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Résumée :

Les délits de la drogue sont des crimes très dangereux dont leurs 

 effets dépassent  les frontière des états pour devenir un phénomène

 International ‚ et pour cela le législateur algérien a sévèrement  
pénalisé ces crimes  par le biais de la loi 04-18 .

Par ailleurs et en dépit de la sévérité de toutes les sanctions prévues 

Pour des crimes ‚  Le délit de la détention de drogue pour 

Consommation n’est pas exposé  à des sanctions sévères en traitant 

ce dernier  sur aspect curatif.



شكر وعرفان

الحمد لله عز وجل كما يليق بجلل قدره وعظيم سلطانه والذي كان
عونا ومعينا لنا في مشوارنا الدراسي ولول فضله علينا لما وصلنا إلى
هذه المرتبة والصلة والسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه

وسلم

************************

ل يسعنا ونحن نقدم هذه المذكرة إل أن نعبر عن فائق الشكر
والعرفان والمتنان إلى الستاذ محالبي مراد الذي لم يبخل علينا بشيء

من رصيده العلمي أو الفكري وتقديرا لتوجيهاته القيمة وإرشاداته
السديدة فلقد أعطانا الكثير من وقته وبذل كل ما في وسعه حتى

 يكون هذا العمل متكامل

************************

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم
بقبول مناقشة هذه المذكرة و تقييمها بتوجيهاتهم السديدة رغم

مشاغلهم العلمية والعملية فجزاهم الله عنا خير الجزاء

************************

كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى أساتذتنا الذين أمدونا بالكثير
خلل سنوات دراستنا



 

************************
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ععععع   
          إن المخدرات جريمة أصبحت تتسع دائرتها يوما بعد يوم ول��م تع��د تقتص��ر عل��ى بل��د
دون الخر، فل تكاد بقعة تخلو من هذه الظاهرة الخطيرة ال��تي أص��بحت الي��وم جريم�ة عالمي��ة
ولم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية محصورة في بلد واحد ، فبالرغم من تطور النسان في العدي��د
م����ن المج����الت إل أن آف����ة المخ����درات ل ت����زال تنخ����ر المجتمع����ات وتول����د العدي����د م����ن الف����ات

التي تؤدي إلى الدمار والضياع.
          تطورت آفة  المخدرات حتى وص��لت درج��ة هام��ة م��ن التعقي��د تواجهه��ا المجتمع��ات،
وأدى ذلك إلى تجريمها ف�ي مختل�ف تش�ريعات الع�الم بس�بب م�ا تلحق�ه م�ن أض��رار ف�ي الم�وال
والنف���س، فأص���بح م���ن الض���روري التس���ليم ب���أن ه���ذه الف���ة الخطي���رة متع���ددة البع���اد ومتفاوت���ة
المس����تويات، وه����ذا م����ا أدى إل����ى توحي����د جه����ود دول الع����الم م����ن أج����ل القض����اء عليه����ا، وه����ذا
عن طريق التعاون فيما بينها، سواء في شكل تجمعات دولية أو عن طريق منظمات دولية. 
وترتب��ط بج��رائم المخ��درات ج��رائم ك��ثيرة ،كم��ا ترت��ب ح��وادث م��رور وتلح��ق باقتص��اديات ال��دول
أضرار وخيمة، سواء بالنتاج والقوة العامل��ة وتراج�ع التنمي��ة وتتع��دى تل��ك الض��رار ذل��ك وتنت��ج

ضحايا ل علقة لهم بالمخدرات.
       كم����ا ت����ؤثر جريم����ة المخ����درات عل����ى اقتص����اديات ال����دول م����ن خلل الم����وال الض����خمة
المخصص�����ة لتموي����ل الهيئات لمكافحته����ا ،مث����ل هيئات مكافحته����ا م����ن ش����رطة ودرك وح�����راس
الس����واحل وجم����ارك وس���جون والقض����اء والط���ب الش����رعي وبرام����ج التوعي����ة والتش����خيص والعلج
ع���ادة التأهي���ل والس���تيعاب، وم���ن خلل الم���وال الض���خمة المس���تنزفة م���ن التهري���ب وزراع���ة واع
واتج��ار ف��ي ه��ذه الس��موم ،وم��ن خلل الخس��ائر البش��رية المتمثل��ة ف��ي الع��املون ف��ي المخ��درات
والم��دمنون والمتع��اطون والض��حايا البري��اء، وتتف��اوت أض��رار المخ��درات عل��ى متعاطيه��ا عل��ى
نحو خطير ف�ي ب�دنه ونفس�ه وعقل�ه وس�لوكه وعلقت�ه ب�البيئة المحيط��ة ب�ه، وتتمث�ل ف�ي الخم�ول
ص�ابات والكسل وفق�دان المس��ؤولية والته��ور واض��طراب الدراك والتس�بب ف�ي ح�وادث مروري��ة واع
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عم��ل، وتجع��ل م��ن الم��دمن ق��ابل للم��راض النفس��ية والبدني��ة والعقلي��ة والش��عور ب��القلق وانفص��ام
الشخص���ية وح���تى إل���ى تغيي���رات ح���ادة ف���ي الم���خ، كم���ا ق���د يص���اب الم���دمن بفق���دان المناع���ة إذا
اس��تعمل حقن��ا ملوث��ة، كم��ا ت��ؤثر المخ��درات عل��ى الم��دمن م��ن خلل إح��داث ك��وارث عل��ى الف��رد
مث���ل التفك���ك الس���ري والجتم���اعي والعج���ز ع���ن ت���وفير المتطلب���ات الساس���ية للف���رد والس���رة،
كما قد يقع غالبا تحت تأثير الطلب على المخدرات في جرائم السرقة والترويج والسطو والقت��ل
والقمار والديون، فهي ظاهرة ذات أبعاد تربوية واجتماعية وثقافية ونفسية ومجتمعية ودولية 

          إن الهتمام الكبر لدول العالم  هو مكافحة التعاطي والتجار بالمخدرات نظرا لم��ا
تحتل���ه ه���ذه الجريم���ة م���ن ص���دارة، و نظ���را لخطورته���ا واتس���اعها بس���بب ت���داولها وزي���ادة حج���م
التج��ار فيه��ا، مم��ا ينت��ج عن��ه زي��ادة المتع��اطين و ي��ؤثر عل��ى اقتص��اديات ال��دول بزي��ادة أعب��اء
مكافحة هذه الظاهرة، في حين أن الجماع��ات الجرامي��ة تعتم��د عل��ى إمكاني��ات هائل��ة ومتط��ورة
وتلج�ا إل��ى وس�ائل متع��ددة للتس��تر عل��ى جرائمه�ا، له��ذه الس�باب عم��دت الجمعي��ة العام��ة للم��م

 بع��رض اتفاقي��ة الم��م1988 ديس��مبر 19المتح��دة ف��ي جلس��تها العام��ة السادس��ة المنعق��دة ف��ي 
المتح���دة لمكافح���ة التج���ار غي���ر المش���روع ف���ي المخ���درات والم���ؤثرات العقلي���ة و ال���تي ص���ادقت

1988 ج����انفي 28 الم����ؤرخ ف����ي 41- 95عليه����ا الج����زائر بم����وجب المرس����وم الرئاس����ي رق����م 
 ، وق��د ج�اء ف��ي مض��مون ه��ذه التفاقي��ة أنه��ا1988 ديسمبر  20والموافق عليها بفيينا بتاريخ 

ته��دف إل��ى النه��وض بالتع��اون فيم��ا بي��ن ال��دول ح��تى تتمك��ن م��ن التص��دي بمزي��د م��ن الفعالي��ة
لمختل�����ف مظ�����اهر مش�����كلة التج�����ار بالمخ�����درات، وعل�����ى ال�����دول أن تتخ�����ذ الت�����دابير التش�����ريعية
والداري���ة وفق���ا للحك���ام الساس���ية لنظمه���ا التش���ريعية وأن تتخ���ذ ت���دابير لتجري���م تل���ك الفع���ال

وكذلك فيما يخص المشاكل الجرائية، 
         والجزائر وفاءا منها بالتزاماتها الدولية وبسبب مقتضيات داخلية أصدرت القانون رقم

 يتعل���ق بالوقاي���ة م���ن المخ���درات والم���ؤثرات العقلي���ة2004 ديس���مبر 25 الم���ؤرخ ف���ي 04-18
وقم��ع الس��تعمال والتج��ار غي��ر المش��روعين به��ا، وق��د تض��من ت��دابير وقائي��ة وعلجي��ة وأحك��ام

2



ععع ع عععع عععع ع ع عععع ععع ع عععع ع عع عععع
عععععععع                                   ععععع

جزائي����ة تحت����وى عل����ى تجري����م جمي����ع ح���الت الس����تعمال والتج����ار بالمخ����درات، وك����ذلك قواع����د
إجرائية. 

فالشكالية المطروحة في هذه المذكرة هي :
مدى فعالية ونجاح المشرع الجزائري في مكافحة جريمة تعاطي وترويج المخدرات ؟ 

سبب اختيار الموضوع :
سبب اختيارنا لهذا الموضوع ه��و انتش�ار وتف�اقم خط�ر جريم��ة تع��اطي وتروي��ج المخ��درات ال��تي
أص��بح يع�اني منه�ا الع�الم واتس�اع رقعته�ا ح�تى أص�بحت تنخ�ر ف�ي المجتم�ع وف��ي الف��رد بس�بب

تنوع أساليبها وظهور أنماط جديدة على المجتمع في شكلها وأسلوبها 
أهداف الدراسة :

ته��دف ه��ذه الدراس��ة إل��ى دراس��ة موض��وع جريم��ة تع��اطي وتروي��ج المخ��درات ال��تي ن��ص عليه��ا
 ورغ���م أن ه��ذا الموض���وع تم��ت دراس��ته م��ن قب��ل العدي���د م��ن الب���احثين إل أن18-04الق��انون 

أهميته وخطورته تجعله خصب للبحث 
صعوبات البحث:

م����ن الص����عوبات ال����تي واجهتن����ا أثن����اء البح����ث ه����ي نق���ص المراج����ع المتخصص����ة ف���ي التش����ريع
الجزائري بالمقارنة مع التشريعات المقارنة 

منهج الدراسة :
عن����د دراس���تنا له����ذا الموض����وع اتبعن����ا المنه����ج التحليل����ي ويظه����ر ذل����ك بتحلي����ل ونق���د النص���وص

القانونية هذا وبالضافة إلى الستعانة بالمنهج الوصفي 
عرض الخطة :

         للجاب���ة عل���ى ه���ذه الش���كالية المطروح���ة قس���منا ه���ذا الموض���وع إل���ى فص���لين اثني���ن،

يتعل������ق بجريم������ة تع������اطي المخ������درات و قس������مناه ك������ذلك إل������ى مبح������ثين، (الفص��ل الول)

يتعلق بجريمة ترويج المخدرات و قسمناه كذلك إلى مبحثين. (الفصل الثاني)أما
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تتتتت تتتتت تتتتتت تتتتتتتتعنوان المذكرة: 
 تت تتتتتتت تتتتتتتت

 تتتتت

 تتتتت تتتتت: تتتتت تتتتت تتتتتتتت تت تتتتتتت تتتتتتتت

مفهوم تعاطي المخدرات  الول:تتتتتت

تقديم المخدرات للتعاطي :اللول المطلب  

تسهيل تعاطي المخدرات : المطلب الثاني  

مكان تعاطي المخدرات : المطلب الثالث  

الثاني:أركان جريمة تعاطي المخدرات تتتتتت  

الركن الشرعي :اللولالمطلب 

الركن المادي المطلب الثاني:  

الركن المعنلوي المطلب الثالث:  

الثالث: سبل مكافحة جريمة تعاطي المخدرات تتتتتت  

التدابير اللوقائية لوالعلجية :اللولالمطلب   

العقلوبات المقررة لجريمة تعاطي المخدرات المطلب الثاني:

التعالون الدلولي في مكافحة تعاطي المخدرات المطلب الثالث:

 تتتتت تتتتتت : تتتتت تتتتت تتتتتتتت تت تتتتتتت تتتتتتتت

مفهوم ترويج المخدرات وتكييفه القانوني  الول:تتتتتت   



مفهلوم ترلويج المخدرات :اللول المطلب

جنح ترلويج المخدرات : المطلب الثاني

جنايات ترلويج المخدرات : المطلب الثالث

الثاني:أركان جريمة ترويج المخدرات تتتتتت  

الركن الشرعي :اللولالمطلب 

الركن المادي المطلب الثاني:  

الركن المعنلوي المطلب الثالث:  

الثالث: سبل مكافحة جريمة ترويج المخدرات تتتتتت  

تدابير اللوقاية من انتشار ترلويج المخدرات :اللولالمطلب   

العقلوبات المقررة لمكافحة جريمة ترلويج المخدرات المطلب الثاني:  

التعالون الدلولي في مكافحة ترلويج المخدرات المطلب الثالث:  

 : الخاتمة
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 الفصل األول

 جريمة تعاطي المخدرات في التشريع الجزائري
 

و تصرفات أإن جريمة تعاطي المخدرات كغيرها من الجرائم، تتصل بها عدة أفعال           

ة جريم و التسهيل للتعاطي، حيث أن لتقديماتدخل في تكوينها، و من هذه األفعال نذكر 

 لركناتعاطي المخدرات جريمة قائمة بحد ذاتها فلها أركان ملزمة لقيامها، تتمثل في 

  وقائية ابيرالشرعي الركن المادي و الركن المعنوي، و بطبيعة الحال تقرر لهذه الجريمة تد

عات ية أو التشريو أخرى عالجية، و عقوبات منصوص عليها سواء في االتفاقيات الدول

 األخرى، منها التشريع الجزائري.

 وأركانهاااتعاااطي المخاادرات جريمااة ممااا ساابن، ساانتناول فااي هااذا الفصاال، مفهااو            

 (.)المبحث الثاني سبل مكافحتها بعدها،  )المبحث األول(
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 المبحث األول 

 أركانها و تعاطي المخدرات جريمةمفهوم 

        تعاطي المخدرات يعرف أيضا بإساءة استعمال المخدرات، و يشار بالمصطلح           

، و ينجم عن تعاطيها امادة، بحيث تؤدي آثارها إلى اإلضرار بمتعاطيهلتناول المتكرر لالإلى 

جسدي أو كالهما معا، نفسي و تدهور  كما ينجم عن تعاطيها. 1أضرار اجتماعية و اقتصادية

الضار  المترتبحيث عرفت منظمة الصحة العالمية االعتماد بأنه حالة من التسمم الدوري أو 

للفرد و المجتمع، و ينشأ بسبب االستعمال للعقار الطبيعي أو المصنع، و يتصف بقدرته على 

 .2إحداث رغبة ال يمكن قهرها أو مقاومتها

هو  الفتور والخمول واصطالحا أيما يسبب الخدر  والمخدرات جمع مخدر وهو في اللغة

 المواد درجتأمادة مسكنة أو منبهة تبعا لنوعها ولم يتم تعريفها في مختلف القوانين وإنما 

مادة بال المخدرة في جداول ملحقة بها في حين ذكرت بعض القوانين صفة المخدر التي تلحن

 يجةطة تبعا لنتوتركت للقاضي حرية التقدير في تحديد طبيعة المادة المخدرة المضبو

 3التحليالت التي يجريها الخبراء 

ة لمنطقاومن أكثر المخدرات الطبيعية شيوعا في وتنقسم المخدرات إلى طبيعية وتركيبية 

خاش الحشيش المستخرج من نبات القنب واألفيون المستخرج من نبات الخش :العربية هي

ف من لمقتطالكوكا و القات ا رةوالكوكايين المستخرج من شج والهيروينومشتقاته المورفين 

ائية المصنعة في معامل متخصصة بطرق كيمي أيأما المخدرات التركيبية  4القات  شجرة

 5 السبوكال المنادركس و و  فهي الحبوب المخدرة وأكثرها انتشارا حبوب الكيتاكون

لمطلب  ) ا مفهو  تعاطي المخادرات من خالل ما سبن، سنتطرق في هذا المبحث إلى           

 ،                 )المطل  الثاني(تعاطي المخدرات  أركان جريمةبعدها األول(، 

                                                           
سلسلة عالم المعرفة يصدرها المجلس الثقافي للفنون و اآلداب، مصطفى يوسف، المخدرات و المجتمع نظرة تكاملية،  - 1

  .24، ص 1996الكويت، 

 .29 ، ص1993نان، ببيروت، ل النفاش،، دار األولى، المخدرات إمبراطورية الشيطان، الطبعة عرموش هاني -2

 .16، ص 1984، بغداد ، كلية القانون ، رسالة ماجستير ، دراسة مقارنةالمخدرات جرائم ، د صباح كر  شعبان  -3

شات نتاذ اكر  اليه في مؤلف علم االجتماع الجنائي لالس اإلشارةتم ، يدور خالف حول اعتبار القات مادة مخدرة  -4

 .16، ص 2009،االردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، ابراهيم 

، 1990، ان عم، منشورات المكتاب العربي لشؤون المخدرات ، في الوطن العربي ، المخدرات اللواء هاشم القيسي  -5

 .04ص 

 



جريمة تعاطي المخدرات في التشريع الجزائري                                   الفصل األول:    
 

6 
 

 

 المطل  األول

  المخدرات مفهوم تعاطي

م سوف ندرس المقصود بتقدي األولفي الفرع ثالث فروع  إلىوسوف نقسم هذا المطلب 

 لفرعالمخدرات للتعاطي وفي الفرع الثاني المقصود بتسهيل تعاطي المخدرات أما في ا

 الثالث فسنتطرق إلى المقصود بإدارة مكان تعاطي المخدرات 

 

 األول الفرع

 للتعاطي المخدرات المقصود بتقديم

 

ر مادة مخدرة لكي يتعاطاها        أن يقد  شخص ألخ يقصد بتقديم المخدرات للتعاطي          

في غير األحوال الجائزة قانونا، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، فإذا تم تقديم المادة 

جل استعمالها لوجه حن أو أداء لواجبه فيكون ذلك عمال أالمخدرة من شخص ألخر من 

مشروعا، كأن يقد  الطبيب أو الممرض للمريض مادة مخدرة للتعاطي في األحوال و الحدود 

، يقتضي األمر أن يكون مرتكبها تقديم المخدرات للتعاطيالمرخص بها قانونا. لقيا  جريمة 

 يا يتم بمقتضاه تقديم المادة المحظورة للتعاطي محررا للمادة المخدرة، و أن يأتي فعال إيجاب

 .1و أن يضعها تحت تصرفه و رهن مشيئته

فالبعض يفضل  آلخرومن شخص  آلخروتختلف طرق تعاطي المخدرات من صنف 

ل يشعر بنشوة وهو يتعاطاها وسط مجموعة والبعض يفض األخرالتعاطي مفردا والبعض 

 الحقن في الوريد يفضل التدخين والبعض يفضل  واآلخرالشم 

 :وسنوضح طرق تعاطي كل نوع كما يلي 

  واألفيونالحشيش  : أوال

في شكل  يتعاطفقد يؤخذ عن طرين الفم وقد ويتم تعاطيه بعدة طرق  :الحشيش  -

الحشيش وقممه الزهرية وينقعها في  أوراقالمدمن  يتعاطالشراب حيث  أوسجائر 

                                                           
 .36، ص (د س ن)احمد محمود خليل، جريمة المخدرات، موسوعة الفضاء للدول العربية، القاهرة، مصر،  - 1
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بحيث يخلط الحشيش  1األكلقد يتم تعاطيه عن طرين  وأخيراالماء ويذيبها ثم يشربها 

 بمواد دهنية أو بتوابل ويقطع على هيئة الشوكوالطة ويؤكل مع بعض األطعمة 

عقبه اء ويويتم تعاطيه بعدة طرق عن طرق الفم أو التدخين أو بالبلع بالم : األفيون -

حالب الستتناول كوب من الشاي أو الشراب بعد غليه وإضافة كمية من السكر إليه أو ا

ت حيث يوضع تحت اللسان وتطول فترة امتصاصه أو األكل مخلوط مع بعض الحلويا

 حقن تحتن الالمورفين فيتم تعاطيه عن طري أو الحقن أو مذابا مع القهوة أو الشاي أما

 2الجلد أو في العضل أو الوريد 

 كوكايين وال القات : ثانيا

صاص لساعات طويلة يتم خاللها امتيؤخذ عن طرين التخزين في فم المدمن  :القات -

  ازيةعصاراتها ويتخلل هذه العملية بين الحين واآلخر شرب الماء أو المياه الغ

بطرق متعددة تتشابه بشكل كبير مع الحشيش سواء عن طرين يؤخذ  :الكوكايين -

  3التدخين أو االستحالب تحت اللسان أو مع بعض األطعمة أو المشروبات 

 منشطاتت والمهلوساال :ثانيا 

ير وهو عقار شديد التأث 25D S L 4الفم وأشهر عقار ؤخذ عن طرينت :تمهلوساال -

ت انتشر بشكل واسع في الستينات وأوائل السبعينات لكن المدمنين عن المخدرا

ن تراجعوا نوعا ما عنه بسبب الحوادث الخطيرة التي تعرض لها بعض األشخاص م

 جراء استهالكه 

 مفيتامينات تؤخذ عن طرين الفم وتنتشر في الوسطوتسمى كذلك اٱل :تمنشطاال -

 بين طلبة المدارس والجامعات وسائقي الشاحنات في الطرقات الرياضي و

 

 

                                                           

 .53، ص  2004ريل اف،261العدد ،الرياض،جامعة نايف العربية للعلو  األمنية ، مجلة األمن والحياة  ،د.سعيد سعيد الغامدي  -1

 .41، ص  المرجع السابن -2

نة س أهراس، سوق المديرية العامة لألمن الوطني، محاضرة بعنوان: التقرير الدولي حول المخدرات وكيفية التوعية والوقاية، -3

2005 

لى فصيلة العقاقير مادة التي تنتمي ا 27ألنه المادة الخامسة والعشرون من ،  25أطلن العلماء على هذا المخدر رقم  -4

 المهلوسة 
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 :فعل تقديم المخدرات للتعاطي صورتين ويتخذ 

 

 تقديم المادة المخدرة ويعقبها التعاطي  :الصورة األولى

يقصد بتقديم المخدرات ويعقبها التعاطي أن يقد  شخص مادة مخدرة لشخص ما           

وهذا الشخص الثاني يقو  بتعاطيها وهنا فالجريمة قائمة بصدور الفعل االيجابي من الشخص 

األول وصدور الفعل االيجابي من الشخص الثاني  ويتمثل الفعل االيجابي للشخص األول في 

 1االيجابي للشخص الثاني هو قيامه بتعاطي هذه المادة المخدرة  التقديم للتعاطي أما الفعل

 

 يعقبها التعاطي أنتقديم المادة المخدرة دون  :الصورة الثانية

ص رة لشخيعقبها التعاطي أن يقد  شخص مادة مخدن إن وديقصد بتقديم المخدرات          

لفعل ادور صما وهذا الشخص الثاني ال يقو  بتعاطيها ولكن رغم ذلك فالجريمة قائمة بمجرد 

ة الن مخدرااليجابي من الشخص األول حتى وان كان الشخص الثاني لم يتعاطى هذه المادة ال

 بي الل أما مجرد اتخاذ موقف سلهذه الجريمة تتطلب صدور نشاط ايجابي من الشخص األو

 2يتحقن معه معنى التقديم للتعاطي  

 

 ان ذلكتعاطاها سواء كيبالتسليم للتعاطي تقديم شخص آلخر المادة المخدرة لكي ويقصد 

 3بمقابل أو دون مقابل 

 ال أ طي لتعاا أعقبهوتتم جريمة تقديم المخدرات للتعاطي بمجرد تسليم المادة المخدرة سواء 

قديم مجرد تتتم الجريمة ب وإنماتعاطي المادة المخدرة ليس شرطا لقيا  الجريمة  أنى بمعن

 4المخدر للتعاطي 

 

                                                           

 .19، ص 2014السنة الجامعية ، جامعة بسكرة  ،مذكرة ماستر، جريمة تعاطي وترويج المخدرات  ، بوراوي شرف الدين  -1

 .20، ص المرجع السابن -2

 .43، ص   1974، القاهرة، دار الفكر العربي ، السببية في القانون الجنائي  ، رؤوف عبيد   -3

 .91، ص   2008، الجزائر، دار الهدى ، الجريمة المنظمة ، قمراوي عزالدين  ، نبيل صقر  -4
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 الثاني الفرع

 المقصود بتسهيل تعاطي المخدرات

اطيه المخدر التعاطي و تمكين الغير من تع ، تسهيل بتسهيل تعاطي المخدرات يقصد          

        عاطي   للت في غير األحوال الجائزة قانونا، و ذلك بأن يقو  بنشاط ما، كأن يقد  له حقنة

          أو يساعده في الوصول إلى مكان يستطيع التعاطي في داخله بدون خوف أو أن يقد 

و  بي يقفعل إيجا بأي المخدراتل تعاطي تسهيله األدوات الالزمة للتعاطي. تتحقن جريمة 

 به الجاني بقصد تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة.

