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الفصل التمهيدي:

مف خالؿ هذا الفصؿ سيتـ التعريؼ بالجريمػ المظظمػ لالتظليػع لعالاتبػا بجػرامـ المخػدرابي نػـ بيػاف مفبػلـ
المخدراب لختاما تسليط الضلء على التشريعاب لالسياساب الجزامري في هذا المجاؿ.

المبحث األول :مفبلـ الجريم المظظم .

لقػد أصػبم ملضػػلع امجػراـ المػظظـ فػػي اللاػب اللاضػر مػػف الملاضػيي اللساسػ التػػي تطػرح إشػ ا ب لتسػػاؤ ب

عديػػدال علػػى صػػعيد دللػ مػػا فقػػط دلاظمػػا علػػى صػػعيد العػػالـ
لالتعالف ما بيف جميي الدلؿ.

ػػؿ لذلػػؾ ل ػػلف م افلتبػػا تتطلػ

تظػػافر الجبػػلد

لفػػي هػػذا المقػػاـ لظظ ػ ار مهمي ػ الملضػػلع لارتبػػاط تجػػارال المخػػدراب بالتظظيمػػاب امجرامي ػ سػػت لف ا ظطالا ػ مػػف

تسػػليط الضػػلء علػػى مفبػػلـ الجريم ػ المظظم ػ عبػػر التطػػرؽ لتعريفبػػا أل نػػـ بعػػد ذلػػؾ إب ػراز خصامصػػبا المميػػزال

لختاما بياف امر اف الم لظ لبا.

المطمب األول :تعريؼ الجريم المظظم .

ما سبؽ لأف أسلؼ الذ ر يعتبر ملضلع الجريم المظظم في اللاب الراهف مف أ نر الملاضيي المعظي

بالبلث لالتظقيػ

لالد ارسػ عالميػا لهػل مػا يفسػر ال ػـ البامػؿ مػف ا جتبػاداب بصػدد تعريفبػا سػلاء علػى المسػتل

ا اليمي العربي أل الغربي أل على المستل العالمي

ؿي لفي هذا المجاؿ ستقتصػر الد ارسػ علػى امتيػاف بػ هـ

ما ذ ر في هذا الصدد لأاربع إلى الدا .

 الفرع األول :التعريؼ الفقبي للجريم المظظم .

مف الفقه العربي ظجد الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي يلدد مجملع مف الشرلط لت لف الجريمػ المرت بػ
مف ابيؿ الجرامـ المظظم  ,هاتع الشرلط تتمنؿ في:

أوال :فيما يخص السموك اإلجرامي المكون لمجريمة.
يج

أف ي لف:

 لليد تخطيط دايؽ لمتقف.
 على درج مف التعقيد لالتشع .
 تظفيذه اد تـ على ظطاؽ لاسي.

 تظطلي لسيل تظفيذه على ظلع مف الليل يتجالز الم للؼ في تظفيذ الجرامـ العادي .

 مف ش ظع تلليد خطر عاـ (ااتصاديي اجتماعيي سياسي )...,دلاذا استفلؿ هػذا الخطػر إلػى ضػرر تشػدد
العقلب المقررال للجريم .

ثانيا :فيما يخص الجناة.
يج

أف ي لظلا:
 جماع يتجالز عددهـ الم للؼ عادال في المساهم الجظامي .
 مػػف بيػػظبـ مػػف اتخػػذ امجػراـ لرفػ لػػع ي تس ػ
الدلل أل ا ظساظي

مظبػػا أل اتخػػذها لسػػيل يشػػفي ببػػا لقػػده علػػى المجتمػػي أل

ؿ.

 أف تتالاى إرادتبـ على التدخؿ في الجريم أل الجرامـ ملؿ التظظيـ.

باسػػتقراء الشػػرلط أعػػاله ظجػػد الػػد تلر عبػػد الفتػػاح مصػػطفى الصػػيفي اػػد لضػػي معيػػاريف فػػي تعريفػػع للجريمػ

المظظم ػ همػػا معيػػار المظظم ػ امجرامي ػ لمعيػػار الجريم ػ المرت ب ػ  ,لل ظػػع اػػد تضػػمف باعػػث ال ػربم الػػذي تسػػعى
المظظماب امجرامي لتلقيقع مف لراء ممارس أظشطتبا امجرامي لهل ما لسي مف ظطاؽ مفبلـ الجريم المظظم

ليشمؿ جرامـ أخر باعنبا سياسي امرها

لالجرامـ السياسي .
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أما في الفقه الغربي فالماللظ هل لجلد اتجاهيف أساسيف في تعريؼ الجريم المظظم :

األول :يجمي بيف معياري المظظم امجرامي لالجريم المرت ب ليعرفبا على أظبا:



" جريمة ترتكب منن ببنل صنخص يصنغل موبعنا فني عمنل بناسم عمنى أسناس تقسنيم العمنل ومخصنص الرتكناب

الجريمة".


الثاني :يعرفبا على أظبا:

" نصاط إجرامي تقوم به منظمة صكمية تكرس جهدها في المقام األول لمكسب بوساسل غير مصروعة".
لهػل بػذلؾ يبػرز عظاصػػر المظظمػ امجراميػ دلف امشػارال إلػػى الظشػاط امج ارمػي الػذي يصػػدر عظبػا لبالتػالي فبػػل

يستخدـ تعريؼ الجريم المظظم للد ل على المظظم امجرامي ليجعلبما مصطلليف مترادفيف.

لبالمفاضػػل بػػيف ا تجػػاهيف ظجػػد أللبمػػا هػػل امدؽ لظػػع أاػػر مظػػع للقػػاظلف الجظػػامي مظػػع لعلػػـ امجػراـي بامضػػاف

فبل يعطي للجريم المظظم تعريفا يبرز فيع دلر المظظم امجرامي في ت ليف بظامبا القاظلظيي ليث يجعؿ هاتع

امخيرال دعام

تستقيـ الجريم المظظم بدلظبا.
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 الفرع الثاني :تعريؼ المؤتمراب ل المظظماب الدللي ل اماليمي للجريم المظظم .

لقد عرفب الجريم المظظم في عدد مف المؤتمراب مظبا:

أوال :المؤتمر الخامس لمنع الجريمة ومعاممة المذنبين.

الذي عقدتع اممـ المتلدال في جظيؼ سظ  1975لجاء فيع أف:

" الجريمة المنظمة هي الجريمة التني تتمنمن نصناطا اجرامينا معقندا وعمنى نطنات واسنع تنفنذ مجموعنات منن
األصخاص عمى درجة من التنظيم تهدف إلى تحقيت ثراء لممصنتركين فيهنا عمنى حسناب المجتمنع وأفنراد وهني

 – 1بف لميدال عبد ال ريـي "الجريمة المنظمة"(مذ رال تخرج لظيؿ شبادال الليساظس),تلب إشراؼ امستاذ ظقادي عبد اللفيظي المر ز
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لر يس يلسؼ داللديالجريمة المنظمةي الطبع 01ي عماف :الدار العلمي الدللي لدار النقاف للظشر لالتلزييي ,2001ص.22

غالبا ما تتم عن طريت اإلهمال التام لمقانون وتتممن جراسم مد األصخاص وتكون مرتبطة في معظم األحيان

بالفساد السياسي".

الماللظ على التعريؼ اللارد أعاله تر يزه بش ؿ خػاص علػى السػللؾ امج ارمػي مػي إهمالػع امشػارال إلػى المظظمػ
امجرامي التي تضطلي ببذا السللؾ إ بشػ ؿ عػارض زيػادال إلػى افتقػاده لبيػاف العظاصػر امساسػي لقيػاـ المظظمػ

امجرامي .

1

ثانيا :المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين.

المظعقد في هافاظا سظ  1990ل الذي يعرؼ الجريم المظظم على أظبا:

"مجموعة من األنصطة اإلجرامية المعقدة التي تقوم بها عمى نطنات واسنع تنظيمنات وجماعنات منظمنة ويكنون

الننندافعان الرسيسنننيان إليهمنننا النننربت المنننالي واكتسننناب السنننطوة بفنننتت أسنننوات السنننمع والخننندمات غينننر القانونينننة
والمحافظة عمى تمك األسوات واستغاللها وهذ الجراسم كثي ار ما تتجاوز حدود الوطنية وال ترتبط فحسنب بففسناد

الصخصيات العامة والسياسية بواسطة الرصوة والتواطؤ وانما ترتبط بالتهديدات والتخويف والعنف".

هذا التعريؼ اعتمد معيػاريف همػا معيػار المظظمػ امجراميػ لمعيػار السػللؾ امج ارمػيي مػا ػاف ملفقػا فػي ابػراز

خصامص الجريم المظظم  -سترد لقا بالتفصيؿ -لهي:
 ممارس أظشط إجرامي معقدال.
 العمؿ على المستل الدللي.
 باعنبا الربم المالي لا تسا

سطلال.

 استخداـ لسامؿ الفساد لالعظؼ لالتخليؼ.

دلالى جاظ

المؤتمراب هظاؾ عدد مف اللجاف ا اليمي التي تطراب لملضلع الجريم المظظم مظبا:

أوال :المجنة األمريكية المصكمة لدراسة ظاهرة الجريمة في الواليات المتحدة األمريكية لسنة .6791
لالتي جاء فيبا بصدد الجريم المظظم أظبا:

" تعبر عن مجتمع إجرامي خارج إطار الصعب والحكومة ويمم بين طياته اآلالف من المجرمين الذين يعممنون
وفقا لنظام بالغ الدبة والتعقيند يفنوت الننظم التني تتبعهنا المؤسسنات األكثنر تطنو ار وتقندما كمنا يخمنع أفرادهنا

ألحكام بانونية سنوها ألنفسهم لفرض أحكام بالغة القسوة عمى من يخرج عن باموس الجماعة ويمتزمنون فني

أداء أنصطتهم اإلجرامية بخطط مدروسة ويجنون من وراءها األرباح الطاسمة".
ثانيا :المجنة األوربية بتعديل مجموعة من الخبراء في مجمس أوربا.

لقد لضعب هذه اللجظ ظلعيف مف المعايير التػي لبػا أهميػ فػي تعريػؼ الجريمػ المظظمػ ي معػايير إلزاميػ لأخػر
اختياري ي هي:

 - 1بف لميدال عبد ال ريـي مرجي سبؽ ذ رهي ص.11

 )1المعايير اإللزامية :هي ما يشترط تلافرها لقياـ الجريم المظظم لتتمنؿ في:
 تعالف  3أشخاص ف نر لفترال طليل أل غير ملددال على ارت ا

جريم مف الجرامـ الخطيرال.

 أف ي لف باعنبا هل تلقيؽ الربم.
 )2المعايير اإلختيارية :هي التي

يؤنر لجلدها أل عدمع في اياـ الجريم المظظم لتتمنؿ في:

لجلد مبم أل دلر خاص ل ؿ مساهـ لاستخداـ ظلع مف الظظاـ الداخلي لالرااب .



استخداـ العظؼ لغيره مف أسالي



الترليي.



الت ػ ػ نير علػ ػػى السياس ػ ػ للسػ ػػامؿ امعػ ػػالـ لامدارال العام ػ ػ لتظفيػ ػػذ القػ ػػاظلف دلادارال العدال ػ ػ



استخداـ هيا ؿ تجاري .

لاماتصاد مف خالؿ الفساد أل أي لسامؿ أخر .


ممارس غسؿ امملاؿ.



العمؿ على المستل الدللي.

1

لتجػػدر امشػػارال إلػػى أف امتلػػاد امرلبػػي يعتمػػد علػػى المعػػايير السػػابق فػػي تعريػػؼ الجريم ػ المظظم ػ ليػػر أف
تلافرنالن صفاب مف الصفاب امختياري إلى جاظ

المعايير املزامي

اؼ في التعريؼ.

2

لبتلليؿ ما جػاءب بػع اللجظػ ا رلبيػ ظجػدها اعتمػدب معيػاريف شػ لي هػل المظظمػ امجراميػ لملضػلعي يتمنػؿ

فػػي الجريم ػ المرت ب ػ  ,لل ظ ػع جػػاء خاليػػا مػػف امشػػارال الص ػريل لعظصػػر التظظػػيـ امج ارمػػيي إ أف تظػػالؿ تعػػالف
الجظاال لفترال طليل أل غير ملددال يم ظع أف يسبغ عليبا هذا اللصؼ.

لعليع فقد أعطب المعايير السابق تعريفا دايقا للجريمػ المظظمػ لبيظػب بلضػلح خصامصػبا التػي تتميػز ببػا عػف

بقي الجرامـ.
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 الفرع الثالث :التعريؼ القاظلظي للجريم المظظم .

باستقراء ملاؼ المشرع الج ازمػري ظجػده

يػظص صػرال علػى الجريمػ المظظمػ لل ظػع يػذ ر ليعااػ

أخر تشبع للد ما الجريم المظظم سماها "جمعية األصرار".

4

علػى جػرامـ

ليث ظجد المادة  691من بانون العقوبات الجزاسري تظص على أظع:

"كننل جمعيننة أو اتفننات مهمننا كانننت مدتننه و عنندد أعمنناسه تصننكل أو تؤلننف بغننرض اإلعننداد لجنايننة أو أكثننر أو
جنحة أو أكثر معابب عميها بخمس سنوات عمى األبل مد األصخاص أو األمالك تكون جمعينة أصنرار و تقنوم

هذ الجريمة بمجرد التصميم المصترك عمى القيام بالفعل".

أما المادة  699مكرر من نفس القانون تظص على أظع:
 -1لر يس يلسؼ داللد,مرجي سبؽ ذ ره,ص.32-30

 - 2ململد شريؼ بسيلظيي الجريمة المنظمة عبر الوطنية ,الطبع امللىي القاهرال :دار الشرلؽي 2004ي ص. 14
3

 -بف لميدال عبد ال ريـي مرجي سبؽ ذ رهي ص .13
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 -عػػزلز سػػميرالي ظصػػر ا ،لظػػافي يبػػل العاليػ ي "الجريمننة المنظمننة"ي (مػػذ رال تخػػرج لظيػػؿ شػػبادال الليسػػاظس) ,تلػػب إشػراؼ امسػػتاذ بػػف مغظيػ ألمػػدي المر ػػز
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" دون اإلخالل بأحكام المادة  24من هذا القانون يعند اصنتراكا فني جمعينة األصنرار المنصنوص عميهنا فني هنذا

القسم:

 )6كل اتفات بين صخصين أو أكثنر إلرتكناب إحندل الجنراسم المنصنوص عميهنا فني المنادة  691منن هنذا
القانون بغرض الحصول عمى منفعة مالية أو مادية أخرل.

 )4بيام الصخص عن عمم بهدف جمعية أصرار أو بعزمها عمى ارتكاب جراسم معينة بدور فاعل في:

أ -نصاط جمعية األصرار في أنصطة أخرل تمطمع بها هذ الجماعة مع عممنه أن مصناركته ستسناهم فني
تحقيت الهدف اإلجرامي لمجماعة.

 تنظيم ارتكاب جريمة من جمعية األصرار أو المساعدة أو التحريض عميه أو تسيير أو إبنداء المصنورةبصأنه".

إف مػػا ياللػػظ علػػى الم ػلاد المػػذ لرال أعػػاله أف المشػػرع الج ازمػػري لػػـ يػػذ ر الخصػػامص المميػػزال للجريم ػ المظظم ػ
تجالزهػػا اللػػدلد الجغرافي ػ لغيرهػػا للػػـ يفصػػم عظبػػا مباشػػرال لل ظػػع يشػػدد العقلب ػ فػػي ج ػرامـ أخػػر

تقليػػد أختػػاـ

الدلل لالطلابي لالعالماب لتزلير الظقلد لالسظداب البظ ي لما لبلتع الجرامـ مف صل بالجريم المظظم .

المطمب الثاني :خصامص الجريم المظظم لعالاتبا بجرامـ المخد ارب.

إف التعػػاريؼ المتعلق ػ بالجريم ػ المظظم ػ سػػابق الػػلرلد اػػد تضػػمظب فػػي جاظ ػ

5

مظبػػا امتيػػاف علػػى ذ ػػر

بعض خصامص هذا الظػلع المميػز مػف الجػرامـ لل ػف فػي هػذا المقػاـ سػيتـ إبػراز أهػـ خصػامص الجريمػ المظظمػ
لتظاللبا بشيئ مف التلليؿ لالتفصيؿ نـ بياف عالاتبا بجرامـ المخدراب.

 الفرع األول :خصامص الجريم المظظم

تتميز الجرامـ المظظم بإلتقاءها في الظقاط التالي :
التنظيم:



ت لف هاتع الجماعاب غالبا مر زال لمظظم في هي ؿ متسلسؿ لهرمي اد ي لف في أعػاله زعػيـ لالػد دلاف لػـ ي ػف

ذلؾ أم ار لتميا.

بامضػػاف فالعضػػلي فػػي هػػذا الظػػلع مػػف المظظمػػاب تقػػلـ علػػى أسػػاس إختبػػاراب الػػل ء لالقس ػلال لالمبػػاراب

امجرامي ي ليث يعتبر الل ء للمظظم مػف جاظػ

أعضػامبا أمػ ار مفترضػا إذ يػتـ تطبيػؽ ظظػاـ ضػبط لربػط متشػدد

يقلد ألياظا للقتؿ في لا ب الفشؿ أل العصياف أل عدـ الل ء.

1

لعليػػع يم ػػف اسػػتخالص ػػلف العمػػؿ فػػي إطػػار الجريمػ المظظمػ

يػػتـ بشػ ؿ مظفػػرد ل عشػلامي دلاظمػػا بػػد مػػف

ظظاـ عمؿ لاضم تقسـ فيع امدلار بيف امعضاء لتتلد مف خاللع عالاتبـ ببعض مف جب لعالاػتبـ بالمظظمػ

امجرامي مف جب أخر .

2
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لعملما فإف العامليف في إطار الجريم المظظم يبلنلف عف جرامـ معقدال هي بالظسب لبـ مجاؿ خصػ
مختلؼ امسالي

هاتع امسالي

لتطبيػؽ

ا لتيالي التي تخللبـ تجالز القاظلف لامفالب مف العدال لبالتالي امفالب مف العقلب .

يستفادلظبا مف خبراتبـ السابق في تظفيذ ظفس ظلع الجرامـ.
االستمرارية:



إف جميػػي التع ػػاريؼ الت ػػي سػػبؽ ذ ره ػػا – تقريب ػػا -تش ػػير إلػػى ض ػػرلرال اس ػػتمرار ايػػاـ هات ػػع المظظم ػػاب لممارس ػػتبا
مظشطتبا امجرامي لفترال طليل مف الزمف أل لتى لمدال غير ملددال.

ليؤيدها في ذلؾ عدد مف اللنامؽ الدللي لالقلاظيف مظبا ااظلف العقلباب الظمسالي في مادتع .287

ليث يترت

على هذه الخاصػي عػدـ زلاؿ المظظمػ امجراميػ ل تلافبػا عػف ممارسػ أظشػطتبا بػزلاؿ أي عضػل

مف أعضامبا.


التخطيط:

إف مصطلم التظظيـ اللارد أعاله لالذي يعتبر مف خصامص الجريم المظظمػ يتضػمف معظيػي التخطػيط لالد ارسػ

المسبق مي عملي إجرامي مزمي إرت اببا.
لالتخطيط في هذه اللالػ يتطلػ

اػد ار عاليػا مػف الػذ اء لالخبػرال ليتسػـ بالداػ ال بيػرال لذلػؾ لتػى يتسػظى معضػاء

المظظم امجرامي ا ستمرار بعيدا عف رااب لماللق هيماب تظفيذ القاظلف لل ف القلؿ ب لف التخطػيط صػف مػف

الصفاب المميزال للجريم المظظم
 هدف الربت:

يؤدي بش ؿ لتمي إلى القلؿ أف ؿ جريم مخطط هي جريم مظظم .

إف المظظمػػاب امجراميػ إظمػػا تمػػارس أظشػػطتبا لتقتػػرؼ مػػا تقتػػرؼ مػػف جػرامـ ببػػدؼ تلقيػػؽ الم اسػ

الطاملػ فػػي

مدد زمظي اصيرال دلف أي إعتبار لالظع اساب الخطيرال لباتع الجرامـ للذلؾ غالبا ما ظجػد هاتػع المظظمػاب تمػارس

ظشاطاتبا امجرامي في ش ؿ أعماؿ تجاري ي لف مضملظبا اللقيقي تقديـ سلي لخدماب غير مشرلع .
لهظا يظبر الفرؽ جليا بيظبا لبيف امظشط التي يتطلي مف لراءها ل س

فال س


غير المشرلع هل البدؼ الظبامي لظشاطاب الجماعاب امجرامي .

مشرلع.

السرية:

إف السري هي مف أبرز امسس التي تقلـ عليبا المظظماب امجرامي .

1

ليث تساهـ هاتع الخاصي في إبقاءها بعيدا عف أظظار القاظلف لبالتالي ماللقتع.

ليسري ا لتزاـ بالسري على جميي أعضاء المظظم لمف يخالفع تلاي عليع أشد العقلباب التي يصؿ أاصاها إلى

القتؿ.

فمنال ظجػد منظمة كوسكانوست ار األمريكينة تطلػؽ علػى هاتػع الخاصػي اسػـ "بنانون الصنمت" لتقػلـ بقتػؿ ػؿ مػف
يخالفع مباشرال.
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استخدام وساسل العنف واإلفساد:



تلجػ ػ المظظم ػػاب امجراميػ ػ ف ػػي ارت ابب ػػا للجريمػ ػ لف ػػي س ػػبيؿ تلقي ػػؽ أه ػػدافبا إل ػػى إفس ػػاد المس ػػؤلليف لالم ػػلظفيف
العملمييف عبر ا ستمال لدفي الرشالي.

لفػػي لػػاؿ عػػدـ ظجػػاح امسػػلل السػػابؽ فإظبػػا تعمػػد إلػػى اسػػتخداـ امرهػػا

لالعظػػؼ ل يقتصػػر اسػػتخدامبما علػػى

تلقيؽ امهداؼ الخارجي لباتع المظظماب دلاظما اد يستخدـ لتى داخلبا.
ليبػػرز العظػػؼ فػػي مظػػاهر عديػػدال مظبػػا السػػطل المسػػلم لالقتػػؿ لامغتصػػا

لهتػػؾ العػػرض لالتخري ػ

لغيرها مف الطرؽ القسري .

لالعظػػؼ فػػي ظطػػاؽ الجريم ػ المظظمػ ش ػ ظع ش ػ ف بػػااي امظشػػط

دراس لتخطيط.

2

لامغتيػػاؿ

يظبنػػؽ عػػف العػػدـ ل يػػتـ عش ػلاميا دلاظمػػا تسػػبقع

ليضػيؼ امسػػتاذ ملمػػد شػريؼ بسػػيلظي رمػػيس المعبػػد الػػدللي للد ارسػػاب العليػػا فػػي العلػػلـ الجظاميػ خاصػػي العمػػؿ
بصف أصلي داخؿ امطار اللطظي لتى للل اظب هظاؾ أظشط عبر لطظي .

لتبديد لجلد هذه الجماعاب لممارسػتبا مظشػطتبا اممػاف لالظظػاـ العػاـ لغيرهمػا مػف المصػالم ممػا يػظع س سػلبا

على المجتمي الذي تعمؿ فيع.

3

ظاهيؾ عف خصامص أخػر جػاءب فػي سػياؽ المعػايير التػي لضػعتبا اللجظػ املربيػ لسػبؽ إدراجبػا فػي تعريػؼ

الجريم المظظم

اللجلء لغسؿ امملاؿ لغيرها.

 الفرع الثاني :عالا الجريم المظظم بجرامـ المخدراب.

يدخؿ في ظطاؽ الجريم المظظم طامف

بيرال لمتظلع مف الجرامـ يصع

لضي اامم شامل ببا.

لمي ذلؾ يلالؿ بعض مف فقباء لأساتذال القاظلف الجظامي بياف أهـ امظشط الداخل ضمظبا.

مف بيف هؤ ء األستاذ ريختمنين لالذي يذ ر بعضا مف هذه الجرامـ تتمنؿ في:
تجارال لتبري

المخدرابي تجارال لتبري

المشػػرلع ي املتيػػاؿي تبريػ

امسلل ي جػرامـ البغػاء لا تجػار بػالرايؽ امبػيضي المقػامرال غيػر

المبػػاجريف غيػػر الشػػرعييفي تبريػ

تزييؼ العمالبي تصريؼ الظفاياب السام ...الخ.

الػػذه ي التبػػر مػػف ضػرام

السػػلي المسػػتلردالي

لعليػػع فػػالماللظ أف عالاػ الجريمػ المظظمػ بجػرامـ المخػػدراب تتمنػػؿ فػػي ػػلف هػػذه امخيػػرال جػػزءا مػػف ػػؿ تمنلػػع

امللى.
ليػػذه

النندكتور محمنند محنني النندين مبعػػد مػػف ذلػػؾ ليظمػػا يقسػػـ الجريم ػ المظظم ػ إلػػى ظػػلعيف أظشػػط رميسػػي

لأظشط مساعدال ليصظؼ جرامـ المخدراب ضمف الظلع املؿ لهل بذلؾ يتعد

لظبا جػزءا مػف الجريمػ المظظمػ

ليجعلبا ملف از لملر ا لجرامـ أخر تبدؼ إلى التستر على امرباح غير المشرلع المتلصل مظبا جرامـ غسؿ

امملاؿ منال.

1
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يظبغػػي إغفػػاؿ الػػدلر الػػذي تلعبػػع م اس ػ

لبإسػػقاط مػػا ايػػؿ عػػف اللااػػي

تجػػارال المخػػدراب فػػي تمليػػؿ الجماعػػاب

امرهابي في أظلاء العالـ لزعزع امستقرار السياسي للدلؿ.

مما يقلد للقلؿ في امخير أف جرامـ المخدراب لالتي يػديرها مػف امعلػى بارلظػاب عػالميلف يظتمػلف إلػى جماعػاب

إجرامي ػ مظظم ػ هػػي ذاب عالا ػ لنيق ػ بالجريم ػ المظظم ػ فبػػي جػػزء مظبػػا لسػػب

البعض اآلخر.

المطمب الثالث :أر اف الجريم المظظم .

لقيػػاـ بعضػػبا لمصػػدر لتمليػػؿ

إف دراس أي ظلع مف الجرامـ مف مظظػلر القػاظلف الجظػامي يسػتدعي د ارسػ امر ػاف الم لظػ لباتػع الجريمػ

ل لػذا

اف لزاما التطرؽ مر اف الجريم المظظم .

ل ف لمف هاتع الجريم هي ظلع خاص لمميز مف الجرامـ فػإف أر اظبػا بػدلرها خاصػ لمميػزال عػف أر ػاف

بااي الجرامـ امخر .

ليث تتمنؿ أر اف الجريم المظظم أساسا فيما يلي:

 الفرع األول :لجلد مظظم إجرامي .
لتلقؽ هذا الر ف يج

تلافر مجملع مف العظاصر هي:

 )1وجود مجموعة من الجناة:

لـ تتفؽ التشريعاب فػي تلديػد عػددهـ امدظػىي فقػاظلف العقلبػاب الظمسػالي فػي مادتػع  278يلػددهـ بعشػرال
فما فلؽ ,في ليف يشترط ااظلف العقلباب ا يطالي فػي مادتػع  416م ػرر أف تتػ لؼ المافيػا مػف  3أشػخاص فمػا
فلؽ ,ليذه

ااظلف العقلبػاب الع اراػي إلػى القػلؿ بقيػاـ جريمػ ا تفػاؽ الجظػامي باتفػاؽ شخصػيف لػد أدظػى لذلػؾ

في مادتع 55.

 )2التنظيم اإلجرامي:
ليعظػػي اآلليػ التػػي تمػػارس عبرهػػا الجماعػ امجراميػ أظشػػطتبا لاػػد سػػبؽ التعػػرض إليػػع فػػي سػػياؽ التعػػرض

لخصػػامص الجريم ػ المظظم ػ ي لل ػػف مػػا يجػػدر التظليػػع إليػػع فػػي هػػذا الصػػدد هػػل عػػدـ لجػػلد معيػػار ملػػدد لبيػػاف
التظظيـ لدرجتع لعملما فلتى يتلقؽ التظظيـ امجرامي يج :

أ -ت ػػليف جماع ػ هػػدفبا ارت ػػا
بامضاف

ج ػرامـ يػػتـ تلديػػد لظبػػا ػػذلؾ بػػالرجلع لقػػاظلف العقلبػػاب لالق ػلاظيف الم مل ػ لػػع

ظصراؼ القصد مف ي لف ارت ا

هاتع الجرامـ على ظلل مستمر.

ب -أف ي لف البدؼ الظبامي مف ت ليف الجماع امجرامي تلقيؽ ال س

المػادي مظػع المعيػار امساسػي فػي

التفريؽ بيف هذا الظلع مف الجرامـ لبيف الجرامـ امخر التي تخرج عف ظطاابا لمظبا الجرامـ السياسي .

 الفرع الثاني :للدال الجريم المرت ب .

يقصد ببا:

الوحدة المادية:

)1

بمعظى لالع ظتيج لالدال عف الفعؿ امجرامي هاتػع الظتيجػ ت ػلف مرتبطػ مػي السػللؾ امج ارمػي للمظظمػ برابطػ

سببي .

ليستلي لالع الفعؿ مف جميي أعضاء التظظيـ أل مف ألدهـ فقط ما داـ أظع اف ملال تفاابـ.
الوحدة المعنوية:

)2

لتتلقؽ متى تلافرب رابط ذهظي لظفسي مشتر بيف جميي أعضاء التظظيـ تتبللر في صلرال اتفاؽ جظػامي علػى

ارت ا

الجريم .

هذا ا تفاؽ يج
إلى جاظ

ارت ا

أف ي لف سابقا على ارت ا

الجريم لتى يم ظع لصفع بالتظظيـ لامستم ارري .

ضرلرال علـ جميي أعضػاء المظظمػ بإظتمػامبـ إليبػا لاظصػراؼ إراداتبػـ لػذلؾ لأظبػا إظمػا أظشػ ب بغػرض

الجرامـ.

بامضاف

يقتصر العلـ لامرادال على ا ظتماء دلاظما يتجالزاظع إلى ارت ا

الجريم ملؿ التظظيـ.

1

المبحث الثاني :المخدراب في الجزامر.

المخدراب الذي يتضػمف التعريػؼ ببػا لب ظلاعبػا لاللػديث عػف
مف خالؿ هذا المبلث سيتـ التعرض بداي لمفبلـ
ّ
آنارها المدمرال على الفرد لالمجتمي لالدلل على لد سلاء نـ ا ظتقاؿ لبياف أهـ الطػرؽ لامسػالي التػي يلجػ إليبػا
المبربلف لتمرير هاتػع السػملـ عبػر اللػدلد إلػى داخػؿ الػلطف لأخيػ ار سػيتـ تسػليط الضػلء علػى أهػـ العلامػؿ التػي

المخدراب بالجزامر.
أدب إلى استفلاؿ ظاهرتي تعاطي لترليج
ّ

المخدراب.
المطمب األول :مفبلـ
ّ

المخدراب.
 الفرع األول :تعريؼ
ّ

المخدراب هل:
إف ألؿ تساؤؿ يتبادر إلى امذهاف عظد التعرض لملضلع
ّ
المخدراب ل يؼ يم ف تعريفبا؟
ما هي
ّ
لالجلا :

أوال :التعريف المغوي لممخدرات.
المخدر في اللغ هل اسـ فاعؿ مشتؽ مف الفعػؿ خ ّػدر بتشػديد ال ّػداؿ لمصػدره التخػدير لتطلػؽ فػي اللغػ علػى
إف
ّ
معاف عديدال مظبا:
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الستر الذي يلد للجاربع مف ظالي البيب.



الفتلر لال سؿ.



فتلر العيف.



المطر لظلم الليؿ.



الليلاف الذي تخلؼ عف اطيعع للـ يللؽ بع.

لبإسػػقاط هاتػػع المعػػاظي علػػى لالػ الشػػخص المخػ ّػدر ظجػػدها تصػػدؽ جميعبػػاي ليػػث يعتػػري هػػذا امخيػػر الضػػعؼ
لالفتلر لالت اسؿ عف القياـ ب عمالع.
بامضاف فبل

يلبث أف يعتري عقلع الظلم التي تستره عف معرف لقامؽ امشػياء لعظػدها تسػ ف رللػع ليػزلؿ

ظشاطع ليختلؼ عف ملا ب المجتمي ب سره.

ثانيا :التعريف االصطالحي لممخدرات.
المخدر على:
في الميداف الطبي يطلؽ لفظ
ّ




ؿ مادال تؤنر على الجباز العصبي بدرج تضعؼ لظيفتع أل تفقدها بصف مؤات .

