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سهلكم

مقدمة:
مما الشك فيو أن ظاىرة اإلجرام من أىم الظواىر التي تشكل ىاجسا قويا لـدى
شعوب العالم ،وىي مرتبطة باإلنسان منذ وجوده ،وان اختمفت من مجتمع إلى آخر
التقدم اليائل الذي شاىدتو اإلنسانية وتنوع أساليب مكافحة الجريمة ،إال أن

 ،فرغم

ىذه األخيرة

تتطور مع تطور الحياة حيث اتخذت سمات متعـددة واختمفـت وسـائل ارتكابيا.
فالعالم اليوم يعاني من أخطر أشكال الدمار اإلنساني ،والذي يتمثل في انتشـار االتجار غير
األمر الذي يؤدي

المشروع بالمخدرات وتعاطييا واتساع دائرة اإلدمان عمييا يوما بعد يـوم

وزيادة معدالت

إلى إىدار الصحة العامة لإلنسان وتدمير األفراد واألسر والمجتمعات
الجريمة والعنف والفساد.

فمشكمة المخدرات لم تعد ظاىرة محمية تختص أو تنفرد بيا دولـة معينـة دون
غيرىا ،وانما ىي آفة عالمية في أبعادىا وآثارىا ،ىذا وان كانت المخدرات آفة عالمية
بعض

ومتعددة الجوانب فإن مظاىر خطرىا قد تختمف من دولة إلى أخرى ،حيـث تعـاني

الدول من مشكالت اإلنتاج ،وتعاني دول أخرى من مشكالت االتجار والتوزيع ،ودول أخرى
من مشاكل العبور وأخـرى مـن مشـكالت االسـتيالك واإلدمـان وغيرىا ....
فقد أصبحت المخدرات تمثل أىم التحديات التي تواجو المجتمع ،وأصبح اإلدمان
يسبب مشكمة أمنية وصحية واجتماعية تجتاح معظم دول العالم ،و بمغ اإلنتاج العالمي
المخدرات معدالت قياسية ،وأخذت العصابات الدولية تزداد قوة وتمويال وتنظيمـا

من

وامتدت

أنشطتيا عبر الدول والقارات ،حتى أصبحت جرائم المخدرات بال وطن .
وعمى الصعيد المحمي لم يعد االتجار غير المشروع شكال من أشكال اإلجـرام البسيط
الذي يمارسو بعض األفراد داخل الدولة ،بل أصبحنا نواجو اليـوم عصـابات
تسعى بكل قواتيا لتيريب مختمف أنواع المخدرات والمؤثرات العقميـة
العربي عامة.

أ

محمية ودولية،

مستغمين موقع الوطن

مقدمة:
وتعد الجزائر من بين الدول التي تعاني من ظاىرة المخدرات فقد أكد الـديوان
الوطني لمكافحة المخدرات وادمانيا ،أن اتساع مساحة التراب الوطني ونقص وسـائل
وامكانيات مراقبة الحدود الشاسعة تعد من أبرز العوامل التي ساعدت عمـى انتشـار المخدرات
وصعوبة التقميل منيا ىذا باإلضافة إلى موقع الجزائر القريب من منـاطق

ومن مناطق

االستيالك شماال  ،و الزراعة غربا وجنوبا حتى إن عصابات االتجار بالمخدرات استغمت
ىذه المعطيات ،حيث جـاء فـي

تقرير لمديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانيا ،أن

المخدرات الواردة من المنطقة الغربية توجو من جية إلى موانئ وىران والجزائر لتصديرىا
نحو أوربا ،ومن جيـة أخرى نحو البمدان الواقعة شرق الجزائر وجنوبيا مرو ار بمدينة ورقمة
وبصفة خاصة مدينة الوادي.
وقد عالجت الجزائر ظاىرة المخدرات عبر عدة قوانين منيا ،متابعة بذلك كل التطورات التي
عرفتيا ظاىرة انتشار المخدرات ولم يفرق بـين المسـتيمك والناقـل

والزارع كل ىذه األسباب

أدت بالمشرع الجزائري إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات بما يتناسب والمتغيرات الحاصمة
في العالم وفي المجتمع الجزائري وذلك من خالل سن القانون  04- 18المتعمق بالوقاية من
المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االسـتعمال واالتجار غير المشروعين بيا.
ومن ىذا المنطمق كان التصدي لمشكمة المخدرات مطمبا ممحا وضرورة حتمية
البشرية من شرورىا األمر الذي أدى بالمجتمع الدولي يعيد النظر في سياسـاتو

لحماية
حيال ىذه

الظاىرة ،ومحاولة معرفة األسباب الحقيقية وراء تنامييـا والعمـل عمـى مكافحتيا.
ومن أجل تحقيق ىذه الغاية بذلت جيود دولية واقميمية ووطنية ،فتنادت الـدول
مؤتمرات دولية ،وتم إبرام اتفاقيات شتى في ىذا الشـأن لمحيمولـة دون تفشـي

لعقد

استعمال ىذه

المواد الخطرة والمضرة.
وقع اختيارنا ليذا الموضوع بناءا عمى أسباب ذاتية تمثمت في رغبة شخصية وميول لدراسة

ب

مقدمة:
الموضوع ،وأنو متفشي بكثرة ويشغل الرأي العام العالمي ،وأسباب موضوعية تمثمت في
محاولة معرفة موقف المشرع الجزائري من ىذه الجريمة وما ىي السياسة الجنائية التي
رسميا لمتصدي ليا ،وما مدى نجاعة األساليب واآلليات التي سخرىا ،والوقوف عمى أسبابيا
ودوافعيا ألنيا جريمة منتشرة بكثرة في لمجتمع الجزائري ،بل وباتت الوباء الذي يطارد
الجيل.
ومما سبق نطرح اإلشكالية التالية:
مــــــــــــــا هي آليات مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري؟
أو ما هي السياسية الجناية التي أقرها المشرع الجزائري لهذه الجريمة باعتبارها
من أخطر الجرائم ؟
اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي في المفاىيم المتعمقة بالموضوع ،خالل
لجانب المفاىيمي من دراستنا وىو الفصل األول ،كما اعتمدنا عمى المنيج التحميمي في
إدراج وشرح مختمف النصوص القانونية ذات الصمة بالموضوع.
قمنا بتقسيم بحثنا وفق الخطة الثنائية إلى:
الفصل األول :اإلطار العام لممخدرات
الفصل الثاني :مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري

ج

اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:
تمهيد:

ق يكما بعد يكـ كمؿ تعد تقتصر عمى بمد
مة أصبحت تتسع دائرت ا
إف اؿـ خدرات ج ر ـ
ال تكاد بقعة تخلك مف ىذه الظاىرة الخطيرة التي أصبحت اليكـ جريمة عالمية،
دكف األخر ،ؼ
كؿـ تعد ـ جرد ظاىرة اجتماعية ـ حصكرة يؼ بمد كاحد  ،فبالرغـ مف تطكر اإلنساف إال أف
آفة اؿـ خدرات ال تزاؿ تنخر ا لمجتمعات ،كتكلد العديد مف الفئات ا لتي تؤدم إؿل الدمار
كالضياع.
حيث تطكرت آفة اؿـ خدرات حتل كصمت درجة ىامة مف التعقيد تكاجييا اؿمجتمعات،
كأدل ذلؾ إؿل تجريميا في مختمؼ تشريعات العامؿ بسبب ما تمحقو مف أضرار يؼ النفس،
فأصبح مف الضركرم التسميـ بأف ىذه

اآلفة اؿخطيرة متعددة األبعاد كمتفاكتة اؿـ ستكيات،

كىذا ما أدل إؿل تكحيد جيكد دكؿ العامؿ مف أجؿ القضاء عمييا ،كىذا عف طريؽ التعاكف
فيما بينيا ،سكاء في شكؿ ـ جتمعات دكلية أك عف طريؽ منظمات دكلية ،كترتبط ب جرائـ
اؿـ خدرات جرائـ كثرية ،كما ترتب حكادث مركر كتمحؽ باقتصاديات الدكؿ أضرار كخيمة،
سكاء باإلنتاج كالقكة العاممة كتراجع التنمية كتتعدل تمؾ األضرار ذلؾ كتنتج ضحايا ال عال قة
ؿىـ باؿـ خدرات.
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الفصل األول:
المبحث األول :ماهية المخدرات

يمكػػف القكؿ بأف كضػػع تعريؼ جامػػع كشامؿ لمػمخدرات ىك أمر صعب لمغاية كلذلؾ
انقسـ تعريفيا بحسػب الجانب الذم ينظر منو الييا ،كالسبػػب في ذلؾ ىك أف ليس جميع
المخدرات مف نكع كاحد كالمف مصدر كاحد كليس ليا نفس التأثير عمى اإلنساف.
المطمب األول :مفهوم المخدرات
الفرع األول :تعريف المخدرات
 التعريف المغوي " :يعني الكسؿ كالفتكر المضعؼ المفتر كيقاؿ يخدر الشخص أمضعؼ كفتر".
 التعريف االصطالحي  :تعرؼ المخدرات بأنيا ":مجمكعة مف العقاقير المؤثرة عمىالنشاط الذىني لمحالة النفسية لمتعاطييا".
-تعريف لجنة المخدرات باألمم المتحدة:

1

المكاد المخدرة ىي كؿ مادة خاـ أك

مستحضرة تحتكم عمى مكاد منبية أك مسكنة مف شأنيا إذا استخدمت في غير
األغراض الطبية أك الصناعية أف تؤدم إلى حالة مف التعكد أك اإلدماف عمييا ،مما
يضر بالفرد كالمجتمع صحيا كنفسيا كاجتماعيا.

2

التعريف العممي" :ىي مجمكعة مف العقاقير التي تؤثر عمى النشاط الذىني كالحالةالنفسية لمتعاطييا ،إما بتنشيط الجياز العصبي أك بإبطاء نشاطو ،أك بتسببيا

 :1مجد الديف ،محمد بف يعقكب الفيركز أبادم الشرازم ،القامكس المحيط ،الجزء األكؿ ،المطبعة الحسينية ،مصر،

 ،1979ص.611

 :2عبد القادر عكدة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقكانيف الكضعية ،الطبعة األكلى ،دار الكتاب العربي ،بيركت،

لبناف ،1988 ،ص.422
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الفصل األول:

لميمكسة كالتخيالت ،كىاتو العقاقير تسبب االدماف ،كينجـ عف تعاطييا الكثير مف
مشاكؿ الصحة العامة كالمشاكؿ االجتماعية".

1

وهي كذلك ":مكاد كيمياكية تسبب النعاس كالنكـ أك غياب الكعي المصحكب بتسكيف
األألـ ،كيعرؼ أيضا بأف المخدر مادة تؤثر بحكـ طبيعتيا الكيماكية في نفسية الكائف
الحي ،أك كظيفتو،ة كتعرؼ أيضا ":المخدر مادة تؤثر عمى الجياز العصبي
المركزم ،كيسبب تعاطييا حدكث تغيرات في الكظائؼ التابعة لممخ ،كتحتكم ىذه
التغيرات تنشيط أك اضطراب في مراكز المخ المختمفة تؤثر عمى مراكز الذاكرة
كالتفكير كالتركيز كالمس كالبصر كالذكؽ ،ككذلؾ اإلدراؾ كالنطؽ كالسمع".
التعريف الطبي ":تعرؼ المخدرات في المجاؿ الطبي بأنيا ":مادة مخدرة تجمب النكـكتفقد الشعكر كاإلحساس كتساعد عمى عدـ تحمؿ المسئكلية كالالمباالة كخاصة
األفيكف".

2

-التعريف الشرعي:

لـ تظير أشكاؿ المخدرات المعركفة كالمجيكلة في العالـ

االسالمي إال في أكاخر القرف السادس اليجرم ،لذا لـ يعرفيا الفقياء األكائؿ
رحميـ اهلل – كلـ يتناكلكىا في كتبيـ.

–

3

قال صاحب الزواجر بأنها ":أكؿ المسكر الطاىر كالحشيشة كاألفيكف كالشكيراف كىكالبنج ككالعنبر كالزعفراف كجكزة الطيب ،فيذه كميا مسكؤة".

السابؽ ،ص.423
 :1عبد القادر عكدة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقكانيف الكضعية ،المرجع
ّ
 :2أحمد طو عمي رياف ،المخدرات بيف الطب كالفقو ،دار االعتصاـ ،القاىرة ،2004 ،ص.158

 :3عزت عبيد الدعاس ،القكاعد الفقيية مع الشرح المكجز ،الطبعة الثالثة ،دار الترمذم ،بيركت ،لبناف،1979 ،
ص.299

6

اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:

كعرفيا صاحب مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ بأنيا  ":أما الحشيشية الممعكنة المسكرة
بمنزلة غيرىا مف المسكرات كالمسكر منيا حراـ باتفاؽ العمماء ،كلك لـ يكف مسك ار :
كالبنج  ،فإف المسكر يجب فيو الحد،كغير المسكر فيو التعزير".

1

التعريف القانوني:أ -تعريف االتفاقية المتعمقة بالمخدرات سنة  1961في نيويورك:
المخدرات حسب ما نصت عميو المادة األكلى منيا ":كؿ مادة طبيعية أك تركيبية مف
المكاد المدرجة في الجدكليف األكؿ كالثاني ،كالجداكؿ المقصكدة ىي التي تحدد قكائـ
المخدرات كالمستحضرات المحظكرة قانكنا.
ب – تعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع لممخدرات والمؤثرات
العقمية سنة :1986

2

المخدرات حسب ما نصت عمييا المادة األكلى بأنو ":مادة طبيعية كانت أك
اصطناعية مف المكاد المدرجة في الجداكؿ األكؿ كالثاني مف اتفاقية المخدرات لسنة
 ،1961كمف البرتكككؿ سنة  1972المعدؿ التفاقية المخدرات سنة .1961
ج -تعريف المشرع الجزائري:
جاء في نص المادة الثانية مف القانكف رقـ  18/04المتضمف الكقاية مف المخدرات
كالمؤثرات العقمية كقمع استعماليا كاالتجار بيا بأنو ":كؿ مادة طبيعية كانت أك
اصطناعية مف المكاد الكاردة في الجدكليف األكلى كالثاني مف االتفاقية بالمخدرات سنة
 1961بصيغتيا المعدلة بمكجب بركتكككؿ سنة .1972
 : :1عزت عبيد الدعاس ،القكاعد الفقيية مع الشرح المكجز ،المرجع السابؽ ،ص.300

 :2منصكر الرحماني ،عمـ اإلجراـ كالسياسة الجنائية ،بدكف طبعة ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2006 ،ص.61
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الفصل األول:

ما يفسر لنا مف التعاريؼ السابقة أف المخدرات ىي ":كؿ مادة طبيعية أك تصنيعية
تؤثر عمى كظائؼ العقؿ مف جراء تعاطييا كصكال لإلدماف عمييا.

1

الفرع الثاني :صور المخدرات
تختمؼ أنكاع المخدرات حسب المعايير المعتمدة أساسا لتصنيؼ المكاد المخدرة تبعا
لمصدرىا أك ألصؿ المادة التي حضرت منيا كتنقسـ طبقا ليذا المعيار إلى مخدرات
طبيعية ،مخدرات اصطناعية ،كما ىناؾ تقسيـ أخر مبني عمى حسب تأثيرىا عمى متعاطييا
في عقمو كذىنو كنفسو إلى منشطات كميبطات كميمكسات.

2

أكال :تصنيؼ المخدرات حسب مصدرىا
 .1مخدرات طبيعية:
ىي المخدرات ذات األصؿ النباتي كالمتمثمة أساسا في:

3

أ – نبات القنب :ىك نبات عشبي متساقط األكراؽ تجمع أزىاره عف طريؽ قشطة أثناء تزىير
النبات ،كيستخرج منو الحشيش ،كتعرؼ بالكيؼ في الجزائر ،كيستيمؾ عف طريؽ الحشك في
السجائر أك باالستنشاؽ عف طريؽ األنؼ.
ب – نبات الحشيش  :يصطمح عميو خشخاش األفيكف ،كيستخرج منو األفيكف ،عصير مادة
الخشخاش التي لـ تنضج بعد ،كيستخمص عف طريؽ تشريط رأس النبات ،كتتميز برائحة

 :1منصكر الرحماني ،عمـ اإلجراـ كالسياسة الجنائية  ،المرجع السابؽ ،ص.62

 :2بف خدة يكسؼ ،جريمة المخدرات بيف الشريعة كالقانكف الجزائرم ،الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اإلدماف عمى المخدرات،

أياـ  24-23-22أفريؿ مف عاـ .2016
 :3المرجع نفسو.
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اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:

نفاذة ،كيتعاطى عف طريؽ الفـ أك الحقف في الجسـ بعد إذابتو في الماء ،كمف أىـ مشتقاتو
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

1

 المكرفيف
 الثيابيف
 الييركيف
 الككديف
ج -الكوكا :تسمى عمميا ' اريترككسميكف' كتستخرج منيا مادة الكككاييف بطريقة كيميائية
في شكؿ مسحكؽ أبيض كيتـ تعاطيو عف طريؽ استنشاقيا أك بالحقف ،كغالبا ما تتسبب
في أزمات قمبية كالى أمراض عصبية.

2

 .2مخدرات صناعية:
المخدرات الصناعية ىي المكاد التي حضرت مف تفاعؿ كيميائي بسيط مع مكاد
مستخمصة مف النباتات المخدرة ،حيث أف المادة حيث أف المادة الناتجة عف التفاعؿ ليا
تأثير أقكل مف المادة األصمية مثاؿ ذلؾ الييركيف ناتج مف تفاعؿ مادة المكرفيف كمادة
كيميائية " استيؿ كمكريد" أك "أندريد حامض الخميؾ" ،كمف أىميا  :المكرفيف كىك المركب
الرئيسي لألفيكف الخاـ ،كصنؼ مف المسكنات المخدرة ،حيث تعتبر مف أقكل المخدرات،
كيتكاجد المكرفيف عمى ىيئة بمكرات بيضاء نقية سمكية الشكؿ ،كعمى شكؿ كتؿ مكعبة أك
بمكرات ناعمة جدا ،ال يتأثر باليكاء كلو طعـ مر كليس لو رائحة ،كيستخمص باستعماؿ
مكاد تحتكم عمى الجير الحي ،مع الماء الساخف ثـ رجيا لمترشيح ،ك الييركيف كىك
 :1قراكم بختة ،جريمة المخدرات ،مذكرة لنيؿ شيادة ماستر ،تخصص نظـ جنائية خاصة ،جامعة عبد الحميد بف باديس،

مستغانـ ،2016 ،ص.54
 :2المرجع نفسو ،ص.56
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اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:

مسحكؽ أبيض غير بمكرم ناعـ جدا ،كيميؿ لكنو إلى البني كاألصفر كيتـ تعاطيو بعدة
طرؽ إما عف طريؽ الحقف أك عف طريؽ الفـ أك باالستنشاؽ.