فيتمثل تسهيل تعاطي المخدرات في تمكين الغير من المادة المخدرة حتى ولو لم يتعاطاها 

  1بمقتضى نشاط الجاني المسهل ولواله ما استطاع المتعاطي تحقين غرضه 

متعلن ال 18-04رقم من القانون  16و  15ل وردت في المادتين يأخذ هذا الفعل عدة أشكا

 بها وعينبالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشر

 : 2وتتمثل في

انا ل أو مجمقابتسهيل للغير االستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ب -

فقرة األولى ال 15بأية طريقة كانت السيما بتوفير المحل لهذا الغرض كما نصت عليه المادة 

  2 18-04رقم من القانون 

 :الجمهور مستعمل من  أوالسماح باستعمال المخدرات في مكان مخصص للجمهور  -

زل و منويتعلن األمر بالمالك والمسيرين والمديرين والمستغلين بأي صفة كانت لفندق أ

مكان آخر مخصص  أيمفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو 

ل داخ للجمهور أو مستعمل من طرف الجمهور كالمقاهي الذين يسمحون باستعمال المخدرات

لى من القانون الفقرة األو 15تها أو في األماكن المذكورة في المادة هذه المؤسسات أو ملحقا

  3 18-04رقم 

                                                           

 .40ص  ، 2007 ،جزائر، الهومة، دار جريمة المنظمة وصداها على األنظمة العقابية، نصر الدين مروك  -1

 ،امالمتعلن بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين به 18-04 رقم قانون –2

2004ديسمبر  26المؤرخة في  83الجريدة الرسمية عدد   

عة فالد، الجزائر ،مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء  ، جريمة  المخدرات وطرق اثباتها ، ايت يحي كريم   -3

 .20، ص   2004/2007سنوات التكوين  ، 15
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ة سبيل المحاباة تحتوى على مؤثرات عقلي ىلاوعتقديم عن قصد وصفة طبية صورية  -

وجه  وتستهدف هذه الصورة األطباء على 18-04الفقرة الثانية من القانون  16المادة 

 الخصوص  

فات الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو محاولة الحصول عليها بواسطة وص -

ويتعلن  18-04الفقرة الثالثة من القانون  16طبية صورية بناءا على ما عرض عليه المادة 

 الصورية للحصول على المؤثرات العقلية هنا بمن يستعمل الوصفة الطبية  األمر

لكين في مشروبات دون علم المسته أوفي مواد غذائية  مؤثرات عقلية أووضع مخدرات  -

 18-04الفقرة الثانية من القانون  15نصت عليه المادة 

الية من مسنة وبغرامة  15 إلىسنوات  05المذكورة سابقا بالحبس من  األفعالويعاقب على 

  15وفقا لنص المادة  جدمليون  إلىدج  ألف 500

ويقصد باالستعمال غير المشروع االستعمال الشخصي للمخدرات الموضوعة تحت الرقابة   

 1بدون وصفة طبية 

قانون  أيلعا  افي القانون  مألوفةغير  األفعالالعقوبات المقررة جزاء هذه  أنوالمالحظ هنا 

ها يصل حد حبس للجنحعقوبة  أحكامهضمن مجمل  يتضمن في سلمه وال العقوبات الذي ال

 2 حبسا سنة 15 إلى األقصى

 :فعل تسهيل تعاطي المخدرات  صورتين ويتخذ 

 تسهيل تعاطي المخدرات بنشاط ايجابي :الصورة األولى 

ابي يقو  مسهل التعاطي بفعل ايج أنبنشاط ايجابي هو  بتسهيل تعاطي المخدرات يقصد

صف يتمكن معه المدمن  من الحصول على  المخدرات بسهولة ومثال ذلك الطبيب الذي ي

دون بالمخدر كوصفة طبية ليس بغرض العالج بل لتسهيل تعاطي المدمن المادة المخدرة 

 3حن

 

                                                           

 .20، ص   المرجع السابن، ايت يحي كريم   -1

 2 - د أحسن بوسقيعة ، المرجع السابن  ، ص 362.

 .21، ص المرجع السابن، بوراوي شرف الدين  -3
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 تسهيل تعاطي المخدرات بنشاط سلبي :الصورة الثانية

تمكن ي يقو  مسهل التعاطي بفعل سلبي  أنبنشاط سلبي هو  مخدراتبتسهيل تعاطي ال يقصد

 معه المدمن  من الحصول على  المخدرات بسهولة فقد يكون عد  اإلبالغ عن أشخاص

رى ا ويميقومون بتعاطي المواد المخدرة بمكان ما كرجل الشرطة الذي يتولى حراسة مكان 

ن مينهم يقومون بتعاطي المواد المخدرة وال يقو  باإلبالغ عنهم بهدف تمك األشخاصبعض 

 التعاطي 

 

 الثالث الفرع

 المقصود بإدارة مكان تعاطي المخدرات 

 شرافاإل و المخدرة، تنظيمه لتعاطي المواد يقصد بإدارة مكان تعاطي المخدرات          

  .على ذلك على نحو دائم و يدخل في أعمال اإلدارة تحصيل اإليرادات

لمواد اتعاطي لبتهيئة أو إدارة مكان للجريمة تعاطي المخدرات الركن المادي  يقو           

 المخدرة 

 إعداد المكان :أوال

، فيه مساحة معينة لتعاطي المخدراتمكان ذو يقصد بإعداد المكان، تخصيص           

، و يستوي هذا التخصيص معلوما للكافة أو مقصورا على عدد محدد من األفراد سواء كان 

             كذلك يلز  أن يكون المكان مخصص لهذا الغرض وحده و معدا لعدة أغراض أخرى.

 .1أن يكون المكان مفتوحا للجمهور بغير تخصيص أو مقصور على فئة معينة من الناس

 

 نتهيئة المكا:ثانيا

يقصد به تأمين كل ما يتطلبه المتعاطون أثناء تواجدهم فيه من وسائل تعاطي           

 .2المخدرات، مثال ذلك )الحقنة و لوازمها( كمن يتعاطون الهيروين

 

                                                           
 . 30، ص1988ادوارد غالي الذهبي، جرائم المخدرات في التشريع المصري، الطبعة الثانية، ب د ن، القاهرة، مصر،  - 1
 66ص 65ص ، 1986،د   ن، 1الطبعةحسن عزت، المسكرات و المخدرات بين التشريع و القانون،  - 2
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 إدارة المكان:ثالثا

تشمل إدارة المكان كل نشاط يقو  به الجاني متعلقا بتنظيم و توجيه عملية تعاطي           

                درات داخل المكان، و تستوي أن يكون المدير هو مالك المكان أو مستأجرة المخ

 .1أي شخص آخر يتولى اإلدارة أو

 

 الثاني المطل 

 أركان جريمة تعاطي المخدرات

طي المخدرات، فر أركانها و من هذه الجرائم جريمة تعااال تقو  أي جريمة إال بتو          

لسلوك ر  لالتي تقو  على ثالثة أركان، الركن الشرعي الذي يقو  على النص التشريعي المج

          نسانا اإلالركن المادي و هو كل سلوك مجر  قانونا يأتيهو المحدد العقوبة المقررة له، 

 .1صد الجنائيو أخيرا الركن المعنوي الذي هو الق

 

           ، الاااااركن الماااااادي األول( )الفبببببرعالاااااركن الشااااارعي  سااااانتناول فاااااي هاااااذا المطلاااااب         

 .(الثالث )الفرع، و الركن المعنوي الثاني( )الفرع

 

 فرع االولال

 الركن الشرعي

قوباة وجود نص تشريعي يحدد الجزاء المقرر لسلوك معين مان عالركن الشرعي هو           

ة الركن الشرعي هو الذي يضفي وصاف عاد  المشاروعية أو صاف فإنعليه أو تدابير أمن، و 

قاع بالتاالي يو ،المخادرات و القاانون الجزائاري يجار   سالوك تعااطي  2الجريمة على السلوك

 .عقوبات على مرتكبها

 

  أركانهاتقو  عند توافرجميع فجريمة تعاطي المخدرات هي ككل جرائم القانون العا  

                                                           
اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،تعاطي المخدرات واالتجار بها بين الشريعة والقانون ، أسامة السيد عبد السميع - 1

 24، 23ص  ،ص 2008،

 208ص ، 1993،الدار الجامعية  ،لبنان ،قانون العقوبات القسم العا  ،د . محمد زكي أبو عامر  -2
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منظماة بوتعاطي المخدرات بصفة متكررة يؤدي إلى حالة اإلدمان التي عرفتها لجنة الخباراء 

  :بأنها  1الصحة العالمية 

تخدا  حالة تسامم دورياة أو مزمناة مضارة باالفرد والمجتماع وتكاون هاذه الحالاة نتيجاة االسا "

 2"المتكرر لعقار طبيعي أو صناعي 

 3:يويمر اإلدمان بأربع مراحل وه

 مرحلة التجريب والتعاطي ألول مرة  -

 مرحلة التعاطي قبل االنتظا   -

 مرحلة التعاطي المنتظم  -

 مرحلة اإلدمان  -

 سلوك تعاطي المخدرات في القانون الجزائري وجود نص تجريم :أوال 

حددة للعقوبة يقو   الركن الشرعي للجريمة على النص التشريعي المجر  للسلوك الم          

 بدأ شرعية الجرائم و العقوبات.المقررة له، تطبين لم

جريمة و ال عقوبة وال :" ال على ما يلي  1تنص المادة األولى من قانون العقوبات         

. حيث أنه ال يجوز اعتبار أي سلوك أو فعل جريمة ما لم ينص القانون تدابير أمن إال بنص"

 على تجريم ذلك الفعل أو السلوك، و ال نفرض عقوبة له إال إذا كان القانون يسمح بذلك.

 أي وأت المشرع سواء في قانون العقوبا أوردهويقصد بنص التجريم النص القانوني الذي 

 ويمكن القول بان النص التشريعي المكتوب الصادر من السلطة المختصة آخرقانون 

  بإصداره

لقيا  الركن الشرعي في اي جريمة كانت النه يتضمن  أساسياويعتبر نص التجريم عنصرا 

حضر سلوك معين ومعاقب عليه بطبيعته وبشروطه وهذا ماذهب به المشرع الجزائري في 

                                                           
 51ص ، 1992مارس ،عدد خاص  ،الجزائر ،مجلة الجمارك  -1

  06/01/2004بتاريخ  5704حكم جزائي صادر عن محكمة تمنراست تحت رقم  -2

ألمنية و التدريب ادار النشر بالمركز العربي للدراسات  1د/ متولي العشماوي الجوانب االجتماعية لظاهرة اإلدمان ج -3

 45ص  1993بالرياض 

 بات، المعدل و المتممالمتضمن قانون العقو 1966جوان  8المؤرخ في  156-66األمر رقم  -4
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المؤرخ في  75/09 األمرالستهالك الشخصي للمواد المخدرة من خالل تجريمه لفعل ا

للمواد السامة والقانون  المحظورينالمتضمن قمع االتجار واالستهالك 1 27/02/1975

-04والقانون رقم 2المتعلن بحماية الصحة وترقيتها  1985/  17/02المؤرخ في  85/05

السالف الذكر وبذلك جاء  85/05المعدل والمتمم للقانون 3 25/12/2004المؤرخ في  18

سنتين وبغرامة  إلىيعاقب بالحبس من شهرين  "على انه  18-04من القانون  12في المادة 

كل شخص يستهلك أو يحوز هاتين العقوبتين  بإحدى أودج  50.000 إلىدج  5.000من 

   غير مشروعة  من اجل االستهالك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة

موجب بالذي الغي  75/09من االمر 05بعدما كان المشرع ينص على االستهالك في المادة 

دج  500الذي كان يعاقب  بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة من  85/05القانون 

اد ى المودج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استهلك وبصفة غير قانونية إحد 5.000إلى 

 شخصيالنباتات المصنفة كالمخدرات ونالحظ أن المشرع شدد في جريمة االستهالك ال أو

 4 85/05خالفا لما كان منصوص عليه في قانون الصحة  18-04للمخدرات في قانون 

اء هذا يعتبر أول نص قانوني يجر  استهالك هذه المواد السامة ورغم إلغ 75/09واألمر 

لمادة اأن المشرع احتفظ بنفس الصياغة التي جاءت في إال  85/05األمر بموجب القانون 

 منه  245السالفة الذكر في نص المادة  05

 لجزائر التيللضرورة التي أملتها الظروف االجتماعية واالقتصادية ل  75/09لقد جاء األمر 

ا  النضماتضح للسلطات الجزائرية أن ا المخدرات في الجزائر  كماأدت إلى استفحال آفة 

فة هذه اآلنصوص تشريعية مالئمة غير كافي للتصدي ل إصدارلالتفاقيات الدولية دون 

  1975تشريعي خاص بالمخدرات سنة أدى ذلك إلى إصدارنص  ومحاربة هذه الجريمة و

التي  18-04من القانون  03في المادة وهو نفس المنطن الذي انتهجه المشرع الجزائري 

أحالت إلى التنظيم تحديدا لقرار من وزير الصحة بشان تصنيف المخدرات والمؤثرات 

                                                           

الجريدة للمواد السامة  ورينضمن قمع االتجار واالستهالك المحظالمت 71/02/1975المؤرخ في  75/09 األمر -1 

21/02/1975بتاريخ  15الرسمية عدد   

بتاريخ  08الجريدة الرسمية عدد المتعلن بحماية الصحة وترقيتها  1985/  17/02المؤرخ في  85/05القانون رقم  -2

17/02/1985  

متعلن بالوقاية من المخدرات ال 85/05المعدل والمتمم للقانون  25/12/2004المؤرخ في  18-04القانون رقم -3

  26/12/2004بتاريخ  83الجريدة الرسمية عدد والمؤثرات العقلية 

21ص ،المرجع السابن ،ايت يحي كريم  -4  
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ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات  "العقلية في جداول بنصه على انه 

ومؤثرات عقلية أو سالئف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربع جداول تبعا 

و أضافت  "لخطورتها وفائدتها الطبية ويخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى األشكال نفسها 

ها الدولية وإذا تعذر ذلك تسجل النباتات والمواد بتسميت "نفس المادة في فقرتها الثانية 

 "بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها 

روعا ة مشولقد نص كذلك المشرع أيضا على الحالة التي يكون فيها استهالك المواد المخدر

لى من القانون الفقرة األو 06الفقرة الثانية والتي تقابلها المادة  249من خالل نص المادة 

ا إلى ال تمارس الدعوى العمومية ضد األشخاص الذين امتثلو"انه التي تنص على  04-18

 "العالج الطبي الذي وصف لهم إلزالة هذا التسمم وتابعوه حتى نهايته 

درة المخ انه ال يجوز متابعة األشخاص جزائيا الذين يتناولون الموادومفاد هذه الفقرة 

دها بقصد التداوي وليس بقصبرخصة من الطبيب المعالج والتي سمحت لهم باستعمالها  

 لمخدراتطي االسلبي وبالتالي انتفاء الفعل المجر  وال نكون في هذه الحالة بصدد جنحة تعا

 المعاقب عليها قانونا 

يكون الترخيص من قبل الطبيب المخول له قانونا وصف العقاقير  أنويشترط القانون 

جزاءات قانونية في حالة  إلى راألخيشروط ممارسة مهنته ويتعرض هذا  إطارالمخدرة في 

 1مخالفته لها 

والتي  18-04 من القانون 02الفقرة  06الحالة الثانية فقد نص عليها المشرع في المادة  أما

الذين  األشخاصمتابعة  أيضايجوز  ال "2حيث تنص 85/05من القانون  249تقابلها المادة 

ج وا لعالخضع أنهمثبت  إذاالمؤثرات العقلية استعماال غير مشروع  أواستعملوا المخدرات 

 "  إليهممنذ حدوث الوقائع المنسوبة  الطبيةكانونا تحت المتابعة  أومزيل للتسمم 

منح حماية خاصة لألشخاص الذين يتناولون المواد المخدرة  وعليه نالحظ أن المشرع قد

انوا تحت الرعاية الطبية المزيلة للتسمم ومن ثم ال بطريقة غير شرعية في حالة إثباتهم أنهم ك

يجوز متابعتهم قضائيا على أساس ارتكابهم للفعل الضار المحظور إال انه ال يمنع في جميع 

                                                           
  18-04 رقم من القانون 16انظر المادة  -1

.  85/05 رقم من القانون 02الفقرة  249انظر المادة -2  
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الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة الحكم بمصادرة المواد أو النباتات المحجوزة إذا 

  .من رئيس الجهة القضائية المختصة بناءا على طلب النيابة العامة  ،اقتضى األمر 

ى انه عل 18-04من القانون  07المشرع نص صراحة في المادة  أن إليه اإلشارةما تجدر و

لية مؤثرات عق أومخدرات  الشخصيمن اجل االستهالك  الحيازة أوفي جريمة االستهالك 

 هؤالء بإخضاع األحداثقاضي  أولتحقين ضي ايأمر قا أنيمكن  ،بصفة غير مشروعة 

لمالئم كييف اوإعادة الت ،الطبية لعالج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة  األشخاص

 ،يا لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة أن حالتهم الصحية تستوجب عالجا طب

قرر تحتى و،ويبقى األمر الذي يوجب هذا العالج نافذا عند االقتضاء بعد انتهاء التحقين 

 .الجهة القضائية المختصة خالف ذلك 

 االستثناء من  تجريم  سلوك تعاطي المخدرات في القانون الجزائري :ثانيا 

على معاقبة كل من يستعمل بصفة غير  18-04المشرع نص صراحة في قانون رغم أن 

نفة إحدى المواد أو النباتات المص (بدون رخصة مسلمة من السلطات المختصة )شرعية 

اد إال انه لم يورد جداول خاصة لتصنيف المو ،كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سالئف

 تصنيف وتحديدا لقرار من الوزير المكلف بالصحة بشان،بل أحال إلى التنظيم ،المخدرة 

المواد وترتب جميع النباتات  "بنصها على أن  ،المخدرات والمؤثرات العقلية في جداول 

بع ي أرف،المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سالئف بقرار من الوزير المكلف بالصحة 

 "فسها نكال ديل لهذه الجداول إلى األشجداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية ويخضع كل تع

بيعية طبأنها كل مادة  ، المخدراتعرف  18-04المشرع في القانون  أنالمالحظ  الشيءو 

حيدة قية الووالثاني من االتفا األولمن المواد الواردة في الجدولين  ،كانت أ  اصطناعية 

 . 1972بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة ، 1961للمخدرات لسنة 

كل منتوج طبيعي مدرج في  أواصطناعية  أ كل مادة طبيعية كانت  المؤثرات العقليةأما 

 1 .1971الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  أوالثالث  أوالثاني  أو  األولالجدول 

في  المشرع لم يحدد ماهية المخدر المحظور الذي يعد ركنا في الجريمة ال أنفالمالحظ 

 2  85/05 رقم قانونفي الوال  75/09 األمر

                                                           

364ص  ،المرجع السابن ،بوسقيعة   أحسند  -1  

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  85/05السالف الذكر والقانون  75/09 األمرانظر  -2  
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ثاام جاااء  1879 باااألمرباادا  إذكمااا فعاال ذلااك المشاارع المصااري فااي تشااريعات متالحقااة        

تعتباار المااواد المااذكورة "منااه  األولااىالااذي نااص فااي المااادة  1928لساانة  21 القااانون رقاام 

الطباااي ومستحضاااراتها  الماااورفين والكاااودايين  األفياااونالخاااا   األفياااون :جاااواهر مخااادرة 

  1"...................الخ  والهيروين

 1994ة أخرى في تبيان المواد المخدرة حتى صدور قانون المخدرات لسن قوانينثم تلتها 

ا اطيهالذي وضع جداول ملحقة بهذا القانون تتعلن بتوضيح ماهية المخدرات المحظور تع

  2وما ال يعد مخدر أيضا 

لمادة نص اأما المشرع الجزائري في هذا الصدد ترك تصنيف هذه المواد إلى التنظيم طبقا ل

غرار المشرع الفرنسي الذي  الصحة علىوبالضبط إلى وزير  18-04قانون من ال 03

 3يفوض السلطة التنفيذية من اجل تنظيم المواد السامة المخدرة وغير المخدرة 

 

 الثاني فرعال

 الركن المادي

 إن الااركن المااادي فااي جريمااة تعاااطي المخاادرات يقااو  علااى تااوافر عناصاار أخاارى          

أجال  المخادرات مان التعاطي، و هي األفعال المادية موضاوع الجريماة كحياازةباإلضافة إلى 

 .ها لالستهالكعرض وأ هاو تسليم االستهالك،التعاطي و 

 

 (18-04من القانون  12نص المادة ) االستهالكحيازة المخدرات من أجل التعاطي و:أوال

و االختصاص و ال يشترط ك المقصود بحيازة المخدر هو وضع اليد على سبيل المل          

المادي، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا  ءستيالفيها اال

أنه ال يشترط  العتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة  ىعنه، بمعن

المضبوطة بل يكفي العتباره كذلك أن تكون سلطاته مبسوطة عليها، و لو لم تكن في حيازته 

                                                           
محكمة النقض المصرية  بأحكامقانون المخدرات المعلق عليه  - 1  

مزهرة من السيقان حتى يعتبر  أورؤوس مثمرة  عبارة عن المضبوطةقضت محكمة النقض المصرية في ماهية الحشيش على انه تكون المادة  -2

  1994هذا الفعل جريمة محكمة النقض المصرية لسنة 

  18ص  ،المرجع السابق،ايت يحي كريم  -3
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المادية، و االستهالك و التعاطي يكون بكافة الطرق الممكنة سواء عن طرين التدخين أو الفم 

  .1و غيرهاأو الشم، الحقن 

هناك صورة للتعامل في المخدر يطلن عليها " اإلحراز"، قد تتداخل مع الحيازة،                       

المادي على المخدر ألي غرض كان، كحفظه على ذمة  االستيالءو لكن اإلحراز معناه 

استهالكه   صاحبه أو نقله للجهة التي يريدها أو تسليمه لمن أراد إخفاءه عن أعين الناس أو 

مجرد ب تكون. أما الحيازة 2أو السعي إلى إتالف حتى ال يضبط إلى غير ذلك من األغراض

المادي           ءسبيل االختصاص وال يشترط فيها االستيالوضع اليد على جوهر المخدر على 

 .3بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المخدر تحت شخص أخر نائبا عنه

 

 (18-04من القانون  13نص المادة ل طبقا)المخدرات لالستهالكتسليم أو عرض  :ثانيا

التسليم لالستهالك معناه أن يقد  شخص ألخر المادة المخدرة لكي يتعاطاها سواء           

و يتطلب تسليم المخدرات لالستهالك ضرورة صدور  كان التسليم بمقابل أو غير مقابل.