1

ؿ مادال تؤنر بل ـ طبيعتبا ال يمالي في ظفسي ال امف اللي للظيفتع.
ؿ مادال تؤنر على الجباز العصػبي المر ػزي ليسػب

تعاطيبػا لػدلث تغيػراب فػي لظػامؼ المػخ لتشػمؿ

هػػذه التغي ػراب تظشػػيطا أل اضػػطرابا لم ار ػػز المػػخ المختلف ػ تػػؤنر علػػى م ار ػػز الػػذا رال لالتر يػػز لاللمػػس لالشػػـ

لالبصر لالذلؽ لامدراؾ لالظطؽ.


2

ؿ العقااير الطبيعي لال يمامي التي تؤنر على ال امف اللي لتغير لال امظساف المزاجي ليعتمػد عليبػا
الظعاس أل الظلـ أل غيا

المخدرال لهي تسب
بسب خاصيتبا
ّ
المخدراب باممـ المتلدال على أظبا:
لتعرفبا لجظ

ّ

اللعي ال امؿ.

3

" كل مادة خنام أو مستحمنرة تحتنوي عمنى جنواهر منبهنة أو مسنكنة صنأنها إذا اسنتخدمت فني غينر األغنراض
الطبية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان عميها مما يمر بالفرد والمجتمع جسميا واجتماعيا".

4

أما مف الظالي القاظلظي فيعرفبا مجملع مف الفقباء على أظبا:



ؿ الملاد لالمر باب التي تسب
ؿ مادال يترت

لتلرمبا القلاظيف.


امدماف لتضر امظساف لتختلؼ اامم هذه الملاد مف دلل مخر .

على تظاللبا إظباؾ الجسـ لالت نير على العقؿ لتػى ت ػاد تػذه

5

بػع لت ػلف عػادال امدمػاف

6

مجملعػ المػلاد التػػي تسػػب

امدمػػاف لتسػػمـ الجبػػاز العصػػبي ليلظػػر تػػداللبا أل زراعتبػػا أل صػػظعبا إ

مغػراض يلػػددها القػػاظلف ل تسػػتعمؿ إ بلاسػػط مػػف يػػرخص لػػع بػػذلؾ سػلاء أ اظػػب تلػػؾ المخػ ّػدراب طبيعيػ
التي تلتلي ألراؽ ظباتاتبا لأزهارها لنمارها علػى المػادال الفعالػ المخ ّػدرال أل مصػظع مػف المخ ّػدراب الطبيعيػ

يػدخؿ فػي صػظاعتبا لتر يببػا أي ظػلع مػف

المخدرال أـ تخليقي لهػي مػادال صػظاعي
لتعرؼ بمشتقاب المادال
ّ
7
المخدرال الطبيعي .
المخدراب الطبيعي أل مشتقاتبا المصظع لل ف لبا خلاص لت نير المادال
أظلاع
ّ
ّ
عملمػػا لظظ ػ ار خػػتالؼ مػػا يػػدخؿ ضػػمف لصػػؼ المخػ ّػدراب لمػػا يػػدخؿ بػػإختالؼ الػػدلؿ فػػإف فقبػػاء القػػاظلف

الجظامي لاستظادا لمبدأ شرعي الجػرامـ لالعقلبػاب يػرلف أف مصػطلم المخ ّػدر يضػـ ػؿ المػلاد التػي يضػفي عليبػا
1
المشرع هذا اللصؼ.
 - 1ألمد أبل الرلسي مصكمة المخدرات واإلدماني امس ظدري  :دار المطبلعاب الجامعي ي بدلف سظ ظشري ص.11
 - 2بف لميدال عبد ال ريـي مرجي سبؽ ذ رهي ص .42
 - 3فتلي درداري اإلدماني الجزامر :بدلف دار ظشري 2001ي ص .36

 - 4الجمبلري الجزامري الديمقراطي الشعبي ي المجلس الشعبي اللطظيي الجريدال الرسمي للمدال بي السظ النالن راـ 131ي مف ملاي :
)(http:/www.joradp.dzي ص.28
5

– فتلي درداري مرجي سبؽ ذ رهي ص .36

6

– مصطفى مجدي هرج ي جراسم المخدرات في موء الفقه والقماءي امس ظدري  :دار المطبلعاب الجامعي ي 1992ي ص .5

7

– ملمد مرعي صع ي جراسم المخدراتي بيرلب :مظشلراب زيف اللقلاي ي 2007ي ص .43

1

– ظلاصر العايشي استهالك المخدرات ورد الفعل االجتماعيي باتظ  :مطابي عمار ارفيي بدلف سظ ظشري ص .6

بامضاف ير الدكتور مصطفى مجدي هرجة أف:

"الجواهر المخدرة هي كل منادة ينؤدي تعاطيهنا إلنى التنأثير عمنى الحالنة الذهنينة لانسنان ممنا ينؤدي لاخنالل

بحالة التوازن الذهني والعقمي لديه والبد من النص عمى تجريمها لكي يعابب القانون عمى كل اتصال بها.

"2

 الفرع الثاني :أظلاع المخدراب.

إف تصظيؼ المخدراب يختلؼ باختالؼ المعايير المعتمدال في هذا التصظيؼي لفي هذا الصدد سيتـ تصظيفبا تبعػا

مهـ معياريف يم ف مف خاللبما التعرؼ على أظلاع المخدراب لهما:

أوال :تصنيف المخدرات تبعا لمصدرها أو أصل المادة التي حمرت منها.
ليث تقسـ إلى:

أ -المخدرات الطبيعية ومصتقاتها:
إف امظسػػاف لمظػػذ القػػديـ عػػرؼ المػلاد المخػػدرال ذاب امصػػؿ الظبػػاتي للػػـ يسػػمي لتػػى اآلف عػػف ظبػػلر مػلاد مخػػدرال
مشتق مف أصؿ ليلاظي.

3

للبػػذا يم ػػف تعريػػؼ المخػػدراب الطبيعي ػ علػػى أظبػػا جميػػي أظ ػلاع الظباتػػاب التػػي يم ػػف اللصػػلؿ مظبػػا علػػى المػػادال

المخدرال.

4

لاد نبب بالدراساب العلمي أف الملاد المخدرال (الفعال ) تتر ز في جزء أل أجزاء مف الظباب المخدر منال:


في ظباب خشخاش امفيلف تتر ز الملاد الفعال في النمار غير الظاضج .

5

لببذا الصدد تصدر امشارال للجلد مشتقاب لألفيلف هي:
)1

مصتقات األفيون الخام :هي:

 مجموعة مركبات الفينانثرين :أهمبا الملرفيف لال لدييف لالنيباييف.

 مجموعة مركبات اإليزوبنزيك كوينولين :أهمبػا الظيسػ ابيف لالبابػافريف لهػي مػلاد

تسػب

امدمػاف لػد

امظساف دلاظما تستخدـ في المجاؿ الطبي.
 )2مصتقات األفيون نصف المصنعة:
لمظبا البيرلييف لامل سي لديف لالبيدرل لدلف.

 )3مصتقات األفيون المصنعة:

مف أهمبا المينادلفي الد سترلبرلبل سيفيفي البظتازلسيفي البينيديفي الد سترلملراميدي البيدرلملرفلف.
تتر ز الملاد الفعال في املراؽ لالقمـ الزهري .



في ظباب القظ



في ظباب القاب تتر ز الملاد الفعال في املراؽ.

 – 2مصطفى مجدي هرج ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .6
3

– ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .49

4

– ألمد أبل الرلسي مرجعع سبؽ ذ رهي ص .12

5

– ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .49

 – 1فتلي درداري مرجي سبؽ ذ رهي ص .38-37

1



في ظباب ال ل ا تتر ز الملاد الفعال في املراؽ.



تتر ز الملاد الفعال في البذلر.

في جلزال الطي

2

 -المخدرات التخميقية أو الصناعية:

هي ملاد ليسب مػف أصػؿ ظبػاتي دلاظمػا تظػتج عػف تفػاعالب يمياميػ معقػدال بػيف مر بػاب يمياميػ مختلفػ لتلػدث
آنا ار متشابب تماما للمخدراب الطبيعي أهمبا لال امدماف.
للـ ت ف هذه الملاد معرلفػ لتػى سػظ  1936عظػدما ا تشػؼ عقػار صػظاعي جديػد فػي ألماظيػا لتسػ يف املػـ بػد
عف مستخلصاب امفيلف سابق الذ ر بامضاف ليس لع عالا

يميامي بالملرفيف.

3

ثانيا :تصنيف المخدرات تبعا لتأثيرها عمى النصاط العقمي لمصخص المتعاطي وحالته النفسية.
تقسـ إلى:

أ -المهموسات:
هي ملاد تسب

لمتعاطيبا البللس لهي عبارال عف خبرال تدر با الللاس في ملاضيي أل ألداث غير ملجلدال فػي

اللااي.

ليم ف تصظيؼ هاتع المبللساب بدلرها إلى:


عقااير مبللس ملجلدال في الظباتاب الطبيعي .



عقااير مبللس مصظع في المختبراب.

4

 -المنصطات:

هي عقااير إذا أعطيب لإلظساف بالمقادير المسملح ببا طبيا أدب إلى تظشيط عملي التظفس لتظظيمباي زيادال على
لتظظيـ ضرباتعي ما تؤدي لتظبيع الجباز العصبي المر زي.

تظشيط لتقلي القل

لتستعمؿ بغرض زيادال اليقظ لتفادي الظلـ لمف آنارها فقداف الشبي للطعاـ.

5

ج -المهبطات:

سميب ذلؾ لت نيرها المببط على الجباز العصػبيي ليم ػف أيضػا تسػميتبا بامدليػ ذاب التػ نير الظفسػيي لتظقسػـ
إلى:




المبدماب.
مضاداب ال آب .

المظلماب.

1

2

– ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .50-49

3

– ألمد أبل الرلسي مرجي سبؽ ذ رهي ص .49

4

– فتلي درداري مرجي سبؽ ذ رهي ص .65

 – 5فتلي درداري مرجي سبؽ ذ رهي ص .48
1

– ألمد أبل الرلسي مرجي سبؽ ذ رهي ص .20

لأ نػػر امظػلاع السػػابق رلاجػػا فػػي الج ازمػػر القظػ
العقلي ػ (المبللس ػػاب)ي أمػػا امظػ ػلاع امخػػر

ال يللغراماب ظظ ار لخطلرتبا لغالمبا.

البظػػدي أل مػػا يعػػرؼ باللشػػيش أل ال يػػؼ دلف تجاهػػؿ المػػؤنراب
ػػالبيرلييف لال ل ػػاييف فتض ػػبط ب ميػػاب مل ػػدلدال

تتجػػالز بع ػػض

2

 الفرع الثالث :آنار المخدراب.

"مخدر" نـ التعرؼ على أهـ أظلاع المخدراب للتى ي تمؿ المفبلـ بقي
بعد أف سبؽ التعرؼ على معظى مصطلم
ّ
التعرض مهـ اآلنار الظاتج عف الملاد السابق سلاء على الفرد أل المجتمي أـ على الدلل لبا.
للمخدراب آنار عديدال تتلػد لبػا فػي لظبػا سػلبي لهدامػ ل فػرؽ فػي ذلػؾ بػيف التػرليج لالتعػاطي إذ أف الهمػا

لجباف لعمل لالدال يظبغي ظبذها لالتخلص مظبا.

أوال :االنعكاسات الصحية.

س ػػت لف ا ظطالاػ ػ م ػػف ا ظع اس ػػاب الص ػػلي جس ػػماظي لظفس ػػي لبات ػػع المػ ػلاد عل ػػى الف ػػرد الم ػػدمف لالت ػػي تختل ػػؼ

باختالؼ ظلع المخدر فمنال:

تسب

بالنسبة لألفيون ومصتقاته:

هذه الملاد بطئ التظفس لدااب القل

إضاف للقلؽ لالتلتر لالقيئ لفقداف الشبي ي زيادال على ضيؽ لداتي

العيظيف لالتناؤ لالتبيج لامرتعاش لبرلدال الجسـ لضعؼ البيظ ي ظاهيؾ عف الضعؼ الجظسي لزرا للف الجسـ

لتلاؼ الدلرال الدملي لفقداف البصر لأخي ار اللفاال العاجل .

يسػػب

بالنسبة لمحصيش:

زيػػؼ امدراؾ اللسػػي لامضػػطراباب الداخليػ لأمػراض إظفصػػاـ الشخصػػي لعػػدـ ا تػراث لالمبػػا ال لظقػػص

الطملح لال امظتاج بامضاف إلى أمراض الذهاف لعدـ التر يز لالتذ ر لعدـ القدرال على ممارس الجػظس ظاهيػؾ

عف سرطاف الرم .

تسػػب

بالنسبة لممنصطات:
القلػػؽ لالعصػػبي لالتػػلتر الجسػػمي لرعش ػ اليػػديف لسػػرع داػػاب القل ػ

لارتفػػاع درج ػ الل ػرارالي بامضػػاف

لضعؼ الشػبي لالتبػيج العصػبي لالتقػاف اللجػعي زيػادال علػى ارتفػاع ضػغط الػدـ لزيػادال الظػبض لالصػرع لالجظػلف

لاللفاال ظتيج لزيادال الجرع .

تسب

بالنسبة لممواد المتطايرة:

الظعاس لالدلار لا سترخاء لالبللس البصري لفقر الدـ لالجظلف لاللفاال الفجامي .

ثانيا :انعكاسات المخدرات عمى األسرة والمجتمع.

إف اظع اساب الملاد المخدرال على امسرال لالمجتمي تبرز مف خالؿ:
2

– ساسي سفيافي "انتصار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزاسري وخاصة في أوساط الصباب"ي مف ملاي الللار
المتمدف) www.Ahewar.org/debat/show.art.asp?aid = 27036 (:ي 2004/11/24ي ص  1ل.2

 – 1ألمد أبل الرلسي مرجي سبؽ ذ رهي ص .99-97

1



ظبذ امخػالؽ لفعػؿ ػؿ مظ ػر لابػيمي إذ أف ال نيػر مػف لػلادث الزظػا لالخياظػ الزلجيػ إظمػا تلػدث بتػ نير
مف هاتع الملادي ل يخفى على ألد الظتامج ال ارني لبذه الللادث على امسرال لالمجتمي.



اظلراؼ أفراد امسرال خاص امل د بسب

القدلال السيم التي يمنلبػا الطػرؼ المتعػاطي بػداخلبا خاصػ إذا

ػاف مػف امبػػليفي ظاهيػؾ عػػف الػ دخػػؿ امسػرال لالعجػػز عػف ا ظفػػاؽ علػى الظػلالي المبمػ التػػي يتلجػ

ا ظفاؽ الصل لالتغذي لالتعليـ لغيرها لذلؾ بسب


زيادال ا ظفاؽ على تعاطي المخدراب.

سيادال جػل مػف التػلتر لامظقسػاـ لالشػقاؽ لالخالفػاب بػيف أفػراد امسػرال اللالػدال بسػب

المتعاطي الذي يتصرؼ بش ؿ غير مقبلؿ مف طرؼ بقي امفراد.

فيبػػا

التػ نير السػلبي للفػرد

2

ثالثا :انعكاسات المخدرات عمى الدولة.

تعمؿ المخدراب على تقليض أر اف الدلل ليتجػلى ذلؾ مف خالؿ مجػملع مػف المظاهر أهمبا:


اظخفػاض إظتاجيػ الفػػرد المػدمف فػي العمػػؿ زيػادال علػى المبػػالغ المصػرلف علػى المخػػدراب التػي تعتبػر مػػف

ابيؿ الخسامر المادي .

3

ليث لللظ في هذا الصدد أف امملاؿ التي تدفي نمظا للمخدراب التي تعبر اللدلد الجزامري تسالي:
 ظصؼ نمف الصادراب الجزامري فيما عدا البترلؿ. -أل ؿ دخؿ الجزامر مف السيال .

 أل ظصؼ ما تدفعع الجزامر مف دعـ للسلي الغذامي . -أل أ نر مف مجملع ما تلصؿ عليع الدلل مف ضرام

على اميراد العاـ على الظشاط الفردي.

1

لبصػػف عامػ تمنػػؿ عامػػداب التجػػارال العالميػ للمخػػدراب  %8مػػف لجػػـ التجػػارال الدلليػ أي مػػا يعػػادؿ تقريبػػا 600

مليار دل ر.

2

بامضاف إلى ما تسببع زراع المخدراب مف إضاع القل البشري العامل دلاضاع امراضي المستخدم في هذه
العملي .
ل لبػػا علامػػؿ تػػؤدي لتخري ػ

المخدراب له ذا دلاليؾ.


3

إاتصػػاد الدلل ػ دلاظتشػػار الفقػػر لالبطال ػ لبالتػػالي اسػػتفلاؿ ظػػاهرال تعػػاطي لتػػرليج

للمخػػدراب ت ػ نير علػػى اممػػف العػػاـ أيضػػاي ليػػث يػػؤدي اظتشػػارها فػػي مجتمػػي مػػا فػػي دلل ػ مػػا إلػػى تفشػػي

اآلفػػاب امجتماعيػ المتمنلػ فػػي مختلػػؼ أظػلاع اللػلادث لالجػرامـ السػرا لالقتػػؿ لامعتػػداء لالرشػلال لالػػدعارال

لغيرها.
2

4

– ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .64-63

 – 3ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .66
1

 -ساسي سفيافي مرجي ال ترلظي سبؽ ذ رهي ص .5

2

– الجريدال الرسمي للمدال بي مرجي سبؽ ذ رهي ص .30

3

– ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .67

4

– ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .70

ليث أف  %40مف جرامـ القتؿ في أمري ا تتصؿ بالمخدراب.

5

لاػد نبػػب أف ال نيػػر مػف مظػػاطؽ ز ارعػ المخػػدراب فػي أظلػػاء متفراػ مػػف العػالـ



تخضػػي لسػػلطاف الػػدلؿ

التػػي تقػػي ضػػمظبا لهػػل مػػا يػػؤنر فػػي امسػػتقرار السياسػػي لباتػػع الػػدلؿي ظاهيػػؾ عػػف العالا ػ اللطيػػدال لتجػػارال
المخدراب بامرها

الدللي لا تجار غير المشرلع بامسلل لتبييض امملاؿ.

بامضاف فمعظـ اللر اب ا ظفصالي في العالـ إظمػا تغػذيبا أمػلاؿ تجػار المخػدرابي لمف هػؤ ء -التجػار -غالبػا
يديظلف بديف أل عقيدال ل يظتملف إلػى لطػف لشػغلبـ الشػاغؿ اللليػد هػل ال سػ

بيي أظفسبـ لأسرار ألطاظبـ إف اف في ذلؾ مصلل مادي لبـ.

المطمب الثاني :طرؽ لأسالي

تبري

المػادي فػإظبـ

يتلاظػلف عػف

6

المخدراب.

إف شساع مسال الت ار اللطظي لامتداد اللدلد الجزامري ي بامضاف للملاي الجغرافي المتميز للجزامر باعتبارهػا

ظقط ربط بيف القارتيف امفريقي لاملرلبي جميعبػا علامػؿ جعلػب الج ازمػر مظطقػ عبػلر مفضػل لشػب اب تبريػ

المخػػدراب باتجػػاه دلؿ ألربػػا لدلؿ الشػػرؽ املسػػط مػػي بقػػاء جػػزء مػػف هاتػػع المخػػدراب داخػػؿ الج ازمػػر ملجبػ بػػذلؾ

لإلستبالؾ المللي.

للملاجب الظاهرال لم افلتبا يتعيف البلث في الطرؽ لامسالي

املتيالي التي يلج إليبا المبربلف مدخاؿ هاتع

السملـ إلى داخؿ اللطف لهي متعددال تعددا يتعذر معع املماـ ببا لالتفطف لبا لبا.

لفي هذا المقاـ سيتـ إبراز البعض مظبا ما جاء على لساف أهؿ الخبرال لا ختصاص:

 الفرع األول :طرؽ تبري
بالظسب لطرؽ التبري

 )1الطريت البحري:

المخدراب.

فإظبا تتمنؿ في:

يسػػتعمؿ هػػذا الطريػػؽ لظقػػؿ ال ميػػاب الضػػخم مػػف المخػػدراب مػػف اماػػاليـ التػػي تربطبػػا خطػػلط ملليػ ي ليػػث تػػتـ
أل اآل ب لاللسامؿ الصظاعي .

تخبمتبا في أما ف سري بداخؿ الم ار

لالظػػاهرال الجديػػدال هػػي اسػػتخداـ سػػفف أعػػالي البلػار فػػي التبري ػ

تفريػػغ لملل ػ السػػفيظ ب ملبػػا ليػػث

تلدد م اف لجلد الشلظ .

ظظػ ار لصػػعلب إ تشػػاؼ المخػػدراب دلف

تلجػػا أجبػػزال الم افل ػ متخػػاذ هػػذا امج ػراء إ بظػػاءا علػػى معللمػػاب أ يػػدال

لفػػي بعػػض امليػػاف يعمػػد المبربػػلف مخفػػاء المخػػدراب داخػػؿ خ ازظػػاب الميػػاه ا لتياطي ػ الخاص ػ بلفػػظ

تلازف السفيظ للتى في نالجاب لفظ الم ل ب.

لعملما تظتقؿ المخدراب بلاسط السفف لالقلار ب ظلاعبا مف شلاطئ بلداف امظتاج.

 )2الطريت البري:
يتـ تبري

المخدراب باستعماؿ الدلا

للسامؿ الظقؿ المختلف

لذلؾ بعد اعداد مخابئ سري فيبا يصع
5

– الجريدال الرسمي للمدال بي مرجي سبؽ ذ رهي ص .30

 – 6ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .72-71

إ تشافبا منؿ:

السياراب لشالظاب الظقػؿ ال بيػرال للتػى النالجػاب

غرفػ الملػرؾي المبػػردي امظػلار امماميػ ي لمػف اممػػا ف البامػ أيضػػا ااعػدال تنبيػػب غطػاء غرفػ الملػرؾي فتلػػاب
جب ػػاز الت يي ػػؼي امظابيػ ػ ي الص ػػظدلؽ الخلف ػػي للس ػػيارال ال ػػذي يلت ػػلي عل ػػى غط ػػاء الص ػػظدلؽي أغطيػ ػ المص ػػابيم

الخلفي ػ ي م ػػاف العجل ػ املتياطي ػ ي بامضػػافي إلػػى هي ػػؿ السػػيارال مػػف الخػػارج منػػؿ داخػػؿ فج ػلاب مصػػعد زجػػاج
امبػلا

لالمصػػابيم امماميػ للااػػي لصػػدماب اممػػامي لالخلفػػي دلاطػػاراب السػػيارالي مجملعػ ظقػػؿ اللر ػ ي أظابيػ

علب العادـ.

ليسػػتخدـ أيضػػا خػزاف اللاػػلد لذلػػؾ بفصػػؿ جػػزء مظػػع لتجبيػزه لإلخفػػاء لفػػي هػػذه اللالػ ظجػػد السػػيارال تتلاػػؼ نيػ ار

للتزلد باللالدي ليم ف أيضا إعداد مخابئ سري في أرضي السيارال أل خلؼ المقعد الخلفي.

بامضػػاف يػػتـ إخفػػاء المخػػدراب داخػػؿ مػػداخؿ البػلاءي المقػػلدي لللػ القيػػادالي مسػػظد الػرأسي مظافػػذ السػػجامري لػػاجز

الشمسي مساظد امدرع في المقاعد لما تلتباي غطاء مصابيم السػقؼ بال امػؿي مػا يم ػف تجبيػز السػيارال بسػقؼ

مزدلج مخفاء شلظ

 )3الطريت الجوي:

بيرال مف المخدراب.

عبره تسػتخدـ الطػامرابي الخاصػ مظبػا علػى لجػع التلديػدي فػي ظقػؿ المخػدراب لتلصػيلبا مػف خػالؿ عػدال فػرلض

مظبا:

أف يتـ إظزاؿ المخدراب بالمظالب في م اف بعيد بمجرد إجتيازها اللدلد.



أف يتـ ظقؿ الشلظ مباشرال مف م اف امظتاج إلى م اف ا ستبالؾ.



أف يػػتـ ظقػػؿ المخػػدراب مػػف ظبػػر السػػفيظ بإلػػد طػػامراب البيلي ػػلبتر مجتيػػاز اللػػدلد



ببا أل إظزالبا في م اف معيف بظاء على اتفاؽ مسبؽ.

الفرع الثاني :أسالي



بعد التعرض مهـ الطرؽ التي يػتـ عبرهػا تبريػ

المخدراب عبر الطرؽ السابق ي المتمنل في:

1

تبري

المخدراب.

المخػدراب سػيتـ ذ ػر أبػرز امسػالي

ا لتياليػ التػي تبػر ببػا

جسػػـ امظسػػاف مػػف شػػعره إلػػى أخمػػص ادميػػع (خلػػؼ امذظػػيفي اللصػػؽ علػػى الظبػػري بػػيف ال تفػػيفي علػػى



الصدري بيف الفخذيفي أسفؿ القدميفي لفي امما ف اللساس

ما يم ف لضي المخدراب بداخؿ أظابي

فتل الشرج لالمببؿ).

مطاطي بلجـ لب لػلز يبلػغ لزف ػؿ بسػلل مظبػا مػف  20إلػى 30غ

ليم ف للفرد بلي مف  10إلى  20بسلل مظبا.

لالماللػػظ أف ه ػػذا امس ػػلل يصػػلم ف ػػي لالػ ػ ال ميػػاب الص ػػغيرال س ػػيما المتعلق ػ ب ػػامظلاع الخطي ػػرال ػػالبيرلييف

لال ل اييف.
ليصع


ا تشاؼ المخدراب في هذه اللال إ بلاسط امجبزال اللدين للتصلير بامشع فلؽ البظفسجي .

يم ػػف إخفػػاء المخػػدراب بػػداخؿ أي جػػزء مػػف مالبػػس الفػػرد (داخػػؿ لشػػر ام تػػاؼ بػػيف طيػػاب المالبػػسي

داخؿ تجليؼ اللزاـي المالبس الداخلي للظساء).
 – 1بف لميدال عبد ال ريـي مرجي سبؽ ذ رهي ص .46-43
(ظقال عف مجل الدرؾي مقال للرامد ألمد عبد اللالد فارلؽ اامد ال تيب ا اليمي بدار البيضاءي ص ).7

بامضػػاف تعتبػػر املذي ػ مػػف اممػػا ف الصػػالل مخف ػػاء المخػػدراب ظظ ػ ار سػػتبعاد التمػػاؿ ايػػاـ رجػػاؿ المراابػ ػ
لالم افل بخلي ألذي جميي الر ا

لتفتيشبا دلاتالفبا بلنا عف المخدر.

زيادال عف استعماؿ الجبيرال لالضماداب لبذا الغرض أيضا ل ذلؾ امطراؼ الصظاعي للمعلايف.


فػػي اللقام ػ

ذاب القػػاع أل الجلاظػ

لمعجػػلف امسػػظاف للع ػ

ال ت .

السػػلري ي لداخػػؿ التجػػاليؼ السػػلري للخش ػ

امطفػػاؿ لجميػػي متعلقػػاب الرضػػي لعل ػ

ل ػػذا أدلاب التجميػػؿ

الللػػل لالم ػ ل ب الملفلظ ػ لتجػػاليؼ

ل ذلؾ بعض امدلي العادي للفاب امطفاؿ لمعداب بعض الليلاظاب.

ما يم ف لقف المخدراب داخؿ الخضر لالفلا ع منؿ جلز البظدي لفي زجاجاب الملاد ال لللي .



المخػدراب

تستخدـ امجبزال منؿ امجبزال ال بربامي لال برلمظزلي لالمي اظي ي لأجبزال الت ييؼ في تبريػ

أيضا.

بامضاف لألناث لاآل ب الملسيقي لملاد البظاء للتى داخؿ صظاديؽ الظعش لغيرها.


يتـ أيضا إخفاء المخدراب بداخؿ الطرلد التي تلمؿ أسماء أشخاص غيػر مشػ لؾ فػيبـ أل لتػى بعػض

البيماب التي تتمتي باللصاظ .

لاد يقلـ أعضػاء بعػض السػفاراب امجظبيػ بجلػ

المػلاد المخػدرال إلػى داخػؿ الػبالد بػداخؿ لقػامببـ التػي غالبػا مػا

تمر دلف تفتيش أل بتفتيشاب سطلي غير معمق .


يم ف ظقؿ المخدراب ضمف لملل ما لتمليببا ببعض الرلامم البصؿ لالنلـ لالتلابؿ لالعطلر ل ريػاب



البلليسػي المدربػ أنظػاء المراابػ ي

الظفتاليف لتغليط ال ال
لضي أظنى ال ل

البلليسي المدرب أنظاء عملي المرااب .

بػداخؿ المر بػ ليلػ ابػؿ عمليػ الظقػؿ لتغلػيط ال ػال

ذلؾ أف الرامل المتبقي مف فضالب الليلاف المذ لر تشغؿ ال ل


لمػػف المبػربيف مػػف يسػػتخدـ عمليػػاب  Black powderالتػػي تعتمػػد علػػى خلػػط هيدرل للريػػد ال ل ػػاييف

بملاد أخر


البلليسي عف رامل المادال المخدرال.

برادال اللديد أل صبغ لمراء ااظي مما يجعلع صع

تصظيي ال ل اييف على ش ؿ ظجارال خش

ا تشاؼ باللسامؿ التقليدي .

لتبريبع باعتباره غير اابؿ لل شؼ بلسامؿ ال شؼ العادي .



تشري

المالبس بالمخدراب بعد تذليببا في الماء نـ تجفيفبا.



تبريػ

بعػػض المخػػدراب منػػؿ  L.S.Dبتشػػييي ألػلاح لرايػ فػي مللػػلؿ مر ػػز بمػػادال اميفػػاظلؿ فػػي لعػػاءي

لتقسـ هذه املراؽ إلى مربعاب صغيرال على ظمط طلابي البريد أل على ش ؿ رسلماب لألطفاؿ.

المطمب الثالث :علامؿ اظتشار ظاهرال ترليج المخدراب لاستبال با بالجزامر.
تقسـ الدلؿ العربي بالظسب لملافبا مف المخدراب إلى نالن أاساـ رميسي هي:

 - 1بف لميدال عبد ال ريـي مرجي سبؽ ذ رهي ص .47-46

1

 دول منتجة :منؿ لبظاف لالسلداف لالمغر .

 دول عبننور :هػػي الت ػي تمػػر المخػػدراب ب ارضػػيبا مػػف دلؿ ا ظتػػاج إلػػى دلؿ ا سػػتبالؾ منػػؿ امردفي سػػلرياي
لبظاف لالجزامر.

 دول مستهمكة :منؿ مصري السعلدي ي اليمفي سلريا لالجزامر.
( %3مف س اف العالـ يتعاطلف المخدراب لس

2

الصامياب هيم اممـ المتلدال).

لعليع يم ف ماللظػ تلػلؿ الج ازمػر تػدريجيا مػف دللػ عبػلر إلػى دللػ اسػتبالؾ ليػث أف معظػـ المخػدراب التػي

تعبر اللدلد

تخرج مظبا مجددا دلاظما يتـ استبال با ملليا.

لهذا ما أ ده المدير العاـ للديلاف اللطظي لم افل المخدراب دلادماظبا السػيد عبػد المالػؾ السػايم فػي لػلار لػع مػي
1
جريدال الخبر اليلمي .

أمػػا بالظسػػب لز ارع ػ المخػػدراب لعلػػى أرسػػبا القظ ػ

يشػػير تقريػػر الج ازمػػر ببػػذا الخصػػلص أظبػػا معػػدال لالسػػتعماؿ

الشخصي لعلى ظطاؽ ملدلدي جظل البالد بش ؿ رميسي.

2

 الفرع األول :العلامؿ ا جتماعي لا اتصادي .

لقػػد تظػػافرب جملػ مػػف امسػػبا

يم ف إجمالبا في:

الجزمػػر بشػ ؿ مللػػلظ
ا
جعلػػب تػػرليج المخػػدراب لاسػػتبال با يظتشػػر ليتفشػػى فػػي

 التسر المدرسي ليث يذ ر السيد جمال فخار ظام

في البرلماف ظقػال عػف إلصػامياب للمجلػس ا اتصػادي

لامجتماعي أف اراب المليلظيف ممف تترالح أعمارهـ ما بيف  14ل 18سظ يتلاجدلف في الشارع ظتيج لذلؾ.
 البطال ػ التػػي يعاظيبػػا الشػػبا

3

لالظػػرلؼ ا اتصػػادي عملمػػا ظتيج ػ للتلػػلؿ ا اتصػػادي مػػف ااتصػػاد مسػػير

لممر ػػز إلػػى ااتصػػاد السػػلؽ,لما ظجػػـ عػػف ذلػػؾ مػػف فقػػداف آ ؼ مظاصػ

العمػػؿ لشػريل

بيػػرال مػػف المجتمػػي

لاظتشػار الفقػري ليػػث ظجػد الشػػبا

يشػ للف أ نػػر مػف  %75مػف مجمػػلع السػ اف ل ػػذا  %85مػف المتػػلرطيف

 تػ نير امزمػ اممظيػ -التػػي ترتػ

عظبػا ظبػػلر امجػراـ لامجػراـ المػظظـ -فػػي ا سػتقرار ا جتمػاعي لالظفسػػي

في جرامـ المخدراب  %62مظبـ بطاللف.

