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 :إهداء

 

 

ة لدددسةاها يددد هن هذهددد اههدددساهة ل ظددد هة ددد هحفظهدددهللهةرهوهمددد ههللهوههووة دددهذهوة دددهيأهدددهذههدددساهة إىلددد   ه  ه

اه هأههذههساهه،ةدهة إىل   يشغ يلهو مه وملىهصربههللهوحتهلههللهمش قه ىلرهأحصلهفهه هملىهشه دةهةمل

هجم لهمك ف  هةملخههةتهوةملؤثإةتهة عقله .يفهة إىل   ه كلهب حثهمه هلله
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 :شكر وتقدير

 
مد ه اد هههدساهة إىلد   هة علههد ،هة د هأاد ههملدىةحلهههرهة دسذهبذعه دتهمد هللهة صد حل ت،هأتدهاهمعد  هملدىهمد همد هبدتههه

هوبعه:أاهنذفعههب هالهب حثهوط  بهملهلل،ه

 هزهددإهوملددىههأىلددههللهمههددهه بددج ه مهدد هق صدد دن هوةإ علدد ههة ق ي يهدد هوةإأمقددهههب  شددكإه ههددعهة قدد كهيهملددىهالهدد هةهه

هة كله هة ها  ههةحلسيهأب هدهةه.

ىل ثه هه هد هىلد مهم ىلد هو ذد ة هخلهلهيزنتهمهنإهةملإازهة ه ذه إلم ذ اه لها  ههاه هأمقهههب  شكإهوة  قهنإهوةإهه

ىلد نذ فه هأادد دنإهةاىلد  غهمد ألسهوةاىلد  غهمدددههة د دذهأبد هي صدإ،هواددلهمد هي كدبهواهدلهةمللدد هإبه لهلد ة د اء هة عد ميه

ههة عدد يلهة دده ههتهوة سدد دةهة ق دد ةهب هةكهدد ه يزادد اهة ددها  هه دهندد هة شدددلتهوق  ددتهة   قهددألهبددذف هة كهدد هةاىلدد  غهمدددإب

هيزا اهةاىل  غهىلعهههةحل دكهوةاىل  غهصهنألهمدههة سءه. مب كه ه

وأخصهب  شكإهة زنله لهشإف هملدىههدساهة إىلد   هة علههد هة دها  هةهحلههد هبد هحفد ،هة د هاد اه د هة دهوههة كددسهيفههه

 هبدهوةههة صد  هوة ع فهد هومزندهةهمد هة إقدتهوة  قدهه،هه هشد دذهومد جههتهوم د بع ،هوله لد هة د حدثه لهأاهندهم هةره د

هاه هأمقهههب  شكإه ههعهأىل مسيهيفهة كله .

ة ها  ههأتدههقدهلوهوة دها  ههمددههة لكهدزهادإةزذهة هولهنف مينهأاهأمقهههب  شكإهام   ه ذ هةملذ قش هاءهب مستههه

   هومقههههد هومصد هأهأخك كهد هومق  هد ،هاهد هأمقدهههة سن هحتهل ةهمذد  هقدإة ةههدساهة إىلدج يبهة ها  ههخ  ههجم ههن ه

و  هالهم هىلد ههللهوأمدههوأخدإذههدساهة إىلد   هيفهصد ه  ههب  شكإهةخل  صه لس دةهةاىل مسةهة سن هأشإف ةهملىهمك نذذ ،

 ة ذه كه .
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 :تحليل ألهم الرموز المستعملة في الرسالة
 ة إنهةهة إمسه ه=ذ.هه. 

 هقهلل=هه. 

 ذه=هة سذ هة  معه .م. 

 .قه=هة سذ هة ق  كه م. 

 هاه=هىلذ هة ذشإم.. 

   صه=هصف. 

  طه=هطدع. 

 عه=همهد. 

 قه.هذه=هة ق ي اهة ذ كت. 

  ق.هه.هذه=هق ي اهةملسكإةهة ذ كه. 

 هه.هذه=همإجعهىل بأل. 

 P = Page. 
 Op.cit. = Ouvrage précité. 
 N = Numéro. 
 Edi = Edition. 
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 المقدمة:
 

تعتبر جرر م اجمخدررت ماجممخدرر ا ماجمخعمن رلجررئجمخألرر م اجما فر جلر قاعجارراج ر ج مرع جمخعررعخا ج  

مما فرر جتيتاررتمجخارررئجمخإلررصاجممواتإلررعي جممخفمررعااجممخا عجرراجارراج رر جمخدألتدعررعا جم رراج

رصطجإ تدعمجرئجط فج ر جمخي ارعاجممخدمادرعاججمخا اعجمخطق تيعجمخدتزماتةجأصبصت إنتشع  عج

جالجاطرع مخدصن لجممختمخ ل جاتععختجماصقماجمختما رلجإخرتجتشرتاتجمخعمرع جاراجترفجرمت ا يرعجامع رعج

ج1ت اتياجاصاب جمإندعجادتتجإختجرتصإلالتياجماع تمتياجرئجمخأل م ا.

تعد جررئجطر فجما رعجتع اخجإجتعدع جمخدرت ماجإختجمخعإلق جرعجاب جمختع اخ جامتج عنتجتار  

 عرراجمخشررعق جممخمبع رر جرررئجأررر جتج  رر جمخدررزمسجمخشرإلرراجممخموارراجمرنرربجمخارر م جممخمشررعطج

جأنج عاجمخشعق جإجتعدنيعج طمقسجيام ل.جمخألادعناج دع

مإترذاجرشكنلجمخدررت ماجممخدر ا ماجمخعمن رلجركعنرلجرتمتررلج ر ئجرشركالاجمخعرعخاجمخدععصر  ج  

مأصربصتج رذ جج يجررئجمخرتم جمختراجتعرعناجرميرعت ثج عنتجاراجمخدعيراجالجتيراججرقدجارتيجرصرتم

ج2مخدشكنلجااجاعخدمعجمخ قمجتيتيج أي م  عجمررعط  عجمخبش الجردععءجممخدألتدعجمختمخاج أج  .

نألتجماصتاعءجمخذائجالجاروتجان مرعجيم  راجاراجج مرئج  ئجماجبع جمخد يالجختععطاجمخدرت ما  

اتألررت اجاتعررعطقنجمخدرررت ماجارراجمخشررقم  جتألررع جمخورر يجنصررقجتعررعطاجمخدرررت ماجإمختررأا  جانررتج

ممانتالجمخن ن لجممخر تالاجممختألدعرعاجمختم ارلجاراج  رقاجأترتجماصرتاعءجمجري ماجخ رعخاجاطنرلج

االجاألتجمخشع جمخ عاعججقدجتمبنهجختععطاجمخدررت ماج راجاار جرمبرقالج  رميا ج درعجج نيعالجماجبق 

اإيرعنجما جأمجمامجانرتجج نلجمخطوقخلجعجاجااجتشك  ججنقكجمخو يجرمذجر تأأنجماج ةجخيعجيم ج

نجيرع جمخرقم  جمخرتاماجأمخدرت ماجا ا ججنبعجانرتججرنقكجمخصرتيجماتاعرهجخنيررعنج رذخ  ج درعج

ج3اتاعج عخشرصجإختجتععطاجمخدرت ما.

                                                           
ج.3 جصج2112رطبعلجمخمألعح جمختم جمخب ضعء جس.نج  1تائجمخبك   ج"ماتكعمجمخععرلجخندإلعي ةجااجر م اجمخدرت ما" جطج-ج1
إا ام ع ج"موتألع جغ  جمخدش م جممخدرت ماجممخد ا ماجمخعمن لجرألدقالجمخعد جمخدعخاجخدمطملجمخش قجمامجطجملدع جج-ج2

ج.2 جصج2111ردنكلجمخبص ائ جسج.نجج-مغا جمارقم " جمخدمعرلج
 مرعجان يع.ج33صجج 2112خبمعن جس.نجج–مقا ل ج   ماجرمشق ماج ائجمخص  1رصدتجر ااجصعب ج"ر م اجمخدرت ما" جطج-ج3
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أ ديعجمخار طعنجممخشرن جمخمإلرواجأمجج تإلع ج عخدقميجمخدرت ةجآاع جصص لجرتعتيةمامألاجائجمو  

نع  ر جارئجامرتمنجمخرذم  ةجأمجمخدرقاجاراج عراجج مخعمرعا  جمخدينقجرلجارتجتصتارهج عراجذ مخكناجمخ

مخصعالا ج دعجاصرتيجتعرعطاجمخدررت ماجرر ا ماجلرتاتةجمتاعجر لج م رتةجتألرع ج ر جررئجاعر ايا ج

نع  ر جارئجآارع جج1 ا  ي ج ذخ جإختججقءجمخعالارعا جا صرتيجمخرالارعاجممخدمعلربعاجممخدشرعر ما

اتإلررعيجخرر سمسجأرررقم ج شرر الجاررتجتاررع اجارراجيارراجموجرتدفنررلجارراجامررتمنجمختمخررلصرر الجاتإلررعيالجإ

ج نروررعمجرعرتالاجمايمءجمخررذ جارتجاومررتجخبعضرياجم ررع وياإرتدعا رلجتتدفرر جاراجإمخرقطماجمأخرر دج

ج2اتكف جمخبطعخلجيمخ جمخدألتدع.

 رطق تيررعجمما ررعجمإخزمرررعجرررئجمخدجرر  جخنررتاع جاررئجنواررهجأرررعمج ررق ج ررذ جمخاررع  ةجمخق ع  ررلج  

رتقمخ لجختمار اج  مارلجمترتمم ججت جعنعاجتش اع لدش  جمخدج  اج إصتم جمآاع  عجمخدتر ةجاعمجمخ

ااجماغ ممجمخطب رلجم رر جمخدررعخو ئجاتكعريرع جماإلرتجمخقارقفجججتعدعخيعإمخدرت ماجمتإل ج

امتجاناولجمخدش  جتألع جمخدرت ما جإ تا معجااجتمتادمعج ذمجمختط قج إاألع جلتاتجا   جمخدصطرعاج

جمخدرت ما:مختش اع لجااجركعاصلج

لررت طجإمج3أصررت ج ي رر جخضرربطج   جمخك رر   9999نةةبن    9المحطةةا الىلةةتا يخةة      -  

ممرررق جتاررن اجمخجررالاج أردعيررعجإخررتجإيم ةجصررع عجمختبرر جابرر جج يرر م ةجمخصإلررق جانررتج خإلررل

لت طجخمم ج  مالجمخك  جي م ةجمخترقا جانرتجإررع ةجمخدر م جإنمضعءجمار جمخدع ئجخذخ  ج دعجإ

غ ر جرترقا جانرتجموررع ةجمخدرذ ق ةجأامرعءجمخط امرلج مويم ة جمإنجيبطجأ جلررصلجخهجرئجراند

اتعتب جغنلجمخك  جمختاجاممنيعج أنيعجري  رل جمتألر  جان رهجرمتضر عاجمخمرعنقنجمخدتعنرفج عختي ارب ج

الجاألرق جخرهجمخدر م ج رهجخعرتمججمتعتب جأاضرعجري  رلجأتدرع جمخك ر جمختراجاممنيرعجصرعتبيعجاراجركرعن

ج4 .ذ   ج إرع ةجمخد م

                                                           
 مرعجان يع.ج22.س جصجمجصدتجر ااجصعب ج"ر م اجمخدرت ما" رج-ج1
 جأط متلجخم  ج1ابتجمخنط  جرصدقيجأ قج ترلج ش   ج"موتألع جغ  جمخدش م جااجمخدرت ماجممجع  جركعاصتهجيمخ ع" جسج-ج2

ج–ج1991مخت تق م جااجمخمعنقنجمخرعص ج ن لجمخعنقمجمخمعنقن لجممواتإلعيالجممورتدعا ل جرعرعلجرصدتجمخرعرس جمخ  عط جس.سج

 .239 ج جصج1991
 تع اخجج332مخدتعنفج ضبطج  مالجمخك   جرمشق جااجمخأل اتةجمخ جد ل ج جج10/11/1919 ي  جل ا جصعي ج تع اخجج-ج3

 .132 جصج11/11/1919
 .22 جصج2110رطبعلجأشجإفجغ ما   ججال جس.نج  1س  1 ط خعختج  يمي  ج"جنانلجما صعيجمخمعنقن ل" ج-ج4
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جرررتألال جمخدرررقميجمخارررعرلجإأصرررتجارررعنقنج ضررربطجج 20/90/9900لمحطةةةا الي ن:ةةةا ا يخةةة     م- 

مخال صرلجج م تبج ذمجمخاي  جمخدرقميجمخارعرلجاراجاراليجخرقم  ج1 تألع ج يعجمإراع يعجممجتعدعخيعممو

متشرررد ج)ج( تشرررد جمخدمتقررررعاجمخدررررت ةجمال صرررلج)ب( تشرررد جمخدمتقررررعاجمخارررعرل جمال صرررلجج)أ(

مخرط ة جماعاربجانرتجرررعخواجرمتضر عاج رذمجمخاي ر ج ج مررعاجاتر ممحجربنجيرعج ر ئجمخدمتقرعاج

أارررعمجملررري ائجأمج إترررتدج رررعت ئجج2ا نررر جم عخارررألئجتتررر ممحجرتترررهج ررر ئجج211.111مجج23111

ج2مخعمق ت ئ.

ادمرعج دمتضرع جترتمم جامربجمخك ر ججأصرت ج ي ر ج 02/22/9992المحطا الي ليا ا يخة         -

نرتجامق رعاجامرتجاج1913مخدعت ج دمتضتج ي ر جج0منصجااجمخوإل جج3  هتألع جاوجتعدعخهجمممإ

مجاتجأتتج غبلجمخدشر  جمميرصلجإذج غربجاراجج عجرتهجإاتبرع جنبترلجمخك ر جج4ررعخولج ذمجمخاي   

ي  اجارئج ر ج  نرقجغر ممجرارناجج3111مجخق ج دقربج ذمجمخاي  جتعقاضعجرزما عجات  جررت مج

جخدكتبجمختب جرئجمخدمتألعاجممخدصض ما.

أصررت ج ي رر جرتعنررفج زررر جمويرررعنجانررتجج 09/29/9992المحطةةا ال اي ةةا ا يخةة         -

ج1922مأخصمرتجارتةجتج  ر ماج اي ر جج5مخدرت ماجمخاعرلجمماعارلجمخدرترم ئجانرتج رذ جمخدررت ما

ج01.111ت ررثجرعرر جمخعمق ررعاجمخصبارر لجتإلرر جإخررتجاشرر ججررمقماجممخجرر ممجإخررتجج1903م ي رر ج

جرت  ميجممونترعسجممخإلرمعجق ةجممخد تبطرلج عخدررت ما ج عوخطرجي  اجاراج عراجمخألر م اجما فر 

جماتج عنجخندش  جمخرتمخاجترأا  ج ب ر جاراجإار م جرضرعر ئجاإلرق ج رذمجمخاي ر  ج6ممخمم جمغ   ع.

 نق ترهجخنمإلرقصججمخعمع  رلجأاترعءااجج عجرتهجمختأل اد رلجمج ص ثجنألتجأنجمخدش  جمخدج  اجاتج م 

مخددنكررلجان يررعججتمماعررجترررئجموتوعا ررعاجمختمخ ررلجمخترراجصررعياجخندرررت ما جرألدقاررلمخدأل رررلج

                                                           
ع جيع طجوجتألال جمخدقميجمخاعرلجمموتألع ج يعجمإراع يعجمإجتعدعخيع جااجرج12/12/1922 ي  جل ا جصعي ج تع اخجج-ج1

 .1292 جصج12/11/1923مخدمشق جااجمخأل اتةجمخ جد لج تع اخج
 .22خعختج  يمي  ج"جنانلجما صعيجمخمعنقن ل" جم.سج جصجج-ج2
 جمخإلعي ةج تع اخج2121 ااجرمعجامبجمخك   جرمشق جااجمخأل اتةجمخ جد لجج21/13/1903 ي  جل ا جصعي ج تع اخجج-ج3

11/10/1903. 
 .23خعختج  يمي  ج"جنانلجما صعيجمخمعنقن ل" جم.جس جصج-ج4
مخدتعنفج زر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجمماعالجج1913رع جج21صعي جااجج1.132.13 ي  جل ا ج دفع لجاعنقنج ااجج-ج5

مخدتعنفج عجت  ميجمخدقميجمخاعرلجمموتألع جا يعجج12/12/1922مخدترم ئجانتج ذ جمخدرت ماجم تج   جمخاي  جمخش ا جمخإلعي جااج

ج10 تع اخجج3213 دمعجامبجمخك  جمخإلعي جااجمخأل اتةجمخ جد لجاتيجج23/13/1903مإراع يعجممجتعدعخيعجممخاي  جمخإلعي جااج

 .1913اقن قج
 مرعجان يع.ج23خعختج  يمي  ج"جنانلجما صعيجمخمعنقن ل"جم.سج جصجج-ج6
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 جممختاججمصعم جإ  م  عجالتمعجاراجااجات ماجمخات م عاجممخابع م عاجرئجمخم نجمخدعيامخدج   لج

ج صتمع.

مخدعرت جج1أصتجمخاي  جمخدتعنفج دتمنرلجمخألدرع كج 9/92/9999المحطا الخ مسا ا يخ     -    

 ج رررذمجمخمررررعنقنجاعتبرررر جأترررتيجاررررعنقنج عخماررربلجخنمررررقمن ئجمخدتعنمررررلج0/2/2111ممخدرررتداج اي رررر ج

إذجترتياجج2مامع رع ج  رعت رثجادنرتجرتمنرلجمخألدرع كجانرتجرصع  رلجمخدررت ماجإر مج  عخدرت ما

اراجتر ئجترتياجمخعمق رعاجررئججرملجإخرتججمامختجااجرألدقارلجررئجمخدارعط جمخدتعنمرلج عخدإلرعي ة

 إاتبع جمخدررت ماجرمصرعجرد   رلجررئجمخت ررلجمامخرتج عرترعج عنرتجتعتب  رعجرمصرعجااليججمقماج

ررعجج3ررئجمخت ررلجمخاعيجرلجررإلإلرتعجخيرعجامق رعاجتتر ممحج ر ئجمخشري جمخقمترتجمجمخارمل رد   لج

جالجمجمخصتجرميع.دج  اجمخ مر لجخنمضعءجانتج ذ جمآلاقي جج عجلجمخدش  جمخ

جلجمميصلجمصع رلجرئجأر جركعاصلجألكع جمخأل م اجادقرعجاإنجمخددنكلجمخدج   لجإترتاجج ع  

رماألدلجرعجرمتض عاجموتوعا عاجمختمخ لجمختاجصرعياتجج4مخد تبطلج عخدرت ماجمافجج عجلجرمع  ل

إتوعا ررلجا  مررعجخاررملجج5 1921أ ديررعجموتوعا ررلجمخو اررتةجخندرررت ماجخاررملج ان يررعجارراج ررذمجمخشررأن 

                                                           
أ تق  جج9مخدتعنفج دتمنلجمخألدع كجممخض م بجغ  جمخدبعل ةجمخإلعي ج تع اخجج1.11.339 دفع لجاعنقنج ااج ي  جل ا جج-ج1

 .2922 جصوصلج13/11/1911 تع اخجج3339 جمخدمشق جااجمخأل اتةجمخ جد لجاتيج1911
م جانتجأنجمخدرت ماجاالالجمخدرت ماجممخدقميجمخدرت ةج عخماعمجمخألد  اجاكدئجااجإا م جرتمنلجمخألدع كجااجاإلنيعجماج-ج2

 تعتب جرمصعجرد   لجخكقنجأنجمار جاتعنفج بضعالجخعيعلجخماعمجمختإلتا جممالجت  مي.
 .23خعختج  يمي  ج"جنانلجما صعيجمخمعنقن ل"جم.سجصجج-ج3
 رشتملجرئجاع ج"ججعسجمار "جأ جي    جاياجرمع نلجخنتت   . مخا عجلجااجمخنجلج4

 ا جتت   جمخشأنجمخععم جمميعجمختقر يعاجخددع جلجمخانطعاجااجمختمخل.تعماجرئجمخدماق جمخصمقا ممخا عجلج

مخدأل ر ئ جمذخ جائجط افج جاجمخدبعيئج أرعجمخا عجلجمخألمع  ل جاتعماجميعجمالجت مت أل ل جمخداتمبن لجخدكعاصلجمور ممجمرععرنـل

 مخععرل جمختاجا ما يعجمخدش  جمخألمع اجااجرألـع جمختأل ااجممخعمع .

مخألمع  لج يذمجمخدعمت جتت جانتج جاجمختإلق جمختماعجخصدعالجمخو يجممخدألتدـع جرعجتصتاتجما تمفجمختاجاتع ئجإنألع  عجممخا عجلج

ختأر ئج ذ جمخصدعال جيدئجمخا عجلجمخععرلجخنتمخلجاـاجمخدألعالاجمالرتدعا لجممالاتإلعيال جممخا عج ل جمرعج صتجمخقجع  ج

 مختقر يعاجمخاع تةجااجمخدألتدع.جمخض م الجخبنـقغج ـذ جما تمفج دعجامعجب

رئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل"ج جرمع جرمشق جج01خصائج  يا ج"مخا عجلجمخألمع  لجرويقمجمخا عجلجمخألمع  لجااجيقءجمخدعيةج- 

 .ج11:11ججانتجمخاعالج2112اقخ قجج11 جأطنعجان هج تع اخج2ص عخدقاعجمخ جداجخق م ةجمخعت  جمخاملجممخطبعلجغ  جرت رل 
مخدمشق ج عخأل اتةجج1922أ تق  جج22 تع اخجج232.22ياتجان يعجمخددنكلجمخدج   لج دمتضتجمخد جقمجمخدنكاج ااجصعج-ج5

 .1922يرمب جج1 تع اخجج2223مخ جد لجاتيج
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مإتوعا رررلجمارررراجمخدتصرررتةجخدكعاصرررلجموتألرررع جغ ررر جمخدشررر م جج1خنعمرررعا  جمخدمشرررطلجخنرررذ ئ1911

ج1922.2 ماجمخعمن لجخاملجا عخدرت ماجممخد 

 أهمية الموضوع أوال:

ذخرر جأنمررعجنعرر مجمخ ررقمجاعخدررعجتصكدررهجمخدررقميجج اعتبرر جرقيررق جمخدرررت ماجرقيررق جمخاررعال  

ممختراجصرع اجررزءجالجاتألرزأجررئجرتطنبرعاجمخص رعةجمخ قر رلج عخماربلجج مخدرت ةجممخد ا ماجمخعمن رل

خش م  جرع ملجرئجمخدألتدرع  جايراج درعججربفجمولرع ةجإخ رهجاراجمختمرتااجرشركنلجاعخد رلج كر جأ ععي رعج

خكقنجأنجخط جمخدرت ماج قجخط جيم راجاإلر بجماررلجماوتر ج  اعرعنجلربع يع جمال رتجررئجميرعج

مخدج  را ججشر  مختم اجمخذ جايتيجرمقرعتيع جرئج معجارإنجمخدج عرعاجتصداجمخباليجرئجذخ جمخرط ج

جرتع ممجرمتضر عتهجإاتجميعجتش اعجرئجخالخهجادكئجمخصتجرئج ع  ةجمخدرت ماجمخذ ججرمصعم ج

مخمعنقن لجمخعمع  لجرميعجممخداط الجرب  ائجج عجرلجمختألر ااجممخعمرع جمخدتررذةجررئجطر فجمخدشر  ج

ج يع.مخدج  اجخدصع  لج ذ جمخاع  ةجممخمضعءجان

 ختيار الموضوعإدواعي  ثانيا:

 جمخدقيرق  جررعجا يرمع ججرنوعج رإلرقصجأمررهجما د رلجمختراجتور مجت رعخإخمتج رعنجربعرثججه

 ا عجررلجمخدشرر  جمخعمع  ررلجارراججمخت مجررعاجمخترراجام ررتجلرر  دررعجأنجج يرر م ةجمختإلررت جخناررع  ة

م فرر ةجمخدنوررعاجمخدع ميرلجانررتجأناررع جمخمضرعءجمخترراجخيررعجج مختإلررت جخألرر م اجمخدررت ماججمخدألرع 

ت ررع ج ررذمجمخدقيررق جم نرراجأررر جأنجتاررع اج ررذ جخياعمررعج شررك جرنرراجوجصررنلج ألرر م اجمخدرررت ما

ااجتان طجمخضقءجانتج عاجمخألقمنبجممااكرع جمختراجارتجتكرقنجغع برلجارئجتوك ر جمنار ججمخت مجل

 .مخكف  ائ

                                                           
مخدمشق جج1921يرمب جج11مخد  خج تع اخجج1.21.131صعياتجان يعجمخددنكلجمخدج   لج دمتضتجمخاي  جمخش ا ج ااجج-ج1

 .1921غشتجج19 تع اخجج3091 جج عخأل اتةجمخ جد ل
ج1922صعيقجمخدج  جانتجإتوعا لجماراجمخدتصتةجخدكعاصلجموتألع جغ  جمخدش م جااجمخدرت ماجممخد ل ماجمخعمن لجخاملجج-ج2

مخإلعي ةجااجج3999 جمخدمشق ج عخأل اتةجمخ جد لج ااج2112امعا جج29مخإلعي جااجج1.92.223 دمتضتجمخاي  جمخش ا ج ااج

 .2112م  ا جج29
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ج

 موضوع ال ايثيره تيال يةاإلشكال ثالثا:

إلركعخ لجرصق ارلجادكرئجط تيرعجاف  جرقيق جج عجلجمختأل ااجممخعمرع جاراجارعنقنجمخدررت ماج  

جررتطع جمخدشرر  جمخدج  رراجارراجج عجررتهجمختأل اد ررلجممخعمع  ررلجارراجاررعنقنجإإخررتجأ جتررتجج: دررعجانررا

جتاعسالاجا ا لجاتاتةجرئجاب  :ج لمولكعخمامتججائج ذ ججيذ جمخاع  ة؟تإلت جخمخمخدرت ماج

جرتطعاتج رذ جمخا عجرلجأنجإرعجرتدجنألعالجج عجلجمختأل ااجممخعمع جاراجارعنقنجمخدررت ما؟جم ر ج

؟جمررعذمجتممرت؟جم ر جمخدج  راجتصمفجنتع ججإاألع  لجرندقجلجااجتمق جركعاصرلج رع  ةجمخدررت ما

جتطع ج ذمجمختش اعجأنجاكقنجتشر اععجر نرعجاارعا جمختطرق ماجمختراجا اتيرعج رع  ةجمخدررت ما؟جإ

عالاجمخدتدرضلجائجتطب مه؟جمإختجأ جترتجنألر جمخمارعمجمخعمرع اجمخدج  راجاراجمخصرتجمرعج اجمولك

مخدج  راجرشركنلجمويررعنجم تربج يجاعر جتألرع ججمخدشر  رئجتوعااجرشكنلجمخدرت ما؟جم   جاعخجج

مخدتعررعطاجممخدررترئ؟جم رر جرررئجمخدال رراجأنجاررتاجمختو اررفجارراجرألررع جمخعمررع ج رر ئجمخدرررت ماجتارربج

خنتو اررفج رر ئجمخدرررت ماجذماجمخكد ررلجمخكب رر ةجممخكد ررلجمخإلررج  ةجامررتج د تيررع؟جم رر ج مررعكجأ جأارر ج

تمتا جمخعمق عاجااجأتكعمجمخمضعء؟جم  جتعتب جمخألرتمم جمخدنصمرلج مرعنقنجمخدررت ماجممختراجتعطرتج

 مخدألع ؟ج.خق ا جمخإلصلجتفجص عغتيعجرئجاب  جمختش اعجااج ذمج

 منهجية البحث: رابعا 

رئجمخداناج رهجأنجمورع رلجارئجمولركعخ لجمختراجاف   رعجمخدقيرق جاارتنزمججرنقكجرألدقارلجررئج  

مخمقماتجمخعند رلج ج رتجمخقصرق جإخرتجمخدع ارلجمخصم م رلج عخدقيرق جممخرر مسج عخمترع ججمما رتمفج

جتدعيجرميججانداجتك ا.إامخدتقخعة جمختصم فج ذ جمخجعالجمخعند لجال تجرئج

ألرر ااجممخعمررع جارراجاررعنقنجمخدرررت ماجمررتنرر جمولرركعالاجمخترراجمختمررعم جرقيررق جج عجررلجمخت  

مذخرر ج عجرتع ممجررتنرر جمخمإلررقصججالمقة  ،  المةةج ا الخحل:لةل الب ةة لاتدرعيجإجاف ر   جأا نررع

مخمعنقن لجذماجاالالج أل م اجمخدررت ماجمتصن نيرعجررعجإ ر م جج عجرلجمانارولجمخدشر  جاراجإ  م  رعج
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خص زجمخقرقي.جمختمقااج ذمجمخألعنبججممع نهج تش اععاجميع لجأخ دجرئجت رثجمخألعنربجمخزرر  ج

معجم جرع نمعجمأط متعتمرعجمخأل رعناجمخذ جاج بجااجأ صعاجمختش اعممخداط  جرعتدتائجأجعجعجانتج

تبع جاعنقنجمخدرت ماجمخاق  جرئجأتتيجارقمن ئجمخدررت ماجإامخاق  جانتججممختش اعج مخقطم ل

ااجمخباليجمخع   لجمخكقنجأنجر جاقمات جرمتبالج عخكعر جرئجمخمعنقنجمخع  اجمخدقتت جغ ر جأنج رذمج

يرعجاالارلج دألرع جركعاصرلجخئجادمعمعج طب علجمخصع جرئجمولع ةجخربعاجمختشر اععاجماخر دجمختراجخ

 مخدرت ما.

 خطة البحث: خامسا

رررئجخررال جط تمررعجولرركعخ لجمخبصررثجمتصتاررتجنطعارره جإ تأامررعجتمارر اجمخدقيررق جماررفجمختمارر اج  

موطرع جمخدقيرقااجمخررعصج رعختأل ااجممخعمرع جاراجارعنقنججال صة  الى ع مجيردئجنج فمع امخ

جال ص  الي نلمخدرت ماجرب  ائجرئجخالخهجمخا عجلجمخعمع  لجممختأل اد لجخأل م اجمخدرت ما جمااج

موطررع جمور م رراجخألرر م اجمخدرررت ما جت ررثججماررتع مجاناررولجمخدشرر  جارراجمخشررفججررممعامج

  .مور م اجمخذ جخصج يعجاعنقنجمخدرت ما

 المخدرات في التشريع المغربيجرائم 

 جرائم المخدرات في قانون المخدرات المغربي
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 الفصــــــل األول:

اإلطار الموضوعي الخاص 

 بالتجريم

 والعقاب في قانون المخدرات
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 ررتأجمخدشرر  جمخدج  رراجايررتاج دقيررق جمخدرررت ماج عررترعجأيررصتجج رمررذجرطنررعجمخمرر نجمخعشرر ائ  

توترر جأرقمخيررعجمخبشرر الجمج سمستدررسج رر جمخدألتدعررعاجمتمررر جرشرركنلجمخدرررت ماجرشرركنلجاعخد ررلج

رععابرلجموتإلرع جغ ر جمخمرقمن ئجمخدتو ارلج شرأنجتألر ااجمجامعمج إصرتم ج عراج  إاتإلعيم عجمخقطما

ارراججرربع م عاجمخمرر نجمخدعيرراججخ تررقس  آنررذمكمخدشرر م ج ررعخدقميجمخدرررت ةجمخترراج عنررتجرع ماررلج

خنيرررعنجمجججررت  ميجمخدرقميجمخداررببلإتا جممختإلراضرعجرألدرر جادن رعاجمخإلررمعالجمج1اررعنقن إصرتم ج

إجرترتمريعجامررطجاراجمخدألرع جمخطبرراجتإلر جمج ر  بعتيررعجتصرثج اع رلجمختمخررلرشرتمعتيعجمجأرالتيرعجم

ج.جرععابلجرد عجألكع جموتإلع جغ  جمخدش م م

ننمراجنار ةجانرتجرر م اجمخدررت ماجمج عجرلجمخدشر  جاراجركعاصرلج رذ جمخارع  ةججإذجأ ينعجأنم  

انرتججمخق ع  ل جاالج تجخمعجرئجط حجنا ةجرميأل لجناتع ئج يرعجخب رعنجرع  رلجمخدررت ماجمتمار دعتيع 

مل حجرتقنيرعجمإ ر م جج ي م الجخت مجلجر م اجمخدرت ماجمأ  عنيعإاتبع ج ذ جمخت مجلجريدلجم

 ئ جربصفررتمارر اج ررذمجمخوإلرر جإخررتجججررمصعم مخعمررع جان يررع جمان ررهجاديررعجماناررولجمخدشرر  جارراجتأل 

انرتجأنجنبر  جاراجمخدبصرثجمخفرعناجخألر م اجمخدررت ماجخاتكرعمجمخععررلجنتط قجاراجمخدبصرثجمام ج

 مخد ا ماجمخعمن ل.انتج ع  ةجمخدرت ماجمج  اجخنمضعءجمخوناولجمخعمع  لجخندش  جمخد

 
 األحكام العامة لجرائم المخدرات :المبحث األول

                                                           
مخدتعنفج زر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجمماعالجمخدترم ئجانتج ذ جج1913رع جج21 قج ي  ج مخمعنقنجمخدمإلقيج مع -ج1

 مخدرت ما.
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مختأل اد رلجاراجرر م اجمخدررت ماج اعاجائجج عجلجمخدش  جمخعمع  لجمإنجمخبصثجااجموطع جمختش   

خررقمجابر جمج مرعجاص طج يعجرئجروع  اجررتنورلج امتضاجرمعجااجمخبتمالجتصتاتجرع  لج ذ جمخاع  ة

جاديع.جتصضع جراع  جتأل رميعجممجااجتصتاتجرقا جمخدش  جمخدج  ا

 

 

 

 ماهية المخدرات وأنواعها :المطلب األول

تع ار جمخدرقميجمخدررت ةجمتصتارتجأنقمايرعججررت ماجأمالدقيق جمخدمخمعنقن لجخدععخأللجمخجتتطنبججج

ويراججرببجتأل اديرعجررئجاإلرتجموتعطرلج طب عرلجمخدرقميجمخدررت ةجمخإلع إلريعجمخطب رلجخج مأصمعايع

ج.ان يعمخعمع جط فجمخدش  جم

 تعريف المخدرات األولى: الفقرة

اإلررعبجميررعجتع ارر جيا ررفجرررعرعجرررعنعجخندرررت ماجنارر مجوخررتالفجخإلع إلرريعجمخععرررل ججج

مت أا  متيعجمخدرتنول جمتعتيجرإلعي  عجمأنقمايرع جمررئجأرر جتصتارتج رذمجمخدويرقمججرمصعم جار مج

جممخمعنقن لممخعند ل جااجمخومي لج ررتن جمختعع ا جمخنجقال

 :اللغةتعريف المخدرات في  أوال 

مخدرت ماج قجردعجررت  جم قجخوظجرشتفجررئجخرت  جماعمراجخجقارعج ر جررعجار ي جإخرتجمخررت جهه

ماراجخارعنجمخعر  جمخررت جج1جت خعء جممخضرع  جممخفمر جاراجمااضرعء وأ جمخوتق  جممخكا  جمم

                                                           
جأتالمجمخاعت جا  قي جمختخ  جمو لعي جخنتاعةجخنتقا لج درعط جمويرعنجممخدرت  جم م ةجماماعفجمخدإل ال ججج-ج1

 .ج11 جص2111رإل  جس.نج -مخمع  ةج
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مامإلرتج رهجأاضرعجج1رئجمخش م جممختممء جم قجاتق جاعت  جمخشع   جممخرت ج قجمخكار جممخوترق  

ج2  جرعيةجترت جمخألاا جمموتاعس جمتبيثجااجمخد ءجلبهجغونل.

ج

ج

ج

ج

 :الطبيصطالح تعريف المخدرات في اإل ثانيا 

ماررتجج3تطنررفجتاررد لجمخدرررت ماجانررتجمخعمررعا  جمخألعخبررلجخنمررقم جممخدررقميجمخترراجترر ا جانررتجمخعمرر  جج

ا اتيعجرمادلجمخإلصلجمخععخد لجانتجأنيعج"رقميجا ي جتععط يعجإختجإتتميجتج   ج قمتتة جأمجأ فر ج

  4".رئجم ع  جمااضعءجمخص ل

 5ثالثا: مفهوم المخدرات في علم الفارماكولوجية 

جتعدعخيعجااجمخطب جما ي جموا مطجااجتمعمخيعجإختجتعنرفجإامإلتج عخدرت ماجمخدقميجمختاجادكئججج

ج6ختال جخط  جخنمشعطجمخعمنا جمموي مكجممخانقك.أمج ن يدعجأمجإختجإجمنواا ج تنا

                                                           
 .0خعختج  يمي  ج"جنانلجما صعيجمخمعنقن ل"جم.س جصجج-ج1
 .211 جصج2112 جاعخاجمخكتبجمخمع  ة جس.نج1أتدتجررتع جاد  ج"رعألاجمخنجلجمخع   لجمخدععص " جمخدألنتجمام  جطج-ج2
 عخدج   جس.نجردع لج  اعاجمخدصعر ئجج جرألنلجمخدصعرعة 1ابتجمخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخمعنقنجممخقماع" ج جج-ج3

 .133 جصج1991
 «.functionsج- A Substance That, When into living organism, May modify one more its»ج4

 - Montserrat Guibermau, "Goverming europeam diversity", Sage publications, London - UK, 

2001, p 230. 
اناجتأا  جمايمالجمخذ جاتمعم جخإلع صجمايمالجم  و لجتصا   عجمإجترتمريعجمتأا  جج“pharmacology“   امإلتج جج-ج5

جج:جتععطاجمخدرت ما جخنتقجعجأ ف ج مرع

-Richard A Harvey and Pamela C. Champe, “pharmacology”, 4 th ed, Lippincott Williams & 

wilkins, جBaltimore, USA, 2119 
ج.10 جصج2111 جمخدطبعلجممخق ا لجمخقطم لجر م م جس.نجج1مخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل"جطرصدتجغزمفج"ر م اجج-ج6
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متعررتجمخعمررعا  جمخدرررت ة جممخدررقميجمخموارر لجرررئجمخعمررعا  جذماجمختررأا  جانررتجمخأليررع جمخعإلررباججج

ج1مخد  ز  جممختاجترو جماخاجمتصتيجمخمقمجأمجمخابعا جمتاببجااجإا عءجراداجمنواا.

 لمخدرالفقهية ل اريفرابعا: التع 

مخومي لجخندرت ما جإذجا اهجمخت تق جرصدتجاقمج أنيرعج" ر جررعيةجتصرتيجاراجتتعتيجمختعع ا ججج

جرقمءجتمعمخيرعجج مخطربج رااجمونارعنجترأا  مجررئجنرق جخرعصجخرهجأار ممجرع مرلجترتيتيعجر خورعا

ج2موناعنجائجط افجمخواجأمجمان جأمج عخصنفجأمج أ جط املجأخ د.ج"

م  جرمبيرلجأمجمخدج  اج أنيعج"  جرعيةجخعمجأمجراتصض ةجتصترق جررق دعجا ايعجمخت تق ججعتججج

جررترترتجارراجغ رر جماغرر ممجمخطب ررلجممخإلررمعا لجأنجترر ي جإخررتجتعخررلجرررئجرارركملجرررئجلررأنيعجإذجإ

ج3مختعقيجأمجمويرعنجان يع جردعجاض ج عاا ميجممخدألتدعجراد عجمنوا ع".

رئجمخعمعا  جمختاجت ا جانتجمخمشرعطجماتجا ايعجأاضعجمخت تق جرصدتجاتصاجانتجأنيعج"رألدقالججج

مخررذ ماجممخصعخررلجمخموارر لجخدتععط يررعجإرررعج تمشرر طجمخأليررع جمخعإلررباجمخد  ررز جأمج إ طررعءجنشررعطهجأمج

 4مختر الا".أمج تاب بيعجخنينقجلج

 هخامسا: التعريف القانوني للمخدرات

خاجاع فجمخدش  جمخدج  اجمخدرت ما جمإندعجأم يجمخدقميجمخدرت ةج ط املجمختعرتميجمخصإلر   ججج

ار م ججم رذمج1 1922يااردب جج2مخد ارفج رعخاي  جمخشر ا جمخدر  خجاراجج5ىذلك فةل الدةلى  )ب(

                                                           
 .133س جصج.ابتجمخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخمعنقنجممخقماع" جمج-ج1
 ج1929رإل ج جس.نج -  جمخدكتبجمخدإل  جمخصتاثجخنطبعالجمجمخمش  جمخمع  ة2رصدتجاقم جاعنقنجمخعمق عاجمخرعص" ط -ج2

 .20ص
 مرعج عت ع.جج13صجج1921نج. جس1جعتجمخدج  ا ج" ع  ةجتععطاجمخدرت ما" ججنانلجمختاع جمورتدعاا ج ج-ج3
 جيم جمخمش جمخدإل ال ج1رصدتجاتصاجرصدتجرصدقي ج"ر ادلجتععطاجمخدرت ماجااجمخمعنقنجمخدإل  جممخمعنقنجمخدمع ن" جس -ج4

 131 جصج1999مخمع  ة جس.نج
جلج عخألتم ج) (ج ا:مخدقميجمخدرت ةجمخدت رج-ج5

- Alcaloïdes de l’opium (a l exception de la codéine leurs sels et leurs derives. 

 .        مخكقا تجماا قنج) عجتفمعءجمخكقيا ئ جأرالتهجمرشتمعته(ج -

 .Cocaine ses sels et ses derives -مخكق عا ئجأرالتهجمرشتمعته.جج -

 .Diacetyl monphime et ses sels -ياعجص ت ندق ا ئ جأرالتهجمرشتمعته.جج-

 .Extrais d opium -ج.رشتمعاجماا قنج-
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 شرأنجمختعرتاالاجممختج  ر ماجج1922ررع سجج11 تع اخج 111ه–ج22م ا جمخإلصلجمخعدقر لجاتيج

ج2جتعدع جمخطباجأمجمخب ط  .مخدقميجمخدرت ةجمخدرإلإللجخنجال صلمخطع  لجانتج

مخع جمخط املجمختاججنكيعجمخدش  جمخدج  اجااجتإلر  جخال صرلجمخدرقميجمخدررت ةج ألرتم جانصرفججج

ع ا جخالارعجخكقنجأنيعجتتااج عخقيقحجممختالجمختاجاتاج يرعجمخمرعنقنجمخألمر جمخمعنقنجتعتجأاض جط امل

ذ رر جصررولجمخدرررت جمخررذ جانصررفج عخدررعيةجرررعجترر كجت اررلجاتإلرر اجانررتجخرربعاجمختشرر اععاجمخترراجإ

ج3مختمتا جخنمعياجااجتصتاتج ذ جمخدعية جمرعجإذج عنتجررت ةجأمجالج عتجإر مءجخب ةجان يع.

مانتج ذمجماجعسجاإنجمخدقميجمخدذ ق ةجانتججب  جمخصإل جاراجمخألرتم جمخدنصرفج عخمرعنقنج راججج

تإلعايعج إلرولجمخدررت .جمامرعجاربءجادكئجمخمق ج إ جأرعجرعجاتم عجاالجمختأل ااهمختاجتتخ جااجيم  ة

لررصجموابعاجانتجاعتفجمخم ع لجمخععرلجمختاجااتقربجان يعجإابعاجأنجمخدعيةجمخدضربقطلج صرق ةج

جتتخ جااج ر ةجمخدقميجمخدرت ةجمخدصإلق ةجااجمخألتم .رعج

ألدقارلجتع اوعجخندرت ماجإالجأنرهجادكرئجتع اورهجانرتجأنرهج"رجمإذج عنجمخدش  جمخدج  اجخاجاعطجج

رئجمخدقميجمختاجت ا جانتجمخأليع جمخعإلرباجأمجمخعمر  جماصار جتمعمخيرعجأمج  ماتيرعجأمجصرمعيعجإالج

ج4اغ ممجاصتي عجمخمعنقن جمتكقنجرش مالج قمجطلجألرعصجر خصجخياج ذخ ."