بمجرد  لالستهالك، و تتم جريمة التسليم لالستهالكنشاط إيجابي يتجلى به معنى  التسليم 

أو لم يعقبه، بمعنى أن تعاطي المادة المخدرة  االستهالكتسليم المادة المخدرة سواء أعقبه 

، مثال عن ذلك كأن 4ليس شرطا لقيا  الجريمة و إنما تتم الجريمة بمجرد التقديم لالستهالك

لشخص الراغب في تعاطيه، بدون وصفة طبية وقد يقو  الصيدلي بتقديم دواء ذو تأثير مخدر 

 يكون حتى بدون مقابل.

 تعاقب حيث 18-04من القانون  13إن هذا التسليم لالستهالك جرمه المشرع بموجب المادة 

 بهدف تسليم وعرض للغير بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقليةهذه المادة على 

 500ألف دح إلى  100سنوات وبغرامة من 10ى االستعمال الشخصي بالحبس من سنتين إل

 .ألف دج 

                                                           
 .28ص  ، 2006 ،الجزائر،دار الهدى  ،جرائم المخدرات في التشريع الجزائرينبيل صقر،  - 1
 .39سابن، ص المرجع النصر الدين مروك،  - 2
 .38، ص2013حسين طاهري،جرائم المخدرات و طرق محاربتها، دار الخلدونية، الجزائر،  - 3
 43، ص  المرجع السابنرؤوف عبيد،  - 4

 



جريمة تعاطي المخدرات في التشريع الجزائري                                   الفصل األول:    
 

19 
 

 سنة إذا تم تسليم أو عرض20لتصبح من سنتين إلى ف الحد األقصى للعقوبة  ويضاع

 تطبنالمخدرات أو المؤثرات العقلية على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه و

 راكزمرات العقيلة في نفس العقوبة المشددة على من يسلم أو يعرض المخدرات أو المؤث

 2تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية 

 

 (18-04القانون  من 15عليه المادة  تنص)تسليم للغير االستعمال  :ثالثا

 وهي: 15الفعل صورتين أساسيتين وردت في المادة ويأخذ هذا 

 وهما:تأخذ شكلين  :الصورة األولى

نا أو مجا مقابلبأوالمؤثرات العقلية االستعمال الغير المشروع للمواد المخدرة للغير تسهيل -1

  18-04نون من القا 02الفقرة  15بأي طريقة كانت السيما بتوفر المحل لهذا الغرض المادة 

هيل هو تسوالذي يتحقن بواسطة فعل ايجابي  وتتوافر هذه الجريمة بتوفر هذا الركن المادي

دون لغيرااالستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك قصد تمكين 

 حن من تعاطي المخدر 

السماح باستعمال المخدرات في مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور  -2

انت فة كالمديرين والمستغلين بأي ص ويتعلن األمر في هذه الحالة بالمالك والمسيرين و

خر أمكان  أيلفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو 

مخصص للجمهور أو مستعمل من طرف الجمهور كالمقاهي الذين يسمحون باستعمال 

 01قرة الف 15مخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في األماكن المذكورة في المادة 

  18-04من القانون 

روبات وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو مش تتمثل في :الثانيةالصورة 

  02الفقرة  15دون علم المستهلكين المادة 

 باإلكراه أو عن طرين الغش إلى تعاطي المخدر وتعتبر دفع الغير 

ة على خديعالجريمة بتحقن الركن المادي المتمثل في استعمال وسائل الغش وال هوتتوافر هذ

 و بلوغهلك هذالمجني عليه بان يخفى عنه حقيقة المادة التي يقدمها للتعاطي الن العبرة في 

 مقصده بتمكنه مكن دفع غيره إلى تعاطي وتناول تلك المواد المخدرة 
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من  16نصت عليه المادة  لغرض غير شرعيالتصرف في العقاقير المخدرة  :رابعا

 18-04القانون 

 :ثالثة صور رئيسية وهي وتاخذ 

تحتوى على  المحاباةعلى سبيل أو تقديم عن قصد وصفة طبية صورية  الصورة األولى:

 األطباءوتستهدف هذه الصورة  18-04من القانون  01الفقرة  16مؤثرات عقلية المادة 

  1على وجه الخصوص

اباة و المحأتسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو مع العلم بالطابع الصوري  :الثانيةالصورة 

 خصوص وتستهدف هذه الصورة الصيادلة على وجه ال 02الفقرة  16للوصفة الطبية المادة 

ليها عالحصول على  المؤثرات العقلية قصد البيع أو محاولة الحصول  :الثالثةالصورة 

انون من الق 03الفقرة  16بناءا على ما عرض عليه المادة  بواسطة وصفات طبية صورية

رات ويتعلن األمر هنا بمن يستعمل الوصفة الطبية الصورية للحصول على المؤث 04-18

 العقلية 

 

الية من ة وبغرامة مسن 15سنوات إلى  05قا بالحبس من ساب ةويعاقب على األفعال المذكور

 18-04من القانون رقم  16للمادة طبقا مليون دج  إلى دج  ألف 500

 رقابةاالستعمال الشخصي للمخدرات الموضوعة تحت ال :ويقصد باالستعمال غير المشروع 

 بدون وصفة طبية 

 أيالمقررة جزاء األفعال المذكورة غير مألوفة في القانون العا  العقوبات  أنوالمالحظ هنا 

مجمل أحكامه عقوبة جنحية يصل حدها قانون العقوبات الذي ال يتضمن في سلمه وال ضمن 

 2سنة  15األقصى إلى 

 

 

 

 
                                                           

  ايت يحي كريم ، المرجع السابق ، ص  201

  د أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 362 2 
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 الثالث الفرع

 الركن المعنوي

ر لركني جريمة تعاطي المخدرات الشرعي والمادي وحتى يمكن أن نعتبوبعد دراستنا 

 الواقعة جريمة البد أن يتوفر ركنها المعنوي 

 

والمقصود بالركن المعنوي  انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب الفعل المحظور قانونا 

 1والمعاقب عليه مع العلم بتوافر أركانه في الواقعة 

 

           ص، ، و هو نوعان قصد عا  و قصد خاالركن الجنائي نقصد بالركن المعنوي          

داث اعث إلحو البالعلم و اإلرادة، أما الثاني فهاألول له عنصران أساسيان يقو  عليهما هما: ف

 النتيجة اإلجرامية.

 

جرائم ع التشترط بعض الجرائم القصد الخاص،/أما جرائم المخدرات شأنها شأن جمي         

شترط اال إذا  ، إالعمدية، و القاعدة العامية أنه يكفي لقيا  جريمة المخدرات توفر القصد العا

   بهالقانون قيا  القصد الخاص، حيث أن هذا األخير ال يوجد بصفة مستقلة، وال تقو

 فهو ال يقو  بدون توافر القصد العا . الجريمة،

 

تحقين النتيجة المرجوة مع لمه بتجريم  إلىالجاني  إرادة انصرافويتمثل القصد الجنائي في 

 وإنمابطريقة مباشرة  إثباتهالقصد نية باطنية ال تستطيع المحكمة  أنذلك الفعل وباعتبار 

بطرين االستدالل واالستنتاج من االفعال التي اثارها المتهم ومن ظروفها وهو بذلك مسالة 

  2 موضوعية متروكة للقاضي

دها إلاى بعا،      لجريمة تعاطي المخدراتمن خالل ما سبن، سنتطرق إلى القصد العا         

  لهذه الجريمةالقصد الخاص 

 

                                                           

  د احمد محمود خليل ، المرجع السابق ، ص 53 1 

  د محمد زكي ابو عامر، المرجع السابق ، ص208 2 
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 أوال

 المخدراتالقصد العام لجريمة تعاطي 

 باالتصالالمادية التي تصدر من أشخاص لم يرخص لهم المشرع  األفعالإن جميع           

   ، و هو التعريف الشائع 1بالمخدر عمدا، إذ يلز  أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي العا 

يعاقب بتوافر عناصر الجريمة و اتجاه إرادته الرتكابها و تحقين النتيجة التي بأن الجاني 

   .2عليها القانون

فالقصد الجنائي العا  في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هي علم المحرز بأن المادة           

          مخدرة، فمتى توفر عنصر اإلحراز ووصل إلى علم المحرز بأن المادة التي يحرزها 

العقاب وال عبرة مطلقا هي مادة مخدرة، فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية و حن 

   .3بالباعث على الحيازة

إن ما يالحظ بالنسبة الشتراط توافر الركن المعنوي في مختلف صور حيازة           

فره باقي األفعال األخرى كالتسليم ، هو أن القصد العا  يجب تواالمخدرات من أجل التعاطي

      .4أو العرض أو التقديم للتعاطي و لتسهيل ذلك

 نياثا

 القصد الخاص لجريمة تعاطي المخدرات

شارة السابن اإل العا القصد يجب أن يضاف إلى عنصري  لكي يتوافر القصد الخاص          

  .إليهما عنصر آخر وهذا هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل

دون القصد فهو ال يقو  ب القصد الخاص ال يوجد بصفة مستقلة وال تقو  به الجريمةو          

قصدا عا  في األصل، و أحيانا قد يتطلب القانون  فيها القانونالعا ، فكل الجرائم يتطلب 

إلى القصد العا  قصدا خاصا، لذلك فإن البحث في توافر القصد الخاص يفترض  باإلضافة

   .5أوال توافر القصد العا 

 

                                                           
  29سابن، ص المرجع النبيل صقر،  - 1
 82 سابن، صالمرجع العبد هللا أوهابية،  - 2
 .29سابن، ص المرجع النبيل صقر،  - 3
 .30سابن، ص المرجع الادوارد غالي الذهبي،  - 4
 .420، ص (د س ن)ة للنشر و التوزيع، الجزائر، يالشركة الوطنرضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري،  - 5
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 المبحث الثاني

 اتسبل مكافحة جريمة تعاطي المخدر

أيا كانت  تتنوع أساليب مكافحة الجرائم، و هي ضرورية للحد و القضاء عليها          

ين ، وهناك أساليب تكون على شكل قوانناك أساليب وقائية و أخرى عالجيةصورها، فه

ل ، وكذلك على المستوى الدولي في شكو نصوص عقابية خاصة بكل دولة رةمقر عقوبات

 بينها بخصوص مكافحة جريمة ما.معاهدات و اتفاقيات تبر  

 

تعاااطي  لجريمااةماان خااالل هااذا المبحااث، سااوف نتناااول التاادابير الوقائيااة و العالجيااة           

                  لجريماااااة تعااااااطي المخااااادرات، بعااااادها العقوباااااات المقاااااررة )المطلببببب  األول( المخااااادرات

 .المطل  الثالث()ثم التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة ، )المطل  الثاني(

 

 المطل  األول

 لجريمة تعاطي المخدراتالتدابير الوقائية و العالجية           

المتعلن بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع  04/18نص القانون رقم           

، على ثالثة أنواع من التدابير الوقائية و العالجية 1االستعمال و االتجار الغير المشروعين بها

، )الفرع الثاني(، األمر بالعالج المزيل للتسمم )الفرع األول(و هي، عد  المتابعة القضائية 

 .) الفرع الثالث(اإلعفاء من العقوبة 

 الفرع األول 

 عدم المتابعة القضائية

تابعة القضائية السابن الذكر، فإن عد  الم 04/18من القانون رقم  06حسب المادة           

 ية:لتاليستفيد منها مستعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية أي المستهلك في الحاالت ا

 إذا أثبت أنه خضع لعالج مزيل للتسمم. -

  ية.إذا امتثل إلى العالج الطبي الذي وصف له إلزالة التسمم و تابعه حتى النها -

 ت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليه.نه كان تحأإذا أثبت  -

                                                           
 .المشروع بهما رالمتعلن بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال و االتجار غي 04/18القانون رقم  - 1
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لقضائية، من المتابعة ا السابن الذكر 04/18من القانون رقم  06المادة تعفي           

نهم أثبت ة استعمال غير مشروع، والمخدرات أو المؤثرات العقلي ااألشخاص الذين استعملو

 .إلى العالج الطبي الذي وصف لهم إلزالة التسمم و تابعوه حتى النهاية اامتثلو

 

 الفرع الثاني 

 األمر بالعالج المزيل للتسمم

حداث ، لقاضي التحقين أو قاضي األ 04/18من القانون رقم  7ت المادة أجاز          

شخصي االستعمال الإخضاع مستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقلية و حائزيها من أجل 

 حالتهم.لئم لعالج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المتابعة الطبية و إعادة التكيف المال

صة الحكم ، للجهة القضائية المخت 04/18ن القانون رقم م 8كما أجازت المادة           

 بتأكيد ذلك بإلزا  مستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقلية بالخضوع لعالج إزالة التسمم و

رضة أو لمعاأمر قاضي التحقين أو قاضي األحداث أو تمديد أثاره و بتنفيذ هذا الحكم رغم ا

 االستئناف.

الة التسمم الج إزع، على أنه يجري  04/18ن القانون رقم م 10كما أضافت المادة           

الطبيب على  حيث يتعينتحت متابعة طبية،  ما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجهاإ

 المعالج أن يعلم بصورة دورية السلطة القضائية بسير العالج و نتائجه.

 الفرع الثالث

 اإلعفاء من العقوبة  

اء من العقوبة السابن الذكر، فإن اإلعف 04/18من القانون رقم  02الفقرة  08 لمادةوفقا ل

 ستعمالاال من أجل جوازي تأمر به الجهة القضائية المختصة، يستفيد منه المستهلك و الحائز

 الشخصي بشروط و هي:

 أن يثبت بواسطة خبرة طبية مختصة أن حالته الصحية تستوجب عالجا طبيا. -

حبه صدور أمر من قاضي التحقين أو قاضي األحداث بإخضاعه لعالج مزيل للتسمم تصا -

 جميع تدابير المتابعة الطبية و إعادة التكيف المالئم لحالته.

 الجهة القضائية المختصة بإلزا  بالخضوع لعالج مزيل للتسمم.صدور حكم من  -
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 المطل  الثاني

 جريمة تعاطي المخدراتلمكافحة  ةالمقرر القانونية و األجهزة العقوبات

           اء يقااارره القاااانون و يوقعاااه القضااا أنهاااا جااازاء جناااائييمكااان تعرياااف العقوباااة علاااى           

          تعااااطي المخااادرات هاااو الااانص عليهاااا  مكافحاااة جريماااةعلاااى المجااار ، و مااان أحاااد أسااااليب 

         و ساان عقوبااات بخصوصااها مثلهااا مثلمااا فعاال المشاارع الجزائااري. فااي القااوانين الوطنيااة،

   و خلن أجهزة مختصة في محاربتها.

ع للتفصاايل ساانتطرق فااي هااذا المطلااب إلااى النصااوص العقابيااة التااي وضااعها المشاار          

ة التاي ، بعدها إلى مختلف األجهاز)الفرع األول( جريمة تعاطي المخدراتالجزائري لمكافحة 

 .)الفرع الثاني( على الحد من هذه الجريمة تسهر

 

 الفرع األول

 لمكافحة جريمة تعاطي المخدراتالنصوص العقابية التي وضعها المشرع الجزائري 

          ائم، و تختلف محاولة الحد بين الجرتلعب القوانين دورا هاما لردع المجرمين و           

 عقابي أو وقائي.من حيث الهدف الذي سن من أجله إما هدف 

يمة ص جرنتطرق في هذا الفرع إلى العقوبات التي سنها المشرع الجزائري بخصو          

ا خفيفهتو  )ثانيا(،و مضاعفة العقوبة في حالة وجود ظرف مشدد  )أوال(،تعاطي المخدرات 

 )ثالثا(.في حالة وجود ظرف مخفف 

 أوال: العقوبات          

         كهايعاقب المشرع الجزائري على حيازة المخدرات من أجل التعاطي و استهال         

 5000 منو بغرامة  ، بالحبس من شهرين إلى سنتين 04/18من القانون  12طبقا للمادة 

ك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستهلك أو يحوز من أجل االستهال 000 50إلى 

 .ات عقلية بصفة غير مشروعةالشخصي مخدرات و مؤثر

يالحظ من خالل نص المادة أن المشرع قد عاقب مرتكب جريمة تعاطي المخدرات          

         بالحبس فقد كيفها على أنها جنحة، فلم يكتفي بالعقوبة البدني بل تعداها إلى العقوبة المالية 

         دج، كما حدد المواد التي يتم المعاقبة عليها، و هي المخدرات   000 50إلى  5000من 
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ما فيما يخص عبارة ، أأو المؤثرات العقلية دون مواد أخرى، و ذلك بغرض استهالكها

فقصد المشرع الجزائري هنا، أنه يمكن حيازة و استهالك المواد  )بصفة غير مشروعة(

لطبيب الذي يستعمل المخدر في العمليات الجراحية المخدرة في حاالت يسمح بها القانون كا

 أو أدوية تسكت األلم  كمرض السرطان.

            ات،       كما أن جريمة تعاطي المخدرات مجرمة في قانون مكمل لقانون العقوب           

بصفة  كل من يسهل منه، 245، حيث تعاقب المادة السابن الذكر 85/05و هو القانون رقم 

      ن بالحبس من شهريغير شرعية إحدى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرات 

 . أو بإحدى هاتين العقوبتين 000 5إلى  500 منإلى سنة و بغرامة 

فسهم، يفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري يقصد مستهلكي المخدرات بأن          

 حيث وصفهم بالمستعمل، أما جملة "يستعمل بصفة غير شرعية" يفهم منها أنه يمكن

 .يستثنيها القانون كالعالج مثالاستعمال المواد المخدرة بصفة شرعية في حالة 

  ثانيا: الظروف المشددة         

                يقصااااد بااااالظروف المشااااددة تلااااك الظااااروف التااااي تااااأثر علااااى جسااااامة الجريمااااة،          

و تحدث تأثير في جسامة العقوبة المقاررة، و قاد ناص المشارع الجزائاري علاى ظارف واحاد 

و ذلاك حساب الماادة  .1مشدد فاي جنحاة االساتعمال أو االساتهالك غيار شارعي للماواد الساامة

"تضبباعا العقوبببة السااابن الااذكر التااي تاانص علااى مااا يلااي 85/05ماان القااانون رقاام  247

 من هذا القانون في حالة العود". 245إلى  241المنصوص عليها في المواد 

 ثالثا: الظروف المخففة            

لااام يااانص المشااارع الجزائاااري صاااراحة علاااى الظاااروف المخففاااة لجريماااة تعااااطي           

           أو فااااي القااااوانين األخاااارى،  السااااابن الااااذكر 85/05فااااي القااااانون رقاااام المخاااادرات سااااواء 

             82/042القاااانون رقااام مااان  97غيااار أناااه وطبقاااا لقاااانون العقوباااات الجزائاااري فاااإن الماااادة 

إصادار فبادال مان  سانة(. 18سنة و  13نصت على عذر مخفف و هو عذر صغر السن بين )

العااذر القااانوني  فراائية و تااوستشاافاإلفااي إحاادى المصااحات حكاام بإيااداع الحاادث المتعاااطي 
                                                           

 500سابن، ص المرجع ال، كنصر الدين مرو - 1

فيفري  16بتاريخ  07الجريدة الرسمية عدد  ،تعديل قانون العقوبات تضمن الم، 1982فيفري  13ؤرخ في الم ،82/04القانون رقم  -2 

1982 
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المخفف في جريمة التعاطي ال يثير مشكلة، فاألصل أن القاضي يبحث عن الظاروف المخففاة 

 ثم يطبن العذر إذا لم يعتبره من موجبات الرأفة.

 

 الفرع الثاني

 التي تسهر على الحد من جريمة تعاطي المخدراتاألجهزة المختصة 

خاذ العديد وحدها لمكافحة جريمة تعاطي المخدرات، بل يجب اتال تكفي العقوبات           

 مهما و دور تلعب التي ذه التدابيرمن التدابير الوقائية تسبن ارتكاب الجريمة، و من بين ه

  :نذكر ما يلي  فعال في الحد من جريمة تعاطي المخدرات

 الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها أوال:

المخدرات يلعب دورا مهما في إرساء سياسة وطنية في  الوطني لمكافحةإن الديوان       

الجزائري لالهتما  بفئة المدمنين بالتنسين مع كل  خلقه المشرعولقد  المخدرات،مكافحة 

 1وهذا قصد الحد من تعاطي المخدرات واإلدمان عليها  الفعالة ،الجهات 

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات في إطار إعداد سياسة وطنية لمكافحة آفة  أنشاولقد      

ين من طرف السلطات العمومية وذلك لدراسة فتم تنصيب لجنت ،عليها  واإلدمانالمخدرات 

والمتضمن إحداث لجنة  ، 2 198-71 رقم مرسو الانشات األولى بموجب  ،آفة المخدرات 

نة بدراسة االتفاقيات والبروتوكوالت الخاصة بالمخدرات وطنية للمخدرات تتكفل هذه اللج

إلى البحث عن التدابير ذات الفعالية  باإلضافة ،واقتراح كيفيات التطبين طبقا لخاصيات البلد 

والتوصية بتطبيقها في نطاق مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات السامة واستئصال 

كما تحرص على مشاركة مكتب  ،واستعماله ويجه  زراعة القنب الهندي وحيازته وبيعه وتر

المخدرات على أن ال تستخد  المخدرات إال ألغراض طبية واإلشراف على التجارة 

 المشروعة بها . 