للمجتمي مما شجي على المتاجرال بالمخدراب لالمؤنراب العقلي .

 أزم الس ف ظتيج للظزلح الريفي رد فعؿ لاظع اس لعظؼ امرها .

4

 لزم الصلر السلبي التي تؤنر في شخصي الشبا .
 -2ساسي سفيافي مرجي ال ترلظي سبؽ ذ رهي ص .5
1

– زبير فاضؿ" ,صبكة كولومبية أرسمت حاوية كوكايين إلى الجزاسر" (للار مي المدير العاـ للديلاف اللطظي لم افل المخدراب دلادماظبا السيد عبد المالؾ

2

– الجمبلري الجزامري الديمقراطي الشعبي  ,تقرير الدورة الخمسين لمجنة المخدرات التابعة لألمم المتحدة ,مف ملاي الديلاف الديلاف اللطظي لم افل

السايم)ي جريدال الخبر2007/03/25,ي مف ملاي(http://www.elkhabar.dz) :
المخدراب دلادماظبا.2008/04/23,

 – 3الجريدة الرسميت للمداوالثي مرجي سبؽ ذ ره ،ص .21
 – 4الجريدة الرسميت للمداوالثي مرجي سبؽ ذ ره ,ص .20 ,16 ,11

 الفرع الثاني :العلامؿ الجغرافي لالعلامؿ المؤنرال.
مف أهمبا ما يلي:

أوال :العوامل الجغرافية.
 شسػػاع مسػػال الت ػ ار الػػلطظيي لامتػػداد اللػػدلد الجزامري ػ مػػي ظقػػص لسػػامؿ المرااب ػ ي ممػػا أد إلػػى جعلبػػا
الفضاء المفضؿ للمبربيف.

(الشريط اللدلدي  6000لـي طلؿ السالؿ البلري  1200لـ).

 ار الجزامر مف مظاطؽ الزراع (غربا لجظلبا) لمف أسلاؽ ا ستبالؾ (شما ).
ثانيا :العوامل المؤثرة.

 تضييؽ الخظاؽ على شب اب المبربيف في مختلؼ أظلاء العالـ مما جعلبـ يتلجبلف ظلل القارال امفريقي .
 تطلر أسالي

التبري

دلليا بسب

امرباح الخيالي التي تدرها تجارال المخدراب.

 العللمػ ػ لمس ػػاهمتبا ف ػػي تس ػػبيؿ لر ػ ػ المخ ػػدراب ظتيجػ ػ لرف ػػي اللػ ػلاجز ا اتص ػػادي لالماليػ ػ لل ػػدلؿ ل ػػذا
مساهمتبا في تسبيؿ عملي تبييض امملاؿ.

 العدد المعتبر للمبػاجريف غيػر الشػرعييف فػي الج ازمػر لالقػادميف مػف الػدلؿ امفريقيػ امخػر باظتظػار تػلجببـ
مرلبا لالخطر الذي يش للظع بسب

إتجارهـ في الممظلعاب لت ميف امملاؿ الالزم للسفر.

 الفرع الثالث :العلامؿ القاظلظي .

مف امسبا

 غيا

الجلهري ل امللى بالعظاي بالظسب مي دراس ااظلظي للؿ الملضلع,ل تتمنؿ في :

اآللياب القاظلظي لللااي مف المخدراب لمظي تسرببا داخؿ المجتمي.

 اظعػػداـ الصػرام فػػي أل ػػاـ التشػريي الػػلطظي-سػػابقا -المتعلػػؽ بم افلػ لامػػي ا سػػتعماؿ لامتجػػار بالمخػػدراب
لالمؤنراب العقلي غير المشرلعيف.

 غيا

تظظيماب مالمم لمرااب لر رؤلس امملاؿ.

 ضػػعؼ الجبػػاز الم لػػؼ بمراابػ ػ الم ػلاد ال يمالي ػ الملج ػػلدال فػػي الج ازمػػر لالتػػي يم ػػف اسػػتعمالبا ألياظػػا ف ػػي
تلضير المخدراب.

 غيػا

امم اظيػاب الماديػ لالبشػري لمراابػ اللاليػػاب التػي تػدخؿ إلػى أرض الجزامر,هاتػع المشػ ل

تقتصػػر

علػػى مػلاد ا دمػػاف لالمخػػدراب فقػػط دلاظمػػا تتعػػداها إلػػى عػػدـ القػػدرال علػػى مراابػ مظظمػػاب امجػراـ فػػي عملمبػػا
لمظبػػا تجػػار السػػالح لاللاليػػاب التػػي تلتػػلي الزيػػلب لالم ػلاد لالظفايػػاب السػػام التػػي ترمػػى فػػي امخيػػر فػػي
صػػلراء الج ازمػػر ل ػػذا الم ػلاد الغذامي ػ لامدلي ػ المتعفظ ػ لاطػػي الغيػػار المغشلش ػ لغيرها,هػػذا الضػػعؼ لعػػدـ

القدرال الذي تـ –لألسؼ -ا عتراؼ بع رسميا.
 تر يز امجبزال اممظي على م افل امرها

لعدـ إعطػاء امللليػ لملاربػ المتػاجرال بالمخػدراب فػي العشػري

السلداء التي عاشتبا الجزامر مما سمم للمجرميف المتاجريف بالمخدراب با ظتشار في امؿ الت ار اللطظي.

المبحث الثالث :تطلر التشريعاب الجزامري في مجاؿ م افل المخدراب.

فيمػػا سػػيلي سػػيتـ عػػرض التطػػلر التػػاريخي للتش ػريعاب الجزامري ػ المتعلق ػ بم افل ػ المخػػدراب ابتػػداء مػػف مرلل ػ

ا ل ػػتالؿ الفرظس ػػي لص ػػل إل ػػى التشػ ػريي الل ػػالي المتمن ػػؿ ف ػػي الق ػػاظلف  18-04ال ػػذي س ػػيتـ التط ػػرؽ مجػ ػراءاب
المصػػادا علي ػػع ل أهدافػػع ل أخيػ ػ ار إي ػراد بع ػػض الب ػرامج الجزامريػ ػ الخاص ػ بم افلػ ػ المػػد الج ػػارؼ للمخ ػػدراب ل

المؤن ارب العقلي

المطمب األول :التطلر التاريخي للتشريي الجزامري في مجاؿ م افل المخدراب.

إف امتياف على سرد التطلر التاريخي لتشريعاب المخدراب في الجزامر يفرض البلث عف امصؿ املؿ لظشلء

هدا القاظلف  ,لذا اظب ا ظطالا مف لقب ا لتالؿ الفرظسي رغـ أف القلاظيف التي اظب مطبق آظذاؾ ليسب

الاظيف جزامري بالمعظى الصليم الذي يشير إليع المصطلم .

 الفرع األول :الاظيف م افل المخدراب أنظاء ا لتالؿ الفرظسي.

اف التشريي السامد هل بنانون  6761/79/64المتعمنت باسنتهالك وتهرينب المخندرات لالػذي ػاف يتسػـ بالطػابي
القمعي الذي يتسال أمامع مستبل ل المخدراب لمبربلها.

ليث تجدر امشارال إلى أف ا ستبالؾ المقصلد هل ا ستبالؾ الجماعي للمخدراب دلف ا ستبالؾ الفػردي طبقػا

لممادة  L149/3من بانون الصحة العمومية ,ليعلد ذلؾ لسببيف هما:

 الصػعلب التػي تتلقاهػػا الشػرط فػي معايظػ ا سػتبالؾ الفػردي امعت ازلػػي فػي لػيف يسػػبؿ ا تشػاؼ ا سػػتبالؾ
الجماعي الذي يتـ غالبا في أما ف عملمي .

 التراـ لري امظساف.

لفي هذا الصدد يقلؿ الفقيه : légal

" اإلنسان سيد جسمه يمكن له دون عقاب تحطيم صحته واثارة نهايته الجسنمية والمعنوينةم منادام تصنرفه

ال يهدد مباصرة حقوت الغير".

لل ف ظجد إبال ا ستبالؾ الفردي في القاظلف سابؽ الػذ ر تميػؿ إلػى الصػلري بشػ ؿ بيػر ليػث لجػدب المنادة

 L146مف ظفس القاظلف تجرـ ليازال المخدر في ليف

يم ف تصلر استبالؾ مخدر دلف ليازتع.

لا ػػد ت ػػـ تع ػػديؿ ا ػػاظلف  1916/07/12تل ػػب تػ ػ نير أف ػػار لر ػ ػ ال ػػدفاع ا جتمػ ػاعي الل ػػديث بمقتض ػػى بنننانون

 6793/64/42ليث أضيؼ إليع الظص على التدابير العالجي إلى جاظ

القمعي مظبا ,لعليػع أصػبم المسػتبلؾ

يخضي لتدبير عالجي ب مر مف ااضي التلقيؽ عظدما ي لف متبما بإلد الجظم المتعلق بالمخدراب.
إ أف اات ػراف التػػدبير العالجػػي بشػػرط أف ي ػػلف المسػػتبلؾ متبمػػا بمعظػػى إم اظي ػ اات ارظػػع بعقلب ػ ممػػا يظفػػي الغاي ػ
المظشلدال مظع ,سرعاف ما بيف ظقص هذا القاظلف لاصلره.
بملجػ

القػػاظلف سػػابؽ الػػذ ر لالمرسننوم التطبيقنني لننه المننؤرخ فنني  6761/77/62اظػػب المػلاد السػػام

بصف عام مظظم في نالث جدالؿ:

 )1الجدول  : Aمخصص للملاد السام .
 )2الجدول  : Bمخصص للمخدراب.

 )3الجدول  : Cمخصص للملاد الخطيرال.
إف الملاد التي يتضمظبا ؿ جدلؿ غير نابت دلاظما تخضي للتغيير باللذؼ أل امضػاف تبعػا لال تشػافاب العلميػ
مف جب لالسياس ا جتماعي المتبع مف جب أخر لبظاء على ارار لزاري.

لاد ظؿ ااظلف  1916/07/12ساري المفعلؿ في الجزامر لتػى بعػد ا سػتقالؿ تفاديػا للفػراغ القػاظلظي لذلػؾ لتػى

صدلر بانون  6799/79/9المتضمف إلغاء التشريي الفرظسي.
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 الفرع الثاني :الاظيف م افل المخدراب بعد ا ستقالؿ.
تمنلب أساسا فيما يلي:

أوال :األمر  99/77المتعمت بقمع االتجار واالستهال ك المحظورين لممواد السامة و المخدرات.
صدر هذا اممر بتاريخ  1975/02/17لتعلؽ بقمي جػرامـ اسػتبالؾ لتبريػ

المخػدراب لأهػـ مػا جػاء مجلػع هػذا

اممػر تشػػديد العقلبػػاب سػػيما بعػد تسػػجيؿ الج ازمػػر ملؿ إظػػذار بػالخطر تمنػػؿ فػػي لجػػز ميػاب هاملػ مػػف القظػ

البظدي في اللدلد الجزامري المغربي في بداي شبر جاظفي مف سظ .1975
لتجلب صرام هذا التشريي في ظقطتيف مبمتيف هما:

 لضي عقلب امعداـي ليث تظص المادة  6مف اممر أعاله على أظع:

" إذا كان طابع إحندل جنراسم المخندرات تمنس بالصنحة المعنوينة لمصنعب الجزاسنري ففننه يمكنن النطنت بعقوبنة

اإلعدام".

لهظا ينلر التساؤؿ للؿ مفبلـ الصل المعظلي للشع

الجزامري؟

الماللظ أف مجرد تسبيؿ ا ستبالؾ للغير يمس بالصػل المعظليػ للشػع

فيبا التبري

الج ازمػري فػي ليػث

يػؤنر

الدللي تصدير مياب هامل مف المخدراب.

لعليع فاممر السابؽ يضي الملرض على ا ستبالؾ في لضي أسلأ مف لضي المبر الدللي.

 س ػرياف اممػػر  75/09ب ػ نر رجعػػيي إذ تػػظص المنننادة  7مظػػع علػػى تطبيقػػع علػػى اف ػ اللاػػامي المرت ب ػ بعػػد
 1974/10/1لالتي لـ يصدر بش ظبا ل ـ ظبامي.
مظػػذ صػػدلر هػػذا اممػػر لاسػػتبالؾ المخػػدراب يلاجػػع بالتػػدابير القمعيػ البلتػ لذلػػؾ لتػػى صػػدلر القػػاظلف المتعلػػؽ

بلماي الصل لترايتبا.

ثانيا :بانون الصحة العمومية.
صػػدر هػػذا القػػاظلف فػػي  1976/10/23لأهػػـ ظقط ػ فيػػع تتعلػػؽ بمجػػاؿ م افل ػ المخػػدراب هػػل تفليضػػع للسػػلط

التظفيذي ػ بتظظػػيـ الم ػلاد السػػام بصػػف عام ػ ي هػػذا التفػػليض الػػذي بملجبػػع صػػدر المرسػػلـ  140/76المػػؤرخ فػػي

 – 1ظلاصر العايش,مرجي سبؽ ذ ره,ص14,15ل.24,25

 1976/10/23لالمتعلؽ بتظظيـ الملاد السام بصف عام لضمظع ظظمػب المػلاد سػابق الػذ ر فػي نػالث جػدالؿ
على غرار ما اف ملجلدا في التشريي الفرظسي السابؽ.

لل ف هذا المرسلـ يليؿ أمر تقييد الملاد لالمظتلجاب في ؿ صظؼ إلى الق ارراب الل ازري التي تبقى غير ملجلدال

باستنظاء بعض امدلي الملتلي على مخػدراب لالتػي تلجػد بشػ ظبا اػ ارراب ل ازريػ غيػر مظشػلرال ترسػؿ مباشػرال إلػى

مديرياب الصل الل مي دلالى الصيدلياب ,فالمخدر اللليد الػذي لرد بشػ ظع ظػص فػي مرسػلـ  1976/10/23هػل
القظ البظدي ليث تظص المادة  69مظع على أظع:
"يمنننع اسننتيراد أو تصنندير أو انتنناج القنننب الهننندي واالتجننار بننه واسننتعماله وحيازتننه وكننذلك بالمستحمنننرات

المحتوية أو المصنوعة ابتداءا من القنب الهندي".
أما بقي المخدراب ففي غيا

إدماجبا في الجدالؿ سابق الذ ر يعتبر استبال با مباح ااظلظا بظاء على أظع:

"ال جريمة وال عقوبة إال بنص".

لاظتبى سرياف هذا المرسلـ بإلغاء ااظلف الصل العملمي بمقتضى ااظلف لماي الصل لترايتبا.
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ثالثا :بانون حماية الصحة وتربيتها.
صدر بملج

القاظلف  05/85المؤرخ فػي  1985/02/16لأدمػج فيػع تشػريي المخػدراب لسػظ  1975مضػافا إليػع

الجزمػػري لالتفااي ػ الدللي ػ اللليػػدال
ا
مبػػدأ مبػػـ هػػل مبػػدأ عػػالج مسػػتبل ي المخػػدراب ممػػا يظبػػر اسػػتجاب المشػػرع

للمخدراب لسظ  1961التي إظضمب لبا الجزامر-بتلفظ -بظاء على المرسلـ  343/63الممضي مف طرؼ ل ازرال

الشؤلف الخارجي في .1963/09/11
لل ػػف ذلػػؾ

يعظػػي عػػدـ لجػػلد هػػذا المبػػدأ ابػػؿ صػػدلر اػػاظلف لماي ػ الصػػل لترايتبػػا فقػػد صػػرح اػػاظلف الصػػل

العملمي ببذا المبدأ في المادة  79مظع بقللع:

"سنننوف تتخنننذ تننندابير عمنننى المسنننتول الصنننحي واالجتمننناعي والتربنننوي والجزاسنننري مننند اإلدمنننان عمنننى الكحنننول
والمخدرات وذلك من أجل المحافظة عمى الصحة الجسمية والمعنوية لممجتمع والفرد".

إ أف هذه المادال بقيب لب ار على لرؽ بسب

غيا

المراسيـ التطبيقي لبا لالتي تبيف يفياب العالج.

المطمب الثاني :امجراءاب التي سبقب المصادا على القاظلف  18-04لأهدافع.
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تدار ا مف المشرع الجزامري للظقص القاظلظي في مجاؿ م افل المخدراب جاء مشػرلع القػاظلف 18-04ي فمػا هػي

إجراءاب المصادا عليع؟ لما هي أهدافع؟

 - 1ظلاصر العايش ,مرجي سبؽ ذ ره,ص .26-25
 - 2ظلاصر العايش,مرجي سبؽ ذ ره,ص .48

 الفرع األول :إجراءاب المصادا على القاظلف .18-04

بعػػد إعػػداد مشػػرلع القػػاظلف  18-04أليػػؿ بتػػاريخ  2004/08/30مػػف ابػػؿ رمػػيس المجلػػس الشػػعبي الػػلطظي علػػى
لجظ الشؤلف القاظلظيػ لامداريػ لاللريػابي التػي شػرعب فػي د ارسػتع بتػاريخ  2004/10/11برماسػ السنيد محمند

كناي رسيس المجنة لبلضلر السيد لزير العدؿ لافظ امختاـ لاللزير الم لؼ بالعالااب مي البرلماف.
ليث ادـ السيد وزير العدل حافظ األختام عرضا شامال عف أسبا

سف القاظلف إضاف إلى اسػتعراض مضػملظع

لامهداؼ التي يرمي لتلقيقبا.

لاػػد لاصػػلب اللجظػ أشػػغالبا فػػي عػػدال جلسػػاب خصصػػتبا لإلسػػتماع إلػػى مختصػػيف لخبػراء فػػي مجػػاؿ اللاايػ مػػف

المخدراب لالمؤنراب العقلي لم افل استعمالبما لا تجار غير المشرلع ببما.
ليث استمعب اللجظ في هذا امطار إلى:

 السيد لزير الصل لالس اف دلاصالح المستشفياب.
 ممنلي الجمارؾ.
 السيد الظام ي الد تلري جماؿ فخار مختص في اممراض العقلي .

 المدير العاـ بالظياب للديلاف اللطظي لم افل المخدراب لامدماف عليبا.
 ممنؿ المديري العام لألمف اللطظي (المصلل المر زي لم افل المخدراب).
 رميس المجلس الجبلي مخالاياب المبظ الطبي لل ي الجزامر.
 ممنؿ مجلس أخالاياب مبظ الصيدل .

ظظػ ار لألهميػ البالغػ لمشػػرلع هػػذا القػػاظلف فقػػد لصػػرب اللجظػ فػػي د ارسػػتبا لػػع علػػى إبػراز المخػػاطر ال بػػر التػػي
أصبلب تبدد أسس المجتمي الجزامري لمقلماتػع مػف جػراء ت ازيػد امابػاؿ علػى المخػدراب لالمػؤنراب العقليػ بشػ ؿ

ملفب للظظر.

لعلى هذا امساس فقد أدخلب اللجظ على مشرلع القاظلف عدال تعديالب تتمنؿ في:

 )1من حيث الصكل:

 تجزم المادال  15إلى مادتيف مستقلتيف لس

الملضلع الذي تتظاللع ؿ مادال.

 اعتماد المصطللاب الم رس في التشريي الساري المفعلؿ.
 إعادال صياغ بعض الملاد مف الظالي اللغلي .
 )2من حيث المممون:

 إدراج المؤنراب العقلي في مستل التعاريؼ المتعلق بالصظي لالتصدير لا ستيراد ل ذا المستلضر.

 تخفػػيض عقلب ػ الغ ارم ػ بالظسػػب لألشػػخاص الػػذيف يسػػتبل لف بصػػف غيػػر مشػػرلع المخػػدراب أل المػػؤنراب
العقلي آخذال بعيف امعتبار الظسب المرتفع مف الشبا

العاطؿ عف العمؿ الذي يستبلؾ المخدراب ل يم ظػع

تسديد مبلغ الغرام المرتفع الذي جاء في مشرلع القاظلف.

 مظم السلط التقديري للقاضػي فػي تطبيػؽ اللػبس لالغ ارمػ معػا أل تطبيػؽ إلػداهما بالظسػب لألشػخاص الػذيف
يستبل لف أل يللزلف المخدراب أل المؤنراب العقلي لالستبالؾ الشخصي.

 إضػػاف م ار ػػز الت ػػليف إلػػى جاظػ

الم ار ػػز التعليميػ لالتربليػ لالصػػلي لا جتماعيػ ليشػػملبا الل ػػـ القاضػػي

بمضاعف العقلب المذ لرال في المادال  13مف مشرلع القاظلف.

 تلسػػيي الل ػػـ المظصػػلص عليػػع فػػي المػػادال  15لالمتعلػػؽ بتج ػريـ لضػػي مخػػدراب فػػي الم ػلاد الغذامي ػ أل فػػي
المشرلباب دلف علـ المستبل يف ليشمؿ المؤنراب العقلي أيضا.

 إضفاء المزيد مف الدا علػى الل ػـ الػلارد فػي المػادال  16بإضػاف "بصند البينع" لتبيػاف المقصػلد هػل امتجػار
بالمخدراب لليس ا ستبالؾ الشخصي.

 التظصيص على اللد امدظى للغرام التي يعاا

ببا الشخص المعظلي فػي لالػ ارت ػا

جريمػ أل أ نػر مػف

الجرامـ المظصلص عليبا في الملاد مف  17إلى  20مف مشرلع القاظلف.

 تلسيي الل ـ اللارد في البظد الرابي مف المادال  26لالقاضي بعدـ ا ستفادال مف الظرلؼ المخفف فػي لالػ مػا
إذا تسببب المخدراب أل المؤنراب العقلي في إلداث " عاهة مستديمة".

 تلديػػد مػػدال التلايػػؼ للظظػػر

 48سػػاع اابلػ للتجديػػد نػػالث مػراب بػػدؿ  96سػػاع اابلػ للتجديػػد مػػرال لالػػدال

بالمادال  37لذلؾ تطبيقا لظص المادال  48مف الدستلر.
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لظظػ ار لطػػرح عػػدد مػػف ا ظشػػغا ب البامػ مػػف ابػػؿ أعضػػاء اللجظػ لالمختصػػيف الػػذيف اسػػتمعب إلػػيبـ اللجظػ ي فقػػد
أدرجب اللجظ مجملع مف التلصياب تلث مف خاللبا الجباب المعظي على أخذها بعيف ا عتبار لتتمنؿ في:

 م ارجعػ آليػػاب المراابػ المتعلقػ باظتػػاج المخػػدراب لالمػػؤنراب العقليػ أل اسػػتيرادها لا تجػػار ببػػا لتخزيظبػػا مػػف
خالؿ مسؾ دفاتر مرام لمؤشر عليبا مف ابؿ الجباب المختص دلاخضاعبا للمرااب لاتخاذ اجراءاب رادع
في لال امخالؿ بذلؾ.

 تطػػلير القػػدراب البش ػري المتخصص ػ مػػف خػػالؿ الت ػػليف لفػػي هػػذا الصػػدد تػػدعلا اللجظ ػ إلػػى ضػػرلرال ت ػػليف
مفتشي الصيدل بعدد اؼ لمتظاسؽ مي ارتفاع عدد ملزعي امدلي بالجمل ل ذا الصيدلياب.

 دعػـ اللسػامؿ لالتجبيػزاب اللدينػ لالمتخصصػ لتلفيرهػا علػى مسػتل مصػالم م افلػ المخػدراب لالمػؤنراب
العقلي لخاص على مستل اللػدلد لذلػؾ بمضػاعف الفػرؽ المتخصصػ مػف أجػؿ تشػديد المراابػ ي لمػف هػذه

اللسامؿ لالتجبيزاب:

 اللسامؿ الت ظلللجي اللدين . لسامؿ الظقؿ اللدين لالمالمم . -لسامؿ ا تصاؿ اللدين .

 -للداب مخبري علمي متظقل لتلليؿ المخدراب.

 تعزيز الجمارؾ بالقدراب البشري لاللسامؿ المادي لم افل عملي تبري

المخدراب عبر اللدلد الجزامري .

 إتال الفرص للضبطي القضامي في استعماؿ اللسامؿ التقظي لمرااب الجظاال.

 ضرلرال مرااب استيراد المؤنراب العقلي ل ذا تلزيعبا مي ضماف الصرام فػي تلزيػي لتسػيير امليػ الملظػلرال
لالمؤنرال عقليا على مستل مخازف الصيدلياب لالمؤسساب ا ستشفامي .

 – 1الجريدة الرسميت للمداوالث ،مرجع سبق ذكره ،ص .11

المساجد.

 إدراج ملاضيي التلعي بمخاطر المخدراب لالمؤنراب العقلي في البرامج التربلي لفي خط

 القياـ بظشاط اعالمي لتلسيسي لاسي يغطي أ بر الفضاءاب لاملااب المم ظ ي بإشػراؾ ػؿ لسػامؿ ا عػالـ
لمتعاملي المجتمي المدظي.

 مضاعف فرلع ا ستماع الطبي لالظفسي لا جتماعي.

 الشػرلع فػػي إظشػاء م ار ػػز صػلي مسػػتقل لمتخصصػ فػػي عػالج المػػدمظيف مػا يػػظص علػى ذلػػؾ القػاظلف للػػل
عل ػػى مس ػػتل جب ػػليي م ػػي ف ػػتم أجظلػ ػ عل ػػى مس ػػتل المستش ػػفياب ال ب ػػر ي لتم يظب ػػا م ػػف التػ ػ طير البش ػػري

لاللسامؿ المادي ال فيل بتلقيؽ الغاياب المرجلال مظبا.

 لض ػػي إط ػػار تظظيم ػػي يس ػػاعد عل ػػى تجس ػػيد مراابػ ػ المخ ػػدراب المش ػػرلع ي اظطالا ػػا م ػػف التص ػػظيي إل ػػى غايػ ػ
ا ستبالؾ مرل ار ب ؿ المرالؿ امخر ي سيما البيي في الصيدلياب لاستعمالبا في المؤسساب ا ستشفامي .

 مرااب صل اللصفاب الطبي مف أجؿ ضبط اللصفاب الصلري لاللد مظبا.

 تفعيؿ دلر الديلاف اللطظي لم افل المخدراب لامدماف عليبا لتم يظع مف اللسامؿ المادي لالتػ طير البشػريي
الػػذي يتػػيم لػػع القيػػاـ بمبامػػع امساسػػي المرتبط ػ برسػػـ سياس ػ لطظي ػ لللااي ػ لم افل ػ المخػػدراب لمتابع ػ

تظفيػػذهاي بالتع ػػالف لالتظس ػػيؽ م ػػي القطاع ػػاب الل ازريػ ػ المعظي ػ ل ػػذا البيم ػػاب لالجمعي ػػاب الظاش ػػط ف ػػي مي ػػداف

م افل المخدراب لامدماف عليبا.

 ضبط آلياب صارم في عملي تسليـ رخص استيراد المؤنراب العقلي أل تلزيعبا أل بيعبا.

1

 الفرع الثاني :أهداؼ القاظلف .18-04

يب ػػدؼ القػ ػػاظلف  18-04المتعلػ ػػؽ باللااي ػ ػ مػػػف المخػ ػػدراب لالمػ ػػؤنراب العقلي ػ ػ لامػ ػػي ا سػػػتعماؿ لا تجػ ػػار غيػ ػػر
المشرلعيف ببا ما جاء على لساف السيد لزير العدؿ لافظ امختاـ إلى:

 ت ييػػؼ المظظلم ػ التش ػريعي الجزامري ػ مػػي مػػا أبرمتػػع الج ازمػػر مػػف اتفاايػػاب دللي ػ ي لمراجعتبػػا لتلييظبػػا عبػػر
تجريـ أفعاؿ باتب تبدد أمف امشخاص لاستقرار المجتمي.

 سف ظص ااظلظي خاص يتعلؽ بالمخػدراب لالمػؤنراب العقليػ لامػي ا سػتعماؿ لا تجػار غيػر المشػرلعيف ببػا
اصد إعطاء فعالي أ بر لإلطار التشريعي اللطظي.

ليث اف يتمنؿ أساسا في الملاد  190ل 241إلى  259مف ااظلف لماي الصل لترايتبا.

 لاد أظبر التطبيؽ الميداظي للقاظلف السابؽ الذ ر على مد  19سظ عدال ظقامص جاء القاظلف لسدها.

 ملا ب ما درجب عليع التقظيظاب اللدين لهي إفراد القػلاظيف المظظمػ لم افلػ هػذه الظػاهرال بظصػلص خاصػ
لمستقل عف أي ظص آخر.

 التلفيؽ بيف امي ا تجار غير المشرلع لالاعد اللااي مف استخدامبا.

لاػػد عقػػد المجلػػس الشػػعبي الػػلطظي برماسػ السننيد عمننار سننعداني جلس ػ علظيػ لمظااشػ مشػػرلع القػػاظلف المتعلػػؽ
باللااي لامي ا ستعماؿ لا تجار غيػر المشػرلع بالمخػدراب لالمػؤنراب العقليػ يػلـ النالنػاء  2004/10/26علػى

الساع اللالدال لالظصؼي رفعب على الساع الخامس مساءا.
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لتـ إارار القاظلف في  13ذي القعػدال  1425الملافػؽ ؿ 2004/12/25لصػدر فػي الجريػدال الرسػمي لليػلـ المػلالي
في عددها .83

لاد تصمف القاظلف  38مادال ملزع على الش ؿ التالي:

 الفصل األول :أل اـ عام .
يتضمف الملاد مف  1إلى .5

 الفصل الثاني :التدابير اللاامي لالعالجي .
يتضمف الملاد مف  6إلى .11

 الفصل الثالث :امل اـ الجزامي .
يتضمف الملاد مف  12إلى .31

 الفصل الرابع :القلاعد ا جرامي .
يتضمف الملاد مف  32إلى .38

المطمب الثالث :السياس الجزامري اللالي في مجاؿ م افل المخدراب.

لعيػػا مظبػػا بالتبديػػداب الخطيػػرال لالجدي ػ التػػي يفرضػػبا اظتشػػار تػػرليج لتعػػاطي المخػػدراب علػػى المجتمػػي عملمػػا
لشريل الشبا

خصلصاي ضاعفب الجزامر مجبلداتبا في مجاؿ م افل هذه الظاهرال تعاطيػا لترليجػاي سػيما

بعػػد مػػا سػػبؽ بياظػػع مػػف علامػػؿ سػػاهمب فػػي تلػػلؿ الج ازمػػر مػػف بلػػد عبػػلر إلػػى بلػػد مسػػتبلؾ إضػػاف إلػػى جمل ػ

ا ظتقاداب التي لجبب إلى السياس السابق في هذا المجاؿ.

لعليع فيما تتمنؿ السياس الجزامري اللالي في مجاؿ م افل المخدراب؟

 الفرع األول :مخطط الديلاف اللطظي لم افل المخدراب دلادماظبا.

لقد برزب مالمػم السياسػ الجزامريػ اللاليػ لم افلػ المخػدراب ابتػداء مػف سػظ  2003مػف خػالؿ المخطػط الػذي

طرلػػع المػػدير العػػاـ للػػديلاف الػػلطظي لم افل ػ المخػػدراب دلادماظبػػاي الػػذي يمتػػد علػػى  5سػػظلاب ()2008-2004
لالممػلؿ مػػف طػػرؼ الدللػ ي ليسػػتدعي تطبيقػػع الميػػداظي تعػػالف مؤسسػػاب الدللػ لالمجتمػػي المػػدظي علػػى لػػد سػلاء

تلػػب إشػراؼ الػػديلاف الػػلطظي لم افلػ المخػػدراب دلادماظبػػا الػػذي يػػؤدي لظيفتػػي التظسػػيؽ لالتقيػػيـ الػػدلري لتطبيػػؽ

المشرلع.

لاد أفرز تطبيؽ هذا المشرلع على مد  3سظلاب ظتيجتيف إجابيتيف مبمتيف:

 )1تظػػامي الػػلعي لػػد السػػلطاب العملميػ لمختلػػؼ شػرامم المجتمػػي علػػى لػػد سػلاء بخطػػلرال الظػػاهرال لضػػرلرال
العمؿ على ملاربتبا.