 تفاقيات الدوليةسادسا: تعريف المخدرات في اإل 
                                                                                                                                                                                           

 Haschish et ses preparation -.ج .                 مخصش مجمرعجااتصض جرمهج-

 .Morphine et ses sels -مخدق ا ئجمأرالتهج.جج-

 Opium brut et officimal - ج               .ماا قنجمخرعم.ج-

 
مخدتعنفج تما اجإجت  ميجمخدقميجمخاعرلجمموتألع جج1922يرمب جج2مخدقمافج جج1331   عجمخفعناجج12 ي  جل ا جر  خجااجج-ج1

ج.ج1923/جج11/جج12 ج تع اخج011 يعجمإراع يعجمإجتعدعخيع جمخدمشق جااجمخأل اتةجمخ جد ل جاتيج
نيججمخدش  جمخدإل  جم ذمجمخدش  جمخاق  جرميألعجرشع يع جإذجتتياجمخدقميجمخدرت ةجانتججب  جمخصإل جااجرتمم جأ امتجج-ج2

 معنقنجمخدرت ما جمأم جرعجاالتظجااجتبقابج ذ جمخدقميجمتإلم ويعج قجماتمع  عجخدع ع جانداجخنتإلم  جرئجريل جماتمجمختو افج

م اجذخ جصم جمخدش  جماخدعناجمخدقميجمخدرت ةجتإلم وعجاند عجرب معجانتجأجعسج  ئجمخدرت ماجانتجأجعسجخطق تيع جمانتجن

خطق تيع جإذجااديعجإختجررت ماجخو ولجمررت ماجام نل جمخشاءجمخذ جاألاتجااجلك جندقذسجرصتيجرئجمخمدعذسجمخأل ر ل جتصتيج

ج.ئجمخدرت ماجمخرو ولجممخفم نلجرتا ج عختأا تجخيعجامق عاجتتمعجبجرعجخطق تيعجمراعرتيعج عختعخاجادكممعجمخمق جانتجأنجمختو افج  

ج عر جا اتجمخاع   ج"ي مجلجرمع نلجخمقمن ئجمخدرت ماجااجأخدعن عجممخباليجمخع   لجانتجيقءجأ صعيجاناجمور ممجممخا عجلج-

ج31ص  2112 مخصمقا لج   ما جخبمعن جس.ن جرمشق ماجمخصنباج1مخألمع  ل"جط
فج صإل جمخدقميجمخدرت ةجااجرتمم جتنصفج عخمعنقنجانتجأنهجااتفماج عاجمخدقميجرئجيم  ةجاعع جانتجماجنق جمام جمخدتعنج-ج3

 مختأل ااجمخقجتبثجانتجأنيعجررت ةج عختعخاجإاالاجمخعتاتجرئجمالرعصجرئجمخعمع .ج
ج جص1921رإل  جس.نج -   جيم جمخميضلجمخع   ل جمخمع  ة1 جط1أتدتجاتصاجج م ج"مخقج طجااجاعنقنجمخعمق عا"جسج-ج4

212. 



 9102شت غ   24العدد                                                               واألكاديمية      الجامعية األبحاث سلسلة

 دراسة - املخدرات هذه على املدمنين ووقاية السامة املخدرات على اإلدمان زجر قانون  في والعقاب التجريم سياسة

 -. 0291 ماي 90 ظهير مقتضيات ضوء على

 
19 

توعا ررلجمخقت ررتةج)موج1921خاررملججتوعا ررلجمخو اررتة(جرررئجمو" مخومرر ةج"ا اررتجمخدررعيةجمامخررتج)جج

 أنيعج"  جرعيةجطب ع لجأمجت   ب لجرئجمخدقميجمخدت ررلجاراجمخألرتم جمام جج خندرت ما(جمخدرت ما

ج1جممخفعنا.

تألررع جغ رر جرشرر م ج عخدرررت ماجممخدرر ا ماجتوعا ررلجماررراجمخدتصررتةجخدكعاصررلجموإ دررعجا اتيررعججج

 مإليعج"امإلتج تعب  جمخدرت جأالجرعيةجطب ع لججااجمخدعيةجمامختج)مخوم ةج"ن"(ج1922مخعمن لجخاملج

توعا رلجمخقت رتةجألتم جمام جممخألرتم جمخفرعناجررئجمو عنتجأمجمصطمعا لجرئجمخدقميجمخدت رلجااجمخ

ج.ج"1921خندرت ماجخاملج

تألررع جمخج رر جرشرر م ج عخدرررت ماجممخدرر ا ماجمخعمن ررلجخاررملجتوعا ررلجمخع   ررلجخدكعاصررلجموأرررعجموجج

(ج أنهج"أالجرعيةجطب ع لج عنرتجأمجرإلرمعلج 16رت جااجمخدعيةجمامختج)مخبمتامتجا اتجمخدج2 1993

 3رئجمخدقميجمخدت رلجااجمخمااجمام جرئجمخألتم جمخدقتت."

جمإندرعجخألرأاجتوعا عاجمخدذ ق ةجانتجأنيعجخاجتع فج تم  عجمخدقميجمخدرت ة مرعجااتش جرئجموجج

 مختاجارضعجخيعج  جررت جانتجتتم.جخقيعجرتمم جتب ئجأنقم جمخدرت ماجمماتكعم

ج

 تقسيم المخدرات وأنواعها الثانية:الفقرة 

مخدرت ماجأنقم جرتعتيةجالجادكرئجتإلر  عجاراجأارتميجرصرتمية جايراجاإلرع  ج ف ر ةجخكر جرميرعججج

إجاجخعص جمخيعجرشتمعاجمر  بعاجرتعتيةجمرتمقال جمخعر ج رذمج رقجمخارببجمخرذ جترتمج عخدشر  ج

ج1ااجرتم جمإخصعايعج عخمعنقن.إختجتإل جمخدقميجمخدرت ةج

                                                           
مخكق ع جمخممبجمخيمت  جر فعيمن جأا قن ج رق ا ئ ج   مائ جإاتق ا ئ ج ق عا ئ  أ اجمخدقميجمخدت رلجااجمخألتم جمام :ج-ج1

جأج تق ا ئ جمخرشرعش جمخب تعجت ند فعيم  جماجت ند فعيم  جمختازمرق ا ئ جمخد  ما ئج...

ألي جمخدقميجمخدت رلجااجمخألتم جمخفعنا:جمخمق  قيا ئ جمخوقخكقيا ئ جمختاي ت م قيا ئ جمالجت نتاي ت م قيا ئ جمخكقيا ئ جج-ججج

... 

 
 دمتضتجج1993صعيقجمخدج  جانتجموتوعا لجمخع   لجخدكعاصلجموتألع جغ  جمخدش م ج عخدرت ماجممخد ا ماجمخعمن لجخاملجج-ج2

رع جج2مخإلعي ةجااجج0111 جمخدمشق جااجمخأل اتةجمخ جد لجاتيج2111اقن قجج22مخإلعي جااجج1.92.112مخاي  جمخش ا ج ااج

2112. 
ج1993(جرئجموتوعا لجمخع   لجخدكعاصلجموتألع جغ  جرش م ج عخدرت ماجممخد ا ماجمخعمن لجخاملج   7)مخوم ةج1ا اتجمخدعيةجج-ج3

مخد ا ماجمخعمن لجممخدأخقذجائجإتوعا لجماراجمخدتصتةجمتعتاالتيع"جمخألتم جمخدقتتج أنهج"مخألتم جمخع  اجمخدقتتجخندرت ماجم

 .1921مموتوعا لجمخو اتةجخاملجج1922مموتوعا عاجمخدمإلقيةج معجإتوعا لجا  معجخاملج
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جتعد جموختإلعص قنجرععا  جررتنولجختإلم  ج رذ جمانرقم  جمخرذخ جإختنورتجمختإلرم وعاجمماتججج

ج2 إختالفجمخدععا   جمألي ج ذ جمخدععا  :جماص  جمختأا   جمخإلال ل.

 _ فمن ح:ث ال    تجقسم المخل ات إلتا

 م اجمخدرت ماجمختاجتمدقجااجمخطب علج عاا قن جمخكق عا ئجممخصش م.جمخل ات ط : :اا -أ

م رراجمخدررقميجمخترراجطرر أاجان يررعجتوررعاالاج  د ع  ررلجمخةةل ات نصةةل تخل:ق:ةةا )مصةةج ا(ا  - 

  ا طلج عخي مائجممخدق ا ئ.

م اجررقميجخ ارتجررئجأصر جنبرعتا جتمرتججررئجتورعاالاج  د ع  رلجمررئججمخل ات  ج ع:اا -ا

 .و تعر معاممارأرفنتيعجمخوعخ قمج

جمن ح:ث الصاليا  تصجل المخل ات إلتا_ج

 عق ق:   ل ا ىمشخق ت   المسخخ جا ز اع: . -أ

 عق ق:   ل ا ىمشخق ت   المحض ة ك:م: ئ: . -ب

 3جعق ق:  ل:جا مجخدا ز اع: . -ا

 _ من ح:ث الخأث:   تجقسم إلتا

 م اجرألدقالجرئجمايمالجمخديت لجممخدمقرل. :م  ط ت -أ

رقميجت ا جانتجمخمشعطجمخعمناجت رثجتعدر جانرتجتمشر طجمخأليرع ججججججججججججججججججججججججججججججج:جم اجمج   ت ىمجشط ت - 

 مخعإلبا.

 م اجامعا  جمخينقجل جتاترتمجواع ةجمخينقجلجممختر الاجممام عمجمأ ديعجج:الم لبس ت -ا

 .جL.S.D4امع ج

لج ممررعجاراجمخترتا ارعتجا يمعجخدرتن جتما دعاجمخدرت ما جنتمرعم جا درعجانراجألري جمخدرقميج 

 مخععخا:
                                                                                                                                                                                           

 جصج2111يم جمخم ما ئ جمختم جمخب ضعء جس.نج  جرطبعل0رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جطج-ج1

31. 
 ج133س جصج.بتجمخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخمعنقنجممخقماع" جماج-ج2
 133س جصج.ابتجمخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخمعنقنجممخقماع" جمج-ج3
 .31 جص1921مخددنكلجمخاعقيال جس.نج -  جيم جمخد اخ جمخ اعم1رقجتجرع  ج ئججعخا ج"مخدرت ما"جطج-ج4
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 :الكوكايين أوال  COCAINE 

م رقجاإلرمعجإررعجانرتجج اإلمعجمخكق عا ئجرئجأم مقجنبعاجامبثجااجرمق جأر اكعجاتاتجمخكق رعجج

عشجنتعررشررك جلررب هج ررعخفنججأمججررع   جمارر ي جإجررتعدعخهجإخررتجمخشررعق ج عولررك جراررصققج نررق  جمخ

مختعررعطاج دررعجارر ي ج 1 مخألمارر لجميررع جمخشرري لتاررع ج   رر جمخعرر ئجممخبرر ميةجممخمشررقةجممخروررلجمإ

 2. تععشجاضنلجمخقرهجممخينقجلجمما قمخداتد جخهجإختجمخشعق ج إ

 

ج

 :المورفين  ثانيا MORPHINE 

اعتب جرئجأ اجمخمنقاعاجل قاع جماتاجتصض   ج  د ع  عجانتج  الجراصققج نق  جأ ر اجمخنرقنججج

خهج م صل جاعبأجااجأنع  بج رعر لجاراجصرق ةجصو م جان ال جم قجر جمخدذمقجخ سجرع  جإختجموأمج

مخررهجتررأا  ج ب رر جانررتجمخأليررع جمخعإلررباجج 3 جررع   جماررتاجتععط ررهجاررئجط اررفجمخصمررئجتصررتجمخألنررت

ج4مخد  ز جإذجا ي جإختجمخيتمءجممخمقمجمتاك ئجمآلالمجمخواجت م ةجمخألااجمي فجمختموس.

  ثالثا: الهيروين     HEROIN 

مذخرر جاررئجط اررفجتك ارر  جارراجمخدرتبرر  جم ررذمجمختج  رر جااررترنصجمخي رر مائجرررئجمخدررق ا ئ ججج

ج5مخك د ع اجخندق ا ئجا ي جإختج اعيةجااجاقةجروعقخه.

                                                           
 ج2112غ  جرذ ق ة جيمنجإجاجمخمش جمجركعنجمخمش  جس.نجج)ط(قم(" جسجغ  جرذ ق  جرصدتجمخصعسجاناج"مخدرت ماج)مخادج-ج1

 .31صج
 .130س جصج.ابتجمخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخمعنقنجممخقماع" جمج-ج2
 19س جصج.رصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل" جمج-ج3
 ج32جس جص.رصدتجمخصعسجانا ج"مخدرت ماج)مخادقم(" جمج-ج4
 ج32س جصج.مج-ج5
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جتمشرعق جماتاجتععط رهجارئجط ارفجموج ماعتب جمخي  مائجرئجأ ف جمخدرت ماجخطق ةجااجمخععخاجج

انرتججماتجا خذجائجط افجمخصمئجااجمخق اتج عتجإذم ترهجاراجمخدرعء ج درعجارتجا خرذجارئجط ارفجمخورا

مارر ي جرتععط ررهجاليررط م عاجارراجمخشرإلرر لجمانررلجمخت   ررزجمتكررلجارراجمخع ررقنجج1لررك جأارر مص.

ج2ممختيع عاجااجمخكبت.

 :األمفيتامينات رابعا AMPHETAMINES    

صطمعا لجرمشطلجخنأليع جمخعإلبا جتقختج شرك جارعمجمخشرعق ج عخفمرلجإتعتب جمارو تعر معاجرعيةجج ج

امرت اجااجمخموسجمتزا تجمخطعالجمخبتن ل جا تععطع جمخشبع جابر جتضرق جمخصورالاجمخإلرعخبلجخ رزيميج

جرتدتع  جإالجأنجمويررعنجانرتج رذمجمخعمرع جارتجار ي جإخرتجترتميجمخإلربجممخمشعطجممخإلر مخجممو

درعجادكرئجأنجاصرتيجميرط م عاججرنق  لجارتجتإلر جإخرتجتعالاجميرط م جامنراجتشربهجمخوإلرعم ج 

ج3نتصع .أمجتتتجمو  تكع جر م اجمخمت مإمخا الج

 :الحشيش   خامسا  HASCHICH 

مخصش مج اجرعيةججج  »    من ل« ررعجخعتاتجرئجيم جمخععخا جم رقجإجاجمخممبجمخيمت جااجمرع مالج إ

 4.اتخئجأمجاش  جرعجمخشع جأمجادض جربعل ة أن

مويررعنجانرتجمخصشر مجار ا ج إلرولجربعلر ةجانرتجمخأليرع جمخعإلربا جماتارببجاراجمطب عجارإنججج 

مر اعنجمااكع ج جزم ةجيمنجت م طجأمججر ط ةجأمجا رقي جم رعختعقيجان رهجاإلرب جج السجمخادع لما

ج5مخد ءجرتنبتمج اقالجالجاعم هجرعجاتم جتقخه.

 سادسا: حبوب الهلوسة HALLUCINOGENES   

                                                           
 33س جصج.رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جمج-ج1
 .190 جصجج2112رإل  جس.نج - جركتبلجمانألنقجمخدإل ال جمخمع  ة2أتدتجاكعلل ج"مخطبجمخموااجمخدععص "جطج-ج2
 .11 جصج2113خبمعن جس.نج جرمشق ماجمخصنباجمخصمقا لج   ماج1نزاهجنع اجلال  ج"ياعمدجمخدرت ما"جطج-ج3
   مءج   قة ج"مخمقمن ئجمخدج   لجممختمخ لجتتائجمخدتعر ائجااجمخدرت ماجممخدتععط ئجخيع" جرألنلجمخمضعءجممخمعنقن ج جج-ج4

 .21 جصج1923 جرطبعلجيم جمخمش جمخدج   ل جمختم جمخب ضعء ج132
 .9مجج2س جصج.نزاهجنع اجلال  ج"ياعمدجمخدرت ما"جمج-ج5
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مخصبرق ج نقجرعاججردع لجم إلر الجا اردعجرتععط يرعجأصرقماجغ ابرلجتاببج ذ جمانقم جررئجج ج

غ رر جتم م ررلجالجاارردعيعجمخدص طررقنج رره ج دررعجاشررع تجرمررع  جمألرركع جررتنوررلجالجمرررقيجخيررعجإالجارراج

مخعرر جأ رر  ج ررذ جمخصبررق ج 1 رر نترره ج دررعجاررتجارر دجألرر عءجأ برر جأمجأصررج جرررئجتألديررعجمخطب عررا

ج:نألتجمخدينقجل

ج-2L.S.D)امع اجمافالر تجتعراجمخنز ر  (ج

 -3Ecstasy اتع  (ج)مو

 -Flakkaجج4)اال ع(جج

 

 المخدراتأركان جرائم  الثاني:المطلب 

إذمج عنتجمخمعاتةجمخععرلجااجمخدألع جمخمعنقناج راجأنجماصر جاراجمااعرع جمو عترل جمأنجأ جا رتج  

تألر ااجمخدررت ماجلرأنيعجلرأنج ر جمخألر م ا جا يجان يعجاألبجأنجاكقنجخهججرمتجابر    جارإنجرارأخلج

جترضعجخش طجتقا جااليجأ  عن جم ا:

 .  ئجمخدرت جممخ  ئجمخدعي ج)مخوم ةجمامخت( -

 .مخ  ئجمخدعمق ج)مخوم ةجمخفعن ل( -
                                                           

 .33س ججصج.صعسجاناج ج"مخدرت ماج)مخادقم(" جمرصدتجمخج-ج1
"م اجرعيةجصنبلجاتادلجمخنقنجممخ م صلجممخطعا جتعتب جرئجمخدينقجعاججLysergic Acid قجإختإلع جخكندلج"جL.S.Dج-ج2

مخمقالجمختاجت ا جانتجيجطجمختمجمتزاتجرئجي  عاجمخمنبجممخشعق ج ألمقنجمخعادلجممخاععيةجممخصبجم نقجعاج إل الجمأت عنعج

ججدع لجرعج يق جماخقمنجخندتععطاج شك جاعاعجمم توع جمخمت ةجمخدعخ لجخنتر  جممختإلق جم  طجمااكع .

 Luscherc Ungless,” The mechanistic classification of addictive drugs”, plos medicine, 14ج-ج

November 2006. 
مارتإل جج Methylemedioxy Methamphetamimeمو اتع  ج قجامع جرشتفجرئجمارو تعر ئ جموجاجمخطباجخهج قجج-ج3

ماادتجأاضعج صبق جمخمشقةجأمجتبق جمخاععيةجانتجإاتبع  جرمشطجخنرالاعجمخعإلب لجخهجتأا  جانتجمخصعخلج "MDMA خهج ج"

 خيذمجمخمق جرئجمخصبق .مخدزمر لجمواألع  لجممخاععيةجممونباعطجختدجمخدتععط ئج

ج.13 جصج1999مخمداع جس.نجج-خألملجمخدرت ماجمختع علجخاراجمخدتصتة ج"مخشبع جمجمخدرت ما" جا  معجج---

ج
م ذمج"ج درت جمخزمربا"جم اجنق جرتاتجرئجتبق جمخينقجلج "Gravel"جمج"PVPتع فجأاضعج ج"جFLAKKAتبق جج-ج4

 ب  جتأا  جمخكق عا ئجممخي ما ئ.جمرئج  ئجأا ممجمخوال ع جمخشعق ج اععيةج عخجلجخهجتأا  ماجرر ولجانتجرتععط هجتتألعم ج صتج

رإلصق لج ألمقنجمخعادلجمنق عاج نقجلجلتاتةجتتاعجمخدتععطاجخنم عمج أاعع جغ ابلج عخدشاجمتمن تجت  عاجمخزمرباجممخعم ج

ممنتم جإختجمخقالاعاجمخدتصتةجمار اك لججملججماتج ي ج ذمجمخدرت جااجمخيمتجممخإل ئج.مخشتاتجيتجمخدص ط ئجاهج تمنجأجبع جتذ  

ج جمالج م جخصتجمخاعالجااجمونتشع .2112
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 الماديركن المخدر والركن  األول:الفقرة 

ج عجرلججرلجرر م اجمخدررت ماج درتنر جألركعخيعجمأنقمايرع جماإلرتجمخقارقفجانرتجرئجأرر جي مهه

مخرذ جاعمرتجج  ججقفجنتمعم جااج عتهجمخومر ةج رالجررئجمخر  ئجمخدررت مخدش  جااجاعنقنجمخدرت ما

 جممخر  ئجمخدرعي جمخدتدفر جاراجرألدقارلجمخدج  اجط فجمخدش  جمخدعتب ةجررت ةممخمبعاجدقميج عخ

 خاع  ةجمخدرت ما.جتإلتاهجاارئجمااعع جمخإل الجمختاجاعابجان يعجمخدش  ج

 

 

ج

 :1المخدرركن  أوال 

ختصمفجإتتدجر م اجمخدرت ماجاتع ئجأنجاكقنجرقيقايعجرعيةجررت ةجأمجنبعتعجررت م جار  ئججج 

مخدرت جررئجما  رعنجمخدوت يرلجاراجرر م اجمخدررت ما جمارتجأم يجمخدشر  جمخدج  راجانرتججرب  ج

اتب  ررعجررررت ما جمذخرر جارراجمخألررتم ج) (جمخد اررفج اي رر جممخصإلرر جرألدقاررلجرررئجمخدررقميجمخترراج

جمخدصتيةج دقربجا م جاإلت  جم ا جمخإلصل جم اج عختعخاج:ج2ج1922

 .مخكقا تجماا قنج) إجتتمعءجمخكقيا ئ جأرالتهجمرشتمعته( -

                                                           
اذ بجرعنبجرئجمخومهجمخع  اجإختجأنجمخ  ئجمخمعنقناجخ سج  معجرئجأ  عنجمخأل ادلجانهج قجرئجارنفجمخأل ادل جمإاتب ممجأنجج-ج1

ي  ج  مدعجإاتب جمتألع جآخ  جميدمهجمخومهجمخألمع اجمخدج  اج"مخدرت "ج قجامإل جرئجامعص جمخقماعلجمخدعيالجمخدكقنلجخن  ئجمخدع

إختجأنجمخ  ئجمخمعنقناجخنأل ادلج قجمخإلولجغ  جمخدش مالجخنوع  جم ذمجمخ  ئجالجادكئجأنجاتقا جإالجإذجنصجمخدش  جانتجتأل ااج

أ جمخ مر جامي ع جأنجمخوع جغ  جمخدش م جماعابجان ه جم عختعخاجاج ع جمخمصجامع نهجإنعتممجمخأل ادلجمنصئجن دجرعجمخ 

جمخدرت ماج  ئجرئجأ  عنجمخأل ادلجلأنهجلأنجمخ  ئجمخدعي جممخ  ئجمخدعمق .

 جصج1922 ججمخمااجمخععم جرطبعلجرعرعلجمخمع  ة جس.نج2رصدقيجرإلطوتجرصدقي ج"ل حجاعنقنجمخعمق عا" جط  -

 .ج113

 جصج1921مخع   ل جمخمع  ة جس.نج جيم جمخميضلج1إيمم يجغعخاجمخذ با ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدإل  "ط -

13. 
مخدرتع جادع ة ج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جمخدألنلجمخدج   لجخنيم ةجمخدصن لجج-ج2

 .123 جصج2111 جرطبعلجمخدعع فجمخألتاتة جمخ  عط جس.ن111ج–ج99ممختمد ل جمخعتيج
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 .مخكق عا ئ جأرالتهجمرشتمعته -

 .ياعجص ت ندق ا ئ جأرالتهجمرشتمعته -

 .رشتمعاجماا قن -

 .مخصش مجمرعجااتصض جرمه -

 .مخدق ا ئجمأرالته -

 1.ماا قنجمخرعم -

 جاإنجمخدقميجمخدذ ق ةجانتججب  جمخصإل جااجمخألتم جمخاع فج اجمختراجترتخ جمانتجأجعسجذخجج 

توعا رعاجمختمخ رلجمخدإلرعيقجان يرعجررئجعفجخيعج ذخ جمخألتمم جمخدنصملج عو جمامض2ااجيم  ةجمختأل اا

ررعجاتقير ججاتب تيرعجرررت .إممختراججربفجذ   رعجمتصتارتجمخدرقميجممخمبعترعاجمختراجج ط فجمخدج  

ج  اجااجج عجرتهجمختأل اد رلج عخدشر  جمخرتمخا جانرتجإاتبرع جأنجرر جمخدرقميجرن عجتأا جمخدش  جمخد

ج.1921مخدت رلجااجمخألتم ج) (ج اجنوايعجمخدأل رلجااجإطع جموتوعا لجمخقت تةجخندرت ماجخاملج

ماألعي جمخومهجمخدمع نجااجراأخلجلر ا لجمخألرتمم جمختراجتعطرتجخرق ا جمخإلرصلجترفجصر عغتيعججج 

مررعجإذجتعتبر جار م ماجم ار جمخإلرصلجاراج رذمجمخدألرع جج3أمجمويعال متعتا جرعجرعءجا يعج عخصذفج

لركع  جنألررتجأنجمخمضررعءجممخومرهجارراجمخدجرر  جخراجاتطرر قجخيعتررهجررئجاب رر جمختشر اع؟جمرق ررعجانررتجمو

 ج عررتجأنجتدرتجمخدإلرعيالجانرتج رر ج درعجأنمرعجنألرتجانررتجأنيرعجأصربصتجغ ر جذماجرقيرق جمخدارأخل

توعا رعاجترتياجخأل اتةجمخ جد ل جذخر جأنج رذ جمومنش  عج عتوعا عاجمارد لجمخدعم لج عخدرت ماجمو

                                                           
مخدتعنفج تعتا جال صلجمخدقميجمخدرإلإللجخنجتعدع جج1922رع سجج11 تع اخجج111ج–ج22يجا م جم ا جمخإلصلجمخعدقر لجاتج- 1

 مخطباجممخب ط  .
/جج9122ج–ج1212تصتجاتيجج2/9/1929ااج ذمجمخإلتيجذ بتجرصكدلجموجتامعفج عختم جمخب ضعءجااجا م  عجمخإلعي ج تع اخجج-ج2

رتاتجتإلتاعج ب مءةجمخام ئجمذخ جانتجأجعسجأنجماا مصجمختاجتق عجإختجإخجعءجمخصكاجمال تتم اجمخمعياج عويمنلجممخصكاجرئجج29

 عوتألع جا يعجالجتتخ جااجمخألتم ج" "جمخدتعنفج عخدرت ما.جرعننلجا م  عج دعجاناج:ج"ت ثجتب ئجخندصكدلجأنجماا مصجمختاجتق عج

م ذمجرمألتجج1912ئجرمألتجا تم جخاملجمخام ئج عوتألع جا يعجالجتتخ جااجمخألتم ج) (جمإندعجرت سج عخألتم ج)أ(جتابدعجاتب ئجر

 جأي جإختجذخ جأنج ذ جماا مصجرأذمنجخنام ئج تمعمخيعجرئجط فجمخت تق ج قمجطلجمخقصولجمخطب لجمخد  خلج1910ج تممجخاملج

 م ذخ جاكقنجامإل جموتألع جااجمخدرت ماجغ  جرتقا جااجمخمع خلجماتع ئجإخجعءجمخصكاجمخداتأن ".ج1920/جج13/جج23ااج
 ج.23س جصج.دتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل"ج جمرصج ج-ج3
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 دعجتتياجخألعنجتع عرلجخارراجمخدتصرتةجتعمرتج تج  ر جأمجج1اع دلج عخدرت ماجمخرعيعلجخ اع لجيمخ ل 

ج2جتذفجأمجإيعالجمخدقميجرعجتزمات عجخنتم جمااضعء.

ت ماجمخارعرلجمخدتعنرفج زرر جمويررعنجانرتجمخدررج1913مرعجاارتقربجمولرع ةجإخ رهجأنج ي ر ججج

الجاعتتج معاتةجاعرلج كد لجرع ملجررئجمخدرقميجمخدررت ةجخكراجج3مماعالجمخدترم ئجانتج ذ جمخدرت ما

 عختعخاجاإنجامإل جمختألر ااجاتصمرفجرترتج عنرتجمخدرعيةجمخدضربقطلجج4تمقمجإتتدجر م اجمخدرت ما 

اجمخدررت ماجذماج  عنجرعي جرندقس ج دعجاكقنجخزمرعجانتجمخمعياجامتجمخصكاج عويمنلجاراجرر م 

أنجاب ئجااجتكدهجنق جمخدعيةجمخدررت ةجانرتجمررهجمختصتارت جم أنيرعجرت ررلجاراجاع درلجمخدرقميجمختراج

 درعجأنجمخكشر جارئجمخدرعيةجججتعتب جررت ماجأمجمخصكراج رعخب مءةجاراجتعخرلجارتمجمرقي رعج عخألرتم .

أ تترهجرصكدرلجم ذمجررعج مخدضبقطلج قجرئجمارق جمخوم لجمخذ جالجاإلن جا هجغ  جمختصن  جمخدرب  

جرتألع لجخطنربجإرر مءجمخربر ةجررئجغ ر جأنجمخدصكدرلجغ ر جرنزررلج عوج5مخمماجااجإتتدجا م متيع.

ج6أر جمختع فجانتجمخدعيةجمخدرت ةجإذمجرعجتصممتجرئجذخ ج قجع  جأخ د.

                                                           
 .ج20سج جصج.مج-ج1
 رئج  ئج عتهجمخنألعنجنألتجمخنألملجمختمخ لجخندرت ماجمختع علجخندألنسجمواتإلعي جممورتدعااجخاراجمخدتصتة.ج-ج2
انتج ذ جمخدرت ما جانتج  جرئجارعخ جمخدتعنفج زر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجمماعالجمخدترم ئجج1913اعابج ي  جج-ج3

مخدتعنفج تما اجإجت  ميجمخدقميجمخاعرلجمموتألع جا يعجمإراع يعجج1922مخدمتض عاجمخمعنقن لجمخدمإلقصجان يعجااج ي  ج

مإجتعدعخيع جأ ج  جررعخولجتمعجرئجمالرعصجمخد خصجخياجاعنقنعج إجت  ميجمخدقميجمخدرت ةجأمجإجتعدعخيعجاغ ممجطب لجأمج

 ل ج دعجأنج م لجاإلقخهجاعابتجائج  جت ماججأمجإجتعدع جخندقميجمخدذ ق ةج تمنجت خ صجم إلولجغ  جرش مال.ص تخ 
م ذمجج1911خاملجج23 جم ذمجمخمعنقنجمخن باج ااج1921خاملجج122نوسجمخميججنيألهجمخدش  جمخدإل  جااجمخمعنقنج ااجج-ج4

ماخ  ج تبجآاع جاعنقن لجخك ج د لجانتجتتم جإذجإاتب جموتإلع ج جغ  جأنج ذمج1922مخدش  جماخدعناجااجاعنقنجمخدرت ماجخاملج

جغ  جمخدش م ج كد لج ب  ةجرمعالجمموتإلع جغ  جمخدش م ج كد لجان نلجرمصل.

مرعجج11 جصج2112خبمعن,جس.نجج– جرمشق ماجمخصنباجمخصمقا ل ج   ماج1 عر جا اتجمخاع  ج"اقمن ئجمخدرت ماجمخألزم  ل"جطج-

ج عت ع.

ج

 
ج92/جج23200ائجمخو الجمخألمع  لج دصكدلجمخمماجااجمخدن جمخألمصاجاتيجج1990أ  ا جج22مخإلعي ج تع اخجج931تيجا م جاج-ج5

  جر  زجمخت مجعاجمما صعيجمخألمع  لج دتا الجمخش منجمخألمع  لجم3رمشق ج كتع ج"مخعد جمخمضع اجااجر م اجمخدرت ما"ج 

قنجأا مصجا زا ا جمأمط مع جخاجت يجااجال صلج) (جيدئجمخاي  ج"إنجت   زجمخم م ج كج:  جمجمخذ جرعءجا ه111مخعوق جصج

مخدتعنفج زر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجالجاكواجمخمق ج أنجمخوع جغ  جاع تجيتجمخام م ئجرعجيممجخاجتأل جج1913مخد  خجااج

لجرئجمار جمخقماعجطعخدعج عاجمخدصكدلج صفعجيا معج قمجطلجمخدرتب ماجمخرعصلجااجتصن  جرف جتن جماا مصجتتتجتكقنجانتج  م

رئجمخد  تمنجاضعةجمخم م جخ اقجتمم  ئجمالجخب مءجااجرف جتن جمخدعيةجمار جمخذ جاشك جااجصصلجمخم م جاندعجأنج  جيخ  ج

 رشكقكجا هجالجاألق جأنجاكقنججمتمجخنصكاجمخقج عخب مءة."
مخإلعي جائجمخج الجمخألمع  ل جمخدمشق ج دألنلج ج23/جج9321ااجمخدن جمخألمع اجج1923رع جج29 ج تع اخج3923ا م جاتيجج-ج6

"إنجمخرب ةجخ اتج اجمخدمإلقيةج عخذماجج:ج جمجمخذ جم يجا ه213 جصج1922اقن قجج32ج–ج31اضعءجمخدألنسجماانتجمخعتيج

يعجا يعجمأنيعجالجتمضاجمجالجتب مجمإندعج اجمج نلجرئجمجع  جموابعاجتدن جرعيعجمخدصكدلججنطلجتمتا الجالجادكئجرمعاشتيعجمر مابت

ج مبق جطنبجمخرب ةجأمج اضيع جخذخ جاعتمجموجتألع لجإختجطنبجمخرب ةجالجا ا جانتججالرلجمخم م ...".
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 :الماديالركن  ثانيا 

رألدقارلجج1913ررع جج21ررئج ي ر جج2/جج3/جج2/جج1جتع مجمخدش  جمخدج  اجااجمخوإلق جإجج

جمااعع جممختإل اعاجمختاجتتخ جااجيم  ةجمختأل ااجممخعمع  جم ا:رئج

 .جرائم إنتاج وزراعة وصنع المخدرات -أ

 .جرائم مسك المخدرات -ب

 .تجار غير المشروع والتعامل في المخدراتاإل -ت

 .ستيراد وتصدير المخدراتاإل -ث

 المخدرات.ستعمال إتسهيل  -ج

 .ستعمال المخدرات واإلدمان عليهاإ -ح

 
 
 

 المخدرات:جرائم إنتاج وزراعة وصنع  -أ

نصجمخدش  جمخدج  اجااجمخوإل جمخفعناجرئجاعنقنج ر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجانرتججج

مارتخ جج1رععابلج  جرئجأنتججأمجصمعج إلولجغ  جرش مالجمخدقميجأمجمخمبعتعاجمخدعتبر ةجرررت ما 

                                                           
رئجج1انتجر ادلجإنتعسجم  مالجمصمعجمخدرت ماجااجمخوم ةجج1922اعابجمخدش  جماخدعناجااجاعنقنجمخدرت ماجخاملجج.ج1

.ج دعجأاصديعجمخدش  ج1921رئجاعنقنجمخدرت ماجمخدإل  جخاملجج33 ج دعجاعابجان يعجمخدش  جمخدإل  جااجمخدعيةج29مخدعيةج

 .1993رئجاعنقنجمخدرت ماجمخاق  جخاملجج39مخاق  جااجمخدعيةج
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جرتر مسجمخصشر مجررئجأم مقجع جمخدررت ةجررئجأصرنيعجمخمبرعتاهدرعيةجتر مسجمخإج1ااجرويقمجمونتعس

ج2مخك  جائجط افجمخمواج إجتعدع جط املجمخإلمتمقجأمجمخطبا ن لجأمجمآلن ق.

ا مإلررتج ررهجمخعدن ررعاجمخترراجاررتاجمخصإلررق ج قمجررطتيعجانررتجأ جرررعيةجررررت ةج ج رر جج3أرررعجمخإلررمع جج

 ج درعجاراجذخر جادن رعاجط املجمونتعسجائجط افجرزسجرقميجرع ملجخنصإلق جانتجمخدرعيةجمخدررت ة

جتر مسجمتصقا جمخدعيةجمخدرت ةجإخرتجررعيةجرررت ةجأخر د جمصرمعجراتصضر ماجغ ر جمختمم لجممو

ج4 معءجانتجمصولجطب ل.جعااب جمخإل تخ رئجمختاجاتاجت   بيعج

ااجت ئجأنجمخز مالج اجصرق ةجررئجصرق جمونترعس جمارتجتصرتيجاميرعجمخدشر  جمخدج  راجاراججج

امترعجرمعجغ سجامبجمخك  جم رذمجج19035ج/ج13/جج23رئجمخاي  جمخش ا جمخد  خجااجج1مخدعيةج

متتصمفجر ادلجمخج سج دألر يجميرعجغر سجج6.جتر مسجخالصتهجمتي اتهإتإلت جمتج   جتعختهجم

مخشتالاجمخمبعت لجااجما مججقمءجنبتتجأمجخاجتمبت جااجت ئجأنجاع جمونترعسجممخإلرمعجالجاتصممرعنج

ج7إالج قرقيجمخدعيةجمخدرت ة.

 جرائم مسك المخدرات: -ب

                                                           
غ  جأنجمخدعيةجمامختجرئجمخوم ةج) (جرئجموتوعا لج  1913خاجاع فجمخدش  جمخدج  اجر ادلجإنتعسجمخدقميجمخدرت ةجااج ي  جج-ج1

 عسجانتجأنهج"اإل جماا قنجمأم مقجمخكق لجممخممبجائجنبعتيع."ا فجمونتج1921مخو اتةجخاملج
 جمخدطبعلجمخا اعل جمخمم ط ة جس.نج1مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف"جطج-ج2

 .29 جص2111
ج1921)مخوم ةجن(جرئجموتوعا لجمخقت تةجخاملج جإالجأنجمخدعيةجمامختج1913خاجاعطجمخدش  جمخدج  اجتع اوعجخنإلمعجااج ي  جج-ج3

ا اتهجانتجأنهج"رد عجمخعدن عاجغ  جمونتعسجمختاجاصإل ج يعجانتجمخدرت ماجأمجتشد جمختمم لجمتصقا جمخدرت ماجإختجررت ماج

جانتجأنهج1993خاملجج2رئجاعنقنجمخدرت ماجمخاق  ج ااجج1رئجمخدعيةجج0أخ د" ج دعجا ايعجمخدش  جمخاق  جااجمخوم ةج

 "اإل جمخدقميجمخدرت ةجرئجأصنيعجمخمبعتاجممجترالصيع".
 .29س جصج.طاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" جمعمخدج ج-ج4
 شأنجرمعجمخك  جانتجأنهج"ادمعجااجمخدمطملجمخألمق  لجج1903أ  ا جج23رئجمخاي  جمخش ا جمخد  خجااجج1نإلتجمخدعيةجج-ج5

مخيمت جأمجامبجمخك   جم ذمجتإلت جمصمعاتهجمتج   جتعختهجممجتر مسجخالصتهجمتي اتهجمراكهجما يهجمتق اعهججت يجمخممب

جت  مي جمإصتم  جانتجأ جمرهج عن ج دعجادمعجإر مءجرد عجمخعدن عاجمخدذ ق ةجا دعجارصجإلت مس جم  عهجمنمنهجمإمجدا تهجم

 قرهجاعمجادمعجإر مءجرد عجمخعدن عاجمخوالت لجممخإلمعا لجممختألع الجمخد  بعاجمخدقرقيج يعجمخممبجم ذمجامعص  جمخدرت ة جم

مخدتعنملج يذمجمخمبعا ج عرالج عنجأمجغ  ج عر  جم ذمج د  بعتهجم عمعص  جمخدرت ةجم عاممناجممايمماجمخدعتةجخإل إلعجختي اتهجأمج

جإجتيال ه."