                                                           

جامعة الحاج  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير   ،جريمة  استهالك المخدرات بين العالج والعقاب ،  بن عبيد سهام  -1

.123، ص   2012/2013السنة الجامعية  ، لخضر باتنة    

الجريدة  ،والمتضمن إحداث لجنة وطنية للمخدرات  1971يوليو  15المؤرخ في  198-71المرسوم التنفيذي رقم  -2

  الرسمية عدد 59 بتاريخ 20 جويلية 1971 .
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تم إحداث لجنة وطنية لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها بموجب المرسو   1992وفي سنة 

  1 151-92التنفيذي رقم 

 

أما اللجنة الثانية فقد  ،وقد اقتصر دور اللجنة األولى فقط على مكافحة المخدرات         

وتهتم هذه اللجنة بتحليل ومعرفة العوامل  ،تضمنت مكافحة اإلدمان أيضا وهي أكثر شمولية 

التي لها عالقة باالستعمال غير المشروع بالمخدرات المؤدية إلى اإلدمان مع تقييم اثر 

 ،االجتماعي أو التنظيمي  ،باإلجراءات ذات الطابع الطبي على المخدرات وتوصي  اإلدمان

  2كما تقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال مكافحة اإلدمان على المخدرات .

 

الوزارات المختصة تتكون من المدير  إلى في تشكيل اللجنة هو تكونها باإلضافة وما يالحظ

في  أخصائيطبيبين من بينهم  إلى المكلف بالصحة باإلضافة وكذا المديرالمكلف بالصيدلة 

سياسة وطنية مدعمة بوسائل  إرساء إلىولكن نشاط هاذين الهيكلين لم يصل  ،الطب العقلي 

 3مالئمة تترجمها نشاطات منهجية ملموسة في الميدان 

 

عليها  دمانواإلالديوان الوطني لمكافحة المخدرات  إنشاء إلىبالسلطات  أدىوهذا ما      

، 5 133-03المرسو  التنفيذي  ، الذي عدل بموجب 4 212 -97بموجب المرسو  التنفيذي 

أكتوبر  02والذي تم تنصيبه في  ،التي تمكن من الحد من هذه اآلفة  وذلك بتجنيد كل الوسائل

ولكن األولويات األخرى المتعلقة بمها  إعادة تنشيط المؤسسات والت فرضتها  ، 2002

لم تمكن هذه المؤسسة الجديدة من الخروج إلى النور مباشرة بعد  ،األوضاع العامة في البالد 

 إنشائها .

                                                           

مخدراتإحداث لجنة وطنية لمكافحة التضمن والم 1992افريل  14ؤرخ في الم 511-92 رقم المرسوم التنفيذي -1   

.123، ص نفس المرجع السابن ، بن عبيد سهام   -2  

،  26/12/2010ندوة حول مكافحة المخدرات بعنوان المخدرات واثارها االقتصادية واالجتماعية المنعقدة يوم  -3

. 55، ص  2011فيفري  –، جانفي  45مجلة مجلس االمة ،العدد ،الجزائر   
 -المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 09 جوان 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات ،4

. 1997جوان  15بتاريخ  41الجريدة الرسمية عدد   
  - المرسوم التنفيذي رقم 03-133 المؤرخ في 24 مارس 2003 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 5،212-97

.  2003مارس  26بتاريخ  21الجريدة الرسمية عدد   
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  مهام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإلدمان عليها

ات نهجيماد سياسة وطنية لمكافحة المخدرات ووضع كانت أهم مهمة للديوان هو إعد       

في  رتيجيةوتتمحور نقاط هذه االست ،تنفيذ هذه السياسة تهدف إلى القضاء على هذه اآلفة 

 :ثالث أبعاد

ني والجمارك ، الدرك الوطني ، األمن الوطوالذي تقو  به أجهزة العدالة  : القمع -1

شبكات المتاجرة بالمخدرات ، وذلك بدعم مصالح المكافحة والتي تعمل على كشف 

خاصة على مستوى الحدود باالعتماد على الطرق التكنولوجية الحديثة للكشف عن 

النشاط غير المشروع للمخدرات ، مع تطوير التعاون الجهوي والدولي بين المصالح 

 .1المكلفة بمكافحة المخدرات 

 : العالج -2

العالج هو البعد الثاني لهذه السياسة والذي تتكفل به وزارة الصحة والسكان وإصالح 

مع  ،عن طرين إنشاء مراكز العالج والوقاية داخل المؤسسات االستشفائية  ،المستشفيات 

ضمان التكفل المالئم بالمدمن الذي يكرر العودة للمخدرات كونه يتطلب أولوية في العالج 

وكذا ضمان متابعة طبية من طرف فرق  ،بب تعوده على المخدرات الطبي والنفسي بس

خالل فترة الحبس وعند  ،متعددة االختصاص للمحكو  عليهم بسبب استهالك المخدرات 

إلى المراقبة الصارمة للمخدرات باإلضافة  ،خروجهم لتفادي العودة للمخدرات من جديد 

 2.ات االستشفائية والمؤثرات العقلية على مستوى الصيدليات والمؤسس

  :الوقاية  -3

ئل مية بدام بتنوالتربية واالتصال وتهت باإلعال ويتمثل البعد الثالث في الوقاية والتي تتم 

 .التعاطي للمخدرات بواسطة نشاطات الترفيه كالرياضة والثقافة 

 

انه الشك أن نشاطات الوقاية والمكافحة والعالج يكمل بعضها البعض األخر واليمكن 

كما اقرها  تعود للوقاية ، أنالقصوى يجب  األولوية أنغير ، ألحدها أن يتم دون األخر 

                                                           

  بن عبيد سهام  ،  المرجع السابن ، ص 1.126 

  ندوة حول مكافحة المخدرات بعنوان المخدرات وأثارها االقتصادية واالجتماعية، المرجع السابن،  ص  582
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 ألداءتتجند كل في مجال اختصاصها  أنالمخطط التوجيهي ، فينبغي على كل القطاعات 

، يضمنان الفعالية والنجاعة نظرة شاملة ومسعى متناسن  إطار المها  المنوطة بها ، في

 1المطلوبين 

 المراكز المخصصة لعالج اإلدمان على  المخدرات : ثانيا 

هذا  شك أناألجهزة المكلفة بعالج مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية والتتنوع         

 10ة لماداالتنوع سيساعد على وصول فئة كبيرة من المدمنين إلى مرحلة العالج ولقد حددت 

 " :المخصصة لعالج مدمني المخدرات ونصت على ما يلي  األماكن 18-04من القانون 

ة و ليه في المواد السابقة إما في مؤسسة متخصصيجري عالج إزالة التسمم المنصوص ع

 إما خارجيا تحت المراقبة الطبية .

 يعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العالج ونتائجه .

 حليةتحدد شروط سير العالج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات الم

 . "والوزير المكلف بالصحة  ،ووزير العدل حافظ األختا  

 

ها م فيإما في مؤسسة متخصصة يقي ومن خالل تحليل نص هذه المادة يتضح بان العالج يتم

ة المقرر دويةالمدمن لغاية شفائه أو خارجيا بواسطة المراقبة الطبية وهذا بالحصول على األ

 ، تضاءعند االقللعالج وبالرجوع للطبيب المعالج دوريا قصد الرقابة واستكمال العالج 

 :وتتمثل أنواع المركز العالجية فيما يلي 

 : المتنقلةكز االمر -1

 ،وكذا مرافقة المحيطين به  ،وتوجيههم  وإعالمهم األشخاصهي مراكز تضمن استقبال 

كما ،مالئمة لكل وضعيةو تربوية اجتماعية فحوص الطبية ومتابعة نفسية ومرافقة  وإقامة

 2المتابعة المتنقلة ومرافقتهم عندما يتم في وسط استشفائي تتكفل بالفطا  عن طرين 

                                                           

اسة الوطنية للوقاية من المخدرات يإعداد السمداخلة في فعاليات ندوة حول دور البحث العلمي في  ،عبد المالك سايح  -1

افحة المخدرات كمطبوعة من طرف الديوان الوطني لم ، 2006ديسمبر  04و  03المنعقدة بالجزائر يومي  ، ومكافحتها

7ص ،وإدمانها    
2 Aram kavciyan ‚ la prise en charge du toxicomane  ‚ seminaire de formation des medecins 
dans le cadre du projet MEDNET et loffice national de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie  ‚ prise en charge des toxicomanes  ‚ algerie  ‚ 1er semestre 2008  ‚ page 45  
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  الجماعي: اإليواءكز المتخصصة التي تتوفر فيها وسائل االمر -2

تستقبل لمدة محدودة أشخاصا في حالة فطا  أو يزالون عالج عيش  بأماكن األمرتعلن ي

يرمي هذا التكفل إلى تعزيز القطيعة مع  ،وباإلضافة إلى الخدمات المذكورة أنفا  ،استبدال 

واستعادة التوازن الشخصي وتسهيل إعادة اإلدماج  ،استعمال المواد غير المشروعة 

 1االجتماعي والمهني للمقيمين 

 :العقابية  األوساطالمراكز المتخصصة التي تدخل في  -3

وتحضير وهي مكلفة بالتكفل الطبي والبسيكولوجي لمستعملي المخدرات المحبوسين 

في وهي موضوعة تحت سلطة الممارس  ،ن مع الهياكل الخارجية خروجهم بالتنسي

 2المستشفى المسؤول في الوسط العقابي 

 : باإلقامةمراكز عالجية  -4

ي جر وهوقد تكون با ،وتعرف بالمصحات وهي أماكن يحتجز فيها المدمن طيلة مدة العالج 

إلى  جهزةوتهدف هذه األ ،العيادات الخاصة أو بدون اجر أو باجر رمزي وهي تابعة للدولة 

 تخليص الجسم من اإلدمان ومن سمو  المخدرات من قبل أطباء مختصين .

العقلية في  األمراض ألطباءولقد اسند التكفل بالمدمنين خالل السبعينات من القرن الماضي 

 3العقلية وممرضين  لألمراض أطباءثم انشات مراكز متخصصة بها  ،ات المستشفي

 الجمعيات ورجال الدين والمدارس  لمكافحة المخدرات : ثالثا 

           هاااا يلعاااب العلمااااء و رجاااال الااادين أيضاااا دور االجتماعياااة،إلاااى جاناااب الجمعياااات          

                 فئااة الشااباب،         لاادى خاصااةاص بماادى خطااورة المخاادرات علااى صااحتهم فااي توعيااة األشااخ

مااادة هااذه الاالثااار الساالبية لح و التحااذير ماان ائو ذلااك عاان طرياان إلقاااء دروس و تقااديم النصاا

 .السلبية على أخالقهم و صحتم انعكاساتهاالسامة، و 

هاي األخارى تلعاب دورا حاسام فاي الرقاباة و الكشاف علاى حااالت تعااطي  المدارس          

      المخاادرات داخاال هااذه المؤسسااات. كمااا لوسااائل اإلعااال  أن تساااهم فااي مكافحااة هااذه اآلفااة    

 في هذا الشأن.  يةعن طرين إعداد برامج تحسيس
                                                           

 -  بن عبيد سهام  ، المرجع السابن ، ص 1.132 
2 -Aram kavciyan ‚ même ouvrage  ‚page 89 

الجزائر ،عين مليلة ،دار هومة ،دراسة قانونية وتفسيرية  –المخدرات والمؤثرات العقلية ،لحسين بن الشيخ اث ملويا  -3

27ص  ، 2010،   
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 الثالث الفرع

 التعاون الدولي في مكافحة تعاطي المخدرات

إن جريمة تعاطي المخدرات تثير اهتماما دوليا نظر لخطورتها ذات البعد العلمي                        

أو في ، (أوال) ، سواء في الوثائن الدولية 1و التي تستلز  بذل جهود دولية للقضاء عليها

 (.ثانيا) المنظمات الدولية

 أوال

 الدوليةمكافحة  جريمة تعاطي المخدرات في الوثائق 

بعدها  ال(،)أو1961االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعا  ناول في هذا الفرع، سنت          

مواجهة للشاملة ثم اإلستراتيجية العربية ا ،)ثانيا(المعدل لالتفاقية الوحيدة  1972برتوكول 

  )ثالثا(.ظاهرة المخدرات 

 1961أ: االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام           

            ، ووضعت موضوع التنفيذ 1961وقعت االتفاقية الوحيدة للمخدرات عا            

 يماظع. تعد هذه االتفاقية إنجازا 1972و عدلها بروتوكول عا   1964ديسمبر   13 في 

وقيع اء تترمي من ورفي تاريخ الجهود الدولية لمراقبة المخدرات، و كانت األمم المتحدة 

 الوحيدة للمخدرات إلى تحقين ثالثة أهداف و هي:االتفاقية 

 لصدداتقنين قوانين المعاهدات المتعددة الجوانب الموجودة بالفعل و الخاصة بهذا  -

لها لتي يبذود اتنظيم آلية جهاز المراقبة و تبسيطه، ليكون خطوة مهمة في تدعيم تأثير الجه -

 المجتمع الدولي.

لخا  اواد موجودة، لتشمل زراعة النباتات التي تمثل المتوسيع نطاق أجهزة المراقبة ال -

 للمخدرات الطبيعية.

          ها ار بتجدر اإلشارة إال أن االتفاقية أبقت نصوص مراقبة المخدرات و االتج         

 في المؤثرات العقلية و توزيعها.

 

 
                                                           

إعداد الشيخ مقال بعنوان الشريعة اإلسالمية من المسكرات و المخدرات، من ، www.abfat.net نشر على موقع - 1

 .السعودية  ،سعود بن سعيد بن دريب، مستشار بمكتب زير العدل
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 المعدل لالتفاقية الوحيدة  1972: برتوكول ب            

اري ، الذي عدلها و الذي أصبح س1972عززت االتفاقية الوحيدة بروتوكول           

رعي ش، و يؤكد البروتوكول تكثيف الجهود لمنع النتاج الغير 1975أوت  8المفعول في 

           الج ت الع، كما أنه يبرز الحاجة التي توافر خدمااستعمالهاللمخدرات و االتجار فيها و 

             حقة ة الالاستعمال المخدرات، مؤكدان العالج و التعليم و العناي لمسيء التأهيلو إعادة 

ضافات أو إ ، ينبغي أن توضع في الحسبان بصفة بدائلاالجتماعيو إعادة التأهيل و اإلدماج 

 ات.المخدراستعمال المخدرات الذين ارتكبوا جرائم تتعلن ب مسيءلى عإلى الحبس، بالنسبة 

 : اإلستراتيجية العربية الشاملة لمواجهة ظاهرة المخدراتج          

جهودها فيما يتعلن بوضع تشريعات و قوانين من أجل التصدي نسقت الدول العربية           

لظاهرت المخدرات، و طالبت األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتنمية التعاون 

في مكافحة المخدرات، حيث تم إعداد أول قانون عربي موحد نموذجي  األعضاءبين الدول 

 .19861للمخدرات تم إعداده من جانب وزراء الداخلية العرب عا  

 

 ثانيا

 المنظمات الدولية

لمنظمات إن الدول تقو  بجهود كبيرة لمواجهة جريمة تعاطي المخدرات عبر ا          

 .)ثانيا(، و اليونسكو )أوال(الدولية، كالمنظمة العالمية للصحة 

  (O.M.S) أ: المنظمة العالمية للصحة          

دعم لى إ، حيث تسعى 1948أفريل  07دخل دستور هذه المنظمة حيز النفاذ في           

ساء التنمية و تدعيم األمن الصحي، إضافة إلى إصدار معلومات صحية موثن بها، و إر

سنة ية لعاهدة الدولملتنفيذ البرامج الصحية. و قد أوكلت الشراكة فاعلة مع عدة أطراف 

للمنظمة العالمية للصحة مسؤوليات محددة فيما يخص  1971و بروتوكول سنة  1961

 رقابة المواد المخدرة و تداولها في الجداول المخصصة لكل نوع منها.

 

                                                           
 .1986مجلس وزراء الداخلية العرب، األمانة العامة، اإلستراتيجية العربية لمكافحة االستعمال غير مشروع،  - 1
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  (UNESCO): اليونسكوب          

هااادفها            1945تتباااع منظمااة األماام المتحااادة تأسساات عااا   هااي وكالااة متخصصااة            

هااو المساااهمة بااإحالل السااال  و األماان عاان طرياان رفااع مسااتوى التعاااون بااين دول العااالم             

فااي مجاااالت التربيااة و التعلاايم ماان أجاال دعاام االحتاارا  العااالمي للعدالااة و حقااوق اإلنسااان.           

تااي تبااذلها األماام المتحاادة فااي مجااال التصاادي لمشااكلة المخاادرات،             كمااا تساااهم فااي الجهااود ال

حيث أنصب اهتمامها علاى تنمياة التربياة فاي المادارس و خارجهاا، و بصافة خاصاة المساائل 

 .1المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات

 

 

 

 

   

 

               

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
 www.unesco.org نشر على موقع:  - 1

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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 الفصل الثاني

 جريمة ترويج المخدرات

إن عملية ترويج المخدرات يقصد بها توزيع المواد المخدرة وإيصالها لألشخاص           

وباعتبار ، المدينة، المدن المجاورة للبالد ويمكن أن يمتد إلى عدد من األحياء، ،المتناولين لها

الصعيدين االجتماعي واالقتصادي أن ترويج المخدرات من الظواهر األكثر خطورة على 

وبالتالي يجب على جميع الدول وضع تشريعات لتجريم هذا  ،نظرا لكونه يمس المجتمع

وهذا               اإلجرامية لتسلط أقصى واشد العقوبات على مرتكبيها السلوكياتالنوع من 

طالع أكثر على هذا الجانب نقدم هذا جل اإلأولهذا ومن  ،خذ به المشرع الجزائريأما 

ترويج المخدرات سنتطرق لمفهوم جريمة  (المبحث األول)ففي  مبحثين فيالفصل 

 .مكافحة جريمة ترويج المخدرات لسبل (الثانيالمبحث )وفي  وأركانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

 أركانهاو ترويج المخدرات  جريمة

سنتناول مفهوم ترويج  (المطلب األول)هذا المبحث إلى مطلبين في  نقسم          

سندرس أركان جريمة ترويج  (المطلب الثاني) ، أما فيالمخدرات وتكييفه القانوني وفي

 .المخدرات

 المطلب األول

 مفهوم ترويج المخدرات وتكييفه القانوني
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فسنتطرق فيه  لمفهوم الترويج  (الفرع األول)في هذا المطلب سوف نتطرق في           

جنح ترويج إلى  سنتطرق (يالثان الفرع)وفي  ،لتعريف الترويج وأهميته وأهدافه

فلقد كيف المشرع بعض  ،لجنايات ترويج المخدرات (الثالث الفرع) أما في ،المخدرات

  .جرائم ترويج المخدرات على أنها جنح وكيف األخرى على أنها جنايات

 

 األول الفرع

 مفهوم ترويج المخدرات

الترويج أحد العناصر الرئيسية للمزيج التسويقي، و ال غنى عن الترويج كي يتضافر           

مع بقية عناصر المزيج التسويقي األخرى للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة لألنشطة 

 من         التي هي تسهيل إيصال السلع و الخدمات إلى من يحتاجها و ،التسويقية

إن التطور و التقدم في مختلف األنشطة التجارية و الصناعية و الخدمية فتح أمام . المستهلكين

و        المؤسسات المختلفة والتجار مجاالت واسعة للنمو و اقتحام الكثير من البلدان 

كما أن التنوع الكبير للسلع و الخدمات جعل من  ،األسواق التي كانت غير معروفة من قبل

ضروري وجود وسيلة فعالة تربط بين المنتج و المستهلك، لذلك ظهرت الحاجة الستخدام ال

العديد من الوسائل و األنشطة التي تحقق عملية االتصال بين المستهلكين و بين المنتجين و 

ه هدافأ )ثانيا(همية أ )أوال( تعريف الترويجإلى سنتطرق في  الفرعالموزعين وفي هذا 

  .)ثالثا(

 تعريف الترويجأوال :          

، إالّ أن كال التعااريف العلمااء االقتصاديانون توجد عدة تعاريف للترويج و ذلك حسب          

 ويمكننا التطرق إلى أهم هذه التعاريف وهي : ،مفهوم واحد فيتصب 

 

ـــاف األول-             هاااو التنسااايق باااين جهاااود الباااائع فاااي إقاماااة منافاااذ للمعلوماااات  التااارويج: التعري

و فااي تسااهيل بيااع الساالعة أو الخدمااة أو فااي قبااول فكاارة معينااة، و التاارويج هااو أحااد عناصاار 

  الماازيج التسااويقي حيااث ال يمكاان االسااتنناء عاان النشاااط الترويجااي لتحقيااق أهااداف المشااروع

 .1التسويقي

          كلمة الترويج مشتقة من الكلمة العربية )روج للشيء( أي عرف به  :التعرياف الثاني-

 نواع السلع و الخدمات التيو هذا يعني أن الترويج هو االتصال باآلخرين و تعريفهم بأ

  .بحوزة البائع

                                                           
 .190 ص ،1996، مبادئ التسويق )مدخل متكامل(، دار زهران للنشر، عمان، األردن،  عمر وصفي عقيلي - 1
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جميع النشاطات التي تمارسها الشركة من أجل االتصال  الترويج هو :التعرياف الثالث-

بالمستهلكين المستهدفين و محاولة إقناعهم بشراء المنتَج، و يشمل اإلعالن البيع الشخصي، 

 .1أدوات تنشيط المبيعات و العالقات العامة

 ،هو كل نشاط تمارسه المؤسسة مان أجال االتصاال بالمساتهلكين الترويج: التعرياف الشامل-

 .2لتعريفهم بأنواع السلع والخدمات المتوفرة لديها بهدف محاولة إقناعهم بشراء المنتج

 

 

 الترويج أهميةثانيا :          

من المعروف أنه في عالمننا المعاصار المتراماي األطانراف، و المعقاند التركياب بعاد           

أساانواق جدياادة و كااذلك ظهااور التطااور الهائاال فااي حجاام المشارياانع و دخااول المنتجااات إلااى 

منتجات جديدة في األسواق بشاكل سريانع و مساتمر، و هاذا يتطلاب القياام بالنشااط الترويانجي 

التاالي يمكان إظهاار أهمياة النشااط بو ،الذي يسهل من مهمة االتصنال بين البائنع و المشتانري

 :3الترويجي في العناصر التالية

رغام بعاد المساافة بينهانما،  التفااهم باين الباائع و المشاتريالمساهمة في تحقيق االتصال و  -1

             ،حياااث أن المناااتج علياااه أن يتصااال باإلضاااافة إلاااى المساااتهلكين ماااع الوساااطاء التجااااريون

و كذلك يختلاف شاكل االتصاال فيماا إذا كاان الساوق للسالع  لجملة و تاجر التجزئة،مثل تاجر ا

ثبياات تيساامح بكسااب المعركااة و ، حيااثط التروياانجيالنشااا االسااتهالكية أو للساالع الصااناعية