 )2على المستل التشريعي ظبرب خالؿ هذه الفترال نالن ظصلص ااظلظي على درج
تعزيز آلياب م افل المخدراب تمنلب في:

-1

بيرال مف امهمي هػدفبا

مختصػػر ملضػػر الجلس ػ العام ػ لمظااش ػ مشػػرلع اػػاظلف اللااي ػ لامػػي ا سػػتعماؿ لا تجػػار غيػػر المشػػرلعيف بالمخػػدراب لالمػػؤنراب العقلي ػ ي مػػف ملاػػي
)http: // www .apn -dz .org/apn /Arabic /seancesa / octobre 2004. htm),19/2/2008المجلس الشعبي اللطظي:

 الق ػ ػػاظلف  18-04الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  2004/12/25المتعل ػ ػػؽ باللاايػ ػ ػ م ػ ػػف المخ ػ ػػدراب لالم ػ ػػؤنراب العقليػ ػ ػ لام ػ ػػي
ا ستعماؿ لا تجار غير المشرلعيف ببا.

 القاظلف  01-05المؤرخ في  2005/02/6المتعلؽ باللااي لم افل تبييض امملاؿ لتمليؿ ا رها .
 القاظلف  01-06المؤرخ في  2006/02/20المتعلؽ بم افل الفساد.

بامضاف ت نؼ الجزامر جبلدها للعمؿ على م افل الظاهرال االيميا لدلليا.

ليجدر التظليع إلى أظع اد تـ لجػز ميػاب معتبػرال مػف المخػدراب لالمػؤنراب العقليػ أنظػاء ملاللػ اختراابػا اللػدلد

الجزامري .

لفي سظ  2006تلاصؿ تطبيؽ المشرلع سابؽ الذ ر ليث ظجد الجزامر
العرض لالطل

تػدخر أي مجبػلد فػي سػبيؿ تخفػيض

على المخدراب لالمؤنراب العقلي .

لأهـ امجراءاب المتخذال خالؿ هذه الفترال في هذا الصدد:
 )1تظظيـ عدد مف الملتقياب تجمي بيف السلطاب العملمي لممنلي المجتمي المدظي ببدؼ تلعي لتلسػيس
أ بر عدد مف الملاطظيف بمخاطر المخدراب.

 )2دخلؿ ااظلف جديد لللااي مف المخدراب لامي ا ستعماؿ لا تجار غير المشػرلعيف ببػا ليػز الظفػاذ هػل
القاظلف  18/04سابؽ الذ ر.

 )3ش ار الديلاف اللطظي لم افل المخدراب دلادماظبا لالمر ز الػلطظي للد ارسػاب لالتلليػؿ مػف أجػؿ التظميػ
لالس اف لمجملع بلمبيدل التابع لمجلػس أرلبػا فػي مشػرلع اتفػؽ علػى تطبيقػع خػالؿ سػظ  2007مػف
أجؿ تسليط الضلء على آف المخدراب لتطلير ا ستراتيجي اللطظي لللااي لالم افل ضد المخدراب.

 )4داممػػا فػػي إطػػار التطبيػػؽ الميػػداظي لمشػػرلع المػػدير العػػاـ للػػديلاف الػػلطظي لم افل ػ المخػػدراب دلادماظبػػاي
برمجب لزارال الصل خالؿ سظ  2007إظشاء  53مر ز متخصص فػي عػالج المػدمظيف بامضػاف إلػى

 15مر ز إزال التسمـ ملزعيف بطريق مت افم على الت ار اللطظي.
 )5ف ػػي إط ػػار التع ػػالف اماليم ػػي اظض ػػمب الج ازم ػػر إل ػػى الش ػػب
مجملع بلمبيدل التابع لمجلس أرلبا.

هات ػػع الش ػػب
لتلظس.

تض ػػـ فرظس ػػاي هللظ ػػداي الج ازم ػػر لالمغ ػػر بإظتظ ػػار اظض ػػماـ إس ػػباظياي إيطالي ػػا للبظ ػػاف لربم ػػا البرتغ ػػاؿ

ليث اامب هذه الشب

مظطق لساس

امرلمتلس ػػطي لم افلػ ػ المخ ػػدراب بقي ػػادال

ب عماؿ ملفت ظظ ار للعي الػدلؿ امعضػاء ب هميػ المجبػلداب التػي يبػذللظبا لخاصػ فػي

للض البلر المتلسطي لمف هاتع امعماؿ:

 الملتقى الدللي المظعقد بتاريخ  2006/12/4-3بالجزامر العاصم تلب عظلاف "دور البحث العممي في رسم
وانصاء السياسات المتعمقة بالمخدرات"ي ليث بلغ عدد المشار يف فيبػا  250مشػارؾي لبمظاسػبتبا تػـ اعتمػاد
برظامج غظي يدعـ ظشاطاب الشب

لسظ .2007

ل يزاؿ التطبيؽ الميداظي للمشرلع متلاصال في سظتع امخيرال باظتظار التقييـ الظبامي لع.
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 - 1الجمبلري الجزامري الديمقراطي الشعبي  ,تقرير الدورة الخمسين لمجنة المخدرات التابعة لألمم المتحدة ,مرجي سبؽ ذ رهي ص .4-2

لممػػا ذ ػره الػػدير العػػاـ للػػديلاف الػػلطظي لم افل ػ المخػػدراب دلادماظبػػا السػػيد عبػػد المالػػؾ السػػايم فػػي ل ػلار لػػع مػػي

جريػػدال الخبػػر اليلمي ػ أظػػع لخػػالؿ سػػظ  2006تم ظػػب مصػػالم اممػػف مػػف تلايػػؼ  9879شػػخص مػػف بيػػظبـ 90
مبػػر أجظبػػي ليػػث ياللػػظ ارتفػػاع هػػذه اللصػػيل مقارظػ مػػي سػػظ  2005التػػي تػػـ خاللبػػا تلايػػؼ  8613مبػػر

لمتاجر جزامري ل 85مبر أجظبي.
بامضاف فقد تـ تلايؼ عدد

ب س بع مف البارلظاب لتقديمبـ للعدال .
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 الفرع الثاني :البرامج امخر التي سطرتبا الدلل في مجاؿ المخدراب.

مف جبتع ذ ػر السػيد مقػرر لجظػ الشػؤلف القاظلظيػ لامداريػ لاللريػاب فػي التقريػر التمبيػدي عػف مشػرلع القػاظلف
المتعلػػؽ باللاايػ مػػف المخػػدراب لالمػػؤنراب العقليػ لامػػي ا سػػتعماؿ لا تجػػار غيػػر المشػػرلعيف ببمػػاي عػػدال بػرامج

سطرتبا الدلل في مجاؿ المخدراب لبا أهداؼ مختلف تمنلب في:

أوال :الوباية.
تتمنؿ في:

 تػ ػػدعيـ اللااي ػ ػ عػ ػػف طريػ ػػؽ ت ػ ػػليف المػ ػػلظفيف المتخصصػ ػػيف التػ ػػابعيف لقطاعػ ػػاب الصػ ػػل لالتربي ػ ػ لالعدال ػ ػ
لالجماعاب المللي لخاليا ا ستماع الجلاري .

 إدراج ملاضيي التلعي بمخاطر المخدراب في البرامج التربلي لفي خط
 إظشاء بظؾ للمعللماب اللطظي لالدللي للؿ المخدراب.

المساجد.

 القي ػػاـ بظش ػػاط تلسيس ػػي دلاعالم ػػي لاس ػػي فيم ػػا يخ ػػص ه ػػذه الظ ػػاهرالي بإشػ ػراؾ ػػؿ لس ػػامؿ ا ع ػػالـ لاس ػػتخداـ
الملصقاب لاللمضاب ا شباري لامفالـ لالظدلاب ...الخ

 إظشاء أجظل جديدال داخؿ بعض المستشفياب للمعالج مف امدماف على المخدراب.
ثانيا :القمع.
يتمنؿ في:

 دعػػـ لسػػامؿ تػػدخؿ مصػػالم الم افلػ لخاصػ علػػى مسػػتل اللػػدلدي لذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػلفير اللسػػامؿ الماديػ

لالتقظي ػ لالبش ػري منػػؿ الت ػػليف فػػي تقظيػػاب البلػػث لال شػػؼ لالتجبيػػز بػػامعالـ اآللػػي لتػػلفير لسػػامؿ الظقػػؿ

اللدين لالمالمم دلاظشاء للداب مخبري علمي متظقل لتلليؿ المخدراب ...الخ
 الت فؿ بت ليف ملظفيف متخصصيف في م افل المخدراب.
 ااتظاء تجبيزاب لتقظياب التلري في مجاؿ تبري
ثالثا:عمى المستول الدولي.

المخدراب.

تعمؿ الجزامر على:

 المشار في الملتقياب التي تظظـ للؿ المخدراب لامدماف عليبا.
 تطلير التعالف بيف المصالم الم لف بم افل المخدراب.

 - 2زبير فاضؿي مرجي سبؽ ذ ره.

 امستفادال مف بطااي امرلبلؿ لامظتربلؿ الخاص ب بار مبربيف المخدراب.
 التماس مساهم المؤسساب الدللي في دعـ لسامؿ عمؿ مصالم م افل المخدراب.
رابعا :عمى المستول القانوني.
يقلـ المشرع الجزامري

:

 مراجع التشريي اللطظي بما يتالمـ لا تفااياب الدللي لدعمع بآلياب اجرامي تساعد على المتابع القضامي .
ممػػا لرد عػػف السػػيد مقػػرر لجظػ الشػػؤلف القاظلظيػ لامداريػ لاللريػػاب مػػف إلصػػامياب لجػػز  6,2طػػف مػػف القظػ

البظدي عاـ  2002ل 8,02طف عاـ  2003ل 5,5طف خالؿ السداسي املؿ مف سظ .2004

بامضاف تـ لجز  452086ارص مف المؤنراب العقلي سظ  2002لفي سظ  2003تـ لجز  571138ارص

مظبا.

ما تـ لجز مياب اليل لل ظبا معتبرال مف البيرلييف لال ل اييف.

 – 1الجريدال الرسمي للمدال بي مرجي سبؽ ذ رهي ص .12-11
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الفصل األول :األركان المكونة لجراسم المخدرات عمى موء القانون
.66-72

لقػػد تضػػمف الفصػػؿ النالػػث تلػػب عظ ػلاف "األحكنننام الجزاسينننة" فػػي الم ػلاد مػػف  64إلػػى  43مػػف القنننانون 66/72
المتعلػػؽ باللااي ػ مػػف المخػػدراب لالمػػؤنراب العقلي ػ لامػػي ا سػػتعماؿ لا تجػػار غيػػر المشػػرلعيف ببػػاي الػػظص علػػى
جميػػي امفعػػاؿ المتعلق ػ بالمخػػدراب لالمػػؤنراب العقلي ػ التػػي تخضػػي للتجػػريـ بامضػػاف إلػػى الػػظص علػػى العقلبػػاب

الخاص ب ؿ جريم مف الجرامـ السابق على لد .

لفيما يلي سيتـ عرض امر اف الم لظ لبذه الجرامـ بامضاف إلى بياف أل اـ التلريض لالمساهم في لالدال أل
أ نر مف الجرامـ ملؿ دراس .

المبحث األول :الر ف المادي في جرامـ المخدراب.

إف الجريم هي السللؾ امظساظي الملظلر الذي يخؿ ب مف المجتمي لسالمتع لتتمنؿ في ؿ فعؿ ال ترؾ جرمػع
المشرع لارر لع الجزاء المظاس

لعليع فالر ف المػادي فيبػا هػل السػللؾ امظسػاظي الملظػلر لالظتيجػ التػي ترتبػب

عف لالع هذا الفعؿ لالعالا السببي بيظبما.

لالعظاصر سابق الذ ر هي العظاصر الم لظ لع لالتي

يستقيـ بدلظبا لهظا ينلر التساؤؿ:

فيـ يتمنؿ الر ف المادي إذا تعلؽ اممر بجرامـ المخدراب اللاردال في القاظلف 18/04؟

المطمب األول :الر ف المادي في جظم المخدراب.

تظقسػػـ الجػػظم التػػي ألردهػػا المشػػرع الج ازمػػري فػػي اػػاظلف المخػػدراب الػػى ج ػظم عادي ػ لأخػػر مشػػددال العقلب ػ ظظ ػ ار

لخطلرتبا.

لعليع سيتـ التطرؽ للر ف المادي في جظم المخدراب العادي نـ في الجظم مشددال العقلب على الترتي .


الفرع األول :الر ف المادي في جظم المخدراب العادي .

تتمنؿ جظم المخدراب العادي التي ألردها المشرع الجزامري في:

أوال :االستهالك والحيازة.

تظص المادة  64من القانون  66 -72على أظع:

" يعابنننب بنننالحبس منننن صنننهرين النننى سننننتين وبغرامنننة منننن  9777دج النننى  970777دج أو بفحننندل هننناتين
العقوبتين كل صخص يستهمك او يحوز من اجل االستهالك مخدرات أو مؤثرات عقمية بصفة غير مصروعة".

يتمنؿ الر ف المادي للجريم اللاردال في المادال أعاله في فعليف هما:

 )1استهالك مخدرات أو مؤثرات عقمية بصفة غير مصروعة:

يقصػػد با سػػتبالؾ فػػي مجػػاؿ المخػػدراب تعػػاطي الشػػخص المخػػدر أل المػػؤنر العقلػػي لبتعبيػػر آخػػر إدخػػاؿ هاتػػع

الملاد في جسـ امظساف ب ي طريق

اظب سلاء بصف معتادال أل بصف عرضي .
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لي لف إنباب امدماف أل التعاطي عبر شؼ أل فلص طبي يبيف آنار المخدر أل المؤنر العقلي في دـ المعظي.
ليث يعتبر ذلؾ دليال افيا ل
لل ف يج

يشترط في هذه اللال ضبط المخدر أل المؤنر العقلي بللزال المتبـ.
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التظبيع على أف ا ستبالؾ للمخدر أل المؤنر العقلي الذي تجرمع المادال  12مف القاظلف  18-04هػل

ذلػػؾ الػػذي تػػـ بصػػف غيػػر مشػػرلع لخالفػػع ا سػػتبالؾ الشػػرعي الػػذي يعتبػػر مػػف أسػػبا

امبال ػ ليػػث

التجريـ بصدده ليعػرؼ أيضػا با سػتبالؾ العالجػيي ففػي لالػ مػا إذا مػرض شػخص للصػؼ لػع الطبيػ
شخص يؤهلع القاظلف مخدراب أل مؤنراب عقلي جاز لع استبال بما دلف اف يعاابع القاظلف.
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يػػرد

أل أي

لاد تللى المشرع الجزامري شػرح بعػض المصػطللاب الػلاردال فػي ظػص المػادال  12فػي الفصػؿ املؿ الػذي عظلاظػع

"أحكام عامة" مف القاظلف 18-04ي لالمتمنل في:

المادة  6/4و:4

يقصد في مفبلـ هذا القاظلف بما يلي:

المخدر :ؿ مادال طبيعي

اظب أـ اصطظاعي يمف الملاد اللاردال في الجدلليف املؿ لالناظي مػف ا تفاايػ اللليػدال

للمخدراب لسظ  1961بصيغتبا المعدل بملج

المننؤثرات العقميننة:

ػػؿ مػػادال طبيعي ػ

برلتل لؿ سظ ".1972

اظػػب أـ اصػػطظاعي ي أل ػػؿ مظتػػلج طبيعػػي مػػدرج فػػي الجػػدلؿ املؿ أل

الناظي أل النالث أل الرابي مف اتفااي المؤنراب العقلي لسظ ".1971
المادة :7/4

" يقصد في مفبلـ هذا القاظلف بما يلي:

االسننتعمال غيننر المصننروع :ا سػػتعماؿ الشخصػػي للمخػػدراب أل المػػؤنراب العقليػ الملضػػلع تلػػب الرااب ػ بػػدلف
لصف طبي ".

 )2حيازة مخدرات أو مؤثرات عقمية بهدف االستعمال الصخصي بصفة غير مصروعة:

اللي ػػازال ف ػػي ع ػػرؼ ا ػػاظلف المخ ػػدراب تعظ ػػي لض ػػي الي ػػد عل ػػى المخ ػػدراب أل الم ػػؤنراب العقليػ ػ عل ػػى س ػػبيؿ التمل ػػؾ
لا ختصاص.

لهي بذلؾ تعتبر ملال للتجريـ لتختلؼ في الليازال في عرؼ القاظلف المدظي التي هي الد مصادر اللقلؽ.

 -8ظلاصر العايشي مرجي سبؽ ذ ره ي ص .30,32
 -1السيد خليف ملمدي بماء المخدراتي الطبع 3ي القاهرال:الم تب القاظلظي ي 1990ي ص.92

9

 -ظلاصر العايشي مرجي سبؽ ذ ره ي ص .33
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 -ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .146

7

لفي ش ف ليػازال المخػدراب أل المػؤنراب العقليػ تلسػعب مل مػ الػظقض المصػري لتطلػؽ هػذه اللفظػ علػى صػلرال
جديػػدال ي ػػلف فيبػػا الج ػػاظي مال ػػا دلف اش ػػتراط لضػػي ي ػػده علػػى المخ ػػدر أل المػػؤنر العقل ػػي ػ ف ي ػػلف تلػػب ي ػػد

الشخص أخر يظل عظع.
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ليم ف ا ستد ؿ على أف ليازال المخدر أل المػؤنر العقلػي هػي ببػدؼ ا سػتعماؿ الشخصػي بم ارعػاال المالممػ مػا
بيف ال مي المضبلط لالغرض الذي أعدب لع لفي مطلؽ امللاؿ يعلد التقدير الظبامي في هذا الشػ ف للمل مػ

التي ت خذ بعيف ا عتبار ظرلؼ ؿ اضي بامضاف إلى اعتبار الظرلؼ الشخصي ل ؿ متبـ.
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لفي هاتع اللال تماما سابقتبا يشػترط أف ت ػلف الليػازال علػى لجػع غيػر مشػرلع ليػث تظتفػي علػ التجػريـ إذ مػا

لجدب لصف طبي أل ترخيص ااظلظي يبرر ليازال المخدر أل المؤنر العقلي.

ثانيا  :عربمة أو منع لألعوان مكمفين بمعاينة جراسم المخدرات.
تظص المادة  62من القانون  66/72على أظع:

" يعابب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  6770777إلنى  4770777دج كنل منن يعربنل أو
يمنع بأي صكل من األصكال األعوان المكمفين بمعاينة الجراسم أثنناء ممارسنة وظناسفهم أو المهنام المخولنة لهنم

بموجب أحكام هذا القانون".

يتمنؿ الر ف المادي للجريم اللاردال في المادال أعاله في فعؿ العرال أل المظي لالذي يظصرؼ إلى جميي امعمػاؿ

التي مف ش ظبا مظي القامـ بالضبط مف اداء مبامع ل تقؼ عظد السالم الجسدي فلس دلاظمػا تتعػداها ل ػؿ مػا
ي تيع المتبـ ليؤنر على القامـ بالضبط إغالؽ الطريؽ ال افتعاؿ مشػاجرال أل إطفػاء امضػلاء أل إعطػا سػيارتع
ل غيرهػػا مػػف طػػرؽ لأسػػالي

تعطيػػؿ امع ػلاف لمػػف شػػراح القػػاظلف مػػف يضػػيؼ أيضػػا المسػػاس بالسػػالم الظفسػػي

للملظؼ على أساس أف اللماي القاظلظي

بد اف تشمؿ ؿ الجسـ البشري.

لبصف عام يم ف القلؿ أف المظي أل العرال هػل إيػذاء يتخػذ ابػؿ القػامـ بالضػبط ليلػلؿ بيظػع لبػيف أداء المبػاـ

المل ل إليع على اللجع امتـ.
ل بد أف يظص

12

فعؿ المظي أل العرال على الد امعلاف الم لفيف بمعايظ الجرامـ لهـ امعلاف الذيف ذ رتـ المادة

 64و ما يميها من بانون اإلجراءات الجزاسيةي بقللبا:

المادة :64

" يقوم بمهمة المبط القماسي رجال القماء و المباط و األعوان و الموظفون المبينون في هذا الفصل.

ويتولى وكيل الجمهورية إدارة المبط القماسي ويصرف الناسب العام عمنى المنبط القمناسي بنداسرة االختصناص
كل مجمس بماسي وذلك تحت ربابة غرفة االتهام بذلك المجمس.

 -2ادلار غالي الذهبييجراسم المخدراتيالطبع 2يالقاهرال:دار غري ي1988ي ص.66
 -3مصطفى مجدي هرج ي مرجي سبؽ ذ رهي ص.144
 -4ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص  143ل .144
ظبيؿ صقري جراسم المخدرات في التصريع الجزاسريي الجزامر :دار البد ي 2006ي ص - .31
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ويناط بالمبط القماسي مهمة البحث و التحري عن الجراسم المقررة في بانون العقوبنات وجمنع األدلنة عنهنا و

البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيت بماسي".
المادة :62

" يصمل المبط القماسي:
-6

مباط الصرطة القماسية.

-4

أعوان المبط القماسي.

-3

الموظفون واألعوان المنوط بهم بانونا بعض مهام المبط القماسي".

بامضاف إلى ما استلدنع المشرع الجزامري بملج

المادة  31من القانون  66 -72لالتي تظص على أظع:

" زيننادة عمننى المننباط الصننرطة القمنناسية المنصننوص عمننيهم فنني المننادة  64ومننا يميهننا مننن بننانون اإلجنراءات
الجزاسية م يمكن ان يقوم المهندسون الزراعيون ومفتصو الصيدلة المؤهمون بانونا من وصايتهمم تحت سنمطة

الصرطة القماسية بالبحث عن الجراسم المنصوص عميها في هذا القانون ومعاينتها".

مػػا أظػػع يشػػترط أف ي ػػلف مظػػي أل عرالػ القػػامـ بالضػػبط اػػد تػػـ انظػػاء ت ديػ هػػذا امخيػػر للظيفتػػع ال تظفيػػذه للمبػػاـ
المسظدال إليع لالمتصل ب ل اـ ااظلف المخد ارب ليث أظع لفي لاؿ المخالف


تتلقؽ هذه الجريم .

الفرع الثاني :الر ف المادي لجظم الملاد  13ل 15ل 16ل 17مف القاظلف .18-04

تتمنؿ هذه الجظم في مجملع مف امفعاؿ يرد بياظبا فيما يلي:

أوال :جنت عرض أو تسميم مخدرات أو مؤثرات عقمية لمغير بطريقة غير مصروعة.
تظص المادة  6/63من القانون  66/72على أظع:

" يعابب بالحبس من سنتين إلى عصر سنوات وبغرامة من  6770777دج إلى  9770777دج كل من يسمم أو
يعرض بطريقة غير مصروعة مخدرات أو مؤثرات عقمية عمى الغير بهدف االستعمال الصخصي".

يتمنؿ الر ف المادي لبذه الجريم في فعلي العرض لالتسليـ للغير اللااعاف على مخدراب ل/أل مؤنراب عقلي .

لاللااي أف العػرض هػل مرللػ سػابق علػى التسػليـ مفادهػا سػؤاؿ الغيػر لػلؿ رغبتػع فػي تعػاطي المػادال المخػدرال أل
المؤنر العقلي مي لجلدها لد العارض أي الجاظي في هذه اللال .

أما التسليـ فيقتضي ابلؿ الغير عرض الجاظي لعليع فبل يقدمع لع لاد استعمؿ المشرع المصري مصطلم التقديـ

للتعػاطي هػذا الصػددي لعرفػع الفقػع علػى أظػع إعطػاء المخػدر ل/أل المػؤنر العقلػي للغيػر ل ػي يتعاطػاهيل هػل بػذلؾ
يخالؼ اجتمػاع عػدال أشػخاص بغػرض التعػاطيي للتلقيقػع بػد أف ي ػلف الجػاظي لػام از للمخػدر أل المػؤنر العقلػي
ليستلي أف ي لف تقديمع اد تـ بمقابؿ أل بصف مجاظي

بعد.
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 -13مصطفى مجدي هرج ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .195, 194

ما يستلي أف ت لف الغير اد تعاطاه فعال أل لـ يتعاطػاه

لامش اؿ المنار في هذه اللال هل:
مػػا داـ أف التقػػديـ للتعػػاطي يقتضػػي ليػػازال الجػػاظي للمخػػدر أل المػػؤنر العقلػػي فلمػػاذا

على هذا امساس؟
لالجلا

ي تفػػي المشػػرع بػ ف يجرمػػع

أف فعؿ التقديـ للتعاطي هل أشد خطلرال مف فعؿ الليازال للدا اف لزاما تشديد العقلب فػي اللالػ امللػى

( الل ػػبس م ػػف س ػػظتيف إل ػػى عش ػػر س ػػظلاب لالغ ارمػ ػ م ػػف  100.000دج إل ػػى  500.000دج) ي مقارظػ ػ بالناظيػ ػ (
اللػػبس مػػف شػػبريف إلػػى سػػظتيف لالغ ارمػ مػػف  5000دج إلػػى  500.000دج ) إ فػػي لػػاؿ مػػا إذا اظػػب الليػػازال
بقصد ا تجاري لهظاؾ تتسال خطلرال الفعليف مف الهما تتعدياف اللامز لتؤنر على المجتمي

ؿ.
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ليظتفي جرـ المادال  13أعاله في لاؿ ما إذا اف فعؿ العرض أل التسليـ مشرلعاي أي بظاء على رخص ااظلظي .

ثانيا :تسهيل استعمال غير المصروع لممخدرات والمؤثرات العقمية ودفع الغير لتعاطيها عبر الغش.
 )6تسهيل االستعمال غير المصروع لممخدرات و/أو المؤثرات العقمية:

تظص المادة  6/69من القانون 66-72 :على أظع:

"يعابب بالحبس من خمس سنوات إلى خمسة عصرة سنة وبغرامة من  9770777دج إلى  67770777دج كل

من:

 -1سهل لمغير االستعمال غير المصروع لممواد المخندرة أو المنؤثرات العقمينة بالمقابنل أو مجاننا سنواء بتنوفير
المحننل لهننذا الغننرض أو بأيننة وسننيمة أخننرلم وكننذلك األمننر بالنسننبة لكننل مننن المننالك والمسننيرين والمننديرين
والمستعممين بأي صفة كانت لفندت أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو نادي أو مكان عنرض
أو أي مكان مخصص لمجمهور أو مستعمل من الجمهور الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخنل هنذ
المؤسسات أو ممحقاتها أو في األماكن المذكورة".

يتمنػػؿ الػػر ف المػػادي للجريم ػ فػػي هػػذه اللال ػ فػػي فعػػؿ تسػػبيؿ ا سػػتعماؿ غيػػر المشػػرلع للمخػػدراب أل المػػؤنراب
العقلي ي ليقصد بع أف يقلـ الجاظي ب ي ظشاط إيجابيا اف أل سلبيا مف ش ظع تذليؿ العقباب التػي تقػؼ فػي طريػؽ

الراغ

في تعاطي لتم يظع مما يرغ

بع.

ل يشػػترط فػػي ذلػػؾ أف يػػتـ بعػػلض أل بدلظػػعي مػػا أظػػع يم ػػف أف يػػتـ ب اف ػ الطػػرؽ لاللسػػامؿ ليػػث ظجػػد المشػػرع

الج ازمػري يػلرد بعػػض الظمػاذج علػػى سػبيؿ المنػاؿ فقػػط
أخرل"...
ل بد أف ي لف تسبيؿ ا ستعماؿ في غيا

 -14إدلار غالي الذهبيي مرجي سبؽ ذ رهي ص .87
 -15ملمد مرعي صع ي مرجي بسؽ ذ رهي ص .113,114

اللصػر بػػدليؿ مػا ذ رتػع المػػادال أعػاله "...وبأيننة وسننيمة

الترخيص القاظلظي أل في لجلده مي خراع أل مخالفتع.
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 )6ومع مواد مخدرة او مؤثرات عقمية في مواد غذاسية او مصروبات دون عمم المستهمكين ( دفنع الغينر إلنى
التعاطي باستعمال الغش):
تظص المادة  4/69من القانون  66-72على أظع:

"  – 4....ومع المخدرات او مؤثرات عقمية في المواد الغذاسية أو في مصروبات دون عمم المستهمكين"
يتلقػؽ الػػر ف المػادي لبػػذه الجريمػ مػػف خػالؿ سػػللؾ الجػاظي مسػػل ا التياليػا مػػف شػ ظع أف يػػدفي الغيػر عػػف لسػػف
الظي أل جبال إلى إدماف المخػدراب ل/أل المػؤنراب العقليػ ي ليػلرد المشػرع الج ازمػري صػلرال تتمنػؿ فػي دسػبا فػي

م ل ب أل مشرلباب.
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بليث ي لف البدؼ مف ذلؾ في الغال

جعؿ الزبلف يتعلد على ظلعي ام ؿ ليتللؿ مف زبلف عادي يبدؼ إلى

اللصلؿ على امطعم ل المشرلباب إلى زبلف غير عادي يرغ

عليبا دلف علمع.
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فػي اللصػلؿ علػى المػلاد المخػدرال التػي أدمػف

ثالنثا :الوصفة الصورية.

تظص المادال  61من القانون  66-72على أظع:

" يعابب بالحبس من خمسة سننوات إلنى خمسنة عصنر سننة وبغرامنة  9770777دج إلنى  67770777دج كنل

من :

 بدم عن بصد وصفة طبية صورية أو عمى سبيل المحاباة تحتوي عمى مؤثرات عقمية.
 سمم مؤثرات عقمية بدون وصفة أو كان عمى عمم بالطابع الصوري أو المحاباة لموصفات الطبية.
 حاول الحصول عمى المؤثرات العقمية بصند البينع تحصنل عميهنا بواسنطة وصنفات طبينة صنورية بنناء

عمى ما عرض عميه "
يتلقؽ السللؾ المجرـ بملج

المادال أعاله في لؽ نالن أشخاص:

أ-المانت :هل ػؿ شػخص يخػلؿ لػع القػاظلف سػلط إصػدار لصػفاب طبيػ تلتػلي علػى مػؤنراب عقليػ
لجرالي امسظاف منال.

بليث ي لف معاابا بملجػ

امطبػاء

المػادال أعػاله فػي لػاؿ اػدـ لصػفاب طبيػ لهميػ أل علػى سػبيؿ المجاملػ للغيػر لهػل

مدرؾ تماـ امدراؾ ما يفعؿ.

ب -الصننارف :ليتمنػػؿ فػػي جميػػي امشػػخاص المخػػلليف ااظلظػػا بصػػرؼ اللصػػفاب الطبي ػ التػػي يلررهػػا الم ػاظللف
الصيادل منال.

 -16ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ ره يص .34
 -17ملمد مرعي صع ي مرجي سبؽ ذ رهي ص .125

ليعاا

لظفس امسبا

التي يعاا

عليبا الماظم ل المتمنل في صرؼ اللصفاب الطبي مي إد ار ػع أظبػا لصػفاب

تمب على غير لجع لؽ أي بصف صلري أل على سبيؿ المجامل .

ج -الغير :لهل ؿ شخص مف الغير يلالؿ اللصلؿ على مؤنراب عقلي بظاء على لصفاب طبي لهمي لغير
لقيقي مغراض غير طبي لتلديدا اصد البيي.
أما ملؿ الجريم فيتمنؿ في المؤنراب العقلي التي تعرفبا المادال  2/2مف ااظلف المخدراب لالتي سبؽ إيرادها.

لبصف عام فالمادال  16تجرـ ؿ تقديـ أل تسليـ أل تلقي لمؤنراب عقلي في إطػار يخػالؼ مػا يسػمم بػع القػاظلف
أل يتجػػالزه ل مػػا يميػػز هػػذه الجريم ػ بالػػذاب عػػف سػػابقاتبا أل لقاتبػػا أظبػػا تقػػي مػػف شػػخص يػػرخص لػػع القػػاظلف

ا تصاؿ بالمخدر عتباراب خاص .
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بليث ي لف الطرؼ الممظلح لع اللصف الطبي أل المسلـ لع المؤنراب العقلي غير ملتاج لبا فعليػا دلاظمػا يظشػدها
مغراض أخر غير طبي ل تلديدا اصد البيي الذي تػظص عليػع المػادال أعػاله قصػد خػاص مػف جمػي المػؤنراب

العقلي لالذي سيرد لقا فيما إطار الر ف المعظلي لجرامـ المخدراب.