1

ثانيا :تصنيف المخدرات حسب تأثيرها عمى المتعاطي
تنقسـ إلى:
 .1المسكنات المخدرة :ليا تأثير تخدير قكم ،كقد يصفيا طبيب بتحديد الكمية كالمدة.
 .2المهموسات :كىي المكاد التي تؤدم متعاطييا إلى اليمكسة كمنيا العقاقير كالحشيش.
 .3المنشطات والمنبهات:ىي التي تسبب النشاط الزائد كعدـ الشعكر كالتعب ،تعمؿ عمى
زيادة تنبيو الجياز العصبي (الكدم) كتنشيط فاعميتو ،كمف أىميا :الكككاييف الذم
مصدره أكراؽ نبات كالقات.
 .4المهبطات :ىي عبارة عف مجمكعة مف األدكية مخصصة لمرضى األعصاب.
المطمب الثاني :أسباب ارتكاب جريمة المخدرات وانعكاساتها
إف تفشي المخدرات بيف أفراد المجتمع لـ يأتي صدفة ،بؿ كاف نتيجة عكامؿ داخمية
كعكامؿ خارجية ،كىي الظركؼ كالدكافع التي تزج بالشخص إلى االدماف ،مما ينجـ عنو
أض ار ار لممدمف جسيمة فتصيب جسمو كعقمو كخمقو ،ككذا أض ار ار لمحيطو.

 :1قراكم بختة ،جريمة المخدرات ،المرجع السابؽ ،ص.57

2

 :2محمد فتحي عيد ،األجيزة الدكلية المعنية بالمخدرات ،المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب  ،1988ص .86
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اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:
الفرع األول :أسباب ارتكاب جريمة المخدرات
أوال :األسباب الداخمية:

 .1االستعداد الشـخصي :لقد تكصؿ غالبيػػة األطباء كالعػمماء فػػي بحكثيـ لمعالػجة المدمنيف
عمى أف السبب الحقيقي لإلدماف ىػػك كجػػكد نقص أك لكثة عقميػػة لػػدل الشخػػص تييػأ لو
الميػػؿ إلى تعاطػػي المخدرات.
فأكثر المدمنيف عمى المخدرات ليسكا فػي حالة سميمة مف الكجية العقمية فيـ عمى
شيء مف النقص العقمي حيث أف كامؿ العقؿ قد يتعاط المخدرات لكف حسف صحتو كسالمة
إدراكو تمنعو مف االسترساؿ ،كاإلدماف عميو كيتعاطى ىؤالء األشخاص المخدرات رغبة في
الشعكر بالراحة أك السعادة أك التخدير.

1

يمكف القكؿ أف االستعداد الشخصي لتعاطي أك

استيالؾ المخدرات أك المؤثرات

العقمية ال ينحصر فقط فػػي رغبة الفػػرد بالشعكر بالراحة أك السعادة مداـ أنػػو يضػػر بالفرد
كالمجتمػػع إضافة إلى نفسو ىػك كشخص  ،مع العمـ أف معظـ مقترفي الجرائـ الخطيرة ،بما
فيو القتػؿ كاالغتصاب كانكا تحت تأثير مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية ىذا ما يجعمنا نقكؿ أف
مستيمؾ المػخدرات كالمؤثرات العقمية يضر بالمجتمع أكثر مما يشعر ىك بالراحة أك السعادة
أثناء تعاطيو ىذه المؤثرات العقمية.

2

 :1أحمد عبد العزيز األصفر ،عكامؿ انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي ،الطبعة األكلى ،جامعة نايؼ

العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،دكف سنة النشر ،ص .236
 :2المرجع نفسو ،ص.237

11

اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:

كقد أثبتت الدراسات كجكد ىذه الصفات لدل المدمنيف عمػػى المخدرات ،الصفات التي
يرجع مصدرىا إلى التأخر في تنمية المحرؾ النفسي

لإلنساف ،فقد أثبتت دراسة ميدانية

لمجمكعة مف مدمني المخدرات في نيكيكرؾ أف أغمب المدمنيػػف بدئكا

باستيالؾ الماريجكانا

الحشيش ،كأف نسبػة  10بالمئة فقط مف المدمنيف ىـ الذيف شرعكا مباشرة في

استيالؾ

الييركيف.
 .2االعتبارات النفسية :إف اإلنساف بطبيعتو يسعػػى إلى التخمص مف ألػـ الحياة كينشد
الراحة كالسعادة  ،كىذه األخيرة التػػي ترتبط بالسكػػر كالتخدير المتسببة عف تناكؿ المخػػدر
السعادة في ذىػػف المتعاطػي لممخدرات كمػػا قد يتناكؿ

كبذلؾ تككف حالة التخدر ىي

المخدرات بغرض إشباع غريزة جنسيػة كذلؾ بتنشيط الجياز العصبي كما يتبعو مػف حالة
عكسية مف تخدير كاف كاف يؤدم إلى ضعؼ القكة الجنسية في النياية كيؤدم تكرار تناكؿ
المخػدرات إلى حالة اإلدماف.

1

كنشير في األخير أف تنػػاكؿ المخدرات قػػد يككف نتيػػجة تعكد الشخػص لتعاطي
مسكنػػات لأللـ جراء مرض معيػف أك نتيػػجة المحاكاة بيػػف

األشخاص كىنا نطػػرح مسألة

حسف اختػػيار األصدقاء كمدل تأثيرىػػـ عمػػى الفرد حيػث يبرز ىنا دكر
المحيط الذم ينشأ فيو أطفاليـ ).

األكلياء في مراقبة

2

 .3التكوين العضوي:
الشخػػص يرث بعض الصػفات الخمقية لكالديو بؿ قػد

تنتقؿ إليو صفة خمقيػػة لـ تكف

مكجكدة في أم مف الكالديف كلػػكف مػػف جد بعيد مف أجداده ،كذلؾ كاؼ لبياف أثر الكراثة فػػي
 :1صادؽ الجالبي ،دكر المنظمة الدكلية في مكافحة المخدرات ،رسالة ماجستير ،أكاديمية الشرطة ،القاىرة ع ،1982
ص.119

 :2تكاتي بطاىر ،الدفاع االجتماعي في مجاؿ المخدرات ،التشريع الجزائرم المقارف ،دار الغرب لمنشر كالتكزيع ع ،2008

ص.296
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اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:

التككيف العضكم كلقػػد حاكؿ العمػػماء أمثاؿ " لكمبركزك"اإليطالي ك"ىكتكف"
كالزكجػيف "كمكؾ" إثبات أف المجرميف يختمفكف فػػي

األمريكي

األكصاؼ الخمقية عػف غيرىـ ،إ ال أف

النػتائج الت ػػي تكصمكا إلييا لـ تكػػف قاطعة ،كأثبػت األلماني" أكسز" أف الصفات التػي قيػػؿ أنيا
تميزالمجرميف عف غيرىـ كىذه الصفات تظير بكثرة في الطبقات التي ينتمي إلييا
المجرمكف.

1

كاالتجاه السائد في الفقو أف التككيف العضكم ال يمكف اعتبػػاره سببا مباش ار لمجريمة
كاف كاف يمكف أف يككف عامال مساعدا عمى ارتكابيا ،فالشخص الكسيـ مثػػاؿ قد يستغؿ
إعجاب الفتيات الصغيرات بو في التغرير بيف كىتؾ أعراضيف.
ال يمكنو مف

بالنسبة لظاىرة تعاطي المخػػدرات فإف التككيف العضكم لمشخص قد
االستمرار في عممو فترة طكيمػػة تمكنو مػػف الحصكؿ عمى عائد مادم يحتاجػو،

األمر الذم

يدفعػػو إلى تعاطي المخدرات  ،كلقد أجرل كؿ مف العالـ " كارتر" ك" باركرسكف"ك" ماماني"
بحثا عف ظاىرة تعاطي الكككايػيف في بكليفيا عمى عينة عػشكائية تمثؿ  50بالمئة مػف سكاف
مئة إقميػػـ مف األقاليـ التسعمػػائة ليضاب بكليفيا  ،فتعيف أف  08بالمئة فقط مػػف الذككر لـ
يسبؽ ليػػـ تعاطي الكككاييف ،ك  11بالمئة مػػف اإلناث لـ يسبؽ ليف تعاطييا.

2

كلقد أسفرت نتائج البحث أف تحمؿ مشاقة العمؿ كاف مػػف األسباب الرئيسية لتػعاطي
الكككاييف لدل  81بالمئة مف أفراد العينة  ،كمػػا ضمنت المجنػػة القكميػػة لمماريجكانا إسػػاءة
استعماؿ المخػػدرات تقريرىا الثاني المرفكع لرئيس الكاليات المتحدة األمريكية أف أحػػد األسباب
اليامة لتعاطػػي المخدرات ىي زيادة قدرة التككيف العضكم لمشخػػص عمػى تحمؿ العمؿ
 :1نكر الديف لطركش ،جريمة المخدرات ،مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماستر في الحقكؽ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية
 ،2013 /2014ص.74

 :2أحمد اميف الحادؽ ،أساليب كاجراءات مكافحة المخدرات ،الجزء األكؿ ،دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية

كالتدريب ،الرياض دكف طبعة  1991ص.309
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اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:

كانجازه في فترة قػصيرة ،كضربت مثاؿ لػذلؾ بسػائقي الشاحػنات الضخمة الذيف يضطركف
لعػػدـ النكـ لفت ػرة طكيمة تصػػؿ لعدة أياـ ،ككذلؾ طمبة الجامعات كالدراسات العميا الذيف
يستعدكف لالمتحانات المصيرية .
ثانيا :األسباب الخارجية:
ىػػي متعددة كمختمفة منيا الظركؼ

االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالظركؼ

األمنية كغيرىا كىي تساىـ بطريقة أك بأخرل إؿل ارتكاب جريمة المخدرات.
 .1العوامل االجتماعية:
كتتمثؿ فيما يحيط باإلنساف مف أسرتو كمجتمعو فمكؿ منيا اثر كبير كخطير في
حاضر الفرد كمستقبمو كحياتو بصفة عامة ،كىذه األمثمة تدؿ عمى التأثير السمبي عمى الفرد
في حالة االنييار العائمي أك عدـ االىتماـ السرم.
باإلضافة إل ػػى ذلؾ مػف الضغكط االجتماعية كما ينجر عنػػيا كمشكؿ البطالة الذم
يدفػػع بالشخص المتعاطي مثؿ ىاتو السمكـ ككسيمة لـ أل الفراغ .

1

 .2العوامل االجتماعية:
ك تتمثػػؿ ىذه العكامػػؿ فيما يرتبط بالفػػرد مف الناحية

االقتصادية مف حيػػث العمؿ

كالحالة االقتصادية لو ،كذا المجتمع كالبطالة التػي تعتبر مف اكبر المشػػاكؿ التي تكاجو دكؿ
العالػػـ أبسره كليػػس الجزائر فقط ،اذ تمس عمػػى كجو الخصكص فئة الشباب المقدرة بالمالييف
سكاء بالمجػػكء إلػى المخدرات مػػف اجؿ التعاطػػي كاستو

ال كيا بحػثا عف نسيػػاف اليمكـ

كالمػػشاكؿ أك مف اجؿ المتاج ػرة كالتيريب لممادة المخدرة ،كالتػػي تدر

 :1أحمد اميف الحادؽ ،أساليب كاجراءات مكافحة المخدرات ،المرجع السابؽ ،ص.310
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عمييـ أمكاال طائػػمة

اإلطار العام لممخدرات

الفصل األول:

أيضا نػجد أف الحالػػة االقتصادية لشخص كنقصػػد بيا الفؽ ر أ ك الغنى ككذلؾ الكضعية
الدكلية االقتصادية مقارنة بالدكؿ األخرل ،حيث أف الفقر أك حتػػى الغنى الفاحػػش عمػى
السكاء يعتبر مف أىـ العكامؿ الداعيػػة لتعاطي المخدرات

 ،ثـ اإلدماف عمييا كمحاكلة

الحصكؿ عمييا أبم طػريقة كانت كلك كانت غير شرعية كالسرقة كالنصب كاالحتياؿ.

1

 .4العوامل الثقافية:
كتتمثؿ فػػي ثقافة المجتمع كمػػدل تأثيرىا بالثقافات ا ألخرل اآلتية مػػف الخارج كذلؾ
مػدل ثقافة الفرد كاستفادتو مف الكقت ككسائؿ اإلعالـ ،ككذا مػػدل تمسكو باألخالؽ كالمبادئ
كتأثيرىا عمػػى الفرد كالمػػجتمع كدفعػيا لو نحك اإلدماف عمى المخػدرات بمختػػمؼ صكرىا ،مف
بينيا عػػدـ استغالؿ أكقات الفراغ بطرؽ مفيػػدة مف بيػػف العكامؿ

المييأة لظركؼ تعاطي

المخدرات خاصة بيف األطفاؿ كالمراىقيف.
ككػػذلؾ تأثيػر كسائػػؿ ا إلعالـ كالتسمي ػػة مػثؿ الصحػػافة كاإلذاعة كخاصة السنيما في
إحداث جنػكح األحداث الذم يعتبػر المقدمػػة لمسمكؾ اإلجرامي ،عنػد الراشد ككػذلؾ يعتبػر
الجيػؿ مف بيف العكامػؿ

المييػػئة لمكقػػكع فػػي فخ المػػخدرات الخطير كقد اختػػمؼ عمماء

اإلج ػراـ بػشأف الجػػيؿ كالتعميـ في االنحراؼ فقاؿ البعض يرل أف األميػة مف العكامػػؿ المؤدية
إلػػى السمكؾ اإلجرامي كنذكػر ما قاؿ "فيكتكر ىيقك " مف فتح مدرسة استغنى عف السجف.

2

 .5الظروف األمنية:
تتمثؿ ىذه الظركؼ في الحركب كما تحدثو مف كيالت ك أالـ كما أنو في العشرية
األخيرة ظير ما يسمى بالعنؼ

اإلرىابي كالجريمة المنظمة ،المذاف يعتب ػراف ذكم صبغة

 :1نكر الديف لطركش ،جريمة المخدرات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.76

 :2أحمد اميف الحادؽ ،أساليب كاجراءات مكافحة المخدرات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.311
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الفصل األول:

عالمية ،فاإلرىاب عنصر مف الجريمة المنظمة التػي تحتػػكم عمػػى جرائـ أخرل كتزكير
العـ ال ت ،التيريػب بيع األسمحة كالمتاجرة بالمخدرات التي تقكدىا مافيا عالمية برؤكس أمكاؿ
مختمفة الجنسيات.

1

الفرع الثاني :االنعكاسات المترتبة عمى ارتكاب جريمة المخدرات
 .1األضرار الصحية:
إف كاف تعاطي المخدرات يجمب الفرح كالنشكة كالشعكر باالرتياح كالسعادة ،فإف ىذا
األمر مؤقت كال يدكـ طكيال ،ألف تعاطي المخدرات يسبب أمراض خطيرة كمتنكعة سكاء مف
الناحية الجسدية أك مف الناحية العقمية أك النفسية.
أ – األضرار الجسدية:
إف تزايد كمية المخدر يؤدم إلى تشبع الجسـ عف أم رغبة لكانت مثؿ :الطعاـ أك
الجنس أك الغضب ،فنظير لديو عالمة البالدة أك التراخي كثقؿ الحركة كضيؽ التنفس،
كانخفاض ضغط الدـ كاتساع األكعية الدمكية ،كتضيؽ حدقة العيف كتضعؼ حركة األمعاء
التي تؤدم إلى اإلمساؾ كتظير التيابات في المثانة كتنخفض لدل المدمف الطاقة الجنسية
لنقص إف ارزات الغدة الجنسية ،كتكرار تعاطي المخدرات خاصة عف طريؽ الحقف التي تنتقؿ
مف متعاطي ألخر تؤدم إلى اإلصابة بمرض الإليدز ،كما أف الزيادة في الجرعات تؤدم
إلى الكفاة فجأة ،كما يككف سبب في أمراض الكبد.

2

 :1أحمد اميف الحادؽ ،أساليب كاجراءات مكافحة المخدرات ،المرجع السابؽ ،ص.312

 :2لحسينبف شيخ أث ممكيا ،المخدرات كالمؤثرات العقمية ،دار اليكـة الجزائر طبعة  ،2010ص.82
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الفصل األول:
ب – األمراض العقمية:

تؤثر المخدرات عمى الجياز العقمي لإلنساف بشكؿ كبير ،حيث تصيب العقؿ
بالضعؼ كاالنحطاط كاالضطراب كاليذياف ،كما أنو يضعؼ الذاكرة كيفقد اإلدراؾ ،كقد يصؿ
األمر إلى الجنكف ،كقد أثبتت دراسة أف مف نزالء مستشفيات األمراض العقمية مف
المدمنيف.

1

ج -األمراض النفسية:
ال تقتصر أضرار المخدرات عمى جكانب الجسدية كالعقمية فقط ،بؿ تتعداه لتصؿ إلى
الجكانب النفسية ،فالمخدرات تحطـ نفسية المدمف تحطيما نظ ار لتأثيرىا عميو ،فيي تؤثر عمى
الجياز العصبي كالمراكز العميا لممخ المسيطرة عمى الشعكر كاإلحساس ،كالمتحكـ في الدكرة
الدمكية المغذية لخاليا الجسـ ،مبعث الطاقة العضكية فبمجرد انتياء مفعكؿ الجرعة المخدرة
يشعر المتعاطي بانقباض كارتخاء في العضالت كشعكر باالكتئاب النفسي كالقمؽ كالفزع،
كضعؼ الركح المعنكية ،فيرل الحياة مممة كال قيمة ليا فتكلد لو الرغبة في المكت كالتخمص
مف العذاب النفسية.

2

ثانيا :األضرار االجتماعية
تمثؿ ظاىرة المخدرات مشكمة اجتماعية خطيرة ،ال تقتصر أضرارىا عمى الشخص
فقط ،بؿ تتعداه إلى أسرتو كمجتمعو ،كتتمثؿ ىذه األضرار في التفكؾ األسرم نتيجة
لالضطرابات األسرية الناتجة عف إضاعة الكقت مف أجؿ البحث عف المخدر ،حيث أف
متعاطي المخدرات أك المتاجر بيا يقضكف معظـ أكقاتيـ خارج المنزؿ ،مما يؤثر عمى دكرىـ
 :1لحسينبف شيخ أث ممكيا ،المخدرات كالمؤثرات العقمية ،المرجع السابؽ ،ص.83

 :2نبيؿ صقر الجريمة المنظمة ،التيريب كالمخدرات كتبييض األمكاؿ في التشريع الجزائرم ط  ،96دار اليدل الجزائر،
 ،2008ص.139
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الفصل األول:

التربكم ،فتنشأ أسرة مفككة بيف أفرادىا العديد مف االنحرافات لتصبح ىذه األسرة خمية
إجرامية تمد المجتمع بالمنحرفيف كالمجرميف ،كتساىـ في تحطيمو كتخمفيا.
كمف جية أخرل فإف المدمنيف كثي ار ما تنخفض معدالت إنتاجيـ ،مما يؤثر عمى
كظائفيـ فكثرة البطالة في المجتمع األمر الذم يؤثر عمى أسرة كتفككيا ،كما تزيد حالة
الالمباالة كاالنحطاط الخمقي نتيجة الخركج عف العادات كالتقاليد خاصة لدل فئة الشباب
التي تمثؿ ركيزة المجتمع ،حيث تصبح فئة مشمكلة كمعطمة تشكؿ عبئا عمى المجتمع ال
ركيزة لو كأداة فعالة لبنائيا.