ماج دقربجا م جم ا جمخدعخ لجم ذمجم ا جمخإلصلجمخعدقر لجتألت جمولع ةجأنج ذمجمخاي  جتاجتدتاتجمخعد ج هجخدألدق جمخت م جمخقط

 .1923امعا جج11مخد  خجااج
 .02س جصج.رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جمج ج-ج6
 .29س جصج.مخدعطاجمخألبقرا ج"جركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف"جمج ج-ج7
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انتج  جرئجادا جررقميجج1مخدش  جمخدج  اجلأنهجلأنج عااجمختش اععاجمخألمع  لجمخصتافلاعابججج

رررعاقجج21 رر جرررئج يج2أمجنبعتررعاجررررت ةج إلررولجغ رر جرشرر مال جم ررذمجرررعجنالراررهجارراجمخوإلرر ج

 جغ رر جأنجمخومررهجا اررهجانررتجأنررهجأ جتع ارر جخندمإلررقيج عبررع ةجمخدارر ج جإالجأنررهجخرراجاعررط1913

ا جغ مجرئجماغ ممج صواهجانتجذرلجصرعتبهجأمجنمنرهجخأليرلجججت الءجمخدعي جخندرت ما"مو

انرتجججرتالءجرعيارعأاضعج أنرهج"مو ج دعجا اهج2رع ملجأمجتان دهجخنج  جأمجإخوع هجائجأا ئجمخ ابعء"

ارإنجمان هج3 تإلع جمخشرصج هجمتإلعالجرعياعجم اطججنطعنهجان ه"مخألق  جمخدرت جماتصمفجذخ ج إ

ججت الءجمخدعي جمميعجمخ تجان يعجيمنجن لجمختدن .را جمخدرت ماجاتصمفج دأل يجمو

نألتجانتجأنجمخدش  جأم يجابع ةجمخدا جاعرلجررئجج1913رئج ي  جج2خوإل ج عخ رق جإختجممجج

خاجاو قج ر ئجج4 دعجأنهجمخالاعجاغنبجمختش اععاماعابجان يعج تمنجأ جا تجأمجل ط جيمنجتصتاتج

ج5اجا يفجخك جرميعجامق لجخعصل. دعجخ ر ادلجموراعكج)موت م (جمر ادلجمخص ع ة 

ه

مخمضعءجمخدج  اج تم  جخاجاو قجااجأتكعرهج  ئجمخدار جممخص رع ةجايرقجاصدنيرعجانرتجأنجنألتج دعج

 دعجتقجعجااجرعمتجمخدا جمخذ جأصب جاشد جمخص ع ة جا كقنج ذخ جمخدشر  جج1 أجعسجرعمتجممتت

                                                           
رئجاعنقنجج32مجج31)مخوم ةجأجممخوم ةج (جمجج33مخدإل  جانتجرععابلجمخدا ج)موت م (جمذخ جااجمخدقميجخمتجنصجمخدش  جج-ج1

 شأنجج1911يرمب جج31 ج دعجنصجان هجمخدش  جمخو نااجااجتش اعهجمخإلعي ج تع اخج1921مخإلعي ججملجج123مخدرت ماج ااج

مختاجتو  تجميعجمخ تجانتجمخدرت  ج دعجنصجان هجج"جpossession ماب جامهج عبع ةج"ج231إختجج221مخدرت ماجااجرقميج

 ججمج32مجج30مجج33مجج31مخدتعنفج عخدرت ماجااجمخدقميجج1993/جج13/جج12مخإلعي ج تع اخجج2مخدش  جمخاق  جااجمخمعنقنج ااج

ج(.0م ةجم ذمجمخوج1)مخوم ةجج29ااجمخدعيةجج1922/جج11/جج10نصجان هجمخدش  جماخدعناجااجاعنقنجمخدرت ماجمخإلعي ج تع اخج
 -  جيم جغ ابجخنطبعالجممخمش جممختق اع جمخمع  ة1إيمم يجغعخاجمخذ با ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدإل  " جط -ج2

 .21 جصج1991رإل  جس.نج
 جمخدكتبلجمخدإل الجمخصتافل ج1اقمجرصدت ج"اعنقنجمخعمق عاجمخرعصجر م اجمخدرت ماجممختي ابجمخألد  اجممخممت " جطج ج-ج3

 .32 جصج1922رإل ج ج - مخمع  ة
مخإلعي ججملجج123نإلتجتش اععاجاتاتةجانتجرععابلجمخص ع ةجخالاعجخندش  جمخدج  ا جخع جأ    عجمخمعنقنجمخدإل  ج ااجج-ج4

رئجاعنقنجمخدرت ما ج دعجج32مج31مج33ممخدتعنفج عخدرت ماجمخذ جاعابجانتجمخص ع ةجإختجرعنبجمخدا جااجمخدقميجج1921

/جج13/جج12مخدتعنفج عخدرت ماجمخإلعي ج تع اخجج2رئجمخمعنقنج ااجج33ج–ج33ج–ج31اجمخدقميجاعابجان هجمخدش  جمخاق  جا

رئجاعنقنجج1رك  جمخوم ةجج29(جممخدعيةج2ممخوم ةجج1)مخوم ةجج29 ج دعجاعابجان هجأاضعجمخدش  جماخدعناجااجمخدعيةج1993

 .1922مخدرت ماجمخإلعي ججملج
رت مياتعنجخعد جممتت جمامإلتج يذ جماخ  ةجااجمخمعنقنجمخدتناجانتجأنيعجميعججنالتظجأنجابع ةجمخدا جممخص ع ةج ندتعنج-ج5

رعي جاا ط ج هجمخشرصجانتجلاءجاألق جخهجمختععر جا ه جمتترتجمخص ع ةجاالالجألكع  جاإرعجأنجتكقنجمخص ع ةج عرنلجتتدف جخمعجااج

فع ج هجانتجأجعسجمختدن جأمجأنجتكقنجمخص ع ةجميعجمخ تجانتجمخشاءجمخدممق جمربعل ةجمخا ط ةجان هجرعجتقما جامإل جموجتا

ر اتلجتمتياج إنتيعءجموتوعقجمخدب مج  ئجمخدعخ جممخصع زجأمجأنجتكقنجمخص ع ةجاع يلجمتتصمفج قيعجمخ تجانتجمخشاءج إلولج

 ا ي ل.
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 ر جصرنلج ر ئجماار ميجم ر ئججماطعاتجتبمتجرئجخال جتقج عجيم  ةجمااعع جمخدأل رلجج عجلجمخ ي ج

جتفمع  لجمختاجتتاقجإخ يرعجمخدإلرنصلجميجمخدرت ة جا دعجاتمجمخصعالاجموتإلع جغ  جمخدش م ج عخدقمو

ه2ممجمخطب لجموناعن لجإختجماق ج ذ جمخإلنلجمذخ ج صتميجمل مطجرع مل.غ مخععرلجمما

 تجار غير المشروع والتعامل في المخدرات:اإل – ت

إالجأنجررعجج3مالرعصج ب عجمل مءجمخدقميجمخدرت ةجمارفجتر خ صجرعر ئ جد جمخدش  جخبعاججج

اعتب  جمخمعنقنجر ادلج قج  عجمل مءجمخدرقميجمخدررت ةج شرك جغ ر جرشر م  جم رقجررعجاطنرفجان رهج

مامإلتج رهجأنجج4 1913اعابجان يعجااجمخوإل جمام جرئج ي  ج تألع جااجمخدرت ما"جممختا" عو

ات عياررلج  ررعجملرر مءجخندررقميجمخدرررت ةج إلررق ةجإلجاترننيررعجامررقمجمخشرررصج دزممخررلجادن ررعاجتألع ارر

 نلج عنرتج جماكوراجإابرعاجادن رلجمخب رعجممخشر مءج أارلجمجر5مرتك  ةجمأنجاتررذ عجت ارلجرعترعيةجخرهج

ج6اتبع  دعجمماعلجرعيالجاألق جإابعتيدعج كعالجمجع  جموابعا.انتجإ

                                                                                                                                                                                           
-1901مع  ل ج جرألدقالجا م ماجااجمخدعيةجمخأل2300 جمخمض لجاتيج1921 جمخإلعي جااجامعا ج312أنا جرفالجمخم م ج ااجج-ج1

ج.101 جنش ج ن لجمخصمققجرعرعلجرصدتجمخرعرس جصج1921

 .33س جصج.أم ي جرصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل"جمج-
 .121س جصج.مخدرتع جأاد ة ج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جمج-ج2
جرم ج ذ جمخت مخ ص جممختاجادكئجإردعخيعجمافجمآلتا:نااجمخدش  ج شك جيا فجل مطجج-ج3

خمتجأمربجانتج  جرئجأ ميجموتألع ج مق جممتتجأمجاتةجأنقم جرميعجمخصإلق جانتج خإللجإختجرعنبجي م ةجراكهجختات جج-

جتاع عاجخعصلج ك جمخعدن عاجمختاجتأل دج شأنيع.

خدألعنجااج معشجرقاعجمر ااجرئجط فج   سجمخدإلعخ جمخبنتالجأخزمجتم  تجادن عاجمخش مءجأمجمخترناجائجمخدقميجمخدرت ةجمخقج عج-

جأمجمخانطلجمخد مابل.

جا مجمخصإلق جانتجمخدقميجمخدرت ةجمخدصتيةجااجمخألتم ج) (ج قمجطلجمصولجطب لجخعصلجاانديعجمخطب ب.ج-
جأخزمجتوظجمخدقميجمختاجتعتب جررت ةجااجخزم ئجرجنولج دوعت  .ج-

جندقميجمخدذ ق ةجخ اع لجإيم الجرشتية.أخضعج  جادن عاجمخألنبجممختإلتا جخج-

 .1922ياادب جج2رئجمخاي  جمخش ا جمخد  خجااجج29 ج22 ج21 ج22 ج2 مرعجااج ذمجمخشأنجمخوإلق جج--
أاعع جموتإلع جغ  جمخدش م ج عخدرت ماجممختاجاتخ جيدميعجج1922اتيجمخدش  جماخدعناجااجاعنقنجمخدرت ماجخاملجج-ج4

(ج دعجاعابجان هجأاضعجمخدش  جمخاق  ج2مجج1رك  ج)مخوم ةجج31(جممخدعيةج1)مخوم ةجج31مخدعيةج"موتألع "جمخذ جم يجذ   جااج

 (.1)مخوم ةجج39ااجمخدعيةجج1993مخإلعي ججملجج2ااجاعنقنجمخدرت ماج ااج
رئجرتمنلجمختألع ةجتع فجمختعر ج أنهج  جلرصجإاتعيجردع جلجنشعطجتألع  ج غاجماقاهجااجتعخلجج11إذج عنتجمخدعيةجج-ج5

خصا جأمجمخامقطجأمجمختمعااجاإنجموتألع جااجمخدرت ماجم غاجتد ز ج عمإل جمختك م جمموات عيج يتفجمخ   جالجارضعجخنمعنقنجم

مخمعنقنجااتنزمجإت عنجأادع جتألع الج إلوتيع جمخ سجأادعالجالجتعتجتألع الج دعجأنجموجتجال جاألبجأنجاكقنج==جمختألع  جخكقنجأنج

رئجاعنقنجموختزمرعاجممخعمقي جم ذمجج22مجج01عمجمخععمجأمجمخمعنقنجادالج دمتض عاجمخوإلق جرش ماعجمغ  جررعخ جررعخ جخنما

رعجاإلتج هجرصكدلجمخمماجااجإتتدجا م متيعج عخمق ج:ج"أنجر ادلجموتألع جااجمخدرت ماجمخالاعجخدعجاتا هجمخعع مجالجترضعج

جعجتتصمفج دأل يجمخش م جااجمخب ع".خنمعنقنجمختألع  جمالجاشت طجخم عريعجابقاجموات عيجممرقيجرشت جمإند

أم ي جرصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااج 1992ج–ج1ج–ج12مخإلعي ج تع اخجج1333ا م جرصكدلجمخمماجاتيج -

 03مختش اعجمخدج  ا" جم.ح جص
 .32 جصج1919 جيم جمخدطبقاعاجمخألعرع ل جموجكمت الجرإل  جس.نج1 سمفجاب ت ج"ل حجاعنقنجمخعمق عاجمختكد نا"جطج-ج6
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مخدشر  جمخدج  راجخراجارق يجنألرتجانرتجأنجج1913جتم مءجرضعر ئجمخوإل جمخفعناجرئج ي ر جعم   

جممختاجادكئجإ يمايعجمافجمآلتا:ج1ابع ةج"مختععر "جمإندعجاتيجصق جمختععر جااجمخدرت ما 

امإلتج عخدبعيخلجمختمرع  جارئجمخدررت ماج دمع ر  جأررعجمختمرع  جج_جمختبعي جممختمع  جائجمخدرت ما:

يعهجتصرتجتإلر فجائجمخدرت ماجاإنهجابع ةجائجتإل فجاترنتج هجرعخ جمخدرت جائجرنك تهج ق

ج2مخدتمع  جخهجيمنجرمع  .

متعمرراجمختررتخ ج رر ئجط ارراجمختععررر جأمج رر ئجاررتةجأطرر مفجج_جمخقجررعطلجارراجمختععررر ج عخدرررت ما:

ج3ختع اوياج عضياجمخبعاجأمجمختم ابج  مياجااجمخاع جأمجااجل مطجمخإلومل.

جابر ةجخقجر نلجمتتصمفج عواإلع جمخدعيةجمخدرت ةجأمجنبعتيعجإختجركعنجرعر ئجمالجنم جمخدرت ما:_ج

جمخمم جمخداتعدنلجمالج د لجمخدقميجمخدممقخل.

جتالمجتعدنيعجممواتصمفجمختان اج إاطعءجمخدعيةجمخدرت ةجخدئجااجإجتالمجمتان اجمخدقميجمخدرت ة:_ج

جردئجأخذجمخدعية.

الجرررئجطرر فجمالرررعصج ررذ جمخأل ادررلجالجتمررعجإجمختإلرر فج عخدرررت ماج رررالفجمخترر خ ص:_ج

خدررت ما ج ص ررثجاررتاجمختإلر فج عخدررعيةجمخدرررت ةج ج ر جمخجرر مجمخررذ جتإلررع ج عمخدر خصجخيرراجمو

ج4تتي جمخمعنقنجخيذمجمخت خ ص.

 

 

 ستيراد وتصدير المخدرات :إ – ث

                                                           
 .00س جصج.رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا"جمج-ج1
 .32سج جصج.م -ج2
 .ج31سج جصج.م -ج3
 .31سج جصج.مج-ج4
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خندررقميجمخدعتبرر ةجررررت ماجارراجج1جررت  ميجممختإلررتا مخدج  رراجانررتجأاعررع جمواعارربجمخدشرر  ججججج

ج1903 ج درعجنرصجاراجنورسجمخقارتجاراجمخدرعيةجمامخرتجررئج ي ر ج1913مخدعيةجمخفعن رلجررئج ي ر ج

مإذج رعنجج2جت  ميجممختإلتا جمخممبجمخيمت جأمجمخك ر .أادع جموهعجامبجمخك  جانتجرععابل شأنجرم

نورسجمخقارتجناراجنهجماراجمخدش  جاتجر مجأاعع جمختإلتا جمإجت  ميجمخدرت ماجماعابجان يعجإالجأ

ج3جت  مي عجاغ ممجرش مال.إر مءماجتإلتا  عجمإ

جت  ميجااجمخمعنقنجمخدج  اج أنهج"يخق ج ضع عجآت لجرئجمخررع سجأمجررئجمخدمرعطفجمامإلتج عوجججج

مخص ةجإختجمخت م جمخرعيعجخنمقمن ئجممانادرلجمخألد   رل" جأررعجمختإلرتا جا عر فج كقنرهج"خر مسج

ج4 ئجممانادلجمخألد   ل".رئجمخت م جمخرعيعجخنمقمن

دج   رل ججرقمءججت  ميجتتصمفج دألر يجإيخرع جمخدررت ماجإخرتجما ميراجمخمان هجاإنجر ادلجمو  

جت  ميجرقرقيمج عخدج  جأمجخع ره ججقمءجأ عنتجخهجرإلنصلجااجإيخعخيرعجأمجأ عنجمخوعا جماتجمو

مخمرعنقنجارتجإاتبر جرنربجالجمجقمءجأيخنرتجمخدرعيةجمخدررت ةجإخرتجمخدجر  ج  امترهجأمج تمنره جررعجيممج

مخدرررت ماجأمجتإلررتا  عجر ادرررلجراررتمنلج ررذمتيعجارررئجر ادررلجمخدارر جمإنج عنرررتجاعابيررعج رررموسج

ج5مخعمق ل.

 دعجأنجر ادلجمختإلتا جتتصمفج دأل يجتصمفجاعر جإخر مسجمخدررت ماج إلرق ةجاعن رل ج إلر فج  

اعن رل جأررعجإذجمخما جارئجمخبعارثجمخرتماعجإخرتجذخر  جأ جأنجتجرعي جمخدررت ماجإانر اجمختمخرلج إلرق ةج

يرربطجمخألمررع اجم ررقجاتي ررأج عخد مررعءجأمجمخدطررع جرررفالجخندجررعي ةجاررإنجمخأل ادررلجتتقارر جامررتجر تنررلج

ج6مخش م .

                                                           
ج39تاتعد جأغنبجمختش اععاجىعخع   لجخوظجمخألنبجممختإلتا  جماتجاعابجمخدش  جمخاق  جانتج عتهجمااعع جااجمخدعيةجج-ج1

ج29 ج دعجاعابجان يعجمخدش  جماخدعناجااجمخدعيةج1993اعنقنجمخدرت ماجمخاق  جخاملجرئجج31(جم ذمجااجمخدعيةجج-ج1)مخوم ةج

 .1922(جرئجاعنقنجمخدرت ماجماخدعناجخاملج2مجج1)مخوم ةج
 .ج32مجج31سج جصج.رصدتجأمغ اسج ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جمج-ج2
مخذ جياجرد عجمخب عنعاجمخقمربجتقا  عجااجطنبجج1922اادب جيج2رئجمخاي  جمخش ا جمخد  خجااجج22إطنعجانتجمخدعيةجج-ج3

 مخصإلق جانتجمخت خ صجااجمخأليعاجمويم الجمخدمقطج يعجتفجابق جمخت مخ صجرئجاتره.
(جرئجرتمنلجمخألدع كجممخض م بجغ  جمخدبعل ةجمخدإلعيقجان يعج عخاي  ج   )ي(مخوم ةج م   )س()مخوم ةجج1إطنعجانتجمخوإل جج-ج4

 .99ج–ج12 دمتضتجاعنقنج ااجج2111 دعجر دجتعتانيعجمتتد ديعججملجج1911أ تق  جج9 تع اخجج1.11.339مخش ا ج ااج
 .122مخدرتع جأاد ةج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جم.سج جصجج-ج5
 .ج123 جصجج2111 ججال جس.نجج1ش  جمخطبعلمخدرتع جأاد ة ج"مخقر زجااجماتكعمجمخععرلجخنأل ادل" جاضعءجمخطبعالجخنمج-ج6
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اتبع جخكد رلجمخدررت ماججرقمءجمخدارتق يةجأمج جأنجاعنقنجمخدرت ماجخاجاعطجأ جإممخألتا ج عخذ   

متصمررفجإيخعخيررعجأمج رر جاكورراجخم ررعمجمخرر  ئجمخدررعي جخنأل ادررلجمرررقيجمخدررعيةجمخدرررت ةجج1 مخدإلررت ة

رصعمخلجذخ جإختجما مياجمخدج   لجأمجإخ مريعجأمجرصعمخلجإخ مريعجرئجمخدألرع جموان دراجخنتمخرلج

مارراجتعخررلجاررتمجتدكررئجمخألررعناجرررئجابررق جمخصررتميجخنررتخق جأمجمخررر مسجا ججررببجرررئجماجرربع جج2

ج3صمف.جت  ميجخندقميجمخدرت ةجتتصعمخلجمومخرع رلجائجإ ميتهجاإنجرصعمخلجمختإلتا جأمجر

جت  ميجممختإلتا جخندرت ماجرئجمخداع  جمخدقيقا لجمختراجاعرقيجأرر جتمرتا  عجمإابعاجاع جمو  

خدصكدرلجمخدقيرق جتاربج ر مفج رر جاضر لجانرتجترتم جماألرق جإاعرررلجمخرتخ  جانرتجابقتيرعج ررأ ج

ه4مج نلجرئجمجع  جموابعا.

 : ستعمال المخدراتإتسهيل  -ج 

نررتجرععابررلج رر جرررئجاج1913رررع جج21رررئج ي رر جنررصجمخدشرر  جمخدج  رراجارراجمخوإلرر جمخفعخررثج  

جتعدع جمخدقميجمخدرت ةجأمجمخمبعتعاجمخدعتبر ةجرررت  ججرقمءجأ رعنجذخر ج عرقممجااي جانتجمخج  جإ

 دعجاعاربجأاضرعجانرتج أمج ج  جاقمم جمذخ جإرعج تقا  جرص جخيذمجمخج مجأمج أالجمج نلجأخ د

جررتعدعخيعجرررئجطرر فجمخج رر جخنصإلررق جانررتج رربج جرر مجإتمررتااجمصرروعةجصررق الجرررئجطرر فجمخطب

 تارن اجمخدرقميجأمجمخمبعترعاجهمخدقميجممخمبعتعاجمخدعتب ةجررت ما ج دعجاعابجأاضعجانرتج ر جررئجارعم

مخدرررت ةج قمجررطلجمصرروعاجصررق الجأمجرصعمخررلجتاررنديعجأمج ررعنجانررتجانرراج عخإلرربجلجمخإلررق الج

ج5خنقصوعاجماد جانتجتان اجمخدقميجأمجمخمبعتعاجمخدرت ةج غاجذخ .

                                                           
اععابجانتجموجت  ميجخذمتهجيمنجإاتبع جختمماعهجج1913رعءجااجأتتجا م ماجرصكدلجمخمماج:ج"أنجمخوإل جمخفعناجرئج ي  جج-ج1

جم قمافهجم ذمج د لجمخدرت جمخداتق ي".

ج2110 ج1جنانلجما صعيجمخمعنقن ل جسجأم ي جخعختج  يمي  ج2311 جرن جرمع اج1920/جج0/جج22 تع اخجج3903ا م جاتيجج-

 .ج33صج
 .22سج جصج.مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" جمج-ج2
رئجرتمنلجمخألدع كجمخمعي لج أنج"  جرصعمخلجا قجمخمقمن ئجممانادلجمخألد   لجتعتب ج دفع لجمخر قجمختعمجج212تطب معجخنوإل جج-ج3

 من ئجممانادلجمخألد   ل جماععابجان يعج يذ جمخإلول".خيذ جمخمق
 .32س جصج.رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جمجج-ج4
ماتيجج1993(جااجاعنقنجمخدرت ماجمخاق  جخاملج1)مخوم ةجج32ر مجمخدش  جمخاق  جتاي  جتععطاجمخدرت ماجااجمخدعيةجج-ج5

جصق ج ذمجمخوإل جمافجمخشك جمآلتا:

جإيم ةجأمجإاتميجأمجتي الجركعنجختععطاجمخدرت ماج-

جمخضبطجااجركعنجأاتجأمج  أجختععطاجمخدرت ماج-

 ررعخولجمخقصوعاجمخطب لجمص ايعجرئجط فجمخإل عيخل.ج-
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مر ادلجتاي  جتععطاجمخدرت ماجادكئجإي مسجرعنبجرميعجيردئجرر م اجذم جمخإلرولجولرع ةج  

اتبررع جأنجمخق  وررلج رراجمخداررينلجخنم ررعمج يررذمجمخعدرر جمخج رر جخدشرر  جإخررتجمخطب رربجممخإلرر عيخلجانررتجإم

جرش م .

جتعدع ج ذ جمخدقميجيدئجمخصرتميجمخدر خصجخرهج يرع.جمإذجتألعم  رعجمرئجتاجاإنجمخطب بجرنزمج إ  

وعاجطب رلجرع يعجخنداعءخلجمخألمع  ل جمرئجصق ج ذمجمختألعم جتصتيجمخدش  جائجتان اجمصج عن

 دررعجأنجمخإلرر تخاجج1جررتعدع جمخدررقميجأمجمخمبعتررعاجمخدعتبرر ةجررررت ما.صررق الجتاررعاتجمخج رر جانررتجإ

اكقنجرنزرعج إل فجمايمالجمخد  بلجرئجمخدقميجمخدرت ةج دمتضتجمصولجطب لجراتقا لجخنشر مطج

 عختعخاجادرم جان رهجج2جاجمخطب ب جمختع اخجم د لجمنق جمخدعيةجمخدرت ةجاجمخد اا جإرئجإجمخمعنقن ل

جتان ديعجخج  جمال ن ئج يع.

إختجرعنبجر م اجذم جمخإلولجتصتيجمخدشر  ج شرك جارعمجاراجمخومر ةجمامخرتجررئجنورسجمخوإلر ج  

جرقمءجججرتعدع جمخدرقميجأمجمخمبعترعاجمخدعتبر ةجرررت مامالررعصجمخرذائجاارينقنجانرتجمخج ر جإائج

أ ررعنجذخرر ج عررقممجأمج ج رر جاررقمم جمذخرر جإرررعج تررقا  جرصرر جخيررذمجمخورر مجأمجمجررتعدع جمجررع  ج

جأخ د.

مان هجاإنجمخشرصجمخذ جاعتجرمزخهجرص ةجوجتمبع جأصتاع هجمامقرقنج تتخ ئجمخدرت ماجاراج  

منورسجمارر جج3رمعجبعاجرع ملجأمجانتجمرهجموات عيجاعتب جتاي الجختععطاجمخج  جمخدقميجمخدرت ة ج

جامطبفجانتجمخشرصجمخذ جامقمج" عخار ة"جا مقمج ألنبجمخدرت ماجخنج  جاإلتجتععط يع.

 ستعمال المخدرات واإلدمان عليها :إ -ح 

 مقخره:ج"اععاربج رعخصبسجج1913جتعدع جمخدررت ماجتمعمخيرعجمخوإلر جمخفرعرئجررئج ي ر جر ادلجإ  

إترتدج رعت ئجمخعمرق ت ئجامرطجأمج جي  راج0111مجج011رئجلي ائجإختججملجم ج مرلجات ممحج ر ئج

ججتعد ج إلولجغ  جرش مالجإتتدجمخدقميج أمجمخمبعتعاجمخدعتب ةجررت ما".  جرئجإ

                                                           
 .ج31سج جصج.مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" جمج-ج1
 .32سج جصج.مج-ج2
 .32سج جصج.مج-ج3
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ئجمخر  ئجمخدرعي جخنأل ادرلجمخوإل جمخدذ ق  جأنجمخدش  جمخدج  اجاتجابر جارجخال جرئاتض جم  

 عخصمئجججتعدع "جم اجابع ةجاعرلجتاتقابج ذخ جرد عجط قجمختععطاجخيذ جمخدرت ما عبع ةج"إ

جممخشاجممختتخ ئجأمجمخبنع.

نوررسجمخوإلرر جارراجام تررهجمخفعن ررلجانررتجأن:ج"مخدتع عررلجمخألمع  ررلجالجتألرر دجإالجإذجمماررفججماضرر    

ر تكبجمخأل ادلج عتجاصرصجطب ربج طنربجررئجم  ر جمخدنر جانرتجمخرضرق جخرال جمخدرتةجمخال ررلج

 رلجطبرفجمخشر مطجخشوع هجإخرتجاالررعاجمخمضرعءجانرتجمختارد عجمختراجتمرتمجإررعجاراجر جارعاجاالر

مإرررعجاراجرإلررصلجخعصرلجتمبنيررعجم م ةج رررئجمخمرعنقنجمخألمررع ا ج21مخدمإلرقصجان يرعجارراجمخوإلر ج

ارقمجج10اوصرصجمخشررصجمخدبعلر جاالررهج ر ججمخإلصلجمخعدقر ل جماألربجاراج رعت ئجمخصرعخت ئجأن

م إجرتم مءجرضرعر ئججطب بجخب  جاعم هجم   جمخدن جما   ج ذمجمخطب بجمترت جمخبرثجاراجمخشروعء."

خومررر ة جنألرررتجانرررتجأنجمخا عجرررلجمختشررر اع لجخندشررر  جمخدج  ررراجاررراجلرررأنجر ادرررلجإجرررتعدع ج رررذ جم

مخدرت ماجاتجاتصتجمخدألع جمخقمجعجخدبتأجمخعالسج ت جمخعمع  جم اجمخادلجمخدب  ةجخنتش اععاجااج

مخعإلرر جمخصررتاث ج ص ررثجتيررتفجارراجمخدمررعمجمام جإخررتجترنرر صجمخدررترئجرررئجمخدرررت ماجمرععخألتررهج

إاتبرع جأنجرشركنلجمويرررعنجانرتجمخدررت ماج رراججناجررعجمخقيرعجمخألتاررت جممترطراجرشركنتهجممختررأا

ج1.رشكنلجر ي لجمأنجمخدترئجان يعجإناعنجر ااجمربجرععخألتهجمإاعيةجتأ  نه

مختاقدجمخعدقر لج   ئج أر جم  ر جمخدنر ج رإر مءججا دئجخال ج ذمجمخمصجاتب ئجأنجاتمجتص ا  

مخضرقاهجخرال جمخدرتةجمخال ررلجج مخوصصجمخطباجانتجمخشرصجمخدرترئج عرتجرقمامترهج رذمجماخ ر 

بجمادقررعجارإنجمخشر مطجمخقمررج2 خشوع هجخنعالررعاجمخضر م الجاإلرتجمخمضرعءجانرتجتعخرلجمختاردا

 تقا  عجختطب فج

                                                           
إركعن ت ئ جج31مجج30 جإذجأتعحجااجرعيتهج1922نوسجمختقرهجذ بجإخ هجمختش اعجماخدعناجااجاعنقنجمخدرت ماجمخإلعي ججملجج-ج1

تتألنتجخمعجمامختجااجإركعن لجتقا  جمخدتع علج صفجمخدترئجإذج عنجارضعجخنعالس جمأرعجمخفعن لجاواجتقا  جمخعمق لج صفجمخدترئج

مخعمق لجمخدصكقمج يعجأمجمخدتبم لجرئجمخصكاجالجتتألعم جمخامت ئ جمأنجتكقنجمخأل ادلجمخد تكبلجاتج يتفجمخعالسجل اطلجأنجتكقنج

ممخذ جج1993إ تكبتج اببجمويرعنجانتجمخدرت ما جم قجنوسجتقرهجمخدش  جمخاق  جااجاعنقنجمخدرت ماجمخاق  جخاملج

تمتمجمخدتععطاجانتجمخدرت ماجخندععخأللجااجرإلصلجخنعالسج(جإركعن لجتقا  جمختاقدجمخععرلجااجتعخلج2)مخوم ةجج33أرع جااجمخدعيةج

رئجتنمعءجنواهجأمج طنبجرئج مرهجأمجأتتجأاع  هجتتتجمخت رلجمخفعن ل جغ  جأنج ذ جموركعن لجالجادكئجأنجتشد جمخشرصجمخذ ج

جيبطج تععطاجمخدرت ماج عخأل مجمخدشيقيجأمجت  تجان هجمختاقدجمخععرل.

(جمأ تجانتجأنهجادكئجخندصكدلجامتجمخصكاج2)مخوم ةجج33خلجتص ا جمختاقدجمخععرلجااجمخدعيةجغ  جأنجمخدش  جمخاق  جتتم كجراأ

  عخعمق لجأنجتقاويعجرعجميعجمخوعا جمخذ جتبثجإيرعنهجانتجمخدرت ماجااجرإلصلجرمشأةجختنماجمخعالس.
 21س جصج.رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا"ج جمج-ج2
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ج: ذ جمختتم   ج ا

تكبررلجرررئجمخألررعناج رراجر ادررلج"مجررتعدع جمخدرررت ماج إلررولجغ رر جأنجتكررقنجمخأل ادررلجمخد  -

 رش مال" جمان هجااتفمتجرئج ذ جمختتم   جمخدتياجمخد تكبجخأل م اجأخ د.

األبجإابعاجتعخلجمويرعنجانتجتععطاجمخدرت ماجممختاجادكئجمجتمتعريعجرئجماع عجمخمضر لج -

 مامعص  ع.

مخرضرق جخنعرالسجمخطبراجابر جاألبجأنجاعب جمخشرصجمخداتعد جخندرت ماجائج غبتهجااج -

 تص ا جمختاقدجمخعدقر ل.

األرربجأنجتكررقنجمخأليررلجمخترراجامررتمجخيررعجمخشرررصجمخدررترئجخنعررالسجإرررعجر جاررلجاالر ررلجمإرررعج -

 رإلصلجخعصلجرمبقخلجرئجط فجم م ةجمخإلصل.

 اقرعجرئجط فجخب  جاع مهجم   جمخدن .ج10األبجاصصجمخدعماج عار ج  ج -

عرالسجمإاتمارهجاراجإترتدجمخد جارعاجمخدشرع جاألبجأالجاكقنجمخشرصجاتججبفجإخضعاهجخن -

 1 تكع جرمصلجمجتعدع جمخدرت ما.جمقماجمخدقمخ لجخشوع هجوج3خال ججإخ يعجأاال  جماعي

مان ررهجادترررتجترررقما اجمخشررر مطجمخدرررذ ق ةجاإنرررهجادمرررعجانرررتجمخم ع رررلجمخععررررلجتص اررر جمخرررتاقدج  

نعرالسجإالج عرتجتص ار جماتجاصتيجأالجاعب جمخشرصجمخدترئجائج غبتهجاراجمخرضرق جخج2مخعدقر ل 

ررئج ي ر جج2مختاقدجمخعدقر رلجماراج رذ جمخصعخرلجتار دجان رهجأتكرعمجمخومر ةجماخ ر ةجررئجمخوإلر ج

                                                           
 22س جصج."ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جمرصدتجأمغ اس جج-ج1
أخ سجج1913/جج10/جج21أصت اجمخدصكدلجمو تتم  لج تطقمنجااجتكاجغ  جرمشق ج:ج"مت ثجأنجمخدش  جااج ي  جج-ج2

جراتعدناجمخدرت ماجرئجنطعقجمخوإلن ئجمام جممخفعناجرئجمخاي  جماعر ج ذ جمخوالجرععرنلجخعصلجترتن جائجرععرنلجمخدصت ا ئ

رئجمختألع جممخقجطعءجممخمعان ئجممخدإلعي ائجممخداتق يائ ج أنجماتب  اجر يتجميصعاعج ذ جمخدقميجمخرط  ة جم عختعخاج تفج

إختجرععخألتياجمإاعيةجإيرعرياجااجمخدألتدعجمنصجأمالجانتجامق لجمخت ع الجااجتمياج  ئجمخصبسجممخج مرلجأمجإتتدج عت ئج

ااجتفجمخدترم ئجرمياجانتجربعي ةجأمجإاألع جرئجط فجمخم ع لجمخععرلجرضدميعجإركعن لجمخعمق ت ئ جماعن عجانفجتص ا جمخدتع علج

إخضعاياجإختجمخعالسجخنمضعءجانتجمختاداجرمع  جرقمامتياجانتجذخ جميمنجتص ا جمخدتع علجااجتمياجامتجمخدقماملجانتجمخرضق ج

صلجمخعالسجم اجا صلجأيصتج دفع لجتفجخندتياجخنعالس جم ذمجمور مءج عنجمخدش  جابجاجرئجم م هجتدك ئجمخدتععط ئجرئجا 

انتجمخم ع لجمخععرلجاب جتص ا جمخدتع علجااجتمه جماتجخقخيعجمخدش  جخداتعدناجمرتععطاجمخدرت ماجااجمخوإل جمخفعرئجيمنج

تجمت ثجإنجمخدصكدلجمرئجخال جماع عجمخمض لجإنتيتجإخجغ   عجرئجر م اجمخدرت ماجاخ دجمخدععابجان يعجااج عااجمخوإلق  

 قنجمخدتياجاقرتجااجتعخلجإيرعنجم عختعخاجاإنجإاتممجمخم ع لجمخععرلجانتجرتع عتهج إجتيالكجمخدرت ماجمإتعختهجااجتعخلجإاتمع جانتج

ميمنجتضد ئجرقا جمخدتياج دصض جمجتمطعاهجاألع جص جلجج2 ذ جمخدصكدلجيمنجإتت ممجرمتض عاجمخوم ةجمخفعن لجرئجمخوإل ج

جرتع عتيعجغ  جرمبقخل".

  جغ  جرمشق .12/12/2110 تع اخجج111تكاجاتيجج222/10/1صاجتنبااجاتيجرن جرم -
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ممختاجترق جخنمضعءجمخألعخسجإركعن لجا مجمخدترئجانتجإتتدجر جارعاجمخعرالسجطبمرعجج1 1913

ررئجج2وإلر جررئجمخمرعنقنجمخألمرع ا جمإررعجمخصكراجان رهج عخعمق رعاجمخدمر  ةجاراجمخج21اتكعمجمخدرعيةج

 1913.2 ي  ج

ج

 الفقرة الثانية: الركن المعنوي

ج شر  جانرتجتألر ااج عراجمااعرع جمخدعيارلدالجاكواجخم عمجإتتدجر م اجمخدررت ماجأنجارمصجمخ  

م رقجررعجاعبر جامرهج رعخ  ئجمخدعمرق  جج3ج ممخت رع يعجأنجتتاج ذ جمااعرع جارئج  مرلجمإندعجال تجختصمم

رئجرألدقالجمخمعنقنجمخألمع ا جا نزمجإذنجأنجاترقا جج133م قجمخ  ئجمخدمإلقصجان هجااجمخوإل ج

أ جأنجتمإل فجإ ميتهجإختجم تكع جمخوع جمور مراجم قجاعناجج4ختدجمخألعناجمخمإلتجمخألمع اجمخععم 

عررر ج يررعج رراجرررئجمخدررقميجممخمبعتررعاجذخرر جمخوعرر جمأنجمخدررعيةجأمجمخمبعتررعاجمخدتعجألرر م ررأنجمخدشرر  جا

يارعءج ألينرهج رقنجمخدرعيةجمخدررت ةجمخدضربقطلجةجاعنقنع جمالجامب جرئجمخألعناجمومخدرت ةجمخدصاق 

 صق تهج اجرئجمخدقميجمخدت رلج عخألتم ج) (جانجمخألي ج عخمعنقنجالجاعتتج رهجنرزمالجامرتجمخمعارتةج

إابرعاجمخمإلرتججئماكرقنجانرتجمخم ع رلجمخععررلجابر 5 مخألمع  لجمخععخد لج"الجاعذ جأترتج ألينرهجخنمرعنقن"

                                                           
 .23س جصج.رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا"جمج-ج1
ادقرعجال تجرئجمختأ  تج أنجمخرطقةجمختاجخطع عجمخدش  جمخدج  اج مإلهجانتجاقماتجخعصلج شأنجمخدترم ئجانتجمخدرت ماجج-ج2

مخععخداجمخدمعي ج عخعالسج ت جمخعمع جمخدعجأ تتهجرعط عاجاناجمور ممجااجمخعإل جمخصتاث ج عختعخاجاياجج قجإجتألع لجخنتألع 

خطقةجتاتصفجمخفمعءجممختمتا جخكقنيعجنمنلجنقا لجااجرألع جمخا عجلجمخعمع  لجمخدج   لجااجر تمنجمختععر جرعجرشكنلجمويرعنج

 ممخدترم ئ.
 .23س جص.متيعجمخعدن ل" جمرصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءج-ج3
خاجاعطجمخدش  جمخدج  اجتع اوعجخنمإلتجمخألمع اجإالجأنهجااج ف  جرئجمخمإلقصجإلت طجتقما جمخمإلتجمخألمع اجااج عاجمخأل م اجج-ج4

تتتجتمياجمخدا مخ لجمخألمع  لجاب جمخألعنا جمخالاعجخندش  جمخدج  اجنألتجانتجأنجمخدش  جمخكقاتاجاتمجتع اوعجخنمإلتجمخألمع اج

 ص ثجنصجانتجأنهج"اعتجمخمإلتجمخألمع اجرتقا م جإذمجج1921مخإلعي ججملجج12رئجمخمعنقنجمخألزم اجمخكقاتاج ااجج31خدعيةجااجم

تبثجإتألع جإ ميةجمخوعا جإختجإ تكع جمخوع جمخدكقنجخنأل ادلجمإختجإتتميجمخمت أللجمختاجاععابجان يعجمخمعنقنجااج ذ جمخأل ادلجمالج

خوع جااجتقما جمخمإلتجمخألمع اجإالجإذجاضتجمخمعنقنج رالفجذخ "ج دعجتتيجمخدش  جمخمط  جااجاب ةجخنبعاثجمختماعجإختججإ تكع جم

امعص جمخمإلتجمخألمع اجمخدصتيةجااجمخعدتجممخرطأجمنوسجمار جج32(جااجمخدعيةج2113/جج11اعنقنجمخألزمءجمخمط  ج)ق.ج ااج

 ا.رئجاعنقنجمخعمق عاجمخنبمعنج122امطبفجانتجمختش اعجمخنبمعناجااجمخدعيةج
 .122س جص.ررتع جأاد ة ج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جمج-ج5
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مخألمع اج كعالجط قجموابعا جانجمخمإلتج قجرئجأ  عنجمخأل ادلجمختاجاألربجإابعتيرعج إلرق ةجاعن رلج

ه1مالجاإل جمات ميه.

أنجمخدشرر  جااررتفماجرررئجمختألرر ااج طب عرررلجمخصررع  جمااعررع جمخد تكبررلج وعرر جمخضررر م ةججغ رر   

ت ثجاعورتجمخوعار جررئجج عع جمخدبعتلج أر جمخمعنقنجأمج إذنجرمهممو  م جأمجمختاع جمخش ااجأمجماا

مخدا مخ لجإرعجرز  عجأمج ن عج صابجماترقم جم عخترعخاجررئجمخعمرع ج عخماربلجخنصرعخت ئجمامخ تر ئ جأمج

 2تدصتجصولجمخأل ادلج عخمابلجخااعع جمخدبعتل.

اعرتججرببعجخم رعمجتعخرلججال غ  جأنجصرج ججرئجمخألرعناجالجار ا جاراجا رعمجمخدار مخ لجمخألمع  رل ج درع  

ياعءج أنهج عنجرك  عجانتجنمر جمخدررت ماج رأر جمخض م ةجأمجمو  م  جاالجاألق جرفالجخنمعص جمو

جنضدتجإخ يعجتيتاتماجتا دلجأمجأاعع جرعيال.إرئجممخت جمخقاعجرمهجإالجإذمج

 تكع يرعج ر  ئجخنتألر اا جاعخمعارتةجأنجإ دعجأنهجالجاعتتجااجر م اجمخدرت ماج عخبعاثجمختماعجإختج  

خأل ادرلججرقمءج رعنجمخأل ادلجالجا ا جااجا عريعجمترقا جأ  عنيرع جمخيرذمجتمرعجمجانتجإ تكع مخبعاثج

 3 تشعفجأمجأ ججببجآخ .مخبعاثجان يعجموتألع جأمجمختععطاجأمجتبجموجتطال جممو

ه
 لمخدراتالعقاب في جرائم ا الثاني:المبحث 

رتتجتقما اجما  عنجمخمعنقن لجخألر م اجمخدررت ماجماعررتجمايخرلجانرتجابقتيرعجاراجترفجر تكبيرعج

متتألنتجخمرعجمخد ارتماجمخألزم  رلجو تكرع جرر م اججاعنقنع مربجتطب فجمخعمق عاجمخدمإلقصجان يعج
                                                           

خمتجاضتجمخج الجمخألمص لج دصكدلجموجتامعفج عختم جمخب ضعءجم اجتما جااجإتتدجاضعاعجمخدرت ماج إخجعءجمخصكاجمو تتم اجج-ج1

جمخدماق جإخ هجونعتممجامإل جمخعناجمرعننلجا م  عج دعجاناج:ججمخمعياج إيمنلجمخام ئجممخصكاجتإلتاعج ب م تهجرئ

أنجمخام ئجاإل حج أنهجالجاناجخهج أنجصمعيافجمخمعمع جتصتق جج29/2/29متع اخجج1211"مت ثجتب ئج عخ رق جإختجمخدصض جاتيج

اجالجمرقيجخهجأي جأ جأنجمخمإلتجرئجتإلتا جمخدرت م انتجمخدرت ما.جمت ثجابتجخندصكدلجأنجامإل جمخعناجااجمخمع خلجرمت 

إختجذخ جأنجمخام ئج عنجامم جمخبضعالجمختاجتصتق جانتجمخدرت ماجيمنجاندهج يع جم قجرعجأ ت جأرعمجمخدصكدلجمو تتم  لجمأرعمج

جرصكدلجموجتامعف.

جخاجافبتجمخعكس  جرع جمخدبمتجممختع مت ثجإنجماص جااجمخشرصج قجمخب مءة ن  جمت ثج عختعخاجابمتجمخصكاجمو تتم اجغ  ججن ا

جماتع ئجإخجعس جممختإل ا ج  مءةجمخام ئجخعتمجمرقيج عخدن جرعجاو تجإ تكع هجخنوع .ج"

ج== -  جاتي جج2121ا م  جج31/11/29 تع اخ جاتي جمخألمصا جمخدن  ج"ر م اجج2321/2099/29اا جأمغ اس  جرصدت أم ي 

 .29سج جصج.مخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جم
 .32م.س جصجج ااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماج ج-ج2
 .122ررتع جأاد ة ج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جم.س جصجج-ج3
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أخرر دجإيررعا لجمجررمتمعم جا دررعجانرراجي مجررلجخدرتنرر جمخعمق ررعاجمجمخدرررت ماجارراجامق ررعاجأصررن ل

ختراجررعءج يرعجارعنقنجمخدررت ماجمخدج  راجم عراجمختشر اععاجمخقطم رلجررعجإ ر م جررتدجممختذم   جم

 نألعالجمختش اعجمخدج  اجمخصعخاجااجمخصتجرئج ذ جمخاع  ةجممخمضعءجان يع.