رابعا :التعامل غير المصروع بالمخد ارت أو المؤثرات العقمية.
تظص المادة  6/69من القانون  66-72على أظع:

" يعابب بالحبس من عصر سنوات إلى عصرين سنة وبالغرامة من  97770777دج إلى  9707770777دج كل
من بام بطريقة غير مصروعة بفنتاج أو الصنع أو حينازة أو عنرض أو بينع أو ومنع لمبينع أو حصنول وصنراء

بصد البيع أو التخنزين أو اسنتخراج أو تحمنير أو توزينع أو تسنميم بنأي صنفة كاننت أو سمسنرة أو صنحن أو

نقل عن طريت العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية".

إف المادال سابق الذ ر تجرـ مجملع مف امفعاؿ ألردتبا بالظص تمنػؿ فػي مجملبػا لػا ب ا تصػاؿ بالمخػدر أل
المؤنر العقلي لالتعامؿ بع لالتي تتـ بغير ترخيص ااظلظي لرد الظص عليع في الملاد  4ل 5مف ااظلف المخد ارب.

فظص المادة  2يتضمف أظع:

" ال يسنمم التنرخيص بالقينام بالعممينات المنذكورة فنني المنواد  69و 67و 47منن هنذا القنانون إال كنان اسننتعمال
النباتات و المواد و المستحمرات موجها ألهداف طبية أو عممية وال يمنت هذا الترخيص إال بناء عمى تحقيت

اجتماعي حول السموك األخالبي و المهني لمصخص طالب الرخصة.

وال يمكن أن يمنت هذا الترخيص لصخص حكم عميه بسبب الجراسم المنصوص عميها في هذا القانون".

أمػػا المنننادة  9فتشػػير إلػػى عػػدـ ج ػلاز تسػػليـ التػػرخيص الػػذي ذ رتػػع المػػادال السػػابق إ مػػف ابػػؿ الػػلزير الم لػػؼ
بالصل .

ما تليؿ يفياب تطبيؽ المادال إلى تظظيـ

 -18ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ رهي ص .35

لؽ.

لا يجابي في اممر أظع لعلى ع س مػا سػبؽ ذ ػره فػي الفصػؿ التمبيػدي مػف جمػلد القػلاظيف السػابق علػى اػاظلف
المخػػدراب اللػػالي لغيػػا

الم ارسػػيـ الم مل ػ أل المفسػػرال لبػػا أل فػػي ألسػػف امل ػلاؿ ظػػدرتبا فػػالماللظ بخصػػلص

القننانون  66/72صػػدلر المرسننوم التنفيننذي  446-79الممضػػي فػػي  30يلليػػل  2007عػػف لزارال العػػدؿ لالػػذي
يلػػدد يفيػػاب م ػػظم التػػرخيص باسػػتعماؿ المخ ػػدراب ل المػػؤنراب العقليػ ػ مغ ػراض طبي ػ لعلميػ ػ ل الصػػادر ف ػػي

الجريدال الرسمي عدد  49بتاريخ  2007/08/05في صفلتبا النالن .
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المطمب األول :الر ف المادي في جظاياب المخدراب.

بعد أف سبؽ التعرض للر ف المادي في جظم المخدراب سيتـ فيما يلي شرح الر ف المادي لظلع اخطر مف الجرامـ
يتمنؿ في الجظاياب التي ظص عليبا المشرع الجزامري مف خالؿ القاظلف 18-04ي لالمتمنل فيما يلي:



الفرع األول :الر ف المادي للجظاياب المتعلق بالمادال  17مف القاظلف .18-04

الماللظ لجلد لالتيف:

أوال :تحول المادة  69من جنحة إلى جناية إذا ابترفتها جماعة إجرامية منظمة.
تظص المادة  3/69من بانون المخدرات على أظع:

" ويعابب عمى األفعال المنصوص عميها في الفقرة األولى أعال بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية

منظمة".

بمعظػػى اظػػع تتلػػلؿ افػ جػػظم المخػدراب الػلاردال فػػي المػػادال  17ل التػػي سػػبؽ شػػرلبا إلػػى جظايػػاب فػػي لالػ لجػػلد
تظظيـ عصابي معيف يبدؼ إلى ارت ا

الدها أل أ نر.

ليقصد بذلؾ أف المشرع الجزامري يجرـ ظشاط ؿ مف شخص يم ف أف ي لف لع صل ببذا التظظيـ إجرامي.

هذا امخير الذي يظبغي أف ي لف مؤلفا مف شخصيف أل أ نر لاف يتخذ ظشػاطع صػلرال ا تفػاؽ الجظػامي بامضػاف
إلػػى اتسػػامع بػػالتظظيـ ل ا سػػتم ارري ل بػػد اف ي ػػلف الغػػرض مػػف تظظيمػػع لاسػػتم ارريتع ممارس ػ إظتػػاج أل صػػظي أل
ليػػازال أل عػػرض أل بيػػي أل لضػػي للبيػػي أل لصػػلؿ لش ػراء اصػػد البيػػي أل التخ ػزيف أل اسػػتخراج أل تلضػػير أل

تلزيي أل تسليـ أل سمسرال أل شلف أل ظقؿ عف طريؽ العبلر أل ظقؿ الملاد المخدرال ل/أل المػؤنراب العقليػ الػدها
أل بعضبا أل لبا.

لبامض ػػاف تج ػػدر امش ػػارال أف المش ػػرع يش ػػترط لا ػػلع ال ػػد ه ػػذه الجػ ػرامـ فع ػػال دلاظم ػػا ي تف ػػي بنب ػػلب لظب ػػا ال ػػد
20
امغراض التي تستبدفبا الجماع امجرامي ي ل إف لـ تشرع في تظفيذها بعد.

ثانيا :جناية تسيير و تنظيم أو تمويل التعامل بالمخدرات.
تظص المادة 66من القانون  66-72على اظع:

" يعابب بالسجن المؤبد كل من بام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النصاطات المذكورة في المادة  69أعال ".

 -19اامم القلاظيف الجزامري المتعلق بم افل المخدراب ي مرجي ال ترلظي سبؽ ذ رهي ص.2
 -20ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ رهي ص .47

ليتمنؿ الر ف المادي لبػذه الجريمػ فػي أفعػاؿ التسػيير أل التظظػيـ أل التمليػؿ ليػث يفتػرض فػي هػذه اللالػ ايػاـ
شػػخص مػػا أل عػػدال أشػػخاص بإرت ػػا
لايػاـ شػخص آخػػر بامفعػاؿ السػابق

امفعػػاؿ التػػي يجرمبػػا ظػػص المػػادال  17مػػف اػػاظلف المخػػدراب سػػابق الػػذ ر

ػ ف يػدير عمليػاب بيػػي المخػدراب ل/أل المػؤنراب العقليػ أل أف يػظظـ العمػػؿ

ببا عبر تلديد ظلع الجريمػ لتلزيػي امدلار بػيف المشػتر يف فيبػا مػنال يأل أف يت فػؿ بالمصػاريؼ الماديػ الالزمػ
متماـ الفعؿ امجراميي بالتالي ي لف فعلع مجرما ليعاا

بملج

ظص المادال  18مف القاظلف. 18-04

2

الفرع الثاني :الر ف المادي لجظاياب استيراد لتصدير لزراع ملاد مخدرال.



ظصب عليبا الملاد  19ل 20مف القاظلف  18-04ليتمنؿ الر ف المادي فيبا فيما يلي:

أوال :جناية استيراد وتصدير مخدرات أو مؤثرات عقمية.
تظص المادة  67من القانون  66-72على أظع:

" يعابب بالسجن المؤبد كل من بام بطريقة غير مصروعة بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقمية".
يتمنؿ الر ف المادي فػي هػذه اللالػ فػي فعلػيف همػا إمػا اسػتيراد أل تصػدير مخػدراب أل مػؤنراب عقليػ أل الهمػا

معا.

فقد عرفب المادة  69/4مف القاظلف المخدراب ا ستي ارد ل التصدير بقللبا:

التصدير واالستي ارد :الظقؿ المادي للمخدراب ل/أل المؤنراب العقلي مف دلل إلى دلل أخر "
لير السيد ملمد خليف أف ا ستيراد يمتد ل ؿ لااع يتلقؽ ببػا ظقػؿ الجػلاهر المخػدرال مػف خػارج الدللػ دلادخالبػا

في مجاؿ اماليمي التابي للدلل .

أمػا التصػػدير فيػراد بػػع إخػراج المػلاد المخػدرال ل/أل المػػؤنراب العقليػ مػف أ ارضػػي الدللػ بغػػض الظظػر عػػف الباعػػث

سلاء اف التخلص مظبا أل إدخالبا لدلل أخر .
لالمشرع الجزامري فيما سبؽ

1

يربط اصدا معيظا بفعلي ا ستي ارد ل التصدير مما يدفي للقلؿ بتجريمػع لبػذا الفعػؿ

مبما اظب البلاعث لهل ما يلافؽ الرأي السابؽ.
ليذه

امستاذ ملمد مرعي صع

إلى القلؿ بعدـ اشػتراط ػلف الفاعػؿ اػد اػاـ فعػال بعمليػ ا سػتي ارد لالتصػدير

دلاظما ي في أف ي لف اد باشر بإجراءاتبا بليث يمنؿ الر ف المادي لبذه الجريم في القياـ ب ي عمؿ يدخؿ ضمف
دامرال تصدير أل استي ارد المخدراب أل المؤنراب العقلي .
أما تلضي

في لد ذاتبا.

البضامي يػدخؿ ضػمف امعمػاؿ التلضػيري التػي يعااػ

عليبػا فػي لػاؿ مػا اذا اظػب تشػ ؿ جريمػ

2

لتجػػدر امشػػارال ل ػػلف فعلػػي التصػػدير ل ا سػػتي ارد اللػػذاف يجرمبمػػا ظػػص المػػادال  19سػػابق الػػذ ر همػػا ا سػػتيراد ل
التصػدير عػػيف المشػرلعيف ل خالفبمػػا ا سػتيراد ل التصػػدير المشػرلعيف اللػػذاف يتمػاف بظػػاء علػى تػػرخيص ظصػػب

 - 2ظبيؿ صقريمرجي سبؽ ذ رهي ص.48
 - 1السيد ملمد خليف ي مرجي سبؽ ذ رهي ص.26
ملمد مرعي صع

ي مرجي سبؽ ذ رهي ص-.126

2

عليػع المػادتيف  4ل 5مػػف القػاظلف ملػػؿ الد ارسػ لسػػبؽ شػرلبما مػػف خػالؿ التعػػرض للػر ف المػػادي لجريمػ المػػادال
 17مف ظفس القاظلف.

أمػػا ملػػؿ الجريمػ فيتمنػػؿ فػػي المخػػدراب ل المػػؤنراب العقليػ الػلارد تعريفبمػػا فػػي المػػادال  2فػػي فقرتيبػػا امللػػى ل

الناظي مف القاظلف  18-04ل التي سبؽ إيرادها.

ثانيا :جناية و زراعة المخد ارت.

تظص المادة 47من القانون  66-72على اظع:

" يعابننب بالسننجن المؤبنند كننل مننن زرع بطريقننة غيننر مصننروعة خصننخاش األفيننون أو صننجرة الكوكننا أو نبننات

القنب"

يتمنؿ الر ف المادي للجريم أعاله في فعؿ الزراع الذي تعرفع المادال  64/4مف ظفس القاظلف بقللبا:

"الزراعة :يقصد ببا زراع خشخاش امفيلف لجظب ال ل ا لظبت القظ ".

لهل ظفس التعريؼ اللارد فػي المنادة  62/6منن االتفابينة الوحيندة لممخندرات فػي  1961/03/30لالتػي اظضػمب

إليبػ ػػا الج ازمػ ػػر – بػػػتلفظ -بملج ػ ػ
الخارجي .

المرسننننوم ربننننم  323/13الممضػػػي فػػػي  1963/09/11عػػػف لزارال الشػػػؤلف

1

لالزراع هي صلرال مػف صػلر ا ظتػاج بمعظػاه اللاسػي ي لتخصػيص المشػرع لمػادال مػف القػاظلف للتظصػيص عليبػا

بش ؿ مظفرد سببع أف فعؿ امظتاج الذي يجرمع القاظلف ليعاا

ل ظبلر الملاد المخدرال فإذا لػـ يجػرـ المشػرع فعػؿ الز ارعػ
طامل العقا

عليع في لال الزراع

يتلقؽ إ بظضج النمار

بصػلرال مسػتقل يػؤدي ذلػؾ مفػالب أفعػاؿ خطيػرال مػف

لهي جميي أفعاؿ الزراع السابق على إظتاج الملاد المخدرال ل التي يتعذر اعتبرها أيضا شرلعا في

ا ظتاج .1

ل يؤخػػذ بعػػيف ا عتبػػار أسػػلل الػػزرع ل

ميػ المزرلعػػاب فػػي تلديػػد الجػػرـ ظظ ػ ار ل ػػلف المشػػرع الج ازمػػري لػػـ

يجعؿ لباتع العلامؿ أي أهمي في ت ليظع بامضاف

تبـ المرلل التي بلغبا الزرع في الظمل بليث يعاا

جريم الزرع مبما اف الطلر الذي بلغتع الظباتاب في الظمل.

على

لل ف امش اؿ التي ينلر في هذه المس ل هل:

ما هل لضي الشخص الذي يضبط بللزتع بذلر اف يظلي زراعتبا؟ل هؿ يجرـ على أساس فعؿ الزراع ؟

لالج ػلا

أف الػػر ف المػػادي لجريم ػ ز ارع ػ الم ػلاد المخػػدرال

يبػػدأ إ ب فعػػاؿ ترمػػي مباشػػرال إلػػى اات ػراؼ الجريم ػ

بمعظػػى اف يضػػبط الشػػخص ل هػػل يباشػػر عملي ػ الػػزرع لعليػػع فليػػازال البػػذلر للػػدها تعتبػػر مػػف ابيػػؿ امعم ػػاؿ

التلضػػيري التػػي يم ػػف تسػػليط العقلب ػ عليبػػا بملج ػ

مخدرال.

جػػرـ ليػػازال م ػلاد ملظػػلرال

بملج ػ

جريم ػ ز ارع ػ م ػلاد

 -1اامم القلاظيف المتعلق بم افل المخدرابيمرجي ال ترلظي سبؽ ذ رهي ص.1

إ أف مػػف الفقب ػػاء م ػػف يق ػػلؿ بػ ػ ف الفاعػػؿ ال ػػذي يض ػػبط لبللزت ػػع ب ػػذلر مظتج ػ لظبات ػػاب مخ ػػدرال ا ػػد دخ ػػؿ مرللػ ػ
الملاللػ الجرميػ ظظػ ار ل ػػلف البػػذلر

الفاعؿ لعزمع على القياـ بفعؿ الزرع.1

يم ػػف اسػػتخدامبا إ لػػزرع ظباتػػاب ملظػػلرال لهػػي اريظػ

افيػ منبػػاب ظيػ

لهػػل ظفػػس ملاػػؼ المشػػرع الج ازمػػري فػػي المػػادال  30مػػف اػػاظلف العقلبػػاب فيمػػا يخػػص تلديػػد معيػػار الشػػرلع فػػي

الجريم .

لاػػد تلسػػعب مل م ػ الػػظقض المص ػري فػػي تفسػػير المقصػػلد مػػف فعػػؿ الز ارع ػ ليػػث يشػػمؿ جميػػي أفعػػاؿ التعبػػد

الالزم ػ للػػزرع س ػلاء اظصػػبب عليػػع مباشػػرال التسػػميد لالتقلػػيـ أل لاعػػب علػػى امرض ذاتب ػا عمػػاؿ الػػري لالعػػزؽ
لاستمصاؿ الظباتاب الطفيلي .

2

لي لف فعؿ الزراع اللااي على خشخاش امفيلف أل شجيرال ال ل ا أل ظباب القظ

مجرما بملج

ظص المادال 20

مف القاظلف  18-04إذا تـ بطريق غير مشرلع أي في لاؿ ما اذا تـ دلف ترخيص ااظلظي ظصب عليع الملاد
 4ل 5مف ذاب القاظلف لمهداؼ طبي لعلمي .

أمػػا ملػػؿ الجريم ػ ليتمنػػؿ فػػي الظباتػػاب التػػي يج ػ

الفقرات  1و9و 6بقللبا:

أف ت ػػلف الز ارع ػ اػػد تمػػب عليبػػا فقػػد عرفتبػػا المننادة  4فنني

" نبات القنب :أي ظباب مف جظس القظ ".

" خصخاش األفيون :ؿ شجرال مف فصيل الخشخاش المظلـ".

" صجيرة الكوكا :ؿ ظلع مف أظلاع الشجيراب مف جظس أريتل سليلف"

ملمد مرعي صع يمرجي سبؽ ذ رهيص- .95,96

1

1 2ادلار غالي الذهبييمرجي سبؽ ذ رهيص.62,63

المبحث الثاني :الركن المعنوي في جراسم المخدرات.

مػػف البػػديبي اظػػع ل لقيػػاـ جريم ػ مػػا يظبغػػي اجتمػػاع مجملع ػ مػػف امر ػػاف تتمنػػؿ فػػي الػػر ف الشػػرعي لهػػل الػػظص

القػػاظلظي الػذي يجػػرـ الفعػػؿ أل التػػرؾ بامضػػاف إلػػى الػػر ف المػػادي ل الػػذي سػػبؽ اللػػديث عظػػع فػػي المبلػػث املؿ
بامضاف الى الر ف المعظلي.

لالسؤاؿ المطرلح هل :فيـ يتمنؿ هذا امخير؟

المطمب األول :القصد الجناسي العام في جراسم المخدرات.

يعتبػػر القص ػػد الجظ ػػامي العػػاـ أمػ ػ ار ض ػػرلريا ل مطللبػػا ف ػػي افػ ػ الج ػرامـ العمديػ ػ ل م ػػا هػػل مع ػػرلؼ ف ػػؿ جػػرامـ

المخدراب هي جرامـ عمدي ي لعليع:

ما هل القصد الجظامي العاـ؟
لما هي عظاصره؟



الفرع األول :تعريؼ القصد الجظامي العاـ.

إف القصد الجظامي العاـ هػل البػدؼ الفػلري لالمباشػر للسػللؾ امج ارمػي ليػث يظلصػر فػي لػدلد تلقيػؽ الغػرض

مف الجريم ل يمتد لما بعده.

لبالتالي فإظع يعد ضرلريا لقيامع أف يلقؽ الجاظي آل أف يلالؿ تلقيؽ الغرض الذي يسػعى لػع إذ ي تفػي القػاظلف

فػػي منػػؿ هػػذه اللػػا ب بػػالربط بػػيف القصػػد العػػاـ ل غػػرض الجػػاظي مػػف لراء فعلػػع امج ارمػػي لذلػػؾ دلف اعتػػداد

بالغاياب أل البلاعث.22

ليم ف تعريؼ القصد الجظامي العاـ أيضػا علػى اظػع اظصػراؼ إرادال الجػاظي إلػى ارت ػا
بتلافر أر اظع في اللااي لب ف القاظلف يلظره.

لتجدر امشارال في هذه الصدد إلى أف العلـ بتجريـ القاظلف لفعؿ ما هل علـ مفترض

لذلؾ لفقا لظص المادة  17من الدستور الجزاسري المعدل لسنة  6771بقللبا:

الفعػؿ ا ج ارمػي مػي العلػـ
سبيؿ إلى ظفيع

" ال يعذر بجهل القانون".

للظ لف بصدد اصد جظامي عاـ يج

تلافر عظصريف مبميف هما:

العمم :يقصد بع العلـ ب ظع الشيء ل اظع مف ابيؿ الملظلراب ااظلظا

24

.

اإلرادة :ل يشترط فيبا أف ت لف لرال ل غير معيب ل أف تتجع لتلقيؽ الفعؿ امجرامي.



الفرع الثاني :عناصر القصد الجناسي العام في جراسم المخدرات.

بإسقاط ما سبؽ ذ ره في الفرع املؿ على جرامـ المخدراب ظجد القصد الجظامي العاـ يت لف مما يلي:
 -22علي علي سليماف يمرجي سبؽ ذ ره ي ص .262-261
 -23ظبيؿ صقر يمرجي سبؽ ذ ره يص .29
 -24ادلار غالي الذهبيي مرجي سبؽ ذ رهي ص. 100

23

.

أوال :العمم.
يتمنؿ في هذه اللالػ فػي نبػلب معرفػ الفاعػؿ بطبيعػ المػلاد المسػتعمل دلاظبػا مػف ابيػؿ المػلاد المخػدرال الملظػلرال
التػي يعااػ

المشػرع علػى ػؿ اتصػاؿ غيػر مػرخص ببػا ليػث يتعػيف علػى ل ػـ امداظػ أف يقػيـ الػدليؿ علػى هػػذا

العلـ مف لااي ألراؽ الػدعل لي ػلف فػي القػلؿ بغيػر ذلػؾ إظشػاء لقريظػ ااظلظيػ

افتراض العلـ دلف إاام الدليؿ.

25

سػظد لبػا مػف القػاظلف تتمنػؿ فػي

لمف أمنل ا ستد ؿ على العلـ مف مالبساب القضي ما ألردتع مل م الظقض المصػري فػي الطعػف راػـ 2323

لسظ  54ؽ ـ جلس 1985/01/14ي بقللبا:

"  ...كما انه رغم أن المتهمين الثناني و الثالنث – المحكنوم عمنيهم غيابينا -أوهمنا أن نبنات لكراوينة إفرنجني
ولقد ثبت منن أبنوال المختصنين بالزراعنة اننه يوجند خنالف كبينر بنين نبنات األفينون و نبنات الكراوينة و اننه ال
يوجد في الزراعة صيء يسمى كراوية إفرنجي مما يقطع بعمم المتهم بأن النبات المزروع هنو نبنات الخصنخاش

المنتج لألفيون وخاصة انه بام بزراعتها وسط األرض الممموكة له و الوامع يد عميها و أحاطها من الخارج

بزراعة الفول ثم زراعة البرسيم"...

26

إف الماللظ مما لرد في ارار الطعف اعاله أف المتبـ اد طعف باظتفػاء علمػع بػ ف مػا زرعػع هػل ظبػاب الخشػخاش

الملظ ػػلر زراعت ػػع ااظلظ ػػا إ بت ػػرخيص ي لاف متبم ػػيف آخػ ػريف جع ػػاله يعتق ػػد أف ه ػػذا الظب ػػاب ه ػػل ظب ػػاب ال رليػ ػ
امفرظجي.

لل ف لفي اللاب ظفسع اامب عدال ارامف تنبب الع س هي:

 )1أف الخبراء أ دلا بير الفرؽ بيف ظباب ال رلي ل بيف امفيلف.
 )2اظع

يلجد ظباب يدعى ظباب ال رالي امفرظجي أصال.

 )3أف المتبـ اد بدؿ الجبد مخفاء ما زرعع عبر إلاطتع بزراع الفلؿ نػـ بز ارعػ البرسػيـ فػي لػيف
أف المظطػػؽ يقػػلؿ اظػػع لػػل ػػاف اللػػع صػػليلا باعتقػػاده بػ ف مػػا زرعػع هػػل ظبػػاب ال راليػ مػػا ػػاف ليت لػػؼ ػػؿ هػػذا
العظاء.
لعليػػع استخلصػػب المل م ػ أف المػػتبـ ػػاف عالمػػا تمػػاـ العلػػـ بمػػا يزرعػػع لاف دفعػػع باظتفػػاء علمػػع هػػل دفػػي غيػػر

صليم.

ثانيا  :اإلرادة .

 -25ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ رهي ص .29
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يج

أف ت لف إرادال الجاظي سليم غير مشػلب بعػارض مػف عػلارض امهليػ ي ما يتعػيف أف ت ػلف لػرال ل مختػارال

ليث أف لالع الجاظي تلب أي ضغط آل إ راه يجعالظػع مجبػ ار علػى إتيػاف الفعػؿ المػادي الم ػلف للجريمػ يظفيػاف

لالع هاتع امخيرال بسب

عدـ تلفر الر ف المعظلي فيبا.

لل ف لاستظادا للد تلر ادلار غالي الذهبي فإف صغر السف للده

اف يتعذر عف جريم ارت ببا بدفعع ب ظع اف م رها ب مر مف لالده.
ما

يجلز لمػتبـ ااصػر

يعد إ راها لبظاء عليع

يعفى مف المسؤللي الجزامي مف اف صغير السف لاشترؾ مي متبـ آخر مف أهلػع يقػيـ معػع ليلتػاج إليػع

في إتياف جريم ما.

لعل ذلؾ اظع ليس في صغر السػف المػتبـ ل إاامتػع مػي المػتبـ النػاظي ل لاجتػع إليػع مػا يجعػؿ لياتػع فػي خطػر

جسيـ لل لـ يشترؾ مي اريبع الناظي في إتياف الفعؿ ا جرامي. 27

إ أف صغر السف يعتبر مف ابيؿ امعذار العام التي تخفؼ آنار المسؤللي الجظامي ليعلد تقدير هػذا الظػرؼ

لمل م الملضلع صالب السلط التقديري في هذا الش ف

28

.

لذلؾ طبقا لما جاء في ااظلف العقلباب الملاد  49ل50ي ليث تظص المادة  27على أظع:

"ال توبع عمى القاصر الذي لم يكمل الثالثة عصر إال تدابير الحماية أو التربية.
ومع ذلك فانه وفي مواد المخالفات ال يكون محال إال لمتوبيخ.

ويخمع القاصر الذي يبمغ سنه من ثالثة عصر إلى ثمانية عصر لتدابير الحماية أو
مخففة".

التربيننننة أو لعقوبننننات

في ليف تقرر المادة  97اظع:

"إذا بمي بان يخمع القاصر الذي يبمغ سنه من ثالثة عصر إلى ثمانية عصر لحكم جزاسي فان العقوبنة التني

تصدر عميه تكون كاآلتي:

إذا كانت العقوبة التي تفرض عميه هي اإلعدام أو السجن المؤبند فاننه يحكنم عمينه بعقوبنة الحنبس منن عصنر

سنوات إلى عصرين سنة.

واذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤبت فانه يحكم عميه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كنان

يتعين الحكم عميه بها إذا كان بالغا".
لبػػالرجلع لملضػػلع ام ػراه فإظػػع

يقبػػؿ مػػف الزلج ػ أل البظػػب دفعبمػػا بػػاف إخفاءهمػػا للمػػادال المخػػدرال سػػببع عػػدـ

إم اظبما الخرلج عف طاع الزلج ال ام .
مػػا

يعتػػد بالبلاعػػث علػػى الجريم ػ فػػي ايػػاـ القصػػد ليػػث

تصػػم تبرمتػػع الزلج ػ التػػي تضػػبط أنظػػاء ملاللتبػػا

إخفاء المخدر الذي يللزه زلجبا إذا ما دفعب ب ف ذلؾ اف بظي دفي التبم عف الزلج.

لتقي الجريم م تمل امر اف أيضا لؽ مف يتقدـ لقسـ الشرط لبللزتع مادال مخدرال بدلف تػرخيص اػاظلظي إذ

تصػػم تبرمتػػع علػػى أسػػاس عػػدـ ت ػلافر أي اصػػد إج ارمػػي لديػػع فالقػػاظلف فػػي هػػذه اللال ػ يعاا ػ

علػػى الليػػازال غيػػر
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المػػرخص ببػػا للمخػػدر أل المػػؤنر العقلػي لاف اظػػب مجػػردال مػػف أي غػػرض أل بتعبيػػر اصػػم لاف لػػـ يعلػػـ الغػػرض
مظبا

29

.

المطمب الثاني :القصد الجظامي الخاص في جرامـ المخدراب.
إلػػى جاظ ػ

القصػػد الجظػػامي العػػاـ اػػد يلػػدث لاف يشػػرط القػػاظلف فػػي بعػػض الج ػرامـ ت ػلافر اصػػد آخػػر هػػل القصػػد

الجظامي الخاص.

فما هل القصد الجظامي الخاص؟

لما هي صلره إذا تعلؽ اممر بجرامـ المخدراب؟

الفرع األول :تعريؼ القصد الجظامي الخاص.



إف القصد الجظامي هل البدؼ المبتغى مف طرؼ الجاظي مف لراء تلقيؽ غرضػع المباشػر فػي ارت ػا

يتـ التلصؿ إليع عبر طرح التساؤؿ ":لماذا؟"

ل القصػػد الجظػػامي الخػػاص علػػى ع ػػس القص ػد العػػاـ
يذه

الجريمػ ل

ي تفػػي بتلقػػؽ غػػرض الجػػاظي أل ملالل ػ تلقيقػػع ل إظمػػا

مبعد مف ذلؾ ليث يتغلغؿ إلى ظلايا الجاظي آخػذا بعػيف ا عتبػار الغايػ التػي دفعػب هػذا امخيػر رت ػا

فعلع امجرامي.
لل ف يج

التمييز ما بيف الغاي لالباعثي فالباعث هل امصلؿ الظفسي التي تلرؾ الجاظي رت ا

فلظفرض منال جريم اتؿ تمب إزاء شخص يعاظي مرض عضا يسب

لع ألما بيرا.

جريمتع.

في هده اللال ت لف الغاي هي تخليص المريض مف آ معي بيظما اد ي لف الباعث هل الشفق منال.
ل البلاعث بصف عام

الر ف المعظلي للجريم .

يعتد ببا القاظلف إ ما لرد الظص عليع صرال ل هل ظػادر اللاػلع لخرلجػع عػف دامػرال

لالقصد الجظامي الخاص ش ظع شػ ف العػاـ يت ػلف مػف عظصػريف العلػـ ل امرادال غيػر أظبمػا فػي املؿ أ نػر تلديػدا

مظبما في الناظي.

30

لالقصد الجظامي الخاص لد الفاعؿ يلجد مظفردا دلاظما يسبقع دامما تلفر القصد الجظامي العاـ.
بامضػػاف فق ػػد يترتػ ػ عل ػػى تػ ػلافر القص ػػد الجظ ػػامي الخػػاص أف تتخ ػػذ الجريمػ ػ لص ػػفا أش ػػدا ل بالت ػػالي تتض ػػاعؼ
عقلبتبا.

أما إذا تخلػؼ القصػد الجظػامي الخػاص فػي بعػض الجػرامـ فقػد يترتػ

ليث

ي في القصد العاـ في منؿ هذه اللا ب لقياـ الر ف المعظلي للجريم .31

 -29ادلار غالي الذهبيي مرجي سبؽ ذ رهي ص.115
30

علػى ذلػؾ عػدـ تػلافر الصػف الجرميػ للفعػؿ
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الفرع الثاني :صلر القصد الجظامي الخاص في جرامـ المخدراب.



إف المشرع الج ازمػري مػف خػالؿ القػاظلف  18-04المتعلػؽ باللاايػ ل امػي ا سػتعماؿ ل ا تجػار غيػر المشػرلعيف
بالمخدراب لالمؤنراب العقلي ي لعظدما ظص على الجرامـ التي تقي بصدد الملاد المخدرال ل المؤنراب العقليػ اشػترط

في بعض املياف تلافر اصد جظامي خاص لتقي الجريم م تمل امر اف.
لمف صلر هذا القصد لسبما لرد في ااظلف المخدراب:

أوال :بصد االستهالك أو التعاطي.

لرد الظص على هذا القصد في المادة  64من بانون المخدرات بقللبا:

"  ...يستهمك أو يحوز من اجل االستهالك الصخصي "...
ل ذلؾ في المادة  63من ذات القانون بقللبا:

" ...يسمم او يعرض..عمى غير بهدف االستعمال الصخصي"...

ظاللظ اف المشرع الجزامري استخدـ مصطللاب االستهالك ل االستعمال الشخصييف للد ل على اصد التعػاطي

سلاء بالظسب للشخص أل للغير.

لهظا يطرح التساؤؿ:

ي ػػؼ يم ػػف ا س ػػتد ؿ عل ػػى أف المخ ػػدر أل الم ػػؤنر العقل ػػي ال ػػذي ػػاف يل ػػلزه الش ػػخص ه ػػل بب ػػدؼ ا س ػػتبالؾ

الشخصي؟

أل الذي سلمع أل عرضع على الغير اف ببدؼ ا ستعماؿ الشخصي؟
لالجلا

أف ا ستد ؿ على اصد ا ستبالؾ أل ا ستعماؿ الشخصييف ي لف غالبا مػف ضػآل ال ميػ المضػبلط

بللزال المتبـ أل التي سلمبا أل عرضبا على الغير.

فإف اعترؼ هذا امخير – المتبـ – في ملضػر ضػبط اللااعػ أف مػا لجػد فػي للزتػع مػف مخػدر أل مػؤنر عقلػي
اف بقصد التعػاطي ل اظػب ال ميػ المضػبلط معػع ضػميل بامضػاف فبػل لػـ يشػاهد لهػل يػلزع مخػد ار علػى الػد

مف رلاد مللع الذي اف بع للده ي لف استد ؿ المل م معقل ل افيا للمؿ الظتيج التي اظتبى إليبا الل ػـ أف

المتبـ اف يللز المخدر آل المؤنر العقلي لتعاطيع.