1

ثالثا :األضرار االقتصادية:
إف دراسة األضرار االقتصادية الناتجة عف انتشار المخدرات عمى كافة األصعدة مف
األىمية بمكاف ،سكاء عمى الصعيد الدكلي أك الكطني أك الشخصي ،فبالنسبة لمشخص تؤثر
المخدرات عمى مستكل أدائو ،مما يجعمو شخصا سمبيا تنقص قدرتو اإلنتاجية نتيجة لضعفو
جسديا كعقميا ،ككذا النشغالو بجمب المكاد المخدرة لسد
يؤثر بطبيعة الحاؿ عمى مستكاه المعيشي ،فتجده

حاجتو كرغبتو الممحة األمر الذم

يفرط في قكتو مف أجؿ جمب المكاد

المخدرة ،فتتكلد لو مشاكؿ اقتصادية كخسارة أمكالو كالديكف ،حتى يصؿ بو األمر الرتكاب
الجرائـ لمحصكؿ عمى الماؿ.
كعمى صعيد آخر فالمخدرات تؤثر عمى االقتصاد الكطني ،فاالتجار غير
يؤثر بشكؿ كبير عمى التنمية الكطنية ،فتيريب المخدرات إلى داخؿ البالد

المشركع

يتطمب أمكاؿ

 :1نبيؿ صقر الجريمة المنظمة ،التيريب كالمخدرات كتبييض األمكاؿ في التشريع الجزائرم ،المرجع السابؽ ،ص.140
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الفصل األول:

كبيرة تقتطع مف األمكاؿ التي ىي مف المفركض مخصصة مف أجؿ تنفيذ مخططات التنمية
1

كاستيراد السمع الضركرية.

المبحث الثاني :البنيان القانوني لجريمة المخدرات
لقياـ أم جريمة البد أف يككف الفاعؿ قد ارتكب جريمة ما

عمى عممو بأف الفعؿ

يجرمو القانكف كرصد ليا عقكبة ،كرغـ ذلؾ تتجو إرادتو إلى إتياف ىذا الفعؿ
يشترط في إرادة الفاعؿ أف تككف حرة كخالية مف مكانع

األثيـ ،كما

األىمية المسقطة لمتجريـ كالعقاب

لجريمة تركيج المخدرات ركف شرعي كركف مادم كركف معنكم ،كيقصد بالركف الشرعي أف
يككف الفعؿ المجرـ منصكص عميو في قانكف العقكبات أك القكانيف المكممة لو كأف يككف
المشرع قد حدد لو جزاءا كىذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الجزائية ،أما بالنسبة لمركف المادم
فيتمثؿ في الفعؿ أك

االمتناع الذم بكاسطتو نكتشؼ الجريمة كيكتمؿ جسميا ك

ال تكجد

جريمة دكف ركف مادم ،أما الركف المعنكم فيتمثؿ في القصد الجنائي لمفاعؿ عند قيامو
بالفعؿ مع عممو أنو محظكر قانكنا.
المطمب األول :الركن المادي
يقصد بالركف المادم الفعؿ أك

االمتناع الذم بكاسطتو نكتشؼ الجريمة كيكتمؿ

جسميا كاؿ تكجد جريمة دكف ركف مادم ،كيشمؿ الركف المادم

األفعاؿ المادية كالمادة

المخدرة ،كبالنسبة لجريمة تركيج المخدرات باعتبارىا صكرة لصكر جرائـ المخدرات ،قد يتخذ

 :1عز الديف قمراكم الجريمة المنظمة ،التيريب كالمخدرات كتبييض األمكاؿ في التشريع الجزائرم ،ط ،96دار اليدل
الجزائر ،2007 ،ص.66
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الفصل األول:

ركنيا المادم صكرة زراعة المخدرات أك صكرة استيراد أك تصدير المخدرات أك صكرة
التعامؿ في المخدرات ،كسكؼ ندرس في ىذا الفرع كؿ فعؿ مادم كما يمي :

1

الفرع األول :جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجار
تعتبر زراعة النباتات المخدرة مف األفعاؿ المادية التي تعتبر تركيجا لممخدرات كىذا
دكف انتظار النتيجة ،أم أنو نبت زرع المخدرات أـ ال أك سكاء تحقؽ إنتاج المخدر أـ ال،
كماداـ األمر كذلؾ أم أف جريمة تركيج المخدرات تقكـ كيتكفر ركنيا المادم بمجرد رمي
البذكر في األرض ،فإف عدكؿ الجاني عف فعمتو ال ينتج أثره في عدـ قياـ الجريمة إال قبؿ
أف تكتمؿ أركاف الشركع فييا ،أما بعد كقكعيا فال قيمة ليذا العدكاف.

2

الفرع الثاني :جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة
إف تصدير كاستيراد مخدرات أك مؤثرات عقمية بطريقة غير مشركعة ىما اؿ

فعالف

المنصكص عمييما بالمادة  319مف القانكف رقـ  ،04-18كيتمثؿ ىذا الركف المادم في
الكاقعة التي يتحقؽ بيا إدخاؿ المادة المخدرة إلى الدكلة بأية كسيمة كا ف ،ككذلؾ كؿ كاقعة
يتحقؽ بيا نقؿ المادة المخدرة إلى المياه اإلقميمية لمدكلة أك فضائيا الجكم كيرجع في ذلؾ
إلى قكاعد القانكف الدكلي العاـ  ،كيقصد بالتصدير كاالستيراد حسب المادة  024مف القانكف
النقؿ المادم لممخدرات ك /أك المؤثرات العقمية مف دكلة إلى دكلة أخرل ،حيث تقتضي

 :1عبد الحميد الشكاربي ،اإلثبات الجنائي في ضكء القضاء كالفقو ،النظرية كالتطبيؽ ،منشئة المعارؼ ،ط ،1996 ،2
الجزائر ،ص.95

 : :2المرجع نفسو ،ص.96

 :3المادة  19مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :4المادة  02مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل األول:

الجريمة في ىذه الصكرة أف يتـ تصدير كاستيراد المخدرات أك المؤثرات العقمية بطريقة غير
مشركعة إذ أجازت المادة 1 04مف القانكف نفسو لمكزير المكمؼ بالصحة الترخيص بالقياـ
بالعمميات المذككرة إذا كاف استعماؿ النباتات ك المكاد كالمستحضرات المخدرة كالمؤثرة عقميا
مكجيا أليداؼ طبية كعممية ،تبعا لذلؾ ال تعد جريمة عممية تصدير كاستيراد المكاد المخدرة
أك المؤثرات العقمية لتي يقكـ بيا الصيادلة كمسئكلي اليياكؿ الصحية كالمخابر كصانعي
األدكية بترخيص مف الكزير المكمؼ بالصحة لنرض البحكث العممي.
أك المصدرة فإف جريمة

االستيراد أك التصدير قائمة،كميما كانت كمية المخدرات

المجمكبة كأحسف مثاؿ عمى ذلؾ أف يقكـ الجاني بإدخاؿ كمية مف المخدرات إلى دكلة كلكف
ليس قصد تركيجيا كانما قصد إعادة تصديرىا ،فالجريمة قائمة بمجرد دخكؿ المادة المخدرة
أراضي الكطف نتيجة تحقؽ جريمة االستيراد.

2

الفرع الثالث :جناية تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدرات
كيتحقؽ الركف المادم ليذه الجريمة بتكافر أحد األفعاؿ المنصكص عمييا في الـ ادة
3 17مف القانكف رقـ  04-18السابؽ الذكر ،باإلضافة لقياـ المتيـ بفعؿ مف

األفعاؿ

المذككرة في المادة  184مف القانكف نفسو كالمتمثمة في التسيير أك التنظيـ أك التمكيؿ،

:1المادة  04مف مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2جياللي بغدادم ،االجتياد القضائي في المكاد الجزائية ،الجزء الثاني ،الديكاف لكطني لألشغاؿ التربكية ،الجزائر،

 ،2001ص.103

 :3المادة  17مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :4المادة  18مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل األول:

كيقصد بالتعامؿ في المخدرات كؿ تصرؼ قانكني يقصد بو إنشاء حؽ عيني عمى المخدر
أك نقمو أك انقضاؤه.
التعامؿ في المخدرات حسب المادة  17مف القانكف  04-18يختمؼ فقد يككف بإنتاج
أك المادة أك صنعيا أك حيازتيا أك عرضيا لمبيع أك الحصكؿ عمييا بقصد البيع التخزيف أك
استخراج أك تحضير أك تكزيع أك تسميـ بأم صكرة كانت أك سمسرة أك شحف أك نقؿ عف
طريؽ العبكر أك نقؿ المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية.

1

كبالنسبة لمتعامؿ في المخدرات فإنو يكفي أف يثبت الحكـ ماىية كاقعة التعامؿ التي
حصمت في المخدرات سكاء بيع أك شراء أك غيرىا  ،كعميو فالمشرع الجزائرم جرـ نشاط كؿ
شخص يمكف أف يككف لو صمة بعمميات المتاجرة،

سكاء كاف ذلؾ بإدارتو أك التدخؿ في

إدارتو أك في تنظيمو أك االنضماـ إليو بيدؼ ارتكاب األفعاؿ السابقة ،كيتخذ فعؿ التعامؿ
في المخدرات عدة صكر كأىميا ىي الحيازة كالسمسرة ،فحيازة المخدرات مدلكليا كاسع جدا
كىي السيطرة المادية عمى المخدر ،كتتمثؿ في الحفاظ عمييا أك نقميا أك تسميميا لمنير أك
إخفائيا أك إتالفيا أك االنتفاع بيا ،أما السمسرة فتتمثؿ في الكساطة بيف طرفي التعامؿ في
2

التعريؼ بينيما ك في إتماـ الصفؽة .

المطمب الثاني :الركن القانوني والركن المعنوي
الفرع األول:الركن القانوني
كيقصد بو أف يككف الفعؿ المجرـ منصكص عميو في قانكف

العقكبات أك القكانيف

المكـ لة لو ،كأف يككف المشرع قد حدد اله ج زاءا كىذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الجزائية الذم

 :1جياللي بغدادم ،االجتياد القضائي في المكاد الجزائية ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.104
 :2المرجع نفسو ،نفس الصفحة.
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الفصل األول:

نصت عميو المادة األكلى مف قانكف العقكبات بأف" ال جريمػة ك ال عقكبػة ك ال تػدبير امػف
بغيػر قػانكف"  ،حيث أف المشرع الجزائرم نص عمى تركيج المخدرات في المكاد

- 2451

2 241مف القانكف نفسو
أوال :دراسة جنايات وجنح ترويج المخدرات المجرمة بموجب القانون 18/04
لقد كرد القانكف  183/04المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع
االستعماؿ كاالتجار غير المشركع بيا تحديدا كتنصيصا لجرائـ المخدرات كقاـ بتصنيفيا إلى
جنايات كجنح حسب السمكؾ المادم الذم يأتيو مرتكب الجريمة  ،حيث حصرت الجنايات في
ثالث صكر تتمثؿ في:

4

-تسيير كتنظيـ أك تمكيؿ التعامؿ بالمخدرات نص المادة

 185مف القانكف رقـ

18/04
االستيراد كالتصدير لمادة مخدرة نص المادة 6 19مف القانكف رقـ 18/04

 :1المادة 245مف القانكف رقـ  16/02المؤرخ في  19يكنيك  ،2016يتمـ األمر رقـ  66-156المؤرخ في  08يكنيك

 ،1966المتضمف قانكف العقكبات ،جريدة رسمية عدد  37المؤرخة في  22يكنيك.2016

 :2المادة  241مف القانكف رقـ  16/02المؤرخ في  19يكنيك  ،2016يتمـ األمر رقـ  66-156المؤرخ في  08يكنيك

 ،1966المتضمف قانكف العقكبات ،جريدة رسمية عدد  37المؤرخة في  22يكنيك.2016

 :3القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ

كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :4أحمد شكقي الشمقاني ،مبادئ في اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم ،الجزء الثاني ،الطبعة  ،12ديكاف

المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1999 ،ص.84

:5المادة  18مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع

االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :6المادة  19مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل األول:

زراعة النباتات المخدرة بقصد التجار نص المادة  201مف لقانكف رقـ  ،18/04في
حيف تتمثؿ الجنح فيما نصت عميو المادة  17مف القانكف رقـ  ،18/04كتعتبر المكاد مف
 17إلى  20مف القانكف نفسو ،معالجة ىذه الجنح كالجنايات بإعطاء الكصؼ القانكني
لمسمكؾ المادم كتحديد العقكبة المستحقة ،كيعاقب عمى الشركع في ىذه األفعاؿ بالعقكبات
ذاتيا المقررة لمجريمة التامة.

2

ثانيا :قضايا المخدرات المعروضة عمى القضاء والعقوبات المحكوم بها
لـ يكف القضاء في السنكات الماضية يعرؼ قضايا كثيرة متعمقة بالمخدرات ،في حيف
أنو في السنكات األخيرة لكحظ االرتفاع المخطر في جرائـ المخدرات كالمؤثرات العقمية
كانتشار كبير ،إلى جانب عجز الدكلة عف كضع حد ليا رغـ تشديد العقكبة المقررة لمف
يرتكبيا ،كعند عرض المتيميف عمى ىيئة المحكمة قصد محاكمتيـ كرغـ ضبط كمية
المخدرات لدييـ ،يحاكلكف بشتى الطرؽ نفي الجريمة عنيـ ،كىك ما الحظناه في الميداف.

3

كلقد منح المشرع لمقاضي الجزائي سمطة تقديرية كاسعة في حكمو دكف تقييد لو،
الميـ أف يككف لمدليؿ صمة بممؼ القضية ،كتحديد مقدار العقكبة بنية تحقيؽ
الظركؼ الكاقعية لمحالة المعركضة عميو ،كيراعي في ذلؾ التحرؾ بيف الحديف

المالئمة مع
األدنى

كاألقصى لمعقكبة كالسمطة الممنكحة لمقاضي في تقدير العقكبة ال تجيز لو الخركج عما ىك
محدد مف عقكبات ضمف القانكف  044-18فيك المرجع األساسي لو ،كيعرؼ مبدأ االقتناع

 :1المادة  20مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2أحمد شكقي الشمقاني ،مبادئ في اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.86

 :3مكلكد ديداف ،قانكف العقكبات كالقكانيف الجنائية الخاصة ،دار بمقيس لمنشر كالطباعة ،الجزائر ،2017 ،ص.66

 :4القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ
كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل األول:

الذاتي لمقاضي بأنو الحالة النفسية أك الذىنية الذم يكضح كصكلو القاضي باقتناعو إلى
اليقيف لحقيقة كاقعة لـ تحدث تحت بصره.

1

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف لمقاضي السمطة المطمقة ككامؿ الحرية في تقدير
عناصر اإلثبات التي يستمد منيا اقتناعو ،إ ال أف ىذه الحرية مقيدة بكجكد دليؿ كاحد
عمى األقؿ كأف يقدـ ىذا الدليؿ في معرض المرافعات في الجمسة عماؿ بالمادة 212
مف قانكف اإلجراءات الجزائية.

2

الفرع الثاني :الركن المعنوي
إف الركف المعنكم يعتبر عنصر ثالث مكمؿ لعناصر الجريمة ،كىك ينقسـ القصد
العاـ كالقصد الخاص ،كسكؼ ندرسو حسب كؿ حالة مف حاالت لتركيج المخدرات.

3

أوال  :جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجار
يتمثؿ القصد الجنائي في ىذه الجناية في عمـ مرتؾ بىا بأف ىذا النبات الذم يقكـ
بزراعتو ممنكع زراعتو إال بترخيص
كيقصد بالركف المعنكم الرابطة أك الصمة الدفينة التي تربط يف ماديات الجريمة
كنفسية فاعمييا ،حيث يمكف أف يقاؿ أف الفعؿ ىك نتيجة
يخضع لسبب مف أسباب

إلرادة ىي التي الفاعؿ ما لـ

اإلباحة ،كبالتالي فإف قياـ ىذه الرابطة تعطي الكاقعة كصفيا

القانكني فتكتمؿ صكرتيا كتكصؼ بالجريمة ،حيث كبالنسبة لجناية زراعة النباتات المخدرة
 :1المادة  212مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في
 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23

 :2أحسف بكسقيعة ،الكجيز في القانكف الجزائي الخاص ،الجرائـ االقتصادية كبعض الجرائـ الخاصة ،الطبعة  ،11دار

ىكمة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2012 ،ص.77
 :3المرجع نفسو ،ص.78
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الفصل األول:

ىي مف الجرائـ ذات القصد الخاص تشترط عمى القاضي عندما يحكـ بإدانة الجاني بيذه
الجناية عدة شركط كىي:

1

 أف يبيف في حكمو كيسببو بأف ىذه المادة التي زرعيا الجاني ممنكع زراعتيا. -أف يبيف في حكمو كيسببو بأف ىذه الزراعة مف أجؿ

اإلنتاج لممخدر قصد التعاطي أك

االتجار فيو.
ثانيا :جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة
يتمثؿ القصد الجنائي في تجاكز حدكد الدكلة بالمخدرات عمما بأف ذلؾ ممنكع قانكنا
كدكف الحصكؿ عمى ترخيص مف الجية المختصة

أك تصدير ،كما أنيا جناية استيراد

المخدرات قائمة في حؽ الجاني سكاء قاـ بو بنفسو أك بالكساطة متى تجاكز فعمو الخط
الجمركي ،فمثاؿ إف كاف الشخص متكاجدا في مكاف الحادث ككاف ىذا التكاجد معاص ار
لعممية نقؿ المخدرات إلى داخؿ البال د فإنو يككف فاعال أصميا في جريمة الجمب.

2

ثالثا:جناية تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدرات
يتمثؿ القصد الجنائي في ىذه الجريمة في انصراؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب ىذه
الجريمة مع عممو بأف القانكف يمنعيا كيعاقب عمييا  ،كالركف المعنكم ليذه الجناية ال يشترط
القصد الخاص بؿ يكفي القصد العاـ لقياميا ثـ اإلدانة فاؿ تشترط نتيجة يحققيا الجاني ك ال
بمعنى استمزاـ باعث معيف يدفعو إلى السمكؾ

اإلجرامي ،فالقصد الجنائي العاـ في جريمة

الحيازة تقكـ متى تكافر ركف اإلحراز مع عمـ المحرز بأنو يحكز مادة مخدرة فقد استكممت
 :1أحسف بكسقيعة ،الكجيز في القانكف الجزائي الخاص ،الجرائـ االقتصادية كبعض الجرائـ الخاصة ،المرجع السابؽ،
ص.80

 :2نصر الديف مركؾ ،جريمة المخدرات في ضكء القكانيف كاالتفاقيات الدكلية ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،2007 ،ص

.133
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الفصل األول:

الجريمة أركانيا القانكنية ككجب العقاب دكف البحث في الباعث أك الدافع الذم دفع بالمجرـ
الرتكابو ،إذا كاف استعماؿ المكاد المخدرة كالمستحضرات مكجيا أليداؼ طبية أك عممية
بشرط حيازة رخصة مسممة مف كزير الصحة فإف فاعميا في ىذه الحالة ال يعتبر مجرما.