 .ذلاااااك فاااااي حالااااانة اشااااااتداد المنافسااااانة فاااااي السااااااوقاألقااااادام فاااااي الساااااوق التجاااااااري و

          ذلاااك وعاااني والتطاااور فاااي حيااااة األفاااراد ويسااااهم الترويااانج فاااي الحفااااظ علاااى مساااتوى ال -2

            خدماانات و كاال الماان خااالل مااا ياانمدهم ماان معلوماانات وبياناانات عاان كاال مااا يتعلااق بالساالع و

إن المؤسسة من خاالل النشااط الترويانجي ترماي إلاى الوصاول إلاى مساتوى  .ما هو ذو فائندة

هذا سيؤدي في النهاية إلى تخفايض تكلفاة الوحادة المنتجاة و بالتاالي إلاى  عالي من المبيعات و

. تخفيض األسعار من خالل توزيع التكاليف الثابتة على أكبر عدد ممكن من الوحدات المنتجاة

فاي النشااط           إن ما يرصد من مبالغ لتنطية النشاط الترويجي يعتبر أكبار التخصصاات 

المرتباة الثانياة بعاد تكااليف اإلنتااج، و مان هناا يبارز االهتماام بهاذا  بل إنه ياأتي فاي التسويقي

 .النشاط الحيوي في مجال النشاط التسويقي

                                                           
 .06ص، 2000فهد سليم الخطيب، محمد سليمان عواد، مبادئ التسويق )مفاهيم أساسية(، دار الفكر، عمان األردن، - 1
 .192، المرجع السابق، ص   عمر وصفي عقيلي - 2
 .194عمر وصفي عقيلي ، المرجع السابق، ص - 3
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         يؤثر النشاط التروينجي على قرار الشراء بالنسبة للمستهلكين، حيث يظهر ذلك  -3 

إضافة لما  في بعض األحيان عندما يدخل إلى أحد المتاجر، فنرى أنه يشتري سلعًا أخرى

 . خططه قبل دخوله إلى المتجر، و هذا يرجع إلى تأثيرات الجهود التروينجية

 أهداف الترويجثالثا :          

ال شك أن الترويج هو شكل من أشكال االتصال بالمستهلكين، و من خالل الترويج           

ما يناسبهم           يتم إيصال المعلومات المناسبة إليهم و التي تدفعهم و تشجعهم على اختيار 

 :1يلي يحقق الترويج ما أنبشرائها لذلك يمكن من سلع و يقومون 

خصوًصا إذا كانت السلعة أو الخدمة جديدة حيث  دمنة:تعريف المستهلكينن بالسلعنة أو الخ -

و          رينة، خصائصهنا، منافعها يعمل التروينج على تعريفهم باسم السلعنة، عالمتها التجا

 .الحصول عليهناأماكن 

           و هذا يتم بالنسبة للسلع القائمة و الموجودة  تذكير المستهلكين بالسلعة أو الخدمة: -

         في السوق، حيث يحتاج المستهلك الذي يشتري السلع أصالً إلى تذكيره بنها بين فترة 

         و أخرى، و كذلك المستهلكين ذوي المواقف و اآلراء اإليجابية لدفعهم لشراء السلعة، 

           لسلعة و قد يمنعهم من التحول رويج على تعميق درجة الوالء لو بالتالي يعمل بعض الت

 .إلى السلع المنافسة

و            في األسواق المستهدفة إلى آراء  االتجاهات السلبية للمستهلكين تنيير اآلراء و - 

 .اتجاهات إيجابية

أو           التي تؤيدها السلعة  إقناع المستهلكين المستهدفين و المحتملين بالفوائد و المنافع -

  .مما يؤدي إلى إشباع حاجاتهم و رغباتهنم ،الخدمة

 

 

 الثانيالفرع 

 المخدرات جنح ترويج 

المتعلااق بمكافحااة  18-04ماان القااانون  17إن االتجااار بالمخاادرات نصاات عنااه المااادة           

فاي          ناه جنحاة وهاذا ماا سندرساه أأساس  ىوقد يكيف عل ،المخدرات والمؤثرات العقلية

في إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلياة بطريقاة  االتجار بالمخدرات تمثليو ، الفرعهذا 

أو          أو وضاعها للبياع أو الحصاول عليهاا  غير شرعية أو صنعها أو حيازتها أو عرضها

أو تحضايرها أو توزيعهاا أو تساليمها بأياة صافة  شرائها قصد البيع أو تخزينها أو اساتخراجها

                                                           
 .246ص ، 1999 ،األردن ،دار الزهران للنشر والتوزيع ، عمان ، استراتيجة التسويق، بشير عالق - 1
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عن طريق العبور ويمكن حصر هذه األفعال في صانفين  نقلها أوو شحنها كانت أو سمسرتها أ

 : 

من القانون  02يقصد باإلنتاج حسب المادة  إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية: -

بالصنع  يقصد  و .1فصل األفيون أو أوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتها، 04-18

ليات غير اإلنتاج التي يتم الحصول بها على مخدرات ومؤثرات جميع العم 02حسب المادة 

 .2عقلية وتشمل التقنية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى 

عرضها أو وضعها للبيع أو الحصول عليها  حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو -

توزيعها أو تسليمها بأي أو شرائها قصد البيع أو تخزينها أو استخراجها أو تحضيرها أو 

صفة كانت أو سمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور ويتعلق األمر هنا بالوسطاء 

            سواء كانوا بالجملة  أو بالتفصيل وسواء كانوا بائعين أو مشترين :

 نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة ،18-04رقم  القانونمن  02يقصد بالنقل حسب المادة 

وتقتضي الجريمة في هذه  .داخل اإلقليم الجزائري من مكان إلى أخر أو عن طريق العبور

رقم  القانونمن  04إذ أجازت المادة  ،الصورة أن تكون العمليات المذكورة غير مشروعة

إذا  ،17 المادةللوزير المكلف بالصحة بالترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في  ،04-18

كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا موجها ألهداف طبية 

وفي هذا الصدد قضى في فرنسا بأنه يستوي أن يكون إنتاجا لمخدرات أو صنعها . 3أو علمية

وال يمنح هذا الترخيص إال بناءا على . 4جل االستعمال الشخصيأبنرض االتجار بها أو من 

كما ال يمنح هذا  ،اجتماعي حول السلوك األخالقي والمهني للشخص طالب الرخصة تحقيق

 . 5القانون الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا

تبعا لذلك ال تعد جريمة عمليات إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وضعها          

وتخزينها واستخراجها وتحضيرها وتوزيعها وتسليمها وحيازتها والحصول عليها وشرائها 

التي يقوم بها الصيادلة ومسئولي الهياكل الصحية والمخابر وصانعي األدوية  ،وشحنها ونقلها

 18-04من القانون  17تعاقب المادة . 6الحاصلين على ترخيص من الوزير المكلف بالصحة

                                                           
السنة ،الدفعة السابعة عشر ،لمدرسة العليا للقضاء التخرج لمذكرة ،المخدرات بين التشريع والعقاب ،  أسماءيوسفي  - 1

 .23ص 2009-2006التكوينية 

 .24المرجع نفسه، ص - 2
والمؤثرات العقلية و قمع االستعمال            المتعلق بالوقاية من المخدرات  25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم  - 3

المتعلق بحماية  85/05المعدل والمتمم للقانون  26/12/2004، الصادرة في 83و االتجار النير المشروعين بها، ج ر عدد 

 الصحة وترقيتها .
 .458ص  ،مرجع السابقال ،أحسن بوسقيعة - 4
 .16ايت يحي كريم، المرجع السابق، ص  - 5
 .27يوسفي اسماء، المرجع السابق، ص  - 6
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سنة  20سنوات الى  10ة بالحبس من على القيام بالعمليات المذكورة  بطريقة غير شرعي

 .دج 50.000.000دج الى  5.000.000 وبنرامة من

 

 الثالث الفرع

 جنايات ترويج المخدرات

نه تتحول أعلى  السابق الذكر، 18-04من القانون رقم  17 المادة 03الفقرة نصت           

 في حالة وجود جماعة ،كافة الجنح الخاصة بالتعامل والمتاجرة بالمخدرات إلى جنايات

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  02فحسب المادة  و .إجرامية منظمة

 :1نه لكي توصف جماعة إجرامية بأنها منظمة البد أن تكونإف ،2000لسنة  الوطنية

 ويقصد بذلك جماعة غير مشكلة عشوائيا لنرض االرتكاب الفوري :جماعة محددة البنية -

دوار محددة رسميا  أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أوال يلزم أن تكون ألعضائها  ،لجريمة ما

 .أن تكون لها بنية متطورة

أن   بمعنى ،البد أن يكون عدد أعضائها ثالثة فأكثر:أشخاص أو أكثر 03مؤلفة من  -

 .الجماعة المتكونة من شخصان ال تعد جماعة إجرامية منظمة

بحيث البد أن  ،أن تكون هذه الجماعة اإلجرامية غير مؤقتة يشترط :معينةتمتاز بديمومة  -

 تكون مشكلة بصفة دائمة نسبيا

من اتفاقية األمم المتحدة على أن  02الفقرة ٱ من المادة  نصت :أن ترتكب جرائم خطيرة -

الجرائم وقد عرفت الفقرة ب  ،الجماعة اإلجرامية المنظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم خطيرة

وك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى ال تقل الخطيرة بأنها كل سل

  .شدأعن أربع سنوات أو بعقوبة 

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسي يميز بين فعلي اإلنتاج وصنع           

 .2المخدرات وباقي األفعال فجعل األولين جناية والباقي جنحة 

 بقصااد االتجااار راعااة المخاادراتزجنايااات  للتفصاايل أكثاار ساانتناول فااي هااذا الفاارع،          

          جنايااة تساايير ، (ثانيااا) جنايااة اسااتيراد وتصاادير المخاادرات بطريقااة غياار مشااروعة ،(أوال)

      .(ثالثا) أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدرات

   

                                                           
في الجريمة المنظمة هناك تعريف وضعه الفقه وبعض قوانين الدول لكن نعرفها وفقا التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  - 1

" هي جماعة محددة البنية مكونة من ثالثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من  02في المادة 2000الجريمة المنظمة لسنة 

وتقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو األفعال المجرمة لهذه االتفاقية من اجل  الزمن

 .الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية "
 .459مرجع السابق، ص الاحسن بوسقيعة ، - 2
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 النباتات المخدرة بقصد االتجارجناية زراعة : أوال          

على معاقبة كل من زرع بطريقة  18-04من القانون  20ولقد نصت عليها المادة           

أي يشترط لقيام هذه الجناية  ،غير شرعية خشخاش األفيون أو شجرة الكوكا أو نبات القنب

 .1ي نبات القنبأن يكون الزرع متمثال سواء في خشخاش األفيون أو في نبات الكوكا أو ف

 70وهو المصدر الذي يستخرج منه األفيون وهو نبات يبلغ طوله من  :خشخاش األفيون-

وأوراقه طويلة وناعمة خضراء وذات عنق فضي و األفيون هو عصير  ،سم 110سم إلى 

 . 2مادة الخشخاش مستخرج عن طريق كبسولة رأس النبات

في الهند  وهي شجرة مورقة دائما ذات أوراق ناعمة وبيضاوية الشكل تزرع  :نبات الكوكا-

ويتم تعاطيها بالمضغ وتؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي تخدر  ،واندونيسيا وأمريكا الجنوبية

 .3المعدة فال يشعر متعاطيها بالجوع أو التعب كما تؤدي إلى شعور متعاطيها باالرتياح

سم 30شجري شديد الرائحة يشبه خشخاش الطفيلية ويبلغ طوله من وهو نبات  :نبات القنب-

هم مناطق نموه لبنان وتركيا ومصر والمنرب أوأوراقه طويلة وضيقة و ،أمتار 6إلى 

 .4وستخرج الحشيش أو ما يعرف بالشيرة من القمم المزهرة للنبات

 جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعةثانيا :          

على استيراد مواد مخدرة أما المادة 18 -04من القانون  19ولقد نصت عليها المادة           

  .من نفس القانون فقد نصت على االستيراد والتصدير للنباتات السامة 190

االستيراد هو الجلب واإلدخال إلى التراب الوطني بأية وسيلة  ومعنىاالستيراد أو الجلب:  -

  .ك سواء برا أو بحرا أو جواكانت وكيفما تم ذل

ومعنى التصدير هو إخراج المخدرات من التراب الوطني بأية وسيلة كانت  التصدير: –

            ويقصد كذلك بتصدير المخدرات إخراجها ، 5وكيفما تم ذلك سواء برا أو بحرا أو جوا

لحسابه أو لحساب غيره من الحدود اإلقليمية بأية وسيلة كانت وسواء كان المتهم قد صدر 

 .6متجاوزا بفعله الخط الجمركي

                                                           
 السابق الذكر. 18-04 رقم قانون - 1
 .17ص  ،المرجع السابقبن عبيد سهام،  - 2
 .16، ص نفسه مرجع ال - 3
 .15،  ص نفسه مرجع ال - 4
 .34نصر الدين مروك ، المرجع السابق، ص  - 5
، المكتب الفني 2005حسين محمد جمجوم، موسوعة العدالة الجنائية، الجزء األول، جنايات وجنح المخدرات، - 6

 .82ص ، لإلصدارات القانونية
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ويجب اإلشارة إلى انه بالنسبة لجناية استيراد المواد المخدرة تتم بمجرد وصول           

ألنها تعتبر جزءا من أراضيها وفقا لقواعد القانون  ،المخدرات إلى المياه اإلقليمية الوطنية

 .1الدولي

 تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدراتجناية ثالثا :          

على معاقبة كل من قام بتسيير  18-04 رقم من القانون 18ولقد نصت عليها المادة           

وعليه    ،18-04رقم  من القانون 17أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 

 بعمليات المتاجرة سواء كان ذلكفالمشرع جرم نشاط كل شخص يمكن أن يكون له صلة 

 األفعال هذه في تنظيمه أو االنضمام إليه بهدف ارتكاب أو التدخل في إدارته أو بإدارته

         وما يالحظ هنا هو أن جريمة تهريب المخدرات لم تكن مدرجة أو منصوص عليها ، 

تدرج ضمن جرائم وإنما كانت  ،الصحة وحمايتها  ترقيةالمتعلق ب 85/05رقم قانون الفي 

وكانت تعتبر  محظورةالتهريب المنصوص عليها في قانون الجمارك باعتبارها بضاعة 

 .2في المفهوم القانوني لتصبح جناية في ظل النظام القانوني الجديد           جنحة 

 

 

 

 

 الثاني طلبالم

 أركان جريمة ترويج المخدرات

ن الفعل يجرمه أاعل قد ارتكب جريمة مامع علمه بلقيام أي جريمة البد أن يكون الف          

كما  .         ورغم ذلك تتجه إرادته إلى إتيان هذا الفعل األثيم ،القانون ورصد لها عقوبة

  .يشترط في إرادة الفاعل أن تكون حرة وخالية من موانع األهلية المسقطة للتجريم والعقاب

ويقصد بالركن  ،وركن مادي وركن معنويلجريمة ترويج المخدرات ركن شرعي           

الشرعي أن يكون الفعل المجرم منصوص عليه في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له 

أما بالنسبة للركن ، ن يكون المشرع قد حدد له جزاءا وهذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الجزائيةأو

لجريمة ويكتمل جسمها وال توجد المادي فيتمثل في الفعل أو االمتناع الذي بواسطته نكتشف ا

أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي للفاعل عند قيامه  ،جريمة دون ركن مادي

الشرعي  فرع فالركنولهذا سوف ندرس كل ركن في  .ور قانوناظنه محأبالفعل مع علمه 

الركن المعنوي  أما (الثاني الفرع)ي والركن المادي ف ،(األول الفرع)سوف ندرسه في 

 . (الثالث الفرع)فسندرسه في 

                                                           
 .49مرجع السابق، ص النبيل صقر،  - 1
بتاريخ  02الجريدة الرسمية عدد ، 2005ديسمبر  31المتضمن مكافحة التهريب، مؤرخ في  17-05قانون رقم  - 2

15/01/2006  
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 األول فرعال

 الركن الشرعي لجريمة ترويج المخدرات

ن يكون الفعل المجرم منصوص عليه في قانون العقوباات أو القاوانين المكملاة لاه أويقصد به  

ن يكون المشرع قد حدد لاه جازاءا وهاذا تطبيقاا لمبادأ الشارعية الجزائياة الاذي نصات علياه أو

. "عقوبـة و ال تـدبير امـن ب يـر قـانون" ال جريمـة و ال نأمادة األولى من قانون العقوبات بال

مان القاانون  245 -241حيث أن المشرع الجزائري نص على تارويج المخادرات فاي الماواد 

 18-04أمااا التعااديل الجديااد طبقااا للقااانون  ،1المتعلااق بحمايااة الصااحة وترقيتهااا  85/05القاديم 

  .هذه الجريمة وخصص لها أربع فصول ىفقد نص عل 25/12/2004المؤرخ في 

  18-04 دراسة جنايات وجنح ترويج المخدرات المجرمة بموجب القانونأوال :          

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  18-04لقد ورد القانون          

 االستعمال واالتجار غير المشروع بها تحديدا وتنصيصا لجرائم المخدرات وقام بتصنيفها 

حيث حصرت . 2مرتكب الجريمة يأتيهجنايات وجنح حسب السلوك المادي الذي  إلى

 :3الجنايات في ثالث صور تتمثل في

 18 -04من القانون  18نص المادة تسيير وتنظيم او تمويل التعامل بالمخدرات  -

 18 -04من القانون  19نص المادة االستيراد والتصدير لمادة مخدرة  -

في حين ، 18 -04من القانون  20نص المادة  زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجار  -

 20الى  17وتعتبر المواد من ، 18 -04القانون من  17تتمثل الجنح فيما نصت عليه المادة 

الوصف القانوني للسلوك المادي  بإعطاءمعالجة لهذه الجنح والجنايات  ،18-04من القانون 

ويعاقب على الشروع في هذه األفعال بالعقوبات ذاتها المقررة وتحديد العقوبة المستحقة 

 .4للجريمة التامة

 معروضة على القضاء والعقوبات المحكوم بها قضايا المخدرات الثانيا:          

             ،يكن القضاء في السنوات الماضية يعرف قضايا كثيرة متعلقة بالمخدرات لم           

نه في السنوات األخيرة لوحظ االرتفاع المخطر في جرائم المخدرات والمؤثرات أفي حين 

إلى جانب عجز الدولة عن وضع حد لها رغم تشديد العقوبة المقررة  ،العقلية وانتشار كبير

وعند عرض المتهمين على هيئة المحكمة قصد محاكمتهم ورغم ضبط كمية  .لمن يرتكبها

 وهو ما الحظناه في الميدان  ،يحاولون بشتى الطرق نفي الجريمة عنهم ،المخدرات لديهم

 أنالمهم  ،حكمه دون تقييد لهرية واسعة في ولقد منح المشرع للقاضي الجزائي سلطة تقدي

ف تحديد مقدار العقوبة بنية تحقيق المالئمة مع الظروو ،5يكون للدليل صلة بملف القضية

                                                           
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05القانون رقم  - 1
           االستعمال بهماالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع  25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم  - 2
 .17سابق، ص المرجع الايت يحي كريم،  - 3
 .23سابق، ص المرجع اليوسفي اسماء،  - 4
 .17 16ص ص  1996طبعة  ، (د م ن)جياللي بندادي، االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء األول،  - 5
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ويراعي في ذلك التحرك بين الحدين األدنى واألقصى  ،1الواقعية للحالة المعروضة عليه

ز له الخروج عما هو محدد من والسلطة الممنوحة للقاضي في تقدير العقوبة ال تجيللعقوبة 

ويعرف مبدأ االقتناع الذاتي  ،فهو المرجع األساسي له 18-04عقوبات ضمن القانون 

للقاضي بأنه الحالة النفسية أو الذهنية الذي يوضح وصوله ) القاضي( باقتناعه إلى اليقين 

 .2لحقيقة واقعة لم تحدث تحت بصره

السلطة المطلقة وكامل الحرية في تقدير عناصر  من خالل ما سبق يتضح أن للقاضي         

ن أإال أن هذه الحرية مقيدة بوجود دليل واحد على األقل و ،اإلثبات التي يستمد منها اقتناعه

من قانون اإلجراءات  212يقدم هذا الدليل في معرض المرافعات في الجلسة عمال بالمادة 

 .3الجزائية

 

 الثاني فرعال

 ترويج المخدراتالركن المادي لجريمة 

 

يقصد بالركن المادي الفعل أو االمتناع الذي بواسطته نكتشف الجريمة ويكتمل           

ويشمل الركن المادي األفعال المادية والمادة  ،جسمها وال توجد جريمة دون ركن مادي

قد  ،وبالنسبة لجريمة ترويج المخدرات باعتبارها صورة لصور جرائم المخدرات .المخدرة

يتخذ ركنها المادي صورة زراعة المخدرات أو صورة استيراد أو تصدير المخدرات أو 

 كما يلي : وسوف ندرس في هذا الفرع كل فعل مادي  ،المخدراتصورة التعامل في 

 

 

 جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجارأوال :          

األفعال المادية التي تعتبر ترويجا للمخدرات وهذا تعتبر زراعة النباتات المخدرة من           

          نه نبت زرع المخدرات أم ال أو سواء تحقق إنتاج المخدر أأي  ،دون انتظار النتيجة

ادي بمجرد ومادام األمر كذلك أي أن جريمة ترويج المخدرات تقوم ويتوفر ركنها الم ،أم ال

           فعلته ال ينتج أثره في عدم قيام الجريمة  ن عدول الجاني عنإف ،رمي البذور في األرض

  .4تكتمل أركان الشروع فيها أما بعد وقوعها فال قيمة لهذا العدول أنقبل  إال
                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 2جزء،مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرياحمد شوقي الشلقاني،  - 1

 .442 441،ص ص  2003،
، ص  1998،القاهرة،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة  -اإلثبات الجنائي بالقرائنعبد الحفيظ عبد الهادي عابد،  - 2

512. 
، ص د س ن ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،الطبعةالثانية ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية محمد صبحي نجم، - 3

102. 
 .54ص ، سابقالمرجع ال ،نبيل صقر - 4
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          نه بالنسبة إلى جريمة زراعة المخدرات من الجرائم أكما تجدر اإلشارة إلى           

وال يقتصر على مجرد وضع  ،الزرع والجنيالتي يستمر ركنها المادي إلى غاية نهاية 

وتتخذ  ،1البذور بل يمتد ويتسع ليشمل جميع األعمال المختلفة منذ الزرع إلى غاية الجني

وحسب  ،2جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجار عدة صور منها االنتاج واالستخراج 

        لمكافحة االتجار غير المشروع  1936الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة  األولىالمادة 

المركب الذي يكون  أونه فصل المخدر من المادة أعرفت االستخراج  ،في الجواهر الضارة

 ،3هذه العملية أي صنع أو تحويل بمعناها الصحيح تتضمن  أنذلك المخدر جزء منه دون 

 
واالستخراج يستلزم المادة المخدرة من المادة األصلية التي تتضمنها ن اإلنتاج إوبالتالي ف