ل اممر سياف بالظسب لمف يسلـ أل يعرض مخدراب أل مؤنراب عقلي على الغير. 32

ثانيا :بصد تسهيل التعاطي.

ظص المشرع الجزامري على هذا القصد مف خالؿ المادة  69من القانون  66-72التي تظص على:
" ....سهل لمغير االستعمال غير المصروع لممواد المخدرة أو المؤثرات العقمية بمقابل أو مجانا"..

يقصد بتسبيؿ ا ستعماؿ غير المشرلع للمخدر أل المؤنر العقلي تم يف الغير دلف لجع لؽ مف تعاطي المخدر

أل المػػؤنر العقلػػي لذلػػؾ عػػف تػػذليؿ العقبػػاب التػػي مػػف شػػاظبا أف تعتػػرض طريػػؽ هػػذا امخيػػر لتلػػلؿ بيظػػع لبػػيف
تعاطي المخدراب أل المؤنراب العقلي .

33
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للتسبيؿ التعاطي صلر نيرال ألرد المشرع الجزامري في المادال  15بعضبا تلفير ملؿ التعاطي لغيرها ليظطبؽ
هػػذا اللصػػؼ أيضػػا علػػى مػػالؾ الفظػػادؽ ل المظػػازؿ المفرلشػ ل اللاظػػاب ل المطػػاعـ ل الظػلادي ل جميػػي اممػػا ف
المفتللػ للجمبػػلري ل مسػػيريبا لمسػػتغليبا لمػػديرها إذا مػػا سػػمللا باسػػتعماؿ المخػػدراب داخػػؿ هػػذه المؤسسػػاب أل
مللقاتباي ليستلي أف ي لف هذا التسبيؿ مجاظيا أل بمقابؿ.

لفػػي ػػؿ امل ػلاؿ يم ػػف للمل م ػ ا سػػتد ؿ علػػى هػػذا القصػػد مػػف علػػـ الجػػاظي ب ػ ف فعلػػع يسػػبؿ للغيػػر تعػػاطي
المخدر أل المؤنر العقلي لذلؾ عبر تفلص ظرلؼ الدعل لمالبساتبا

ل منالع ما ألرده الظقض الصادر في  1981/01/07ليث اسػتظبرب المل مػ تػلافر اصػد تسػبيؿ التعػاطي مػف
اياـ الطاعف بتقديـ الجلزال لعدد مف املجار الالزم للتدخيف في ليف ااـ الد المتبميف بػإخراج اطعػ اللشػيش
لتجزمتبا بفمع إلى اطي ل لضي اطع فلؽ ؿ لجري ؿ ذلؾ على م أر مف الطاعف لالذي ااـ بلضي جمراب

الظار فلؽ بعض املجار ليث أخذ المتبملف اآلخرلف في تدخيف اللشيش.
لعليع رفض الطعف ف مالبساب القضي

ثالثا :بصد االتجار.

لبا تدؿ على تلافر اصد تسبيؿ التعاطي في لؽ الطاعف.

34

يم ف ا ستد ؿ على اشتراط المشرع الجزامري لتلافر هذا القصد في بعض الجرامـ مف خالؿ ظػص المنادة 3/61

من القانون  66-72بقللبا:

"...بصد البيع"...

ل المادة  6/69بقللبا :

" ...أو بينننع أو ومنننع لمبينننع أو حصنننول وصنننراء بصننند البينننع...أو سمسنننرة ....المنننواد المخننندرة أو المنننؤثرات

العقمية"..

يعتبر اصد ا تجار مف امملر الملضلعي التي تستقؿ مل م الملضػلع بتقػديرها ليػث يم ظبػا اسػتخالص هػذا

القصد مف خالؿ مي المخدر أل المؤنر العقلي المضبلط ل القرامف امخر .

ف ػػإف اظ ػػب ميػ ػ المخ ػػدر أل الم ػػؤنر العقل ػػي الت ػػي ض ػػبطب بل ػػلزال الم ػػتبـ بي ػػرال ف ػػإف دفع ػػع ب ظب ػػا اظ ػػب بقص ػػد
ا ستعماؿ الشخصي يصبم غير مظطقي.
لل ف اد

ي لف بػر لجػـ ال ميػ المضػبلط للػده افيػا فػي نيػر مػف امليػاف لعليػع فػاف المل مػ تت ػد مػف

تلافر القصد عبر ا سػتماع ماػلاؿ شػبلد امنبػاب بامضػاف إلػى مػا جػاء فػي ملاضػر التلريػاب مػا ت خػذ بعػيف
ا عتبار أي أدلاب ضبطب مي الجاظي أل الجظػاال ل التػي تفيػد اتجػارهـ بالمخػدراب أل المػؤنراب العقليػ

ػالميزاف

ذي ال فتػػيف أل س ػ يف علػػؽ ببػػا فتػػاب مػػف مػػادال اللشػػيش يل ي ػػلف ذلػػؾ تػػدليال افيػػا لت ػلافر اصػػد ا تجػػار لػػد

المتبـ أل المتبميف. 35
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رابعا :بصد التداول.
على ع س المشرع المصري الذي يظص على ضرلرال تلافر اصد التدالؿ عظدما يتعلؽ اممػر باسػتيراد ل تصػدير
ج ػلاهر مخػػدرال ل يعرفػػع علػػى اظػػع طػػرح المخػػدراب أل المػػؤنراب العقلي ػ فػػي السػػلؽ ليتػػداللبا الظاسيظجػػد المشػػرع

الج ازمػػري
امللاؿ.

يعتػػد ببػػذا القصػػد ل إظمػػا يعاا ػ

علػػى اسػػتيراد ل تصػػدير المخػػدراب أل المػػؤنراب العقلي ػ فػػي مجمػػؿ

المبحث الثالث :أل اـ التلريض ل المساهم الجظامي في جرامـ المخدراب.

بعد أف سػبؽ اسػتعراض امر ػاف الم لظػ لجػرامـ المخػدراب بال يفيػ التػي ظػص عليبػا المشػرع الج ازمػري مػف خػالؿ

القاظلف  18-04سيتـ فيما يلي عرض أل اـ ؿ مف التلريض على الجرامـ السابق ل المساهم فيبا.

المطمب األول :أل اـ التلريض في جرامـ المخدراب.
تظص المادة  44من القانون  66-72على اظع:

" ..يعابب كل من يحرض أو يصجع أو يحث بأية وسيمة كانت عمى ارتكاب الجراسم المنصوص عميهنا فني هنذا

القانونم بالعقوبات المقررة لمجريمة أو الجراسم المرتكبة"

الماللظ أف المادال أعاله اد خاطبب ال مف الملرض ل المشجي ل اللاثي فما الفرؽ بيف ؿ مظبـ؟

 الفرع األول :تعريؼ الملرض ل التمييز بيظع لبيف المشجي ل اللاث.
إف الملرض هل مف يلمؿ غيره أل يلالؿ أف يلملع على ارت ا

المادة  26من بانون العقوبات الجزاسري.
لعليع فإظع يعتبر ملرضا على ارت ا

جريمػ مػا بإتبػاع لسػامؿ ملػددال ظصػب عليبػا

الجريمػ ابػؿ لالعبػا مػف دفػي غيػره إلػى إتيػاف الفعػؿ المػادي الم ػلف لبػاي

متػػى لاعػػب الجريمػ بظػػاء علػػى هػػذا التلػريض مػػي تػػلفر القصػػد الجظػػامي بعظصػريع العلػػـ ل امرادال لػػد الملػػرض
لف جريم التلريض مف ابيؿ الجرامـ العمدي ي لهظا يتضم الفرؽ بيف الملرض ل الفاعػؿ المعظػلي الػذي ظصػب

عليع المنادة  29منن بنانون العقوبناتي فػاملؿ هػل مػف يػدفي شخصػا بالغػا عػااال مسػؤلؿ مسػؤللي جظاميػ
على ارت ا

الجريم في ليف أف الناظي هل مف ي لؼ شخصا غير مسؤلؿ رت ا

ليتعيف على التلريض أف ي لف مباش ار لفلريا .

37

ليعتبر التلريض تاما سلاء ابلع مف لجع إليع أل رفضع بامضاف يعاا

املػ

جريم ما ظياب عظع.36

الملرض بظفس العقلب المقررال للجريم

التي لرض على ارت اببا سلاء اظب هذه امخير مظجزالي مشرلعا فيبا أل ظااص .

أما المشجي فبل الشخص الذي يقلـ بتشديد عزيم الفاعؿ ل بالتالي زيادال التصميـ الجرمي لديع .
أي أف فعؿ التشجيي يفترض لف الشخص مصمما مسبقا على ارت ا

ذلؾ إص ار ار على تظفيذ ما عزـ عليع.

فعؿ إجرامي ما نـ يتلقى التشػجيي فيزيػده

في ليف اف اللاث هل مف يقلـ بخلؽ ف رال الجريم لالتصميـ عليبا في ذهف اف في امساس خاليا مظبػا لدفعػع
بظاء على ذلؾ ظلل ارت اببا. 38

 الفرع الثاني :اللسامؿ التي يقلـ ببا التلريض.
تظص المادة  26من بانون العقوبات الجزاسري على اظع:
 -36ملمد على سالـ عياد الللبيي مرجي سبؽ ذ رهيص .290 , 289
 -37عبد ا ،سليمافي مرجي سبؽ ذ ره ي ص .26
 -38ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ رهي ص .57,58

" ...أو حرض عمى ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السمطة أو الوالينة أو التحاينل

أو التدليس اإلجرامي"...

لعليع ظجد المشرع الجزامري اد ألرد بطريق اللصر مجملع اللسامؿ التي يتلقؽ عبرها التلريض لتتمنؿ في:

 )1الهبة :لهي أف يقدـ الملرض للغير مقابال ما في سبيؿ ارت ابع جريم معيظ ي ليتعػيف أف ي ػلف
يشترط في المقابؿ أف ي لف ما ل إظما اد ي لف أي شيء مادي

تقديـ المقابؿ سابقا على لالع الجريم لل ف

آخر يم ف تقييمع بالماؿ ظلع معيف مف السلي أل عقا ار أل أي شيء آخر.
 )2الوعد :هذا المفبلـ ألسي مف سابقع إذ اد يتضمف تقديـ هب أل أداء خدم أل غيرها ليتعد بػدلره
في إغراء الجاظي على ارت ا

الجريم يج

اف ي لف اد تـ ابؿ تظفيذ الجريم .

 )3التهديند :إذا اظػػب اللسػيلتاف السػػابقتاف مػف لسػػامؿ الترغيػ
الترهيػ

ليػػث تتضػػمف الضػػغط علػػى إرادال الغيػػر مجبػػاره علػػى ارت ػػا

فباتػػع اللسػيل هػػي مػف ابيػػؿ لسػػامؿ

الجريمػ لفػػي هاتػػع اللالػ أيضػػا بػػد أف

ي لف التبديد سابقا على لالع الفعؿ امجرامي.
 )4إساءة استعمال السنمطة أو الوالينة :لتتلقػؽ فػي لػاؿ مػا إذا ػاف الملػرض يمتلػؾ سػلط سػلاء
ااظلظي

لال الرميس ل المرؤلس أل فعلي

ما هل الش ف بظسب للمخدلـ لالخادـي فيستغلبا -الملػرض -ماظػاع

الطرؼ اآلخر بتبظي لتطبيؽ مشرلعع امجرامي.
أمػػا فيمػػا يخػػص الل يػ فقػػد يسػػتعمؿ الػػللي مػػف هػػل فػػي ل يتػػع لتلقيػػؽ فعػػؿ إج ارمػػي معػػيف لمظبػػا أف ي ػػلف ام
ملرضا ل ا بف مظفذا.

 )5التحايننل و التنندليس االجرامنني :ليسػػتفاد مػػف مفبػػلـ التلايػػؿ أف يباشػػر الملػػرض أعمػػا مادي ػ

تشجي الغير على اتخاذ ملافع.
أمػػا التػػدليس امج ارمػػي فيقػػلـ علػػى تعزيػػز ال ػػذ

ب فعػػاؿ مادي ػ ل مظػػاهر خارجي ػ مػػف ش ػ ظبا امسػػباـ فػػي إاظػػاع

الغير با ظصياع إلى رغب الملرضي لغالبا ما يختلط المفبلماف في بعضبما البعض.

39

ل ل ػف الماللػػظ أف المشػػرع الج ازمػػري مػػف خػالؿ اػػاظلف المخػػدراب اػػد تجػػالز اللسػامؿ الػلاردال فػػي اػػاظلف العقلبػػاب

الملضل أعاله إلى أخذه بعيف ا عتبار لجميي اللسامؿ التي يم ػف أف يقػي ببػا التلػريض علػى إتيػاف جريمػ أل

39

عبد ا ،سليمافي مرجي سبؽ ذ رهي ص.205,206

أ نػػر مػػف ج ػرامـ القػػاظلف  18-04بامضػػاف إلػػى تجػػالزه لتج ػريـ الملػػرض للػػده ل ذلػػؾ عبػػر الػػظص علػػى تج ػريـ
فعلي المشجي ل اللاث أيضاي ل ذلؾ بقللع:

"يعاا

ؿ مف يلرض أل يشجي أل يلث ب ي لسيل

اظب"...

ل هذا إف دؿ على شيء فإظما يدؿ على خطلرال الظاهرال ل صرام المشرع الجزامري في التصدي لبا ملال بذلؾ

تقليصبا ادر امم اف.
ليعاا

المشرع الجزامري سلاء مف خالؿ ااظلف العقلباب أل مف خػالؿ اػاظلف المخػدراب الملػرض بػظفس العقلبػ

المقررال للجريم التي يلرض على ارت اببا بليث يتجع عتبار الملرض فاعال في الجريم

مجرد شريؾ فيبػا

ل هل اتجاه جديد يخرج عف ا تجاه التقليدي الذي ت خذ بع معظـ التشريعاب ل القاضي باعتبار الملرض شري ا
فاعال ل يخالؼ أيضا تلصي المؤتمر الدللي السػابي لقػاظلف العقلبػاب المظعقػد فػي أنيظػا سػظ  1957ل مفادهػا

إخراج التلريض مف المساهم امصلي ل التبعي ل جعلع بمناب صػلرال مسػتقل مػف المسػاهم الجظاميػ ل السػب
هػل ػلف المسػاهم امصػلي تقتصػػر علػى التظفيػذ ل هػل مػا

يصػػدؽ علػى التلػريض بامضػاف

لصؼ المساهم التبعي أيضا مظع في لقيقتع يخلؽ التصميـ امجرامي في ذهف الفاعؿ.40

يصػدؽ عليػػع

المطمب الثاني :أل اـ المساهم الجظامي في جرامـ المخدراب.
تظص المادة  43من القانون  66-72على اظع:

" يعابب الصريك في الجريمة أو في كل عمل تحميري منصوص عميه في هذا القانون بنفس عقوبات الفاعنل

األصمي"

إف المػػادال أعػػاله تجػػرـ ا شػػتراؾ فػػي لالػػدال ال أ نػػر مػػف ج ػرامـ المخػػدراب ال ػلاردال فػػي القػػاظلف  18-04المتعلػػؽ
باللااي مف المخدراب ل المؤنراب العقلي لامي ا ستعماؿ لا تجار غير المشرلعيف ببما.

فما هل ا شتراؾ؟ لما هي صلره؟ لفيـ تتمنؿ أر اظبا أل عظاصره؟



الفرع األول :تعريؼ المساهم الجظامي لصلرها.

إف المادة  24من بانون العقوبات تعرؼ الشريؾ في الجريم على اظع:

" يعتبننر صننريكا فنني الجريمننة مننن لننم يصننترك اصننتراكا مباص ن ار ولكنننه سنناعد بكننل الطننرت أو عنناون الفاعننل أو
الفاعمين عمى ارتكاب األفعال التحميرية او المسهمة أو المنفذة لها مع عممه بذلك"
لللشريؾ في الجريم مجملع مف اللا ب تتمنؿ في:

 )6يظطبؽ لصؼ الشريؾ على مف يقلـ بذاب الفعؿ الم لف للر ف المادي للجريم لهي اللال التي

يتعػػالف فيبػػا شخصػػاف أل أ نػػر علػػى تظفيػػذها ػ ف يظبػػاؿ شخصػػاف أل أ نػػر ض ػربا علػػى الػػد امع ػلاف الم لفػػيف
بمعايظ جرامـ المخدراب ليمظعاه مف أداء المباـ المل ل إليع.

 -40عبد ا ،سليمافي مرجي سبؽ ذ رهيص .203

 )4يص ػػدؽ لص ػػؼ الشػ ػريؾ أيض ػػا عل ػػى م ػػف ا ػػاـ بج ػػزء م ػػف ال ػػر ف الم ػػادي الم ػػلزع ب ػػيف ع ػػدد م ػػف
امشخاص لفي هاتع اللالػ يفتػرض أف ي ػلف الػر ف المػادي للجريمػ  -ع ػس اللالػ امللػى– م ػلف مػف عػدال
أفعػاؿ يتػػلزع شخصػػاف أل أ نػر عليبػػا لمنالػػع أف يقػلـ شػػخص مػػا بز ارعػ ظباتػػاب مخػػدرال نػـ يتل هػػا شػػخص نػػاظي
بالعظاي ػ لتظم ػلا ليقػػلـ بجظيبػػا فػػي امخيػػر شػػخص نالػػث ليػػث أف فعػػؿ الز ارع ػ هػػل فعػػؿ يم ػػف تجزمتػػع ل تقسػػيمع
لمجملع مف امفعاؿ.
 )3ليعتبر شػري ا مػف اػاـ بػدلر تظفيػذي
الػػر ف المػػادي للجريمػ
الفعلي ػ

يفعػؿ فػي الػر ف المػادي للجريمػ لبمعظػى أخػر

يقػي بػع

مػػا عرفػػع القػػاظلف بػػؿ يقتصػػر علػػى امفعػػاؿ التػػي يػػتـ ببػػا التظفيػػذ هػػذا الػػر ف مػػف الظالي ػ

ػ ف يمسػػؾ الػػد الجظػػاال القػػامـ بضػػبط ليقػػلـ جػػاظي آخػػر بض ػربع أل طعظػػع بس ػ يف لتػػى

يقػػلـ بمعايظ ػ

الم اف لضبط الملاد المخدرال.41
لهظاؾ لال أخر للمساهم الجظامي تظص عليبا المادة  23من بانون العقوبات بقللبا:

" يأخذ حكم الصنريك منن اعتناد أن يقندم مسنكنا أو ممجنأ أو مكنان لالجتمناع لواحند أو أكثنر منن األصنرار النذين
يمارسننون المصوصننية أو العنننف منند امننن الدولننة أو األمننن العننام أو منند األصننخاص أو األم نوال مننع عممننه

بسموكهم اإلجرامي".

ليػػث يم ػػف إدراج هػػذه اللال ػ ضػػمف الظمػػلذج السػػابؽ -النالػػث– مػػف ظمػػاذج أل صػػلر المسػػاهم الجظامي ػ علػػى
أساس اعتبار ما لرد في المادال أعاله مف ابيؿ امدلار التي يقلـ ببا الشريؾ ل التي تساعد في تم يف الجظاال مف

تظفيذ الر ف المادي مف الظالي الفعلي .42

 )2الشريؾ في الجريم أيضا هل مف ااـ بدلر رميسي على مسرلبا لس

هػػذه الجريم ػ لمنالػػع مػػف ي ارا ػ

الخطػ التػي تمػب لفقبػا

الطريػػؽ ل المػػارال ليػػتم ف زميلػػع مػػف تسػػليـ المخػػدراب أل المػػؤنراب العقلي ػ أل

بيعبا.

 الفرع الثاني :عظاصر المساهم الجظامي .
لظ لف بصدد مساهم جظامي في أي مف اللا ب امربع سابق الذ ر
هما:
 -41ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ ره ي ص .56
 -42عبد ا ،سليمافي مرجي سبؽ ذ ره ي ص .186

بد مف تلافر عظصريف أساسيف

أوال :وحدة الجريمة.
للتلقؽ ذلؾ يظبغي أف تتلقؽ الللدال الماديػ ل المعظليػ للجريمػ فللػدال الػر ف المػادي تقتضػي أف ت ػلف الظتيجػ
التي لققبا المشتر لف لالدال لذلؾ مبما تعددب أفعالبـ أل بتعبير آخر يج

سببي ب ؿ فعؿ ساهـ في تلقيقبا.

43

أف ترتبط الظتيج امجراميػ برابطػ

ليث تظتفي هذه الللدال في لاؿ ما اذا لل سلبب مساهم الد الفاعليف لـ تتغير الظتيج .

أما للدال الر ف المادي للجريم فتقتضي التقاء إراداب جميي الجظاال لارتباطبـ معظليا بليث يريد ؿ مظبـ تلقيؽ

الظتيج مف المساهم في الجريم .

ليصبم ال شؼ عف للدال الر ف المعظلي بسيطا في لاؿ ما إذا سبؽ ارت ا

أما في اللا ب امخر فتستدؿ عليبا المل م مف لاامي القضي لمالبستبا.

الجريم تخطيط أل اتفاؽ مسبؽ.

44

ثانيا :تعدد الجناة.

إف الص ػػلرال العاديػ ػ للجريمػ ػ ه ػػي الت ػػي يرت بب ػػا الج ػػاظي لل ػػده دلف مس ػػاعدال م ػػف ال ػػد أم ػػا ف ػػي ل ػػاؿ المس ػػاهم

الجظا مي ي فال يتصلر ايامبا إ على أساس تعدد الفاعليف ب ف ي لظلا انظاف أل أ نر ممف ارت بلا الفعؿ ا جرامي.
ل باسػػتقراء ملاػػؼ المشػػرع الج ازمػػري بخصػػلص الشػريؾ فإظظػػا ظجػػده ي خػػذ بظظريػ التبعيػ ليلاػػي علػػى هػػذا امخيػػر

ظفس العقلباب المقررال للجريم ال باملر لفاعلبا امصلي.

لفقا لظص المادال  23مف القاظلف  18-04سابق الػذ ر لل ػف يختلػؼ اممػر بخصػلص الظػرلؼ المتعلقػ بتلايػي
العقلب ي إذ تسري الظرلؼ الملضلعي على جميي مف ساهـ في الجريمػ ليسػاءللف عظبػا لاف لػـ تلػدث إ مػف

بعضبـ بشرط أف ي لظلا عالميف ببا لفقا لما جاءب بع المادة  3/22من بانون العقوبات الجزاسري.45

في ليف ي خذ المشرع الجزامري بظظري استقالؿ المساهميف إذا تعلػؽ اممػر بػالظرلؼ الشخصػي لمفادهػا أف ػؿ

مساهـ فاعال اف ال شري ا يستقؿ بظرلفع الشخصي المعفي أل المخفف أل المشددال للعقلب على لد سلاء.46

لهل الل ـ الذي لرد في ظص المادة  4/22من بانون العقوبات بقللبا:

" وال تؤثر الظروف الصخصية والتي ينتج عنها تصديد أو تخفيف العقوبة أو اإلعفاء منهنا إال بالنسنبة لمفاعنل

أو الصريك الذي تتصل به هذ الظروف".

 -43ملمد علي السالـ عياد الللبيي مرجي سبؽ ذ رهي ص .273
 -44عبد ا ،سليماف ي مرجي سبؽ ذ ره ي ص .188 ,187
 -45عادؿ الرالي محامرات في القانون العقوبات :القسم العامي الجزامر :ديلاف المطبلعاب الجامعي ي 1999يص.136
 -46عبد ا ،سليماف يمرجي سبؽ ذ رهي ص .195

الفصل الثاني :العقوبات واألحكام اإلجراسية الواردة في القانون
.66-72
مف خالؿ هذا الفصؿ سيتـ استعراض العقلباب التي يلددها المشرع الجزامري لألفعاؿ التي يجرمبا القاظلف -04
 18ػػؿ عل ػػى ل ػػد بامض ػػاف إل ػػى الظ ػػرلؼ الت ػػي اػػد تطػ ػ أر عظ ػػد ارت ػػا
امجرامي المطبق في هذا الخصلص.

الجريمػ ػ ل تغي ػػر عقلبتب ػػا ل امل ػػاـ

المبحث األول :العقلباب المقررال لجرامـ المخدراب.

بعػػد أف سػػبؽ اللػػديث عػػف امر ػػاف الم لظ ػ لج ػرامـ المخػػدراب ال ػلارد الػػظص بش ػ ظبا فػػي القػػاظلف 18-04ي فإظػػع
لبإ تماؿ هذه امخيرال يصبم الفعؿ مجرمػا ليعااػ

لعليع:

عليػع المشػرع الج ازمػري بعقلبػاب لػددها بملجػ

ظفػس القػاظلف

فيـ تتمنؿ هذه العقلباب؟

المطمب األول :العقلباب امصلي في جرامـ المخدراب.

تظقسػػـ ج ػرامـ المخػػدراب إلػػى جظايػػاب لجػػظم ليم ػػف تقسػػيـ هاتػػع امخيػػرال بػػدلرها إلػػى جػػظم عادي ػ لأخػػر مشػػددال

العقلب ,لفيما يلي سيتـ إيراد العقلباب المقررال للجرامـ التي تظدرج تلب ؿ ظلع.

 الفرع األول :العقلباب امصلي في جظم المخدراب.

تظص المادال  9من بانون العقوبات الجزاسري على أف العقلباب في مادال الجظم هي:
أ -اللبس مدال تتجالز شبريف إلى خمس سظلاب ما عدا اللا ب التي يقرر فيبا القاظلف لدلدا أخر .
 -الغرام التي تتجالز  20.000دج.

فبؿ يتلقؽ ذلؾ في ااظلف المخدراب؟

أوال :الجنت العادية.

إف الماللظ على العقلباب امصلي في جظم المخدراب التي تتفؽ لما ايؿ سابقا تتلقؽ فقط في جػريمتيف انظتػيف

هما:

 )1الحيازة واالستهالك الصخصي:

يجرمبما ظص المادة  64ليقرر لبمػا عقلبػ اللػبس مػف شػبريف إلػى سػظتيف بامضػاف إلػى غ ارمػ تتػرالح مػا بػيف
 5000دج إلى  50.000دج.

لتتميز عقلب الليػازال لا سػتبالؾ للمخػدراب أل المػؤنراب العقليػ بصػف غيػر مشػرلع عػف بػااي عقلبػاب الجػظم
امخر ب ظبا اللال اللليدال التي ي لف فيبا القاضي مخي ار في تلايي ألد العقلبتيف فقط أل الهما معا.

لالسػػب

مػػا جػػاء علػػى لسػػاف السػػيد لزيػػر العػػدؿ لػػافظ امختػػاـ أنظػػاء المدالل ػ المتعلق ػ بالمصػػادا علػػى مشػػرلع

القاظلف المتعلؽ باللااي مف المخدراب لالمؤنراب العقلي لامي ا ستعماؿ لا تجار غير المشرلعيف ببماي أظع مف

ألد أهـ الملالر التي يتضمظبا هذا القاظلف هل تقرير العقلباب للجرامـ بش ؿ يتماشى لخطلرال ؿ مظبا.

ل م ػػا ه ػػل مع ػػرلؼ فالمتع ػػاطي يشػ ػ ؿ تبدي ػػدا لخطػ ػ ار عل ػػى ظفس ػػع أ ن ػػر ب ني ػػر م ػػف المجتم ػػي بامض ػػاف فم افلػ ػ
المخدراب لالمؤنراب العقلي استبال ا لترليجا

يم ف أف تظلصر فقط فػي الت يػد علػى الجاظػ

القمعػي لتشػديد

العقلباب دلاظما يظبغي أف تشتمؿ أيضا على إجراءاب لاامي مف ش ظبا تخفيؼ لدال الظاهرال.
لالمتعػػاطي المجػ ّػرـ فعلػػع بملجػ المننادة  64فػػي لػػاؿ مػػا إذا ابػػؿ العػػالج مػػف امدمػػاف سيسػػتفيد مػػف امعفػػاء مػػف

العقلب .

1

للجميي هاتع امسبا

ظجد عقلب الليازال لا ستبالؾ الشخصي غير مشددال ظلعا مػا إذا مػا الرظػب بجػرامـ أخػر

ليخير فيبا القاضي بيف تلايي اللبس أل الغرام فقط أل الهما معا.

 )4منع أو عربمة األعوان المكمفين بمعاينة جراسم القانون :66-72

المادة  62منن بنانون  66-72لتتمنػؿ العقلبػ التػي يقررهػا لػع المشػرع فػي اللػبس مػف

مجرـ بملج
هذا الفعؿ ّ
سظتيف إلى خمس سظلاب لالغرام التي تترالح ما بيف  100.000دج إلى 200.000دج.
ثانيا :الجنت مصددة العقوبة.

لهي الجظم التي يقرر لبا المشرع الجزامري لػدلدا أخػر غيػر مػا اررتػع المػادال  5مػف اػاظلف العقلبػاب الج ازمػريي
لفي هذه اللال تتميز هذه اللدلد بالشػدال لالصػرام ظظػ ار ل ػلف المصػالم التػي تمسػبا هػي مػف المصػالم الليليػ

للمجتمي الجزامري ل التي يلميبا القاظلف
لتتمنؿ هذه الجظم في:

)6عرض أو تسميم مخدرات أو مؤثرات عقمية لمغير بهدف االستعمال الصخصي:

يج ّػرـ هػذا الفعػؿ ظػص المنادة  63منن القنانون  66-72ل يقػػرر لػع عقلبػ اللػبس مػف سػظتيف إلػى عشػر سػػظلاب
لبغرام مف  100.000دج إلى  500.000دج لتتمنؿ خطلرال هذا الجػرـ مقارظػ بجػرـ الليػازال ببػدؼ ا سػتبالؾ

الشخصي أف الجرـ املؿ يساهـ في إفساد الغير لتشجيعع علػى إدمػاف المخػدراب أل المػؤنراب العقليػ ي فػي لػيف
أف المتعاطي ي لف ضلي أ نر مظع جاظيا.

 )4تسهيل االستعمال غير المصروع لممخدرات أوالمؤثرات العقمية ودفع الغير إلدمانها بواسطة الغش:

تجرمبما المادة  69من القانون محل الدراسة لتقرر لبمػا عقلبػ اللػبس مػف خمػس سػظلاب
لهما الفعالف اللذاف ّ
إلى خمس عشرال سظ بامضاف إلى غرام تترالح ما بيف  500.000دج ل 1000.000دج.

)3الوصفة الصورية:

يرد التجريـ في لؽ ػؿ مػف يخللػع القػاظلف ا تصػاؿ بالمخػدر عتبػاراب خاصػ ليسػتغؿ ذلػؾ فػي أغػراض غيػر

مشرلع لفي لؽ الغير الذي يستفيد مف ذلؾ بملج
ليعاا ػ

المادال  61من بانون .66-72

الجػػاظي أل الجظػػاال بػػظفس العقلبػػاب المقػػررال فػػي المػػادال  15لالمتمنل ػ فػػي اللػػبس مػػف خمػػس سػػظلاب إلػػى

خمس عشر سظ لالغرام مف  500.000دج إلى  1000.000دج.
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لتجػػدر امشػػارال أف المػػادتيف  15ل 16اظتػػا مػػادال لالػػدال فػػي مشػػرلع القػػاظلف ظظ ػ ار لتمانػػؿ عقلباتبمػػا إ أف لجظ ػ
الشؤلف القاظلظي لامداريػ لاللريػاب التابعػ للبرلمػاف فصػلتاهما خػتالؼ مضػملف ػؿ مظبمػا لجعلتاهمػا مػادتيف

مظفصلتيف تستقؿ إلداهما عف امخر .

1

)2التعامل غير المصروع بالمخدرات أو المؤثرات العقمية:

يتضمف مجملع مف امفعاؿ ظصب عليبا المادة  69من القانون  66-72في فقرتها األولى لسبؽ شرلبا.
ليعاا

على ارت ػا

ألػد هػذه امفعػاؿ أل أ نػر بػاللبس مػف عشػرال إلػى عشػريف سػظ لبالغ ارمػ مػف 5000.000

دج إلى  50.000.000دج.
لعؿ السب

في لف المشرع الجزامري يسبغ على امفعاؿ المجرمػ بملجػ

المػادال أعػاله لصػؼ الجظلػ أف هاتػع

امفعاؿ إذا ما الرظب بلا ب التعامؿ التي ستلي في الملاد مف  18إلى  21هي امخػؼ باسػتنظاء إذا مػا ارت ببػا

تظظيـ عصابي معيف.