 :1نصر الديف مركؾ ،جريمة المخدرات في ضكء القكانيف كاالتفاقيات الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص.134
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الفصل األول:
خالصة الفصل:

كمنو ؼتعاطي المخدرات يعرؼ أيضا بإساءة استعماؿ المخدرات ،ك يشار بالمصطمح
إلى التناكؿ المتكرر لممادة ،بحيث تؤدم آثارىا إلى

اإلضرار بمتعاطييا ،ك ينجـ عف

تعاطييا أضرار اجتماعية ك اقتصادية  ،كما ينجـ عف تعاطييا تدىكر نفسي ك جسدم أك
كاليما معا ،حيث عرفت منظمة الصحة العالمية االعتماد بأنو حالة مف التسمـ الدكرم أك
المترتب الضار لمفرد ك المجتمع ،ك ينشأ بسبب االستعماؿ لمعقار الطبيعي أك المصنع ،ك
يتصؼ بقدرتو عمى إحداث رغبة ال يمكف قيرىا أك مقاكمتيا.
كالمخدرات جمع مخدر كىك في المغة ما يسبب الخدر أم الفتكر كالخمكؿ كاصطالحا
ىك مادة مسكنة أك منبية تبعا لنكعيا كلـ يتـ تعريفيا في مختمؼ القكانيف كانما أدرجت المكاد
المخدرة في جداكؿ ممحقة بيا في حيف ذكرت بعض القكانيف صفة المخدر التي تمحف بالمادة
كتركت لمقاضي حرية التقدير في تحديد طبيعة المادة المخدرة المضبكطة تبعا لنتيجة
التحميالت التي يجرييا الخبراء  ،كتنقسـ المخدرات إلى طبيعية كتركيبية كمف أكثر المخدرات
الطبيعية شيكعا في المنطقة العربية ىي :الحشيش المستخرج مف نبات القنب

كاألفيكف

المستخرج مف نبات الخشخاش كمشتقاتو المكرفيف كالييركيف كالكككاييف المستخرج مف شجرة
الكككا ك القات المقتطؼ مف شجرة القات  ،أما المخدرات التركيبية أم المصنعة في معامؿ
متخصصة بطرؽ كيميائية فيي الحبكب المخدرة كأكثرىا انتشا ار حبكب الكيتاككف ك
المنادركس ك السبككاؿ  ،كتقكـ ىذه الجريمة عمى بنياف قانكني يتمثؿ في الركف المادم
كالركف الشرعي كالركف المعنكم.
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تمهيد:
يعد انتشار المخدرات كتداكليا كتعاطييا ،كاتساع دائرة اإلدماف عمييا مف أخطر
أشكاؿ الدمار اإلنساني الذم ييدد معظـ دكؿ العالـ يكـ بعد يكـ ،كال فرؽ في ذلؾ بيف دكؿ
غنية أك فقيرة ،بؤرة خطكرة المخدرات في الطبيعة السرية التي تتسـ بيا أنشطتيا ،كالتي تبدأ
باإلنتاج مرك ار بالتركيج إلى التعاطي كاإلدماف الذم يؤدم إلى تدمير األفراد كتفكيؾ األسر،
كمف ثـ المجتمعات كزيادة معدالت الجرائـ كالعنؼ كالفساد.
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الفصل الثاني:

المبحث األول :الجرائم ذات الصمة بالمخدرات و إثباتها
لقد كرد القانكف 1 04/18المتعمؽ بالكقاية مػف المخدرات كالمؤثرات العػػقمية كقمع
االستعماؿ باالتجار غير المشركع بيما ،تحديدا لجرائـ المخدرات كقاـ بتنصيفيا إلػػى جنايات
كجنح حسب السمكؾ المادم الذم يأتيو مرتكب الجريمة.
كتعتػبر المكاد مف  12إلػػى  21مف القانػػكف  204/18معالجة لػػيذه الجنح كالجنايات
بإعػػطاء الكصؼ القانكنػػي لمسمكؾ المادم المرتكػػب كتحديد العقكبة المستحػػقة ،كفيما يمػػي
دراسة ج ارئػػـ المػػخدرات المذككرة آنفا  ،بحيث يتـ إثباتيا ب أم طريؽ مػف طػػرؽ اإلثبات ما
عدل األحكاؿ التػػي ينص فيػػيا القانكف عمػػى غير ذلؾ

 ،كلمقاضي أف يصدر حكػػمو تبع

القتػػناعو الخاص كاؿ يصكغ لمقاضي أف يبنػػي ق ارره إال عمػػى األدلة المقدمة لو فػي معرض
المرافعات كالتي حصمت المناقشة فييا حضكريا أمامو كذلؾ حسب نص المادة  212قانكف
اإلجراءات الجزائية.

3

المطمب األول:الجرائم ذات الصمة بجريمة المخدرات
االجتماعي

لما كانت المخدرات مف أكثر الظكاىر خطكرة عمػػى الصعيديف

كاالقتصادم كنظ ار لككنيا تمػػس المجتمػػع ككؿ كمػف ىنا يجػػب تبياف ىاتو الج ارئػػـ فحسب
قانكف  04/18المتعػػمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع

االستعماؿ كاالتجار

غير المشركعيف بيما فيي تنقسـ إلى:
 :1مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع
االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
 :2المكاد مف  12إلى  21مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات

كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
 :3نبيؿ صقر ،قمراكم عز الديف ،الجريمة المنظمة ،دار اليدل ،الجزائر ،2008 ،ص.122
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الفرع األول:الجنح
كتشمؿ ما يمي:
 .1االستهالك أو الحيازة من اجل االستهالك الشخصي:
كقد نصت عميػيا المادة  12مف القانػػكف  ،041/18حيث لػـ يتطمب القانكف االعتبار
المتيػػـ حائ از تكافر الحيازة المادية لممخدر بؿ اكتفى باف يككف سمطانو مبسكطا عمػػى المخدر
كلـ يكف فػػي حيازتو المادية  ،كمف ثـ فالمقصكد بالحيازة كضع يد المتيـ عمى المخدر عمى
سبيؿ الممؾ كاالختصاص بصرؼ النظر عف االستيالء المادم عميو .
لجريمة تتحقؽ با الستوال ؾ أك الحيازة مػف أجؿ ا

الستيالؾ كانصػراؼ إرادة الجاني

إلى

ارتكاب الفعؿ المجرـ يعتبر الشخص حائ از كلك كاف المحرز لممخدر شخصا آخر نائبا عنو
أك عرض المخدرات لمغير بيدؼ االستعماؿ الشخصي :
كحسػػب نػػص المػػادة  213مف قانػػكف  04/18فإف كؿ مػف يسػمـ أك يعرض بطريقػة
غػػير مشػػركعة المخدرات عمى الغير أك يستعمميا تقكـ الجريمة في حقو  ،كالتسميـ معناه أف
تمنح شخػػصا آخر كمػػية مف المادة المخدرة ميما كاف كزنػػيا بقصػػد أنو يتػػعاطاىا  ،كيستػػكم
أف يحػػصؿ عمى مقابؿ مالػػي أك ال يحصػػؿ عميػػو ،كما أف قيػػاـ الشخػص الػػذم سممت لو
المخدرات باستوال كيا ليس شرطا لقياـ الجريمة فالسمكؾ المادم يتمثؿ في فعؿ التسميـ.

 :1المادة  12مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  13مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل الثاني:

كما أف تحقؽ الجريمة ال يتكقؼ عمى قصد مقدـ لممادة المخػػدرة مف حيازتيا أك
إحرازىا إذ يستكم أف يككف القصد ىك التجار أك التعاطي أك االستعماؿ الشخصي.
كيستيدؼ المشرع مف خالؿ تجريمو المتاجريف الصغار لممخدرات الذيف يقكمػػكف
بتمكيؿ المستيمكيف بكميات صغيرة  ،ككذلػؾ المعكقيف أك شخص يعالػػج بسػػبب إدمانو أك فػػي
مراكز تعميمية أك تربكيةٍ  أك تككينية أك صحية أك اجتماعية أك داخؿ ىيئات عمكمية )
-3تسهيل االستعمال غير المشروع:
تتحقؽ الجريػػمة بقياـ الجانػػي بفػػعؿ أك أفعاؿ إيجابية ييدؼ مف كرائيا إلػػى أف يسير
لشخػػص بقصد تعاطي المخدرات ،كما يتحقؽ بقياـ الجاني بالتدابير

الالزمة لتسييؿ ىذا

التعاطػي كتييئة الغرض لذلؾ  ،أك تقديـ المسػػاعدة المادية أك المعنكية إلػػى شخص آخر
لتمكينػػو مف تعاطػػي المخػػدرات ،كذلؾ عف طريؽ تكفيػػر المحؿ ليذا الغرض أك إعػػداد
المكاف كتزكيده بما قد يحتاجو المتعاطكف عمػػى ا

ألخص األدكات الالزمة لمتعاطػػي أك

إلضفاء الجك المالئـ عميػو حتػػى تبمغ المتعة ذركتيا ،كيتعػػمؽ

األمر بالمالؾ كالمسيركف

بم صفة كانت لفندؽ أك لمنزؿ مفركش أك نػزؿ أك حانة أك مطعـ أك
كالمدريف كالمستغميف أ
نادم أك مكاف عرض أك أم مكاف آخػػر مخصص لمجميكر أك مستعمؿ مػػف طرؼ الجميكر
كالمقاىي ،الذيػػف يسمحكف باستعماؿ المػػخدرات داخػؿ ىذه المؤسسػػات أك ممحػػقاتيا أك فػػي
األماكف المذككرة في المادة .01/15

1

 :1المادة  01/15مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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كيقصد بتسييؿ االستعماؿ تذليؿ العقبات التي تعترض طريؽ الراغب في تعاطي
المخدر أك عمى األقؿ اتخاذ مكقؼ معيػػف يمكف المتعاطي مف تحقيػػؽ غايتو ،كاؿ يشترط
لقػياـ جنحة التسييؿ حصكؿ الفاعؿ عمػػى مقابؿ ،كتعتبر جريمة التسييؿ مف الجرائـ العمدية
كيكفي لتحػػققيا كجكد القصد الجنػػائي العػػاـ .1
ككذلؾ ىناؾ أشكاؿ أخرل لتسييؿ لمغير االستعماؿ منيا:
 تقديـ عف قصد كصفة طبية صكرية أك عمػػى سبيؿ المحاباة تحتكم عمػى مؤثرات عقمية "المادة  "01/16كتستيدؼ ىذه الصكرة األطباء عمى كجو الخصكص.
 تسميـ مػؤثرات عقمػػية بدكف كصفػة أك مػػع العػػمـ بالطابع الصكرم أك المحاباة لمكصػػفاتالطبػػية "المادة  " 16/02كتستيدؼ ىذه الصكرة الصيادلة عمى كجو الخصكص.
 الحصكؿ عمػػى المؤثرات العقمية قصد البيع أك محاكلػة الحصػػكؿ عميػػيا بكاسػطة كصػػفاتطبيػػة صكرية بناء عمػػى ما عرض عمػػيو " المادة "  " 16/3كيتعمؽ األمر ىنا بمف يستعمؿ
الكصفة الطبية الصكرية لمحصكؿ عمى المؤثرات العقمية.
كضع مخدرات أك مؤثرات عقمية فػػي مػكاد غذائػػية أكفي مشركبات دكف عمػـ المستيمػػكيف
"المادة  ،"202/15كيقصد باالستعماؿ غيػػر المشػػركع

االستعماؿ الشخػػصي لممػخدرات

المكضػكعة تحػت الرقػابة بدكف كصفة طبية

 :1حسيف طاىرم،جرائـ المخدرات ك طرؽ محاربتيا ،دار الخمدكنية ،الجزائر ،2003 ،ص.53
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-4المتاجرة بالمخدرات أو العقاقير المخدرة  :كاالتجار أك التعامػؿ بالمػػخدرات يقصػػد بو
اإلتياف بأحد األفعاؿ المنصكص عمييا بالمادة  17مف قانكف .04/18

1

فاالتجار بالجكىر المخدر ىػػك قياـ الشخص لحسابو الخاص بمزاكلة عممػػيات تجارية
ىادفا بذلؾ إلػى اعتبارىا حرفة معػػتادة لو إذ أف قيامو بعمػػمية كاحدة ال يثػػبت االتجار فاؿ بد
مف التعدد كاالنتظاـ فػػي الممارسة ،كلػػـ ينص المشرع عمػػى مصطمح المتاجرة بصفة مباشرة،
كلكػنو عدد األفعاؿ المنصكص التي يدخؿ ضمنيا كىي:

2

إنتاج الم ػكاد المخدرة بطريقة غيػػر شػػرعية أك صنعيا أك حيػازتيا أك عرضيا أك
كضعػػيا لمبيع  ،أك الحصكؿ عميػػيا أك ش ػراؤىا قصد البيػػع أك تخزينػػيا أك استخػػرجيا أك
تحضػػيرىا أك تكزيعيا أك تسميميا بأية صفة كانت ،أك سمسرتيا أك شحػػنيا أك نقميا عف
طريػػؽ العبكر أك نقؿ المكاد المخدرة أك

المؤثرات العقمية :ىك الفعؿ المنصكص كالمعاقب

عميو في المادة  17مف القانكف .18/04
عالكة عمى الصكر المذككرة أعاله ىناؾ صكرتيف أخرييف ىما:
 عرقمة كمنع األعكاف المكمفيػف بمعاينػػة ج ارئػػـ قانكف المخدرات  :العرقمة ىػػي كؿ مقاكمػػةلمقائػػـ بالضبط باستعماؿ القكة أك العنػػؼ ،أك بإغالؽ الطريػػؽ أك افتعاؿ شجار قصد تسييؿ
الشخص الحامؿ لممخدر ،كالػى جانب المساس بسالمة الجسػػدية

لألعكاف فإف التعرض

لمسالمة النفسية ليػـ يعتبر تعديا كعرقمة عف أداء الكظيفة المنكطة ليـ.

3

 :1المادة  17مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
 :2عبد اهلل أكىابية ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم ،مكفـ لمنشر ،الجزائر ،2003 ،ص.104
 :3المرجع نفسو ،ص .105
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 التحريض أو التشجيع أو الحث عمى ارتكاب جرائم المخدرات:نصت عميو المادة  22مف قانكف  041/18كالمحرض ىػك مف يح ػػمؿ شخصا

ال

يخضع لمعقكبة بسبػػب كضعو أك صفتو الشخصية عمػػى ارتكاب الجريمة  ،أما المشجع ىك
مف يقكـ بتشديد عزيمة الفاعؿ ليزيد التصػػميـ الجرمي لديو،
فكرة الجريمة كالتصميـ عمييا فػي ذىف كاف فػي

أما الحاث ىك مف يقكـ بخمؽ

األصؿ خاليا منيا كدفعو بناءا عمى ذلؾ

نحك ارتكابيا .
الفرع الثاني :الجنايات
أوال :جناية تسيير وتنظيم أو تمويل التعامل بالمخدرات:
حيث نصػت المادة  18مف القانكف 2 04/18عمييا كقػد جرـ المشرع فػػي ىذا النػص
نشاط كؿ شخػص يمكف أف يكػػكف لو صمة بالعصػػابة التػػي تمارس عمميات المتاج ػرة فػػي
المكاد المخػػدرة أك تقديػػميا لمتعاطي ،كيتخذ ىذا النشاط صكرة االتفاؽ الجنائي عمى ارتكاب
جرائـ االتجار كالعصابة كاف اتخذت صكرة االتفاؽ الجنائي إ ال أنيا تتميز عنو بأنيا منظمة
كمستمرة أما إدارة العصابة فيقصػد بيا تنظيـ العمػػؿ بيا ك تحديد الجرائـ التػػي تيدؼ إلى
ارتكابيا كتكزيع األدكار عمى المشػػاركيف فييا كالتدخؿ فػػي إدارة العصابة أك تنظيميا بو
،معاكنة القائـ عمػى اإلدارة فػػي القياـ بميمتو كالمعاكنة عمػػى تنظيـ سير العدالة ،كقػػد كرد في
مضػػمكف المادة  18عبارة "  ...أك تمػػكيؿ النشاطات المذكػػكرة بالمادة .17

 :1المادة  22مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  18مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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تتمثؿ ىذه النشاطات فػػي القياـ بطريقة غير مشركعة بإنتاج أك صنع أك حيازة أك
عرض أك البيع أك كضع لمبيع أك حصكؿ كشراء قصػد البيع أك التخزيف أك استخراج أك
تحضير أك تكزيع أك تسميـ بأم صفة كانػت أك سمسرة أك شػحف أك نقؿ عف طريؽ العبكر أك
نقؿ المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية  ،كالمقصكد بيا أف يقدـ األمكاؿ التػػي تساعد عمى
ارتكاب جرائـ االتجار كغيرىا مف ج ارئػـ المخدرات

أم التكفؿ بالمصػػاريؼ المادية التػػي

تسمػح بإكماؿ ىذه النشاطات كالكػتؿ بمصاريؼ نقؿ المخػػدرات كجمبيا ،زراعتيا ،شرائيا ...
1

الخ.

ثانيا :جناية االستيراد والتصدير المادة مخدرة:
كقد كرد تحريـ االستيراد كالتصدير غير المشركعيف لممخدرات بالمادة
: 04/18

 19مف قانكف

2

أ -االستيراد أو الجمب  :كيتحقػػؽ االستيراد أك الجمػػب بإدخػػاؿ المػادة المخدرة إلػػى الدكلة
بأية كسيمة  ،ككذلؾ كؿ كاقعة يتحقؽ بيا نقؿ المادة المخدرة إلػػى المياه

اإلقميمية لمدكلة أك

فضػائيا الجػكم كيرجع في ذلؾ إلى قكاعد القانكف الدكلي العاـ )
كيعد مرتكب لمجمب أك االستيراد كؿ مف يصػدر عنو الفعؿ التنفػيذم أك كؿ مف ساىـ
فيو بالنػقؿ أك مف يتـ النقؿ لحسابو أك مصمحتو كلك لـ يصدر منو شخصيا فعؿ النقؿ
المساىمة فيو أما مف يشترؾ في

أك

أم فعػؿ مف األفعاؿ بطريؽ االتفاؽ أك التحػريض أك

المسػاعدة فيػك شريؾ فػيو ،كالغػرض مف جمب المخػدر ىك استي ػراده بالذات ممحكظا فػػي ذلؾ

 :1عبد اهلل أكىابية ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .106

 :2المادة  19مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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طرحو كتداكلو بيف النػاس سكاء كاف الجانػػي استكرده لحسابو أك لحساب غيره ،متى تجاكز
بفعمو الخط الجمركي.
ب -التصدير  :المقصكد بتصدير الجكاىر المخدرة ىك إخراجيا مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة
بأية كسيمة كسكاء كاف المتيػػـ قد صدر لحسابػػو أك لحساب غيره متجػػاك از بفعمو الخػط
الجمركػػي ممحكظا فػػي ذلؾ طرحو كتداكلو بيف الناس .