 .4كاستخراج األفيون مما يفرز نبات الخشخاش واستخراج الحشيش من القنب الهندي

 

 

 جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعةثانيا :          

بطريقة غير مشروعة هما الفعالن و مؤثرات عقلية أإن تصدير واستيراد مخدرات           

ويتمثل هذا الركن المادي في الواقعة ، 18-04 رقم من القانون 19 المنصوص عليهما بالمادة

يتحقق وكذلك كل واقعة ،  5وسيلة كان بأيةالدولة  إلىالمادة المخدرة  إدخالالتي يتحقق بها 

           فضائها الجوي ويرجع في ذلك أو للدولة  اإلقليميةالمياه  إلىة المخدرة بها نقل الماد

 .6قواعد القانون الدولي العام إلى

من القانون النقل المادي للمخدرات و/ أو  02ويقصد بالتصدير واالستيراد حسب المادة  

حيث تقتضي الجريمة في هذه الصورة أن يتم ، 7ت العقلية من دولة إلى دولة أخرىالمؤثرا

 04المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة إذ أجازت المادة  تصدير واستيراد المخدرات أو

للوزير المكلف بالصحة الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة إذا كان  نفسه من القانون

استعمال النباتات و المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا موجها ألهداف طبية 

تبعا لذلك ال تعد جريمة عملية تصدير واستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية  ،8وعملية

                                                           
 .113ص  ، سابقالمرجع ال ،قمراوي عز الدين ،نبيل صقر - 1
 .37 سابق، صالمرجع البوراي شرف الدين،  - 2
 .41ص ، سابقالمرجع ال ،طاهري حسين - 3
 .453ص ، سابقالمرجع ال ،محمود زكي شمس - 4
 .34سابق، ص المرجع النصر الدين مروك،  - 5
 .102، ص 1996الجديد، دار الكتاب الحديث، ، جرائم المخدرات مصطفى مجدي هرجة - 6
 .22، ص سابقالمرجع ال ايت يحي كريم، - 7
 .27، ص سابقالمرجع ال يوسفي اسماء، - 8
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         التي يقوم بها الصيادلة ومسئولي الهياكل الصحية والمخابر وصانعي األدوية بترخيص 

 .1لنرض البحوث العلميةمن الوزير المكلف بالصحة 

 ،ن جريمة االستيراد أو التصدير قائمةإة فأو المصدر  ومهما كانت كمية المخدرات المجلوبة 

أن يقوم الجاني بإدخال كمية من المخدرات إلى دولة ولكن ليس قصد  وأحسن مثال على ذلك

فالجريمة قائمة بمجرد دخول المادة المخدرة أراضي  ،ترويجها وإنما قصد إعادة تصديرها

 .2الوطن نتيجة تحقق جريمة االستيراد

 

 جناية تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدراتثالثا :          

حد األفعال المنصوص عليها في المدة أفر اتوبالركن المادي لهذه الجريمة  ويتحقق          

           باإلضافة لقيام المتهم بفعل من األفعال المذكورة  ،السابق الذكر 18-04 رقم القانونمن  17

بالتعامل ويقصد  ،والمتمثلة في التسيير أو التنظيم أو التمويل نفسه من القانون  18في المادة 

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

 .3انقضاؤه

يختلف فقد يكون بإنتاج  18-04من القانون  17التعامل في المخدرات حسب المادة           

أو           المادة أو صنعها أو حيازتها أو عرضها للبيع أو الحصول عليها بقصد البيع 

التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صورة كانت أو سمسرة أو شحن أو 

             وبالنسبة للتعامل . 4نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقليةنقل عن طريق العبور أو 

نه يكفي أن يثبت الحكم ماهية واقعة التعامل التي حصلت في المخدرات إفي المخدرات ف

 .5سواء بيع أو شراء أو غيرها

 ،وعليه فالمشرع الجزائري جرم نشاط كل شخص يمكن أن يكون له صلة بعمليات المتاجرة

اء كان ذلك بإدارته أو التدخل في إدارته أو في تنظيمه أو االنضمام إليه بهدف ارتكاب سو

 ،صور وأهمها هي الحيازة والسمسرة ويتخذ فعل التعامل في المخدرات عدة ،األفعال السابقة

وتتمثل في الحفاظ  ،حيازة المخدرات مدلولها واسع جدا وهي السيطرة المادية على المخدرف

السمسرة فتتمثل في  أما ،6أو إتالفها أو االنتفاع بها إخفائهاقلها أو تسليمها للنير أو عليها أو ن

 .7الصفقة إتمامالوساطة بين طرفي التعامل في التعريف بينهما و في 

 

                                                           
          54ص،1999عمرو عيسى الفقي، الموسوعة الشاملة في جرائم المخدرات، مطابع المجموعة المتحدة، ) ب ،ب، ن(،  - 1
 .51 50ص ص  سابق،المرجع النبيل صقر،  - 2
 .38ص سابق، المرجع ال، بوراوي شرف الدين - 3
 .37ص  ،مرجع السابقطاهري حسين، ال - 4
 .36نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص  - 5
 .100-99ص ص ،السابق المرجع ،قمراوي عز الدين ،نبيل صقر - 6
 .4العربي، )ب ب ن(، )ب س ن(، ص،  دار الفكر 4، شرح قانون العقوبات التكميلي، الطبعة رؤوف عبيد - 7
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 الفرع الثالث

 الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات

إلى          وهو ينقسم  ،الجريمةيعتبر عنصر ثالث مكمل لعناصر الركن المعنوي  إن         

  .حسب كل حالة من حاالت  لترويج المخدرات هوسوف ندرس ،القصد العام والقصد الخاص

 جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد االتجاروال :أ          

ن هذا النبات الذي يقوم أفي هذه الجناية في علم مرتبكها بيتمثل القصد الجنائي           

         يقصد بالركن المعنوي الرابطة أو الصلة الدفينة . 1عته ممنوع زراعته إال بترخيصبزرا

حيث يمكن أن يقال أن الفعل هو نتيجة إلرادة  ،التي تربط ين ماديات الجريمة ونفسية فاعليها

التي هي           ن قيام هذه الرابطة إوبالتالي ف ،اإلباحة الفاعل ما لم يخضع لسبب من أسباب

  .2تعطي الواقعة وصفها القانوني فتكتمل صورتها وتوصف بالجريمة

تشترط  ، حيث3ة هي من الجرائم ذات القصد الخاصوبالنسبة لجناية زراعة النباتات المخدر

 :4عدة شروط وهيالجاني بهذه الجناية  بإدانةعلى القاضي عندما يحكم 

  .ممنوع زراعتهان هذه المادة التي زرعها الجاني أبويسببه حكمه أن يبين في  -

          للمخدر قصد التعاطي  اإلنتاججل أن هذه الزراعة  من أأن يبين في  حكمه ويسببه ب -

                                          .االتجار فيه أو

 جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعةثانيا :          

ن ذلك ممنوع قانونا أوز حدود الدولة بالمخدرات علما بيتمثل القصد الجنائي في تجا          

أو تصدير         استيراد  جناية انهأكما ، 5حصول على ترخيص من الجهة المختصةودون ال

اطة متى تجاوز فعله الخط أو بالوس الجاني سواء قام به بنفسه قائمة في حق المخدرات

فمثال إن كان الشخص متواجدا في مكان الحادث وكان هذا التواجد معاصرا ، 6الجمركي

 .7يكون فاعال أصليا في جريمة الجلبنه إنقل المخدرات إلى داخل البالد ف لعملية

 جناية تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدراتثالثا:          

ارتكاب هذه  انصراف إرادة الجاني إلىيتمثل القصد الجنائي في هذه الجريمة في          

ال يشترط لهذه الجناية المعنوي  . والركنن القانون يمنعها ويعاقب عليهاأالجريمة مع علمه ب

الجاني وال  ة يحققهاشترط نتيجعام لقيامها ثم اإلدانة فال تالقصد الخاص بل يكفي القصد ال

                                                           
 .52سابق، ص المرجع النبيل صقر،  - 1
            ، 1996عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  - 2

 .261-323ص ص 
 .40سابق، ص المرجع البوراوي شرف الدين،  - 3
 .344مرجع السابق، ص النبيل صقر،  - 4
 .112نبيل صقر، قمراوي عزالدين،  المرجع السابق، ص  -5
 .52سابق، ص المرجع ال، نبيل صقر -6
 . 322سابق، ص المرجع المحمود زكي شمس،  -7
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فالقصد الجنائي العام في جريمة . 1بمعنى استلزام باعث معين يدفعه إلى السلوك اإلجرامي

الحيازة تقوم متى توافر ركن اإلحراز مع علم المحرز بأنه يحوز مادة مخدرة فقد استكملت 

دافع الذي دفع بالمجرم الجريمة أركانها القانونية ووجب العقاب دون البحث في الباعث أو ال

علمية  أوطبية  ألهدافالمواد المخدرة والمستحضرات موجها  كان استعمال إذا ، 2الرتكابها

 .3رخصة مسلمة من وزير الصحة فان فاعلها في هذه الحالة ال يعتبر مجرمابشرط حيازة 

 

 

 

 

 

 

 نيالمبحث الثا

 سبل مكافحة جريمة ترويج المخدرات

المستويين الوطني تكمن خطورة المخدرات في العديد من التفاعالت السلبية على            

فتدهور صحة المدمن نتيجة تناوله المادة المخدرة تكلف الدولة تسخير إمكانيات  ،والدولي

، ا ما يؤدي إلى خسارة أموال كبيرةجل التكفل به وإعادة إدماجه وهذأمادية وبشرية هائلة من 

 ،          كإلى ذل االت من المساهمة في نموها وباإلضافةوبالتالي حرمان العديد من المج

من الجرائم حيث أصبحت فالمدمن عادة ما يتسبب بطريقة أو بأخرى في ارتكاب العديد 

جل الحصول على أالجريمة المنظمة ومعظمها ترتبط بجرائم اإلرهاب من  ترتكب في إطار

    .يلجا تجار المخدرات إلى عمليات تبييض األموال لتبرير أموالهم وكذلك عادة ما ،التمويل

وردعية وتطبيق عقوبات ولمكافحة هذا النوع من اإلجرام تلجا الجزائر لوضع تدابير وقائية 

 ،                (المطلب األول)وهذا ما سندرسه في  ،انتشار ترويج المخدرات صارمة للحد من

على مكافحة جريمة ترويج المخدرات في التعاون الدولي  سندرس (المطلب الثاني)في   أما

  .يين العالمي والعربيالمستو

 

                                                           
 .36-35سابق، ص صالمرجع الحسين طاهري،  -1
 .40سابق، ص المرجع البوراوي شرف الدين،  -2
 .16سابق، ص المرجع الايت يحي كريم،  -3
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 المطلب األول

 في التشريع الجزائري ترويج المخدرات تدابير الوقاية والردع لجريمة

قانون ل اإلجرائية التي وردت سواء في نتطرق في هذا المطلب إلى أهم المسائس          

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  18-04والقانون  ،اإلجراءات الجزائية

المتعلق بحماية  85/05المعدل والمتمم للقانونوقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين 

يتضمن أساليب  (ولاألفرع ال)ع وفر هذا المطلب إلى ثالثة حيث قسمنا ،الصحة وترقيتها

 (ثالثالفرع ال)أخيرا و ،يتضمن أساليب التحري الخاصة (ثانيالفرع ال)، أماالتحري العامة
  .يتضمن العقوبات المقررة لجريمة ترويج المخدرات

 الفرع األول

 في ميدان مكافحة ترويج المخدرات إجراءات وأساليب التحري العامة

في أربع  إجراءات التحري العامة في ميدان مكافحة ترويج المخدرات تتمثل          

 إجراءات وهي :

خروجا عن القاعدة العامة في قانون اإلجراءات  :التوقيف للنظر-اإلجراء األول          

إذا دعت ضرورات  السابق الذكر، 18-04من القانون  37الجزائية فقد أجازت المادة 

ويجوز تمديد الحجز للنظر  ،ساعة 48التحقيق االبتدائي إيقاف أي شخص مشتبه فيه لمدة 

 .لمدة ال تتجاوز ثالث مرات

حتى خارج األوقات  التفتيش في مواد المخدرات يكون :التفتيش-اإلجراء الثاني          

نه عندما يتعلق األمر أعلى 1في فقرتها الرابعة  47نصت عليه المادة  وهذا ما ،القانونية

 ،والمعاينة و الحجز في كل محل سكني أو غير سكنينه يجوز التفتيش إف المخدراتبجرائم 

                                                           

، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم ، الجريدة  1966جويلية  08المؤرخ في  66/155األمر رقم  -1 

19/12/1976بتاريخ  101الرسمية عدد   
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في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناءا على إذن مسبق من وكيل الجمهورية 

 .1المختص

السابق  18 -04من القانون  36أضافت المادة  :ممعاينة الجرائ-اإلجراء الثالث          

ة هلون قانونا زيادة على ضباط الشرالصيدلة المؤو مفتشوا  المهندسون الزراعيونالذكر، 

 .القضائية

        المؤرخ  348-06وسع المرسوم رقم  :االختصاص المحلي-اإلجراء الرابع          

االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق  05/10/2006في 

            وهي المحاكم الجزائية ذات االختصاص المحلي الواسع  ،في جرائم المتاجرة بالمخدرات

من  328و 40و 37وكذلك المواد ، 2عليه باألقطاب الجزائية المتخصصةأو ما يصطلح 

 .قانون اإلجراءات الجزائية

 الفرع الثاني

 في ميدان مكافحة ترويج المخدرات إجراءات وأساليب التحري الخاصة

في ثالث  أساليب التحري الخاصة في ميدان مكافحة ترويج المخدرات تتمثل           

اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور ، (أوال)التسريب  أساليب وهي

 .(ثالثا)مراقبة األشخاص ووجهة ونقل األشياء واألموال ، (ثانيا)

 التسرب  أوال:          

وسائل التحري الخاصة استحدثها المشرع  هو وسيلة من :مفهوم التسرب -أ          

من قانون اإلجراءات  18مكرر  65الى  11مكرر 65الجزائري بالنص عليه في المواد 

 56و 2المتعلق بمكافحة التهريب والمادتان 06/05من القانون  34و 33و المادتين  ،الجزائية

ن أب 11مكرر  65المادة ونصت ، 3تضمن الوقاية من الفساد ومكافحتهالم 06/01من القانون 

التسرب هو قيام ضابط أو عون شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية 

 باتهامهمالمكلف بتنسيق العملية بمراقبة األشخاص المشتبه فيهم في ارتكاب جناية أو جنحة 

 .بأنه فاعل معهم أو شريك لهم 

         على الجرائم  11مكرر  65نصت المادة  :مجال تطبيق هذا األسلوب -ب          

وهذه الجرائم وردت  05مكرر 65بعدما أحالت على المادة  4التي يجوز فيها اإلذن بالتسرب

 .على سبيل الحصر ومن بينها جرائم المخدرات

                                                           
 .95ص المرجع السابق ،  ،بن عبيد سهام - 1

ووكالء  ،االختصاص المحلي لبعض المحاكمالمتضمن تمديد ، 05/10/2006مؤرخ في ال 348-06مرسوم رقم  - 2

 .2006أكتوبر  08بتاريخ ، 63الجريدة الرسمية عدد  ،يقوقضاة التحق،الجمهورية 
 .2006مارس  08بتاريخ ، 41الجريدة الرسمية عدد  ، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته 01-06قانون رقم  - 3

الجريدة الرسمية عدد  ،المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية  ،20/12/2006المؤرخ في  06/22القانون رقم  -1

.2006ديسمبر  24بتاريخ ،  84   
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ن إف ،من قانون اإلجراءات الجزائية 12مكرر  65حسب المادة  هوية المتسرب: -ج          

قد   14مكرر  65غير أن المادة  ،د يكون ضابط أو عون شرطة قضائية فقطالمتسرب ق

نه ال أكما  ،نستشف منها إمكانية تشخيص أشخاص آخرين للقيام أو المساعدة في التسرب

 65يجوز إظهار الهوية الحقيقية للمتسرب في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات المادة 

يباشر المتسرب عملية التسرب تحت هوية مستعارة وبالتنسيق مع الضابط  .16مكرر

  سنوات وبنرامة  5ويعاقب كل من يكشف هوية المتسرب بالحبس من سنتين إلى  ،المنسق

و إذا تسبب الكشف عن هوية المتسرب أعمال عنف أو  ،ألف دج 200ألف دج إلى  50من 

و أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون حد المتسربين أو أزواجهم أأضرب وجرح على 

 .ألف دج 500ألف دج إلى  200سنوات وبنرامة من 10إلى  5العقوبة الحبس من 
الضابط المنسق هو ضابط الشرطة  المركز القانوني للضابط المنسق:-د          

ن بي وهو الذي يسهر على عملية التنسيق ،قانونا عن عملية التسرب المسئولالقضائية 

يجوز سماع الضابط المنسق دون سواه بوصفه كشاهد ، متسرب والجهة اآلذنة بالتسربال

وبمفهوم المخالفة ال يجوز سماع العون أو الضابط ، ن العملية والجرائم محل المعاينةع

                  ،إن تصريحات المتسرب ليست لها القوة الثبوتية المطلقة في اإلثبات .المتسرب كشاهد

من قانون  87-706نه في القانون الفرنسي تكون لها القوة الثبوتية بموجب المادة أغير 

الكشف عن هويته  رادتهإاإلجراءات الجزائية الفرنسي فيما إذا أراد المتسرب بمحض 

  .ومواجهته بالفاعلين

 65نصت المادة  :الجهة القضائية التي يجوز لها إعطاء اإلذن بالتسرب -ر          

ن اإلذن بالتسرب يمنح من طرف وكيل أب ،من قانون اإلجراءات الجزائية 11مكرر 

التحقيق في حالة الجمهورية المختص أثناء التحقيق االبتدائي والجرائم المتلبس بها وقاضي 

 .1كما أن الجهة التي تأذن بالتسرب تكون العملية تحت رقابتها المباشرة، فتح تحقيق قضائي

   14مكرر  65أعطت المادة  :التي يسمح للعون المتسرب بارتكابهااألفعال  -س          

لكي  ،للمتسرب اإلمكانية في أن يرتكب بعض األفعال دون أن يكون مسئوال جزائيا عنها

  : داخلها وهذه األفعال هي كما يلي يكسب ثقة الشبكة التي يتسرب

أو منتوجات أو وثائق أو معلومات اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال  -

  .متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

 ،استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني المالي -

  .وكذا وسائل النقل والتخزين أو اإليواء أو الحفظ أو االتصال

يجب أن يكون اإلذن مكتوبا ومسببا تحت طائلة  :شكل اإلذن بالتسرب -ص          

كما يجب ذكر الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا اإلجراء وهوية ضابط الشرطة  ،البطالن

                                                           

  - القانون رقم 22/06 المؤرخ في 2006/12/20، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية.1 



في التشريع الجزائري  جريمة ترويج المخدرات            الفصل الثاني:                          

52 
 

كما يجب أن يحدد في اإلذن مدة استمرار عملية  ،القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته

وعند االنتهاء من العملية يقوم كذلك ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية  ،التسرب

بتحرير تقرير يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي تعرض للخطر 

  .1المتسرب و األشخاص المسخرين

من قانون  15مكرر  65تنص المادة  :مدة استمرار عملية التسرب -ع          

ويمكن أن تمدد المدة  ،أشهر 4أن تتجاوز مدة التسرب  بأنه ال يمكن راءات الجزائية االج

  .ألربعة أشهر أخرى كحد أقصى ويجب أن يكون التجديد وفقا إلجراءات الطلب األول

     يجوز للقاضي الذي رخص بعملية التسرب أن يأمر :انتهاء عملية التسرب -ف          

         كما تنتهي العملية بمرور ،من تلقاء نفسه وفي أي وقت بوقف العملية قبل انقضاء المدة

       تجيز للعون  17مكرر  65غير أن المادة ،أشهر المرخص بها أو بانقضاء مهلة التمديد  4

أو الضابط المتسرب أن يواصل نشاطه حتى بعد انقضاء المدة للوقت الكافي والضروري 

    جزائيا وذلك على أن  مسئواللتوقيف عملية المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون 

   .أشهر 4ال يتجاوز ذلك النشاط مدة 
  ثانيا: اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور           

نص  : تحديد مفهوم اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور -أ           

من قانون  10 مكرر 65إلى  05مكرر  65عليها المشرع الجزائري في المواد من 

 .اإلجراءات الجزائية ولم يحدد في هذه المواد مفهومها

اقتضت ضرورة "نه إذا على أ 05مكرر  65تنص المادة  :تحديد مجالها -ب           

يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن  ،في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق االبتدائي التحري 

 ".في جرائم  المخدرات... بها 
وكيل  الجهة القضائية التي يجوز لها إعطاء اإلذن بهذه العمليات: -ج          

وقاضي  ،05مكرر  65االبتدائي المادة في الجرائم المتلبس بها أو التحقيق  الجمهورية

 .2المباشرةالتحقيق في حالة فتح تحقيق قضائي وتتم العمليات تحت رقابته 

لم يحدد المشرع  :األماكن التي يسمح القانون فيها بالتصنت والتقاط الصور -د          

الجزائري بدقة األماكن التي يجوز فيها اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط 

على أماكن خاصة  05مكرر  65بل جاء النص على عمومه حيث نصت المادة  ،الصور

فالمشرع الجزائري سمح بالدخول إلى تلك األماكن ووضع الوسائل ، وعمومية دون استثناء

حتى بنير علم وموافقة  ،الصور واعتراض المراسالت وتسجيل األصوات الالزمة اللتقاط

                                                           
  - المرجع نفسه .1 

  - القانون رقم 22/06 المؤرخ في 2006/12/20، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية.2 
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من قانون اإلجراءات  47أصحابها وحتى خارج اآلجال المنصوص عليها في المادة 

  .الجزائية

 4دوم العملية مدة أقصاها انه ت 02الفقرة  07مكرر 65نص المادة ت :مدة العملية -ر          

أشهر أخرى وفقا لألشكال  4بالعملية أن يمدد اآلجال إلى  إلذنويمكن للقاضي ا ،أشهر

  .1المطلوبة في الطلب األول
على  يحتوى اإلذن على كل العناصر التي تسمح بالتعرف اإلذن: شكل -س        

األماكن المقصودة بدقة سكنية أو غيرها مع المدة ونوع  االتصاالت المطلوب التقاطها وهي:

ويجب أن يكون اإلذن مكتوبا تذكر فيه جميع  ،اللجوء إلى هذه التدابيرالجريمة التي تبرر 

 .01الفقرة  07مكرر 65وهذا طبقا للمادة  2البيانات المذكورة أعاله

يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة  اإلجراءات:-ص       

مصلحة أو وحدة أو هيئة القضائية الذي توجه له اإلنابة أن يسخر كل عون مؤهل لدى 

 65عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصالت الالسلكية للتكفل بالجوانب التقنية المذكورة بالمادة 