لل ظع يغلظ العقلب المقررال لبا ظظ ار مف هذا التعامؿ يساهـ في إفساد المجتمي عبر تلسيي ظطاؽ تعاطي لترليج

المخدراب لالمؤنراب العقلي .

 الفرع الثاني :العقلباب امصلي في جظاياب المخدراب.

تتمنػػؿ جظايػػاب المخػػدراب فػػي التعامػػؿ بالمخػػدراب ل/أل المػػؤنراب العقلي ػ الػػذي يػػتـ بصػػف غيػػر مشػػرلع عظػػدما

ترت بع جماع إجرامي مظظم لفقا لممادة  3/69من القانون .66-72

لتمليؿ هذا التعامؿ أل تسػييره أل تظظيمػع لفقػا لممنادة  66منن نفنس القنانون لاسػتيراد ل/أل تصػدير بصػف غيػر

مشرلع لمخدراب ل/أل مؤنراب عقلي لفقػا للمػادال  67منن ذات القنانون,ز ارعػ المخػدراب بطريقػ غيػر مشػرلع

لفقا لظص المادة  47من القانون محل الدراسة.

لتتمن ػػؿ العقلب ػػاب امص ػػلي لجمي ػػي هات ػػع الجظاي ػػاب ف ػػي الس ػػجف المؤب ػػد ال ػػذي يق ػػرره المش ػػرع الج ازم ػػري اص ػػى
العقلباب,في ليف يقرر المشرع المصري منال عقلب امعداـ في بعض الجظاياب لمظبا:
 )1استيراد لتصدير (جل ) الجلاهر المخدرال.
 )2التعامؿ في الملاد المخدرال بقصد ا تجار.

 )3تصظيي أل اظتاج أل استخراج أل فصؿ الملاد المخدرال بقصد ا تجار.
 )4إدارال م اف أل تبيم بمقابؿ لالتقديـ للتعاطي بقصد ا تجار.

1

المطمب الثاني :العقلباب التبعي لالت ميلي في جرامـ المخدراب.

بامضاف إلى العقلباب التي سبؽ إيرادهػا بشػ ف ػؿ جريمػ علػى لػد مػف جػرامـ القػاظلف 18-04ي هظػاؾ جملػ

مػػف العقلبػػاب التبعي ػ لالت ميلي ػ ظػػص عليبػػا المشػػرع الج ازمػػري مػػف خػػالؿ المػػادتيف  24ل 29مػػف ظفػػس القػػاظلف,
بليث يم ف في لاؿ الضرلرال تلايي هاتع العقلباب إلى جاظ

 – 1الجريدال الرسمي للمدال بي مرجي سبؽ ذ رهي ص .14
 – 1أظظر الملاد 33ي 34ي  35مف ااظلف المخدراب المصري.

العقلب امصلي .

 الفرع األول :عقلب المظي مف اماام لألجظبي.

تظص المادة  42من القانون  66-72على أظع:

«يجننوز لممحكمننة أن تمنننع أي أجنبنني حك نم عميننه بسننبب إرتكابننه احنندل الج نراسم المنصننوص عميهننا فنني هننذا
القانونم من اإلبامة في اإلبميم الجزاسري إما نهاسيا أو لمدة ال تقل عن عصر سنوات.

يترتننب لقننوة القننانون عمننى المنننع مننن اإلبامننة فنني اإلبمننيم الجزاسننري طننرد المحكننوم عميننه إلننى خننارج الحنندود بعنند

إنقماء العقوبة».

أوال :صروط تطبيت المادة .42
بإستقراء المادال أعاله ظستخلص أظع يج

 )6أن يكون الصخص أجنبيا:

إف امجظبي هل ذلؾ الشخص الذي

تلافر شرطيف أساسييف لتطبيقبا هما:
يتمتي بجظسي البلد الذي يقيـ فيع.

2

لالجظسػػي فػػي عػػرؼ القػػاظلف هػػي تلػػؾ الرابط ػ القاظلظي ػ التػػي تصػػؿ شخصػػا مػػا بدلل ػ معيظ ػ لتظقسػػـ إلػػى ظػػلعيف

أصلي لم تسب .

3

لعليع فالماللظ أف المادة  42تخاط
جميي مف

ؿ مف

يلمؿ الجظسي الجزامري أصلي

اظب أل م تسب لبتعبير آخر

يتمتي بصف الملاطظ في الجزامر.

 )4أن يكون محكوما إلرتكابه جريمة نص عميها القانون :66-72
يم ف تقسيـ هذا ال ّشرط بدلره لعظصريف انظيف هما:

أ -أف ت لف الجريمػ المرت بػ مػف جػرامـ المخػدراب الػلاردال فػي القػاظلف  18-04لتلديػدا فػي الفصػؿ النالػث
مظػػع المعظػػلف

«األحكننام الجزاسيننة»م بليػػث

يتصػػلر تطبيػػؽ مضػػملف المػػادال  24علػػى ج ػرامـ أخػػر

يجرمبما ااظلف العقلباب منال.
تخرج عف هذا اللصؼ السرا أل القتؿ اللذاف ّ
بليث أظع لفي هذه اللال تطبؽ أل اـ هذا القاظلف أي ااظلف العقلباب الجزامري.

ب -أف ي ػػلف امجظب ػػي ال ػػذي يخاطب ػػع ظ ػػص الم ػػادال  24م ػػف الق ػػاظلف  18-04مل لم ػػا علي ػػع رت اب ػػع ه ػػذه

الجريم .

بمعظى ارتباط المظي مف اماام بصدلر ل ػـ اضػامي يػديف هػذا امجظبػي لتػالزـ تلايػي العقلبػ امصػلي لالعقلبػ
الت ميلي بمقتضى ل ـ امداظ الصادرال عف الجب القضامي المختص .
لعليع

يم ف مظي امجظبي مف اماام في لاؿ ما إذا اسػتفاد مػف ظػرلؼ أعفتػع مػف العقلبػ لالتػي سػيرد بياظبػا

في ما يلي.

ثانيا :مممون عقوبة المادة .42

فلل عقلب المادال  24مف ااظلف  18-04هػي المظػي مػف اماامػ التػي تعتبػر مػف ابيػؿ العقلبػاب الت ميليػ التػي
ظصب عليبا المادال  4/9مف ااظلف العقلباب.

 – 2ابتساـ الفراـي المصطمحات القانونية في التصريع الجزاسريي الجزامر :اصر ال تا ي 1998ي ص .124
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– ابتساـ الفراـي مرجي سبؽ ذ ره  ,ص .196

لعرفتبا المادة  64مف ظفس القاظلف (بانون العقوبات) بقللبا:

" المنع من اإلبامة هو حظر تواجد المحكوم عميه في بعض األماكن .وال يجوز أن تفوت مدتنه خمنس سننوات

في مواد الجنت وعصر سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك.

عندما يكون المنع من اإلبامة مقترنا بعقوبة سالبة لمحريةم ففننه يطبنت منن ينوم انقمناء العقوبنة األصنمية أو

اإلفراج عن المحكوم عميه".

لبمقارظ ما لرد في المادال أعاله مي ماجاء في المادال  24مف القاظلف  18-04ظجد:
 )1الم اف الذي يلظر عف امجظبي أف يتلاجد فيع هل اماليـ الجزامري.

 )2مدال المظي مف اماام أدظاها هل عشر( )10سظلاب لأاصاها هػل الطػرد الظبػامي دلف أدظػى تفراػ مػا بػيف
إذا اظب الجريم المرت ب جظل أل جظاي لالسب

هل لساسي الملضلع لخطلرتع.

أي أظع لفيما يخػص جػرامـ المخػدراب يػظص المشػرع الج ازمػري علػى خػالؼ المػدد الزمظيػ المػذ لرال آظفػا فػي المػادال

 12مف ااظلف العقلباب.

 )3تتفؽ ؿ مف المادتيف  12عقلباب ل 24مخدراب في تطبيؽ المظي ابتداءا مف يلـ ا فراج على المتبـ.

ليترت

على ذلؾ طرد امجظبي إلى خارج اماليـ الجزامري بعد اظقضاء فترال عقلبتع بقلال القاظلف.

ماللظ أخيرالي هي أف التلايي عقلب المظي مف اماامػ هػل أمػر التمػالي جػلازي يل ػـ بػع القاضػي فػي لػاؿ مػا

إذا إرت

أظع ضرلري بليث ظجد المشرع الجزامري اد استبؿ ظص المادال  24بلفظ "يجوز".

 الفرع الثاني :عقلباب اللرماف مف ممارس اللقلؽ لالمظي مف اماام لالمصادرال لالغلؽ.

تضػػمظب المنننادة  47منننن القنننانون  66-72الػػظص عل ػػى عقلب ػػاب إضػػافي يم ػػف للقاض ػػي تلايعبػػا إل ػػى جاظػ ػ
العقلباب امصلي ليث تظص للمادال  29في فقرتبا امللى على أظع:

" في حالة اإلدانة لمخالفة األحكنام المنصنوص عميهنا فني هنذا القنانون لمجهنة القمناسية المختصنة أن نقمني
بعقوبة الحرمان من الحقوت السياسية والمدنية والعاسمية من خمس سنوات إلى عصر سنوات".

ألؿ مػا يم ػف ماللظتػع أظػع لتطبيػؽ المػادال  29أعػاله بػػد أف ي ػلف الشػخص مػداظا بمعظػى صػدلر ل ػـ اضػػامي
في لقع رت ابع لالدال أل أ نر مف جرامـ المخدراب التي يظص عليبا القاظلف .18-04

ناظيػػاي تتضػػمف المػػادال  1/29مػػف القػػاظلف  18-04الػػظص علػػى عقلب ػ اللرمػػاف مػػف اللقػػلؽ السياسػػي لالمدظي ػ

لالعاملي .

فاللقلؽ السياسي هي تلؾ اللقلؽ التي يقررها القاظلف العاـ لالتي تمنؿ لػؽ الفػرد فػي إدارال الشػؤلف العامػ لبلػده

إمػػا مباشػػرال أل بلاسػػط ممنلػػيف يختػػارهـ بػػإرادال لػػرال بامضػػاف إلػػى لقػػلؽ أخػػر

اللري ػ لالليػػاال لاممػػف للري ػ

التف ير لالتعبير لالعقيدال لا جتماعي لعدـ التدخؿ في الشؤلف الخاص لغيرهاي هذا بالمعظى اللاسي.
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أمػػا اللقػػلؽ المدظيػ فتعظػػي اللقػػلؽ المظسػػلب للشػػخص بصػػفتع مػػدظيا معللمػػا غيػػر معػػرلؼ ببليتػػع القلميػ لذلػػؾ
للتفريؽ ما بيف هذه اللقلؽ لسابقاتبا (اللقلؽ السياسي ) لالمرتبط بصف الملاطظ التي تجمي الشخص بدللتع.
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لتظقسـ إلى اسميف:

أ -حقننوت األسننرة :لهػػي جميػػي الضػػماظاب المقػػررال للفػػرد ل ػػي يعػػيش فػػي ظػػؿ أسػػرال يظتمػػي إليبػػا ليعػػيش فػػي
ظفبا بليث ت فؿ لع هذه امسرال اف لسامؿ اللماي .

 الحقوت المالية :لالتي ت فؿ لإلظساف لقع في المل ي لامستفادال مف بعض الخدماب.لمػف أمنلػ اللقػػلؽ المدظيػ التػػي يلػػرـ مظبػػا الشػخص بملجػ
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المػػادال  29امسػػتفادال مػػف بعػػض الخػػدماب المتعلقػ

بالجريم المرت ب .

القصر منال.
لاللقلؽ العاملي هي اللقلؽ المتعلق بمر ز الفرد في أسرتع لمظبا ل ي الشخص على أبظامع
ّ
لي لف اللرماف مف اللقلؽ السابق لمدال أدظاها خمس سظلاب لأاصاها عشر سظلاب.
لرد التعريؼ باللرماف مف اللقلؽ السابق مف خالؿ ااظلف العقلباب في المادة  7مكرر  6ب ظع:
" يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوت الوطنية والمدنية والعاسمية في:

 -6العزل أو اإلبصاء من جميع الوظاسف والمناصب العمومية التي لها عالبة بالجريمة.
 -4الحرمان من حت االنتخاب أو الترصت ومن حمل أي وسام.

 -3عدم األهمية ألن يكون مساعدا محمفام أو خبين ار أو صناهدا عمنى أي عقندم أو صناهدا أمنام القمناء إال
عمى سبيل االستدالل.

 -2الحرمان من الحت في حمل األسمحةم وفي التدريسم وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة لمتعميم
بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراببا.

 -9عدم األهمية ألن يكون وصيا أو بيما.
 -1سقوط حقوت الوالية كمها أو بعمها.

في حالة الحكم بعقوبة جناسيةم يجب عمى القامي أن يأمر بالحرمان من حت أو أكثر من الحقوت المنصوص

عميهننا أعننال لمنندة أبصنناها عصننر سنننواتم تسننري مننن يننوم انقمنناء العقوبننة األصننمية أو اإلفنراج عننن المحكننوم

عميه".

لالفقرال الناظي مف المادال  29مف القاظلف  18-04تظص على أظع يجلز زيادال على ذلؾ الل ـ بما ي تي:

" المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة ال تقل عن خمس سنوات".
يم ف تلايي هاتع العقلب لما سيليبا إلى جاظ

ما سبؽ ذ ره بصدد الفقرال امللى مف ظفس المادال.

لتتلقؽ لال المظي مف ممارس المبظ فػي لػؽ مػف يخللػع القػاظلف بل ػـ مبظتػع التػي يمارسػبا ا تصػاؿ بالمخػدر

أل المؤنر العقلي نـ يخالؼ أل اـ المبظ أل يتجالزها الطبي

أل الصػيدلي أل لامػؿ التػرخيص بالقيػاـ بالتعامػؿ

تجرمػع المػادال  16مػف
أل استيراد لتصدير أل زراع المخدراب مهداؼ طبي أل علمي الذيف يرت بلف الفعؿ التي ّ
القاظلف .18-04
" المنع من اإلبامة وفقا لألحكام المنصوص عميها في بانون العقوبات".
لاد سبؽ التطرؽ إليع.
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" سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السيابة لمدة ال تقل عن خمس سنوات".
سيما في لال تبريػ
(سل

المخػدراب سػلاء داخػؿ اللػدلد اللطظيػ (سػل

رخصػ السػياا ) أل عبػر اللػدلد اللطظيػ

جلاز السفر) للمدال أدظاها خمس سظلاب.

" المنع من حيازة أو حمل سالح خامع لمترخيص لمدة ال تقل عن خمس سنوات".
ظفس العقلب تقررها المادال  9م رر  1مف ااظلف العقلباب المذ لرال آظفا.
لاعتبرتبا بامضاف إلى ما جػاء فػي الفقػرال امللػى مػف المػادال  29مػف اػاظلف المخػدراب مػف ابيػؿ اللقػلؽ اللطظيػ

التي يلرـ مظبا الشخص عقلب تبعي للعقلب امصلي المقع عليع رت ابع جريم ما.

" مصادرة األصياء التي استعممت أو كانت موجهة إلرتكاب الجريمة أو األصياء الناجمة عنها".

لتتمنؿ فيما ظصب عليع المادال  32لما يليبا مف ظفس القاظلف لالتي سيتـ شرلبا فيما بعد.

" الغمت لمدة ال تزيد عن عصر سنوات بالنسبة لمفنادت والمنازل المفروصة ومراكز اإلينواء والحاننات والمطناعم
والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح لمجمهور أو مستعمل من ببنل الجمهنورم حينث ارتكنب المسنتغل

أو صارك في ارتكاب الجراسم المنصوص عميها في المادتين  69و 61من هذا القانون".
أي غل ػػؽ جمي ػػي امم ػػا ف العامػ ػ الت ػػي ارت ػ ػ

مس ػػتغلبا أل مس ػػتغللها أل ش ػػارؾ أل ش ػػار لا ف ػػي تس ػػبيؿ تع ػػاطي

المخدراب أل المؤنراب العقلي لبصف غير مشرلع للغير أل دفعبـ أل دفعلهـ دماظبا بلاسط الغش (دسبا في

ملاد غذامي أل مشرلباب) أل م ظبـ أل م ظلهـ مظبا بصف غير مشرلع .

المبحث الثاني :الظرلؼ المتعلق بالعقلب .

إف تلايي العقلباب في لؽ الجظاال الذيف يرت بلف لالدال أل أ نر مف جرامـ المخدراب الػلاردال فػي القػاظلف 18-04
يؤنر فيع مجملع مػف الظػرلؼ يترتػ

عظبػا إمػا عػدـ عقػا

المػتبـ بػالرغـ مػف ايػاـ الجريمػ لالمسػؤللي لتعػرؼ

فػػي هػػذه اللالػ بػػالظرلؼ المعفيػ مػػف العقػػا ي أل تخفيػػؼ العقلبػ لتعػػرؼ بػػالظرلؼ المخففػ للعقلبػ ي أل تشػػديد
العقلب لتعرؼ بالظرلؼ المشددال للعقلب ي لذلؾ تطبيقا لمبدأ شخصي العقلب .

المطمب األول :الظرلؼ المعفي مف العقلب .

لقد ألرد المشرع الجزامري في القاظلف  18-04ظػرفيفي إذا تػلافر ألػدهما مػف شػ ظع أف يػدفي العقلبػ عػف المػتبـي
هما إما العالج مف ا دماف أل التبليغ عف جريم مف جرامـ المخدراب التي يظص عليبا ذاب القاظلف.

 الفرع األول :العالج مف امدماف.

إف لجريمػ اسػػتبالؾ المخػػدراب لالمػػؤنراب العقليػ طابعػػا خاصػػاي ليػػث أظػػع إذا ػػاف امصػػؿ أف ػػؿ جريمػ ترتػ
عقابا فباتع الجريم بالذاب ترت

في المقاـ املؿ تدابير عالجي .
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عرفبا المشرع الجزامري في المادة  66/4من بانون  66-72تلب عظلاف العالج مف امدماف بقللع:

" العننالج مننن اإلدمننان :العننالج الننذي يهنندف إلننى إزالننة التبعيننة النفسننانية أو التبعيننة النفسننية الجسننمانية اتجننا
مخدر أو مؤثر عقمي".

ليفسر ذلؾ ما جاء في المادة األولى من القانون  66-72ب ظع:

" يهدف هذا القانون إلى الوباية من المخدرات والمنؤثرات العقمينة وبمنع االسنتعمال واالتجنار غينر المصنروعين
بها".

ليث يعطي المشرع املللي لللااي مف المخدراب لالمؤنراب العقلي ليجعلبا سابق على القمي.
لتػى أظػع لخػالؿ الجلسػ التػي ظػػلاش فيبػا مشػرلع هػذا القػاظلف أ ػد ػػؿ المتػدخليف علػى هاتػع الغايػ ظظػ ار ل فػػاب
العديدال لالمشا ؿ المستعصي التي يجلببا بقاء المدمف على إدماظع لالتػي اػد تػؤدي فػي ألسػف املػلاؿ إلػى ملتػع

إما بجرع زامدال أل بعد أف ت لف المخدراب ل/أل المؤنراب العقلي اد دمرب جميي لظامفع اللي .

لاد تـ تخصيص فصؿ امؿ للظص علػى "التندابير الوباسينة والعالجينة" هػل الفصػؿ النػاظي مػف القػاظلف 18-04

لالذي يلمؿ ظفس العظلاف في الملاد مف  6إلى  11فتظص المادة  6/1و 4على أظع:

" ال تمارس الدعول العمومية مد األصخاص الذين امتثموا إلى العنالج الطبني النذي وصنف لهنم إل زالنة التسنمم

وتابعو حتى النهاية.

وال يجوز أيما متابعة األصخاص الذين استعمموا المخدرات أو المؤثرات العقمية استعماال غير مصنروع إذا ثبنت

أنهم خمعوا لمعالج المزيل لمتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوباسع المنسوبة إليهم".

لاد صدر المرسوم التنفيذي ربم  447-79الممضي فػي  2007/07/30عػف لزارال العػدؿي لالػذي يلػدد يفيػاب
تطبيؽ المادال  6أعاله.
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ل تـ ظشره في الجريدال الرسمي عدد  49بتاريخ  2007/08/5ابتداءا مف صفلتبا الخامس .
لما يلس
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لصالم القاظلف  18-04أيضػا أف المشػرع لػـ يغفػؿ عػف تعريػؼ امدمػاف لبالتػاي تلديػد الفمػ المعظيػ

بالتدابير العالجي لذلؾ مف خالؿ المادة  67/4مف القاظلف ملؿ الدراس بقللع:

" اإلدمان :حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجا مخدر أو مؤثر عقمي".
أما الملاد مف  7إلى  11فتؤ د على التػدابير اللااميػ لالعالجيػ لتػلرد أل امػا أخػر ت مػؿ القصػد مظبػاي لتتمنػؿ
هذه امل اـ في أظع:

 -1يجلز لقاضي التلقيؽ أل ااضي املػداث إصػدار أمػر باخضػاع المتبمػيف بارت ػا

الجظلػ المظصػلص

عليب ػػا ف ػػي الم ػػادال  12م ػػف الق ػػاظلف  18-04لع ػػالج مزي ػػؿ للتس ػػمـ ف ػػي ل ػػاؿ نب ػػب بلاس ػػط خب ػػرال طبيػ ػ
متخصص لاجتبـ إليع.

ليبقى أمره ظافذا عظد ا اتضاء إلى ليف أف تقرر الجب القضامي المختص خالؼ ذلؾي لفقا لظص المادال  7مف
القاظلف .18-04

 -2يم ػف للجبػ القضػػامي المختصػ ت يػد اممػػر أعػاله أل تمديػد آنػػاره بليػث يبقػى ااممػػا رغػـ المعارضػ أل
ا ستمظاؼ.

بامضػػاف يم ػػف لباتػػع الجبػ إعفػػاء الشػػخص مػػف العقلبػ فػػي لػػاؿ تطبيػػؽ أمػػر الخضػػلع للعػػالج المزيػػؿ للتسػػمـ

لذلؾ لفقا لظص المادال  8مف ظفس القاظلف.

أما في لاؿ رفض ا متناؿ للعالج فتطبؽ العقلباب المظصلص عليبا في المادال  12لذلؾ دلف امخالؿ بتطبيؽ

أل اـ المادال  7مف جديد عظد ا اتضاءي لهل ما تظص عليع المادال  9مف القاظلف .18-04

 -3يػتـ عػػالج إ ازلػ التسػمـ سػػابؽ الػػذ ر إمػا داخػػؿ مؤسسػ متخصصػ أل خارجيػػا تلػػب مراابػ طبيػ ي ليػػث
يعلـ الطبي

المعالج السلط القضامي بصف دلري سير العالج لظتامجع لفقا لػظص المػادال  10مػف ظفػس

القاظلف لالتي تليؿ تلديد شرلط سير العالج لقرار مشترؾ بيف لزير الداخلي لالجماعاب المللي للزير
العدؿ لافظ امختاـ لاللزير الم لؼ بالصل .

 -4طبقا للمادال  11مف القاظلف  18-04يخضي تظفيذ اممر باجراء المرااب الطبي أل الخضلع لعػالج مزيػؿ

للتسػػمـ للمػلاد مػػف  7إلػػى  9مػػف ظفػػس القػػاظلف لالتػػي سػػبؽ بيػػاف أل امبػػا بامضػػاف مل ػػاـ المننادة 649
مكرر  6الفقرة  9-4من بانون االجراءات الجزاسية التي تظص على أظع:

" تمزم الربابة القماسية المتهم أن يخمع بقرار من بامي التحقيت إلى التزام أو عدة التزاماتم وهي كالتالي:

...الخموع إلى بعض اجراءات فحص عالجي حتى وان كان بالمستصفى السيما بغرض إزالة التسمم".

لأخي ػ ار تج ػػدر امش ػػارال إل ػػى أف الق ػػاظلف  18-04ا ػػد أظتق ػػد بب ػػذا الخص ػػلص أنظ ػػاء مظااشػ ػ مش ػػرلعع لالت ػػي س ػػبقب
المصادا عليع.

ليث ألرد السيد لخمر مامي ناسب في البرلمان بعض الماللظاب تمنلب في:

 – 1اامم القلاظيف الجزامري المتعلق بم افل المخدرابي مرجي ال ترلظي سبؽ ذ رهي ص .2

 )1فيما يخص تعريػؼ امدمػاف الػذي جػاء بػع القػاظلفي يػر أظػع جػاء عامػا لغامضػا فػي ظفػس اللاػب بليػث
إ تفى لاضعله بتلضيم لال التبعي الظفسي لالجسماظي اتجاه مخدر أل مؤنر عقلي في لػيف ػاف ل ازمػا
عل ػػيبـ الت ي ػػد عل ػػى أف مسػ ػ ل امدم ػػاف ه ػػي لالػ ػ اس ػػتنظامي تق ػػرر فق ػػط بظ ػػاء عل ػػى خب ػػرال طبيػ ػ دايقػ ػ

لمتخصصػ لذلػؾ لػػمال يصػبم ػػؿ مػف يتعػػاطى المخػدراب ل/أل المػؤنراب العقليػ يػتلجج ب ظػػع فػي لالػ

إدماف لتى يفلب مف العقا .

 )2لػػـ يبػػيف القػػاظلف لضػػعي الشػػخص الػػذي تقػػررب لصػػاللع تػػدابير اللاايػ لالعػػالج لأعفػػي مػػف العقػػا ي نػػـ
عاد بعد فترال رت ا

ظفس الجريم .

هؿ يخضي للعالج مرال أخر أـ تظفذ عليع العقلب مباشرال؟
 )3الت رار الذي لاي فيع المشرع ليظما ظص على عدـ جلاز اتخاذ اجراءاب المتابع ضد مف يمتنؿ للعالج
المزيؿ للتسمـ في المادال  6مف القاظلف .18-04

نػـ عػاد ليػظص علػى إم اظيػ إعفػاء الشػخص مػػف العقلبػاب المظصػلص عليبػا فػي المػادال  12مػف خػالؿ المػػادال 8

مف ظفس القاظلف.

 )4لـ يتـ تلديد مفبلـ الجب القضامي المختص ي هؿ هي جب الل ـ؟ المتابع ؟ أل التلقيؽ؟

ببػذا الخصػلص يم ػػف امجابػ أف المػتمعف للظصػػلص القاظلظيػ التػػي ذ ػرب مصػطلم الجبػ القضػامي المختصػ

أف يستظتج أف المقصلد ببا هل جب الل ـ.

الفرع الثاني :التبليغ عف جريم ظص عليبا القاظلف .18-04



تظص المادة  37من القانون  66-72على أظع:

" يعفى من العقوبة المقررة كل من يبمغ السمطات اإلدارية أو القمناسية بكنل جريمنة منصنوص عميهنا فني هنذا
القانونم ببل البدء في تنفيذها أو الصروع فيها".
إف امعفاء مف العقا

المظصلص عليع في المػادال أعػاله يعتبػر ظلعػا مػف الم افػ ال يمظلبػا المشػرع الج ازمػري ل ػؿ

مػػف يػػؤدي خدم ػ للعدالػ عبػػر مسػػاعدال السػػلطاب العام ػ فػػي ال شػػؼ عػػف الج ػرامـ المظصػػلص عليبػػا فػػي القػػاظلف
18-04ي سيما جرامـ الملاد مف  16إلى  21مف ذاب القاظلف.

لعليع فامعفاء لػيس إبالػ للفعػؿ ل ملػلا للمسػؤللي الجظاميػ للمبلػغي دلاظمػا يتمنػؿ ػؿ أنػره فػي لػط العقلبػ عػف
1
الجاظي بعد استقرار إداظتع دلف المساس بقياـ الجريم ل اعتبار الجاظي مستلقا للعقلب أصال.
ليشػػترط القػػاظلف  18-04أف يػػتـ التبليػػغ ابػػؿ علػػـ السػػلطاب بالجريم ػ ممػػا يقتضػػي أف ي ػػلف الجػػاظي فػػي ملاػػؼ

المبلغ

المعترؼ.

بامضػػاف يج ػ

الشرلع فيبا.

أف يػػتـ التبليػػغ الػػذي يسػػتفيد صػػالبع مػػف ا عفػػاء مػػف العقلب ػ ابػػؿ الب ػدء فػػي تظفيػػذ الجريم ػ أل

لذلؾ لتى ي لف أماـ السلط المختص لاب اؼ تتم ف فيع مف الباط الجريم لالقاء القبض على الجظاال.
 – 1لسيف ملمد جمجلـي موسوعة العدالة الجناسية :العقوبة في جراسم المخدراتي الجزء 2ي مصر :الم ت
.98

الفظي لالصداراب القاظلظي ي 2003ي ص 97ي

ل بػػد علػػى المعللمػػاب التػػي يػػدلي ببػػا المبلػػغ أف تتسػػـ بالصػػدؽ لالجدي ػ لال فاي ػ إذ
باعفاءه مف العقا

بملجػ

يعقػػؿ أف يػػدفي مػػتبـ مػػا

المػادال  30مػف القػاظلف  18-04فػي لػيف أظػع اػدـ معللمػاب اذبػ أل غيػر دايقػ أل

سطلي ليس لبا بير امنر في ال شؼ عف الجريم .

2

المطمب الثاني :امعذار المخفف للعقلب .

إف امعذار المخفف للعقلب هي عبارال عف اللينيػاب التػي ت ارفػؽ الجريمػ أل تلػيط ببػا لالتػي مػف شػ ف ايامبػا أل

تلافرها أف يخفض مف العقلب المقررال على المتبـ.

3

لمف هذه امعذار ما يظص عليع القاظلفي لمظبا ما يترؾ للسلط التقديري للقضاء.

فما ملؿ هاتع امعذار مف القاظلف 18-04؟ لما هل ظطاابا؟
 الفرع األول :امعذار المخفف للعقلب في ااظلف المخدراب.

تظص المادة  36من القانون  66-72على أظع:

"تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو صريكهم المنصوص عميهنا فني المنواد منن  64إلنى 69

من هذا القانون إلى النصفم إذا مكن بعد تحريك الدعول العمومية من ايقاف الفاعل األصمي أو الصركاء فني

نفس الجريمة أو الجراسم األخرل من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة.

وتخفننض العقوبننات المنصننوص عميهننا فنني المنواد مننن  66إلننى  43مننن هننذا القننانون إلننى السننجن المؤبننت مننن

عصر سنوات إلى عصرين سنة".

مف استقراء المادال أعاله يم ف استخالص أظع:
 )1العذر المخفػؼ الػذي تتلػدث عظػع المػادال أعػاله هػل تم ػيف السػلطاب العامػ مػف القػاء القػبض علػى جظػاال
آخ ػريف فػػي ظفػػس الجريم ػ أل فػػي ج ػرامـ مػػف ظفػػس الطبيع ػ أل علػػى ظفػػس الدرج ػ مػػف الخطػػلرالي ليسػػتلي
لظبـ فاعليف أصلييف أل شر اء.

 )2ي لف هذا التم يف بعػد تلريػؾ الػدعل العملميػ فػي لػؽ المػتبـ الػذي اػد ي ػلف مرت ػ
شر امع

فرؽ.

الجريمػ أل ألػد

 )3المادال أعاله تفرؽ بيف:

 جرامـ الملاد مف  12إلى  17مف القاظلف  18-04التي تخفض عقلباتبا إلى الظصؼ.
 جػرامـ المػلاد مػػف  18إلػػى  23التػػي تخفػػض عقلباتبػػا مػػف السػػجف المؤبػػد إلػػى السػػجف المؤاػػب مػػف عشػػر
لس

سظلاب إلى عشريف سظ .

ما يراه القاضي مالمما.

 الفرع الثاني :ظطاؽ تخفيؼ العقلب في جرامـ المخدراب.

2

– ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ رهي ص .92

 – 3ملمد علي السالـ عياد الللبيي مرجي سبؽ ذ رهي ص .543

يخضي تخفيؼ العقلباب في الملاد الجظامي عملما مل اـ المادال  53مف ااظلف العقلباب الج ازمػريي لالتػي تػظص
على أف التخفيؼ ي لف التالي:

أ -عشر سظلاب سجظا إذا اظب العقلب المقررال للجظاي هي امعداـ.
 -خمس سظلاب سجظا إذا اظب العقلب المقررال للجظاي هي السجف المؤبد.

ٍج -نػػالث سػػظلاب لبسػػا إذا اظػػب العقلبػ المقػػررال للجظايػ هػػي السػػجف المؤاػػب مػػف عشػػر سػػظلاب إلػػى عشػريف
سظ .

د-

سظ لالدال لبسػا إذا اظػب العقلبػ المقػررال للجظايػ هػي السػجف المؤاػب مػف خمػس سػظلاب إلػى

عشر سظلاب.