1

ثالثا -جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجار :
كقد حظػػرت المادة 2 20مف قانػػكف  04/18زراعة خشػخاش األفيكف أك شجيرة الكككا
أك نبات القنب كالمقصكد بالزراعة لػػيس مجرد كضع بذكر الحشػػيش في

األرض بؿ أف

المقصػػكد بيا أيضا كػؿ ما يتخذ نحك البذكر مف أعماؿ الرعاية المختػمفة

الالزمة لمزرع إلى

حيف نضػػجو كقمعو ألف كضع البذكر ىػك بداية العمؿ كاؿ تتأتػػى ثماره إ ال بدكاـ رعايتػػو إلػػى
غاية أف ينبت ،ما يجعػؿ فعؿ الزراعة لػػيذه النباتات مف الجرائـ التي يستمر ركنيا المادم
لفترة كجكد الزرع فػي األرض إلى غاية النضج ،كعميو فقياـ الشخص بزراعة إحدل النباتات
المحظكرة يشكػػؿ خرقا لمتجريـ الكارد بالمادة المذكػػكرة أعػػالو

كيقصد بشجرة الكككا حسب

نفس المادة كؿ نكع مف أفكاع الشجيرات مف جنس اريترككسيمكف .

 :1عمرك عيسى الفقي ،المكسكعة الشاممة في جرائـ المخدرات ،مطابع المجمكعة المتحدة ) ،ب ،ب ،ف(،
،1999ص.54

 :2المادة  20مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

37

مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري

الفصل الثاني:

رابعا :جناية صناعة أو نقل أو توزيع سال ئف أو تجهيزات أو معدات:
حسب نص المادة  21مف قانكف  " 104/18صناعة أك نقؿ أك تكزيع سالئؼ أك
تجييزات أك معدات أما بيدؼ استعماليا فػػي زراعة المكاد المخػػدرة أك المؤثرات العقمػية أك
فػػي إنتاجيا أك صناعتيا بطريقة  ،غير مشركعة "كاما مع عممو باف ىذه الس

ال ئؼ اك

التجييزات أك المعدات ستستعمؿ ليذا الغرض  ،كيقصد بالسال ئؼ :حسب المادة  02مف
القانكف  04/18جميػع المنتػػجات الكيماكية التػػي تستخدـ فػػي عمميات صنع المكاد المخدرة
كالمؤثرات العقمية.
كيقصد بالصنع :جميع العمميات غير ا إلنتاج ،التػي يتـ الحصكؿ بيا عمى المخدرات
كالمؤثرات العقمية  ،كتشمؿ التنقية كتحكيؿ المخدرات إلى مخدرات أخرل حسب نص المادة
 02مف قانكف  ،04/18كيقصد بالنقؿ :نقؿ المكاد المكضكعة تحت المراقبة داخؿ

اإلقميـ

الجزائرم مف مكاف إلى آخر أك عف طريؽ العبكر حسب المادة  02مف القانكف .18/04

2

المطمب الثاني :كيفية إثبات جرائم المخدرات
يعد مكضكع اإلثبات الج زائي مف أصعب المكاضيع ،التي اجتيدت التشريعات في
تنظيـ أحكاميا ،ككنيا تيـ جميع أطراؼ الدعكل الجزائية ،حيث أنيا تيـ المتيـ الذم يسعى
إلى تبرئة ساحتو كما تيـ الضحية ،التي تصب في حيز الضرر ،كتيـ النيابة العامة ،ما داـ
أنو عف طريقيا ،تحقؽ غايتيا في االقتصاص لحؽ المجتمع في العقاب ،كبدرجة أكبر ،فيي
تيـ القاضي ألنيا السبيؿ الكحيد إلى الحقيقة ،كالضامف األكحد لتحقيؽ العدالة كاحقاؽ الحؽ.

 :1المادة  21مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  02مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفرع األول :تعريف اإلثبات الجزائي
نظـ قانكف اإلجراءات الجزائية في الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف الكتاب الثاني،
قكاعد اإلثبات ،كالتي جاءت تحت عنكاف" في طرؽ اإلثبات" ،كذلؾ مف خالؿ المكاد

212

كما يمييا ،فقد حدد المشرع المبادئ التي تحكـ اإلثبات الجزائي ،أما باقي المكاد فقد كرد فييا
أدلة اإلثبات التي يستعيف بيا القاضي لتككيف اقتناعو.
عرفو الفقيو الفرنسي دكما

1

 DOMAفي كتابو" :القكانيف المدنية في كضعيا

الطبيعي" ،الصادر عاـ  1689بأنو" :ىك ما يقنع الفكر بحقيقة ما" ،كما أكرده األستاذ ديدم
تكماس األستاذ بجامعة مكنبيمييو ،في ماؿ بعنكاف" :التحكالت في تقديـ الدليؿ الجنائي"
مضيفا بأف اإلثبات "يشكؿ أساس كؿ دعكل ،كىك الشرط الذم ال مناص منو لتيسير النظاـ
القانكني".
أما تعريؼ اإلثبات مف الناحية القانكنية فمو (  )03ثالث معاف:

2

 إنو العممية القانكنية ،التي يقكـ بيا المدعي أماـ القضاء ،إلظيار حقو المدني ،أك حؽالمجتمع في القصاص مف الجاني كذلؾ عف طريؽ األدلة الالزمة  ،فيك عممية اإلقناع بأف
كاقعة حصمت أك لـ تحصؿ ،بناءا عمى حصكؿ أك كجكد كاقعة أك كقائع مادية ،أك تقرير
كاقعة أك كقائع.

 :1رءكؼ عبيد ،شرح قانكف العقكبات التكميمي ،الطبعة  ،4دار الفكر العربي ،ب ب ف ،ب س .ف ،ص.412
 :2مصطفى مجدم ىرجة ،جرائـ المخدرات الجديد ،دار الكتاب الحديث ،1996 ،ص .102
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الفصل الثاني:

 -2أنو بياف العناصر أك الكقائع التي يعتمد عمييا المدعي ،القناع القاضي بكجكد الحؽ أك
بأف كاقعة حصمت أك لـ تحصؿ ،لعالقة ىذه العناصر أك الكقائع فيوا ،كالتي تدؿ عمى ذلؾ
الكجكد أك الحصكؿ أك عدمو.
 -3أنو النتيجة التي كصؿ إلييا المدعي ،مف إقناع القاضي بكجكد الحؽ أك صحتو أك بقياـ
الكاقعة اإلجرامية.

1

كىذه المعاني الثالثة السابقة ،تبيف األدكار التي يمر فييا اإلثبات إذ يبدأ اإلثبات،
بتعييف مف يقكـ بو كيتحمؿ عبئو ،ثـ يمر بدكر تقديـ األدلة كأخي ار بالنتيجة التي يصؿ إلييا.
كقد عرفو الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم في كتابو الكسيط في شرح القانكف
المدني بقكلو  " :اإلثبات بمعناه القانكني ،ىك إقامة الدليؿ أماـ القضاء بالطرؽ التي حددىا
القانكف ،عمى كجكد كاقعة ترتبت أثارىا".
أما بخصكص تعريؼ اإلثبات في المكاد الجنائية ،أك ما يعرؼ باإلثبات الجنائي:
فقد تـ تعريفو بأنو كؿ ما يؤدم إلى إظيار الحقيقة ،كمكضكع اإلثبات الجنائي
يتضمف:

2

 إثبات كقكع الجريمة بكجو عاـ. -نسبة ىذه الجريمة لممتيـ بكجو خاص إف كاف ىك الجاني.

 :1مجدم ىرجة ،جرائـ المخدرات الجديد ،المرجع السابؽ ،ص.103

 :2محمد صبحي نجـ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ،الطبعة الثانية ،الجزائر،ديكاف المطبكعات الجامعية ،د س ف  ،ص
.102
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الفصل الثاني:

كالراجح أف اإلثبات في المكاد الجنائية ،يعني النتيجة التي تحققت باستعماؿ كسائؿ
اإلثبات المختمفة ،أم إنتاج الدليؿ.
أما التعريؼ الراجح لإلثبات الجنائي" :ىك إقامة الدليؿ لدل السمطة المختصة
باإلجراءات الجنائية ،عمى حقيقة كاقعة ذات أىمية قانكنية ،كذلؾ بالطرؽ التي حددىا
1

القانكف ،ككفؽ القكاعد التي أخضعيا ليا".

مف خالؿ ىذه التعاريؼ ،يتضح أف اإلثبات الجنائي يتضمف:
 -تحديد الدليؿ الجنائي كفحصو كمشركعيتو ،كتقدير أثره في جميع المراحؿ التي تمر

بيا

الدعكل العمكمية.
 إف الدليؿ في اإلثبات الجنائي ،ال ييدؼ فقط إلى إثبات التيمة عمى الجاني ،كانمايظير أثره أيضا في دفع االتياـ عف المتيـ ،أم أنو يشمؿ أدلة الدعكل سكاء في النفي أك
الثبكت.
 إف الدليؿ في الدعكل الجنائية ،يجب أف يككف مشركعا ككفقا لمطرؽ المحددةقانكنا ،فال يجكز االستناد في إدانة المتيـ إلى دليؿ غير مشركع.

2

الفرع الثاني :أنواع أدلة اإلثبات الجزائي
ال يحكـ القاضي الجزائي في الدعكل الجزائية ،كفؽ مزاجو الشخصي ،أك ىكاه ،كانما
يقكـ بدراسة ممؼ القضية ،كتمحيص ذاتيا كتدقيقيا.

 :1محمد صبحي نجـ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ،المرجع السابؽ ،ص.105

 :2حسيف محمد جمجكـ ،مكسكعة العدالة الجنائية ،الجزء األكؿ ،جنايات كجنح المخدرات ،2005،المكتب الفني
لإلصدارات القانكنية ،ص .82
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كيستمد القاضي الجزائي اقتناعو مف ىذه األدلة المشركعة ،التي تطرح عمى بساط
البحث في جمسة المحاكمة لممناقشة أماـ الخصكـ ،إعماال لمبدأ الشفكية المحاكمة ،كلذلؾ
سكؼ يتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى أدلة اإلثبات.
كبالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية ،نجده قد حدد األدلة التي تناقش أماـ القاضي
الجزائي ،إذ نص عمييا المشرع في المكاد مف  2131إلى  2235ؽ.إ.ج ،كرتبيا حسب ما
يمي:
 اإلعتراؼ ،المحررات ،الخبرة ،الشيادة ،اإلنتقاؿ لممعاينة.أوال :األدلة القولية
األدلة القكلية ىي تمؾ األدلة ،التي يككف مصدرىا ،عناصر شخصية تمثؿ فييا يصدر عف
الغير ،مف أقكاؿ تؤثر في اقتناع القاضي ،بطريؽ غير مباشر مف خالؿ تأكده مف صدؽ
ىذه األقكاؿ ،كتنحصر ىذه األدلة في اإلثبات الجنائي في الشيادة كاإلعتراؼ.
 .1االعتراف:
عرفتو لمحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ  02ديسمبر  1980أنو ":إقرار المتيـ
بكؿ أك بعض الكقائع المنسكبة إليو ،كىك كغيره مف أدلة االثبات مكككؿ لتقدير قضاة
المكضكع ،كفقا ألحكاـ المادة  213مف قانكف اإلجراءات الجزائية.

 :1المادة  213مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في
 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23

 :2المادة 235مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في

 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23
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كما يعرؼ عمى أنو ':إقرار المتيـ بكؿ أك بعض الكقائع ،المنسكبة إليو كبعبارة أخرل
ىك شيادة المرء عمى نفسو بما يضرىا ،كىك أقكل مف الشيادة بؿ ىك سيد األدلة'.
كاعتراؼ المتيـ إما أف يككف شفييا ،كاما أف يككف مكتكبا ،فاالعتراؼ الشفيي يمكف أف يثبت
بكاسطة الشخص القائـ بالتحقيؽ ،سكاء بكاسطة ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ ،أك
قاضي الحكـ ،أما خارج ساحة القضاء فال يعتد بو ،أما االعتراؼ المكتكب فميس لو شكؿ
معيف.

1

كيشترط لصحة اعتراؼ المتيـ ما يمي:
 األىمية اإلجرائية
 اإلرادة الحرة
 أف يككف االعتراؼ صحيحا ككاضحا
 استناد االعتراؼ إلى إجراء مشركع
 .2الشهادة:
تعد الشيادة عماد اإلثبات ،بكقكعيا في أكثر األكقات عمى كقائع مادية ال تثبت
مستندات ،ككثي ار ما يككف ليا األثر األكبر في القضاء باإلدانة أك بالبراءة أثناء التحقيؽ
االبتدائي بيا ،فكر كقكع الحادث قبؿ أف يتـ العبث بيا أك يمر عمييا كقت فتضعؼ معالـ
الكقائع التي تنصب عمييا.

2

 :1كسفي أسماء  ،المخدرات بيف التشريع كالعقاب ،مذكرة التخرج لممدرسة العميا لمقضاء ،الدفعة السابعة عشر-2006 ،

 ،2009ص.91

 :2المرجع نفسو ،ص .92
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تطرؽ المشرع الجزائرم إلى الشيادة في المكاد مف 1 88إلى  299مف قانكف اإلجراءات
الجزائية ،كالنصكص التي تعالج إجراءات سماع الشيكد أماـ المحكمة مف المكاد  3220إلى
 2384مف قانكف اإلجراءات الجزائية.
كما تجدر اإلشارة إلى أف الشيادة أماـ المحكمة ،تختمؼ بعض الشيء عف أحكاـ
الشيادة أماـ قاضي التحقيؽ ،فالشيادة أماـ لمحكمة تككف عمنية ،كفي مكاجية الخصكـ ،كما
يمكف سماع شيادة أم يحضر مف تمقاء نفسو إلبداء معمكمات في الدعكل ،في حيف أف
الشيادة أماـ قاضي التحقيؽ تككف في سرية ألنو مف خصائص التحقيؽ االبتدائي ،بحيث
يككف االستماع إلى الشاىد منفردا كبدكف مكاجية بالخصكـ ،كألف الشيادة مف أىـ األدلة في
المكاد الجزائية ،حيث تأتي بعد االعتراؼ مباشرة ،فإنيا تمتاز عف بقية ألدلة األخرل في
مجاؿ اإلثبات الجزائي كتتنكع إلى نكعيف:
 الشيادة المباشرة
 الشيادة غير المباشرة

 :1المادة  88مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في

 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23

 :2المادة  99مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في

 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23

 :3المادة  220مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في

 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23

 :4المادة  238مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في

 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23
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ثانيا :األدلة المادية والعممية
األدلة المادية ،ىي تمؾ األدلة التي يككف مصدرىا عناصر مادية ناطقة بنفسيا،
كتؤثر في اقتناع القاضي بطريؽ مباشر ،كمصدرىا عادة ىي المعاينة ،المحررات ،القرائف،
أما األدلة العممية ،فيي تمؾ األدلة التي يككف مصدرىا رأيا عمميا يدكر حكؿ تقدير مادم أك
قكلي ،فيي ما يضعو أىؿ الخبرة مف تقارير فنية مختصة بشأف رأييـ العممي في كقائع
معينة.

1

 .1المحررات:
عرفت بأ نيا" :عبارة عف أكراؽ تحمؿ بيانات في شأف كاقعة ذات أىمية في إثبات
ارتكاب الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ"  ،كالكرقة كمكضكع لمجريمة ،لـ يتناكليا قانكف اإلجراءات
الجزائية بقدر ما تناكليا قانكف العقكبات باعتبارىا أف المسألة تتعمؽ بالمكضكع ال
باإلجراءات ،كقد عالجيا قانكف العقكبات عبر مختمؼ أبكابو ،فكاف لألكراؽ كمكضكع لمجرـ
تكاجد ضمف مختمؼ أنكاع الجرائـ :جنايات كجنح كمخالفات.

2

كيمكف تقسيـ المحررات إلى:
 المحررات الرسمية
 المحررات العرفية
 المحاضر

 :1عباسي خكلة ،الكسائؿ الحديثة لإلثبات الجنائي في القانكف الجزائرم ،مذكرة مكممة مف مقتضيات نيؿ شيادة الماستر
في الحقكؽ ،تخصص قانكف جنائي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2014 ،ص.62

 :2بف طاية عبد الرزاؽ ،الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مذكرة مف مقتضيات نيؿ شيادة الماستر
في الحقكؽ ،تخصص قانكف جنائي ،جامعة محمد خيضرة ،بسكرة ،السنة الجامعية  ،2013ص.121
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 .2القرائن:
قم الكصكؿ إلى نتائج معينة ،مف كقائع ثابتة ،فيي النتائج التي يستخمصيا القانكف
أك القاضي ،مف كاقعة معمكمة لمعرفة كاقعة مجيكلة  ،كمف خالؿ ىذا التعريؼ يتبيف لنا أف
لمقرينة عنصريف كىما:
 كاقعة ثابتة كمعمكمة ،يختارىا المشرع أك القاضي ،كىي تمثؿ األمر المعمكـ الذميستنبط منو المشرع أك القاضي األمر ا لمجيكؿ ،كىذا ىك العنصر المادم لمقرينة.
 -عممية استنباط كاستنتاج يقكـ

بيا المشرع أك القاضي ،ليصؿ مف ىذه الكاقعة

الثابتة إلى كالمشرع الجزائرم لـ يعط تعريفا لمقرائف الكاقعة المراد إثبا توا ،كىذا ىك
العنصر المعنكم لمقرينة  ،كالمشرع الجزائرم لـ يعط تعريفا لمقرائف تاركا ىذه الميمة
لمفقو كالقضاء.
نقسـ القرائف مف حيث مصدرىا إلى قرائف قانكنية ،يقررىا المشرع بنص قانكني عمى
سبيؿ الحصر ،كقرائف قضائية يستنبطيا القاضي مف كقائع الدعكل كظركفيا.

1

أ -القرائن القانونية:
عرفيا بعض الفقياء ،بأ نيا الصمة الضركرية التي ينشئيا القانكف بيف كقائع معينة،
فالقرائف القانكنية ىي التي نص عمييا المشرع نصا صريحا كىي محددة عمى سبيؿ الحصر،
كىي تقكـ عمى فكرة الراجح فإف اإلحتماؿ القكم.