 

هالعقوبات في جرائم المخدرات األول:المطلب 

جختععر جررعجمخدررت ما   جصق جمج1913رع جج21خمتجر مجمخدش  جمخدج  اج دمتضتج ي  ج  

أمجتدكر ئجمخج ر جررئجمخدررت ماججرتيالكججقمءجرميعجموتألرع جأمجموجرتيالكجأمجمختر خ صجانرتجمو

تمت سجرئجت ثجمصرويعج كقنيرعجججتيال ه جمجئجار جذخ جامق عاجأصن لج)مخوم ةجمامخت(اإلتجإ

  دعجميعجإختجرعنبجمخعمق عاجماصن لجامق عاجتبع لج)مخوم ةجمخفعن ل(.ج1رمصع 

ج

 العقوبات األصلية األولى:الفقرة 

ررع جج21جمصعم جرئجخال ج ذ جمخوم ةجإ  م جمخوناولجمخعمع  لجخندش  جمخدج  اجااج ر ج ي ر ج  

 جاراجااجاعنقنجمخدرت ماجمتط قجااج تماتمعجإختجمخصبسجممخج مرلج عمق لجأصن لج جمان هج1913

ج ع.ت ئججمتط قجااجمخممطلجمخدقمخ لجخقماعج ذ جمخعمق عاجممولكعخ عاجمختاجتف  

 أوال: الحبس والغرامة 

خمتجاعابجمخدش  جااجمخوإل جمام جرئجاعنقنج ر جمويرعنجانتجمخدررت ماجمخارعرلج عمق رعاج  

مجج0111مخصرربسجمخترراجتترر ممحج رر ئججررمت ئجمخدررسججررمقماجمغ مرررلجرعخ ررلجاترر ممحجربنجيررعج رر ئج

                                                           
مخدتعنفج زر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجج1913 إجتم مءجرضعر ئجمخوإلق جمختاجأتتج ياجمخدش  جمخدج  اجااج ي  جج-ج1

مماعالجمخدترم ئجرميعجاتض جرن عجانتجأنجمخعمق عاجماصن لجتمت سجرئجت ثجمخقص جانتجأنيعجرمصلج غاجتمإل صجمخدش  ج

جمقما جانتجإاتبع جأنهجأ يفجابع ةج"مخصبس"جااجر جج11جمقماجمأخ دج  ئجمخامت ئجمجج11مجج0انتجامق عاجتت ممحج  ئج

رمعاعاج ص ثجخاجات سجابع ةج"مخاألئ"جمختاجتو تجمخعمق عاجمخألمع  ل ج دعجأنجرضعر ئجاإلق جمخاي  ججم ذمجرعجاو تج قنيعجرم جالج

 أ تجص متتعجانتجأنجمخأل م اجمخدذ ق ةجااجمخوإلق جمخاع ملجتعتب جرمصع.ج1913رئج ي  جج0مخوإل ج
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ج1922يرمبرر جج2خدرر  خجارراجي  رراجانررتج رر جرررئجخررعخ جرمتضرر عاجمخاي رر جمخشرر ا جمج01.111

جت  ميجمخدقميجمخاعرل ج دعجاعابجمخدش  جااجمخوإل جمخفعناجانتج ر جمخعدن رعاجمخدتعنمرلجمخدتعنفج إ

أمجمخمم جأمجمخدا جخندقميجأمجمخمبعتعاجمخدررت ةجخرع سج نتعسجأمجمخإلمعوجت  ميجأمجمختإلتا جأمجمو ع

ررلجرعج قجراردقحج رهجاعنقنرعج عمق رلجرشرتيةجتتر ممحج ر ئجخدرسججرمقماجإخرتجاشر ججرمقماجم ج م

تتورع ج تإلرم ويعجمخعمق لجرعجموجي  ا جماتجأ ميجمخدش  جتجن ظج01.111مجج0111تت ممحجرعج  ئج

تإلرع جغ ر جمخدشر م ج رعخدقميجاراجركعاصرلج ر جمالركع جمخرط ر ةجخنمخألمصق  جختكقنجأيمةجاععخلج

جمخدرت ة.

تجإخرج0111مااجمخوإل جمخفعخثجاعابج عخصبسجررئججرمت ئجإخرتجاشر ججرمقماجم ج مررلجررعج ر ئج  

جي  اج  :ج011.111

 رئججي جانتجمخج  جإجتعدع جمخدقميجمخدرت ة. 

 ي تررق جارراجمخطرربججررناجمصررولجصررق الجتاررعاتجمخج رر جانررتجإجررتعدع جمخدررقميجأمجمخمبعتررعاج

 .مخدعتب ةجررت ما

 رئجاد جانتجتان اجمخدقميجأمجمخمبعتعاجمخدذ ق ةج قمجطلجمصوعاجطب لجصق الجأمجترعم ج

 مخعد جانتجتانديع.

 اناج عخإلبجلجمخإلق الجمختاجتكتابيعج ذ جمخقصوعاجمجناج مرعءجانرتجتمرتاديعجرئج عنجانتج

 إخ هجمخدقميجأمجمخمبعتعاجمخدذ ق ة.

م اعج رذمجمخوإلر جمخصرتجماينرتجخنعمق رلجإخرتجخدرسججرمقماجإذج رعنجإجرتعدع جمخدرقميجأمجمخمبعترعاج

ججمل.ج21مخدذ ق ةجاتججي جانتجاعص جأمجاتةجاعص ائجالجاتعتدججمياج

رععرنرلجخعصرلجترتنر جارئج رعااجمخوارعاججتعرعط ئمخفعرئ جامتجاعر جمخدش  جاارلجمخدجأرعجمخوإل   

ماخ دجمنا جإخ هجنا ةجمخد ااجمخذ جاصتعسجمخعالسجاب جمخعمع  جم كذمجنرصجمخوإلر جمخدرذ ق ج

ج011 ر ئجمخصربسجررئجلري ائجإخرتججرملجممخج مررلجررئججمخدتعرعط ئانتجامق عاجإخت ع الجااجتفج
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عت ئجمخعمررق ت ئج عخشرر مطجمخترراجتط امررعجإخ يررعجامررتجمخصررتاثجانررتجأمجإتررتدج رر ي  رراج0111إخررتج

ج1إجتيالكجمخدرت ما.

 ررذ جاررئجمخصررتميجمخمعنقن ررلجمخترراجأرنتيررعجمخا عجررلجمختشرر اع لجخندشرر  جمخدج  رراج شررأنجمخعمق ررعاج  

مخاعخبلجخص الجممخج مرعا جممخدالتظجأنجمخدش  جاتجأخذج ما الجتقت تجمخعمق رعاجمخارعخبلجخنص ارلج

اجنق جممتتجرئجمخعمق عاجم قجمخصبسجراتع ضعج ذخ جائجمانقم جماخر دجمخدرتنورلجمتإل  عجا

ج2جملجممواتمم(.جج31إختجج0) عخاألئجمخد  ت جمخاألئجمخد اتجرئج

تشتاتجمخعمق عاجااج عراجمخصرعالا جأار جمخدشر  جمخدج  راجاراجمخوإلر جمخفرعناجاشر ججمج يتف  

مخدمإلرقصجان يرعجاراجمخمرعنقنجمخألمرع اجانرتجرد رعجج3رئجنوسجمخاي  جرقم جتطب رفجاقمارتجمخعرقي

مانتج ذمجماجعسجاإنهج ندعجأتبرثجإ تكرع جمخدرتياجخأل ادرلجخدرت ماجمخدععابجان يعجااجمخاي   جم

أمجأ فر ج عررتجمخصكرراجان ررهج صكرراجترع زجخمررقةجمخشرراءجمخدمضرراج ررهجاراجر ادررلجأمجررر م اجأخرر دجرررئج

ق لجأمجتمعيريعجمرربجمخصكراجان رهج عمق رلجتن جمخعم جمقماجرئجتدعمج0ر م اجمخدرت ماجاب جرضاج

                                                           
 .ج22س جصج.مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" جمج-ج1
خدش  جمخدج  اجاتجتبمتجنا الجتقت تجمخعمق عاجمخاعخبلجخنص الجااجرألع جمخدرت ماجمتإل  عجااجنق جممتتجرئجإذج عنجمج-ج2

مخعمق عاجتتدف جخمعجااج"مخصبس"جاإنجمخا عجلجمختش اع لجخندش  جمخاق  جررتنولجتدعمجموختالف ج ص ثج تبجامق لجمواتممج

مختاجاتجتشك جخطق ةج ب  ةج عختي اب جمخإلمعجم  مالجمخدقميجانتج عاجألكع جموتإلع جمخج  جمخدش م ج عخدرت ما جم

مخدرت ماجمخاق   جم  طجإا م جامق لجمواتممجااج   -- رئجاعنقنجج39مخقم يةجااجمخألتم جمخالتفج عخمعنقنج إل ا جمخدعيةج

اعي لجأمجموصالت لجأمجااجيم جمخأل م اجمخاع ملج ش طجإ تكع يعجااجيم جمختعن اجأمجر ماميعجمخرتر لجأمجااجمخد جاعاجمخفمعا لجمخ 

مخعبعيةجأمجمخاألقنجأمجمخدعاك ماجأمجااجرقم ج ذ جمارع ئ ج دعج تبجامق لجمخد  تجانتج  جرئجر ادلجمخب عجممخش مءجمنم ج

ج31مخدقميجأمجمخمبعتعاجمخدرت ةجمانتج  جرئجأاتجأمج  أجركعنجختععطاجمخدرت ماج دمع   جم ذمجرعجااتش جااجرضعر ئجمخدعيةج

خ  ةجج011.111جمقماجم ج مرلجرئجج11وسجمخمعنقن ج دعجأا جمخدش  جمخاق  جامق لجمواتمع جمخد اتجخدتةجالجتم جائجرئجن

رئجنوسجمخمعنقن جج32خ  ةججق الجانتج  جرئجاتمجخنتععطاجمخدقميجمخدرت ةجأمججي جتععط يعج إل ا جمخدعيةجج1.111.111إختج

خ  ةجانتجمختععطاجمموجتعدع جمخشرإلاجج01.111مغ مرلجالجتزاتجائجج عخصبسجرئججملجانتجما ف ج30ماعابجااجمخدعيةج

جمقماج  جرئججناجأمجتاناجرقميجررت ةجاإلتجمختععطاجج11جمقماجإختجج3مخج  جرش م جخندقميجمخدرت ة ج دعجاعابج عخصبسجرئج

جمموجتعدع جمخشرإلا.

اتج عخعمق عاجمختاجنصجان يعجمخدش  جمخدج  اجمادقرعجنألتجانتجأنجمخدش  جمخاق  جاتجأا جامق عاجاعج لجملتاتةجإذجرعجا 

م ذمجمخدش  جماخدعنا ج ذمجماخ  جمخذ ججع جانتجنوسجرمقم جتش اعمعجمخقطماجااجرألع جركعاصلجمخدرت ما جمأا جامق لججنبج

قميججملج صتجأاإلت ج ص ثجاعابجانتجمخز مالجمصمعالجمخدج10مخص الجمخد اتلجممخدت ممتلج  ئجمخشي جمخقمتتج صتجأينتجمج

رئجاعنقنجج29جملج إل ا جمخدعيةجج10مخدرت ماجممجت  مي عجمتإلتا  عجمتمتاديعجخنتتمم ج عخاألئجخدتةجتت ممحج  ئجمخاملجم

 رئجنوسجمخمعنقن.ج31مخدرت ماجماخدعناج دعجاعابجانتجموجتيالكجمخشرإلاج عمق لجتإل جخصتجمخامت ئج إل ا جمخدعيةج
عجات  عجااجتفجمخدأل مجمخد تكبجخنأل م اجااجتعخلجاقيجانتجإاتبع جأنج ذمجماخ  جتكدئجاناولجمخعقيجااجتشتاتجمخعمق لجم اج-ج3

خاجاتاج ر  جائجط افجمواالمجمخذ جخصمهجر مءجمخعمق لجمخدم  ةجااجتمه ججقمءجنوذاجااجتمهجأمج عنتجرقاقالجمختمو ذجأمجخاجتموذ ج

ااجر اعاجمخعمع جخنقصق جإختجغعالجمخدش  ج تصم فجردعجتتض جرعهجخطق تهجمور مر لجمتتإلعاتجتتتيع جردعجاتطنبجمخزاعيةج

جمخ ي جخ ك جمخألعناجائجرععميةجمات ماهجمااعع جمور مر لجمخدمص ال.

 .111 جص2112س.نجج, جرطبعلجمارم ل جمخ  عط 1رأل ت جمخاعتالجمآخ من ج"مخقر زجااجل حجمخمعنقنجمخألمع اجمخععم"جطج-
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مالجانرزمجختصمرفجمخعرقيج 1 مخصبسجخدتةجالجتتألعم جيع جمخصتجمااإلرتجخأل ادرلجمخدررت ماجمخفعن رل

ااجرر م اجمخدررت ماجمررقيجتدعار ج ر ئجمخأل ادرلجمخارع ملجممخأل ادرلجمخالتمرلجررعجيممجخراجاقررتجاراج

ج2اعنقنج ر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجرعجاو تجذخ .

مابرر جرضرراجمخدررتةجمخمعنقن ررلجاررعمججمان ررهجادتررتج عنررتجخندررتياججررع ملجرررئجأررر جنمرر جمخدرررت ما  

ات مفجر ادلجمخدا  ج معجاعتب جااجتعخلجاقيجتتتجمخقجأنجمويمنلجااجمخأل ادلجمخارع ملجخراجتكرئج إ

ج3رئجأر جرا جمخدرت ما.

إخضررعايعججانررتجمخدشررع  لجارراجمخوإلرر جمخ م ررعجمأخررزمج1913 دررعجاعارربجمخدشرر  جارراج ي رر ج  

مان رره جا عررتجر تكبررعجوتررتدجج4رررئجمخمررعنقنجمخألمررع اج129خاتكررعمجمخدمإلررقصجان يررعجارراجمخدررعيةج

تكرع جأترتجمااعرع جمخدعيارلجأمجمختإلر اعاجمخدكقنرلجإ   جرئجأر جمت مجانتجهر م اجمخدرت ما

 تكع يرع جم ر جررئجارتمجأيمماجأمجمجرع  جأخر دجإجرتعدنتجاراجإخيعجم  جرئجإتوفجررعجغ ر  جانرتج

إ تكع يعجرعجاندهج أنيعججتاتعد جخيذمجمخج م ج عخشرصجمخذ جااناجج ع تهجآلخ جررئجأرر جنمر ج

مخدررت ماجانرتجرتميررعجم رقجارعخاج ررذ   جم ر جررئجأاررعنجأمججرعاتج أارلجط امررلجأخر دجمخوعارر جأمج

ج5مخوعان ئجخنأل ادلجااجماادع جمختصض  الجأمجمخداينلجال تكع يعجرعجاندهج ذخ .

عع جمخدشع  لجامتجاعاربجمخدشر  جاراجمخوإلر جمخ م رعجررئجنورسجمخاي ر جم إل فجمخما جائجأا  

 أالجمج نلجرئجمخقجع  جانتجإ تكرع جإترتدجرر م اجمخدررت ماجمخدمإلرقصجج6انتج  جرئجت م

                                                           
 22سج جصج.مختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف"جممخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجج-ج1
 .ج112س جصج.مخدرتع جأادع ة ج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جمج-ج2
 ج112س جصج.مج-ج3
 اجربعل ةجااجتمو ذ عجرئجمخمعنقنجمخألمع اجمخدج  ا:ج"اعتب جرشع  عجااجمخألمعالجأمجمخألمصلجرئجخاجااعج129رعءجااجمخدعيةجج-ج4

جمخكمهجأت جأتتجمااعع جمختعخ لج:ج

جأر ج إ تكع جمخوع جأمجت صجانتجإ تكع هجمذخ ج يبلجأمجماتجأمجتيتاتجأمجإجعءةجمجتجال ججنطلجأمجمالالجأمجتتخ سجإر مرا.-أ

ج== 

جااجذخ .اتمجأجنصلجأمجأيمماجأمجأالجمج نلجأخ دجإجتعدنتجااجإ تكع جمخوع جرعجاندهج أنيعججتاتعد ج- 

ججعاتجأمجأاعنجمخوعان ئجخنأل ادلجااجماادع جمختصض  الجأمجماادع جمخداينلجو تكع يعجرعجاندهج ذخ .-س

مردعجالجتألت جمولع ةجإخ هجااج ذمجمخشأنجأنجمخدش  جنصجانتجمخدشع  لجيمنجتصتات جخنقجع  جمختاجتتاج يعج ذ جمخداعاتة جمان هج

ممو لعيماجأمجمخبصثجائجررع نجواتم جتدقخلجمخدرت ماجمغ   عجرئجمخقجع  جادكئجمخمق جانتجأنيعجتشد جمختعن دعاج

 ماخ د.
 .111س جصج.مخدرتع جأاد ة ج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جمج-ج5
اك ةجمخأل ادلجختدجمخشرصجمختص ااج قجتد جمخشرصجانتجإ تكع جمخأل ادلجاتمعج معءجانتجذخ  ج دعجاع فج أنهجخنفجج-ج6

 متتا ديعج اجتتصق جإختجتإلد اجانتجم تكع جمخأل ادل.
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ماعارربجان ررهج ررعخصبسجرررئججررملجإخررتجخدررسجج1 ان يررعجا ررهججررقمءج ترربجمختصرر ااجأارر جأمجخرراجا تبرره

جي  ا.ج01.111مجج011جمقماجمغ مرلجات ممحجات  عج  ئج

 ثانيا: واقع هذه العقوبات واإلشكاليات التي تثيرها 

مخدالترظجرررئجخررال جتوصررصجمخمإلررقصجمخمعنقن ررلجمخترراجترراجإجررتع ممجأتكعريررعجأنجمخدشرر  جاررتج  

رععرنلجررتنول جخكمرهجخراجاتعر مج رعختما اجخصرعالاجرقررقيةجاراججدتععطااعر ج الجرئجمختعر جممخ

مخقماعجمتتتخ جا يعجتعخلجموجتيالكج صعخلجموتألع  جم راجترعالاجخيرعجأ د رلج رعخما جإخرتجإخرتالفج

ج2مخعمق لجمخدرإلإللجخك جصم .

مخذ جاضط جإخرتجرار جررزءجررئجمخدررت ماجخنجرتعدع  ججتععطارئج ذ جمخصعالاجرفالجتعخلجمخد

طب عاج عخمابلجخندترئجاير جاكرقنجارتجإ تكربجر ادرلجإرارعكجمخدررت ماجمختراجاععاربجم قجميعج

أمجأنررهجإ تكرربجر ادررلجموجررتعدع جغ رر جمخدشرر م جمارضررعجج1913رررئج ي رر جج2ان يررعجمخوإلرر ج

ج3رئجنوسجمخاي  ؟جج2 عختعخاجخنعمق عاجمخدمإلقصجان يعجااجمخوإل ج

أنجمخوإل جمخدطبرفجاراج رذ جمخصعخرلج رقججتألع جمخاع تجااجمخدصع اجمخدج   لجنألتجانتخنج عخ رق   

رئجمخاي  جخكقنجأنهجرئجمخداتص  جأنجااتين جمخدترئجمخدرت ماجيمنجأنجادار ج ألرزءجج2مخوإل ج

انرتجج2ررئجمخاي ر جانرتجامق رعاجألرتجمتمإلر صجمخوإلر جج2رمه جمان هجا غاجتمإل صجمخوإل ج

مرتجنجماتكرعمجتبجرتيالكجمخشرإلراجإالجأامق عاجأخ جمتص ا جمخدتع ععاجانتجأجعسجمخدا جممو

ججتعدع جمخشرإلا.مخدتعنفج عوجتيالكجمموج2انتجأجعسجمخوإل ج

مرئجمخصعالاجمختاجاتجتاببج عاجمولكعالا جتعخلجمخدترئجمخرذ جاضرط جإخرتج  رعجررزءجررئجج  

ج؟ تألع متألع جمخبا طجاعتب جإمخكئجخترلجخدترئجآخ  جاي ج ذمجمومخدرت ما جخ سج يتفجمخ    ج

                                                           
 مرعجان يع.ج111مخدرتع جأاد ة ج"مخا عجلجمخألمع  لجميم  عجااجمخصتجرئجموتألع جااجمخدرت ماجمتععط يع" جم.س جصجج-ج1
 .133س جصج.ابتجمخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخقماعجممخمعنقن" جمج-ج2
 .143س جص.مخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخقماعجممخمعنقن" جمابتجج-ج3
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ت ئجإخمعءجنا ةجانتجمخعمق رعاجمخدرإلإلرلجخكرالجمخإلرمو ئ جخكرئجمخرمصجإنجأ د لجمخألقم جنب  ج

مخمضع اجغ ر جرقررقيجاراج رذمجمخإلرتيجمررئجمخضر م  جترتخ جمخدشر  جختمار اج جع تجممورتيعي

ج1أتكعمج ذ جمخوال.

ررتمج يرا نل موتألرع ج عخدررت ما خأل ادرل مرئجمخدنوتجخننتبع جأنجرمتم جمخج مرعاجمخدرإلإللجج

مخشرراءجمخررذ جالج خرر جي  رراجأ جرررعجاعررعي جرررزءج ارر طعجرررئجصرروملجممتررتةأج01 ص ررثجالجتتألررعم ج

ج.اتمعجبجرعجخطق ةجمخوع جمخد تكب

 إلتيجمخعمق رعاجمخدعخ رلجرارأخلجميرع لجلر  لجمختبر ج طر فجاراج عراجمخمضرعاعجمجر  جع جمتفجج

مخدمااجخش  لجمختب جاتجررم جج1932مخدصع اجانتجمخصكاجخوع تتيعج تعقاضعاجانتجإاتبع جأنج ي  ج

مرميعجااجنوسجمخقاتجصالت عاجإابعاجمخدرعخورلجمتم ار ج كع جمختب جممخك  جخنش  لجمخدذ ق ة إتت

ج.(1932رئج ي  جج12مخدتع علجأمجمخدإلنصلج)اإل ج

مرق ررعجانررتج ررذمجمولرركع  جاعمررترعجاكررقنجمخك رر جرقريررعجخنجررتيالك جاإنررهجرررئجمخضرر م  جأنججج

 جخكرئجامرترعجاتعنرفج1932انرتج ي ر جاكقنجرإلصق عج عختب  جمتكقنجل  لجمختبر جط ارعجإاتدرعيمج

ماررر ج ررعخك  جخقتررت جأمج دشررتمعته جاإنررهجاإلررب جرررئجمخعارر  جإاألررعيجماجررعسجمخمررعنقناجخقرقي ررعج

ارتجأخجرتجا درعجج1932 ط فجمخندإلعخصلجمخندبنر جمختراجارتاجمخصكراج يرعجخإلرعخصيع جاندرعجأنج ي ر ج

ةجإختجلر  لجمختبر جإالجمختاجارتصج دعيةجمخك  جخاجاتضدئجمولع ج1903ارصجمخك  جمإنج ي  ج

ا ي عجرئجخال جمار ج تان ديعجمخدقميجمخدصألرق ةجاإلرتجإ عيتيرع جممخصكراجخيرعج دبنر جاعرعي جا درلج

ج2مجع  جمخمم جمخداتعدنلجااجتعخلجرإلعي تيع.

 العقوبات اإلضافية الثانية:الفقرة 

نرصججاإنرهجارتج 1913ررع جج21إختجرعنبجمخعمق عاجماصن لجمختاجا ييعجمخدشر  جاراج ي ر ججج

انتجامق عاجإيعا لجتتدف جخمعجااجامق عاجتبع لجمأخ دجتكد ن لج يتفجمخصإلق جانتجرزارتجررئج

جمخ ي جمموصالحجم ذخ ج يتفجمخقاعالجراتمبالجرئجمخأل ادل.

                                                           
 .133س جصج.مج-ج1
 .ج130صج مج133س جصج.ابتجمخ ل تجمخز     ج"مخدرت ماج  ئجمخقماعجممخمعنقن" جمج-ج2
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 :العقوبات التبعية أوال 

مخعمق عاجمختبع لجالجتتمر  جإالجررعجمخعمق رعاجماصرن لجارالجادكرئجتطب ميرعجت رثجالجتقررتجامق رلججج

ماررتجأررع جمخدشرر  جارراجمخوإلر جمخاررع عجرررئجج1.متتد ررزج أنيرعجتاررتصفجرررعجمخعمق رلجماصررن لج أصرن ل

خندصكدلجمخدع ممجان يرعجإترتدجرر م اجمخدررت ماجمخصكراجانرتجر تكبيرعج عختأل ارتجج1913 ي  ج

رئجرألدقالجمخمعنقنجمخألمع ا جم عخترتم   جج31رئجتفجأمجاتيجرئجمخصمققجمخدشع جإخ يعجااجمخوإل ج

ج2لجإختجمخدمعجرئجمواعرلجخدتةجتت ممحج  ئجخدسججمقماجماش ائججمل.مخقاع  لجمخ مر 

نألتجانتجأنهجم يج إل جلجمخألقم جمأترع جج رئجمخمعنقنجمخألمع اج31م إجتم مءجرضعر ئجمخوإل ججج

رررئجنوررسجمخمررعنقنجمخترراجتتضرردئجرألدقاررلجرررئجمخصمررققجمخترراجاررتجاطعخيررعجج22 ررتم  جانررتجمخدررعيةج

جم ا:مختأل ات ج

 مطرر ي جرررئجرد ررعجمخق ررع  جمخعدقر ررلجم رر جمخرررترعاجمماادررع جاررز جمخدصكررقمجان ررهج

 مخعدقر ل.

 ت رعنجمخدصكقمجان هجرئجأنجاكقنجنعخبرعجأمجرمتربرعجمت رعنرهجررئججرع  جمخصمرققجمخقطم رلج

 ممخا عج لجمرئجتفجمختصناج أ جمجعم.

 اتمجما ن لجخنم عمج ديدلجاضقجرصن جأمجخب ر جمارتمجما ن رلجايمءجمخشريعيةجاراجأ ج جراج

 خبع جامط.موخ جقمجأمجمخشيعيةجأرعمجمخمضعءجإالجانتججب  جرئجم

 . اتمجأ ن لجمخدصكقمجان هجانجاكقنجمص عجأمجرش اعجانتجأمالي 

 مخص رعنجرئجتفجتد جمخاالحجمرئجمخرترلجااجمخأل مجممخم عمج عختعن اجأمجإيم ةجرت جرلجأمج

 مخعد جااجر جالجخنتعن اج أجتعذجأمجرت سجأمجر ماب.

                                                           
رإل  جس.نج-  جمخمع  ة21ا ميجابتجمخدمعاجأتدت ج"رويقمجمخعمق لجمأنقمايعجااجمانادلجمخدمع نل" جماخق لجمخمعنقن ل ج ج-ج1

 .22 جصج2111
رئجرألدقالجمخمعنقنجمخألمع اجمخدمعجرئجمواعرلجانتجأنهج"رمعجمخدصكقمجان هجرئجأنجج11ا فجمخدش  جمخدج  اجااجمخوإل جج-ج2

مخدصكدل جنا مجخطب علجمخوع جمخد تكبجأمجخشرإل لجاعانهجأمجخا مفجأخ د جأنججماتب ااص ج أرع ئجرع ملجمخدتةجرصتميةجإذج

جن هج عارع ئجمخدشع جإخ يعجاكقنجخط مجانتجمخماعمجمخععمجأمجانتجأرئجمالرعص".إاعرلجمخدصكقمجا

رئجنوسجمخمعنقنجنألتجانتجأنجمخدمعجرئجمواعرلجالجادكئجمخصكاج هجرئجمخمعت لجمخمعنقن لجإالجااجتفجج13م عخ رق جخنوإل ج

مخذ جاتد زج عخعمق عاج 1913   جااج ي  جمالرعصجمخدصكقمجان ياج عمق لججألم ل جغ  جأنجتمإل صجمخدش  جمخألمع اجخيذمجمختت

رئجمخمعنقنجج111مخصبا لجاعقيجخكقنهجرع جرئجر م اجمخدرت ماجرمصعجرشتيةجخع رعج ذخ جرئجمخمعاتةجمخدم  ةجااجمخوإل ج

 مخألمع ا.
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  ت الخكم:ل:اث ن: ا ال قبي 

ممخمضرعءج غبتعجرئجمخدش  جمخدج  اجااجج عجتهجمخعمع  لجتصم فج ي جاعع جخأل م اجمخدررت ماججج

نرصجان يرعجالتمرلجخنعمق رعاجماصرن لجكد ن رلجانتج ذ جمخاع  ةجررئجمخعدرفجارعمج رإا م جامق رعاجت

ج. اجمخدإلعي ةجمموغالق م1913رع جج21 ي  ج

 المصادرة: -1

أنيعجإجتالءجمخانطعاجمخععرلجانتجأل عءجذماجصنلج عخأل ادرلجاير مجادكئجتع ا جمخدإلعي ةجانتج

ررئجرألدقارلجمخمرعنقنجمخألمرع اجانرتجج32ماتجا ايعجمخدش  جمخدج  اجاراجمخوإلر جج1ائجصعتبيع 

مأخرزمجمخصكراج يرعجاراجج2أنيعج"تدن  جمختمخلجرزءجرئجأرالكجمخدصكقمجان هجأمج عاجأررالكجرع مرل".

ج3 أمجررعخوعاج ض م ةجمررقيجنرصجارعنقناجصر ا جانرزمجذخر تعخلجتعنفجمار ج أاعع جتعتجرمصعج

نألتجأنجمخدش  جمخدج  اجارتجنرصجاراجمخوإلر جمخصرعي جاشر جج1913م إجتم م معجخدضعر ئج ي  ج

انررتجمرررق جمخدصكدررلجارراجرد ررعجماتررقم جرإلررعي ةجمخدررقميجممخمبعتررعاجمخدرررت ةجأاررعج ررعنجرمطررققج

نجاكرقنجمخصكراجارتجصرت ج عويمنرلجأمجمخصكاجرعجاتمجااجمخصعالاجمخدر خصج يرع جاارتقدجاراجذخر جأ

ررئجمخمرعنقنجج29 تخ  جمخدرعيةجج4مخب مءةجأمج امقطجمختاقدجمخعدقر لجا ججببجرئجأجبع جمخامقط 

"اررأر ج عخدإلررعي ةج تررت   جماررع اج عخمارربلجخررايمماجممالرر عءجج :مخألمررع اجمخترراجتررمصجانررتجأنرره

جمخدصألق ةجمختاجاكقنجصمعيعجأمجإجتعدعخيعجأمجتدنيعج

                                                           
 جصج1221تقنس جس.نج -  جيم جمخعنقمجخنمش جممختق اع جامع ل2رمإلق ج تدعنا ج"مخقر زجااجمخمعنقنجمخألمع اجمخععم"جطج-ج1

20. 
اصكاجااجر م اجمخدرت ماج عخدإلعي ةجخوع تةجإيم ةجمخألدع كجممخض م بجمخج  جربعل ةجاقممجمخرزاملجمخععرلجخنددنكل جم ذمجج-ج2

رعجاضتج هجرصكدلجمخمماجااجأتتجا م متيعج عخمق ج:ج"اصكاج عخدإلعي ماجممخج مرعاجخوع تةجإيم ةجمخألدع كجخقتت عجممخم م جخدعج

خمم جمخدذ ق ةجخوع تةجمخرزاملجمخععرلج عخ غاجرئجمات مفجمخدتياج إجتعدعخيعجااجت ماججمخدرت ماجاكقنجاتجااج دإلعي ةجمج نلجم

جخ قجمخمعنقن.

 .جغ  جرمشق .222/9112/2111ااجمخدن جمخألمصاجاتيجج2111مخإلعي ججملجج0311/11ا م جاتيجج-
ائجأاعع جتعتجرمصعجأمجررعخوعا جالجج عخد مخذةرئجرألدقالجمخمعنقنجمخألمع اجانتجأنهج:ج"ااجتعخلجمخصكاجج33نصجمخوإل جج-ج3

 األق جمخصكاج عخدإلعي ةجمخدشع جإخ يعجااجمخوإل جمخاع فجإالجااجماتقم جمختاجاقرتجا يعجنصجاعنقناجص ا ".
دلجمرق عجأنجتمضاج دإلعي ةجمال عءجمخدصألق ةجممخدبعخ جمخدعخ لجرعءجااجأتتجا م ماجرصكدلجمخمما:ج"اتع ئجانتجمخدصكج-ج4

 تت   جماع اجطبمعجج1913مخدتصإلنلجممخداتعدنلجااجم تكع جمخأل م اجمخدتعنملج زر جمويرعنجانتجمخدرت ماج دمتضتج ي  ج

جرئجمخمعنقنجمخألمع اجتتتجمخاجاإلت جمخصكاج عويمنل.ج29خنوإل ج

  جغ  جرمشق .19212/2/11/912رن جرمصاجاتيجج13/12/2119مخد  خجااجج11/جج192ا م جاتيجج-
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ت ع تيعجأمج  عيعجر ادرل جمخرقج عنرتجتنر جمايمماجأمجمالر عءجانرتجرنر جمخج ر جمتترتجخرقجخراجأمج

ج1اإلت جتكاجمويمنل".

خموسجمخاي  جمخدذ ق جنألتجانتجأنجمخدش  جاتجأخزمجااجمخوإل جمخصعي جاشر جانرتجج عخ رق مجج

ذمجمخدصكدررلجيرر م ةجرإلررعي ةجرد ررعجمخدبررعخ جمخدعخ ررلجرتصإلرر جان يررعجرررئجإ تكررع جمخأل ادررلجم رر

أمجمخمبعتررعاجأمجصررمعيعجممخقجررع  جمخداررتعدنلجخممنيررعج  ودررعج ررعنججمايمماجمرمشرر اجتصقارر جمخدررقمي

رمطررققجمخصكررا جارراجترر ئجأرررع جارراجمخومرر ةجمخفعن ررلجرررئجنوررسجمخوإلرر جمخدررذ ق جخندصكدررلجأنجتررأر ج

ج دإلعي ةجرد عجمااعيجممال عءجمخدممقخلجمخدزامرلجأمجمخدزخ ارلجماررع ئج يرعجممايمماجمخدعرتةجأم

جمخداتعدنلجاغ ممجمخدرت ما.

مخمررتجأاررع جإررر مءجمخدإلررعي ةجخررايمماجممالرر عءجمخترراجإجررترترتجارراجإ تكررع جإتررتدجررر م اج

مخدرت ماجرتالجتق جتمققجمخج  جمخدت تبلجان يعجممخاببجااجذخ جاكدئجااجمخجدقمجمخرقم يجاراج

اد رزج ر ئجمخج ر ججرئجمخمعنقنجمخألمرع اجخعدقر رلجخوارلجمخج ر جمخرقم يةج رهجممخرذ جخراج29نصجمخوإل ج

تائجمخم لجممخج  ججاءجمخم لج دعجأنجاعنقنج ر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرلجخاجاتع مجخيرذ ج

مخممطلجردعج ميجمار جغدقيع جم عنجت اعجأنجاوإل جا يعجمذخ جرمععجخكر جتعار جأمجرجرعالاجاراج

ار قج ر ئجمخج ر ججغ ر جأنجمخمضرعءجمخدج  راج2تطب فجماتكعمجمخععررلجمخرقم يةجاراجمخمرعنقنجمخألمرع ا 

ج3جاءجمخم لجممخج  جتائجمخم لجماضتج عتمجمخدإلعي ةجااجمخصعخلجماخ  ة.

 اإلغالق : -2

                                                           
ابتجمخعزازجمخبعنا ج"رتدجإختإلعصجمخم ع لجمخععرلجااجإ رع جمخمعاالاجمخدضبقطلجا يعجمخدرت ماجخدعخك يعجتاماجمخم لجانتجج-ج1

خمعي جاضعةجمخدج   ج جمخدكتبجمخأليق ج3يقءجمخ جعخلجمختم الجخق م ةجمخعت جممخص اعا" جمخدألنلجمخدج   لجخمعي جمخمضعة ج 

 .32 جصج2113مختم جمخب ضعء جس.نج
 جرمشق ماجرألنلجمخعنقمجمخمعنقن ل جرطبعلجمارم ل جمخ  عط ج2مخدرتع جمخع عي  ج"إلكعخ لجمخدإلعي ةجااجر م اجمخدرت ما" ج ج-ج2

 .23 جص2111س.نج
خدصألق ةجممختاج اجابع ةجائجأر ةجرعءجااجإتتدجا م ماجرصكدلجمخمما:ج"أنجمخدصكدلجامترعجاضتج إ رع جمخا ع ةجمج-ج3

 ب  ةجخإلعتبيعجراتمتةجااجذخ جإختجتائجن لج ذمجماخ  جمخداتدتةجااج قنهجأرمب عجائجمخجمجمرئجاتمجاندهج تار  جمخا ع ةج

رئجرتمنلجمخألدع كجاألعءجا م  عجربم عجانتجج212مخدذ ق ةجرئجط فججع ميعجإندعجطبمتجموجتفمعءجمخدمإلقصجان هجااجمخوإل ج

جئجمخمعنقن".أجعسجر

.جأم ي جتائجمخبك   ج"ماتكعمج1011/11ااجمخدن جمخألمصاجاتيجج2111/جج12/جج20مخد  خج تع اخجج2112/11ا م جاتيجج-

 مرعجان يع.ج193 جصج2112 جتق اعجمخ لعي ججطعا جس.نج1مخععرلجخندإلعي ةجااجر م اجمخدرت ما"جط
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ج22مجج91اعتجموغالقجإر مءجا م عج عخدإلعي ة جماتجتع مجخهجمخدش  جمخدج  اجاراجمخوإلرن ئج

 جم ررقجامررعجانررتجمخدصررالاج1913رررئج ي رر جج11رررئجمخمررعنقنجمخألمررع اجمخدصررع جان ررهجرررئجمخوإلرر ج

 تكررع جررر م اجمخدرررت ما.جمامررتججاررئجأمجأاررلجر جاررلجأخرر دجتاررتعد جوجعا للجأمجمخإلررممختألع ارر

مخصكرراج ررإغالقجمخد جاررعاجمخد تكبررلجا يررعجرررم جمخدرررت ماجرمررعجمخدصكررقمجان ررهجرررئجرزممخررلجنوررسج

مخديملجأمجمخمشعطج ذخ جمخدص .جم ذمجمخدمعجالجامصإل جامطجانتجصعتبجمخدص ج  جادترتج رذخ جإخرتج

أمجأ  م جأمججندهجإخ ه جماا دجمخدمعج رذخ ججغ   جردئجاكقنجاتج ع جخهجمخدص أا ميجأج تهجأمجإختج

مختراج رعنجامتدراجإخ يرعجمخدصكرقمجان رهجأمج رعنجاعدر جخصارع يعججمخي ارلااجتفجمخشرصجمخدعمق جأمج

 تكع جمخأل ادرل جمموغرالقجمخدمإلرقصجان رهجاراجرر م اجمخدررت ماج رقجإغرالقجر ارتجالجإماتج

 1ألي ج صتجأاإلتجرعجخاجامصجمخمعنقنجانتجخالفجذخ .ج2زاتجائجأاعمجمالجتج11تم جرتتهجائج

 

 المطلب الثاني: التشريعات الوطنية ومكافحة المخدرات

اتضرردئج ررذمجمخدطنرربجي مجررلجرمع نررلجخنا عجررلجمخألمع  ررلجخدكعاصررلجمخدرررت ماجارراجاررتيجرررئج نررتمنج

عراجمخرتم جمخج   رلجمخععخا جت ثججمتمعم ج شك جرمتضبجمخدالر جمخ   ا لجخنا عجلجمخألمع  لجااج 

ممخع   ررلجانررتجأنجنتطرر قجارراجمخممطررلجمخدقمخ ررلجخنا عجررلجمخألمع  ررلجمخدج   ررلجارراجرألررع جركعاصررلج

جمخدرت ماجرب  ائجااجنوسجمخقاتجرتدجنألعالجمختش اعجمخصعخاجااجمخصتجرئجر م اجمخدرت ما.

 الفقرة األولى: التشريعات الوطنية وتجريم المخدرات

مخا عجعاجممخمقمن ئجمخدقيرقالجاراجرألرع جركعاصرلجججمتط قجااج ذ جمخوم ةجخدرتن 

مخدررررت ماجمختررراجاميأليرررعجمخمارررعمجمخأل ررررعناجمجمخمارررعمجمانألنقجكارررقناجمخدتدفررر جاررراج

 .  اطعن عجمج عاجمانادلجمخع   ل

  :ريم المخدراتجوت األنجلوسكسوني و الجرماني التشريعأوال 

                                                           
 .92سج جصج.اج  ئجمخمصجممختطب ف" جممخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ج-ج1
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 بإنك يه :ه–ه1

مخعتارتجررئجمخمرقمن ئجمخدتعنمرلج دكعاصرلجمخدررت ما جمارأتاجخمتجا اتجمخددنكلجمخدتصتةجمخب اطعن رلج

  خ جمختش اععاجمخدتقص جإخ يعجااج ذمجمخدألع جمميععج ذخ جج عجرلجرمع  رلجتتافرلجج1922اعنقنج

مارتجج 1 عخدررت ما. تإلرع جغ ر جمخدشر م ماجماطرعجمخط ارفجأررعمج ر جألركع جموخدكعاصلجمخدرت 

ألرر ااجإخوررعءجمارررقم جمخدتصإلررنلجرررئجتألررع ةجانررتجتج1922ادرر جمخدشرر  جمخب اطررعناجارراجاررعنقنج

مخدرت ماجمنصجانتجامع ج  جلرصجااعاتجانرتجإخورعءجماررقم جأمجتي ابيرعجأمجموتتورع ج يرعج

تإلرع جعتمخل ج دعجاعابجانرتج ر جألركع جموأمجإيم تيعجأمجنمنيعج يتفجإخوعءج ذ جمارقم جائجاتجمخ

ججتيالك. ةجمموألع جممخب عجممخش مءجممخص عمخج  جمخدش م جماخ دج عوت

 دعجما جتدعارلجخعصرلجخندرق و ئجممخعرعرن ئجاراجماريرزةجمخصكقر رلجأمجاراجمخمطعارعاجمخرعصرلج

ررئجنورسجمخمرعنقنجممختراجترمصجانرتجارتمجررقم جاإلر جأمجماير م جأمجاارخجج23مذخ جااجرعيتهج

جمختععاتج  ئجمخدق  جمخدبن جائجمخأل ادلجمصعتبجمخعد .

تشرأل عجمخعرعرن ئجاراجمويم ماجممخد جارعاجانرتجمو رالغجممخيتفجرئجإا م  جخيعتهجمخصدعالج رقج

ائجمخمشعطعاجمختراجارتجتصإلر جاراجمخدرقميجأمجمخمبعترعاجمخدررت ة ج ر جأ فر جررئجذخر جنألرتجانرتجأنج

مخدش  جااجمخوم ةجمخفعن لجرئجنوسجمخدرعية جأررع جمخربطالنجمارتمجإخزمر رلجتم رتجمخععرر جأمجمخدق ر ج

ج2ش  لجمخدتعنفج عخدرت ما. ش مطجرئجلأنيعجتعت اجمخمشعطجمخوعناجخن

ل جااجأنج ذ جمخصدعالجمختشر اع لجمختراجنرصجان يرعجمخدشر  جمخب اطرعناججر كقنجخيرعجأار ججمالججج

اع جااجرألع جمو الغجائجرد عجمانشطلجغ  جمخدش مالجمخد تبطلج عخدررت ماجيمار ئجاراجنورسج

مخا عجرلجمخألمع  رلجمختراجإختجنيألهجخموسجمخرطقة.جمااجج عقجمخصرتاثجارئججمخقاتجمخدش  جمخدج  ا

انتجأنهجخاجاجو جمخصتاثجائجمخشفجمور م راجمخرذ جررعءج ا عجرلججميعيعجمخدش  جمخب اطعناجنألت

ائجتش اععتمعجمخع   ل جإذجأ عحجخضبعطجمخش طلجمخمضع  لج دقرربججإر م  لجا اتةجرئجنقايعجتج ب

                                                           
جك ملج تعخا ج"موجت مت أل لجمختمخ لجممخقطم لجخدكعاصلجر م اجمخدرت ما" ج جعخلجخم  جي نقمجمخدعجت جااجمخمعنقنجمخرعص جج-ج1

/جج2113سج.رعجت جمخماعمجمخألد  ا ج ن لجمخعنقمجمخمعنقن لجممواتإلعيجممورتدعا ل جرعرعلجابتجمخدعخ جمخاعت  جطمألل جس

ج.31 جصج2113
 .31س جصجج.جك ملج تعخا ج"موجت مت أل لجمختمخ لجممخقطم لجخدكعاصلجر م اجمخدرت ما" جمج-ج2
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نجختدجمخضربعطجرعنقررعاجرئجنوسجمخمعنقنجتأر  جإر مءماجمختوت مجمإخمعءجمخمباجإذج عج32مخدعيةج

تش  جإختجأنجمخدتياجختاهجا مةج ب  ةجميردل جمأنجمختص اعاجمخدأل ماججع معجخاجتإل جإختجتإل ج

ايرذ جمخا عجرلجمختشر اع لجج1تن جمخف مةجمإابرعاجرإلرت  عجخصر ئجإجرتكدع جمختص ارعاجمردرعجمايخرل.