أمػا فػي اػػاظلف المخػدراب اللػالي لباسػػتنظاء مػا سػػبؽ ايػراده فػي الفػػرع املؿ بخصػلص المػادال  31فػػإف المننادة 46

من القانون  66-72تظص على أظع:

" العقوبات المقررة في هذا القانون غير بابمة لمتخفيض حسب الصكل اآلتي:

 عصرون سنة سجنا عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد. -ثمثا العقوبة المقررة في كل الحاالت".

الماللػظ أف الشػؽ املؿ مػف المػػادال يتلػدث عػف جظايػػاب المخػدراب ليػظص علػى عػػدـ إم اظيػ تخفػيض عقلباتبػػا

إلى أاؿ مف عشريف سظ .

بمعظػػى أف الجظػػاال الػػذيف يرت بػػلف ألػػد الجظايػػاب المتعلقػ بالمخػػدراب لتػػى دلاف تػلافر فػػي لقبػػـ ظػػرلؼ مخففػ -
غيػػر المظصػػلص عليبػػا فػػي المػػادال  -31فػػإظبـ مػػي ذلػػؾ يتعرضػػلف لعقلبػ السػػجف الػذي يسػػالي أل يفػػلؽ عشػريف

سظ .

لبمقارظ هذا الل ـ مي الل ـ اللارد في المادال  53مف ااظلف العقلباب ظجده مشددا لالسب

سابق هل لساسي الملضلع لخطلرتع ال بيرتيف.

ما لرد في ملطاب

أما فيما يخص جػظم المخػدراب فػال يم ػف تخفػيض عقلباتبػا إلػى النلنػيفي فيخضػي مرت بلهػا الػذيف يسػتفيدلف مػف

ظرلؼ مخفف باستنظاء ما جاء في المادال  31إلى عقلب تقدر بما يسالي أل يفلؽ نلني العقلب امصلي .
بامضاف تظص المادال  26على عدد مف اللا ب

يستفيد فيبا الجاظي مف الظرلؼ المخفف لتتمنؿ في:

 )1لال استخدامع العظؼ أل امسلل .

 )2لال ممارستع لظيف عملمي لارت ابع الجريم أنظاء ت ديتبا.
 )3لال ارت ا

الجريم مف ابؿ ممتبف في الصل أل شخص م لؼ بم افل المخدراب أل استعمالبا.

 )4لال ما إذا تسببب المخدراب أل المؤنراب العقلي المسلم في لفاال شخص أل أ نر أل في الػداث عاهػ
مستديم .

 )5لال ما إذا أضاؼ الجاظي للمخدراب ملاد مف ش ظبا أف تزيدها خطلرال.

المطمب الثالث :الظرلؼ المشددال للعقلب في جرامـ المخدراب.

إف الظػػرلؼ المشػػددال للعقلبػ ػ هػػي الظ ػػرلؼ أل المظاسػػباب الت ػػي تسػػتدعي مػػف القاض ػػي رفػػي العقلبػ ػ عػػف الل ػػد
المظصلص عليع ااظلظا ظظ ار ل لظبا اد أصبلب غير مالمم بسب

لالظرلؼ المشددال للعقلب في ااظلف المخدراب ظلعاف:

ما استجد مف ظرلؼ.

1

أ -ظرلؼ خصبا المشرع بجرامـ معيظ هي جرامـ الملاد  13ل 17مف القاظلف .18-04
 -ظرلؼ تتعلؽ بجميي جرامـ المخدراب لتتمنؿ في العلد.

 الفرع األول :الظرلؼ المشددال للعقلب الخاص بجرامـ معيظ .

أوال :فيما يخص المادة  63من بانون المخدرات.

تتمنؿ أساسا في الظرلؼ المتعلق بجظلتي عرض أل تسليـ مخدراب ل/أل مؤنراب عقلي على الغير ببدؼ
ا ستعماؿ الشخصي غير المشرلع لالتعامؿ في ملاد مخدرال ل/أل مؤنراب عقلي بصف غير مشرلع .

أوال :عرض أو تسميم المخدرات و/أو المؤثرات العقمية.
تظص المادة  4/63من القانون  66-72على أظع:

"يماعف الحد األبصى لمعقوبة إذا تم تسميم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقمية حسب الصروط المحددة
في الفقرة السابقة عمى باصر أو معوت أو صخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعميمية أو تربوية أو

تكوينية أو صحية أو اجتماعية داخل هيسات عمومية".

ما سبؽ الذ ر فالقاظلف  18-04جاء ببدؼ اللااي مف المخدراب لالمؤنراب العقلي في المقاـ املؿي فظص

على إعفاء المدمف مف جرـ المادال  12في لاؿ امتنالع للعالجي لت يدا على هذا المبدأ فبل يظص على أف
تتللؿ العقلب مف اللبس الذي يترالح ما بيف سظتيف إلى عشر سظلاب لالغرام مف  100.000دج إلى

 500.000دج إلى الضعؼ أي اللبس الذي اد يصؿ إلى عشريف سظ لالغرام التي يم ف أف تبلغ
 1000.000دج.

اصر أل معلايف لهـ أشخاص
لهذا في لاؿ ما إذا لاي جرـ عرض أل تسليـ مخدراب أل مؤنراب عقلي على ّ
ضعفاء يت فؿ القاظلف بلمايتبـي أل على شخص مدمف امتنؿ للعالج لالذي يم ف أف يعلد بمجرد أف تعرض
عليع المخدراب إلى مرالؿ سابق اد يصع

عليع بعدها أل لتى يستليؿ أف يتعالج مف إدماظع بسبببا.

أل في م ار ز تعليمي أل تربلي أل ت ليظي أل صلي أل اجتماعي أل مؤسساب عملمي ليث يظافي هذا الفعؿ

الظظاـ الداخلي لباتع المؤسساب ليخالؼ تماما المبدأ الذي تقلـ عليع مف خدم للمجتمي لامتناؿ للظظاـ لالقاظلف.
ثانيا :فيما يخص التعامل بالمخدرات.

تظص المادة  3/69من القانون  66-72على أظع:

"ويعابب عمى األفعال المنصوص عميها في الفقرة األولى أعال بالسجن المؤيد عندما ترتكبها جماعة إجرامية

منظمة".

 – 1ملمد علي السالـ عياد الللبيي مرجي سبؽ ذ رهي ص .561

يستفاد مف ظص المادال أعاله أف جريم التعامؿ بالجلاهر المخدرال لالتي يصظفبا المشرع الجزامري على أظبا
جظل ليقرر لبا عقلب اللبس مف عشر سظلاب إلى عشريف سظ تتللؿ إلى جظاي يعاا

في لاؿ ارت بتبا جماع إجرامي مظظم .

عليبا بالسجف المؤبد

ما أسلؼ الذ ر في الفصؿ التمبيدي تعتبر جرامـ المخدراب مف ابيؿ الجرامـ المظظم التي تبدد أمف الدلؿ

لاستقرارها.

للذا اف لزاما على المشرع الجزامري تقرير أاصى العقلباب في هذه اللال في لؽ ؿ مف يؤدي دل ار داخؿ

التظظيـ العصابي مف ش ظع في امخير تلقيؽ الظتيج امجرامي لهي التعامؿ في الملاد المخدرال لالمؤنراب العقلي

تلقيقا لمبدأ القمي الذي يؤ د عليع المشرع في المرتب الناظي بعد مبدأ اللااي ي لذلؾ في المادال امللى مف القاظلف

.18-04

 الفرع الثاني :العلد.

تظص المادة  49من القانون  66-72على أظع:

" في حالة العودم تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب األفعال المنصوص عميها في هذا القانون كما يأتي:
 -السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاببا عميها بالحبس من عصر سنوات إلى عصرين سنة.

 السجن المؤبت من عصر سنوات إلى عصنرين سننة عنندما تكنون الجريمنة معاببنا عميهنا بنالحبس مننخمس سنوات إلى عصر سنوات.

 -معف العقوبة المقررة لكل الجراسم األخرل".

أوال :مفهوم العود.

لقد ظظـ المشرع الجزامري " العود " في القسـ النالث تلب ظفس العظلاف مف الفصؿ النالث "صخصية العقوبة" مف

البا

الناظي " مرتكبو الجريمة" مف ااظلف العقلباب في الملاد مف  54إلى .59

لل ظع لـ يذ ر في أي مف الملاد أعاله تعريفا ملددا لعي ليم ف القلؿ أف العػلد فػي اللغػ يعظػي الرجػلع لالت ػراري
أما في ا صطالح القاظلظي فبل ارت ا

جريم أل أ نر تظدرج تلب ظفس الفم .
لالعلد عاـ في الجظاياب بليث

المتبـ جريم أل أ نر بعػد أف ل ػـ عليػع سػابقا بصػلرال اطعيػ مػف أجػؿ

1

يظظر فيع للتشابع بيف الجرميف لخاص فػي الجػظم إذ يتعػيف أف ي ػلف الجػرميف

املؿ لالناظي يظدرجاف تلب ظفس الفم .

لالمشرع الجزامري مف خالؿ المادال  57يعدد الجرامـ التي تلصؼ ب ظبا مف ظفس الظلعي لذلؾ بقللع:

" تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجراسم التي تصممها احدل الفقرات اآلتية:

 -6اختالس األموال العمومية أو الخاصة والسربة واإلخفاء والنصب وخيانة األمانة والرصوة.

 -4خيانة االستمان عمى بياض واصدار أو ببول صيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة.
 -3تبيض األموال واإلفالس بالتدليس واالستيالء عمى مال الصركة بطريت الغش وابتزاز األموال.
 – 1ملمد علي السالـ عياد الللبيي مرجي سبؽ ذ رهي ص .567

 -2القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسيابة في حالة السكر.
 -9المرب والجرح العمدي والمصاجرة والتهديد والتعدي والعصيان.

 -1الفعننل المخننل بالحينناء بنندون عنننف والفعننل العمننني المخننل بالحينناء واعتينناد التحننريض عمننى الفسننت وفسنناد

األخالت والمساعدة عمى الدعارة والتحرش الجنسي".

لمما يتميز بع العلد في الملاد الجظاميػ أظػع إجبػاريي بليػث

تسػتطيي المل مػ ا متظػاع عػف تشػديد العقلبػ إذا
العلد مف الظظاـ العاـ الذي يطبقػع القاضػي للػل

نبب لبا أف الفاعؿ في لال علدي إذ ي لف تشديد العقلب بسب

بدلف طل .

لالعلد بصف عام رغـ أظع يشدد العقلب المقررال للجريم إ أظػع

أل يللؿ المخالف جظل منال.

يغيػر مػف طبيعتبػا ػ ف يلػلؿ الجظلػ جظايػ

لاسػػتنظاء هػػذه القاعػػدال يػػرد بخصػػلص جػرامـ المخػػدراب أيػػف تتلػػلؿ عقلبػ اللػػبس لعقلبػ السػػجف لبالتػػالي تصػػبم

الجظل جظاي .

1

طبقا لظص المادال  27مف القاظلف  18-04أعاله.

ثانيا :صروط تصديد العقوبة بسبب العود واجراءاته.
ل ي تشدد العقلب بسب

العلد بد مف تلافر مجملع مف الشرلط تتمنؿ في:

 )1أف ي لف الل ػـ املؿ صػاد ار بعقلبػ ظػص عليبػا القػاظلف ليػث
بتدبير الترازي.

لأف ي لف ظباميا غير اابؿ للطعف ب ي طريؽي بامضاف يج

اد سقط بالعفل العاـ أل باعادال امعتبار منال.

يعتػد بػالل ـ بػالبراءال أل عػدـ المسػؤللي أل

أف يظؿ اامما لليف ارت ا

الجرـ الناظي فال ي لف

 )2أف ي لف الجرـ الناظي مستقال عف املؿي لأف يراعى فيع أل اـ الملاد  54لما بعدها مف ااظلف العقلباب.

أمػػا اجراءاتػػع فتػػتـ مػػف ابػػؿ ل يػػؿ الجمبلريػ الػػذي يلضػػر صػػليف السػلابؽ القضػػامي عظػػد تقػػديـ المػػتبـ فػػي افػ

اضايا المخدراب لهذا مف أجؿ صل اللصؼ لالت ييؼ القاظلظيي نـ تلليػؿ الملػؼ مباشػرال فػي لالػ لجػلد عػلد

إلى ااضي التلقيؽ.

1

2

– ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ رهي ص .62

 – 2ظبيؿ صقري مرجي سبؽ ذ رهي ص .64 - 62

المبحث الثالث :امل اـ امجرامي اللاردال في القاظلف .18-04

لقد خصص المشرع الجزامري فصال امال للظص على امل اـ امجرامي بخصػلص جػرامـ المخػدراب هػل الفصػؿ

الرابي المعظلف

"القواعد االجراسية" في الملاد مف  32إلى  38مف القاظلف .18-04

لفيما يلي سيتـ التعرض مهـ الظقاط القاظلظي التي لردب ببذا الخصلص.

المطمب األول :المصادرال.

لرد الػػظص علػػى المصػػادرال فػػي مػلاد مختلفػ مػػف القػػاظلف 18-04ي هػػي المػلاد  3/6ل 5-2/29ل 32ل 33ل34

مظع.

فماذا تعظي المصادرال؟ لما هي أل امبا إذا تعلؽ اممر بجرامـ المخدراب؟

 الفرع األول :تعريؼ المصادرال.

المصادرال هي عقلب ماليػ تتمنػؿ فػي ظػزع مل يػ المػاؿ أل العقػار جبػ ار بغيػر عػلض دلاضػافتع إلػى أمػالؾ الدللػ ي
لهي ظلعاف:

 -1مصنننادرة عامنننة :تتمن ػػؿ ف ػػي ظ ػػزع أمػ ػلاؿ المل ػػلـ علي ػػع جملػ ػ لال ػػدالي له ػػي ظ ػػادرال اللج ػػلد بلي ػػث أف أغلػ ػ
التشػريعاب تلرمبػػا ل ػػلف أنرهػا

يرتبطلف معع بعالااب مالي .

يقتصػػر فقػػط علػى المل ػػلـ عليػػع دلاظمػػا يتعػداه إلػػى غيػره مػف أفػراد أسػرتع الػػذيف

 -2مصادرة خاصة :تعتبرها معظـ التشريعاب مف ابيؿ العقلباب امضافي أل التدابير ا لتياطي .

1

ليث ظجد المشرع الجزامري يصظفبا ضمف العقلباب الت ميلي مف خالؿ ظص المادال  5/9مف ااظلف العقلباب.

لتجدر التفرا بيف مفبلـ المصادرال التي هي مف ابيؿ العقلبػاب الت ميليػ أل التػدابير ا لتياطيػ لبػيف المصػادرال

التي يقتضيبا الظظاـ العاـ.

فامللى تتعلؽ بامشياء المضػبلط ذاب الصػل بالجريمػ لتعتبػر اجػراءا غرضػع تمليػؾ الدللػ هاتػع امشػياء جبػ ار

عف صالببا لبغير مقابؿ.

أمػا الظػلع النػاظي مػف المصػادرال فبػل المتعلػؽ بشػيء خػارج بطبيعتػع عػف دامػرال التعامػؿ لمظبػا المخػدراب لالمػؤنراب
العقلي لهي لجلبي

بد مف تطبيقبا في مطلؽ امللاؿ.

 – 1ملمد علي السالـ عياد الللبيي مرجي سبؽ ذ رهي .510-509
2

– لسيف ملمد جمجلـي مرجي سبؽ ذ رهي ص .24

2

 الفرع الثاني :المصادرال في ااظلف المخدراب.

ما أسلؼ الذ ر فقد لرد الظص على المصادرال في عػدال مػلاد مػف القػاظلف  18-04ليػث تػظص المنادة  3/1مظػع
على أظع:

"وف ي جميع الحاالت المنصوص عميهنا فني هنذ المنادة يحكنم بمصنادرة المنواد والنباتنات المحجنوزة إن ابتمنى
األمر بأمر من رسيس الجهة القماسية المختصة بناءا عمى طمب النيابة العامة".

لتظص المادة  34من نفس القانون على أظع:

"تأمر الجهة القماسية المختصة في كل الحاالت المنصوص عميها في المواد  64وما يميهنا منن هنذا القنانونم
بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم يتم اتالفها أو تسنميمها إلنى هيسنة مؤهمنة بصند اسنتعمالها بطريقنة

مصروعة.

تحدد كيفيات تطبيت أحكام هذ المادة عن طريت التنظيم".
ظاللػػظ أف المػػادتيف سػػابقتي الػػذ ر تظصػػاف علػػى المصػػادرال اللجلبيػ لالتػػي هػػي مػػف الظظػػاـ العػػاـ لالمظصػػب علػػى
الظباتاب لالملاد الملجلزال المتلصل مف الجرامـ المظصلص عليبا في الفصؿ النالث مف القاظلف .18-04
لذلؾ إما بغرض اتالفبا أل استعمالبا بالطرؽ المشرلع في المجا ب العلمي لالطبي .

لبالفعؿ ما تظص الفقرال الناظي مػف المػادال  32أعػاله فقػد صػدر المرسنوم التنفينذي ربنم  437-79الممضػي فػي
 2007/07/30عػػف لزارال العػػدؿ لالػػذي يلػػدد يفيػػاب التصػػرؼ فػػي الظباتػػاب لالم ػلاد الملجػػلزال أل المصػػادرال فػػي
إطػػار اللااي ػ مػػف المخػػدراب لالمػػؤنراب العقلي ػ لامػػي ا سػػتعماؿ لا تجػػار غيػػر المشػػرلعيف ببػػاي لتػػـ ظش ػره فػػي

الجريدال الرسمي عدد  49بتاريخ  2007/08/5ابتداء مف صفلتبا السادس .

1

لتتمنػػؿ الجبػ المختصػ بإصػػدار أمػػر المصػػادرال فػػي الجبػ القضػػامي المختصػ بالفصػػؿ فػػي الػػدعل ليػػث ظجػػد

المادال  6تقلؿ ب ف المصادرال ت لف بظاء على أمر مف رميس الجب القضامي المختص لبطل

مف الظياب العام .

نـ ي تي ظص المادال  32ليقلؿ بلجل الظطؽ ب مر المصادرال في جميي جرامـ القاظلف  18-04لمف طرؼ الجب
القضامي المختص الذي يظص

على الظباتاب لالملاد الملجلزال التي لـ يتـ اتالفبػا بعػد ل تسػليمبا لبيمػ مؤهلػ

سػػتعمالبا فػػي لػػدلد مػػا يسػػمم بػػع القػػاظلف دلف اشػػتراط طلػ

الظيابػ لتعليػػؿ ذلػػؾ أف عػػدـ طلػ

هػػذه امخيػػرال

يملل الخطلرال ا جرامي لباتع الملاد.

لامش اؿ المطرلح في هذه اللال هل:
ماذا لل أغفؿ الل ـ القضاء بمصادرال الظباتاب لالملاد الملجلزال ما يظص على ذلؾ القاظلف؟

ليجي

األستاذ حسين محمد جمجوم ب ظع:

ف ػػي ه ػػذه اللالػ ػ ي ػػلف القض ػػاء ا ػػد أخطػ ػ ف ػػي تطبي ػػؽ الق ػػاظلف ليتع ػػيف عل ػػى المل مػ ػ تص ػػليم الخطػ ػ لالقض ػػاء
بالمصادرالي دلاف اف
1
لجلبي.

يجلز لباتع امخيرال تصليم الخط في هذه اللال

– 1اامم القلاظيف الجزامري المتعلق بم افل المخدرابي مرجي ال ترلظي سبؽ ذ رهي ص . 02
 – 1ملمد لسيف جمجلـي مرجي سبؽ ذ رهي ص .25

بد مف مصادرتع إداريا اجراء لاامي

بامضاف ظجد المادة  9-4/47من القانون  66-72تظص على أظع:

"مصادرة األصياء التي استعممت أو كانت موجهة الرتكاب الجريمة أو األصياء الناجمة عنها".
لتضيؼ المادة  33مف ظفس القاظلف ب ظع:

"تننأمر الجهننة القمنناسية المختصننة فنني كننل الحنناالت المنصننوص عميهننا فنني هننذا القننانون بمصننادرة المنص ن ت
والتجهيزات واألمالك المنقولنة والعقارينة األخنرل المسنتعممة أو الموجهنة لالسنتعمال بصند ارتكناب الجريمنة أينا

كان مالكهام إال إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم".

لالمادة  32مف ذاب القاظلف بقللبا:

"تننأمر الجهننة القمنناسية المختصننة فنني كننل الحنناالت بمصننادرة األم نوال النقديننة المسننتعممة فنني ارتكنناب الج نراسم

المنصوص عميها في هذا القانون أو المتحصل عميها منن هنذ الجنراسمم دون المسناس بمصنمحة الغينر حسنن

النية".

المطمب الثاني :امشخاص المتابعيف بارت ا
تظص المادة  39من القانون  66-72على أظع:

جرامـ المخدراب بملج

القاظلف 18-04

"يمكن أن تتابع وتحاكم الجهات القماسية الجزاسرية كل من يرتكب جريمة منصوصا عميها في هذا القانون
سواء كان جزاسريا أو أجنبيا مقيما بالجزاسر أو موجودا بهام أو كل صخص معنوي خامع لمقانون الجزاسريم

ولو خارج اإلبميم الوطني أو يكون بد ارتكب فعال من األفعال المكونة ألحد أركان الجريمة داخل اإلبميم

الجزاسري حتى وان كانت األفعال األخرل بد تم ارتكابها في بمدان أخرل".

 الفرع األول :امشخاص الطبيعي

تظص المادة  6/49من القانون المدني الجزاسري على أظع:
"تبدأ صخصية اإلنسان بتمام والدته حيام وتنتهي بموته".

إ أف المقصلد بالشخص الطبيعي اللارد ذ ره في المادال  35مف ااظلف المخدراب يعظي غير ذلؾ فبل ؿ
إظساف لي سليـ مف علارض امهلي لبلغ سف  18سظ لالذي يرت

جريم لرد بش ظبا ظص في القاظلف -04

18ي على أف ظااص امهلي أي الشخص الذي لـ يبلغ سف  18سظ بعد يخضي للعقلب لفؽ ما اررتع الملاد
 49ل 50مف ااظلف العقلباب اللتاف سبؽ إيرادهما.

ليستلي في ذلؾ أف ي لف هذا الشخص الطبيعي ملاطظا أي لامال للجظسي الجزامري أصلي

اظب أل م تسب ي

أل أف ي لف أجظبيا يلمؿ الجظسي الجزامري دلاظما يقيـ داخؿ اماليـ الجزامري أل يتلاجد بع أنظاء ارت ابع الفعؿ
امجراميي لذلؾ بصرؼ الظظر عف الجظسي التي يلملبا.

 الفرع الثاني :الشخص المعظلي.

مف بيف ايجابياب القاظلف  18-04أظع جعؿ امشخاص المعظلي ملال للتجريـ في لاؿ ااترفب ألد امفعاؿ
الملظلرال بملجبعي بؿ لأ نر مف ذلؾ أظع ظص على العقلباب المقررال عليبا في هاتع اللال .

فمف ليث تجريـ القاظلف لما يقترفع الشخص المعظلي مف جرامـ لردب في القاظلف 18-04ي جاءب المادال 35
سابق الذ ر صريل ملجب ل ؿ هيم يضفي عليبا القاظلف الجزامري الشخصي القاظلظي ليخضعبا مل امع للل
اف مقرها خارج اماليـ الجزامري.

على أف ترت

الجريم أل ألد امفعاؿ الم لظ لبا داخؿ اماليـ الجزامري لفي اللال امخيرال

التجريـ أف يتـ ااتراؼ بقي امفعاؿ خارج القطر الجزامري.

يؤنر في صل

أما مف ليث الظص على عقلب الشخص المعظلي تظص المادة  49من القانون  66-72على أظع:

"بغض النظر عن العقوبات المنصوص عميها بالنسبة لمصخص الطبيعي يعابب الصخص المعنوي الذي يرتكب

جريمة أو أكثر من الجراسم المنصوص عميها في المواد من  63إلى  69من هذا القانون بغرامة تعادل خمس

مرات الغرامة المقررة لمصخص الطبيعي.

وفي حالة ارتكاب الجراسم المنصوص عميها في المواد من  66إلى  46من هذا القانونم يعابب الصخص

المعنوي بغرامة تتراوح من  9707770777دج إلى  49707770777دج.

وفي جميع الحاالتم يتم الحكم بحل المؤسسة أو غمقها مؤبتا لمدة ال تفوت خمس سنوات".
إذ ياللظ على أظع لعاللال على عقا
أشخاص طبيعييفي يعاا

مسيري الشخص المعظلي رت اببـ ألد جرامـ القاظلف  18-04بصفتبـ

الشخص المعظلي الذيف مارسلا أفعالبـ امجرامي باسمع لتلب غطامع بمجملع مف

العقلباب سبؽ ذ رها لالتي تتصؼ في مجملبا بالشدال لالصرام لرصا مف المشرع الجزامري ما سبؽ الذ ر في
مظاسباب عدال على لفظ اممف لا ستقرار داخؿ المجتمي لاللد مف ظاهرال تعاطي لترليج المخدراب إلى أاص

درج .

المطمب الثالث :التلايؼ للظظر.

تظص المادة  39من القانون  66-72على أظع:

" يجنننوز لمنننباط الصنننرطة القمننناسية إذا دعنننت منننرورات التحقينننت االبتنننداسي المتعمنننت بالبحنننث عنننن الجنننراسم
المنصوص عميها في هذا القانون ومعاينتهام أن يوبفوا لمنظر أي صخص مصتبه فيه لمدة  26ساعة.

ويتعين عميهم تقديم الصخص الموبوف لمنظر إلى وكيل الجمهورية ببل انقماء هذا األجل.

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الصخص المقدم إليه يجوز له بنفذن كتنابي أن يمندد حجنز إلنى مندة
ال تتجاوز  3مرات المدة األصمية بعد فحص ممف التحقيت.

ويجوز بصفة استثناسيةم منت هذا االذن بقرار مسبب دون تقديم الصخص إلى النيابة".

 الفرع األول :التلايؼ للظظر في الجرامـ العادي .

يخػػلؿ القػػاظلف لضػػباط الشػػرط القضػػامي سػػلط القػػاء القػػبض علػػى امشػػخاص المشػػتبع فػػيبـ أظبػػـ اػػاملا بافعػػاؿ
اجرامي تتطل

لضعبـ تلب الظظر للبلث لالتلقيؽ.

ليشترط في ذلؾ إخطار ل يؿ الجمبلري ي بامضػاف

 48ساع .

يجػلز لجػز المشػتبع فيػع فػي اللػا ب العاديػ م نػر مػف

لذلؾ بمقتضى المادة  19من بانون اإلجراءات الجزاسيةي التي تظص على أظع:

"إذا دعت مقتمنيات التحقينت االبتنداسي منابط الصنرطة القمناسية إلنى أن يوبنف لمنظنر صخصنا مندة تزيند عنن

ثمان وأربعين ساعةم ففنه يتعين عميه أن يقدم ذلك الصخص ببل انقماء هذا األجل إلى وكيل الجمهورية.

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الصنخص المقندم إلينه يجنوز بنفذن كتنابي أن يمند حجنز إلنى مندة ال

تتجاوز ثمان وأربعين ساعة أخرل بعد فحص ممف التحقيت.

غير أنه يمكن تمديد المدة األصمية لمتوبيف لمنظر بفذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص:
 -مرتين إذا تعمت األمر باالعتداء عمى أمن الدولة.

 ثننالث م نرات إذا تعمننت األمننر بالجريمننة المنظمننة عبننر الحنندود الوطنيننة وج نراسم تبننيض األم نوال والج نراسمالمتعمقة بالتصريع الخاص بالصرف.

خمس مرات إذا تعمت األمر بجراسم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

ويجوز بصفة استثناسية منت ذلك اإلذن بقرار مسبب دون تقديم الصخص إلى النيابة.

وتطبت في جميع األحوال نصوص المواد  96و 96مكرر و 96مكرر  6و 94من هذا القانون".
لي ػلف امذف بتمديػػد مػػدال التلايػػؼ للظظػػر لمػدال  48سػػاع أخػػر فقػػط

غيػػر فػي لػػاؿ مػػا إذا اامػػب ضػػد الجػػاظي

أدل الي مف ش ظبا أف تؤدي تبامػع لفػي اللاػب ظفسػع للػدلاعي ملضػلعي لػـ ت تمػؿ التلريػاب املليػ لضػباط

الشرط القضامي .

1

 الفرع الثاني :التلايؼ للظظر في جرامـ المخدراب.

ظظ ار للساسي جرامـ المخدراب لخطلرتبا لظبا تفتؾ بالفرد لالمجتمي لالدلل فػي آف لالػدي فقػد تضػمف المشػرلع

التمبيدي لقاظلف المخدراب اللالي الظص على أف ت لف مدال التلايؼ للظظر في جػرامـ المخػدراب  96سػاع اابلػ
للتمديد مرال لالدال.

2

لل ف ليف إلال مشرلع القاظلف إلى لجظ الشؤلف القاظلظي لامداري لاللرياب لدراستع إرتػ ب أف فػي ذلػؾ خػرلج

عما جاء في المادة  6/26من الدستور لالتي تظص على أظع:

"يخمع التوبيف لمنظر في مجال التحريات الجزاسية لمربابة القماسية وال يمكن أن يتجاوز مدة  26ساعة".
للذلؾ فقد عدلب مف ملتل الظص القاظلظي لتجعلع  48ساع اابل للتجديد نالث مرابي بليث

يتعارض ذلؾ

لظص المادال  1/48مف الدستلري بامضاف فبل يتماشى لظص المادة  3/26من الدستور التي جاء فيبا:
"ال يمكن تمديد مدة التوبيف لمنظرم إال استثناءام ووفقا لمصروط المحددة بالقانون".

1

لبمقارظ ػ تمديػػد مػػدال التقيػػؼ للظظػػر فػػي الج ػرامـ العادي ػ لج ػرامـ المخػػدراب ظجػػدها فػػي امللػػى أاصػػر مػػف الناظي ػ

لالسػب

أف جػرامـ المخػدراب تمػػس العمػلد الفقػري للدللػ ليػث تطػاؿ الجاظػ

لفي مرالؿ متقدم اد تصي

لتى الجاظ

السياسي.
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– الجريدال الرسمي للمدال بي مرجي سبؽ ذ رهي ص .9

1

– الجريدال الرسمي للمدال بي مرجي سبؽ ذ رهي ص .14

ا جتمػاعي لا خالاػي لا اتصػػادي

بامضاف تلرد المادال  4/37مف القاظلف  18-04استنظاءا على القاعدال العام التي تظص على تقديـ المتشبع فيػع
للمنلؿ أماـ ل يؿ الجمبلري ي بليث تجيز مظم امذف بتمديد مدال التلايؼ للظظر بظاء على ارار مسب

مػف ل يػؿ

الجمبلري دلف تقديـ المتشبع فيعي لهل ظفس الل ـ اللارد في المادال  3/65مف ااظلف امجراءاب الجزامي .

للتػػى فػػي مسػػامؿ المعايظػ لالتفتػػيش لاللجػػز ظجػػد المننادة  3/29و 2مننن بننانون االجنراءات الجزاسيننة تػػظص علػػى
استنظاءاب إذا تعلؽ اممر بجرامـ المخدراب لذلؾ بقللبا:

"وعنندما يتعمنت األمنر بجنراسم المخندرات أو الجريمنة المنظمننة عبنر الحندود الوطنيننة أو الجنراسم الماسنة بأنظمننة
المعالجة اآللية لممعطيات وجنراسم تبينيض األمنوال واإلرهناب وكنذا الجنراسم المتعمقنة بالتصنريع الخناص بالصنرف

فأنه يجوز إجراء التفتنيش والمعايننة والحجنز فني كنل محنل سنكني أو غينر سنكني فني كنل سناعة منن سناعات

النهار أو الميل وذلك بناءا عمى إذن مسبت من وكيل الجمهورية المختص.

عننندما يتعمننت األمننر بننالجراسم المننذكورة فنني الفقننرة الثالثننة أعننال م يمكننن لقامنني التحقيننت أن يقننوم بأيننة عمميننة

تفتننيش أو حجننز لننيال أو نهننا ار وفنني أي مكننان عمننى امتننداد الت نراب الننوطني أو يننأمر مننباط الصننرطة القمنناسية

المختصين لمقيام بذلك".

ليث تـ تعديؿ ااظلف ا جراءاب الجزامي

ما هل ملضم أعاله ليتـ تمديد ا ختصاص المللي للمل مػ للل يػؿ

الجمبلري للقاضي التلقيؽ إلى دامرال اختصاص ملا ـ أخر إذا تعلؽ اممر بجرامـ المخدراب.