 :1بحرم رجاء ،اإلثبات بالقرائف في المكاد الجزائية ،مذكرة التخرج لنيؿ شيادة المدرسة العميا لمقضاء ،الدفعة السادسة
عشر ،الجزائر ،2008 ،ص.71
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الفصل الثاني:
ب -القرائن القضائية:

تعد القرينة القضائية دليال غير مباشر يستخمصيا القاضي بإعماؿ

الذىف ،مف
كاقعة

ظركؼ الدعكل المطركحة أمامو مف خالؿ الكاقعة التي قاـ عمييا الدليؿ ،إلثبات

أخيرل ليا عالقة بيا ،فيي عبارة عف كؿ الظركؼ أك كؿ الكقائع التي يمكف مف خالليا أف
نستنتج كجكد أك غياب المخالفة ،ثبكت التيمة أك براءة المشتبو فيو كىي ميمة جدا حتى قيؿ
عنيا أنيا ":الشيكد الصامتكف الذيف ال يكذبكف".

1

كالقاضي ىك مصدر ىذه القرينة ،كتسمى كذلؾ بالقرائف الفعمية أك اإلقتناعية ،ألف
القاضي يصؿ إلييا مف خالؿ اقتناعو الشخصي ،كىي غير محددة.
 .3المعاينة:
قم قياـ عناصر الضبطية القضائية أك ككيؿ الجميكرية ،أك قاضي التحقيؽ أك
قاضي الحكـ ،باإلنتقاؿ إلى األمكنة التي كقعت فييا الجريمة ،أك التي مف الممكف أف تككف
أنو ا أشياء ليا عالقة بالجريمة ،كيككف ذلؾ بمجرد كقكع الجرـ كاإلخبار بو أك أثناء التحقيؽ
القضائي أك في مرحمة المحاكمة ،كالقصد منو ىك المشاىدة المباشرة لمسرح الجريمة ،كعند
اإلقتضاء ضبط األشياء ذات العالقة بارتكاب الجريمة ،أك المحصمة مف تنفيذىا كتقديميا
كدليؿ إثبات لمفصؿ في الدعكل.

2

 :1قتاؿ جماؿ ،دكر القرائف في اإلثبات الجنائي ،دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي كالقانكف الجنائي ،مذكرة مقدمة لنيؿ
شيادة الماجستير في الحقكؽ ،تخصص قانكف جنائي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2006 ،ص.43

 :2اللك رابح ،أدلة اإلثبات الجزائية ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،جامعة الجزائر ،السنة الدراسية
 ،2002ص.29
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الفصل الثاني:

كقد تضمنتيا المادة  2351مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم بنصيا" :يجكز
لمجية القضائية إما مف تمقاء نفسيا أك بناءا عمى طمب النيابة العامة أك المدعي المدني أك
المتيـ أف تأمر بإجراء اإلنتقاالت الالزمة إلظيار الحقيقة

 ،كيستدعي أطراؼ الدعكل

كمحامكىـ لحضكر ىذه اإلنتقاالت كيحرر محضر بيذه اإلجراءات".
 .4الخبرة:
الخبرة ىي عبارة عف استشارة فنية يستعيف بو ا القاضي في مجاؿ اإلثبات ،لمساعدتو في
تقدير المسائؿ الفنية التي يحتاج تقديرىا إلى معرفة فنية أك دراية عممية ،ال تتكفر ،فالقاضي
يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة في كؿ ما يستدعي خبرة لدل القاضي بحكـ تككينو
أنيا مرتبطة بتكفر شرطيف:

فنية إال

2

 أف تككف المسألة مف المسائؿ الفنية
 عدـ قدرة المحكمة عمى إدراؾ المسألة الفنية
المبحث الثاني :آليات مكافحة جريمة المخدرات
المطمب األول :اآلليات الدولية لمكافحة جريمة المخدرات
لقد أصبحت المخدرات عالمية بكؿ أبعادىا إذ شدت انتباه الدكؿ في كؿ أنحاء العالـ،
لذا مف الكاجب اتخاذ جميع الجيكد مف أجؿ الحد مف انتشار ىذا الخطر الذم أصبح ييدد
كؿ العالـ ،كيتـ ىذا التعاكف عف طريؽ إنشاء العديد مف المنظمات كابراـ االتفاقيات ،خاصة

 :1المادة  235مف األمر رقـ  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  ،155/66المؤرخ في
 1966/06/08المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد  ،40المؤرخة في .2015/07/23

 :2بيمكلي مراد ،الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ
القانكنية تخصص عمكـ جنائية ،جامع الحاج لخضر باتنة ،2010 ،ص.8
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الفصل الثاني:

أنو مع مطمع القرف اؿ  20بدأت مشكمة المتاجرة بالمخدرات تتفاقـ مما بعث الخكؼ كالقمؽ
عمى المستكل الدكلي
الفرع األول :التضافر الدولي في مجال مكافحة الجرائم
أوال :في إطار االتفاقيات والمنظمات الدولية
أ -مرحمة عصبة األمم :لقد ظيرت مشكمة

االتجار غير المشركع بالمخدرات منذ زمف

طكيؿ ،كمف أجؿ محاربتيا ترتب عمى ذلؾ تعاكف دكلي تجسد في عدة اتفاقيات دكلية،منيا
مؤتمر شنيام سنة  1909كالذم شاركت فيو  14دكلة مع العمـ أف الدكؿ العربية لـ تشارؾ
فيو ،كذلؾ لتعيد كاتخاذ التدابير الالزمة لكقؼ انتشار األفيكف كتنظيـ زراعتو،كبعدىا جاءت
 ،1919كقد عدلت بمكجب عمى البركتكككؿ

اتفاقية األفيكف الدكلية في اليام في جانفي

المكقع بنيكيكرؾ في  ،11/12/1942كقد اجتمعت الدكؿ مشاركة فرض الرقابة الدكلية عمى
إنتاج كتصنيع المخدرات ،كذلؾ بكضع مبادئ أساسية كالتي استعممت فيما بعد كأساس
لالتفاقيات الدكلية كنذكر منيا :

1

 تخكيؿ عصبة األمـ حؽ اإلشراؼ عمى تنفيذ اتفاقية اليام. تقرير مبدأ احتكار الحككمات بيع كتكزيع األفيكف. إنشاء جياز دكلي لمرقابة يتمثؿ في المجنة المركزية الدائمة أللفيكف. إنشاء نظاـ الشيادات لالستيراد كالتصدير. إنشاء ىيئة الرقابة الدكلية عمى المخدرات. إنشاء نظاـ تبادؿ المعمكمات المتعمقة بالمخدرات بيف الدكؿ. :1مركؾ نصر الديف ،جريمة المخدرات في ضكء القكانيف كاالتفاقيات الدكلية ،ص . 18
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الفصل الثاني:
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 التزاـ الدكؿ بتجريـ األفعاؿ التي تدخؿ في النشاط غير المشركع بالمكاد المخدرةفشمت ىذه االتفاقية في النياية في فرض الرقابة الدكلية عمى ىذا النكع مف التجارة ،رغـ أف
عصبة األمـ مخكلة حؽ اإلشراؼ عمى تنفيذىا ،كقد أبرمت عدة اتفاقيات تحت رعاية عصبة
األمـ متعمقة بصناعة األفيكف المستخرج كاالتجار فيو داخميا ،كانعقدت في 11/02/1925
بجنيؼ كعدلت بركتكككؿ نيكيكرؾ في  ،11/12/1946كاتفاقية تتعمؽ بتنيير صناعة المكاد
المخدرة كتنظيميا كتكزيعيا كالمبرمة بجنيؼ في

13/07/1931كالمعدلة بركتكككؿ

 ،11/12/1946ك آخر اتفاقية أبرمت في إطار عصبة األمـ في جنيؼ سنة  1931كىي
الزالت سارية المفعكؿ حتى بعد إبراـ االتفاقية الكحيدة لممخدرات سنة . 1961
ب  -االتفاقية الوحيدة المنظمة لممخدرات لعام

 :1961كقعت االتفاقية الكحيدة

لممخدرات لعاـ  1961في نيكيكرؾ كعدلت بمكجب بركتكككؿ جنيؼ لسنة  ،1982كقد بمغ
عدد الدكؿ المنظمة ليا  118كمنيا الجزائر كتضمنت ما يمي :

1

 اإلبقاء عمى لجنة المخدرات كالنص عمى اختصاصيا. إنشاء جياز الرقابة ليحؿ محؿ المجاف السابقة. اإلبقاء عمى نظاـ شيادات التصدير كاالستيراد. -إلزاـ جميع الحككمات بإنشاء إدارة خاصة تكمؼ بتطبيؽ ىذه االتفاقية.

2

لكف رغـ كؿ ىذه االتفاقات كاإلجراءات المتخذة تفاقمت األكضاع في العالـ ،كعقد
المجتمع الدكلي عمى اثر ذلؾ اتفاقية تسمى باتفاقية المكاد المؤثرة عمى الحالة النفسية  ،كقد

 :1محمد فتحي عيد ،األجيزة الدكلية المعنية بالمخدرات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .94
 :2المرجع نفسو ،ص .95
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الفصل الثاني:

انضمت كالعقمية كالتي عقدت بفينا في  21/02/1971كدخمت حيز التنفيذ في ،1985عمى
المكاد إلييا الجزائر كالتزمت الدكؿ المنظمة ليا بفرض الرقابة المحمية كالدكلية التي تؤدل
بانحرافات عمى الصحة العامة كقد تضمنت ىذه االتفاقية إجراءات الرقابة التالية :

1

 أف تنشئ كؿ دكلة إدارة خاصة بالرقابة ال تسمح بتجارة أك صناعة المخدرات إال بترخيص كضع نظاـ خاص بالتفتيش يخضع لو كؿ مصدر أك مستكرد لممكاد المؤثرة عمىالحالة النفسية
 إنشاء ىيئة مختصة تتحمؿ مسؤكلية التنسيؽ في إطار التعامؿ الدكلي في مجاؿمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات
ج -أجهزة األمم المتحدة  :تكجد باألمـ المتحدة عدة أجيزة تساعد عمى مكافحة
االتجار غير المشركع بالمخدرات كأىميا:
 منظمة الصحة العالمية. قسـ الكقاية مف جريمة المخدرات ك إدارة العدالة الجزائية أللمـ المتحدة منظمة األمـ المتحدة لمثقافة كالعمكـ. -منظمة صندكؽ الطفكلة الدكلي.

2

 :1صادؽ الجالبي ،دكر المنظمة الدكلية في مكافحة المخدرات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .125
 :2المرجع نفسو ،ص .126
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ثانيا :مكافحة ترويج المخدرات في إطار المنظمات العاممة بين الحكومات
تتمثؿ المنظمات العاممة بيف الحككمات التي تسير عمى مكافحة تركيج المخدرات عبر العالـ
فيما يمي:

1

أ-المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية  :كالتي تعتبر مف أىـ المنظمات الدكلية في
مكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات ،مقرىا الرئيسي بباريس ك مارست نشاطيا مف
عاـ  1914إلى  ،1956فالفصؿ بيف الحدكد أدل إلى ظيكر ما يعرؼ باإلجراـ الدكلي،كىذا
ما أدل بالحككمات إلى التفكير في إيجاد الحمكؿ كالتعاكف عمى المستكل الدكلي،
إلى أسباب أخرل سنتطرؽ إلييا فيما يمي أدت إلى ظيكر ا ألنتربكؿ :

باإلضافة

2

 الكفاح جماعي كبطريقة منظمة ضد اإلجراـ الدكلي. تأميف كتأكيد االتصاالت الرسمية بيف الدكؿ الدائمة بيف الشرطة في مختمؼاألقطار.
 تبادؿ األفكار كالكسائؿ كالنظـ.أما فيما يخص أىـ مياـ األنتربكؿ ىك مكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات ،إذ
أف التخمص منيا يحتاج إلى تعاكف دكلي ،فشعكر مؤسسك ىذه المنظمة بمسؤكليتيا فيما
يتعمؽ بمثؿ ىذه الجرائـ ،يستدعي حركة دائمة كمستمرة كتفرض أف يككف ىناؾ تنسيؽ
جماعي عمى كافة مستكيات الشرطة كالكقاية كالمكافحة ىما جناحاف ال ينفصالف أرست منذ
نشأة ىذه المنظمة قكاعد التعاكف كذلؾ باتخاذ العديد مف اإلجراءات لمعالجة كمكافحة انتشار
المخدرات.
 :1نكر الديف لطركش ،جريمة المخدرات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .99
 :2المرجع نفسو ،ص.100
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الفصل الثاني:

حيث يجب أف ينشا عمى مستكل كؿ بمد جياز شرطة مركزم ،ك في برليف أثناء
المؤتمر الثاني بعد عاـ  1926اقترحت إنشاء مؤسسات تككف ليا السمطة لمتعاكف كتبادؿ
المعمكمات مع باقي األجيزة في العالـ ،كفي سنة ،1930أنشأت مكتب دكلي متخصص في
األمكر المتصمة بالمخدرات.

1

ب -مجمس التعاون الجمركي  :انشأ مجمس التعاكف الجمركي بمكجب اتفاقية
برككسؿ في  ،15/12/1950كىك يتككف تقريبا مف

 100دكلة ،كيعتبر جيا از فنيا ييتـ

أساسا بالتنسيؽ في القكالب الجمركية كاإلجراءات المختمفة الخاصة بإدارة الجمارؾ في العالـ،
باإلضافة إلى المياـ األساسية يشارؾ أيضا في مكافحة االتجار في المخدرات كيتـ ذلؾ عف
طريؽ المشاركة في االجتماعات كالدراسات الخاصة بتيريب المخدرات عبر الحدكد لكضع
طرؽ كأساليب لمكافحتو ،فيختص بمراقبة المسافريف ككذلؾ البضائع عبر الحدكد ،كبالتالي
فإف الجمارؾ تعتبر في مقدمة األجيزة المعنية بمحاربة االتجار غير المشركع في المخدرات
كالمؤثرات العقمية.

2

ج -المجمس األوروبي :يقكـ المجمس

األكركبي كالذم يعتبر جياز يعمؿ بيف

الحككمات األكركبية ،بتكجيو تكصيات ليذه الدكؿ التي ليا العضكية في العديد مف
الشؤكف،مف أىميا تمؾ الخاصة بالقضاء عمى

االستعماؿ غير المشركع لممادة المخدرة

كالجكانب العقابية ليا ،كما أنو يقكـ بتكجيو أعماؿ الشرطة كالجمارؾ عف طريؽ

االىتماـ

بالمعمكمات ،كالتدريب كالبحث كالدراسة مف طرؼ لجانيا الفنية لمشباب الذيف يتجيكف نحك
ىذه الدكؿ ميما تكف جنسيتيـ ،كيعتبركف الكساطة أك الكسيمة لنقؿ المخدرات لداخؿ ىذه
الدكؿ ،كذلؾ لالستعماؿ الشخصي أك االتجار بنقؿ كميات كبيرة كتشير اإلحصائيات ،إلى

 : :1نكر الديف لطركش ،جريمة المخدرات ،المرجع السابؽ ،ص .101

 :2لحسينبف شيخ أث ممكيا ،المخدرات كالمؤثرات العقمية ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.87
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الفصل الثاني:

أنو ىناؾ أالؼ شاب يحترفكف سنكيا كمف بيف ىؤالء 50شاب مف كؿ  100يعبركف الحدكد
االيطالية.
الفرع الثاني :الجهود الحثيثة لممنظمات العربية في مجال مكافحة الجريمة المخدرات
تعتبر لبناف المصدر الرئيسي إل نتاج الحشيش في المنطقة ككذلؾ ىي منطقة تكزيع
كعبكر ليا لكؿ الدكؿ المجاكرة ،باإلضافة إلى القبائؿ التي تسكف في المناطؽ الحدكدية فيي
تعتبرىا بحجة رعي األغناـ كالجماؿ  ،كقد أعمف ممثؿ المكتب الدائـ لمكافحة المخدرات
التابعة لجامعة الدكؿ العربية ،يصؼ حالة االتجار غير المشركع لممخدرات في المنطقة
العربية ،الذم ألقاه أماـ لجنة المخدرات في دكرتيا  21بجنيؼ  1966مقرر أنو يمكف تقسيـ
الدكؿ العربية إلى  3أنكاع:

1

 دول منتجة لمحشيش :لبناف السكداف الـ غرب. دول تعتبر منطقة عبور :مصر سكريا السعكدية اليمف الككيت.مف المالحظ كحسب ما تبنتو كثائؽ لجنة المخدرات ،أنو في المناطؽ العربية ىنا تزايد
حجـ التجار غير المشركع لممخدرات العقمية تيرب إلى الدكؿ العربية مف أكركبا اؿ

غربية

كعبر قارة إفريقيا ،كما انتشر تعاطي الييركيف ككفاة بعض المتعاطيف جراء تعاطي جرعات
كبيرة منو تصؿ إلى  30بالمائة ،كقد صدر في  26/08/1950قرار عف المجنة السياسية
بالجامعة العربية بإنشاء مكتب األمانة العامة ،يتككف مف ممثؿ عف الدكؿ العربية لمكافحة
إنتاج كتيريب المخدرات ،كقرر إنشاء المكتب الدائـ الخاص بمكافحة المخدرات في شير
سبتمبر  ،1988كقاـ ىذا المكتب بإعداد قائمة مف تجار المخدرات كالميربيف

 ،كمكزعييا

عمى الدكؿ األعضاء ،كما اىتـ أيضا بدراسة كسائؿ كأساليب مكافحتيا كتبادؿ المعمكمات
 :1محمد فتحي عيد ،األجيزة الدكلية المعنية بالمخدرات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .108
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مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري

الفصل الثاني:

بيف الدكؿ األعضاء ،كقد نشأت المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ضد المخدرات  ،كالتي
كقع عمييا في  10/04/1960كىي تعمؿ عمى دراسة أسباب الجريمة كمكافحتيا  ،باإلضافة
إلى التعاكف بيف الشرطة في كامؿ الدكؿ العربية كتضـ :مكتب الجريمة مقره ب غداد ،كمكتب
الشرطة الجنائية كمقره دمشؽ  ،كال يمكف أف تصؿ الدكؿ العربية إلى حؿ ىذا اإلشكاؿ ،إال
بتكحيد الجيكد ككضع إستراتيجية صحيحة كدقيقة كيككف ذلؾ بكضع أربعة أىداؼ كتسعى
كؿ دكلة لتحقيقيا كىي:

1

 مكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات. مراقبة االتجار بالمخدرات. االىتماـ بمجاؿ الكقاية. عالج المدمنيف كاعادة تأىيميـ.أما بالنسبة لمتعاكف العربي اإلقميمي كالثنائي ،فيتجسد في المقاءات الدكرية بيف ضباط
مراكز الحدكد كقادة الكحدات في الدكؿ العربية المجاكرة ،ككذلؾ المقاءات التي تتـ بيف
مسئكلي أجيزة مكافحة المتاجرة غير المشركعة لممخدرات ،كقد تـ إنشاء ثالثة

لجاف عمؿ

فرعية مكزعة عمى الدكؿ العربية التي تعتبر منطقة عبكر كيتمثؿ ىذا التعاكف في الناحية
الفنية ك اإلجرائية.
أما عف الكضع في دكؿ الـ غرب العربي فالمخدرات تنتشر في الـ غرب ك الجزائر
كتكنس ،فتفتح ىذه الدكؿ جعؿ مف نسبة تعاطي المخدرات تتزايد في السنكات األخيرة بشكؿ
كبير ككنيا البكابة الرابطة بيف القارتيف األكركبية كاإلفريقية.