دمعاشرعاجمختراجيم اجمخج  جرأخقالجميعيعجمخدش  جتدعل عجرعجمخقمارعجمخعدنراجمنت ألرلجخنبصرقيجممخ

جارراجمخب خدررعنجمخب اطررعناجرررئجخررال جرألدقاررلجمخعدرر جمخدتمقاررلجمخترراجايررتجإخ يررعج صررثجمولرركعالا

مخرتم جاراجررتنر جأاطرع ججخرذخ جنرتاقج ر ج2مإجتمبعطجإر مءماجرمع  لجتتافلجخدكعاصلجمخدرت ما.

  جتتافررلججررتوعيةجرررئجمختأل  ررلجمخب اطعن ررلجخدقمريررلجرشرركنلجمخدرررت ماج أجررعخ بجممجررعمخعررعخاجخن

جمرتطق ة جتقم بجرعجا اهجمخععخاجرئجتطق جخنأل ادل.

 أمل يه :ه–ه2

لرريتجاررعنقنجمخدرررت ماجارراجأخدعن ررعجتطررق مجرشررع يعجختطررق جاررقمن ئجمخدرررت ماجارراج رراليجمخعررعخاججج

توعا ررعاجمختمخ ررلجخطررقةجشرر  جماخدررعناجتتبررعجخطررقماجرشرر  جموماخرر دجمرررئجمخقميرر جأنجمخد

 رطقة جمررئجنعانرلجمخمرق جأنجمخاردلجمخبرع  ةجخيرذمجمختطرق ج راجمختقجر عجمخدارتد جخمطرعقجمختألر ااج

ممخعمع ججقمءجررعجاتإلر ج دصر جمخأل ادرلج إيرعالجررقميجمر  برعاجرتارتةجإخرتجمخدرقميجممخد  برعاج

خأل ادلج تألر ااجمخدصاق ةجمخدمإلقصجان يعجااجاعنقنجمخدرت ماجرئجريل جأمجرعجاتعنفج أ  عنجم

تإلع جغ ر جمخدشر م ج رعخدقميجمخدررت ةجأمجررعجاتإلر جتاتةجالكع جراتصتالجرئجألكع جموأاعع جر

 د اررتماجمخأل ادررلج تجنرر ظجمتشررتاتجمخعمق ررعاجمخدت تبررلجانررتجإ تكررع جررر م اجمخدرررت ماجرررئجريررلج

ج3أخ د.

مرقمن ئج رعنجماتجررعءجمخدشر  جماخدرعناجاراجأمخرتجرصعمالترهجخدكعاصرلجمخدررت ماج زرر ةجررئجمخجج

ترال جاراجنورسجج1923أمخيعجاعنقنجرمعجإجت  ميجمتإلتا جمتإلم عجمترتمم جماا رقنجمرشرتمعتهججرملج

مخاملجتعتا جمخمعنقنجمخدذ ق جمإاعيةجص عغتهج شك جرتارتجمإي مسجمخكق رعا ئجمخررعمجيردئجمخدرقميج

جمخدصاق ةجااج ذمجمخمعنقن.

                                                           
 .32س جصج.مج-ج1
 .39س جصج.مج-ج2
 .12سج جصج. دع جا اتجمخاع   ج"اقمن ئجمخدرت ماجمخألزم  ل"جمج-ج3
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ترق جمختععرر ج عخدررت ماجأطنرفججصت جارعنقنجرتارتج1929مااجمخععل جرئج عنقنجمام ججملججج

ان ررهجاررعنقنجماا ررقنجمخررذ جادمررعجإنتررعسجمتصضرر  جم  ررعجمإجررتعدع جمخدررقميجممخد  بررعاجمخدرررت ةج

ج1ممختععر ج يعجمإجت  مي عجمتإلتا  عجمتإل جإجتعدعخيعجااجمخدألع جمخعنداجممخطبا.

تد ررزجمخررذ جج1922ماررتج رر ج ررذمجمخمررعنقنجرطبمررعجرررعج عرراجمختعررتاالاجمخترراجخصمتررهجتتررتجاررعمججج

 إلررتم جمخمررعنقنجمخألتاررتج شررأنجمخدرررت ماجم ررقجمخمررعنقنجمخاررع  جتتررتج ررذمجمختررع اخ جممخررذ جرررعءج

خ ب  جمخا عجلجمخألمع  لجمخألتاتةجخندش  جماخدعناجمأيم جاععخلجخنا ط ةجانتج رع  ةجموتإلرع جغ ر ج

ثجتراجمخدش م ج عخدرت ماجمتشتات جخنعمق عاجاإلتج ب جمت  ةجمو توع جمخدتزماتجخعرتةجرر م ا جت ر

جمل جختطبفجانتجمخصعالاجمخدشتيةجمخرعصرلجج10 اعجمخصتجماانتجخعمق لججنبجمخص الجختإل جإختج

تألع ج عخدرت ماجأمجردع جلجمختألع ةجااجمخدرت ماجااجإطع جاإلع لجرمادرل جأمجتت مفجمورف جإ

تزماررتجمخ ررعاع ئجمخمعصرر ائجيمنجمخاعيجررلجاشرر ج عخدرررت ما ج دررعجنيررججج عجررلجرتاررتةجا دررعجاتعنررفج

ختععر جرعجمخدترم ئجانتجمخدرت ماج ص ثجلتيجمخعمق لجانتجر م اجمخدرت ماجمخرط ر ة جممار ج ع

خنوعارر جمخدررترئججررب جمخدععخألررلجمخألاررتالجممخموارر لجمإاررعيةجمونررترعسجارراجمخدألتدررع جمخرراجااررناج ررذمج

مرتممخرهجمخدنصمرلج رهجررئج عراجمختعرتاالاجمختراجج22/12/1922مخمعنقنجمخألتاتجممخمعاذجرمذجتع اخج

ج2 عاجماتكعمجمخداتصتالجمختاجأرنتيعجاقمر جمختطق .جتدنت

 ثانيا: التشريعات العربية وتجريم المخدرات 

 مصإ:ه–ه1

تميججمخا عجلجمخألمع  لجمخدإل الجااجركعاصلجمخدرت ماجرعط ر ئجأجعجر  ئ جمام ج رقجمخا عجرلججج

مخقاع  رلجمالتت م ارلجمخش ا لج شم يعجمخدقيقااجممور م ا جممخفعناج قجرصق جمختتم   جمخألمع  لج

ج3رتدعااج رطجياع جاعناجيتج ذمجمخمق جرئجمور مم.مختاع جموجممخعالر ل جمتتم   

                                                           
 .ج19س جصج.مج-ج1
 21م.س جصجج-ج2
رإل  جس.نجج– جركتبلجمانألنقجمخدإل ال جمخمع  ةج1مخألمع  لجااجرقمريلجمخدرت ما"جطرصدتجر نسجرصبجمختائ ج"مخا عجلجج-ج3

 .193 جصج1990
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ماررتج ررتأاجأمخررتجرصررعمالاجرمعمرررلجمرقمريررلجرشرركنلجمخدرررت ماجرمررذجصررتم جماررر جمخعررعخاججج

ممخقمير جأنجج عجرلجمخدشر  جاراج  1219 دكعاصلجمخصش مجمتأل ااجتإلتا  جمرمعج  ماتهججملج

د تنلج عخماربلجخندكعاصرلجمخدررت ماج عنرتجتتررذجرقار جمخدصر مجان يرعجالجمخدكرعا جمذخر ج ذ جمخ

ج1جتعدع جمادال هجآنذمك.الجمخقا ملج  ئجمخدرت ماجم  ئجمو صكاجمخإلنلجمختمن ت

مج اعنجررعجتمبرهجمخدشر  جمخدإلر  جخنفجر ماجمخمعنقن رلجمختراج عنرتجتعتر  جارعنقنجمخدررت ماججج

خ مقمج عرت عج إلر عغلجارعنقنجرتارتجمم ربج 1912 جمخدرت ماججملجامعمج إصتم جاعنقنج رجآنذمك 

 جممخررذ جماررعجتج  رر  ج1921خاررملجج122تطررق جمخعإلرر جمرررعجلرريت جرررئجررر م اجم ررقجاررعنقنج ارراج

 ر خ جتعرتا جادرسجمخمرعنقنجمخارع فجمخرذ   جمررئجج1929خارملجج122متعتانهج دقربجمخمعنقنج اراج

موارتممجمانرتجامق رعاجرمع  رلجمأخر دجأ اجررعجتضردمهج رذمجمختشر اعج رقجتمإل إلرهجانرتجامق رلج

رمص لجتصمفجنقاعجرئجمخ ي جمخوعع جممجرتصتميج ر مفجرشرتيةجرتارتةجررعجميرعجتمار اجاالرراج

راعا مج ذخ جتقر يعاجماراجمخدتصتةجمادالج عختقرهجمخدتبرعجاراج عراجيم جج2خندتععط ئجمخدترم ئ.

يرتجمخدرترم ئجانرتجمخدرقميجمخععخاجمختراجأصربصتجترميججربرتأجمخعرالسج رت جمخعمرع جاطورعجانرتجمخد 

جمخدرت ة.

 ىل هن :ه–ه2

أصت جمخدش  جااججق اعج دطنعجمخم نجمخعشر ائجارتةجارقمن ئجتمضراج تألر ااجمختععرر ج ربعاججج

تألرع ج عخدررت ماجماععاربجانرتجاججرق اع جم رعنجأم جارعنقنجارمااجمومخدقميجمخدرت ةجمخدع مالجار

ج1922رررئج ررذمجمخترع اخجأ جارراججررملجججرمقماج3 جم عررتج1922امرعا جخعررعمجج13ررعخوترهج ررقجاررعنقنج

صرت جارر م جامضرراج دمرعج  ماررلجمخممرربجمخيمررت جمنرصجانررتجرععابررلج رر جررئجارررعخ ج ررذمجمخمرر م ج

ج3 عخصبسجممخج مرل.

                                                           
إادعنجرصدتجاناجمخألع    ج"خطق ةجمخدرت ماجمرقمريتيعجتش اع عجااجمخألديق الجمخدإل الجمخع   لجميمخلجمورع ماجج-ج1

 .20 جصج1999رإل  جس.نجج– جرطبعلج رضعنجمأمالي  جمخمع  ةج1مخدتصتة" جط
 .20م.س جصج-ج2
 22 عر جا اتجمخاع   ج"اقمن ئجمخدرت ماجمخألزم  ل" جم.س جصجج-ج3
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ج1911خعرعمجج122(جصت جمخمعنقنج اراج1921ج–ج1902مااجايتجمخقتتةج  ئججق الجمرإل ج)جج

تإلررع جعجمخداررع  جمخدتعنمررلج عوص طررعج ألد رر شررأنجركعاصررلجمخدرررت ماجاألررعءج ررذمجمخمررعنقنجلررعرالجمر

مخدإلر ال.جم عرتجج–مخدش م جممخج  جمخدش م ج عخدرت ما جمطبفجااجرد رعجما ميراجمخارق الج

مخررذ جأطنررفجان ررهجج1993/جج13/جج12 تررع اخجج2جررملجأصررت جمخدشرر  جمخاررق  جمخمررعنقنج ارراجج31

ع  رراجاررعنقنجمخدرررت ماجمخاررق   جماررتجمجتقصررتجمخدشرر  جأتكعرررهج شررك جأجعجرراجرررئجمخمررعنقنجمخ

ماررتجإنطررقدج ررذمجمخمررعنقنجمخألتاررتجانررتجتشررتاتجرتررقم نجخعمق ررعاجج1مخدقتررتجخندرررت ماجمخمدررقذرا 

ررر م اجمخدرررت ماجتارربجخطق تيررعجمآاع  ررعجم اررعيةجرنصق ررلجخدمررتم جمخج مرررعاجمم بررلجمختطررق ج

مواتإلررعي جخنألديق اررل ج دررعجنررصجانررتجرإلررعي ةجمارررقم جمخترراجاكررقنجرإلررت  عجإتررتدج ررذ ج

نار ج عر ئجمخرطرق ةجخألد رعجرعجاتد زج هجاعنقنجمخدرت ماجمخارق  ج رقجأنرهججمخع جأ   ج2مخأل م ا.

تإلررع جغ رر جمخدشرر م ج عخدرررت ماجاإلررم جرعاديررعج عوتألررع جيرردئجطع وررلجأخطرر جألرركع جمو

مخدرررت ماجمخاررق   ججرررئجاررعنقنج39 31 32 33مخألرر م ا جأالجم رراجمخألمعاررعاجمذخرر جارراجمخدررقميج

كبرلج ج ر جاإلرتجموتألرع جأمج ج ر جاإلرتجموجرتعدع جتإلرع جماخر دجمالججر دعجمخد تمأرعجألركع جمو

ج3مخشرإلاجامتجصمويعجيدئجطع ولجمخألم .

مأخ  مجال تجخمعجرئجمولع ةجإخرتجأنجج عجرلجمخدشر  جمخارق  ج شرأنجمخدرترم ئج عنرتجمميرصل ججج

 ص ثجاعرنياج شك جررتن  جمأتعحجخدتععطاجمخدررت ماجار صجمخعرالسجمإارعيةجمختأ  ر جمتقا ر ج

جاجإنج يرقمجخنعالس.مخدتع ععاجااجتمي

 لحالي في الحد من جرائم المخدراتالفقرة الثانية: مدى نجاعة التشريع المغربي ا

جرقفجنتمرعم جمخصرتاثجاراج رذ جمخومر ةجاررئجمختقريرعاجمخألتارتةجخنا عجرلجمخألمع  رلجمخدج   رلجارراججج

رألرع جركعاصرلجمخدررت ما جربرر  ائجاراجنورسجمخقاررتجررتدجنألعارلجمختشرر اعجمخدج  راجمخصرعخاجارراج

جركعاصلجمخدرت ما.

                                                           
 .1922لبعطجج0مجج3تبمع جمصعيقجان هجرألنسجم  مءجمختمخن لجمخع  جااجيم تهجمخدمعمتةج عختم جمخب ضعء ج تع اخجج-ج1
 .23 عر جا اتجمخاع   ج"اقمن ئجمخدرت ماجمخألزم  ل" جم.س جصجج-ج2
 .33س جصج.مج-ج3
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  ال: إقرار سياسة جنائية فارقية أو 

تدعل عجرعجمخدمتض عاجمختمخ لجمختاجترتاقجإخرتجإصرتم جتشر اععاجارعي ةجانرتجإجرت عع ج رع  ةججج

مخدرت ماجمتطقاميعجرئجرد عجمخمقمتا جمتزمرمعجررعجإ تورع جما ر ةجإجرتيالكجمخدررت ماجاعخد رع ج

خبعاجمخمبعتعاجمخدررت ةجانرتجمخإلرع تجمخعرعخدا جمتقر هجأصع عجموتيعمجخندج  ج دإلت جأجعجاج

مخدتعنررفج زررر جمويرررعنجانررتجمخدرررت ماجمماعاررلجج1913رررع جج23اررعمجمخدشرر  ج إصررتم ج ي رر ج

مخدترم ئجان يع جممخذ جلك جطو ةجنقا لجتألنتجااجا مجامق عاجصرع رلجرمعجربلجانرتجرر م اج

ج1 د.مختي ابجرئجريلجمانتجيدعنجمخقاعالجمخال رلجخندترم ئجرئجريلجأخ

ااج قنجأنجمخدش  جمخدج  اجارتجإجرتألع جاراجج عجرتهجمختأل اد رلجج1913متتألنتجأ د لج ي  ججج

توعا عاجمختمخ رلجمخدعم رلج دكعاصرلجمخدررت ما جموجمخعمع  لجخندش  جمختمخاجمجتبعهجخطقةج رطقةجاا

مخعمن رلج جمإتوعا رلجمخدر ا ماج1921توعا رلجمخقت رتةجخارملجأار جا رهجمخدبرعيئجمختراجتضردمتيعجموت ثج

 جم ماج قجمختش اعجماجعجاجمخدطبفجااج رذمجمخدألرع  جمإجرتد جاع درعجتترتجمآلنجيمنج1911خاملج

جأنجتط أجان هجأالجتج   ما.

جمترررذاعجتبعمررعجتطررق جمخا عجررلجمخألمع  ررلجارراجرألررع جركعاصررلجررر م اجمخدرررت ماجنألررت إمجإذجرررعججج

فجختشرتاتجرر م اجمجإتألع جمخ جايتتشع ج ذ جمخاع  ,جفجخنص نقخلجيمنجمن,جمتألع جماع اجايتمتألع  ئ

مخدرت ما,جإذجاالترظجررئجخرال جمخترتم   جمخزر ارلجأنجمخدشر  جمخدج  راجارتجلرتيجررعجاارلجمختألرع ج

ممخدي   ئجممخقجطعءجم قجأر جطب عا جنا مجانج ذ جمخوالج اجمختاجرئجم مءجإنتشع ج ذ جمآلارل ج

تشرع جمخدررت ماجمتي ابيرع جمررعجم  جتشتيجااجرععابلج  الءج قجااجمخصم ملجتشتيجااجرقمريرلجإن

تمدجإذجررعجارق نج رطرق ةجذخ جابمتجمختشر اعجمخدج  راجاراجرقمريرلج رذ جمآلارلجغ ر جذ جنورعجمرر

 2جنتشع  ع.مخاع  ةجمإ

                                                           
 مرعجان يع.ج11س جصج.جك ملجمخ تعخاج ج"موجت مت أل لجمختمخ لجممخقطم لجخدكعاصلجر م اجمخدرت ما" جمج-ج1
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اإنجمخمإلقصجمخزر ارلج عنجمخيتفجرئجمخعمق لجأجعجعج قج ر جمخدرعخو ئجم ي جمآلخ ائججذإمجج

ابرتمجروعقخيرعجغ ر جذ جررتمد جمالجأي جانرتجذخر جتألع جممختي ابجمإنتعسجمخدرت ماجمخدتعنملج عو

مان ررهجمررربجر مرعررلجج1 رررئجخطررق ةجمخمضررعاعجمخترراجتعرر مجانررتجرصع دمررعجمخدج   ررلجمتألديررع

ررتن جمااعع جمخدمإلقصجان يعجااجإطع جمخاي  جمخاع فجم ذخ جر مرعلجمخعمق عاجمخدم  ةجاراج

ج ذمجمخرإلقصج شك جاتالءمجرعجررتن جصق جر م اجمخدرت ما.

ج 1913نتبع جإختجإنجمخدش  جمخدج  اجاتجنرصجانرتجرمتضرتج رعخ جما د رلجاراج ي ر جتجموننوجج

ماتعنررفجماررر ج إاوررعءجمخدررترم ئجرررئجمخدتع عررلجمخألمع  ررلجإذج غرربجارراجمخرضررق جخنتررتم   جمخعالر ررل ج

إالجأنجمخقمارعجارت جج2  غبتعجرمهجااجراعاتةجمخدترئجانتج ذ جمخدررت ماجممخرترنصجررئج رذمجمخرتمء

مجمخدمتضررتجالجاألررتجخررهجت ررزمجرررئجمختطب ررفجخج ررع جمخد جاررعاجمخدترإلإلررلجارراجاررالسجانررتجأنج ررذ

روتم ةجإخرتجإنشرعءجر جارعاجرترإلإلرلجاألرتجا يرعجج1913مخدترم ئ جم ذخ جتا جرمتض عاج ي  ج

خذخ جمربجانتجمخدش  جأنجاعاج يذمجمخمإلق جمأنج 3مخدترئجمخدمعخجمخدمعجبجممخداعاتةجمخال رل 

ج.اتتخ ج ا الجرئجأر جتالا ه

 ثانيا: تكثيف التعاون الدولي في مجال المخدرات 

إي م ررعجرررئجمختمخررلجمخدج   ررلج رطررق ةجمخدرررت ماجأصررب جرررئجمخضرر م  جخنررفجتعررعمنجيمخرراججج

 عاتبع  جرئجمآلخ عاجمختاجأابتتجاععخ تيعجمرتمم عجااجرألع جركعاصلجمخدررت ما جاكر جريرتجرصنراج

مختي ابجمموتألع جمختاجتمقي عجمخعإلع عاجمختمخ رلج غاجأ د تهجالجااتط عجخقتت جأنجامعممجادن عاج

جمخدمادل.

مانتج ذمجماجرعسجامرتججرع  جمخدجر  جإخرتجمخدإلرعيالجاراجمارتجربكر جانرتجموتوعا رلجمامخرتججج

 جمصرعيقج عررت عجانرتجموتوعا ررلجمخقت رتةجخندرررت ماجمخإلرعي ةججررملج1922مخدتعنمرلج رعاا قنججررملج

                                                           
 .12سج جصج.جك ملجمخ تعخاج ج"موجت مت أل لجمختمخ لجممخقطم لجخدكعاصلجر م اجمخدرت ما جمجج-ج1
مختقر يعاجمختاجنعياج يعجماراجمخدتصتةجااجإتوعا عاججعا جمخدش  جمخألمع اجمخقطماجااجإا م  ججخدبتأجمخعالسج ت جمخعمع جج-ج2

انتجأنهج" عخ غاجرئجأتكعمجج32اتجنإلتجااجمخوم ةج) (جرئجمخدعيةجج1921ركعاصلجمخدرت ما جإذجنألتجأنجموتوعا لجمخقت تةجخاملج

ذج صفج  الءجمخبمتجمخاع ف جاألق جخنتم جماط مف جامترعجا تكبجرا اقجإجتعدع جمخدرت ماجرف ج ذ جمخأل م ا جأنجتتر

مالرعص جإرعجاقيعًجائجإيمنتياجأمجرععابتيا جأمج عويعالجإختجإيمنتياجأمجرععابتيا جمختتم   جمخال رلجختزمات اجج عخعالسجمخطبا ج

 ."32رئجمخدعيةجج1ممختعن ا جممخ اعالجمخالتملجمإاعيةجمختأ   جمإاعيةجإيرعرياجمرتدعا عًجمامعًجاتكعمجمخوم ةج
 .10صجج,س.مجمخدرت ما جر م اجخدكعاصلجممخقطم لجمختمخ لجموجت مت أل ل"جمخ تعخا ججك ملج-ج3
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 ج ص رررثجإخترررزمج1922أ ترررق  جج22اجرررر  خجاررراج ج)إتوعا رررلجا  مرررع(ج دمتضرررتجر جرررقمجرنكررر1921

مخدجرر  ج كرر جرررعجأا تررهجمالتوعا ررلجرررئجنإلررقصجمأتكررعمجمتقصرر عا ج دررعجصررعيقجمخدجرر  جانررتج

 ج1993موتوعا رلجمخع   ررلجخدكعاصرلجموتألررع جغ رر جمخدشر م ج عخدرررت ماجممخدر ا ماجمخعمن ررلجخاررملج

ج1م كذمجتكقنجمخددنكلجاتجت صتجانتجمخقاعءج إختزمرعتيعجمختمخ ل.

خبمقيجإتوعا لجا  معجاإنجمخدجر  جأصرب جاعتبر جرر م اجمخدررت ماجررئجيردئجمخألر م اجج عخ رق مجج

مختاجاتاجا يعجتارن اجمخدألر ر ئ ج درعجتعتبر ج رذ جموتوعا رلجماجرعسجمخمرعنقناجختارن اجمخدألر ر ئج ر ئج

مخمرق جماط مفجمختاجالجتقرتج  ميعجإتوعا رلجامع  رلجأمجرتعرتيةجماطر مفجختارن اجمخدألر ر ئجاراج رذمج

جرئجمخأل م ا.

 دعجاموذجمخدج  جرمتض عاجموتوعا لجمخدذ ق ةجا دعجاتعنرفج عختارن اجمخد ماربجمخدمإلرقصجان رهججج

رررئجنوررسجموتوعا ررل جممخررذ جاعمرراجمخارردعحجخنشررصمعاجمخج رر جمخدشرر مالجمخترراجتصدرر جج11ارراجمخدررعيةج

متصرتجر مابتيرعججمخدرت ماج دقمصنلجط اميعجإختجخع سجإان اج نتجأمجأ ف ج عنراججرنطعتهجمخدرتإلرل

 م ررلج شرر ج قاررلجرد ررعجمالرررعصجمخدتررق ط ئجارراجإ تكررع جررر م اجمخدرررت ماجخكررئجأتررتجأ رراج

مخألقمنبجمخداتصتالج قمجطلجإتوعا لجا  معجااجرألع جركعاصلجمخدررت ماجممخدتعنمرلج دكعاصرلجتب ر اج

ج9131مارقم جمخدتصإلنلجرئجموتألع جغ  جمخدش م جااجمخدرت ماجخاجاتاجتوع نهجااجإطع ج ي ر ج

مخدتعنررفجج33.10رررئجمخمررعنقنج ارراجج2غ رر جأنررهجترراجمختمإلرر صجان ررهج شررك جرعررزم جارراجمخوإلرر جج2

مخدت سجااجرألدقالجمخمرعنقنجمخألمرع ا جممخصرع جأنجانرتجمخدشر  جإاصعررهجج3 دكعاصلجغا جمارقم 

ااجمخاي  جمخدذ ق جأمجمولع ةجخنوإل جمخدذ ق جااجمخاي  جخارتج ر جخإلرعصجارتجاعتر  جتألر ااج

ت ررت عجارراجاررعنقنجممتررتجرررعرعجرررعنعجاألرر مج رر جألرركع جموتإلررع جغ رر جمخدشرر م جمخدرررت ماجمتق

  عخدرت ما.

 

                                                           
 مرعجان يع.ج12 جصجس.مج "مخدرت ماجر م اجخدكعاصلجممخقطم لجمختمخ لجموجت مت أل ل"ج جمخ تعخاججك مل  -ج1
 ج12سج جصج.مج-ج-ج2
مخدتعنفج دكعاصلجغا جمارقم  ججج30ج–ج10ج تمو ذجمخمعنقنج ااج2111أ  ا جج11 جمخإلعي جااج1.11.19مخاي  جمخش ا ج ااجج-ج3

 .1309 جصج2111رع جج3 تع اخجج0022مخدمشق ج عخأل اتةجمخ جد لجاتيج
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 الفصل الثاني:

اإلطار اإلجرائي الخاص بجرائم 

 المخدرات
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ررئججعمخدألتدعرعا جخدرعجخيرعجمإاتإلعياعجمصص عجخك جمخرتم جمتشك جر م اجمخدرت ماج عراعجأرم جج  

اارع  جمخدرتر ةجمجت   لج سمسجمارقم  جملوعا لجمويم ة انتجموخال ج شوعا لجمالاتإلعيجمجماع 

 دررعجارر ا جانررتجمخمرر اججانررتجصررصلجماارر مي جاضررالجاررئجتررأا   جانررتجخنررفجرألتدررعججررن اجصررص ع 

تاعجو تكررع جارر جمخ ررعاجمخعدرر جمور مررراجمخدررمااجممخدبررعيئجمخاررع تةجا رره جاضررالجاررئج قنررهجاعررزم

ج.ر م اجالجتصدتجامبع ع

مخدش  جمخدج  اجر م اجمخدرت ماج مقمارتجإر م  رلجخعصرلجتد رز جخإلصجخيذ جمواتبع ماجمجج

تصمررفجنقاررعجرررئجمختررقم نج رر ئجتررفجمختمخررلجارراجمخعمررع جمجيرربطجأرررئجمخألرر م اجمجاررئج ررعااجأنررقم 

ج.ردتنكعتيامجتفجمخدتياجااجمختاع جمجتدعالجت اتياجمخشرإل لجمجت رلجراع مياجمجج مخدألتدع

مخعدقر رلجتتعرع مجرإلرنصتعن جرإلرنصلججمإاعررلجمخرتاقدادمذجمخق نلجمامخرتجخقارق جمخأل ادرلججج

 رررعخصفجاررراجرإلرررنصلجمااررر ميجمججرررتم م جمخدألتدرررع إ رررأرئجمجمخدألتدرررعجاررراجامرررع ج ررر جررررئجارررر 

فجمختمخرلجاراجغ ر جأنجترجرمرع  جررئجريرلجأخر د رعجادنكقنجرئجردتنكرعاجمت رلجممخرإلقص لج

ترقارر جأريزتيررعجمخمع دررلج عخبصررثججركعاصررلجررر م اجمخدرررت ماجتمتضررايرربطججررك ملجمخدألتدررعجم

إندرعج رقجأنج رذمجمخترقار جخر سجرطنمرعجممختصم فج عراجمورر مءماجمخدعجرلج عخص رعةجمخرعصرل جإالجم

رم ررتج عخمررت جمخررال مجخندقم نررلج رر ئجرمتضرر عاججررنطلجمختمخررلجرررئجريررل جمإتترر ممجمخصررفجارراجمخص ررعةج

جمخرعصلجرئجريلجاعن ل.

موتتر مسجمختراجاتدترعجرئجمخار الجممخرورعءجممخ مارلجممخدرت ماجتتد زج مت جمخدعج عنتجر م اججج

اررعنقنجمخداررط ةجمج1913رررع جج21ج  رراجرررئجخررال ج ي رر ج يررعجر تكبق ررعجامررتجادرر جمخدشرر  جمخد

أخر دجخعصرلجاتجخعصلج د تنرلجمخبصرثجمختدي رت جممختصم رفجموارتمي جمانتجميعجاقممخألمع  لج

ج د تنلجنشقءجمختاقد.

جمام مخدبصررثجنمررعامجارراجج خوإلرر جإخررتجربصفرر ئج   ارر  ئ ررذمجمادكررئجتمارر  اج يررذمجمواتبررع جمجج

مخبصثجممختص  جااجرر م اجمخدررت ماجممخأليرعاجمخدررق جخيرعجمخبرثجاراج رذمجمخمرق جررئجإر مءماج

مولركعخ عاجعمدجمخمعلالجائجرر م اجمخدررت ماجمخنتا جانتجأنجنتط قجااجمخدبصثجمخفعناجمخأل م ا
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تتدجانارولجمخدشر  جمخألمرع اجاراجإار م  جخيرذ جمخدفع ةجأامعءجتص اكيعجرب  ائجااج  جربصثجانتج

جمخرإلقص عا.

المبحث األول: إجراءات البحث والتحري في جرائم المخدرات 

 في هذا النوع من الجرائم توالجهات المخول لها الب

إنجطر قجموابرعاجأمجررعجاعر فجاراجمورر مءماجمخألمع  رلجمخع   رلج عخرتخ  جمخألمرع اج راجادن ررلجججج

ماجعن تجممخصألججواعرلجمختخ  جانتجتإلق جمخوع جرئجاتره ج يتفجتأ  رتججردعجأ ف جرعجادكئجرئ

صصلجمماعلجأمجنو يعجائجمخدتيا جايقجمختخ  جمخمعطعجمخرذ جاعتدرت جاعيراجمخدقيرق جاراجرارتمتمتهج

ماررعنقنجج1913رررع جج21 جماررتجخررصجمخدشرر  جارراج ي رر ج1مخمعنقن ررلجوصررتم جتكدررهجارراجمخمضرر ل

مخداط ةجمخألمع  ل جر م اجمخدرت ماج بعاجمخمقماتجمور م  لجمخرعصرلجيمنجغ   رعجررئجمخألر م اج

ماخ د جمان هججمتط قجربت  عجورر مءماجمختصم رفجممخبصرثجاراجرر م اجمخدررت ماجربر  ائجاراج

نتجأنجنتط قجااجمخممطلجمخدقمخ رلجخنأليرعاجنوسجمخقاتجمخا عجلجمخألمع  لجخندش  جااج ذمجمخدألع جا

 ختإلعصجمخبثجااجر م اجمخدرت ما.إمختاجأنعطجخياجمخدش  ج

ه
 لبحث والتحقيق في جرائم المخدراتالمطلب األول: إجراءات ا

ادفرر جمخبصررثجممختوترر مجمتألررزجمخدررقميجممخمبعتررعاجمخدرررت ةجتألرر جمخزمماررلجممخررتخ  جمخمررعطعجارراججج

خدتياجتع زمجخندقميجمخدررت ةجاعتبر جأ راجمخمر م ئجمخدعيارلجاراج ر جاضعاعجمخدرت ما ج دعجأنجيبطجم

ر م اجمخدرت ماجوابرعاجمختيدرلجاراجرعنبره جمان رهججرمصعم جمختطر قجاراجمخومر ةجمامخرتجخنتوتر مج

 جارراجترر ئججررمتط قجاراجمخومرر ةجمخفعن ررلجخنتنرربسجممخقيررعج1913ممخبصرثجممخصألررزجارراج رر ج ي ر ج

 مخألمع  لجخندش  جمخدج  اجااج  جرئجمخوم ت ئ.جتصتجمخص مجلجمخما الجرعجإ  م جمخا عجل

                                                           
 جرألنلجمخمضعءجممختش اع جمخدطبعلجمخ جد لجخنألديق الج2ماخض  ج"اقماتجموابعاجااجر م اجمخدرت ما"ج  مخدمألاج-ج1

 مرعجان يع.ج11 جصج2111مختقنا ل جتقنس جس.نج
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 1791والتفتيش والحجز في ظل ظهير الفقرة األولى: إجراءات البحث 

غعخبعجرعجتاتقربجخ رقطجمخبصرثجاراجرار حجمخأل ادرلجتوتر مجماررع ئجممالررعصجممخدصرالاججج

رمتضر عاجارعنقنجمختاجتكقنجخيعجاالالج عخوإل جمخد تكب جمماص جااج ذ جمخعدن رلجأنيرعجترتاجمارفج

إذجرررعجتعنررفجماررر ج ألرر م اجج1913رررع جج21مخداررط ةجمخألمع  ررلجم عرراجمخمررقمن ئجمخرعصررلج اي رر ج

مخدرت ما جر ما عجا يعجمخدش  جرألدقارلجررئجمخضرقم طجمماتكرعمجمختراجنرعياج يرعجرألدقارلجررئج

ججر لممخعيرتجمخرتمخاجمخررعصج رعخصمققجمخا عج1مخدقما فجمختمخ رلج رعواالنجمخعرعخداجخصمرققجمونارعن

ممختراجإجتصضر اجصر متتعجرعط ررعاجج3ممخد فرعقجموا امراجخصمرققجموناررعنجممخشرعق ج2ممخدتن رل

تإلرعالاجمت ررلجمموتياجمخص اعاجمخو يال جمإتت ممجمخص عةجمخرعصلجخنناعنجمت رلجمخد مجالاج

مخدمع   جماتجماعجمخدج  جانتج ذ جمخدقما فجم نق جنإلقصيعجمتقريعتيعجااجمخمعنقنجماجعجراج ج

رررئجيجررتق جج23ت ررثجنررصجمخوإلرر ج4  اررعج ررذ جمخصمررققجإخررتجرإلررعفجمخصمررققجمختجررتق الج ص ررث

اراج ممخضرقم ط انرتج رذ جمخصمرققجمأتعطيرعج دألدقارلجررئجمخمقمارتج2111مخددنكرلجمخدعرت ججرملج

                                                           
"الجاع مجأتتجختتخ جتعاواجااجت عتهجمخرعصلجأمجج1932رئجمواالنجمخععخداجخصمققجموناعنجخاملجج12اجمخدعيةجرعءجاج-ج1

أج تهجأمججكمهجأمجر مجالتهجأمجخصدالاجانتجل اهجمجدعته جمخك جلرصجمخصفجااجمخصدعالجمخمعنقن لجرئجرف ج ذ جمختتخالاجأمج

 تن جمخصدالا".
انتجأنهج"الجاألق جتع ااجأ جلرصجج1922تمخاجمخرعصج عخصمققجمخدتن لجممخا عج لجخاملجرئجمخعيتجمخج11م يجااجمخدعيةجج-ج2

انتجنصقجتعاواجأمجغ  جاعنقناجختتخ جااجخإلقص عتهجأمجل منجأج تهجأمج  تهجأمجر مجالتهجمالجا جتدالاجغ  جاعنقن لجتدسج

 ل اهجأمججدعته".
انتجأنهج"الجاألق جإنتيعكجت رلجموناعن جمرئجج1921ممخشعق جخاملجرئجمخد فعقجموا اماجخصمققجموناعنجج3أم ياجمخدعيةجج-ج3

 تمهجإتت ممجت عتهجمجالرتهجمخبتن لجممخدعمقال".
ااجمختش اععاجمخدمع نلجنألتجمخعتاتجرئجمختم ج اعتج ذمجمخصفجإختجرإلعفجمخصمققجمختجتق ال ج عاتبع  جمخا عسجمخذ جاصداجج4

مخص عةجمخرعصلجخنناعنجيتجتعاوعاجرئجأم  جخياجمخدش  جريعمجمختمم بجممخبصثجممخدععاملجائجمخم م ئجممخصألججخنضبطجمخألمع اج

 ألنت مجتألتجأجعجيعجااجمخمق جمخاع تجأنج"جرمز ج  جإناعنج قجانعتهجمخصإل ملجخنوع جمخدأل م.جاصدعالجمخداكئجااجإن

ت ئججط تهجمخفق ةجج1191"ج  مدعجااجا ناعجخاجاتم  ج ذمجمخصفجإالجااجيجتق ججeveryman’s house is his castle"ج

 la maison de chaque citoyen est un asile“مخو نا لج دبتأجاعمج مقخيعج"جأنجرمز جمخدقمطئج قجانعتهجمخصإل مل"ج

inviolable“ج دعجأنجمختجتق جمخاقا تاج)جع مع(جت ئجا  جمخصفجااجت رلجمخداكئجرعنيعجرمإلق ةجانتجرمز جمخدقمطئجيمنج.

رمهج"جت رلجرمع  جمخدقمطم ئجمت الجمخد مجالاجرصد تعنج عخمعنقن".جمااجج22موناعنجأمجمخو ي جت ثجرعءجااجمخدعيةج

منو يجمختجتق جمخدإل  جائججع  جمختجعت  جمخع   ل ج  جممختجعت  جمخاع ملجان هج أنجملت طجااجرد عجمختش اععاجمخدش ا لجامتج

انتجأنهج"جخنداع ئجت رلجاالجج33مخصعالاجمخصإلق جانتجإذنجاضع ا جمأنجاكقنجموذنجمخمضع اجرابب جت ثجتمصجمخدعيةج

 قن."األق جيخقخيعجمالجتوت شيعجإالج أر جاضع اجراببجمامعجاتكعمجمخمعن
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اقمن مهجمخععيال جمان هججمتط قجااج ذ جمخوم ةجخنبصثجممختوت مج ممطرلجأمخرت جاراجتر ئججرمتط قج

 ااجمخممطلجمخدقمخ لجخنصألز.

 

ه

 أوال: التفتيش والبحث 

خاجاع فجمخدش  جمخدج  راجمختوتر مج)جرقمءجمخشرإلراجأمجمخدمزخرا(جلرأنهجاراجذخر جلرأنج رعااججج

مختشر اععا جمإ تورتج عختمإلر صجان رهج كقنرهجإررر مءجررئجإرر مءماجمختصم رفجتع  رعجريدرلجتع اوررهج

تمقمج هججنطلجخنومهجممخمضعء جماتجا اهججعراجتائجمخصا ماج أنهج"إر مءجرئجإر مءماجمختصم فج

تتي عجمخمعنقنجتاتقربجمخبصثجائجمايخلجمخدعيالجخألمعالجأمجرمصلجتصمفجماقايعجااجرقاعجخرعصج

اتدترعج عخص ررلج جراجمخمار جارئجإ ميةجصرعتبه".ج دررعجا ارهجمخرت تق جرصدرتجرإلرطوتجانرتجأنررهج

"إر مءجتصم فجامقمج هجرق ر جرررتصجخنبصرثجارئجأيخرلجرعيارلجخألمعارلجأمجرمصرلجمذخر جاراجرصر ج

أترعطجمخدشر  جمخدج  راجمخشر طلجمخمضرع  لج مارت 1أمجختدجلرصجمامرعجاتكرعمجمخمعنقن رل" خعصج

 ارر عسجرررئجمخم ررقيجأامررعءجتوترر مجمارررع ئ جغ رر جأنيررعجخرراجتتطرر قجخنتوترر مجمخألاررداجمخررذ جادكررئجأنج

ااتيتفجمالرعصجأامعءجمخبصثجائجمال عءجممخقجع  جمختاجادكئجأنجتقرتجااجتق تياججقمءجااج

مخرع ر لجأمجمختمخن ل جمخاجاش جمخدش  جااج ذمجمخبع جإالجانتجإر مءجتوتر مجمخمارعءجررئجرال اياج

ررئجنورسجمخمرعنقنجج23رئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل ج درعجنإلرتجمخدرعيةجج21ط فجإر أةجااجمخدعيةج

ررئجج21انتجأنجموخال ج ذخ جاكقنججببعجخبطالنجمور مءماجمرعجات تبجاميع جااجرعءجااجمخدرعيةج

عنقنجخ ض  جانتجأنهجاألق جإرر مءجمختوتر مجمخألارت جانرتج ر جلررصجاراجميرعهجتصرتجنوسجمخم

 جمإذجتطنربجمارر جإخضرعايعج مختوتر م مخص مجلجمخما ال جمأنجت رلجمخد أةجالجتمتي جأامعءجإر مء

                                                           
اقج جأياب ج"جمخماعمجمخمعنقناجختوت مجمخدمع  جمإلكعالتهج" جي نقمجن  جليعيةجمخدعرات جااجمخمعنقنجمخرعص جرعجت جمخعنقمجج1

ج8 جص2111ج2119رعرعلجرقال جمجدعا   جركمعس جس.سج مخألمع  لجممارم ل ج ن لجمخعنقمجمخمعنقن لجممواتإلعيالجممورتدعا ل 

 .مرعجان يع
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خنتوترر مجمخألاررت جاتعرر ئجمرق ررعجأنجتمررقمج ررهجإررر أةجامتررت يعجيررع طجمخشرر طلجمخمضررع  لجرررعجخرراجاكررئج

ج1مخضع طجمر أة.

 كذمجااي جأنجتوت مجمالرعصجمخرذ ج صرق تياجمخدررت ماجرر تبطج عخقيرعجتصرتجمخص مجرلجمجج

جمخما الجغ  جأنجمخقماعجأنهجاأل دجتوت شياجرتتج عنتج معكجا م ئجأمجتألججتاد ج تقا ويا.

خرراجاتطرر قجخنتوترر مجمخألاررت جانررتجمالرررعصجمخدصتدرر جت ررع تياجج1913ممخاررع  جأنج ي رر ججج

ج2 مءجأجعجاجاتعنفج توت مجمخدمع  .خندرت ماجغ  جأنهجنصجانتجإر

مإذج ررعنجمخدشرر  جارراجاررعنقنجمخداررط ةجمخألمع  ررلجمخدج   ررلجاررتجأتررعطجتوترر مجمخدمررز ج ألدنررلجرررئججج

مخضرردعنعاجممخشرر مطجاإنررهجارراجررر م اجمخدرررت ماجميررعجإررر مءماجراررط الجخعصررلجنررصجان يررعج

خدشر  جادرئجخرال جرضرعر ئج رذمجمخوإلر جنألرتجانرتجأنجمج19133ررع جج21رئج ي  جج11مخوإل ج

األ ررزجمختوترر مجمخررقجخررع سجمخقاررتجمخمررعنقناجمخدصررتيجارراجاررعنقنجمخداررط ةجمخألمع  ررلجم ررتمنجرقمامررلج

جصعتبجمخدمز  جخكئجذخ جرش مطج عخصإلق جانتجإذنج تع اجرئجردف جمخم ع لجمخععرل.

ختإلرررعصجمخدصنررراجخق  ررر جمخدنررر جمنقم ررره جمأنجاكرررقنجركتق رررعج رررذمجموذنجاألررربجأنجاتم رررتج عوجج

 هجردرئجأصرت  جمأنجاكرقنجصر اصعجاراجمختالخرلجانرتجموذنج رعختوت مجممخوتر ةجمر  خعجمرقاععجان

خكررئجإذجترراجج4 مخزرم ررلجخارر اعنجروعقخررهجممخشرررصجمخدمررعطج ررهجختمو ررذ جمرررعجإذج ررعنجخعصررعجأمجاعرررع

 1مختوت مجيمخ جمخاعاعاجمخمعنقن لجاالجاتطنبجمار جمخصإلق جانتجموذن.