وعند االنتهاء من العملية يحرر ضابط الشرطة ، من قانون اإلجراءات الجزائية  05مكرر

ويذكر  ،المتخذةالقضائية المأذون أو المناب محضرا عن كل العملية وعن الترتيبات التقنية 

 ،ذلك المحضر التاريخ والساعة التي بدأت فيها العملية والتاريخ والساعة التي انتهت فيها

ويقوم ضابط الشرطة القضائية المأذون بنسخ المراسالت أو المحادثات أو الصور والمقيدة 

كما تنسخ المكالمات التي تتم باللنة األجنبية عند  ،في التحقيق في محضر يودع بالملف

  .االنتهاء وبمساعدة مترجم يسخر لهذا النرض

 ثالثا: مراقبة األشخاص ووجهة ونقل األشياء واألموال           

مكرر من قانون  16التسليم المراقب نصت عليه المادة  األساس القانوني: -أ          

المتضمن الوقاية من الفساد  06/01 رقم من القانون 56و 2والمادتان ، اإلجراءات الجزائية

  .المتضمن الوقاية من التهريب 05/06رقم  من القانون 34و 33وكذلك المادتان  ،ومكافحته
التسليم المراقب هو سماح السلطات العمومية بتنقل  مفهوم التسليم المرقب: -ب          

ن تدخل إليه أو تخرج منه أب ،شرعيتها في اإلقليم الوطنيأشياء غير مشروعة أو مشبوه في 

وعرفته كذلك  ،أو تعبره تحت مراقبتها لنرض التحري وجمع األدلة للكشف عن الجرائم

 ،مشبوهة أومن قانون الفساد بأنه اإلجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة  2المادة 

تحت ،بالخروج من اإلقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات المختصة

  .هاهوية األشخاص الضالعين في ارتكابمراقبتها بنية التحري عن الجرائم وكشف 

يسمح بالقيام بهذه العملية في الجرائم  مجال تطبيق عملية التسليم المراقب : -ج         

 المخدرات ...التالية : جرائم 
                                                           

 - القانون رقم 22/06 المؤرخ في 2006/12/20، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية.1 

 - المرجع نفسه  .2 
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لم ينص قانون اإلجراءات الجزائية وال قانون الفساد وال  :اإلجراءات المطبقة -د         

المتضمن الوقاية من التهريب وال قانون الوقاية من المخدرات  05/06 رقم  القانون

 .على إجراءات معينة للقيام بهذه العملية ،ومكافحتها

 الثالث الفرع

 كوسيلة لمكافحة جريمة ترويج المخدراتالعقوبات المقررة 
وضع المشرع الجزائري عقوبات أصلية وأخرى تكميلية وتبعية وذلك بإدراج أحكام           

وبعد ذلك شدد المشرع  ،1المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05تضمنها القانون رقم 

النرامة  أوللحبس سواء بالنسبة  18،2-04الجزائري العقوبة المفروضة في ظل القانون 

  .بهدف الحد من هذه الظاهرة

 

 : العقوبات األصليةأوال          

 تختلف العقوبات المسلطة على الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي كما يلي :          

 

تختلف العقوبات المسلطة على الشخص الطبيعي  : عقوبة الشخص الطبيعي -أ          

راد وتصدير فلقد كيف المشرع الجزائري جرم استي، المرتكبةبحسب وصف الجريمة 

 رقم من القانون 19عليه المادة  لها عقوبة السجن المؤبد كما نصتالمخدرات كجناية وقرر

مشروعة لخشخاش األفيون الالزراعة غير  يمةكما كيف المشرع الجزائري جر  ،04-183

عقوبة السجن المؤبد كما نصت عليه المادة أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب كجناية وقرر لها 

وهو"  وكيف المشرع الجزائري جرم التعامل بالمخدرات،  18-04رقم من القانون  20

القيام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو وضع أو حيازة أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد 

طريق العبور أو نقل  أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم أو نقل عن البيع أو التخزين

إلى  10قر لها عقوبة الحبس من أو ،المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية " على أنها جنحة

من  17 عليه المادة دج كما نصت  50.000.000دج إلى  5.000.000سنة والنرامة من 20

وكيف المشرع الجزائري على جرم التعامل في المخدرات عندما ، 18- 04رقم القانون 

نه جناية يعاقب عليه بالسجن المؤبد كما نصت عليه أعلى  ،تكبه جماعة إجرامية منظمةير

ولقد تم تناول جريمة ترويج المخدرات في  ،18-04من القانون  17من المادة  03الفقرة 

وتجريم الصناعة  منه 243في المادة ، 4المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05 رقم القانون

ونص على األفعال التي تلتصق بالصناعة كاالستيراد أو  ،نباتات المخدرةغير المشروعة بال

                                                           

  - القانون رقم 05/85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.1 

والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين المتعلق بالحماية من المخدرات  18-04القانون رقم  - 2

.بهما   
  - القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها .3 

  - القانون 05/85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها .  4 
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سنة 20سنوات إلى  10نه يعاقب بالحبس من أ حيث نصت هذه المادة على ،النقل أو التحويل

أو  يحضرونها أو يحولونها أو يستوردونهايصنعون بصفة غير شرعية مخدرات أوالذين 

 أو يقومون بالسمسرة فيها أو يميعونها أو يستودعونهايصدرونها أو  يتولون عبورها أو

  .يرسلونها أو ينقلوها أو يعرضوها للتجارة بأي شكل كان

أو   يعاقب الشخص المعنوي عند ارتكابه جريمة :عقوبة الشخص المعنوي -ب          

 18-04رقم من القانون  17إلى  13من الجرائم المنصوص عليها في المواد من  أكثر

ة ارتكابه للجرائم وفي حال ،مرات النرامات المقررة للشخص الطبيعي 5بنرامة تساوي 

إلى  دج 50.000.000بنرامة تتراوح من  21إلى  18المواد من  في المنصوص عليها

دج وفي كل األحوال يجب الحكم بالحل أو النلق المؤقت لمدة ال تفوق  250.000.000

  .خمس سنوات
 قوبات التبعية:الع ثانيا          

           لحق بها بعض العقوبات التبعية أن المشرع إبعد تقرير العقوبات األصلية ف         

التي  وتكون في حالة اإلدانة بإحدى الجرائم  ،1من نفس القانون 29التي نص عنها في المادة 

للجهة القضائية التي قررت اإلدانة أن تقضي بعقوبة  ،18-04 رقم يعاقب عنها القانون

من  06بقا للمادة سنوات وط 10إلى  05الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من 

لكن كما تقول القاعدة الخاص  ،فهذا النوع من العقوبة تتعلق فقط بالجناية، قانون العقوبات

من جميع         الجرائم يعزل المحكوم عليه ويطرد  يقيد العام وبالتالي مرتكب هذا النوع من

الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها عالقة 

كل           باإلضافة إلى حرمانه من حقه  في االنتخابات والترشح وعلى العموم  ،بالجريمة

م األهلية لكي يكون مساعدا محلفا أو ومن حمل أي وسام وعد ،الحقوق الوطنية والسياسية

ن وكذلك عدم أهليته أل ،خبير أو شاهد على أي عقد أو أمام القضاء إال على سبيل االستدالل

في حمل           كما يحرم من الحق  ،لم تكن الوصية على أوالده يكون وصيا أو ناظرا ما

بوصفه أستاذا أو سة للتعليم األسلحة وفي التدريس وفي إدارة مؤسسة أو االستخدام في مؤس

كما يجوز أيضا الحكم بالمنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة ، مدرسا أو مراقبا

 .سنوات كالطبيب والصيدلي مثال 5بمناسبتها لمدة ال تقل عن 

  

 العقوبات التكميلية :اثالث           

إلى جانب  29نص المشرع في المادة باإلضافة إلى العقوبات المذكورة سابقا فقد            

 09وذلك بالمنع من اإلقامة وفقا ألحكام المواد  ،العقوبات التبعية على العقوبات التكميلية

كما  ،وهو الحظر على المحكوم عليه أن يتواجد في بعض األماكن ،2من قانون العقوبات 12و

                                                           

  - القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها .1 

  - األمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم .2 
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الجنايات وتحتسب مدة سنوات في  10سنوات في الجنح و 5نه ال يجوز أن تتجاوز مدته أ

 .جب أن يكون قرار المنع قد بلغ لهالمنع هذه من يوم اإلفراج عنه وي

نه يعاقب من يخالف ذلك أمن قانون العقوبات على  12من المادة  03كما تنص الفقرة  

كما أن هذا المنع ال يقتصر على الجزائريين فقط بل  ،سنوات 3أشهر إلى  3بالحبس من 

ب الذين ارتكبوا هذه الجرائم المتعلقة بالمخدرات وحكم عليهم بالعقوبة يتعداه إلى األجان

فيجوز للمحكمة الحكم  ،18-04رقم من القانون  24األصلية السالفة الذكر طبقا لنص المادة 

بمنعهم من اإلقامة إما بصفة نهائية وبقوة القانون يترتب على ذلك الطرد من اإلقليم 

 .سنوات10د انقضاء العقوبة أو منعه لمدة ال تقل عن الجزائري إلى خارج الحدود بع

تنص على الحرمان من بعض الحقوق األخرى كسحب جواز  29من المادة  04وفي الفقرة   

كما يجوز للجهة القضائية  ،سنوات 5السفر وكذلك سحب رخصة السياقة لمدة ال تتجاوز 

و حمل سالح خاضع المختصة أن تنص ضمن حكمها بمنع المتهم المدان من حيازة أ

باإلضافة إلى مصادرة النباتات والمواد المخدرة وكل ما ، سنوات 5لترخيص لمدة ال تقل عن 

وكل ما يستعمل في نقلها  ،يتعلق بصناعتها من أواني ومنشات وأثاث ووسائل أخرى

حيث لهم الحق في المطالبة  ،وترويجها وذلك دون اإلخالل بحقوق النير حسن النية

   .استنالل سيء دون علمهم تاستنلألنها  باسترجاعها

 المطلب الثاني

 التعاون الدولي في مكافحة ترويج المخدرات

 
 ،لقد أصبحت المخدرات عالمية بكل أبعادها إذ شدت انتباه الدول في كل أنحاء العالم          

يهدد كل جل الحد من انتشار هذا الخطر الذي أصبح ألذا من الواجب اتخاذ جميع الجهود من 

نه أخاصة ، ويتم هذا التعاون عن طريق إنشاء العديد من المنظمات وإبرام االتفاقيات، 1العالم

الخوف والقلق على بدأت مشكلة المتاجرة بالمخدرات تتفاقم مما بعث  20مع مطلع القرن ال

 .2المستوى الدولي

 فيالمخدرات مكافحة ترويج  من خالل ما سبق سوف نتطرق في هذا المطلب إلى          

 إستراتيجية مكافحة، ثم إلى (الفرع األول)الدولية والعاملة بين الحكومات  إطار المنظمات

 .(الفرع الثاني)ترويج المخدرات على المستويين العالمي والعربي 

 

 الفرع األول

 العاملة بين الحكوماتو مكافحة ترويج المخدرات في إطار المنظمات الدولية 
                                                           

الجامعية للدراسات والنشر علي محمد جعفر، مكافحة الجريمة ضمن مناهج األمم المتحدة والتشريع الجنائي، المؤسسة  - 1

 .177، ص 1998والتوزيع، لبنان، 
نبيلة سماش، تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية في سلوك الحدث، رسالة ماجستير، تخصص جنائي، كلية الحقوق،  - 2

 .56، ص 2013باتنة، سنة 
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و         مكافحة ترويج المخدرات في إطار االتفاقيات سنتطرق في هذا الفرع إلى           

المنظمات الدولية ، ثم إلى مكافحة ترويج المخدرات في إطار المنظمات العاملة بين 

 .الحكومات

 المنظمات الدوليةج المخدرات في إطار االتفاقيات و: مكافحة ترويأوال          

منذ   لقد ظهرت مشكلة االتجار غير المشروع بالمخدرات :مرحلة عصبة األمم -أ          

 ،جل محاربتها ترتب على ذلك تعاون دولي تجسد في عدة اتفاقيات دوليةأومن  ،زمن طويل

دولة مع العلم أن الدول العربية لم  14والذي شاركت فيه  1909منها مؤتمر شننهاي سنة

، 1وذلك لتعهد واتخاذ التدابير الالزمة لوقف انتشار األفيون وتنظيم زراعته ،تشارك فيه

وقد عدلت بموجب  ،1919 فيون الدولية في الهاي في جانفيوبعدها جاءت اتفاقية األ

على         وقد اجتمعت الدول مشاركة  ،11/12/1942البروتوكول الموقع بنيويورك في 

وذلك بوضع مبادئ أساسية والتي  ،تصنيع المخدراتفرض الرقابة الدولية على إنتاج و

 استعملت فيما بعد كأساس لالتفاقيات الدولية ونذكر منها :

  .تخويل عصبة األمم حق اإلشراف على تنفيذ اتفاقية الهاي -

   .تقرير مبدأ احتكار الحكومات بيع وتوزيع األفيون -

  .المركزية الدائمة لألفيونفي اللجنة للرقابة يتمثل إنشاء جهاز دولي  -

  .إنشاء نظام الشهادات لالستيراد والتصدير -

  .إنشاء هيئة الرقابة الدولية على المخدرات -

  .إنشاء نظام تبادل المعلومات المتعلقة بالمخدرات بين الدول -

  .التزام الدول بتجريم األفعال التي تدخل في النشاط غير المشروع بالمواد المخدرة -

  12/07/1931اختصاصات جديدة للجنة المركزية الدائمة لالفيون بموجب اتفاقية  إضافة -

 

 ،رقابة الدولية على هذا النوع من التجارةلفرض ا في النهايةفشلت هذه االتفاقية في          

عدة اتفاقيات تحت  أبرمتوقد  ،على تنفيذها اإلشرافمخولة حق  األممعصبة  أنرغم 

          وانعقدت  ،فيه داخليا المستخرج واالتجار األفيونمتعلقة بصناعة  األممرعاية عصبة 

واتفاقية تتعلق  ،11/12/1946بجنيف وعدلت بروتوكول نيويورك في  11/02/1925في 

 13/07/1931بتنيير صناعة المواد المخدرة وتنظيمها وتوزيعها والمبرمة بجنيف في 

في جنيف  األممعصبة  إطارفي  أبرمتاتفاقية  آخر و، 11/12/1946والمعدلة بروتوكول 

وهي الزالت سارية المفعول حتى بعد إبرام االتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة  1931سنة 

19612. 

                                                           
 .57نبيلة سماش، المرجع السابق، ص  - 1
 .58سابق، ص المرجع النبيلة سماش،  - 2
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االتفاقية الوحيدة  توقع: 1961للمخدرات لعام المنظمة االتفاقية الوحيدة  -ب           

وقد بلغ  ،1982في نيويورك وعدلت بموجب بروتوكول جنيف لسنة  1961للمخدرات لعام 

 يلي : منت ماوتض الجزائر ومنها 118منظمة لها عدد الدول ال

  .على لجنة المخدرات والنص على اختصاصها اإلبقاء -

 .جهاز الرقابة ليحل محل اللجان السابقة إنشاء -

  .على نظام شهادات التصدير واالستيراد اإلبقاء -

  .خاصة تكلف بتطبيق هذه االتفاقية إدارة بإنشاءجميع الحكومات  إلزام -

وعقد  ،  في العالم األوضاعالمتخذة تفاقمت  واإلجراءاتلكن رغم كل هذه االتفاقات           

فاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية اتباتفاقية تسمى  على اثر ذلك المجتمع الدولي

وقد انضمت    ،1985ودخلت حيز التنفيذ في  21/02/1971عقدت بفينا في  والتي والعقلية

على المواد        إليها الجزائر والتزمت الدول المنظمة لها بفرض الرقابة المحلية والدولية 

 التي تؤدى بانحرافات على الصحة العامة وقد تضمنت هذه االتفاقية إجراءات الرقابة التالية : 

 إدارة خاصة بالرقابة  أن تنشئ كل دولة -

 ال تسمح بتجارة أو صناعة المخدرات إال بترخيص  -

وضع نظام خاص بالتفتيش يخضع له كل مصدر أو مستورد للمواد المؤثرة على  -

 الحالة النفسية 

إنشاء هيئة مختصة تتحمل مسؤولية التنسيق في إطار التعامل الدولي في مجال  -

  مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات

تساعد على مكافحة  أجهزةالمتحدة عدة  باألممتوجد  :أجهزة األمم المتحدة -ج          

 وأهمها:االتجار غير المشروع بالمخدرات 

  .منظمة الصحة العالمية -

 .المتحدة لألممالعدالة الجزائية  إدارة قسم الوقاية من جريمة المخدرات و -

  .المتحدة للثقافة والعلوم األمممنظمة  -

  .منظمة صندوق الطفولة الدولي -

 

 ثانيا: مكافحة ترويج المخدرات في إطار المنظمات العاملة بين الحكومات:          

مكافحة ترويج التي تسهر على   المنظمات العاملة بين الحكوماتتتمثل           

 عبر العالم فيما يلي: المخدرات

والتي تعتبر من أهم المنظمات الدولية في  : الجنائيةالمنظمة الدولية للشرطة -أ          

          مارست نشاطهابباريس و  الرئيسي مقرها ،مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات

 ،فالفصل بين الحدود أدى إلى ظهور ما يعرف باإلجرام الدولي .1956إلى  1914من عام 
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 ،التعاون على المستوى الدوليالحلول و إيجادإلى التفكير في  حكوماتوهذا ما أدى بال

 : 1إلى أسباب  أخرى سنتطرق إليها فيما يلي أدت إلى ظهور االنتربول باإلضافة

   .لكفاح جماعي وبطريقة منظمة ضد اإلجرام الدوليا -

  .مين وتأكيد االتصاالت الرسمية بين الدول الدائمة بين الشرطة في مختلف األقطارأت -

  .والوسائل والنظم تبادل األفكار -

إذ  ،فيما يخص أهم مهام االنتربول هو مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدراتأما           

          ر مؤسسو هذه المنظمة بمسؤوليتها وفشع ،أن التخلص منها يحتاج إلى تعاون دولي

هناك تنسيق يستدعي حركة دائمة ومستمرة وتفرض أن يكون ، فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم

أرست  .2جماعي على كافة مستويات الشرطة والوقاية والمكافحة هما جناحان ال ينفصالن

لمعالجة ومكافحة جراءات العديد من اإلن وذلك باتخاذ قواعد التعاومنذ نشأة هذه المنظمة 

 .انتشار المخدرات

أثناء في برلين و  ،ى كل بلد جهاز شرطة مركزييجب أن ينشا على مستوحيث       

اقترحت إنشاء مؤسسات تكون لها السلطة للتعاون وتبادل  1926المؤتمر الثاني بعد عام 

مكتب دولي متخصص في  نشأتأ،1930وفي سنة  ،المعلومات مع باقي األجهزة في العالم

 .تاألمور المتصلة بالمخدرا

عن كل نتربول يقدم تقرير شامل إلى الجمعية العامة وفي كل اجتماع سنوي لأل     

كما قامت بتدريب أفراد  ،المعلومات فيما يخص االتجار غير المشروع بالمخدرات

كما أنها تعتبر عضو  ،متخصصين في هذا المجال ووضع برنامج فني وسمعي بصري

 ،من األعمال التمهيدية و شاركت في العديد  مراقب في لجنة المخدرات في األمم المتحدة

 .1971و 1961اقيتين لعامي وكذلك المناقشات وإعداد االتف

فاالنتربول منظمة عززت سبل التعاون بينها وبين العديد من المنظمات والحكومات وقد 

حتى صارت أقدم وأنشط منظمة تعمل بين  140وصل عدد الدول المنظمة إليها إلى 

 .3الحكومات والمنظمات كمجلس التعاون الجمركي

بموجب اتفاقية  مجلس التعاون الجمركي انشأ :مجلس التعاون الجمركي -ب          

ويعتبر جهازا فنيا يهتم  ،دولة 100 منوهو يتكون تقريبا ، 15/12/1950بروكسل في 

أساسا بالتنسيق في القوالب الجمركية واإلجراءات المختلفة الخاصة بإدارة الجمارك في 

في المخدرات ويتم  افة إلى المهام األساسية يشارك أيضا في مكافحة االتجارضباإل ،العالم

عن طريق المشاركة في االجتماعات والدراسات الخاصة بتهريب المخدرات          ذلك 

                                                           
 ، 1ج الرقابة الدولية على المخدرات والتعاون الدولي، -أساليب وإجراءات مكافحة المخدرات ، احمد أمين الحادق - 1

 . 309ص ،(د م ن) ، (ن د س)
 .330سابق، صالمرجع الاحمد أمين الحادق،  - 2
 .331ص ،المرجع نفسه - 3
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بضائع فيختص بمراقبة المسافرين وكذلك ال ،1حدود لوضع طرق وأساليب لمكافحتهاعبر ال

ن الجمارك تعتبر في مقدمة األجهزة المعنية بمحاربة االتجار غير إوبالتالي ف، عبر الحدود

 .في المخدرات والمؤثرات العقلية      المشروع 

من          جل الحد من هذا النوع أعدة توصيات من  مجلس التعاون الجمركي وضع         

مختلف إلى تنمية التعاون بين  1967فقد عدى المجلس الدول األعضاء في  ،الجرائم

لى ضمان أقصى درجات إبهدف مكافحة االتجار غير المشروع و ،اإلدارات الجمركية

وفي عام   ،التعاون بين إدارات الجمارك والسلطات الوطنية و الدولية المسئولة عن المراقبة

صدرت التوصية الخاصة بالتبادل التلقائي للمعلومات الخاصة باالتجار غير  1971

كما  ،1975المخدرات والمؤثرات العقلية باإلضافة إلى التوصية لسنة في          المشروع 

حدث األساليب أكما تضع  ،تقوم كذلك بعمل ندوات خاصة لتدريب المسئولين عن الجمارك

اشترك  15/09/1977إلى  12وفي فرلندا في  ،في تدريس علوم مكافحة تهريب المخدرات

  .2ي دوائر التفتيش الجمركيدولة أبدو الكثير من المالحظات عند اجتماع ممثل 37فيه حوالي 
يقوم المجلس األوروبي والذي يعتبر جهاز يعمل بين : المجلس األوروبي -ج          

 ،لعضوية في العديد من الشؤونبتوجيه توصيات لهذه الدول التي لها ا ،الحكومات األوروبية

من أهمها تلك الخاصة بالقضاء على االستعمال غير المشروع للمادة المخدرة والجوانب 

نه يقوم بتوجيه أعمال الشرطة والجمارك عن طريق االهتمام بالمعلومات أكما ، 3العقابية لها

نحو هذه الدول  والتدريب والبحث والدراسة من طرف لجانها الفنية للشباب الذين يتجهون

ويعتبرون الوساطة أو الوسيلة لنقل المخدرات لداخل هذه الدول وذلك  ،مهما تكن جنسيتهم