 :1محمد فتحي عيد ،األجيزة الدكلية المعنية بالمخدرات ،المرجع السابؽ ،ص .109
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الفصل الثاني:

كفيما يخص التعاكف العربي الدكلي فيتمثؿ في التعاكف القضائي كالقانكني ،مف خالؿ
تكقيع الدكؿ العربية األعضاء عمى االتفاقيات الدكلية كاالنضماـ إلييا ،فيناؾ حضكر مع
مكثؼ لمدكؿ العربية

االجتماعات لجاف المخدرات الدكلية كتبادؿ المعمكمات المنظمات

الدكلية المتخصصة ،كما أنيا تستفيد مف برنامج التدريب كاعداد الخبراء في شؤكف المخدرات
في األمـ المتحدة ،كما كضع المكتب العربي لشؤكف المخدرات تشريعا جديد مكحد لكؿ الدكؿ
العربية كىك القانكف العربي المكحد لمكافحة المخدرات ،كقد اعتمد

في األخير ،ثـ إف دكؿ

الخميج العربي كمصر كالمغرب ىـ أكبر الدكؿ العربية تضر ار مف المخدرات ،باإلضافة إلى
الجزائر باعتبارىا البكابة الرئيسية لمعبكر.

1

مادامت المكاثيؽ األساسية لممجتمع تمنح لإلنساف حقكؽ فإنيا تفرض عميو التزامات
كىك اللتزاـ بالمحافظة عمى المجتمع بعدـ اتخاذ أم

سمكؾ أك تصرؼ مف شانو المساس

بكيانو أك مقكماتو كالتزاـ المحافظة عمى ذاتو كصحتو باعتباره عضك في المجتمع يتمتع
بالحؽ في الحماية الصحية كالقانكنية فيككف لمفرد حقكؽ مشركعة إؿ أنيا ينبغي أف تتماشى
مع سالمة الناس كرفاىيتيـ فمألفراد حؽ ثابت كانتياج سمكؾ يمحؽ الضرر باآلخريف ليذا
السبب نؤكد أف الحككمات كالمجتمعات قد سنت العديد مف التشريعات بحيث ؿ تتقبؿ فييا
الجريمة فقد اتخذت كؿ دكؿ العالـ كالمجتمع الدكلي كؿ الجزاءات كاآلليات مف اجؿ القضاء
عمى جريمة المخدرات التي أصبحت تيدد استقرار كالمف الدكلي ككف أثارىا إال تقتصر عمى
شخص معيف  ،بؿ تمتد إلى جميع أفراد المجتمع كأكثر مف ذلؾ فأضرارىا تمتد إلى المجتمع
الدكلي ككؿ نظ ار لما تتسـ بو تجارة المخدرات بالتنظيـ

الشديد كالتطكر البالغ كخصكصا

 :1عمي محمد جعفر ،مكافحة الجريمة ضمف مناىج األمـ المتحدة كالتشريع الجنائي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،لبناف ،1998 ،ص .177
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الفصل الثاني:
بظيكر الشبكات المنظمة لنقؿ

المخدرات غير المشركع فتركيجيا يذر األمكاؿ الطائمة

كالسيكلة النقدية في أسكاؽ تغيير العممة.

1

باإلضافة إلى ذلؾ تقكـ بعض الجماعات المتمردة كاإلرىابية بتمكيؿ أنشطتيـ مف
أرباح المخدرات  ،كىذه التغيرات التي حدثت تتمثؿ في ككنيا السبب األكؿ في انتشار اغمب
حد استغمؿ القصر

ئات كالجرائـ مف السطك ك االبتزاز كالقتؿ...الخ
الؼ

 ،كقد تصؿ إلى

كالطبقات االجتماعية الفقيرة التي تركج مثؿ ىذه

السمكـ مف قبؿ التنظيمات ك الرؤكس

الكبرل كالتي مف الصعب التعرؼ عمييا ككشفيا كذلؾ نظ ار لدقة تككينيا كسرية تنظيميا كما
ىؤالء المستغمكف إؿ حمقة الكصؿ الخيرة في السمسمة اإلجرامية  ،فالجميع إذف ؿ يسمـ مف
أذل تجار المخدرات بشكؿ أك بآخر كمف اجؿ

الحد مف ىذه المشكمة كلك بنسبة معينة

بالدخكؿ في مجاؿ التعاكف الدكلي كسكاء التعاكف الدكلي بيف الدكؿ أك في إطار الييئات.

2

المطمب الثاني :آليات مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري
سمؾ المػشرع في النص عمى جرائـ المخدرات مسمؾ التدرج في الجزاء المترتب عمى
كؿ منيا ،كذلؾ طبقا لخطكرة الفعؿ اإلجرامي ،ككذا مدل درجة خطكرتو كاثـ الجاني،
كتضمف القانكف رقـ  04/18في مكاجية اإلجراـ المتعمؽ بالمخدرات كالمؤثرات العقميةّ"،
كفيما يمي عرض مفصؿ:

3

 :1محمد فتحي عبد جريمة المخدرات في القانكف المقارف ،الجزء األكؿ ،مصر ،2000 ،ص.111

 :2المرسكـ الرئاسي رقـ  41/95المكافؽ ؿ  28يناير  1996المصادقة عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير
المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية المكقع عمييا بغينيا بتاريخ  ،1988/12/20جريدة رسمية عدد .1995/07

 :3القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ

كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل الثاني:

الفرع األول :العقوبات المقررة لجريمة المخدرات في القانون الجزائري
أوال :العقوبات األصمية
تخضع جرائـ المخدرات كالمؤثرات العقمية لعقكبات جنحية كأخرل جنائية ،حسب
تصنيفيا ضمف الجنح أك ضمف الجنايات ،عمى النحك الذم سبؽ بيانو ،كفيما يأتي نفصؿ
العقكبات األصمية لكؿ نكع:

1

 .1الجنح:
تطبؽ عمى الجنح عقكبات الحبس كالغرامة ،كيختمؼ مقدارىا باختالؼ الصكر ،كىي
كالتالي:
أ -االستهالك أو الحيازة من أجل االستهالك الشخصي:
العقكبة ىي الحبس مف شيريف إلى سنتيف كبغرامة مف  5.000إلى  50.000دج أك بإحدل
ىاتيف العقكبتيف المادة  12مف القانكف رقـ .04/18

2

ب -التسميـ أك العرض لمغير باليدؼ االستعماؿ الشخصي :العقكبة ىي مف سنتيف إلى
عشر سنكات كبغرامة مف  100.000دج إلى  500.000دج طبقا لممادة  133مف القانكف
رقـ  ،18/04كيضاعؼ الحد األقصى لمعقكبة لتصبح العقكبة مف سنتيف إلى  20سنة ،إذا
تـ تسميـ أك عرض المخدرات أك المؤثرات العقمية عمى قاصر أك معكؽ أك شخص يعالج
 :1نبيمة سماش ،تأثير المخدرات كالمؤثرات العقمية في سمكؾ الحدث ،رسالة ماجستير ،تخصص جنائي ،كمية الحقكؽ،
باتنة ،سنة  ،2013ص .56

 :2المادة  12مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :3المادة  13مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل الثاني:

مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري

بسبب ادمانو أك في مراكز تعميمية أك تربكية أك تككينية أك صحية أك اجتماعية أك داخؿ
ىيئات عمكمية.
ج -تسهيل االستعمال لمغير  :العقكبة ىي الحبس مف

 05سنكات إلى  15عشرة سنة

كبغرامة مف  500.000دج إلى  1.000.000دج المادتاف  115ك  162مف القانكف رقـ
.18/04
د -إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو صناعتها أو حيازتها أو استخراجها أو
تحضيرها أو تسميمها بأية صفة كانت ،أو سمسرتها أو شحنها أو نقمها عن طريق
العبور:
الحبس مف عشر سنكات إلى عشريف سنة كبغرامة مف  5000.000دج إلى 50.000.0
 00دج حسب المادة .17
.2الجنايات:
تطبؽ عمى الجنايات ،في مختمؼ صكرىا عقكبة السجف المؤبد ،كىذه الجنايات ىي:
أ -تسيير أك تنظيـ أك تمكيؿ األنشطة المنصكص عمييا في المادة  173ك  181مف القانكف
" :18/04كيقصد بيذه األنشطة إنتاج أك صنع أك حيازة أك عرض أك كضع لمبيع ،أك

 :1المادة  15مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  16مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :3المادة  17مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل الثاني:

حصكؿ كشراء قصد البيع أك التخزيف أك استخراج أك تحضير أك تكزيع أك تسميـ بأية صفة
كانت ،أك سمسرة أك شحف أك نقؿ عف طريؽ العبكر المكاد المخدرة".
ب – تصدير أك استيراد مخدرات أك مؤثرات عقمية بطريقة غير مشركعة طبقا لممكاد
مف القانكف رقـ .18/04

19

2

ج -زرع بطريقة غير مشركعة خشخاش األفيكف كشجيرة الكككا أك نبات القنب طبقا لممادة
 20مف نفس القانكف.

3

د -صناعة أك نقؿ أك تكزيع سالئؼ أك تجييزات أك معدات ،إما بيدؼ استعماليا في زراعة
المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية أك في إنتاجيا أك صناعتيا بطريقة غير مشركعة ،كاما
مع عممو بأف ىذه السالئؼ أك التجييزات أك المعدات ستستعمؿ ليذا الغرض المادة  21مف
القانكف .18/04

4

 :1المادة  18مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  19مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :3المادة  20مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :4المادة  21مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
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ثانيا :العقوبات التكميمية
كحسب القانكف  04/18كھم إما أف تككف جكازية أكالزاـ ية.
 -العقوبــات التكميميــة الجوازيــة  :أجازت المادة  291مف القانكف رقـ

 18/04لمجية

القضائية المختصة أف تقضي في حالة اإلدانة ب:
 الحرماف مف الحقكؽ السياسية كالمدفية كالعائؿية مف خمس سنكات إلى عشرة سنكات. المنع مف ممارسة اؿ مينة التي إرتكبت الجريمة بمناسبتيا لمدة ال تقؿ عف خمسسنكات
 المنع مف اإلقامة كفقا لألحكاـ المنصكص عؿييا في قانكف العقكبات. سحب جكاز السفر ككذا سحب رخصة السياقة لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات. المنع مف حيازة أك حمؿ سالح خاضع لمترخ يص لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات. الغمؽ لمدة ال تزيد عف عشر سنكات بالنسبة لمفنادؽ كالمنازؿ المفركشة كمراكزاإليكاء كالحانات كالمطاعـ كالنكادم كأماكف العركض أك أم مكاف مفتكح لمجميكر أك
مستعمؿ مف قبؿ الجميكر ،حيث ارتكبت الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف 15
ك  162مف ىذا القانكف كيتعمؽ األمر ىنا بالمستغؿ.
 مصادرة األشياء التي استعممت أك كانت مكجية الرتكاب الجريمة أك األشياء الناجمةعنيا ،كىي عقكبة جكازية ،في حيف نصت المكاد

 34-33-32عمى المصادرة

االجبارية.

 :1المادة  29مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادتيف  15ك  16مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات
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 .1العقوبات التكميمية اإللزامية  :كيتعمؽ األمر بالمصادرة ،كالمصادرة حسب المادة
 15مف القانكف رقـ  23/06المؤرخ في  20سبتمبر ىي األيمكلة النيائية إلى الدكلة
لماؿ أك مجمكعة أمكاؿ معينة ،أك ما يعادؿ قيمتيا عند االقتضاء ك حسب القانكف
 18/04تشمؿ المصادرة في المخدرات ما يمي:
أ -مصادرة النباتات والمواد المحجوزة  :نصت المادة  32مف القانكف  18/04عمى أف
تأمر الجية القضائية المختصة في كؿ الحاالت المنصكص عمييا في المكاد

 12كما يمييا

مف ىذا القانكف ،بمصادرة النباتات كالمكاد المحجكزة التي لـ يتـ اتالفيا أك تسميميا إلى اليية
المؤىمة قصد استعماليا بطريقة مشركعة.
تحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ.
ب -مصادرة المنشأت والتجهيزات واألمالك المنقولة والعقارية  :نصت المادة  33مف
القانكف رقـ  118/04عمى أف تأمر الجية القضائية المختصة في كؿ الحاالت بمصادرة
المنشأت كالتجييزات كاألمالؾ المنقكلة كالعقارية األخرل المستعممة أك المكجية لالستعماؿ
قصد ارتكاب الجريمة أيا كاف مالكيا ،إال إذا أثبت أصحابيا حسف نيتيـ.
ج -مصادرة األموال النقدية  :نصت المادة 2 34مف القانكف رقـ  18/04عمى أف تأمر
الجية القضائية المختصة ،في كؿ الحاالت المنصكص عمييا في ىذا القانكف أك المتحصؿ
عمييا مف الجرائـ دكف المساس بمصمحة الغير حسف النية.

 :1المادة  33مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  34مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

62

مكافحة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري

الفصل الثاني:

 -2العقوبات التكميمية الخاصة باألجانب  :حسب المادة 1 24مف القانكف  18/04يجكز
لممحكمة أف تمنع أم أجنبي حكـ عميو بسبب ارتكابو إحدل الجرائـ المنصكص عمييا في
ىذا القانكف مف اإلقامة في اإلقميـ الجزائرم إما نيائيا أك لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات،
كيترتب بقكة القانكف عمى المنع مف اإلقامة في اإلقميـ الجزائرم طرد المحككـ عميو إلى خارج
الحدكد بعد انقضاء العقكبة.
ج -العقوبة الخاصة بالشريك  :حسب المادة  223مف القانكف  18/04يعاقب الشريؾ في
الجريمة أك في كؿ عمؿ تحضيرم منصكص عميو في ىذا القانكف بنفس عقكبة الفاعؿ
األصمي.....
العقوبات المقررة لمشخص المعنوي :بغض النظر عف العقكبات المنصكص عمييا بالنسبة لمشخص الطبيعي ،تعاقب المادة
 25مف القانكف رقـ  18/04الشخص المعنكم الذم يرتكب جريمة أك أكثر مف الجرائـ
المنصكص عمييا في المكاد  13إلى  17مف ىذا القانكف بغرامة تعادؿ  05مرات الغرامة
المقررة لمشخص الطبيعي ،كفي حالة ارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد مف

18

إلى  21مف ىذا القانكف يعاقب الشخص المعنكم بغرامة تتراكح مف  50.000.000دج إلى
 250.000.000دج.
كفي جميع الحاالت يتـ الحكـ بحؿ المؤسسة أك غمقيا مؤقتا لمدة ال تتجاكز خمس
سنكات.

 :1المادة  24مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  23مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع
االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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الفصل الثاني:

الفرع الثاني :التدابير الوقائية والعالجية المتخذة لمواجهة جريمة المخدرات
نص القانكف  18/04عمى ثالثة أنكاع مف التدابير الكقائية كالعالجية ،كىي :
أوال :انعدام المتابعة القضائية
طبقا لممادة  061مف القانكف  18/04يستفيد منيا مستعمؿ المخدرات أك المؤثرات
لعقمية ،أم المستيمؾ في الحاالت اآلتية:
أ -إذا امتثؿ إلى العالج الطبي الذم كصفو لو إلزالة التسمـ كتابعو حتى نيايتو.
ب -إذا ثبت أنو خضع لعالج مزيؿ لمتسمـ.
إذا أثبت أنو كاف تحت المتابعة الطبية منذ حدكث الكقائع المنسكبة إليو ،كىكذا نصت المادة
 6عمى أف يتابع األشخاص الذيف امتثمكا إلى العالج الطبي الذم كصؼ ليـ إلزالة التسمـ
كتابعكه حتى نيايتو.
ال يجكز أيضا متابعة األشخاص الذيف استعممكا المخدرات أك المؤثرات العقمية
استعماال غير مشركع إذا ثبت أنيـ خضعكا لعالج مزيؿ لمتسمـ أك كانكا تحت المتابعة
الطبية منذ حدكث الكقائع المنسكبة إلييـ في جميع الحاالت بحكـ مصادرة المكاد كالنباتات
المحجكزة ،إف اقتضى األمر بأمر مف رئيس الجية القضائية المختصة بناءا عمى طمب
النيابة العامة ،كأضافت المادة نفسيا في فقرتيا األخيرة أف كيفيات تطبيؽ ىذه المادة ستحدد
عف طريؽ التنظيـ.