                                                           
 جرطبعلجمارم ل جمخ  عط جس.نج3 ج قتدقش جيخ  جمخش طلجمخمضع  لجااجتص ا جمخدصعي جمتقا فجمخداعط " جطابتجمخنط ج-ج1

 .112 جصج2113
متجأمجبمخدمز جانتججأنهج:ج"اعتجرمزالجراكقنعج  جر رئجرألدقالجمخمعنقنجمخألمع اج011ا فجمخدش  جمخدج  اجااجمخوإل جج-ج2

مم ججقمءج عنجراكقنعجاعالجأمجرعتمجخناكئ جم ذخ جرد عجرنصمعتهج عخاعتعاجمتاع  ج  تجأمجراكئجأمجخ دلجأمجرأمدجاع تجأمجرت

 مختممرئجممخرزائجمموصطب ..."
 .111رصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل"جر رعججع ف جصجج-ج3
جج29ااجرعيتهجج13/3/1901مخإلعي ج تع اخجج112أرع جاعنقنجأصق جمخدصع دعاجمخألزم  لجمخاق  ج)اعنقنجمخشك (ج ااجج-ج4

توت مجمخدمع  جإذج عنجمخشرصجمخذ جا ميجيخق جرمزخهجمتوت شهجرشتبيعجا هج أنهجاعا جمخأل ادلجأمجل ا جأمجرتتخ جا هجأمجتع زج

أل عءجتتعنفج عخأل مج جأمجرر جلرإلعجرتاتجان ه ج دعجتتيجمخدش  جمخاق  جمالرعصجذم جمخإلولجمخدعم قنج إر مءج ذمج

يبعطجمخش طل ج سجعءجمخدرعا جماضعةجمخم ع ل.ج معًءجانتجأرٍ جرئجاعياجمختصم فجااجتعخلجمخألمعالجأمج ةجمخإلن  مختوت مجم اجاضع

جمخألمصل جماا دجانتج ذ جمخش مطجر م اجمخدرت ماجممخد ا ماجمخعمن ل.

معجاعنقن لجخنتوت مجم رمعجمرئجمخد مخذماجمختاجتعع جانتجاعنقنجمخشك جمخاق  جااجلمهجمخدتعنفج توت مجمخدمع  جأنهجخاجاصتيج رج

رع معجادمعجانتجمالرعصجمخدرق جخياجتوت مجمخدمز جمخم عمج ه جمان هجادتتجتعنفجمار ج توت مجمخدمع  جاإنجتوت شيعجام ج معًءج

 انتجأرٍ جرئجاعياجمختصم فجميمنجتم  تج تقا تجرصتيجادمعجإر م ه.ج
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ج

جامخدرت ماجالجارنقجرئجا ي ت ئادقرعجاإنجتوت مجمخدمع  ج صفعجائججججج

جمخو ي لجمامخت:جتوت مجرمز جرشتبهجا هجااجإ تكع جإتتدجر م اجمخدرت ما.- 

رئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  رل جتضرق جمخدشرتبهج رهجج21ااج ذ جمخصعخلجأخزمجمخدش  جمافجمخدعيةججججج

ق و ئجأمجرررعجادفنرره جمامررتجتعررذ جذخرر  جااررتتااجيررع طجمخشرر طلجمخمضررع  لجلررع تائجغ رر جمخدرر

ج.مخرعيع ئجخانطته

جمخو ي لجمخفعن ل:جتوت مجمخذ جاأل دجااجرمز جغ  جمخدشتبهجا هج صفعجائجمخدرت ما.- 

تضرق جصرعتبجمخدمرز جأمجررئجامرق جامره ججااج ذ جمخصعخلجإاتضتجمخدشر  جمارفجنورسجمخدرعيةججج

 خانطته.مامتجغ ع ياجاطنبجيع طجمخش طلجمخمضع  لجتضق جلع تائجغ  جمخدق و ئجمخرعيع ئج

ماتجتاتقربجي م ةجمخبصثجائجرر م اجمخدررت ماجإرر مءجتوتر مجاراجأررع ئجانرزمجأصرصع يعججج

 كتدعنجمخار جمخديمرا جاوراج رذ جمخصعخرلجاكرقنجيرع طجمخشر طلجمخمضرع  لجمخدكنر ج رعختوت مجرنزررعج

رررئجنوررسجج09 كتدررعنجمخارر جمخديمرراجمأنجاترررذجرد ررعجموررر مءاجمخكو نررلج ررذخ ج إلرر ا جمخدررعيةج

جمتتصمفجمخدصعاالجانتجمخا جمخديماج أر ائجأجعج  ئ:ج2مخمعنقن 

إتت رعطجيرع طجمخشر طلجمخمضرع  لجمخدكنر ج رعختوت مجمجارتمجموطرال جإالجانرتجمخقارع فجمجج    -ج

مالرر عءجمخترراجارر دجاع ررتةجارراجإطالايررعجمجمخترراجخيررعجاالاررلج عخأل ادررل جذخرر جأنررهجرتررتج أدجأنجتنرر ج

جان هجمورتمع جائجموطال جان يع.مخقا ملجأمجمال عءجالجتتعنفج عخأل ادلجمربج

                                                                                                                                                                                           

مخمعنقنجااج الينعجادن لجمختوت مجائجمخدقميجمخدرت ةجيمخ جخصجمخدش  جمخو نااجمخذ جابمتجيم دعجر رععجخقميعاج  دع 

رئجمخمعنقنجمور م اجمخو نااجأخزمجختوت شيعج ض م ةجمخصإلق جانتجت خ صجج09مخدصالاجمخدعتةجخناكئجإختجأتكعمجمخوإل ج

مخدرت ماجأمجاتاججرابفجرئجم   جمخألديق الجأمجرئجاعياجمختصم فجمخدتعيتج عخمض لجإذج عنجمار جاتعنفج دصالاجتاتين جا يع

 ا يعجتإلم عجمخدرت ما.
رعءجااجإتتدجا م ماجمخدألنسجماانتجأنج"ادن عاجمختوت مجمختاجتدتجيمخ جمخاعالجمخمعنقن لجالجتصتعسجوذنجم   جمخدن جج-ج1

جااجتعخلجماق جمختوت مجخع سجمخاعاعاجمخمعنقن ل..."ج1913رئج ي  جج11مخذ جملت طجمخوإل ج

أم ي جرصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجج9303/23 جرن جرمصاجاتيج1923رع جج29 تع اخجج3932ا م جاتيجج-

 .111س ججصج.مخعدن ل" جم
 .ج19اقج جأياب ج"جمخماعمجمخمعنقناجختوت مجمخدمع  جمإلكعالتهج" جم.س جصج-ج2
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اتمجإطال جغ   جانتجمال عءجأمجمخقاع فجمخقمربج تدعنيعجتتتجمخقجتعنرفجمارر ج دارعات جج-ج ججج

ج1مأنجابعت عجائجأا ئجمخج  .

ررئجموارالنجمخعرعخداجج12إنجتضد ئجمخدش  جخوإلق جرممملجختوت مجمخدمع  ج قجتك اسجخندعيةججج

مخعيرتجمخرتمخاجمخررعصج رعخصمققجمخا عجر لجممخدتن رلجم رذمجمخوإلر ججررئج11خصمققجموناعنجممخدرعيةج

رئجيجتق جمخددنكرلجمختراجنرعياج ضر م ةجإتتر ممجخإلقصر عاجماار ميجمخشراءجمخرذ جاقير جج23

رن ررعج يررقخجمخدشرر  جارراجج عجررتهجمخألمع  ررلجخندشرر  جمخررتمخاجمخررذ جرررعجاتررئجامررعي ج دألدقاررلجرررئج

ركعاصلجمخألر م اج يعجرتطنبعاجمارئجمي م ةمخصمققجممخص اعا جغ  جأنجميعهجوجتفمعءماجأرنت

 مخرط  ةجمختاجالجار سجرئجاع دتيعجر م اجمخدرت ما.

 ثانيا: الحجز 

اصتيجأت عنرعجأامرعءجا رعمجيربعطجمخشر طلجمخمضرع  لج ديدرلجمختوتر مجأمجأامرعءجإخمرعءجمخمرباجانرتججج

انرتجررقم جج1913ررئج ي ر جج11لرصجرعجأنجاضربطجرعرهجررقميجرررت ة جمان رهجنرصجمخوإلر ج

مخم عمج أادع جمخصألزجرئجط فجيبعطجمخش طلجمخمضع  لجمارفجررعج رقجررمااجاراجارعنقنجمخدارط ةج

مخألمع  ررل ج عختررعخاجادتررتجإنتمرر جيرربعطجمخشرر طلجمخمضررع  لجإخررتجركررعنجماررق جمخأل ادررلجمررربجانرر ياج

تألررزجمايمماجممخدررقميجمخترراجإجررتعدنتجارراجإ تكررع جررر م اجمخدرررت ماجأمج عنررتججتاررتعد جارراج

مميرعيعجاراجأغنورلجأمجأما رلجأمجأ  رعسجررتقررلجج إتإلرع يعج شرك جارق  جإ تكع يعجرعجير م ة

رئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل جمتص ا جرصض جااجمخدقيق جاشتد جانتجإجراجج09 إل ا جمخدعيةج

وتهجمتع اخجمماتجمختص ا جممخا مفجمخزرم لجممخدكعن لجممخك و لجمختراجتراجا يرعجيربطجصرص   جم

 .مخدعيةجمخدرت ة

أنجمخدشرر  جمخدج  رراجمرررئجأررر جتعزاررزجصررالت عاجمإختإلعصررعاجيرربعطججمخألررتا ج عخررذ  جج

مخش طلجمخمضع  لجااجرألع جمخبصثجممختصم فجأمرتجاقماتجإر م  لجرتاتةجتتعنفج إختمعطجمخدكعخدرعاج

ج22.11إذجاررعمج ترإلرر صج ررع ج عررر ج ررقجمخبررع جمخرررعرسجرررئجمخمارراجمام جرررئجاررعنقنجج2مخيعتو ررل 

                                                           
 .ج20م.س جصج-ج1
جان يع.مرعجج112رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جم.جس جصجج-ج2
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مخدتعنررفج دكعاصررلجج13.13مخررذ جخصمررهجتعررتا ج دمتضررتجاررعنقنجمخدتعنررفج مررعنقنجمخداررط ةجمخألمع  ررلج

 .”إختمعطجمخدكعخدرعاجمموتإلرعالاجمخدمألرزةج قجرع  جموتإلرع “مو  ـع  جممخدعمقنجتصثجامقمنج

رئجاعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلجنألرت عجترمصجانرتجأنرهجج112م عخ رق جإختجمخوم ةجمامختجرئجمخدعيةج

تإلعالاجمخدمألزةج قجع  جموتإلع جائج عتجمتاأل نيعجأمجأخرذجادمعجإختمعطجمخدكعخدعاجمخيعتو لجأمجمو

ناخجرميعجأمجتألز رع ج عخترعخاجارإنجماصر ج رقجرمرعجإختمرعطجمخدكعخدرعاجمخيعتو رلجمأنجموجرتفمعءج رقج

ررئجنورسجج112مخت خ صج هجرئجأر ج ش جر م اجتتي عجمخدش  جانتججب  جمخصإل جاراجمخدرعيةج

مادقرعجاإنجمخدعيةجمخدرذ ق ةجج1اجممخد ا ماجمخعمن ل مخمعنقن جممختاجتتخ جيدميعجر م اجمخدرت م

تررتياجذم جمخإلررولجمخدرررق جخيرراجتإلرر اعجإصررتم جأذمنررعاجإختمررعطجمخدكعخدررعاجمتاررأل نيع جت ررثج

خقختجخمعياجمختصم فججرقمءج عخدصرع اجمو تتم  رلجأمجموجرتامعا لجمخصرفجاراجأنجارأر ج تع ترعج عختمرعطج

تإلرع جارئج عرتجمتارأل نيعجمودمألزةج قمجطلجمجرع  جتإلعالاجمخمومخدكعخدعاجمخيعتو لجمغ   عجرئج

مأخذجنارلجرميعجأمجتألز ع جمنوسجموركعن لجأت صتجخنق   جمخععمجخندن ج عتجأنجانرتدسجذخر ج تع رلج

جتامعف جمادن عجتتاجمخدارط ةجإختمرعطجمخدكعخدرعاج عوجرتععنلج رأاقمنجمورئجمخ   سجمام جخدصكدلج

ممخد مجرالاجمارتاجذخر ج عرتجج عالتإلرعالاقراجمخدكنر جمخدإلعخ جممخد جاعاجمختع علجخنمطع جمخصك

إصتم جأر جاضع اج شأنجموختمعطجمخذ جاتضدئج تم  جانتجمخعمعص جمخدصتيةجخنرر مءجمخدطنرق ج

                                                           
ج92ااجم.ج1901/13/13 تع اخجج112نصجاعنقنجأصق جمخدصع دعاجمخألزم  لجمخاق  ج)اعنقنجمخشك (جمخإلعي ج عخد جقمجج-ج1

"خمعياجمختصم فجمنجاضبطجختدجركعتبجمخب اتج عالجمخرطع عاجممخ جع  جممخأل م تجممخدطبقاعاجممخط مي جمختدجج:انتجأنهجادكئ

 عالجمخ جع  جمخب ا ل ج دعجاألق جخهجر مابلجمخدصعياعاجمخيعتو لجرتتج عنجخذخ جاع تةجااج يق جمخصم مل."جم قجرعج    ركعتبجمخب قج

جاقي جرش ما لج

مخدكعخدعاجمخيعتو لجمموتإلعالاجمخدمألزةجائج عت جغ  جأنهجخاجاصطهج عخضدعنعاجمخكعا ل ج دعجخاجاصتيجنقا لج مختمإلتجمإختمعط==ج

مختمإلتج دعجاع جمخدش  جمخدج  ا جمخشاءجمخذ جاوا جانتجأنجر م اجمخدرت ماجتتخ جيدئجنطعقجمخأل م اجمخأل م اجمخدعم لج يذمج

 مخدعم لج يذمجمور مء.

ج90نألتجانتجأنجمخدش  جمخدإل  جااجم.ج 1901مخإلعي جخاملجج101مخألمع اجمخدإل  ج ااججامور مءممج إطالامعجانتجاعنقنج

خم عريعجي م ةجأنجاتعنفجمار ج أل ادلجرمعالجأمجرمصلجرععابججدعاجمخيعتو لجمجإلت طجر مابلجمخدكعخ  قجمآلخ جإركعن ل اتجأرع 

 معءجانتجأر جرابب جججألي  جمااجرد عجماتقم جاألبجأنجاكقنجمخضبطجأمجمخد مابلجأمجموطال ج3ان يعج عخصبسجخدتةجتزاتجائج

نألتجانتجأنجمخدش  جماخدعناج قجمآلخ جاتجا تجر مابلججاقرعجاع نلجخنتألتاتجخدتةجأمجخدتيجأخ دجردعانل جمج31مخدتةجالجتزاتجائج

مجخضعيعجخش مطجم اع لججج 1901/19/12رئجاعنقنجمور مءاجمخألمع اجمخإلعي ججملجج111مخدكعخدعاجمخيعتو لجااجمخدعيةج

 طنبجمخدتااجمخععم جممخذ جاكقنجامطجااجمخا مفج صع رلجمرمادلجااجمخمعنقنجمخدذ ق  ججإذجأخضعجمخم عمج د مابلجموتإلعالاج

ممخدتدفنلجااجر م اجمخر عنلجمخعادتج A111-رئجمخدعيةجج2طع  لجمامترعجاتعنفجمار ج أل م اجمخدصتيةجتإل مجااجمخوم ةج

 ع ةجمتع ااجمختادم مط لجخنرط  جر ادلجمخواعيجممخ لقةجمخرعصلج عخدمترب ئ جتزما جمخممقيجممخطقم ع جتق اعجمماتمعءجمت

مخدقميجمو عت لجائجماطوع جممخدقميجمو عت لجخنشبع  ججمخمت  جو  ع  جغا جمارقم جمجر م اجمخدرت ما جمجاألبجأنجالجاتألعم ج

جتفمعءجتدتات عجا ف جرئجذخ ج معءجانتجا م جرئججمخدصكدلجإألي جاع نلجختدتاتجر ةجممتتةجمخموسجمخدتة جمجج3رتةج ذمجمختاأل  ج

رئججD-100رئجمخدعيةجج3رعجي م ةجتذفجمختاأل الاجمخدتعنملج عخص عةجمخرعصلجاق مجمافجرعجألع ةجخهجمخوم ةجموان د لجمخعن ع ج

 نوسجمخمعنقنج.
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ألرري جاع نررلجج3ممخأل ادررلجمخدبرر  ةجخاررر  جمرررتةجمخعدن ررلجمخترراجتررتيجخيررعجمخدشرر  جأرررالجأاإلررتج ررقج

 1خنتألتاتجر ةجممتتة.

موختمعطجيدئجرصعي جرمألزةجرئجاب جمخانطلجمخمضع  لجمخدكنولج رعختصم فجماتاجتألا تجادن عاججج

أمجمخبصررثجأمجيرربعطجمخشرر طلجمخمضررع  لجمخدكنوررقنجرررئجابنيررعجرررعجميررعجمختاررأل الاجممخد مجررالاج

ماعتبرر جإختمررعطجمخدكعخدررعاجمخيعتو ررلجمموتإلررعالاجج 2يرردئجماررعءجأمجغررالفجررتررقمج عخنجررلجمخع   ررل

تجمج نلجريدرلجررتمجاراجأادرع جمختصم رفجاراجرر م اجمخدررت ماجمجمخدمألزةج قجع  جموتإلع جائج ع

مجرر نلجنعرعررلجارراجيرربطجمايخررلجممخقاررع عجمخأل ر ررلجمماادررع جمختصضرر  الجمخترراجتارربفجررر م اج

جمخداع د ئجا يع.مخمباجانتجمخوعان ئجممخدرت ماجم

اراججممخاع  جأنجمخدش  جمخدج  اجأامعءجص عغتهجخنوإلرق جمخدمادرلجخنتوتر مجممخصألرزجارتجممارفجج

ارراجامررع ججج عجررتهج رر ئجتررفجمخورر يجمخدتعنررفج ص رررلجرارركمهجمت عتررهجمخرعصررلجم رر ئجتررفجمخدألتدررع

ر تكبجمخأل ادرلجمردرعجمايخرلجمختراجترتائجمخد تكربجخعصرلجوترتدجرر م اجمخدررت ماجمخرط ر ة ج

تترر ممجتمررققجإراررتع معج ررذخ جارراج مررعءجتقر يعتررهجمخألمع  ررلج عختقريررعاجمخععخد ررلجمخدمعياررلج ضرر م ةج

جموناعن.

 في جرائم المخدرات الفقرة الثانية : التلبس والوضع تحت الحراسة النظرية

ماصرن لج عخنجرلججعاراجناررتيجاإنجرمتض عاجمخمعنقنجمخمتااجمخدتعنفج عخدارط ةجمخألمع  رلجتر  جججج

ممخدعنرقمجأنجمختشر اععاجمخدج   رلجمخارع ملجأمجمخالتمرلج عنرتججمخو نا لجنمالجائجمخمعنقنجمخو نارا 

رإلررت  عجرررئجمخمررقمن ئجمخو نارر لجرررعجر ماررعاجرررعجرررئجلررأنهجأنجاتمررعاتجرررعجمخررتائج نيررعجتاررتدتج

جموجالراجأمجماا مفجمخدعدق ج يعجااجمخدج  .

نم ج عخص فج  جرعجتعنفج عختنبسج عخأل ادلجرئجمخمرعنقنجمخو ناراجمخراجج1909مخذخ جاإنجاعنقنججج

خد تبطررلج عخص مجررلجأ جتج  رر ماجغ رر جتنرر جمج19إخررتجج02تررتخ جانررتجاإلررق جمختنرربسجرررئجمخوإلرر ج

                                                           
ابتجمخععخاجمختخ دا ج"مختععمنجمخمضع اجمختمخاجخدكعاصلجر م اجموتألع جمخج  جمخدش م جااجمخدرت ما"ج ج ن لجمخعنقمجمخمعنقن لجج-ج1

ج.ج22 جصج2111ج–ج2112رعرعلجمخمعياجا عم جر م م جسج.جسجممواتإلعيالجممورتدعا ل ج
رصدتجابتجمخمبق  ج"إختمعطجمخدكعخدعاجمخيعتو لجمموتإلعالاجمخدقريلج قجع  جمخنتإلع جائج عتجااجمخمعنقنجمخدج  اجج-ج2

 .19 جص2112 جرألنلجمخدصع ا جيم جمخاالمجخنطبعالجممخمش جممختق اع جمخ  عطج92ممخدمع ن" ج 
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مان رهججرمصعم جاراج رذ جج1مخما الجمخذ جماعتجان هجتعرتاالاجتاربجررعجترتاقجإخ رهجتعررلجمخربالي.

مخوم ةجمختط قجخصعخلجمختنبسجااجر م اجمخدرت ماجمخنقيعجتصتجمخص مجلجمخما الج إر مءجالترفج

جخصعالاجمختنبسج عخأل ادل.

 أوال: حالة التلبس في جرائم المخدرات 

مإندرعجإ تورتج تعرتميجترعالاجذ   رعجانرتججرب  جمخصإلر جج2مخدشر  جمخدج  راجمختنربس خاجاع فججج

ررئجارعنقنجمخدارط ةجج02تتصمفجا يعجتعخلجمختنبسج عخأل ادل جم اجأ  عجتعالاجألع اجخيرعجمخدرعيةج

جمخألمع  لجماتعنفجمار ج :

ج

اصررتيجج جمالالح لةةا الخةةل  ضةة   ف: ةة  ال  عةة  ىلةةب   تكةةل الد  مةةا أى علةةت إثةة  إ تك ي ةة  – 9

مخمعنقنجرئجامقمج ضبطجمخوعار جم رقجا تكربجمخأل ادرل جاعخصرع ج رقجيربطجمخشررصجم رقجا تكربج

اعنتهج جاجمخما جادئجيبطهججقمءجأ عنجيع طعجمخش طلجأمجرأرق مجخنمقةجمخعدقر رلجأمجمخشريقيج

غ  جأنجمخعد جمخمضرع اجإلرت طجير م ةجمخدععامرلجررئجطر فجيرع طجمخشر طلجج3أمجمخضص لجنواه

ج4مخمضع  ل.

مان هجاإنجرشع تةجيع طجمخش طلجمخمضع  لجخنألعناجم رقجاب رعجمخدررت ماجاراجركرعنجرروراجأمججج

لرراج م صرررلجمخدررررت ماجتمبعررثجررررئجادرررهجأمجرررئجر رررق جرعطورررهجمرشررع تةجمخألرررعناجم رررقجاصدررر ج

                                                           
 .93ط  ج قتدقش ج"يخ  جمخش طلجمخمضع  لجااجتص ا جمخدصعي جمتقا فجمخداعط " جم.جس جصجابتجمخنج-ج1
ا فجمخت تق جمخردن شاجمختنبسجانتجأنهج"مخأل ادلجمختاجتضبطجماع عيعجأمجأاععخيعجأامعءجتمو ذجمخوع جمور مراجأمجتضبطج عت عجج-ج2

جااج  مفجخعصلجتتي عجمخمعنقن".

 .222 جصج1999 جيم جنش جمخدع الجمخ  عط جس.نج2 جط1مخداط ةجمخألمع  ل"جسأتدتجمخردن شا ج"ل حجاعنقنجج-
 جصج2110ج جردع لجنش جمخدعنقرلجمخمعنقن لجممخمضع  ل جمخ  عط جس.ن3م م ةجمخعت  ج"ل حجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل"جطج-ج3

110. 
الجادكئجمنجتمتججإالجرئجرشع تةجأتتجيبعطجنوسجرعجذ بجإخ هجمخت تق جأتدتجمخردن شاجإذجأ تج"أنجمختنبسجتعخلجاعنقن لجج-ج4

جمخش طلجمخمضع  لجأمجأتتجأاقمنيعجمالجتتصمفجرئجرشع تتيعجرئجط فجمخمعسجمخقج مم عجامبجذخ جخضبعطجمخش طلجمخمضع  ل.

 .233أتدتجمخردن شا ج"ل حجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل"جم.س جصجج-
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مخدرت ماجتعتب جرئجأ   جتعالاجمختنربسجمأ ديرعجم عخترعخاجتبر  جخضرع طجمخشر طلجمخمضرع  لجإخمرعءج

ج1.مخمباجان هجمتوت شه

الح لةةا الخةةل  كةةب، ف: ةة  ال  عةة  مةة   ةةاا  مطةة   ا يصةة: ا الدم ةةب  علةةت إثةة  ا تكةة ب ج– 0

 جم اجتعخلجتوت مجأنجر تكبجمخوع جمخأل راجخراجارتاجإامعارهج دكرعنجمخأل ادرلجمأنرهجتدكرئجالد  ما

ج2رئجمواالاجمخكئجمخألديق جطع ي جااجمخص ئ.

مخد تكربجخأل ادرلجمخدررت ماجررئجطر فجمان هجاواج رذ جمخصعخرلجاألربجأنجترتاجرالتمرلجمخألرعناججج

 مخألديق جتتتجتتصمفجمخأل ادل جمخ سج عخض م ةجأنجتكقنجمخدطع يةجرئجاتيج ب ر جررئجماار مي 

مإندرعجتتصمرفجتعخررلجمختنربسجمخرقج عنررتجمخدطرع يةجررئجلرررصجممترتججرقمءجأ ررعنجمخضرص لجنواررهجأمج

م دفرع جخيرذ جمخصعخرلجججرعاعا مالجاب ةج دتةجمخدطع يةجأجقمءجأ عنتججعالجأمجاتةجج3لرصجآخ  

رطع يةجأ معءجمخصاجختعر جررت ماج عتجيبطهجاب عيعجاطوع جمخصاجخ صض جيبعطجمخش طلجأامرعءج

 .ادن لجمخدطع ية

 دعجأنج ندلج"مخإل عح"جمخقم يةجااجمخمصجالجتو رتجا رتمجإخزمر رعجخم رعمجتعخرلجمختنربس جا ارتق جأنججج

دررل ج ررأنجاارر  ممجم مء جأمجاكتوررقنجاكررقنجمخدطررع يجأمجمخدطررع يمنجاإلرر صقنجأمجالجامطمررقنج كن

 4 عولع ةجإخ هجأمجإختجركعنجإختبع ه.

متبمررتج ررذ جمخصعخررلجنررعي ةجارراجمخقماررع جمالجرر دعجارراجررر م اجمخدرررت ما جمتتررتجانررتجماترر ممججج

ج.رطع يةجمخوعا جرئجط فجمخألديق 

الح لا الخل   ي  ف: ة  علةت ال  عة  ي ةل مة ى  ىقة  قصة:  علةت ا تكة ب الد  مةا  ىلةب  – 3

حم  أسلحا أى أش: ء  سخل  مج   علت مش  كخه فل الد  ما  أى تبجل عل:ةه ثثة   أى عالمة ت  

 ذ جمخصعخلجتشت طجر م ج رئجرعر ئجانرتجم تكرع جمخشررصجخنوعر جج تي   مش  كخه فل الد  ما

مخأل راجم  ئجمخقاتجمخذ جاضبطجا هجمخألعناجماكرقنجمخرتخ  جانرتجاالاترهج عخأل ادرلج راجماجرنصلج

أمجمالرر عءجمخترراجتضرربطجرعررهجأمجمخعالرررعاجمخترراجتقرررتجان ررهج  اررع جمخررترعءجأمجمخنبررعسجمخررذ ج ررعنج
                                                           

 .113مجس جصججرصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا"ج-ج1
 ج112م م ةجمخعت  ج"ل حجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل"جم.س جصجج-ج2
 ج231أتدتجمخردن شا ج"ل حجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل"جم.سج جصج-ج3
 مرعجان يع.ج231م.س جصجج-ج4
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خدرت ماج عتجم ميجإخبع الج إات م جيم الجخنشر طل جمإذجم دفع جانتجذخ جا م جتعر جمجا تتاه 

 يعجتمقمج ضبطج ذمجمخشرصجغ  ج ع تجرئجركعنجإ تكع جر ادرلجموتألرع  جم صق ترهجربرعخ جرعخ رلج

 .ريدلجتوقحجرميعج م صلجمخدرت ما

ممخدش  جاب جائجمخوت ةجمخزرم لجمختاجتوإل ج  ئجم تكع جمخأل ادلجم  ئجم تشرعفجمخدشرتبهجا رهججج

غ ر جأنجتمرتا ج رذمجج1 " عتجر م جماتجاإل  "جيمنجأنجاصتيج رمعجرع معجخم عمجتعخلجمختنربسج تعب  

مخقاتجرق ق جخارنطلجمخمعيراجمررعجإذج عنرتجمخأل ادرلجمخدترع عجررئجأرنيرعجمخشررصجتمرت سجيردئج

جتعخلجمختنبسجأمجيدئجمخصعخلجمخععيال.

 ج ذ جمخصعخلجرنصملج صعخلجالح لا الخل تقع ف:   الد  ما  اخ  مجا   طلل   ح ه م   جخ   – 2

مختنرربس جم رر جرررعجإلررت طهجمخدشرر  ج مررعج ررقجأنجت تكرربجمخأل ادررلجيمخرر جرمررز جا طنرربجصررعتبهج

مخمرعنقنجمخألمرع اجمخرذ ج ررئج011رععامتيع جماتجتتيجمخدش  جمخدج  اجرويقررعجخندمرز جاراجمخوإلر ج

اع رتجأمججررأمد اعرتجرمرزالجراركقنعج ر جربمرتجأمج  رتجأمجراركئجأمجخ درلجأمج"م يجا هجانتجأنره:ج

 عخاررعتعاجمتاررع  ججرنصمعترره م ررذخ جرد ررعججخنارركمت اعررالجأمجرعررتمجججررقمءج ررعنجرارركقنعجرتممرر  

مختممرئجممخرزائجمموصطب جأمجأ ج معالجيمخنلجاراجنطعارهجريدرعج رعنجمجرتعدعخيع جتترتجمخرقج رعنج

تةجألررعصجأنجاتمرعم جارجم دفع جخيذ جمخصعخلج"ج.خيعجج عسجخعصج يعجيمخ جمخا عسجأمجمخصع طجمخععم

مخدررقميجمخدرررت ةجيمخرر جمخدمررز جاطنرربجصررعتبهجتضررق جمخشرر طلجمخمضررع  لجخدععامررلجآاررع جر ادررلج

 أمج صعخلجمخشرصجمخذ جاكتش ج د لجرئجمخدرت ماجرربأةج ا يم جرمزخهج2 مخدرت ماإجتيالكج

جأمجتتامته.

ررئجج02مادقرعجاإنجتعخلجمختنبسجما  علجمخدرذ ق ةجممخدصرتيةجانرتججرب  جمخصإلر جاراجمخدرعيةججج

ترضعجخش ط ئجررق  ا ئ جت صرعجررئجمخدشر  جاراجج عجرتهجمخألمع  رلجج3اعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل

جانتجتدعالجمخص اعاجمخو يالجخالرعص جماتدف جخمعجمخش طعنجاا:

                                                           
 .112م م ةجمخعت  ج"ل حجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل"جم.س جصج-ج1
 .ج119عجمخدج  ا" جم.س جصجرصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اج-ج2
رئجق.م.سجمخدج  اجأنجج02رئجاعنقنجمور مءماجمخألمع  لجمخدإل الجمخدمع  جمخدعيةجج31نصجمخدش  جمخدإل  جااجمخدعيةجج-ج3

مخأل ادلجتكقنجرتنبسج يعجتعخلجم تكع يعجأمجامبجم تكع يعج ب  لجاا  ة جمتعتب جرتنبسج يعجأاضعجإذجتق عجمخدألماجان هجر تكبيعجأمج
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 :أ جأنجاعررعائجيررع طججرععامررلجيررع طجمخشرر طلجمخمضررع  لج مواررهجخصعخررلجمختنرربسج عخأل ادررل

مأنجاشع تج مواهجمخأل ادلجمأنجات كجإي م عجام م رعجج مخش طلجمخمضع  لج مواهجإتتدجتعالاجمختنبس

الجاصد جلكعجأمجإتتدعالج أنجمخشرصجاتجإ تكبجمخوع جمخأل راجمان هجاإنجتعخرلجمختنربسجالجتتصمرفج

مخرقج مم رعجامربجذخر جخضرع طججإذجلع ت عجأتتجمالرعصجرئجغ  جمخضبعطجذمجمخإلولجمخضبط ل 

 مخش طلجمخمضع  ل.

 مذخ ج دشع تتيعجرفالجائجط ارفجمخإلرتالجأمج عنرتججرش مال:جأنجتتاج ذ جمخدععاملج ط امل

مخ تةجإر مءجاعنقناجصص   ج أنجامقمجيع طجمخش طلجمخمضرع  لج توتر مجرمرز جلررصج صفرعجارئج

أل عءجتياجر ادلجات جا عف جانتجرقميجررت ةجأرعجإذج عنتجمخط املجمختاجتاج يرعجمخكشر جارئجتعخرلج

ميعجاكرقنج رعطالجمغ ر جرمرتججا جأار جارعنقنا جمررئجمختنبسجغ  جرش مالجاإنجمور مءجمخمعلئجا

أرفنلجذخ جا عمجيع طجمخش طلجمخمضع  لجذ  ج توت مجمر أةجميبطيعجتصد جرعيعجرعيةجررت ةجاوراج

  ذ جمخصعخلجمختنبسجامتواجخكقنجأنجمخدععاملجتدتج ط املجغ  جرش مال.

 نيا : الوضع تحت الحراسة النظريةثا 

مخص مجررلجمخما اررلجرررئجأخطرر جموررر مءاجمأخطرر جمخإلررالت عاجاعتبرر جمخقيررعجتصررتجتررتم   ججج

مالنارعنج ممخارنطعاجمخدرقخرلجخضرع طجمخشر طلجمخمضرع  لجأامرعءجمخبصرثجاراجر ادرلجختعنميرعج ص ارل

ج.مخبصث مأرمهجمخمعنقنا جخذخ جنااجمخدش  ج ذمجمخدمتضتجما ت ج ش مطجيدعنعجور مءا

ج1913مخص مجرلجمخما ارلجاراج ي ر جخنقيرعجتصرتججممخاع  جأنجمخدشر  جمخدج  راجخراجاتطر قجج

مماعالجمخدترم ئجانتج ذ جمخدرت ماجخنقيعجتصتججمخدتعنفج زر جمويرعنجانتجمخدرت ماجمخاعرل

                                                                                                                                                                                           

أيمماجأمج   هجمخععرلجرعجمخإل عحجإا جماقايع جأمجإذجمرتجر تكبيعج عتجماقايعج قاتجتعرالجمآلالاجأمجأجنصلجأمجأرتعلجأمجتبعت

جأل عءجااتت جرميعجانتجأنهجاعا جأمجل ا جا يعجأمجإذجمرتاج هجااج ذمجمخقاتجآاع جأمجاالرعاجتو تجذخ .

مأا يجخهجج22انتجمختنبسجااجمخدعيةج نقنجأصق جمخدصع دلجمخألزم  ل(اع(اعنقنجمور مءماجمخاق  ج  دعجنصجمخدش  جمخاق  جاا

ابع ةج"مخأل مجمخدشيقي"جماتصمفج دشع تةجمخدأل مجتع جم تكع هجخنأل ادلجأمجامتجمونتيعءجرئجم تكع يعجأمجااجتعخلجمخمباجانتج

عانقجمخأل ادلجمذخ جااجما  عجر تكبيعج معءجانتجص مخجمخمعسجأمجاضبطجرعياجأل عءجأمجأجنصلجأمجأم مقجااتت جرميعجأنياجا

جممخعش ائججعالجرئجماق جمخأل ادل.

اتبع جمخأل ادلجتنبا لجانتجنم اجمختش اع ئجمخدج  اجممخدإل  جمخذ ججعالجوج23ش  جمخاق  جاتجتتيجرتةجنالتظجانتجأنجمخد

 خق ججنطلجتصتاتجمخدتةجخمضعةجمخصكا.
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مخص مجلجمخما الجغ  جأنجماتكعمجمخقم يةجااجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  لج رإلقصج رذمجمارر ج راج

ج1مخقمربلجمختطب ف.

ط ةجمخألمع  رررلجنألرررتجانرررتجأنجمخدشررر  جارررتجررررئجارررعنقنجمخدارررج21م إجرررتم مءجرضرررعر ئجمخوإلررر ججج

إجتقربجخقيعجمخدشبق جا هجتصتجمخص مجلجمخما الجي م ةجأنجتكقنجمخأل ادلجمخدتع عجرئجأرنيرعج

تمت سجيدئجصم جمخألمعاعاجأمجمخألرم جمخدععاربجان يرعج رعخصبس جم رقجررعجاتصمرفجاراج ر جرر م اج

عج رعخصبس ج درعجاألربجرععاربجان يرج1913مخدرت ماجاألد عجمخأل م اجمخدمإلقصجان يعجااج ي ر ج

انررتجيررع طجمخشرر طلجمخمضررع  لجارراجمخصعخررلجمخععياررلجإذجرررعجارر  جميررعجأ جلرررصجتصررتجمخص مجررلج

رررئجاررعنقنجمخداررط ةجج21مخما اررلجأنجاصإلرر جانررتجإذنجرررئجمخم ع ررلجمخععرررلج دررعجرررعءجارراجمخدررعيةج

رصجرئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  لجتقربجامطجميرعجمخشرج22مخألمع  ل جأرعجااجتعخلجمختنبسجاعخدعيةج

ج2  ئجمخص مجلجمخما الجمإلعع جمخم ع لجمخععرل.

جرعالجتصتاربجررئججرعالجج 32اراج ادقرع ر م اجمخدرت ما متصتيجات ةجمخص مجلجمخما الجااجج

جعالججقمءجتعنفجمار ج صعخرلجمختنربسج عخأل ادرلجأمجج23إخمعءجمخمبا جماألق جتدتات عجخد ةجممتتةج

 ررلجخعصرلجانررتجإرر مءماجمخص مجررلجمخما اررلجمجمخصعخرلجمخععياررل جمجارتجخررق جمخدشر  جمخدج  رراج اع

أرنيعج ص ثجأخزمجم   جمخدن جمخاي جانتجإتت ممجإر مءماجمخص مجلجمخما ارلجمر مابرلججرألالتيع ج

أالجتم ج ذ جمخزاع ةجائجرر ت ئجاراجمخشري ج م اع ةجأرع ئجتطب ميعج ندعجياتجمخض م ةجخذخ جانت

 غبتعجرمهجخنقاقفجانتج  جمخر ماعاجأالجإنارعن لجمختراجارتجج3رعجتص ا جتم ا ج دمعجبلج  ج اع ة 

ترتيجمخدشر  جرألدقارلجررئجمخشركن عاجمخرعصرلج عخقيرعجتصرتج  دع تعت مجتطب فج ذمجمور مء 

                                                           
 جعخلجخم  جرعجت جمخماعمجمخألد  اج ن لجمخعنقمجمخمعنقن لجممواتإلعيالججنيعيجأام   ج"مايخلجااجر م اجمخدرت ماجمإلكعخ عتيع"ج-ج1

 .22 جصج2110ج–ج2112ممورتدعا ل جرعرعلجابتجمخدعخ جمخاعت  جطمألل جم.جسج
 .112رصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل"جم.سج جصجج-ج2
أرم  ئجرئج  مياجل ط لجج3 إ تتم  لجاعسجخـجج”ابتجمخوتعحجصب  “ جالاوقتمعجمولع ةجااج ذمجمخإلتيجخعدن لجيبطجنع بجم   جمخدنج3

 جمجاأتاج2112لبعنجامبجإاتمعخياج تيدلجمخاك جمخعنماجمجت ع ةجمجإجتيالكجمخدرت ماججملجج3م اج إلتيججتعذابجاتعةجاعص جمج

خش طل جماتجنعختجادن لجيبطجنع بج ذمجمخضبطجمخذ جاعمج هجردف جمخم ع لجمخععرلجمخدذ ق جااجإطع ج اع تهجموات عيالجخدرعا جم

م   جمخدن جخقماعلجمختعذابج درو جمخش طل جإ تدعمجم م ةجمخعت جممخص اعاجآنذمك جت ثجاتمجرإلطوتجمخ ر ت جم ا جمخعت جج

"ي  جمخق م ةج"جخنمع بجمخدذ ق  جخأليقي جااج ش جمخقماعل جمرتالجتومت جخدرعا جمخش طل جمتزرهجااجمختععر جرعجرعجاعامه ج

 هجرعجمخا عجلجمخألمع  لجخنتمخلجمخدج   ل جممخمع دلجانتجرصع  لج عالجأنقم جمختعذابجيمخ جأرع ئجمواتمع  جمخألتا ج عخذ  جأنجمتألعم

مخدعم  ئج قماعلجمختعذابجاتجر دجتقا وياجائجمخعد جمجإتعختياجخج الجمخألمعاعاجمو تتم  لج دصكدلجموجتامعفج وعسجج3مارم  ئج

 ألي جمجمخامل.ج2حج  ئجمختاجصت اجأتكعرعجرت مم
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مخص مجررلجممارر ج عرراجمخضرردعنعاجمخمعنقن ررلجخندشررتبهجا ررهجممخترراجتارر دجانررتجررر م اجمخدرررت ما ج

جمادكئجإردعخيعجااجمارق جمختعخ ل:

مخدقيق جتصثجمخص مجرلجمخما ارلج رتممااجإاتمعخرهجم صمقارهجم صمرهجاراجإخبع جمخشرصجج -

ج.إختزممجمخإلدت

تإلرع ج دصرعمج درعجاصرفجخيرذمجماخ ر ج رأنجاطنربجمختر خ صجخرهجموتدك ئجمخدشتبهجا رهجررئجج -

خدرتةجالجتتألرعم جج1مخدرتةجماصرن لجخنص مجرلجمخما ارل  اب جإنإل ممجتإلع مو ذخ  جماتاج ذمج

غ ر ج يا مل جتصتجر مابلجيع طجمخش طلجمخمضرع  لجاراج ر مفجتكور ججر الجمخدمع نرل ج31

جرعالج مرعءجج32أنهجادكئجخنم ع لجمخععرلجأنجترأخ جمتإلرع جمخدصرعراج دق نرهجخدرتةجالجتتألرعم ج

انررتجطنرربجمخضررع طجمخشرر طلجمخمضررع  ل جإذمجتعنررفجماررر ج ررعخأل  اجمخدرررت ماجممخدرر ا ماج

 رئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل.ج112إتتدجمخأل م اجمخدصتيةجتإل مجااجمخدعيةجمخعمن لجأمج

مخدمر  ةج مخدش  جمخدج  اجخاجاتعر مج رمصجصر ا جخنألرزمءما مرعجتاتقربجمولع ةجإخ هجأنجج

نت ألررلجموخررال ج أتكررعمجمخقيررعجتصررثجمخص مجررلجمخما اررل جغ رر جأنجمآل مءجمخومي ررلجأردعررتجانررتج

مأنجاقمارت عجج2ارلجررئجمخمارعمجمخعرعمجمخرذ جالجاألربجررعخوترهج إاتبع جمخقيعجتصرتجمخص مجرلجمخما 

اقماتجآر ة جخكقنيعجتتعنفج تم تجت الجموناعن جتشك جاراجترتجذمتيرعجاقمارتجرق  ارل جتألرتججرمت عج

رئجاعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلجم رقجمخوإلر جمخرذ جج101رئجمختجتق جمجمخدعيةجج23ااجأتكعمجمخوإل ج

اجمخترراجاررأر ج يررعجمخمررعنقن جغ رر جأنجمخقماررعج ررعنجانررتجات ترربجمخرربطالنجانررتج رر جخرر قجخنررر مءم

مخدش  جأنجاارق جصر متلج ر ئجمخألرزمءجمخدمر  جخرر قجأتكرعمجمختوتر م جممخألرزمءجمخدمر  جخرر قج

غ رر ججأتكررعمجمخقيررعجتصررتجمخص مجررلجمخما اررلجما ترربجمخرربطالنجانررتجذخرر .جانررتجإاتبررع جأنررهجرررئ

قيررعجتصررتجمخص مجررل جيمنجأنجمخداتاررعغجأنجامرر  جمخدشرر  جاررتةجإررر مءماجميرردعنعاجتتعنررفج عخ

                                                           
غ  جأنهج مخصع جأنهجااجمخأل م اجمخععيالجخق جمخدش  جموتإلع ج عخدصعراجاب جإنتيعءجنإل جرتةجماصن لجخنص مجلجمخما ال ج1

رئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  لجممختاجتتخ جااج ر تيعجر م اجمخدرت ماجرئج ذ جج112إجتفمتجمخأل م اجمخدصتيةجتإل مجااجرعيةج

مخق جإوتإلع ج عخدصعراجاب جإنإل ممجمخدتةجماصن لجخنص مجلج رئجنوسجمخمعنقن ج22رئجمخدعيةجج9مخوم ةججمخمعاتة ج إل ا 

 مخما الجرعجااتوعيجرمهجإركعن لج  طج ذمجموتإلع جرمذجمخق نلجمامختجخنقيعجتصثجمخص مجلجمخما ال.
تج طالنجرصض جمخبصثجمختدي ت ججقمءج عنجا دجمخت تق جأتدتجمخردن شاج"ج أنجتألعم جات ةجمخقيعجتصتجمخص مجلجا ي جإخ ج2

ج.مختألعم جرئجمخضع طجأمج معءجانتجتدتاتجغ  جاعنقناج"

 .232أتدتجمخردن شا ج"ل حجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل"جم.سج جص-
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ام نيعج ألزمء جمإالجادعجمخوع تةجرئجإا م ج ذ جمخضدعنعا جمتن جمور مءماجرعجيمررتجاع نرلجخنرر قج

جيمنجات تبجائجخ ايعجأ جأا جاعنقنا.