 5نه هناك أإلى  ،لالستعمال الشخصي أو االتجار بنقل كميات كبيرة وتشير اإلحصائيات

 .يعبرون الحدود االيطالية 100شاب من كل 50أالف شاب يحترفون سنويا ومن بين هؤالء 

 ،وضااع المجلااس األوروبااي خطااة خماسااية لمكافحااة المخاادرات مااا تقاادم باإلضااافة إلااى         

يتعلق بكشاف تجاار المخادرات وأسالوب المراقباة وعاالج  1976وأول إجراء اتخذته في عام 

يقاوم  باإجراء دراساات حاول إسااءة اساتعمال  كماا أناه ،المادمنين ومرتكباي جارائم المخادرات

يقوماون  من الخبراء تتكون من عدد من القضاة وعلماء االجتماع المخدر عن طريق مجموعة

 .         زياااادة علاااى االنترباااول ومنظماااة الصاااحة العالمياااة  بتباااادل المعلوماااات حاااول هاااذه المشاااكلة

                   ،ن اإلدماااااان علااااى العقااااااقيرأا باااااالمجلس االجتماااااعي األوروباااااي بشااااعقاااااد اجتماعااااكمااااا 

لومااات فيمااا يخااص مشااكلة تعاااطي المخاادرات والمسااافرين الااذين وتقااوم بدراسااة وتبااادل المع

  .4يقبلون االتجار بالمخدرات في أوروبا

 الفرع الثاني
                                                           

 .63سابق، ص المرجع النبيلة سماش،  - 1
 .63صالمرجع نفسه،  - 2
 .64المرجع نفسه، ص - 3
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 العالمي فحة ترويج المخدرات على المستوىإستراتيجية مكا
جوان من كل سنة كيوم عالمي  26إن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد حددت يوم          

لترويج المخدرات قررت بهدف الحد من االنتشار المفرط و الدولف ،لمكافحة المخدرات

جل ذلك أبرمت العديد من االتفاقيات أومن  ،ن يسمح لها من تحقيق هذا النرضأاالتحاد بش

 .الدولية لمحاربة المخدرات مما يؤكد خطورتها وسعى العالم بأكمله للحد من مساوئها

ا من ميادين الجريمة المنظمة التي يعمل فيها ضمن يعد التعامل بالمخدرات ميدان           

وهو ما حتم وجود إجراءات االستدالل والتحقيق االبتدائي في مجال  ،شبكات محترفة

التي تدخل ضمنها كافة المعامالت الخاصة باالتجار االستيراد والتصدير  ،الجريمة المنظمة

 .1والتنظيم وتسيير المخدرات

الضبط القضائي عندما تقع الجريمة بالتحري  مأموريقوم بها  :االستدالل إجراءات -أ          

ارتكابها في والبحث عن مرتكب الجريمة ومعرفة الهيكل التنظيمي للجريمة المنظمة لمنع 

لذلك تقرر القبض على الجناة من خالل الترخيص لرجال  ،تكرار ارتكابها أوالمستقبل 

الشرطة بارتكاب بعض الجرائم مثل االتجار بالمخدرات وبالتنسيق مع الشرطة  يتم مراقبة 

كما أن المؤتمر الدولي لقانون العقوبات وضع شروطا لكشف ، سير وتسليم المواد المخدرة

وق اإلنسان و أن ينحصر هذا المبدأ للجرائم إذ ال يجب أن تتنافى مع حق ،الجريمة باالستدالل

إال بناءا          وهو مبدأ الخطورة والتناسب وال يمكن اتخاذه )إجراء االستدالل (  ،الخطرة

 .2على موافقة الجهات القضائية

 

 وتتبلور ضمن المظاهر التالية: : إجراءات التحقيق االبتدائي -ب          

وتسمح  ،األشياءوضبط  األدلةوذلك بهدف البحث عن  :تفتيش المنازل -1

لكن يشترط  ،مسبق إذنيتم هذا دون  أنبعض التشريعات كالتشريع االيطالي 

مراعاة لحرمة المساكن واحترام الحياة الخاصة لبعض مع يكون نهارا  أن

غير أن بعض الجرائم كالمخدرات التي هي موضوع دراستنا  ،المواطنين

  .3ذا اإلجراء حتى ليال خاصة فيما يتعلق بالشقق المفروشةتستوجب العمل به

تقضي الجرائم التي تدخل ضمن الجريمة المنظمة ومن بينها  :مراقبة الهاتف -2

تسجيل االتصاالت الهاتفية دون الحصول على المعلومات التي  ،المخدرات

تمس األمن القومي و الحفاظ على المقومات األساسية للمجتمع ولمنع ارتكاب 

  .4الجرائم المنظمة
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وهو أن يطلب القاضي تجميد األموال التي يعتقد بأنها  :التحفظ على األموال-3           

إجراء تحفظي لتجنب تهريب تلك األموال وتمهيدا وهو  ،ناتجة عن جرائم المخدرات

  .1لمصادرتها

 

 

 الفرع الثالث

 اإلستراتيجية المنتهجة من طرف الدول العربية لمكافحة ترويج المخدرات
ن أ نجد  ، إذلقد أصبحت في الوقت الحاضر كل الدول العربية معنية بهذه الجريمة          

 ،األوسط وعند إجرائها المناقشات مع المسئولين العرب تقرير بعثة األمم المتحدة إلى الشرق

 يصف حالة االتجار غير المشروع للمخدرات كما هي : 

لبنان المصدر الرئيسي  وتعتبر ،األفيونإن هذه المناطق يهرب عبرها الحشيش و           

 ،إلنتاج الحشيش في المنطقة وكذلك هي منطقة توزيع وعبور لها لكل الدول المجاورة

باإلضافة إلى القبائل التي تسكن في المناطق الحدودية فهي تعتبرها بحجة رعي األغنام 

 ،وقد أعلن ممثل المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابعة لجامعة الدول العربية. 2والجمال

الذي ألقاه أمام لجنة  ،يصف حالة االتجار غير المشروع للمخدرات في المنطقة العربية

  :3أنواع 3نه يمكن تقسيم الدول العربية إلى أمقرر  1966بجنيف  21دورتها  المخدرات في

  .لبنان السودان المنرب :دول منتجة للحشيش -

  .مصر سوريا السعودية اليمن الكويت :دول تعتبر منطقة عبور -

 هناك المناطق العربية نه فيأ ،ومن المالحظ وحسب ما تبنته وثائق لجنة المخدرات         

تزايد حجم االتجار غير المشروع للمخدرات العقلية تهرب إلى الدول العربية من أوروبا 

كما انتشر تعاطي الهيروين ووفاة بعض المتعاطين جراء تعاطي  ،النربية وعبر قارة إفريقيا

قرار عن اللجنة  26/08/1950وقد صدر في  ،بالمائة 30جرعات كبيرة منه تصل إلى 

يتكون من ممثل عن الدول العربية  ،لعربية بإنشاء مكتب األمانة العامةالسياسية بالجامعة ا

 وقرر إنشاء المكتب الدائم الخاص بمكافحة المخدرات  ،لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات

وقام هذا المكتب بإعداد قائمة من تجار المخدرات والمهربين  ،1988في شهر سبتمبر 

تم أيضا بدراسة وسائل وأساليب مكافحتها وتبادل كما اه ،وموزعيها على الدول األعضاء

وقد نشأت المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد  ،المعلومات بين الدول األعضاء

وهي تعمل على دراسة أسباب الجريمة  10/04/1960المخدرات والتي وقع عليها في 

مكتب الجريمة تضم: ومكافحتها باإلضافة إلى التعاون بين الشرطة في كامل الدول العربية و
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وال يمكن أن تصل الدول العربية إلى حل  .مكتب الشرطة الجنائية ومقره دمشق، ومقره بنداد

إال بتوحيد الجهود ووضع إستراتيجية صحيحة ودقيقة ويكون ذلك بوضع  ،هذا اإلشكال

 :1أهداف وتسعى كل دولة لتحقيقها وهي أربعة

  .مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات -

  .مراقبة االتجار بالمخدرات -

 .االهتمام بمجال الوقاية -

  .عالج المدمنين وإعادة تأهيلهم -

         فيتجسد في اللقاءات الدورية  ،أما بالنسبة للتعاون العربي اإلقليمي والثنائي          

           وكذلك اللقاءات  ،ت في الدول العربية المجاورةبين ضباط مراكز الحدود وقادة الوحدا

 ثالثةوقد تم إنشاء ، المتاجرة غير المشروعة للمخدرات التي تتم بين مسؤولي أجهزة مكافحة

   لجان عمل فرعية موزعة على الدول العربية التي تعتبر منطقة عبور ويتمثل هذا التعاون 

  .في الناحية الفنية و اإلجرائية

أما عن الوضع في دول المنرب العربي فالمخدرات تنتشر في المنرب و الجزائر           

فتفتح هذه الدول جعل من نسبة تعاطي المخدرات تتزايد في السنوات األخيرة بشكل  ،وتونس

 .2كبير كونها البوابة الرابطة بين القارتين األوروبية واإلفريقية

من  ،      الدولي فيتمثل في التعاون القضائي والقانوني وفيما يخص التعاون العربي          

فهناك حضور  ،خالل توقيع الدول العربية األعضاء على االتفاقيات الدولية واالنضمام إليها

مع           مكثف للدول العربية الجتماعات لجان المخدرات الدولية وتبادل المعلومات 

           ستفيد من برنامج التدريب وإعداد الخبراء كما أنها ت ،المنظمات الدولية المتخصصة

كما وضع المكتب العربي لشؤون المخدرات تشريعا ، شؤون المخدرات في األمم المتحدة في

وقد اعتمد  ،جديد موحد لكل الدول العربية وهو القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات

في           كما يمكن القول   .مادة 79وقد تضمن  1987مجلس الوزراء الداخلية العرب في 

           كبر الدوال العربية تضررا أهم  ،دول الخليج العربي ومصر والمنرب أناألخير 

من المخدرات باإلضافة إلى الجزائر وتونس والمنرب العربية باعتبارها البوابة الرئيسية 

 .3للعبور
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 ةةةةةةة
مادامت المواثيق الساسية للمجتمع تمنح للنسان حقوق فإنها تفرض

عليه التزامات وهو اللتزام بالمحافظة على المجتمع بعدم اتخاذ أي

سلوك أو تصرف من شانه المساس بكيانه أو مقوماته والتزام

المحافظة على ذاته وصحته باعتباره عضو في المجتمع يتمتع بالحق

في الحماية الصحية والقانونية فيكون للفرد حقوق مشروعة إل أنها

ينبغي أن تتماشى مع سلمة الناس ورفاهيتهم فللفراد حق ثابت

وانتهاج سلوك يلحق الضرر بالخرين لهذا السبب نؤكد أن الحكومات

والمجتمعات قد سنت العديد من التشريعات بحيث ل تتقبل فيها

الجريمة فقد اتخذت كل دول العالم والمجتمع الدولي كل الجراءات

والليات من اجل القضاء على جريمة المخدرات التي أصبحت تهدد

الستقرار والمن الدولي كون أثارها ل تقتصر على شخص معين بل

تمتد إلى جميع أفراد المجتمع وأكثر من ذلك فأضرارها تمتد إلى

المجتمع الدولي ككل نظرا لما تتسم به تجارة المخدرات بالتنظيم

الشديد والتطور البالغ وخصوصا بظهور الشبكات المنظمة لنقل

المخدرات غير المشروع فترويجها يذر الموال الطائلة والسيولة

النقدية في أسواق تغيير العملة بالضافة إلى ذلك تقوم بعض

 الجماعات المتمردة والرهابية بتمويل أنشطتهم من أرباح المخدرات

وهذه التغيرات التي حدثت تتمثل في كونها السبب الول في انتشار

اغلب الفات والجرائم من السطو و البتزاز والقتل...الخ وقد تصل إلى

حد استغلل القصر والطبقات الجتماعية الفقيرة التي تروج مثل هذه

السموم من قبل التنظيمات و الرؤوس الكبرى والتي من الصعب

التعرف عليها وكشفها وذلك نظرا لدقة تكوينها وسرية تنظيمها وما

هؤلء المستغلون إل حلقة الوصل الخيرة في السلسلة الجرامية
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فالجميع إذن ل يسلم من أذى تجار المخدرات بشكل أو بآخر ومن اجل

الحد من هذه المشكلة ولو بنسبة معينة بالدخول في مجال التعاون

 الدولي وسواء التعاون الدولي بين الدول أو في إطار الهيئات الدولية

وكما رأينا من خلل ما سبق التعرض إليه أن التعاون الدولي يكون

تحت إشراف المم المتحدة التي تعقد الحكومات تحت إشرافها العزم

على العمل من اجل خفض تدفق المخدرات غير المشروع وقد اطلعت

أجهزة المم المتحدة بمساعدة الدول على التعامل مع هذا الوضع

بتدريب دوريات لحراسة الحدود لتوقيف شحنات المخدرات وتساعدها

في إقامة المختبرات لختبار المواد المضبوطة وإنشاء خطوط اتصال

 متكاملة

أما عن التعامل العربي الدولي يتضمن التعاون القانوني والقضائي من

خلل توقيع الدول العربية على التفاقيات الدولية والنضمام إليها

وبالتالي الستفادة من برامج التدريب وإعداد الخبراء في شؤون

 المخدرات الذي يتوله قسم المخدرات في المم المتحدة

وعلى الصعيد المحلي قام المشرع الجزائري بتجريم استهلك

المخدرات وإخضاع المستهلك إلى تدابير ذات الطابع العلجي دون

استبعاد مبدأ العقاب كجزاء يمكن النطق بهز ذلك باعتبارها جريمة ذات

طابع خاص يلجا لهل عند فشل العلج لكن هذا الجراء لم نجد له مثل

 في الحياة العملية

وعلى العكس من جرم التعاطي فالمشرع تعامل مع الترويج في مجال

المخدرات بأكثر شدة ذلك لعتبارها من أعظم المشاكل التي يواجهها

العالم فاتخذ الكثير من الجراءات الخاصة والتدابير للحد من الدخول

 إلى عالم الدمان



إن ظاهرة تعطي وترويج المخدرات شكلت أزمة حقيقية تتخبط فيها

الدول وتدفعها إلى وضع وسائل كفاحية وعلجية تطورها يوم بعد يوم

مع عملها على نشر الوعي بين الفراد بخطورة المخدرات والمؤثرات

العقلية لكن دون أن تلقى جدوى وهي بذلك تكاد تكون عاجزة عن

 التصدي للشبكات المنظمة التي كونت جذورا قوية يصعب اقتلعها

 ومن خلل هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والقتراحات

 ةةةة: ةةةةةةة

انه رغم كل المجهودات المبذولة والوسائل المسطرة لمكافحة جريمة

المخدرات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي

 : تبقى هذه المشكلة مطروحة لسببين وهما

لكون أي مادة ممكن أن تكون مخدرة وذلك بتصنيعها بأبسط الوسائل وكذلك سهولة -1

 الحصول عليها

 كون المخدرات أصبحت أداة هيمنة من طرف الدول العظمى على الدول الضعيفة -2

 ةةةةة: ةةةةةةةةةة

لبد من تبني سياسة التعاون والتنسيق بين مختلف أعضاء المجتمع

الدولي نظرا لهمية ذلك البالغة خاصة من حيث تبادل المعلومات

 والبيانات الخاصة حول نشاط تجار المخدرات داخليا وخارجيا

لبد من التركيز على الوازع الديني الذي من شانه أن يساهم بشكل

كبير في إنقاذ شبابنا من يدي هذا الوحش المفترس الذي يغدر بهم

وإصلحهم إصلحا تاما وهنا يبرز دور رجال الدين في التوجيه والنصح

والرشاد وكذلك العتماد على وسائل العلم التي يعتبر من واجبها

 التحسيس بالخطورة التي يضع المتعاطي نفسه فيها
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لبد من تكافل كل جهود جميع الهيئات في هذا المجال سواء من حيث

فرض الرقابة على إنتاجها وزراعتها ودخولها وعبورها ووجوب أن تقوم

كل هيئة بدورها على أكمل وجه

لبد من اكتساب الخبرة العالمية في مجال مكافحة المخدرات على 

القل للتقليل من أخطارها لن اقتلعها من جذورها أمر مستحيل

مادامت هذه الظاهرة متجددة بحسب تطور تقنيات استخدامها

وترويجها تبعا لعصر السرعة والعوامة وتكنولوجيا التصال الحديثة التي

تعيشها البشرية كافة خاصة وان الحصائيات الوطنية تثبت الرتفاع

المطرد في جرائم المخدرات بمختلف صورها مما يجعل الحتمال وارد

جدا في تحول الجزائر إلى بلد منتج للمخدرات بعدما تحولت من

 منطقة عبور إلى منطقة استهلك

لبد للمشرع الجزائري من تشديد الوصف القانوني لبعض الصور

المادية المرتبطة بجريمتي تعاطي وترويج المخدرات وتشديد عقوبات

 الحبس والسجن والغرامة

لبد للمشرع أن يضع نصوص قانونية أكثر صرامة ودقة وان يسد أي

فراغ أو نقص قانوني أو غموض في تشريعه في هذا المجال حتى

يضمن عدم إفلت المهربين وبارونات المخدرات من المسؤولية

 الجزائية والعقاب

 ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة

  ةةةةةةة:ةةةة
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العقوبات، المعدل و المتمم
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.1986لمكافحة الستعمال غير مشروع، 

2000اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة  -  

 ذي29 المتضمن مكافحة التهريب المؤرخ في 17-05- قانون رقم 

2005 ديسمبر 31 الموافق ل 1426القعدة لسنة 

 المتضمن تعديل قانون الجراءات الجزائية المؤرخ22-06- قانون رقم 
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 - مصطفى يوسف، المخدرات و المجتمع نظرة تكاملية، سلسلة ع��الم

 1996المعرفة يصدرها المجلس الثقافي للفنون و الداب، الكويت، 

عرموش هاني، المخدرات إمبراطورية الشيطان، الطبعة الولى، دار -2

1993بيروت، لينان، النفاش،   

- احمد محم��ود خلي��ل، جريم��ة المخ��درات، موس��وعة الفض��اء لل��دول3

العربية، القاهرة، مصر، د ون سنة  نشر، 
 ادوارد غالي الذهبي، جرائم المخدرات في التشريع المصري، الطبعة-4

 1988الثانية، ب د ن، القاهرة، مصر، 
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 مقدمة

الفصل الول:  جريمة تعاطي المخدرات

 المبحث الول: مفهوم تعاطي المخدرات

 المطلب الول: المقصود بتقديم المخدرات للتعاطي

تقديم المادة المخدرة ويعقبها التعاطي: الفرع الول   

الفرع الثاني: تقديم المادة المخدرة دون أن يعقبها التعاطي

المطلب الثاني: المقصود بتسهيل تعاطي المخدرات

تسهيل تعاطي المخدرات بنشاط ايجابي: الفرع الول 

الفرع الثاني: تسهيل تعاطي المخدرات بنشاط سلبي

المطلب الثالث: المقصود بإدارة مكان تعاطي المخدرات

إعداد المكان: الفرع الول 

تهيئة المكان: الفرع الثاني 

إدارة المكان: الفرع الثالث   



 المبحث الثاني: أركان جريمة تعاطي المخدرات

 المطلب الول: الركن الشرعي

خضوع سلوك تعاطي المخدرات لنص التجريم في القانون الجزائري الفرع الول:

الفرع الثاني:النصوص العقابية لجريمة تعاطي المخدرات في التشريع الجزائري

المطلب الثاني : الركن المادي

حيازة المخدرات من اجل التعاطي والستهلك: الفرع الول 

تسليم أو عرض المخدرات للستهلك: الفرع الثاني   

المطلب الثالث: الركن المعنوي

القصد العام لجريمة تعاطي المخدرات الفرع الول:

القصد الخاص لجريمة تعاطي المخدرات الفرع الثاني:

 المبحث الثالث: سبل مكافحة جريمة تعاطي المخدرات

المطلب الول: التدابير الوقائية والعلجية لجريمة تعاطي المخدرات

عدم المتابعة القضائية: الفرع الول   

المر بالعلج المزيل للتسمم: الفرع الثاني 

العفاء من العقوبة: الفرع الثالث 

 المطلب الثاني : العقوبات القانونية و الجهزة المقررة لجريمة تعاطي المخدرات

النصوص العقابية التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة تعاطي المخدرات: الفرع الول 

الجهزة المختصة التي تسهر على الحد من جريمة تعاطي المخدرات: الفرع الثاني 

المطلب الثالث: التعاون الدولي في مكافحة تعاطي المخدرات

مكافحة تعاطي المخدرات في الوثائق الدولية: الفرع الول 

 مكافحة تعاطي المخدرات في المنظمات الدولية:الفرع الثاني 
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الفصل الثاني:  جريمة ترويج المخدرات

 المبحث الول: مفهوم ترويج المخدرات وتكييفه القانوني

 المطلب الول: مفهوم ترويج المخدرات

تعريف الترويج الفرع الول:

أهمية الترويج الفرع الثاني:

أهداف الترويج الفرع الثالث:  

المطلب الثاني: جنح ترويج المخدرات

جنح التجار بالمخدرات الفرع الول:

تغير وصف جنح التجار بالمخدرات إلى جنايات: الفرع الثاني 

المطلب الثالث: جنايات ترويج المخدرات

جناية زراعة النباتات المخدرة بقصد التجار الفرع الول:

جناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة الفرع الثاني:  

جناية تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدرات الفرع الثالث:  

 المبحث الثاني: أركان جريمة ترويج المخدرات

المطلب الول: الركن الشرعي

18-04 دراسة جنايات وجنح ترويج المخدرات المجرمة بموجب القانونالفرع الول:

  قضايا المخدرات المعروضة على القضاء والعقوبات المحكوم بها:الفرع الثاني 

المطلب الثاني : الركن المادي

 زراعة النباتات المخدرة بقصد التجارالفرع الول:

 استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة:الفرع الثاني 

 تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدرات:الفرع الثالث 

المطلب الثالث: الركن المعنوي



 زراعة النباتات المخدرة بقصد التجارالفرع الول:

 استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة:الفرع الثاني 

 تسيير أو تنظيم أو تمويل التعامل في المخدرات:الفرع الثالث 

 المبحث الثالث: سبل مكافحة جريمة ترويج المخدرات

 المطلب الول: تدابير الوقاية من انتشار ترويج المخدرات

إجراءات وأساليب التحري العامة: الفرع الول 

إجراءات وأساليب التحري الخاصة: الفرع الثاني 

 المطلب الثاني : العقوبات المقررة لمكافحة ترويج المخدرات

العقوبات الصلية: الفرع الول   

  العقوبات التبعيةالفرع الثاني:

  العقوبات التكميليةالفرع الثالث:

المطلب الثالث: التعاون الدولي في مكافحة ترويج المخدرات

مكافحة ترويج المخدرات في إطار المنظمات الدولية العاملة بين الحكومات الفرع الول:

إستراتيجية مكافحة ترويج المخدرات على المستوى العالمي والعربي الفرع الثاني:

 الخاتمة
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