2

 :1المادة  6مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع
االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2عبد اهلل سميماف ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ العاـ ،الجزء األكؿ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،1996 ،
ص ص .323-261
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ثانيا :األمر بالعالج المزيل لمتسمم
أباحت المادة  107مف القانكف  18/04لقاضي التحقيؽ أك قاضي األحداث إخضاع
مستيمكي المخدرات أك المؤثرات العقمية كحائزييا مف أجؿ االستعماؿ الشخصي لعالج مزيؿ
لمتسمـ تصاحبو جميع تدابير المتابعة الطبية ،كاعادة التكييؼ المالئـ لحالتيـ ،إذ ثبت
بكاسطة خبرة طبية متخصصة أف حالتيـ الصحية تستكجب عالجا طبيا يبقى األمر الذم
يكجب العالج نافذا عند االقتضاء بعد انتياء التحقيؽ ،كحتى تقرر الجية القضائية المختصة
بخالؼ ذلؾ.
كما أباحت المادة  08مف نفس القانكف لمجية القضائية المختصة الحكـ بإلزاـ
مستيمكي المخدرات أك المؤثرات العقمية كحائزييا مف أجؿ االستعماؿ الشخصي بالخضكع
لعالج إزالة التسمـ ،كذلؾ بتأكيد أمر القاضي التحقيؽ أك قاضي األحداث أك تمديد أثارىف
كينفذ ىذا الحكـ رغـ المعارضة أك االستئناؼ.
كنصت المادة  210مف القانكف  18/04عمى أف يجرل عالج إزالة التسمـ ،إما داخؿ
مؤسسة مختصة ،كاما خارجيا تحت متابعة طبية ،كيتعيف عمى الطبيب المعالج أف يعمـ
بصكرة دكرية السمطة القضائية بسير العالج كنتائجو ،كأضافت الفقرة الثانية مف المادة نفسيا
عمى أف تحدد شركط سير العالج المذككر بقرار كزارم مشترؾ بيف كزير الداخمية ككزير
العدؿ حافظ األختاـ ،كالكزير المكمؼ بالصحة ،فيما نصت المادة

 311عمى أنو إذا أمر

 :1المادة  7مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع
االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  10مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :3المادة  11مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
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الفصل الثاني:

قاضي التحقيؽ أك الجية القضائية المختصة المتيـ بإجراء مراقبة طبية أك الخضكع لعالج
مزيؿ لمتسمـ ،فإف تنفيذ ىذه اإلجراءات يتـ مع مراعاة أحكاـ المكاد  1251مكرر الفقرة 7-2
مف قانكف اإلجراءات الجزائية التي تجيز لقاضي التحقيؽ األمر بكضع المتيـ تحت الرقابة
القضائية كاخضاعو ،في إطارىا إلى التزاـ ب:
 عدـ الذىاب إلى بعض األماكف المحددة مف طرؼ قاضي التحقيؽ (الفقرة )02 الخضكع إلى بعض إجراءات فحص العالجي حتى كاف كاف بالمستشفى السيما بغرض إزالة التسمـ (الفقرة . )07كما ال يفكتنا أف القانكف

2 04/05يتضمف قانكف تنظيـ السجكف كاعادة اإلدماج

االجتماعي لممحبكسيف نص صراحة مف خالؿ المادة  361منو أف المحبكس المحككـ عميو
الذم ثبت إدمانو عمى المخدرات أك المدمف الذم يرغب في إزالة التسمـ بييكؿ استشفائي
متخصص لتمقي العالج كفقا لمتشريع المعمكؿ بو.
يقكـ النائب العاـ بإصدار مقرر الكضع التمقائي رىف المالحظة ،بناء عمى رأم مسبب
يدلي بو طبيب مختص ،أك في حالة االستعجاؿ بناء عمى شيادة طبية لطبيب المؤسسة
العقابية ،كينتيي الكضع التمقائي مف المالحظة كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في
التشريع الجزائرم المعمكؿ بو ،كذلؾ إما برجكع المحبكس المحككـ عميو معافى إلى المؤسسة
العقابية لقضا ما تبقى مف العقكبة ،عند االقتضاء ،كاما بالكضع اإلجبارم لثبكت إصابتو

 :1القانكف رقـ  05/04الـﺆرخ ف ي  27ذم الحجة عاـ .1425 .المﻮافﻖ  6فبﺮايﺮ ،سنة  ،2005يتضمﻦ قانﻮف
تنﻈيﻢ السجﻮف كاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبﻮسيﻦ.

 :2القانكف  05/04مف القانكف رقـ  05/04الـﺆرخ ف ي  27ذم الحجة عاـ .1425 .المﻮافﻖ  6فبﺮايﺮ ،سنة

 ،2005يتضمﻦ قانﻮف تنﻈيﻢ السجﻮف كاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبﻮسيﻦ.

 :3المادة  61مف القانكف رقـ  05/04الـﺆرخ ف ي  27ذم الحجة عاـ .1425 .المﻮافﻖ  6فبﺮايﺮ ،سنة

 ،2005يتضمﻦ قانﻮف تنﻈيﻢ السجﻮف كاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبﻮسيﻦ.
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بمرض عقمي مكصكؼ بالخطكرة في حيف نصت المادة

 1701مف نفس القانكف دكف

اإلخالؿ بتطبيؽ عقكبات أشد منصكص عمييا قانكنا ،يعاقب بالحبس مف

 03سنكات إلى

 05سنكات ،كبغرامة مف عشرة أالؼ دج إلى خمسيف ألؼ دج" ،كؿ مف أدخؿ أك حاكؿ
إدخاؿ مكاد مخدرة أك مكاد مؤثرة عقميا أك أسمحة أك ذخيرة إلى المؤسسة العقابية".
كما يعاقب بالحبس مف خمس سنكات إلى سبع سنكات ،كبغرامة مف

 50.000دج إلى

 100.000دج إذا كاف الفاعؿ مف مستخدمي المؤسسة العقابية اك شخصا مؤىال لالقتراب
مف المحبكسيف بسبب كظيفتو ،ككرد في المادة  092مف القانكف نفسو ،عمى تطبيؽ العقكبات
المنصكص عمييا في المادة  12مف القانكف  183/04عمى األشخاص الذيف يمتنعكف عف
تنفيذ قرار الخضكع لعالج المزيؿ لمتسمـ دكف اإلخالؿ باألمر ،عند االقتضاء مف جديد
بالخضكع لعالج المزيؿ لمتسمـ ،ككذا العقكبات المنصكص عمييا في المادة  124مف القانكف
 18/04التي تعني استيالؾ أك حيازة المخدرات أك المؤثرات العقمية مف أجؿ االستيالؾ
الشخصي بصفة غير مشركعة ،ىي الحبس مف شيريف إلى سنتيف ،كغرامة مالية مف
 5.000إلى  50.000دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

 :1المادة  170مف القانكف رقـ  05/04الـﺆرخ ف ي  27ذم الحجة عاـ .1425 .المﻮافﻖ  6فبﺮايﺮ ،سنة
 ،2005يتضمﻦ قانﻮف تنﻈيﻢ السجﻮف كاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبﻮسيﻦ.

 :2عبد اهلل سميماف ،شرح قانكف العقكبات ،القسـ العاـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .324
 :3المرجع نفسو ،نفس الصفحة.

 :4المادة  12مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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ثالثا :اإلعفاء من العقوبة
نصت المادة  8في فقرتيا الثانية مف القانكف رقـ  181/04بجكازية أف تأمر بو الجية
القضائية المختصة أنو يستفيد المستيمؾ منو كالحائز مف أجؿ االستعماؿ الشخصي بشركط،
كىي:
 اإلثبات عف طريقة الخبرة الطبية المتخصصة أف حالتو الصحية تستدعي عالجاطبيا
 صدكر أمر مف قاضي التحقيؽ أك قاضي األحداث يقضي بإخضاعو لعالج مزيؿلمتسمـ تصاحبو جميع تدابير المتابعة الطبية ،كاعادة التكييؼ المالئـ لحالتو ،حيث
نصت المادة أعاله بأنو ":يجكز لمجية القضائية المختصة أف تمزـ األشخاص
المذككريف في المادة  07أعاله بالخضكع لعالج إزالة التسمـ ،كذلؾ بتأكيد األمر
المنصكص عميو في ذات لمادة ،أك تمديد أثاره كتنفيذ ق اررات الجية القضائية
المختصة رغـ المعارضة أك االستئناؼ.
 كفي حالة تطبيؽ أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة  07أعاله ،يمكف لمجية القضائية أفتعفي الشخص مف العقكبة المنصكص عمييا في المادة  12مف ىذا القانكف."....

2

 :1المادة  2/8مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية
كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004

 :2المادة  12مف القانكف رقـ  04/18المؤرخ في  25ديسمبر 2004المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

كقمع االستعماؿ كاالتجار الغير المشركعيف بيما ،جريدة رسمية عدد ،83المؤرخة في  26ديسمبر.2004
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خالصة الفصل:
كمنو فقد سخر المشرع الجزائرم عمى غرار مختمؼ التشريعات المقارنة آليات كأجيزة
بيدؼ التصدم كمكاجية جريمة المخدرات التي باتت تيدد المجتمع الجزائرم كباألخص فئة
الشباب كتؤرؽ األسر ،كعمؿ المشرع الجزائرم بذلؾ عمى كضع نصكص قانكنية صارمة
لمعاقبة تجار المخدرات كمركجييا ،كتقديـ تدابير عالجية لممدميف عمى المخدرات.
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الخاتمة:
ومنو وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات ابتداء
والجزائري،واالتفاقيات الدولية الموقعة في السنوات :

ا من التشريع اإلسالمي

1961م، 1971،م 1988م والتي

صادقت عمييا معظم الدول ،ومنيا الجزائر التي أصدرت قانون ا خاص ا لمكافحة جرائم
المخدرات وقانو ن الصحة العمومية ،بإتباع السياسية العالجية والعقابية وتسخير آليات
الوقاية والعالج لمحد من انتشار الجريمة ،والتي تصرح بأن الجرائم المتعمقة بالمخدرات ليا
خمفيات اجتماعية وثقافية ،ودينية وأمنية تحكميا أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية  ،وليذا
كان البد من وضع إستراتيجيةوطنية ودولية لمكافحة ىاتو الجرائم ،ومحاولة التقميل أو
القضاء عمييا بالرجوع إلى ما نصت عميو الشريعة

اإلسالمية في بناء أسرة ومجتمع

صالحين ،وىذا بالمقارنة مع التشريع الجزائري المعمول بو في الوقاية من المخدرات وقمع
االتجار بيا .
النتائج :
 المادة المخدرة ىي كل ما يغيب العقل ،وتخمف أضرار ا في جميع الجوانباالقتصادية واالجتماعية والصحية والتي تمس الضروريات الخمس .
 القوانين الوضعية لم تعرف المخدرات ،وانما حصرتيا في جدول وصنفت إلىمخدرات حسب مصدرىا (طبيعة وصناعية ) وأخرى حسب تأثيرىا عمى المتعاطي
(منشطات ومنبيات ،وميبطات ،ميموسات )
 ىناك جيود دولية ووطنية لمكافحة جرائم المخدرات والمتمثمة في االتفاقيات الدوليةوالقوانين الداخمية الخاصة بالجزائر منيا القانون 04/18
 فرض تدبير خاص لمستيمكي المخدرات حماية لو ولممجتمع ومحاولة إصالحووادماجو ،وىذا إلخضاعو لمعالج من التسمم بأمر قضائي في مؤسسات عالجية .
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الخاتمة:
التوصيات واالقتراحات:
 مراجعة األنظمة وخاصة ما يتعمق بمكافحة المخدرات ،والتي ليا عالقة بالخمور،فمن باب أولى منع كل األسباب المؤدية النتشار الجريمة بما فييا تجارة الخمور.
 اعتبار جرائم المخدرات جرائم ضد اإلنسانية وليست جرائم عادية لعظمخطرىاواتساع رقعتيا
 القضاء عمى ميربي ومروجي المخدرات من الناحية األمنية ،وتكثيف الرقابة عمىالحدود.
 تحسين النظرة المخيفة والمتشائمة عمى المصحات والمؤسسات العالجيةلترغيبالمدمنين في العالج.
 التركيز عمى الجانب الديني ،بإحياء وتفعيل دور المسجد في محاربة ىذه اآلفة الزيادة في مقدار الغرامة المالية ،ألن من خالليا الردع يكون مؤث ار في الفقير عمىعكس الغني.
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قائمة المصادر والمراجع
أوال :الكتب
 .1أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجرائم االقتصادية وبعض الجرائم
الخاصة ،الطبعة  ،11دار هومة لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2012 ،
 .2أحمد امين الحادق ،أساليب واجراءات مكافحة المخدرات ،الجزء األول ،دار النشر
بالمركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب ،الرياض دون طبعة .1991
 .3أحمد شوقي الشمقاني ،مبادئ في اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،الجزء الثاني،
الطبعة  ،12ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1999 ،
 .4أحمد طه عمي ريان ،المخدرات بين الطب والفقه ،دار االعتصام ،القاهرة.2004 ،
 .5أحمد عبد العزيز األصفر ،عوامل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي،
الطبعة األولى ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،الرياض ،دون سنة النشر .
تواتي بطاهر ،الدفاع االجتماعي في مجال المخدرات ،التشريع الجزائري المقارن ،دار الغرب
لمنشر والتوزيع ع .2008
 .6جياللي بغدادي ،االجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،الجزء الثاني ،الديوان لوطني
لألشغال التربوية ،الجزائر.2001 ،
 .7حسين طاهري،جرائم المخدرات و طرق محاربتها ،دار الخمدونية ،الجزائر.2003 ،
 .8حسين محمد جمجوم ،موسوعة العدالة الجنائية ،الجزء األول ،جنايات وجنح
المخدرات ،2005،المكتب الفني لإلصدارات القانونية.
 .9رءوف عبيد ،شرح قانون العقوبات التكميمي ،الطبعة  ،4دار الفكر العربي ،ب ب ن ،ب
س .ن .
 .10عبد الحميد الشواربي ،اإلثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه ،النظرية والتطبيق،
منشئة المعارف ،ط  ،1996 ،2الجزائر.

 .11عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقوانين الوضعية ،الطبعة األولى،
دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.1988 ،
 .12عبد اهلل أوهابية ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،موفم لمنشر ،الجزائر.2003 ،
عبد اهلل سميمان ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،الجزء األول ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.1996 ،
 .13عز الدين قمراوي الجريمة المنظمة ،التهريب والمخدرات وتبييض األموال في التشريع
الجزائري ،ط ،96دار الهدى الجزائر.2007 ،
 .14عزت عبيد الدعاس ،القواعد الفقهية مع الشرح الموجز ،الطبعة الثالثة ،دار الترمذي،
بيروت ،لبنان.1979 ،
 .15عمرو عيسى الفقي ،الموسوعة الشاممة في جرائم المخدرات ،مطابع المجموعة المتحدة،
) ب ،ب ،ن(.1999 ،
 .16لحسينين شيخ أث ممويا ،المخدرات والمؤثرات العقمية ،دار الهومة الجزائر طبعة
.2010
 .17مجد الدين ،محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشرازي ،القاموس المحيط ،الجزء األول،
المطبعة الحسينية ،مصر.1979 ،
 .18محمد صبحي نجم،شرح قانون اإلجراءات الجزائية ،الطبعة الثانية ،الجزائر،ديوان
المطبوعات الجامعية ،د س ن .
 .19محمد فتحي عيد ،األجهزة الدولية المعنية بالمخدرات ،المركز العربي لمدراسات األمنية
والتدريب 1988
 .20مصطفى مجدي هرجة ،جرائم المخدرات الجديد ،دار الكتاب الحديث.1996 ،
 .21منصور الرحماني ،عمم اإلجرام والسياسة الجنائية ،بدون طبعة ،دار العموم لمنشر
والتوزيع ،الجزائر.2006 ،

 .22مولود ديدان ،قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة ،دار بمقيس لمنشر والطباعة،
الجزائر.2017 ،
 .23نبيل صقر الجريمة المنظمة ،التهريب والمخدرات وتبييض األموال في التشريع الجزائري
ط  ،96دار الهدى الجزائر.2008 ،
 .24نبيل صقر ،قمراوي عز الدين ،الجريمة المنظمة ،دار الهدى ،الجزائر.2008 ،
 .25نصر الدين مروك ،جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية ،دار هومة
لمنشر والتوزيع.2007 ،
ثانيا :الرسائل الجامعية
 .1بحري رجاء ،اإلثبات بالقرائن في المواد الجزائية ،مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العميا
لمقضاء ،الدفعة السادسة عشر ،الجزائر.2008 ،
 .2بن طاية عبد الرزاق ،الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مذكرة
من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون جنائي ،جامعة محمد
خيضرة ،بسكرة ،السنة الجامعية .2013
 .3بهمولي مراد ،الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماجستير في العموم القانونية تخصص عموم جنائية ،جامع الحاج لخضر باتنة،
.2010
 .4صادق الجالبي ،دور المنظمة الدولية في مكافحة المخدرات ،رسالة ماجستير ،أكاديمية
الشرطة ،القاهرة ع .1982
 .5عباسي خولة ،الوسائل الحديثة لإلثبات الجنائي في القانون الجزائري ،مذكرة مكممة من
مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون جنائي ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة.2014 ،

 .6قتال جمال ،دور القرائن في اإلثبات الجنائي ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون
الجنائي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،تخصص قانون جنائي ،جامعة
محمد خيضر ،بسكرة.2006 ،
 .7قراوي بختة ،جريمة المخدرات ،مذكرة لنيل شهادة ماستر ،تخصص نظم جنائية خاصة،
جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.2016 ،
 .8اللو رابح ،أدلة اإلثبات الجزائية ،بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون ،جامعة
الجزائر ،السنة الدراسية .2002-2001
 .9محمد فتحي عبد جريمة المخدرات في القانون المقارن ،الجزء األول ،مصر.2000 ،
 .10مروك نصر الدين ،جريمة المخدرات في ضوء القوانين واالتفاقيات الدولية.
 .11نبيمة سماش ،تأثير المخدرات والمؤثرات العقمية في سموك الحدث ،رسالة ماجستير،
تخصص جنائي ،كمية الحقوق ،باتنة ،سنة .2013
 .12نور الدين لطروش ،جريمة المخدرات ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق،
كمية الحقوق والعموم السياسية .2013 /2014
.13يوسفي أسماء  ،المخدرات بين التشريع والعقاب ،مذكرة التخرج لممدرسة العميا لمقضاء
،الدفعة السابعة عشر.2009-2006 ،
ثالثا :المجالت والممتقيات
 .1بن خدة يوسف ،جريمة المخدرات بين الشريعة والقانون الجزائري ،الممتقى الدولي األول
حول اإلدمان عمى المخدرات ،أيام  24-23-22أفريل من عام .2016
رابعا :القوانين والمراسيم واألوامر

 .1القانون رقم  05/04المﺆرخ ف ي  27ذي الحجة عام .1425 .المﻮافﻖ  6فبﺮايﺮ ،سنة
 ،2005يتضمﻦ قانﻮن تنﻈيﻢ السجﻮن واعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبﻮسيﻦ.

 .2المرسوم الرئاسي رقم  41/95الموافق ل  28يناير  1996المصادقة عمى اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية الموقع عميها بغينيا
بتاريخ  ،1988/12/20جريدة رسمية عدد .1995/07
 .3األمر رقم  02/15المؤرخ في  ،2015/07/23المعدل والمتمم باألمر رقم ،155/66
المؤرخ في  1966/06/08المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،جريدة رسمية عدد

،40

المؤرخة في .2015/07/23
 .4القانون رقم  04/18المؤرخ في  25ديسمبر  2004المتعمق بالوقاية من المخدرات
والمؤثرات العقمية وقمع االستعمال واالتجار الغير المشروعين بهما ،جريدة رسمية عدد ،83
المؤرخة في  26ديسمبر.2004
 .5القانون رقم  16/02المؤرخ في  19يونيو  ،2016يتمم األمر رقم  66-156المؤرخ في
 08يونيو  ،1966المتضمن
يونيو.2016
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مــلخص مذكرة الماستر
 وفي ظل انتشارها الواسع في،تصنف جريمة المخدرات من أكثر الجرائم خطورة
المجتمع الجزائري استحدث المشرع الجزائري آليات للتصدي لوا ومكافحتوا كجريمة
 وكذلك كظاهرة اجتماعية،يوقع عليوا الجزاء القانوني سواء بعقوبة أصلية أو تكميلية
.فالمدمن يحتاج إلى عالج لذلك اتخذ تدابير عالجية إلعادة التأهيل واإلدماج
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Abstract of The master thesis

Drug crime is classified as one of the most serious crimes, and
in light of its wide spread in Algerian society, the Algerian
legislator has developed mechanisms to address and combat it as
a crime for which the legal penalty is imposed, whether with an
original or complementary punishment, as well as as a social
phenomenon. The addict needs treatment, so he took remedial
measures for rehabilitation and integration
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