مخاررع  جرن ررعجارراجمخوإلررق جمخدمادررلجخنقيررعجتصررتجمخص مجررلجمخما اررلجأنجمخدشرر  جاررتج م ججج

ج عجتهجمخألمع  لجإختجإا م جتفجمختمخلجااجمخعمع جمترفجرألدقالجرئجمخضقم طجممخم قيجم تفجااج

مخدررتياجارراجت اتررهجإادررعالجخم امررلجمخبرر مءةجانررتجإاتبررع جأنجمخص مجررلجمخما اررلجإررر مءجخط رر جرررعسج

ج صمققجموناعنجمرم تمجخص اته.

 المخدراتقضايا ختصاص في اإلاإلتباث و المطلب الثاني : 

"ادكررئجإابررعاج عاررلجمخألرر م اج أاررلججانررتجأنرره:جرررئجاررعنقنجمخداررط ةجمخألمع  ررلج222اررمصجمخوإلرر ججج

اعخدبرتأجإذمج…"جمج نلجرئجمجع  جموابعاجرعجاتمجماترقم جمختراجامضراجمخمرعنقنجا درعج ررالفجذخر 

تر ج دعمرتجج1 -خرالفجمخدرتنا- صابجرضدقنجمخمصجمخمعنقناجأنجموابعاجاراجمخد رتمنجمخألرز  ج

أنج رر جمجررع  جموابررعاجمخترراجام  ررعجمخمررعنقنجادكررئجموجررتتال ج يررعجأرررعمجمخمضررعءجمخزررر  جمخررذ جالج

 عختررعخاجاإتبرعيجررر م اجمخدررت ماجاكررقنج كعاررلجج2-رررعجخراجاررمصجمخمررعنقنج رذخ -األرق جخررهجأنجار اا

مخرتاقدججم درعجأنجمخم ع رلجمخععررلجتعتبر جاراجمخمرعنقنجربرت  عجمخطر فجمخدرتااجاراج مخقجع  جمخدتعترل

مخعدقر ررلجاررإنجارربءجموابررعاجامررعجانررتجاعتميررعجراررتع ملج طب عررلجمخصررع ج ررعخصألججمخترراجاتمررتمج يررعج

مخدطعخبج عخصفجمخدتناجإنجمرت جخذخ جربت  عجاألبجأنجامتمجمختخ  جانتجتقما ج  جامعص جمخأل ادلج

رارع دعججمخدعيالجم  مفجتشتات عجإنجمرتا جمإجمعي عجإخرتجمخدرتياج إاتبرع  جإررعجارعاالجأصرن عجأم

                                                           
مخدتن لجت ثجمخصع جااجمخداع  جاكسجانتجخ جمذ جوابعاجااجمخداع  جمخألمع  ل صجنا الجدجخإلعيت الجموابعاجإتتعتب جج1

انتجأادع جاعنقن لجمخجعخبجااجخدتناجامإلبجختالفجأنجموابعاجمومر رعجم جابقخيعجماقتيعجاقماتجمجع  جموابعاجممخمعنقنجاصتيج

  مدعجاتألنتجموابعاجمخألمع اج قاع عجرعيالجمنوا لجردعجرع جمخدش  جااجأغنبجمختش اععاجمخدبتأجمخععمجااجذماجمخإلبجلجمخكتع  لج ج

 جغ  جأنج معكجإجتفمعءجانتج ذمجمخدبتأجروعي جأنجصالت لجمجع  جموابعاجخنجتتال ج يعجأرعمجالموابعاجااجمخشفجمخألمع اج قجمخص 

مخدصع اجمخزر الجاتجتتعط ج إ ميةجمخدش  جااج عاجمخصعالاجمخدصتميةجرتم جمخذ جا مج ذمجماخ  )أ جمخدش  (جموابعاجا يعج

ج قجع  جرصتيةجامط

رئج ذمجمخدمتضتجمترضعج عختعخاججتاتفمتم دفع جانتجذخ جر ادلجمخواعيجمجر ادلجمخر عنلجمخزمر لجإالجأنجر م اجمخدرت ماج

 خص الجموتبعي.جج
رطبعلجمخمألعح جمختم جمخب ضعء جس.نجج2 جط2ابتجمخقمتتجمخععخدا ج"ل محجااجمخمعنقنجمخألتاتجمخدتعنفج عخداط ةجمخألمع  ل" سج-2

 .232صج2112
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 جغ  جأنجرقيق جمخدصكدلجاف  جنمعلعجترق جمإتعخلجمخدن جمختجمخدصكدلجخنوإل جا هجج1 أمجرشع  ع

رارأخلجموختإلررعص جات مجررتهجت ررراجإخرتجرع اررلجمخأليررلجمخمضررع  لجممخدصكدرلجمخد  نررلجخنمارر جارراج

مخمزمارررعاجانرررتجإختالايرررعج جمان رررهججرررتكقنجمجرررع  جمالابرررعاجمرارررأخلجموختإلرررعصجاررراجرررر م اج

جرصق جي مجتمعجااجج ذمجمخدطنب.ججمخدرت ما

 وسائل إلتباث في جرائم المخدرات :الفقرة األولى

تب  جخمعجج عجلجمخدش  جمخدج  اجااجرع جموتبعيجت مجااجمخدعيةجمخألمعارلجختعنمرهج قارع عجرعيارلججج

أاطررتجغ ر جأنرهجمخر سجانررتجتإلر اعاجاعنقن رلجتاررتنزمجنقارعجرع مرعجررئجمايخررل جمنوار لجرصضرل ج

ررئججم درعجإاتمرعجيرد   جتمتا الجلبهجرطنملجااجمخصكاج مرعءجانرتجإاتمعارهجمخقررتمناجخنمضعءججنطل

 أامعءجمخألنالجمنقاشتجأرعريع.جتألججا يت

مخع جمخادلجمخدد زةجخأل م اجمخدرت ماجتتدف جخمعجأجعجعجاراجتعرتيج فر ةجمجرع  جموابرعاج ص رثجججج

يجاراجرر م اجمخدررت ماجتبرعيجخراجام رتجامإلر جموتبرعج عجلجمخدشر  جاراجمار م  جخمإلرقصجموأنج

 مارت جإاتإلرعي مخبتن رلجخالررعصجمأررئجمخدألتدرعجمجانتجإاتبع  عجر م اجخط  ةجرعجرلج عخارالرل

 :إ تا معجمختط قجا   ج ذ جمخقجع  جرعجإ  م جج عجلجمخدش  جااجإا م  ع

 الشرطة القضائية ومحاضر الجمارك محاضر ضباط :أوال 

مخألدررع كجرررئج رر ئجأ رراجمجررع  جموابررعاجارراجررر م اجتعررتجرصعيرر جمخشرر طلجمخمضررع  لجمأاررقمنججه

مخدرت ماجخدعجتصتقاهجرئجإات ماعاجمرععامعاجمماع عجمليعيماجمتإل اصعاجرئجلرأنيعجأنجت ارعج

مخنرربسجمتكشرر جخنمعيرراجمخدقيررق جاررئجرألدقاررلجرررئجمخصمررع فجتررق جمخمضرر لجمخدع ميررلجان ررهج

ج ل.ختكقائجامعاعتهجمخشرإل لجمختاجاعتدتجان يعجوصتم جتكدهجااجمخمض

رررئجاررعنقنجمخداررط ةجج23أاطررتجمخدشرر  جمخدج  رراجتع اوررعجاعرررعجخندصعيرر جارراجمخدررعيةججماررتجج

مخقا مررلجمخدكتق ررلجمخترراجاص   ررعجيررع طجمخشرر طلجمخمضررع  لجأامررعءجج"ج:عج أنيررعمخألمع  ررلجمخررذ جإاتب  رر

ردع جلجريعرهجماضردميعجررعجاعامرهجأمجررعجتنمرع جررئجتإلر اصعاجأمجررعجارعمج رهجررئجادن رعاجت ررعج
                                                           

 233.س جصجمج-1
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"تنرر جمخقا مررلجمخترراججأنرره:رررئجاررعنقنجمخررت كجمخدنكرراجانررتجج11 دررعجا اررهجمخوإلرر ج .ج"وختإلعصرره

ج1اضدئجا يعجرمقيجمخت كجرعجاعامق جرئجررعخوعاجأمجاعرقج هجرئجادن عاجأمجتنمق جرئجرعنقررعا."

متشك جمخدصعي جمخدمألزةجرئجط فجمخش طلجمخمضع  لجمج نلج عرلجاراجإابرعاجرر م اجمخدررت ماج

 ص ررثجاررتاجتضررد ئجارراجمخدصضرر ج عاررلجتإلرر اصعاجماطرر مفجمخدتتمخنررلجمإات ماررعتياجممخدععامررعاج

مختاجتاجإر م يعجمختاجتاجإر م يعجااج ذمجمخإلتي.جماقافج دضردقنجمخدصعير جمخدمألرزةجررئجطر فج

مخرتجتر ئجإابرعيجررعجارعخويرعج رأ جمجر نلجررئجج2مضع  لجااجلأنجر م اجمخدرت مايبعطجمخش طلجمخ

مارتجاصإلر جأنجتصر  جمخدصعير جررئجج3رئجاعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلج291مخقجع  جتضد معجخندعيةج

طررر فجأارررقمنجمخألدرررع كج دمعجررربلجا رررعرياج ديرررعرياج دععامرررلجمخبضرررع عجممجرررع  جمخممررر جمتوتررر مج

ألد   لجمتوت مجمخارنعجاراجتعخرلجيربطياجا جررقميجأمجنبعترعاجمالرعصجأاتعءجر م  اج عخممطجمخ

ررئجج23ررت ة جماتجأخزمجمخمعنقنجي م ةجإتت مجلكن عاجمخدصض جمخدمإلقصجان يعجاراجمخدرعيةج

اب  ججعالجمتع اخجمركعنجإنألع  جمصولجرصر   جمتقا عرهج...جإالجأنجمخدشر  جمخدج  راجمر ماعترعج

اتب  جصص صعج ندعج رتمجخرهجمإركعن لج ااجمختقا عجمجااجج عجتهجخد  زجمخدإل حجأتعحجخيذمجماخ  

أنجرعج قجررتمنجاراجمخدصضر جالجاارعا جمخقمارعجمإندرعجارتخ جاراج رع جتنو رفجمخرتياجممخترتخ سجانرتج

ج.مخمضعء

 :شهادة الشهود ثانيا 

                                                           
ج تع اخج 2322جاتيجمخ جد لجمخأل اتةجااجمخدمشق جمخدج  ا جمخدنكاجمخت كجرإلنصلج شأنج1.01.221ج ااجل ا ج ي  ج-1

ج.392جصج 22/12/1909
مخدصعي جممختمع ا جمختاجاص   عجيبعطجمخش طلجمخمضع  لجااجلأنجمختفبتجرئجمخألم ج”جق.م.سجأن:جج291رعءجااجمخدعيةجج-2

 ”. دضدميعجإختجأنجافبتجمخعكسج أ جمج نلجرئجمجع  جموابعاممخدرعخوعاجاقافج
رعجاعع جص متتعجانتج ذ جمخدعيةجأنيعجر ياجربتأجمواتمع جمخإلد اجخنمعياجمخألمع اجخكقنجأنجمخدصعي جيبعطجمخش طلج -3

معاتهجرعجمخمقةجمخفبقت لجمخمضع  لجأاقدجااج ذ جمخصعخلج عختعخاجادتتجلع جمخمعياج ب مءةجمخدتياجرئجر م اجمخدرت ماجااتتعع مجا

مرئجمخدالتظجااجأتكعمجمخدصع اجمخدج   لجأنيعجتعن جأتكعريعج ندعجأ مياجإصتم جتكاججرئجق.م.سج291خندصض ج إل ا جمج

 عويمنل جإاتدعيمجانتجرعج قجمم يج عخدصعي ج غاجإنكع جمخدتياجأرعمجمخدصكدل جإذجرعءجانتججب  جمخدفع جااجتكاجصعي جائج

ت ثجتق عجمخام ئجرئجأر جرعج قجراط جااجتمهجأاال  جمت ثجأنك جأرعمجمخدصكدلجمخدماق ج“...ج: لج عخصا دلمخدصكدلجمال تتم 

إخ ه جخكئجت ثجمات فجتدي تاعج ز مالجمخممبجمخيمت جااجمخمطعلجمخكع ملج ألب ج  نص جمت ثجأنجرصعي جمخضع طلجمخمضع  لج

مجخنعن جمخدب ملجأاال جاتجماتمعتجمخدصكدلج فبقاجمخدماق جإختجمخام ئجاقافج دضدقنيعجإختجأنجافبتجرعجارعخويعجمت ثجأنهجماتبع 

ج”.ااجتمهجابقتعجام م عجااتقربجر مخذتهجمامع هجامه

 جرن جرمصا جأم ي ج شعمج معنا ج11/12/2119 ج تع اخج22تكاجصعي جائجمخدصكدلجمو تتم  لج عخصا دل جتصتج ااجج-

ج.جج31 جصجج2111 جركتبلجيم جمخاالمجمخ  عط جس.نج1" طالنجمور مءماجمخألمع  ل" ط
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جامإلتج عخشيعيةجإخبع جأمج ممالجا مايعجلرصجادعجأي  هجربعل ةج صقمجرهجارئجمماعرلجرع مرل جج

ماتمنج دصضر جماعتدرتجان رهجاراجموابرعاج عرتجأيمءجمخ در ئججاتخاج هجصعتبه متأخذجلك جتإل ا ج

رئجاعنقنجمخداط ةجمخألتع  ل جج133إختجج111متقا جمخش مطجمخمعنقن لجمخدصتيةج دقربجمخدقميجرئج

تعتجلريعيةجمخشريقيجمجر نلج عررلجاراجإتبرعيجإ تكرع جرر م اجمخدررت ماجمتاراجمخرتاقدجمخألمع  رلجى

ش  جخنمضعةج إلر حجمخدرقميجمخارع ملجمخرذ  ججرنطلجممجرعلجاراجإركعن رلجماتجخق جمخدج1 إلولجاعرل 

جموجتدع جا جلرصجا دجاع تةجخادع جليعيته.

ج

 الهاتفيةالتنصت على المكالمات  :ثالثا 

انرتجترفجمونارعنجاراججإجرتفمعءتعتجر مابلجمخدكعخدعاجمخيعتو لجرئجأخط جمخقجع  جمختاجتمر  اججج

مخرإلقصرر ل جخررذخ جا ررتاجمخداررط ةجمخألمع  ررلج ررذ جمخقجرر نلجيرردئجمخصررتميجمخمعنقن ررلجخنكشرر جاررئج

رررئجنوررسجمخمررعنقنجمجمخترراجاررتخ جارراجطع وتيررعجررر م اجج112 عرراجمخألرر م اجمخدصررتيةجارراجمخدررعيةج

دررعاجمخعمن ررل,جماإلررتجاررتمجمخاررمقطجارراجمختكرر م جاررإنجمختمإلررتجانررتجمخدكعخجممخدرر ا مامخدرررت ماج

ذجررعجإيرعجمخمضرعءجوتبرعيجرر م اجمخدررت ماجتبعيجمخعند لجمختاجانألرأجإخ مخيعتو لجاعتب جأ اجمجع  جمو

ممخترراجتبرر  جج ررر دجإختمعطيررعجماررفجمخك و ررلجمجمخشرر مطجمخترراجذ  نع ررعججررع معجارراجمخدطنرربجمام 

مخا عجلجمخألمع  لجخندش  جااج ذمجمخدألرع جمخ مر رلجوار م جترفجمختمخرلجاراجمخعمرع جمترفجمخشررصج

ااجمخرإلقص لجممختاج نق  عجااجنإلقصجتصت مجتقريعاجمخدشر  جمخرتمخاجمخرذ جررعجاترئجامرعي ج

ج عخصفجااجمخرإلقص لجمجت رلجمخد مجالاجمموتإلعالاج.

 الخبرة :رابعا 

اجر م اجمخدرت ماجااجمخكش جائجطب علجمخدعيةجمخدرت ةجمخدشركقكجا يرعجتكدئجأ د لجمخرب ةجاجج

ماررتجج2 انررتجأنيررعجررررت جإيررعاتعجمخررتجرع اررلجرررعجإذج ررعنجمخشرررصجاررتجتمررعم جمخدررقميجمخدرررت ةجأمجال

                                                           
 .12" جم.س جصجمايخلجااجر م اجمخدرت ماجمإلكعخ عتيع "نيعيجأام   جج1
ج.93" جم.س جصجمايخلجااجر م اجمخدرت ماجمإلكعخ عتيع "جنيعيجأام   ج2
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مخبرع جمخصررعي ج"خإلرصجمخدشر  ج ع رعجرارتمالجخنربر ةجاراجاررعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلجامقنرهج عجراج

مخدررقميجمخدمممررلجخنربرر ةجنألررتجانررتجأنجطنرربجإررر مءجمخربرر ةجم إجررتم مءجج" إررر مءماجمخربرر ةج:اشرر 

ررئجنورسجمخمرعنقنجم راجمخم ع رلجج193انتججب  جمخصإل جااجمخدرعيةججتتيممأط مفجج3تمصإل جانتج

مخععرل جاعياجمختصم ف جاعياجمخصكاجمماط مف.جمخع جمخيتفجرئجإا م جمخدش  جخيرذ جموركعن رلج

نرعيدج يرعجموارالنجمخعرعخداجخصمرققجمونارعنججمخترامخبر مءةجج قجإجتصضع جمت جر خجمترتا اجخم امرل

مختراجصرعياتجج1922م ذمجمخعيرتجمخرتمخاجمخررعصج رعخصمققجمخدتن رلجممخا عجر لجخارملجج1932خاملج

جمماعتجان ياجمخددنكلجمخدج   ل.

ه
 

 في قضايا المخدرات الوطنيو  ختصاص النوعي والمكاني: اإللثانيةالفقرة ا

خنختإلرعصجادكرئجتع اورهجانرتجأنرهججرنطلجمخدصكدرلجخنصكراجاراجاضر لج ج ع جتع ا جارعنقناججج

رع مل جم عبع ةجأمي  جنإل بجمخدصكدلجخنبرثجاراجمخدمع ارعاجمختراجاألرق جخيرعجمخوإلر جا يرع جمارتج

متصتاررتجج1 ا اررهج عرراجمخومررهج أنررهجاررت جرررعجخأليررلجاضررع  لجأمجرصكدررلجرررئجمالاررلجنارر جنررزم جرررع

ختاجخيعججنطلجمخما جا يعجمامعجخنمقمارتجمختراجارمصجإختإلعصجرصكدلجرع ملجاكقنج تد  زجمخمضعاعجم

وختإلررعصججرمبتأج ررعيئجذ ج ررتءج عخصرتاثجاررئجم م ج ررتجمختطر قجخيررذمجمخدقيررق  ان يرعجمخمررعنقن.

ختإلررعصجمخمرقاا جمأخ ر مجاررئجموختإلرعصجمخررقطماجمخدتعنرفج ألرر م اجمخدكرعنا جاراجاعن ررعجارئجمو

 .مخدرت ما

 ختصاص المكانيأوال: اإل 

امإلتج عوختإلعصجمخدكعناجأمجمخدصناجأمجمخت م ا جصالت لجرصكدلجرئجردنلجرصع اجخيعجنورسججج

ررئجج092ماتجتتياجمخدعيةجج2مخأل م ا موختإلعصجمخمقااج ما جمختاقدجمخمعردلجائجر ادلجرئج

                                                           
 جمخ  عطجس.قج31رصدتجاقنا ج"جنطلجمخمعياجااجمختاقدجمخدتن ل"ج صثجنيعالجمختكقائ جمخدعيتجمخععخاجخنمضعء جمخوقسجج-ج1

ج.2 جصج2113ج–ج2111
 .221صج,م.سج,ابتجمخقمتتجمخععخدا ج"ل محجااجمخمعنقنجمخألتاتجمخدتعنفج عخداط ةجمخألمع  ل"ج-ج2
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ختإلعصجاراجمخمضرعاعجدكعناجااجمختاقدجمخعدقر لج أنجموختإلعصجمخاعنقنجمخداط ةجمخألمع  لجمو

خني الجمخمضع  لجمختراجامرعجاراجيم ر ةجنوقذ رعجإررعجرصر جماتر مفجمخأل ادرلجمإررعجرصر ججمخألمص لجاكقن

إاعرلجمخدتياجأمجرص جإاعرلجأتتجمخداع د ئجأمجمخدشع   ئجرعهجااجمخأل ادلجمإرعجرص جإخمعءجمخمرباج

ختإلررعصجاررئججررببجآخرر  جمان ررهجاررإنجتصتاررتجموجانرر ياجأمجانررتجأتررت اجمخررقج ررعنجمخمررباجرت تبررع

ج1مخدرت ماجاتاجانتج ذمجماجعس.مخدصناجااجر م اج

ماتجاصتيجأنجاكقنج معكجخن طج  ئجرألدقالجرئجمخدصع اجمخدرتإللج أنجاكقنجمخشرصجاتجتراججج

يبطهجم قجاصد جلصملجرئجمخدرت ماجااجرتاملجاعسجااجت ئجأنجرص ججكمهجااجرتامرلجأ رعيا  ج

تإلرلجم ر جمخت ت ربجم معجاط حجمختاأ جتق جمخدصكدلجمختاجخيعجماجربم لجررئجيردئجمخدصرع اجمخدر

جإخزمرا؟ج209مخقم يجااجمخدعيةج

أ رتججمخرذ ججرع معجرصكدرلجمخرمماجتعخ رعجغ  جأنج ذمجمولكع جتاجيتضهجرئجاب جمخدألنسجماانتجج

ج2ختإلعصجامعمتجخندصكدلجمختاجميعتجات عجانتجمخمض لجاب ج عااجمخدصع ا.انتجأنجمو

 :ختصاص النوعياإل ثانيا 

موختإلررعصجمخدررق  ج رر ئجرصررع اجمخصكرراجمخععياررلجمذخرر جإاتدررعيمجختإلررعصجمخمررقااجامإلررتج عوججج

ج3انتجنق جمخأل ادلج صابجرعجمصوتج هجامتج اعجمختاقدجرئجاب جريلجموتعخل.

مادقرعجارإنجمخدصكدرلجمخدرتإلرلج رعخما جاراجرر م اجمخدررت ماج راجمخدصكدرلجمو تتم  رلجطبمرعجججج

 م اجمخدررت ماجتمرت سجيردئجطع ورلجرئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل جانتجماتبع جأنجررج202خندعيةج

مخألم  جمتاتأن جماتكعمجمو تتم  لجمخإلرعي ةجاراجاضرعاعجمخدررت ماجأررعمجرصكدرلجموجرتامعفجمختراج

ج4تمعجااجيم  ةجنوقذ عجمخدصكدلجمو تتم  لجمختاجأصت اجمخصكاجمال تتم اجمخدطعقنجا ه.

 :ختصاص الوطنياإل ثالتا 
                                                           

 .139رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جم.س جصجج-ج1
 جأم ي جر نقيجغال جمرصدتجمخشتق  ج13322/91 جرن جرمصاجاتيج1929اب ما جج2صعي ج تع اخجج131ا م جاتيجج-ج2

 .123 جصج1992ر م م جس.نج"مختاق جمخشكن لجممخداع  جمامخ لجأرعجمخمضعءجمخزر  " جمخدطبعلجممخق ا لجمخقطم ل ج
 .ج213ابتجمخقمتتجمخععخدا ج"ل محجااجمخمعنقنجمخألتاتجمخدتعنفج عخداط ةجمخألمع  ل"جم.س جصجج-ج3
 .101رصدتجأمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جم.س جصجج-ج4



 9102شت غ   24العدد                                                               واألكاديمية      الجامعية األبحاث سلسلة

 دراسة - املخدرات هذه على املدمنين ووقاية السامة املخدرات على اإلدمان زجر قانون  في والعقاب التجريم سياسة

 -. 0291 ماي 90 ظهير مقتضيات ضوء على

 
80 

أنهجاا دجانتج  جرئجاقرتج إان اجمخددنكلجررئجمطم ر ئججمخمعاتةجااجمختش اعجمخألمع اجمخدج  اججج

مأرعنبجماتاداجمخألما لجرعجر ماعاجمالجتفمعءماجمخدمر  ةجاراجمخمرعنقنجمخعرعمجمخرتمخناجممخمرعنقنج

جمختمخا.

ماشد جموان اجمخدج  راج ر جمخدارعتعاجمخت م  رلجمخقماورلجيمخر جترتمي جممخد رع جموان د رلجم راجججج

رر الج ص ارع جمادترتجموانر اجمخدج  راج دقرربجج12مخرلجمتدترتجخدارعالجمخدمعطفجمخدتإلنلج شعطئجمخت

مخوإل جمخصعي جاش جررئجمخمرعنقنجمخألمرع اجإخرتج ر جمخطرع  ماجممخاروئجمخدج   رلجررعجارتمجمخصرعالاج

جمختاجتكقنجخعيعلجختش اعجأرمباج دمتضتجا فجأمجمتوعقجيمخ  ئ.

 يرعجمجرتفمعءما جرميرعجربرتأجا م رلجخكئجربتأجإان د لجمخرمصجمخألمرع اج رذمجخر سجرطنمرعج ر جتر يجانججج

مخمصجمخألمع اجممخذ ج دقربهجامعمتجمالختإلعصجخندصع اجمخدج   لج عخما جخمقا لجمخأل ادرلج جراج

رما لجر تكبيرع جمربرتأجلرإلر لجمخرمصجمخألمرع اجمخرذ جامتضراجتطب رفجمخرمصجمخألمرع اجهمخما جائ

ج1مخقطما.انتج  جرئجاصد جمخألما لجمخدج   لجمخقجم تكبجمخأل ادلجخع سجمخت م ج

مان هجادتتجم تكبجرج  اجر ادلجمخدرت ماج عخررع سجارإنجمخمضرعءجمخدج  راجاررتصج رعخما ججج

رئجارعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رل جممارفجلر مطجأرنتيرعجج112ااجتن جمخأل م اجتطب معجخدضعر ئجمخدعيةج

رررئجنوررسجمخمررعنقنجمخترراجمجررتقربجيرر م ةجاررقيةجمخدج  رراجخا ميرراجمخدج   ررلجمأالجج111مخدررعيةج

اراجتررفجمخدرتياج عخررع سجتكرراجركتاربجخمرقةجمخشرراءجمخدمضراج رهجمأالجاارربفجخرهجأنجاضرراججاإلرت 

مخعمق لجمخدصكقمج يعجأمجصت جاوقج شأنيعجأمجتمعيريع ج دعجادتتجمختإلعصجمخمضعءجمخدج  راجأاضرعج

إختجرد رعجأاعرع جمخدشرع  لجأمجموخورعءجمخرقجج1913رع جج21رئج ي  جج2مافجرعجم يجااجمخوإل ج

مخددنكررلجرررئجطرر فجأرعنررب.جنارر مجخرطررق ةجررر م اجمخدرررت ما جردررعجادكررئجج عنررتجر تكبررلجخررع س

رررئجاررعنقنجمخداررط ةجمخألمع  ررلجمخترراجتأل ررزجج111مخمررق جرعررهجأنج ررذ جمخصعخررلجادكررئجإخصعايررعج عخدررعيةج

خنمضعءجمخدج  راجرتع عرلجمارعنربجمخدر تكب ئجخرع سجمخددنكرلجمخألمعارعاجممخألرم جمخرط ر ةجمخرقم يةج

خاع ملجمانتج أجيعجمخألمعاعاجممخألم جمخد تكبلجيتجأاقمنجمخبعفعاجانتججب  جمخصإل جااجمخدعيةجم

جمخت نقرعج لجمرم متيع جر م اجأرئجمختمخلجمر م اجتزا  جأختعمجمختمخل.

                                                           
 .20رصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل" جم.س جصجج-ج1
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شكاليات المبحث الثاني: الدعوى الناشئة عن جرائم المخدرات واإل

 المشارة أثناء تحريكها

امتضرراجرمررعجمختعرر مجأمالجخنررتاقدججإنجمخصررتاثجاررئجمخررتاعمدجمخمعلررالجاررئجررر م اجمخدرررت ماجج

نتمع جإختجمخصرتاثجاراجمخدطنربجمخفرعناج لجااجمخدطنبجمام  جم عتجذخ جمومخعدقر لجممختاقدجمخدتن

جائجمولكعخ عاجمختاجتفع ج عتجتمتااجمختاقدجمخعدقر ل.

ج

ج

 المطلب األول: الدعوى الناشئة عن جرائم المخدرات

جمخدألمرارئجمخدعنقمجأنج  جر ادلجامشرأجاميرعجتمرعن جترفجمخدألتدرعجاراجرععابرلجمخألرعناجمترفجججج

ان هجااجمخدطعخبلج عختعقااجرئجمخألعناجاإلتجرب جمخضر  جمخالترفج ره جمان رهججرمصعم جمختطر قج

جااجمخوم ةجمخدقمخ لجخنتاقدجمخدتن لجمخمعلالجائجر م اجمخدرت ما.

ه
 ائم المخدراتالفقرة األول: الدعوى العمومية في جر 

اص ج قجأنجمخم ع لجمخععرلج عاتبع  عجمخددفنلجخندألتدعج اجصعتبلجمخصرفجاراجتص ار جمخرتاقدجمجج

جمخعدقر ل جمتميعجااجتص ا جمختاقدجمخعدقر لجالجابتأجإالج عتجم تكع جمخوع جمخأل را.

مخرتاقدجمان هجادتتجتقما اجما  عنجمخمعنقن رلجخألر م اجمخدررت ماجترفجمخم ع رلجمخععررلجتص ار ججج

ج1مخعدقر لجااجتفجر تكب يع.

                                                           
 .121أمغ اس ج"ر م اجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا"جم.س جصجرصدتجج-ج1
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متألت جمولع ةجإختجأنهج دأل يجتص ا جمخم ع لجمخععرلجخنتاقدجمخعدقر لجاإنهجافبتجخيرعجمخصرفجاراججج

ربعل تيعجيمنجغ   عجإختجت ئجصتم جتكاجنيع اجا يرع جم رذمجررعجألرع اجإخ رهجمخومر ةجمخفعن رلجررئج

"امر اجمخرتاقدجمخعدقر رلجمادع جريعجاضرعةججرئجارعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلجمختراجررعءجا يرع:ج3مخدعيةج

ج1مخم ع لجمخععرل ج دعجادكئجأنجام ديعجمخدق وقنجمخدكنوقنج ذخ جاعنقنع".

رررئجنوررسجمخمررعنقن:ج"تتررقختجمخم ع ررلجمخععرررلجإاعرررلجمردع جررلجمخررتاقدجج32 دررعجرررعءجارراجمخدررعيةججج

فجاراجتارر  جمخمرقةجمخعدقر لجمر مابتيعجمتطعخبج تطب رفجمخمرعنقنجمخيرعجأامرعءجردع جرلجريعريرعجمخصر

مخعدقر لجربعل ة".جمتمعمجمختاقدجمخعدقر لجاراجرر م اجمخدررت ماجانرتجمخدرتياججرقمءج رعنجارعاالج

أصن عجأمجل اكع جمام اجمختاقدجمخعدقر لجم   جمخدن جأمجأتتجنقم هجمذخ جادرالج دمتضر عاجمخدرعيةج

ج2مخفعن لجرئج ي  جمختما اجمخمضع ا.

خداررط ةجمخألمع  ررلجماتبرر اجمختمررعيمججررببجرررئجأجرربع ججررمقطجرررئجاررعنقنجمج3نمررق جإخررتجأنجمخدررعيةججج

نإلر رتجإمختاقدجمخعدقر ل جمات تبجانتج ذمجمخصكراجأنرهجالجادكرئجتص ار جمخرتاقدجمخعدقر رلجإذج

مخدررتةجمخدمرر  ةجختمعيريررع ج دررعجأنج ررذ جمخررتاقدجتتقارر جمالجادكررئجرقمصررنتيعجإذجطعخيررعجمختمررعيمج عررتج

ج3تص اكيع.

 تكرع جإجرمقماجررئجمارتجج3رر م اجمخدررت ماجادقررعج در م ججمتتمعيمجمختاقدجمخعدقر رلجاراجج

جمخأل ادل.

 لدعوى المدنية في جرائم المخدراتالفقرة الثانية: ا

امإلتج عختاقدجمخدتن لجاراجارعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلجمخرتاقدجمختراجام ديرعجمخطر فجمخدتضر  ججج

انررتجأناررع ججخندطعخبررلج ررعختعقااجاررئجمايرر م جمخترراجخصمررتج ررهجرررئجررر مءجمخأل ادررلجمخدع ميررل

ررئجارعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلجمختراجررعءجا يرع:ج"ادكرئجج9مخدصكدلجمخزر ال جم ذمجرعجأ تترهجمخدرعيةج

                                                           
 مرعجان يع.ج121م.س جصجج-ج1
 .ج122م.س جصجج-ج2
 جرتا الجمخش منجمخألمع  لجمخ  عط ج1رصدتجابتجمخمبق  ج"تمعيمجمختاقدجمخعدقر لجمتمعيمجمخعمق ل"جرألنلجمخش منجمورتدعا ل ج ج-ج3

 .0 جصج2111س.نج
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إاعرررلجمخررتاقدجمخدتن ررلجممخررتاقدجمخعدقر ررلجارراجآنجممتررتجأرررعمجمخدصكدررلجمخزر اررلجمخدصعخررلجان يررعج

جمختاقدجمخعدقر ل".

مخزر  جخندطعخبلج عختعقاضرعاججمااجر م اجمخدرت ماجاإنجإيم ةجمخألدع كجتتتخ جأرعمجمخمضعءجج

ج1مخدتن لجائجتي ابجمخدرت ما ج دعجتتتخ جااجاضعاعجمختب .

اأامعءجرصع درلجمخدرتيا جادكرئجويم ةجمخألدرع كجأنجتكتاربجصرولجرطعخربج رعخصفجمخدرتنا جانرتججج

رئجرتمنلجمخألدع كجاتجأمربجانرتجمخدصكدرلجأنجتارتتااجإيم ةجمخألدرع كجج202اتبع جأنجمخوإل جإ

خم ع لجمخععرلج تص ار جمخرتاقدجمخعدقر رلج شرأنجمخدررت ماجمختراجتمرت سجيردئجمخألرم جإذجرعجاعرتجم

ج2مخألد   ل جمذخ جختمتااجطنبعتيع.

ماتجمختنوتجمآل مءجممخدقما ج رإلقصجتتخ جإيم ةجمخألدع كجااجاضعاعجمخدرت ما ج  ئجاع  ججج

خندطعخبرررلج عرررتمجابرررق جترررتخنيعجممتألرررع جآخررر جاررر دج أتم تيرررعجاررراجمخترررتخ جأررررعمجمخمضرررعءجمخزرررر  ج

ج عختعقاضعاجااجاضعاعجمخدرت ما".

تألع جمام جابمتجرقاوهجانتجأجعسجأنجمخدررت ماجرص ررلجلر اعجمخر سجخيرعجأ جا درلججرقا لجاعو

خذمجا ااجطنبجمختع ااجمخدمتمجرئجإيم ةجمخألدرع ك ج درعجأنجمخدررت ماجغ ر جخعيرعلجخانادرلج

ج3رعيعلجخانادلجمخألد   ل.ممخدصتيةجخنبضع عجمخج110مخألد   لجمخدمإلقصجان يعجااجمخوإل ج

تألرررع جمخفرررعناجاررر دج أتم رررلجترررتخ جإيم ةجمخألدرررع كجأررررعمجمخمضرررعءجمخزرررر  جخندطعخبرررلجأررررعجموجج

مخدررذ ق جرررئجرتمنررلجج110جررتمعيمجانررتجمخوإلرر جإ عختعقاضررعاجارراجاضررعاعجتي ارربجمخدرررت ما ج

أنيرعجمخألدع كجمخذ جرع جمخدرت ماجررئجيردئجمخبضرع عجمختراجالجتطبرفجان يرعجرمتضر عتهج عاتبرع ج

غ رر جأنجمخدألنررسجماانررتجتررتخ جمأارر جصرر متتعج تررتخ جإيم ةجمخألدررع كجارراجج4 ضررعالجرصاررق ة 

 5ياعمدجمخدرت ما.

ج

                                                           
 ج129مخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  ا" جم.س جصججرصدتجأمغ اس ج"ر م اج-ج1
 .ج12رصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل" جم.جس جصجج-ج2
 .11رصدتجغزمف ج"ر م اجمخدرت ماجمإر مءمتيعجمخعدن ل" جم.س جصجج-ج3
 .22م.س جصجج-ج4
 ج12 جأم ي جرصدتجغزمف جم.س جصج22/11/2111مخد  خجااجج1013/3ا م جاتيجج-ج5
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 اليات المشارة في جرائم المخدراتطلب الثاني: اإلشكمال

إنجمخدش  جامتجميعهجخمعاتةجاعنقن لجلركن لج عنرتجأمجرقيرقا لجالجادكرئجأنجاتإلرق جرد رعججج

ترضعجخيذ جمخمعاتةجأمجتن ج جامإلقصجمخمعنقنج درعجامرع جتقخرتجر ترل جإذجمخو ي عاجمختاجادكئجأنج

غعخبعجرعجتش  ج معءجانتجمماعجاع ا جم  مدعجتألدتجمخمإلقصجااجص جيع جاتص كجمخقمارعجيم درعجيمنج

مان ررهججررمصعم جمختطرر قجارراجرطنبمررعج ررذمج شررك جرمتضرربجخدعضررنلجمخداررعط جمخد رع ررلجج1تقارر 

ررئجارعنقنجمخدارط ةجمخألمع  رلجم رذمجج112ا"جمرمتض عاجمخدرعيةجمخدتدفنلجااجليعيةج"رتياجانتجرتي

خن يممر لجمخمع دلجخنطع جمخمعنقناجخنعمع جاراجرر م اجمخدررت ماجمرعضرنلجمو ر م جمخبرتناجانرتج

جيقءجرتمنلجمخألدع كج.

من قانون المسطرة  907ة ومضامين الماد الفقرة األولى: معضلة المسطرة المرجعية

 الجنائية

ممخمررعنقنجمور م رراجمخدج  رراجمخدتدفرر جارراجاررعنقنجج1913رررع جج21رررئج ي رر جخرراجااررناج رر ججج

مخداط ةجمخألمع  لجرئجتبعائجمخدقما ج شأنجإادع ج عاجرمتض عتهجمالج دعجمخدتعنملجرميعج" شريعيةج

مخالترعنججررتكقنعنجرصررق ججرررئجارعنقنجمخداررط ةجمخألمع  ررلج112مرضرعر ئجمخدررعيةججررتياجانررتجرررتيا"

جي مجتمعجااج ذ جمخوم ة.

 معضلة المساطر المرجعية :أوال 

رئجمخالاتجخننتبع جااجرنوعاجمخدرت ماجأنهجالجاكعيجارنقجرن جرئجتإل اصعاجرتياجانرتجررتياججج

رعتم جرعهجااجنوسجمخدن جأمجرصكقمجان هجااجراط ةججع ملجم راجرارأخلجغ ر جرمممرلجإذجالجاقررتج

مخشاءجمخذ جاألعنيعجتعخلجرئجمخصرعالاجمخدط مترلجج2ا يعجنصجخعصجااجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل.

تيعررعاجمختراجارتجتكرقنج جانتجراتقدجمختك   جمخمرعنقناجخنخنبصثجمإتتدجأ اجمولكعالاجمختاجتفع

                                                           
 .93مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" جم.سج جصجج-ج1
 92م.سج جصجج اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختشج-ج2
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مختخ  جمخقمتتجاراجمخدنر  جادرعج راجإذنجمخطب عرلجمخمعنقن رلجخيرذمجمخمرق جررئجمختإلر اصعاجمخدتضردملج

ج1خنداط ةجمخد رع ل؟

ع جمربجمختأ  تجانتجأنهجخ سج معكجرعجادمعجرئجمخمعت لجمخمعنقن رلج عاخرذجمرق عجانتج ذمجمولكجج

 تإلرر اصعاجرررتياجانررتجرررتياجارراجموابررعاجمخألمررع ا ج دررعجأنجمخدشرر  جخرراجاررت سجمخدررتياجارراجاع دررلج

م رقجمارر جمخرذ جاعرطجمالرعصجمخدصاق جابق جليعيتياج ر جامرطجأاورع جررئجأ ن رلجأيمءجمخ در ئ ج

 دررعجأنجماترر مفجلرررصج ررعات مفجاعرر جج2 مالجررتامعس يررعجانررتججررب  جا خررذجنطبررع جأنجلرريعيتهجمو

 درعجأنجتإلر ا جج3رع ئجااج  مفجمرال اعاجرع ملجانزرهجمتت جمالجادكرئجأنجاتعرتم جإخرتجمخج ر 

مختراججمخدطدامرلرتياجانتجرتياجرئجت ثجمخطب علجمخمعنقن لجممخش ا لجالجا اتجإخرتجر تبرلجمخشريعيةج

 إيمنلجمخدرتياجأمج  مءتره جمذخر جخقررقيج رعرمجخالنتمرع جررئجطر فجاتدعي عج دو ي عجخنمق جإادكئج

ج4 تزم .مجمومخدإل حجااجتفجمخدتياجأ

غ  جأنجمخدنوتجخنما جا غاجخطق ةج ذمجمخمق جرئجمخداعط جمخد رع رلجممخقلرعاعاجمخك تارلجإالججج

جمتألرع جذج تإل ا جرتياجانتجرتيا جإذجنألتجإتألع عنأنج معكجتبعائجااجمخعد جمخمضع اجااجلأنجماخ

اعتدتج تإل ا جرتياجانتجرتياج دعجأنزختج دصض جمخضرع طلجمخمضرع  لجأارت جمخدألنرسجماانرتجاراج

مخرذ جامرق ج"مخدصكدرلج  رزاجاراجمويمنرلجانرتجتإلر ا جمخدرتياجج1919 ترع اخجج931مخم م جارتيج

ختدجمخضع طلجمخمضع  لجمان هجاإنجمخدصكدلجامترعجصت اجا م  عجانتجمخمصرقجمخدرذ ق جخراجتعننرهج

الج عا عجمخاجتألع جخدعجاضتج هجأجعجعجصص صعجرئجمخمعنقنجمرئجأرنهجمررئجغ ر جتعررلجخبصرثجتعن 

مخقج نلجماخ دجمخداتت ج يعجانتجمخمما جاضتج مماجمإ طرع جمخمر م جمخدطعرقنجمإتعخترهجخي ارلج

ج5أخ دجختبثجا هجااجتتميجمخمماجمخصعص ".

                                                           
 .121اعطدلجمخز  مءجمخ ماا ج"ر م اجمخدرت ماجااجمخمعنقنجمخدج  ا"جم.س جصجج-ج1
اقج ج مبعص  ج"إات ماعاجماغ ع جانتجمخدتياجااجمخمضعءجمخدج  ا" جرمع جرمشق ج عخدقاعجمخ جداجخق م ةجمخعت  جمخاملجج-ج2

 .21:31انتجمخاعالجج2112رع جج22 جأطنعجان هج تع اخج2ممخطبعلجغ  جرت رل جص
  جمخت تق م جمختمخلجااجمخمعنقنجمخرعص جي مجلجرمع نلج"جأط متلجخمج–رصدتج ع   ج"موات مفجمخألمع اجااجمخمعنقنجمخدج  اجج-ج3

 .332 جصج2113سج. ن لجمخعنقمجمخمعنقن لجممواتإلعيالجممورتدعا ل ججرعرعلجمخصائجمخفعنا جمختم جمخب ضعء جس
 .ج112مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" جم.س جصجج-ج4
"إات ماعاجماغ ع جانتجمخدتياجااجمخمضعءجمخدج  ا" جج أم ي جاقج ج مبعص ج1919رع جج22صعي ج تع اخجج931 م جاتيجاج5

 مرعجان يع.ج2م.س جص
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متألررججاقاررلجماررتجأاررت ج ررتم  جتألررع جآخرر جالجاعتررتج تإلرر اصعاجمخدررتياجإالجإذجازتيررعجارر م ئجإمجج

ممخرذ جررعءجا رهج"مت رثجأنرهجررئجج11/3/1991مخدألنسجماانتج دقرربجمخمر م جمخإلرعي ج ترع اخج

ريلجاإنجمخم م جمخدطعقنجا هجخاجاعتدتجامطجاراجإيمنترهجخنعرع مج عخدمارق جإخ رهجانرتجتإلر اصعاج

امرلجمختراجأر تيرعجمخدتياجمآلخ جيت جااجنوسجمخمض لجأرعمجمخضع طلجمإندرعجماتدرتجأاضرعجانرتجمخدعع

مخضع طلجمخمضع  لج عخدكعنجمخذ جيبطجا هجمخعع مجم قجامقمج تر ماججمخدررت ماج دع رلجلررصج

جآخ جرئجريلجأخ دجردعجتكقنجرعهجمخقج نت ئجغ  جرألتات ئ".

ا كقنجتبععجخدعجذ  جأنجأتكعمجمخمضعءجراتم ةجانتجأنجتأل لجليعيةجرتياجانتجرتياجآخ جتعتبر ججج

رت م لجخ أ جاضعءجمخدقيق جمترت جمخرذ جخرهجأنجا مخرذجرتيدرعج تإلر اصعاجراأخلجتمتا الج صفلج

ج1رتياجآخ جرتتجماتمتج إلصلج ذ جمختإل اصعاجممطدأنجإخ يع.

  من قانون المسطرة الجنائية 907ثانيا: مقتضيات المادة 

رئجاعنقنجمخداط ةجمخألمع  ل جنألتجانتجأنجمخدش  جمخدج  اجاتجج112جتم مءجرضعر ئجمخدعيةج إجج

رتع علجمخدجع  لجمخد تكب ئجااعع جخيرعجمصر جرمصرلجاراجنار جمخمرعنقنجمخدج  را جإنجخراجافبرتجأا ج

أنرهجترق اج عخررع سج صكرراجترع زجخمرقةجمخشراءجمخدمضرراج رهجمأنرهجاضرتجمخعمق ررلجمخصبار لجاراجتعخررلج

 دفرع جانرتجذخر جإ تكرع جرج  راجممخصكاج إيمنتهجأمجتمعيرتجمخعمق لجأمجتإل جانرتجاورقج شرأنيع ج

اراجمخرررع سجغ ر جأنرهجإختصررفج رعخقطئج غرراجج1913 اجمخدمإلررقصجان يرعجاراج ي رر جوترتدجمخألر م

اوراج عترهجمخصعخرلجأركرئجخنم ع رلجمخععررلجج  عوجرتامعفصتم جتكاجإ تتم اجاراجمخررع سجرطعرقنجا رهج

جرئجنوسجمخمعنقن.ج112مج111تص ا جمخدتع علجااجتفجمخشرصجتضد معجخندعيةج

غ  جأنجمخصعص جانتجراتقدجمختطب فجمخعدناجأنجمخكف  جرئجمخدرقمطم ئجمخرذائجا تكبرقنجأاعرعالججج

 عخرررع سجتررتاجرتررع عتياجمرصررع دتيا جم دألرر يجمنتيررعءجمخعمق ررلجمخصبارر لجاررتاجإ عررعيجمخرربعاجرررمياج

رأل يائجرئجرد عجمخقاع فجمختاجتفبتجأنياجتق دقمج عخرع سجمأنياجاضرقمجمخعمق رلجمخدصكقررلج يرع ج

ج2ءجمخذ جاع مجمخكف  جرمياجإختجإاعيةجرصع دتياج دأل يجتان دياجخنانطلجمخدج   ل.مخشا

                                                           
 .30 جص2113 جتق اعجركتبلجمخ لعي ججطعا جس.نج1مخ مالجمتع  ج"ليعيةجرتياجانتجرتيا"جطج-ج1
 .111م.س جصججمخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختش اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" ج-ج2
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 للعقاب وإشكالية اإلكراه البدني زدواجية اإلطار القانونيإ الثانية:الفقرة 

ج21جرمتمعم ج ررتماتعجال يممر رلجموطررع جمخمررعنقناجخنعمرع جمخدتدفرر جارراجرتمنرلجمخألدررع كجم ي رر ججج

رت جااجطب علجمخعمق لجمخقمربرلجمختطب رفجانرتجأنجنتمرعم جاراجمخممطرلجمرعجارنمعنهجرئجج1913رع ج

جمرعجتف   جرئجإلكع . مخدتعنفج دتمنلجمخألدع كج223مخدقمخ لجخدمتض عاجخنوإل ج

  :زدواجية اإلطار القانوني لعقاب جرائم المخدراتإأوال 

مإادعخيررعجارراججاكدرئجمخرررالفجارراج ررذ جمخممطرل جارراجمخطب عررلجمخمعنقن ررلجمخعمق رلجمخقمررربجتطب ميررعجج

رقمريلجمخوعا جااج  جم يممر لجموطع جمخمعنقناجمخدتدف جااجرتمنلجمخألدرع كجمختراجتبمرتجأاإلرتج

جررمقماجمترررصجمخألررم جمخألد   ررلجرررئجمخطبمررلجمامخررتجمخترراجتررت سجمخدرررت ماجج3امق ررلجا يررعج رراج

ج1جمقما؟ج11مخذ جاععابج عمق عاجتبا لجأاإلع عجج1913رع جج21يدميع جم  ئج ي  ج

راتقدجمختطب فجمخعدنرا جمامرتجمررقيجرتع عرلجرد   رلجإخرتجرعنربجرتع عرلجمخم ع رلجمخععررلجاعنتججج

 جاإنمعجنكقنج إلتيجتعخرلجتعرتيجأمصرعفجمخوعر جمخقمترتج1913مخدتعنملج عخصفجمخععمجااجإطع ج ي  ج

ررئجرألدقارلجج112أمجرعجاإلطن جان هج عختعتيجمخدعمق جمخذ جتمعمخهجمخدش  جمخدج  اجااجمخوإل ج

ممخذ ج م جغبع جمالكع جمأ تجانتجأنجمخوع جمخذ جامبر جأمصرعاعجرتعرتيةجاألربجج2مع ا مخمعنقنجمخأل

رتررتجتعنررفجماررر ج ألرر م اجج1913أنجاقصرر ج ألررت عج عختررعخاجمخقصرر جمالررتجامطبررفجانررتج ي رر ج

جمخدرت ما.

ج

ج

 

 من مدونة الجمارك 261ضوء الفصل  على إشكالية اإلكراه البدني :ثانيا 

                                                           
 .112م.س جصجج-ج1
 .ج119م.س جصجج-ج2
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رررئجرتمنررلجمخألدررع كجممخضرر م بجغ رر جمخدبعلرر ةجأنررهجاموررذجمو رر م جمخبررتناجج223مخوإلرر ججمصاررجج

مخدطبفج شأنجرمصلجأمجررعخولجرد   لج غاجمخطعئج عخط قجغ ر جمخععيارل ج دألر يجصرتم جمخصكراج

ج1مخميع ا.

مرعيجمتبرعائجتممخقماعجأنجغدقمج ذمجمخمصجمارتمجإجرت عع هجخنلركعخ عاجمخعدن رل جرعنرهجرصر جإنجج

ب فجخعصلجااجإتتاع ج تمارلججر اعنجمو ر م جمخبرتنا جمترق  جادر جمخم ع رعاجمخععررلج ر ئجااجمختط

مواتميجمخدابفجخنداط ةجمختراجتكرقنجاع نرلجخنتمو رذججأت عنعموا مسجائجمخدتياجم ااجموا مسج  جم

ج2 دأل يجإنتيعءجمخعمق لجمخصبا ل جمخقجاب جصتم جمخم م جمونتيع اج عخعمق ل.

مخدعتبرر ج دفع ررلجج10.91تطب ررفجراررط ةجمو رر م جمخبررتناجاكررقنجماررفجمخمررعنقنج ارراججادقرررعجاررإنجج

مخ جرقمجمخألد   رلجترتخ جاراجرويرقمجمخرتاقنججناتبرع جأمانرتجج3رتمنلجختصإلر  جمخرتاقنجمخعدقر رل 

جرئجرتمنلجمخألدع ك.ج2مخعدقر لج إل ا جمخدعيةج

اضرعاجمخدتن رلجمخدصكرقمج يرعجاتاجمخنألرقءجإخرتجمو ر م جمخبرتناجختصإلر  جمخرتاقنجمخدتعنمرلج عختعقمجج

خ ر ةجخإلعخ جإيم ةجمخألدع كجااجتعخلجتعنفجمارر ج إترتدجرر م اجمخدررت ماجانرتجإاتبرع ج رذ جما

مخبضرع عج إلر  جمخدرعيةجت خ صجمخذ جارضعجخهجرد عجمخارنعجممخ ضعالجترضعجخماعمجمختإل ا جم

خررلج ارراجادقرررعجاررإنجراررط ةجمو رر م جمخبررتناجالجتصرر كجإالجارراجتعمجرررئجرتمنررلجمخألدررع ك ج1

مخدصكقمجتأيالجرعج ترتهجرئجأرقم جمااجتعخلجخاجت ي جط قجمختمو ذجانتجأرقم جمخدرتائجمخرتجنت ألرل ج

رئجرتمنلجتصإل  جمختاقنجمخعدقر لجخنألقءجخيذ جمخداط ةجمرمعتجرئجتطب رفجج11 دعجا تاجمخدعيةج

أمجإذج رعنججي  راج2111راط ةجمو  م جمخبتناجااجتعخلجتعنفجمار ج دبعخ جرعخ رلجتمر جا دتيرعجارئج

جرملجأمجاراجتعخرلجتعنرفجمارر ج درتائجمرر أةجتعرر  جج21جرملجأمجاتألرعم جج21جئجمخدرتائجامر جارئج

اإ ميةجمخدشر  جمخدج  راجمميرصلجاراج رذ جمخدارأخلجإذجخرق جويم ةجمخألدرع كجمختمإلر بج دطعخربج

تعررقااجاررئجمايرر م جمخترراجخصمتيررعجرررئججنررت ررعخصفجمخدررتناجتك ااررعجخصررفجمختمخررلجارراجمخصإلررق جا

تععر ج عخدقميجمخدرت ةجمختراجتدرسجإاتإلرعينعجمخرقطماجمتمرر جا رهجمجرد جمخنألرقءجخدارط ةجر مءجمخ

                                                           
 .111م.س جصجج اعجمخدج  اج  ئجمخمصجممختطب ف" مخدعطاجمخألبقرا ج"ركعاصلجمخدرت ماجااجمختشج-ج1
 .111م.س جصجج-ج2
 دفع لجرتمنلجج10.91(ج تمو ذجمخمعنقنج ااج2111رع جج3)ج1321رئجرص مجج22صعي جااجج1.11.110 ي  جل ا ج ااج -ج3

 .1202( جصج2111)اعت جاقن قجج1321صو جج22 تع اخجج3211خنأل اتةجمخ جد لجاتيجمخإلعي ج عج تصإل  جمختاقنجمخعدقر ل
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مو  م جمخبتناجختمو ذجأتكعمجمخعمق عاجمخدعخ لجااجتعخلجإرتمع جمخشرصجغ  جأنهجا تجتطب ميعجااجتفج

 عرراجمالرررعصجنارر مجخعررتةجإاتبررع ماجإناررعن لجإجتصضررع مجخنتقريررعاجمخععخد ررلجمخدمعياررلج أناررملج

 1عا.جمخعمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ترقا جمخدش  جمخدج  اجوركعن لجمخنألقءجخداط ةجمو  م جمخبتناجااجر م اجمخدرت ماج قجإا م جخنتقريعاجمختمخ لججخع  -ج1

اإلتجركعاصلج ذ جمخاع  ةجرئجمخعدفجج مخدتععرن ئج عخدقميجمجمخمبعتعاجمخدرت ةجمتض  فجمخرمعقجانتج مخ مر لجختمقاعجمخعمق عا

 عخصمققجمخدتن لججمخرعصرئجمخعيتجمختمخاجج11إالجأنمعجنألت عجرتعع مجتدعرعجرعجرمتض عاجمخدعيةجج كئردمتصم فجأاإلتج ي ج

رئجمخمعت لججااتاعغ عختعخاجالجج مخقاعءرقم ججألئجإناعنجانتجأجعسجاتمجات تهجانتجاتمج ممخذ جأا جص متتعجانتج ممخا عج ل

طعخدعجأنجمخدج  جماعجمصعيقجج مخمعنقن لجتطب فجراط ةجمو  م جمخبتناجااجر م اجمخدرت ماجمااج عااجأنقم جمخأل م اجماخ د

مج تجتق جمخصمققججتامعمخذ جج2111انتج ذ جموتوعا لجمأا ج ادقجموتوعا عاجمختمخ لجانتجمختش اععاجمخقطم لجااجيجتق ج

 مخص اعا.ج
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 الخاتمة:

ج

ارعنقنجمخدررت ماجمخدج  را جمتبر ئجرررئجا عجرلجمختألر ااجممخعمرع جاراجت مجرلجخ دمرعجا درعججربفجاجج

 تدعمج ب  جخدشركنلجمخدررت ما ج ص رثجادكرئجمخال جمخبصثجأنجمخدش  جمخألمع اجمخدج  اجاتجأمختج

توعا رعاجمختمخ رلجمختراجصرعيقجاجمخدج  اجراتدتج شك ج ب  جرئجمومخمق جأنجأجعسجاعنقنجمخدرت م

مخدتعنمرلج عخعمرعا  ججمالتوعا رلمخدتعنمرلج عخدررت ماجمجج1921مخو اتةجخاملجج عالتوعا لان يعجمخدج   ج

 ب ر جادر جمخدشر  جمخرتمخاجمتبعرهجخطرقةج رطرقةجج ع تدعم دعجتعمبجج1911خاملججمخدمشطلجخنذ ئ

جأامعءجميعهجخا عجتهجمخألمع  لجااجرألع جركعاصلجمخدرت ما.

مخدبنرق ةجخدترتةجرئجاب جمخدش  جمأذ عنمعجأنجمخا عجلجمخألمع  لجمائجإالجأنجرعجاألبجأنجالجاج بججج

 جممختراجمم بتيرعجارتةججنتشرع جمخدرقميجمخارعرلمااجمخمإلقصجمختش اع لجمختاجرعءاجخقيعجتتجأررعمج

مخكميرعجمخصرتجررئج رذ جمآلارلججاراإ ميةجمخدشر  ججارئجأتكعمجما م ماجاضع  لجأ عنتج شك جأمج  خ 

رصتميةجرتمجمغ  ج عا لجخزر جمركعاصلج رذ جمخارع  ةجمختراجتوعادرتجاراجمخارمقماجماخ ر ة ججتا 

 جمإ توررعجمخطنرربججممصررنتجخداررتقاعاجا عجرر لج ص ررثجإ يميجإجررتيالكجمخدررقميجممخمبعتررعاجمخدرررت ة

 جمأصبصتجرعاراجمخمضرعاعجمخدع ميرلجأررعمجأنارع جمخدصرع اججان يعج دعجإ توعجرعيعجاتيجمخدترم ئ

جرئجر م اجمخدرت ما.الجترنقج

متعزدجمخإلرعق لجمختراجتصرق جيمنجميرعجج عجرلجرمع  رلجاععخرلجاراجرألرع جركعاصرلجمخدررت ماججج

 :مخت

 مخطب علجمخدزيمرلجخندقميجمخدرت ة جت ثجااتوعيجرميعجاغ ممجطب لجماند ل.-

 اتمجمخمت ةجانتجتصتاتجرويقمجمخدرت ماجت ثجالجازم ج ذمجماخ  جخاجاصتيج شك جيا ف.ج-

مخقيع لجتألع جمخمع د ئجانتجميعجج عجلجرمع  لجااجت  ةجرئجأر  اجت ثجالجاارتط عقنج ذ ج 

ججئجتش اععاجتمضاجانتج ع  ةجمخدرت ماج إلولجنيع  ل.
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متم  دعجخنماعمجمخعمع اجمخدج  راجاراجرألرع جركعاصرلجمخدررت ما جنألرتجانرتجأنج عراجمخعمق رعاججج

يعجرعج عاجمخألر م اجمخرط ر ةج عوتألرع ج اعجتت عجماينتجمتت عجمااإلتجونعتممجتكعااااألبجأنج

مموجررت  ميجممخإلررمعجمنمرر جمخدرررت ما ج دررعجأنج عرراجمخعمق ررعاجمخدعخ ررلجرررعءاج زانررلجرمع نررلج

 رطق ةجمخأل م اجمالجتصمفجأ جغ مجإيعااجمافجرعجتدتجمولرع ةجإخ رهججرع معجاراج صفمرع جما درعج

ج  رراجاعاررتةجمخعررالسج ررت جارررصجماتكررعمجمخدتعنمررلج عخوعارر جمخدررترئجممخترراج رر سجخررهجمخدشرر  جمخد

مخعمع جاإنيعج ك جماتقم جررتا ةج عخفمرعءجمإنجخراجتكرئجتتصمرفجانرتجمخإلرع تجمخعدنرا جانرتجإاتبرع ج

أنيعجأتعتتجمخو صلجخندتمنجخكاجاان جااجمخط افجمخإلص  جمخذ جاصعاظجإناعن تهجم  مرتهجمااي ج

جاقيتهجإختجمخدألتدع.

مضرعءجانرتج رع  ةجمنتشرع جرر م اجمخدررت ماجمأخ  مجاإنهجاألبجأنجالجاج بجائجمخرذ ئج رأنجمخجج

ممويرعنجان يعجممختمن  جرئجتتتيعجالجادكرئجمخقصرق جإخ رهجررئجخرال جمخمإلرقصجمخمعنقن رلجمترت عج

جتمإلرعءجماجربع جإمإندعج تضعا جريقيجمخد جاعاجمخزر الجمخدرتإللجاراجركعاصرلجمخدررت ماجم 

جمخد يالجخمشقءج ذ جمخاع  ةجمرععخألتيعجرععخأللجاند لججن دل.

ج مخت مجرلأ   جمخمترع ججمختراجتقصرنمعجإخ يرعجررئجخرال ج رذ جماخ  جالجااعمعجإالجأنجنع مججمااجج

جاتبع .مأخت عج ع ئجموج  جإختجمخعد ج يعات متعاجمختاجنتاقجا يعجمخدشمخدرتن جمختقص عاجممو

ه
 .أوال: النتائج التي خلصنا إليها في إطار البحث 

 
مخدج  ررراجتع اورررعجرعرعرررعجرعنعرررعجخندررررت ما جم رررذمجلرررأنهجلرررأنج رررعااججمخدشررر  خررراجاضرررعج -

مختشرر اععاجمخدمع نررلج عختشرر اعجماخدررعناجممختشرر اعجمخاررق   ج دررعجأنجرشرركنلجمخدرررت ماجرشرركنلج

 ر  بلجمرعمتةجااتنزمج ر  عجممخعمع جان يع.
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جااجرقمريلج ذ جمآلالجمخذ اعمخا عجلجمخألمع  لجااجرألع جركعاصلجمخدرت ماجأ ي اجاشنيعج -

مخمضعءجان يع جاأ اعمجمخدترم ئجالجتزم جااجم توع جممخمضعاعجمخدع ميلجااجرصع دمعجمخقطم رلجالجم

 ترنقجرئجرنوعاجر م اجمخدرت ما.

 

موتررررعالاجمخدتكرررر  ةجانررررتجمخمررررقمن ئجمخدمادررررلجخألرررر م اجمخدرررررت ماجمابررررع ماجمو يج -

عنتجريدلجمختم ج ئجممخبرعتف ئجاراج رذمجمالجتعدع  جااجمخمإلقصجمخدأل رلجخأل م اجمخدرت ماجر

 مخدألع جصعبلجمرتادلج بعاجمخرنطجممخجدقم.

 

مخدتعرعطاججمإخضرع خماعمجمختأل ااجمخشعر جخندررت ماجرعءجمخدش  جمخدج  اج دقا جرععيج -

م غرراجصرر متلجمخررمصجإالجأنجمختطب ررفججهختررتم   جاالر ررلجخنمضررعءجانررتجتعخررلجمختارردا جغ رر جأنررجخيررع

مخذ جمختجر تعجنا مجخمنلجمخد جاعاجمخطب رلجإنجخراجنمر جمخدمعتررل جغ ر جرمعتمجخدضعر ئج ذمجمخمصج

أنجمخعد جمخمضع اجغعخبعجرعجامتإل جانتجامق لجرقاقالجمختمو ذج عخماربلجخن لرتمءجممخترتم   جمخقاع  رلج

ماتتمي ج دعجأنجأغنبجمخدتع ععاجمختراجتص  يرعجمخم ع رلجمخععررلجتكرقنجاراجتعخرلججخندتععط ئ عخمابلج

 عجاالتظجااجماتكعمجمخدت رلجااجرنصفج ذمجمخبصث.ج مح جمافجر

 

مخدتعنررفج زررر جمويرررعنجانررتجمخدرررت ماجج1913رررع جج21مخعمق ررعاجمخررقم يةجارراج ي رر ج -

عررع جممخألرر م اجمخد تكبررلج ألرر م اجمخاررعرلجمماعاررلجمخدررترم ئجان يررعجالجت اررتجخداررتقدجخطررق ةجماا

 تألع ج عخدرت ما.موجت  ميجممختإلتا جممو

 

 .إليها توصلنا التي التوصياتثانيا :  

 
تقت تجمخعمق عاجااجمختش اععاجمخألمع  لجمخع   لجمتعزازجمختمار فج ر ئجمخرتم جمخع   رلجمارفج -

رعجأرال جمخمعنقنجمخع  اجمخدقتتجخندرت ماجمخذ جماتدت جرألنسجم  مءجمختمخن لجمخع  جااجيم تهج

 .1922اب ما جج0مجج3مخ م علجمخدمعمتةج دتاملجمختم جمخب ضعءج تع اخج
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تقت ررتجمخدمتضرر عاجمخمعنقن ررلجمخدتعنمررلج عخدرررت ماجيرردئجتشرر اعجرقتررت جاتضرردئجمخمقماررتج -

 مخدقيقا لجممور م  لج دعج قجمخصع جااج عاجمختم جمخع   لج نبمعن.

ميعجتش اعجرتاتجخندرت ماجاتااج طع عجمخد منرلجممختطرق جماارعا جممارعجاعخدمرعجمخصرعخاج -

رعبرر ةجاررئجمخقماررعجمورتدررعااججرررئجندررعذسجأرمب ررلجغ رر  جالجتشرر اععجراررتدتمججمخقماررعجرألتدعمررع

 اتإلعي جممخا عجاجخندألتدعجمخدج  ا.ممو

 

إيررعسجمخارألمعءجمخدرتمن ئجت لجأامعءجر تنلجتمو ذجمخعمق لجمإاعيةجتأ  ر جمميعج  مرججإصال -

 ااجر م اجمخدرت ماجيمخ جمخدألتدع.

 

موارالاجررئجمخعمرع ججمخص صجانتجتصتاتجآرع جرطقخلجختمعيمجر م اجمخدرت ماججع عجخدمرع -

 خرطق تيعجماتمجإخضع جر م اجمخدرت ماجخآلرع جمخععيالجممخمإل  ةجخنتمعيمجمخألمصا.جممماتبع 

 

تج  جمخقص جمخمعنقناجخبعاجمخإلق جمخدعيالجمخد تبطلج أل م اجمخدرت ماجخإلقصعجرميرعج -

 ررقجمخرط رر ةجماررتمجتإلرر  عجارراجطع وررلجمخألررم  جممخ اررعجرررئجمخعمق ررعاجمخصبارر لجممخج مرررعاج دررعج

مخصع جااجمختش اععاجمخدمع نلجمختاجادتج عضيعجإختجتمزا جامق عاجصع رلجتإل جإختجتتجمخد  رتج

 ممواتممجااج عاجمخصعالا.

 

رررئجمخ  ررقيجمإتررتميجأ ماررلجخنعررالسجممخمضررعءجانررتجج1913رررئج ي رر جج2إخرر مسجمخوإلرر ج -

 مختادا.

 

 خدرت ما.جتوعيةجرئجتألع  جماراجم  مرججمخي اعاجمختمخ لجااجرضدع جركعاصلجممو -
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 جاررتجتررأر ئجمخصدعاررلجمخال رررلجخدررق واجمختمخررلجمخمررع د ئجانررتجإنوررعذجاررعنقنجمخدرررت ماجممخررذ -

اتتمءجرئجاب جر تكباجرر م اجمخدررت ماجمذخر ج قيرعجامق رعاجاقمريقنجرمعمرلجماتع يقنجو

 رشتيةجانتجرعتت جأمجريتيجمخمع د ئجانتجتمو ذج ذمجمخمعنقن.

 

اجممخنألعنجمخو ا لجموان د لجمخدنصملج دقرربجمخد جرقمجتوع  جيم جمخنألملجمخقطم لجخندرت م -

 .ج13/11/1911 تع اخجج222/11/2 ااج

 

عجأريزتيررعجمخدعم ررلج دكعاصررلجمخدرررت ماجانررتجإ رر ممج تشررألجانررتمخصكقرررلجمخدج   ررلججادرر  -

متوعاررعاجمختعررعمنجانررتجتبررعي جمخربرر ماجممختررت ابجمخدشررت كجرررعجيم جمخألررقم جاإلررتجصررتج ررذ ج

 مخاع  ة.

 

مختمخلجأنجتأخذج عخدمت ترعاجمختراجتمرتمجخيرعجررئجطر فجماترزم جمخا عجر لجمتمرقمجانتج  ج -

 ت مجتيعجي مجلجرقيقا لجماند لجرعجأل كج عالجمخواعاجمخدتتمخنلجممختاجخيرعجمخإلرنلج دقيرق ج

 مخدرت ما ج دعجنتاقجماتزم جمخدج   لجإختجمخعد جانتجتمتااج ذ جمخدمت تعاجخنصكقرل.

 

نااجمإر مءماجمخ اع لجممختت ابجممختقا رلجمتق  ر جمخكرقمي جتطقا جانتجمخصكقرلججاد  -

مخدترإلإللجمتمقالجمختما فج  ئجماريزةجممخأليعاجمخدتتمخنلجااجركعاصلجمخدرت ماجختصم رفجأ بر ج

 ات جرئجمخوععخ لجخدكعاصلج ذ جمخاع  ة.

 

 ررذ جيرر م ةجمجتصضررع جمخدمع  ررلجمخت  قاررلجمجملرر مكجمالاررالمجمجمختقا ررلجاإلررتجركعاصررلج -

 ة.مخاع  
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 :قائمة المراجع

 : مراجع باللغة العربية  

 
 العامــة الكـــتب : 

 يشإهدةه ،2طه،1ذ"هة ذ كه هةملسكإةهق ي اهشإح"            :لهشتدددةخلههههدددددأح                           
 .1111ا.م ة إب ط، ،ةملعإف                           

 
 هةاول،هةجملله ،"ةملع صإهة عإبه هة لغ همعجهلل"           ه : هدإدددمدهد  هدخمهأحدهه  

 .2002ها.م ة ق هإة، ة ك ب ،م مل1ط                                                     
 

 ه،1طه،1ذ"هة عق ب تهق ي اهيفهة  ىلهط"ههههههه  هههه:هىلددإوههف  دددتهأحددهه 
 .1121مهمصإ،ه-هة ق هإةهة عإبه ،هة ذه  هدةهه    ه          ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه
  هههههههههه،1طه،" لجإ  هة ع م هةاحك ههيفهة  جهز"      ههههههه:هإةدددددأمه هدددددةملخ 

 .ه2010هم.ا ىلء،ه،ه لذشإ،ة كد م ههق   ههه  هههههههههههههههه        ههههههههههههههههههههههههه
 

 هدةهه،1ط"هة  كههلتهة عق ب تهق ي اهشإح"          ه:ههددددددددددمدهههؤوف 
  همصإ،هةإىلكذههن هة  معه ،هةملكد م ت                                                        
ه .1191ا.م                                                             

ه
 ب ملسكإةهةمل علألهة هنههة ق ي اهيفهشإوح"           :ه د ملتدة عدهدهددة  ةحدددهمده    

    هة هةههة ذج ح،همكدع ه6طه،2ذ ،"ة ذ كه                                                         
ه.2012ا.م ة ده   ،                                                        

ه
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 ةملق هي هةايظه هيفهوأي ةمه هة عق ب همفه ه"      ه    :  هددأتهذعهللددددةملهمدههؤةدددف"،  
  همصإ، - هة ق هإةهه،20عهة ق ي يه ،هةا  ا                                                         
ه .2011م.ا                                                        

 
 دةه ،2ط"هة ع ههة ذ كتهة ق ي اهيفهة  جهز"ه         :     ينددددددهتهص هددددمذ   

 هم ي ،- همذ ب هوة   زنع،  لذشإهة عل ه                                                         
 .2006هم.ا                                                         

ه
 ه،1ط"هة ع ههة ذ كتهة ق ي اهشإحهيفهة  جهز"هه  هههههه:هإوادوآخههن ددة سعههذددددجمه 

 .2016م.اهة إب ط،هةامذه ،همكدع ه           ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 
 هةملك به،2،ط"ةخل صهة عق ب تهق ي ا"هههههههه:ه   دد ضددمدهمدددددد هه  

  – ة ق هإةهة ذشإ،هوه لكد م هةحلهنث هةملصإذ                                                        
 . 1969هم.ا ،همصإ                                                        

 
 همجعه  ،3ط "ة ذ كه هةملسكإةهق ي اهشإح"        :ددددددهلددددددة عددهوزةهة  

  ة إب ط،هوة ق  كه ،هة ق ي يه هةملعل م هيشإ                                                          
 2002ا.م                                                           

 
 المتخـــصصة الكـــتب : 

 
 همك د ه،2ط"هةملع صإهة ذفستهة كب"هههههههههههه: دددمدك شهأحدددددهه 

 .ه2012ها.مهمصإ،ه-هة ق هإةهةملصإن ،هجنل ةا                                                   
 

 
 هةإدم ا مبخ طإ  ل  مه ه لهم ةهةإهش دذهة ه هل"         ه:  ددفدإهدهة سعدهذهأحددءه  

   ه-هة ق هإة ةملصإن هةاوق فهوزةهة ، "وةملخهه                                                    
ه.2001ها.مهمصإ،                                                    
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ه
 يفهمشإنعه هوم ةجه ه هةملخههةتهخك هة"       هه  : بإذدددة هملتههددحمهه   ا                               

  هةإم هةتهودو  هة عإبه هةملصإن  هة هه هن                               
         هة ق هإةهوأولدا،ههم  ا مكدع ه،1ط ه،"ةمل  هة                                                   

 .1111ا.مهمصإ،                                           
 
 هدةهه،1طه،"ةملصإذهة  شإنعهيفهةملخههةتهجإةكهلل"ه            :هيبددددة سه يلددأله دوةهد  

  ه -ة ق هإةهوة   زنع،هوة ذشإه لكد م هألإنب                                                  
 . 1110مصإ،م.ا                                                          

 
  هههههمك د هم زنعه،1ط"هم ههللهملىهم ههللهشه دة"ه:             ه  دددددومهإةف دددة 

 .2013ها.ههمهىلك ت، ة إش د، هههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

  ةاحك ههة ع م ه لهص دهةهيفهجإةكهللهةملخههةت"ه:             دكإددة دددهحدددس" 
 .2012اه.م مكدع هة ذج ح،هة هةههة ده   ، ،1ط                                                

 
ه
 هوم ثهألهة   إهحتإنإهيفهة ق  كه هة شإط هد هل"                :ه شدب حههزدة لكههدددمد 

هة إب ط،هههههههههههههههههةامذه ،همكدع ه،3طه،"ةملس طإ                                                     
 .2013م.اه   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 ةملخههةتهجإةكهلله-ةخل صهة عق ب تهق ي ا"                :ههدددددددحمه ضددم                                   

 هةملك د ه،ه1طه،"وة ذقهذهة هإاتهوة  هإنب                        
 .1166م.اه،همصإه-هة ق هإةهةحلهنث ، ةملصإن                                                      

 
 همذش هةت ،1ط"هة زةكه هةملخههةتهق ةيي"            هه : دددة س اهإنهدفه ملددا  

 .2006 دذ ا،هم.اه–هبسوتهةحلق قه ، هةحلليب                                                      
ه   
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 هأمل يه هيفهةملخههةته ق ةييهمق هي هدهةىل  "ه           هه : دة س اهإنهددفه ملدددا 
 هةإجإةههملهللهأحب ثه   هملى  ة عإبه هوة دءد                                                     
      هةحلليب مذش هةت ،2ط ،"هة ذ كه هوة سه ىل                                                              
 .2010م.ا ، دذ ا–هبسوتهةحلق قه ،                                                            

 
 هأشهمكدع ه،1ذه،1هط"ة ق ي يه  ةاحب ثهىللسل " :              هإدودذدددادهخددد  ه  

 .2002ها.م ىلء،هألإةفه ،  ف                                                   
 
 ه،1ط"هةملخههةتهم ةجه هيفهة ذ كه هة سه ىل "     ه   هه  :ههن ددة هبددحمهمؤي هحمهه 

 همصإ،ه–هة ق هإةهةملصإن ،هجنل ةاهمك د                                            ه       
ه.1112ها.م                                            هه     

 
 
 ههههههههههههههههههه،مههج هألسهذه،("ة سه ه)هةملخههةت"هههههههههههه:ههههددلتمهد ذةحلدهددههحم 

هههة ذشإه ىلهللهدواه،مسا هةهألسه(ط)ههه   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هه.2016ه.امهة ذشإ،هومك اههههه   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه
 ةحلق قه ،هزن همذش هةته،1طه،"ةملخههةتهجإةكهلل"هههههههههه  ه:عبدصددهإمتمدده ههدم                       

 .2002ها.م  دذ ا،ه– بسوت        
 
 ه1ط ،"ة عهله هوه جإة ة  هةملخههةتهجإةكهلل"             هه:هددزةفدددألدهمد هه 

 همإةاو،هة  طذه ،هوة  هقه هةملكدع                                                   
 .2010ها.م                                                  

ه
 وة ق ي اهةملصإذهة ق ي اهيفهةملخههةتهمع طتهجإ  "              ه:حمه دهحمهههف د تهمد هه  

  ة ق هإة،هةملصإن ،هة ذشإهدةهه،1ذه،"ةملق ها                                                
ه. 1999م.ا                                                
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 هههه،"ةملغإيبهة  شإنعهيفهةملخههةتهجإةكهلل"هههه ههههههههه:هدإن وألدأهمددد هه 
ههة ده   ،هة هةههة قإوني،هدةههمكدع ه،2طههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .2011م.اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه

 هةملهلك ه-هة إن ض ةملإنخ،هدةهه،1ط"هةملخههةت"ههههههههه:ههىلد ملهب هد بإدجهمدد ىلى 
 .1129ا.م ،ة سع دن                                                

 

 اتــروحـــاألط : 
 
 همك ف  ت ووىل كل ةملخههةتهيفهةملشإوعهألسهةإجت ه"ه:           بشسهههم هأب هحمه دهة لكهزهمده 

  ة ق ي اهيفهة ها  هةاه ذهلهأطإوح ه،1ذ،"دو ه                                                   
   وةإق ص دن  ة ق ي يه هة عل ههاله هةخل ص،                                                  
 ة إب ط،هةخل م ،هحمهههج مع هوةإج ه مه ،                                                  
ه.1111ه–ه1110هذ.م                                                 

 
 ههمق هي هدهةىل  ةملغإيبهة ق ي اهيفهة ذ كتهمرةفةإ"      هه  ه:  زذددددددبهههدددحم"  

  هةخل ص،هة ق ي اهيفهة هو  هة ها  هةاه ذهلهأطإوح                                                  
    وةلج ه مه ،هوةلق ص دن هة ق ي يه  ة عل ه  اله                                                   
ه.2003هذ.م ة ده   ،هة هةههة ث ين،هةحلس  هج مع                                                   

 
  لــائــــالرس : 

 
 هجإةكهللهملك ف  هوة  طذه هة هو ه هةإىلرةمهجه "هه    ه     :ه يلدددهحهكهذ ددددددىل 

     هيفهةمل ىلرهدبل هه ذهلههىل   "هةملخههةت                                                    
 هة هإات،هة ذظ ههم ىلرهةخل ص،هة ق ي ا                                                     
 هوةلج ه مه ،هوةلق ص دهة ق ي يه هة عل ههاله                                                      
ههههطذج ،هة سعهذ،هةمل   همدههج مع                                                     
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ه.ه2012/هه2013هذ.مههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 
 
 
 
 هههههههههههههجإةكهلل ملك ف  هة هويلهة ق  كتهة  ع وا"ه                   :ه ههتددددة هة ع يلهدهددم 

ههاله "هةملخههةتهيفهةملشإوعهة غسهجت هةإههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه هوةلج ه مه ، وةلق ص دن هة ق ي يه هة عل هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههمإةاو،همه ض،هة ق  تهج مع ه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .2019ه–ه2016هذ.ههم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 
 هه،"و شك  ه   هةملخههةتهجإةكهللهيفهةاد  "                  ه :سددددددأفقه دددددهن 

  هاله هة هإات،هة ذظ ههم ىلره ذهلههىل   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 هة سعهذ،هةمل   همدههج مع  ة ق ي يه هة عل ه                                                         
 .2012ه–ه2016هذ.ههطذج ،                                                         

 
 ههههههههههههههةملذ زله  ف هوهة ق ي ينهة ذظ ه"ه              هه     :هبددددأدنهزددددن ىل 

ههههشه دةهيهلهدبل هه،"هو شك لمت  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههم ىلرهةخل ص،هة ق ي اهيفه ىلرةملهه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههة عل ههاله هوةامذه ،هة ذ كه هة عل هههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههةإج ه مه ،هوهةإق ص دن هوهة ق ي يه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههمكذ م،هةمس مهل،هم لذهج مع ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه.2010ه2001هذ.مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 االتــاث و مقــــأبح : 
 
 ه،2ع"هةملخههةتهجإةكهللهيفهةإثد تهق ةمه"ه                   : إددةاخهجتدددددةملذ 

هههههههههههههههة إمسه هةملكدع هوة  شإنع،هة ق   هجمل         ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه       
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 .2010هم ي ،هة   يسه ،ه لجهه هن هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه
 هجت هةإهم هةحلههيفهودوهه هة ذ كه هة سه ىل ":                    هةدددددمهه  هدددةملخ 

           إلدةهةهةملغإبه هةجملل ه،"ومع طهه هةملخههةت يفههههه  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 همكدع ه،100ه–ه11هة عهدهوة  ذهه ،هة له                                                

ه.2011م.اهة هنهة،هةملع هف                                                                
ه

 ه،2عه،"ةملخههةتهجإةكهللهيفهةملص دهةه شك  ه "ه   هههه     ههه   :ه دذددددة عه  هدددةملخ 
  هةامذه ،همكدع هة ق ي يه ،هة عل ههجمل همذش هةتههه            هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه.2019ا.مهة إب ط،                                                       
 
 هه،1ط"ةملصإذهة  شإنعهيفهةملخههةتهجإةكهلل"ه:                  تددددة سهه يلددأله دوةهد 

 .1129م.اهة ق هإة،هة عإبه ،هة ذه  هدةههه          هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 
 ه   هيفهة ذ كه هة سه ىل همفه ههة ذ كه هة سه ىل "ه:                  هتددددبهه ددددحلس                         

                                  همق له،"هة ذ كه هةملسكإةهق ي اهم ه21هةمل دة                             
                                              هة سذ هة عهل،ه  زةهةهة إمستهب مل قعهمذش ه                      

                                                     ه19هب  هنخهملهتهأطلعهمههج ،هألسهكدع وة             
 .ه19:00هة س م هملىه2012هن  ه      

 

 

 
 هيفهةمل  جإن همهن هوة هو ه هةملغإبه هة ق ةيي"ه:                   ه ةدددددبإههإة ددزه  

 هوة ق ي ا،هة ق   هجمل ه،"  هوةمل ع طيهةملخههةت                                                     
ههههههههههههة ده   ، ة هةههةملغإبه ،هة ذشإهدةههمكدع ه،132هعه         هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .1122م.اهه         هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه
 ة هف عهىللسل ه،"ةملخههةتهمع طتهظ هإة"ه :                  هغإيبددددة هعهدددىل     

 .2011.امهة إب ط،  ،1عهةلج ه مت،                                                     
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 هة ذ قءته هج عهيفهة ع م هة ذه ب ه خ ص صهمهى"  هه          ههه  :ه دعلتدددة هة عزنزههددمد 

هههملىهة ذه هحسينهمل  كهه هةملخههةتهفهه هةمل د ط ههههه         هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههه،"وةحلإن تهة عهله  زةهةهة هوهن هة إىل   ه   ههههههه         هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههة ه ذهةملك به،2عهة ق  ة،ه ذ دذهةملغإبه هةجملل ههههه ه        ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .2012ا.م ة ده   ،هة هةههةملغإ ،هق  ةه ذ دذهههه          هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه
 هههههههههجمل ه،9ع "وة  ةقعهة ق ي اهبيهةملخههةت"                ه:سذدة دزبهة إشدهههمددده 

ههب ملغإ ، ة  ميهههن تهمجعه هة  م ة،ههههههه        هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .1110ها.مهه هههه          هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 ههههمص لتوةإهة  مفه هةملك مل ته  ق ط ":                  د ذددددة ذهمدههههددحم 

ههيفهبعههم همص لة إلهب ىل كلهةمل جه هههه       ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههجمل ه،12عه،"وةملق هاهةملغإيبهة ق ي اهههه        هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههوة   زنع،هوة ذشإه لكد م هة سءههدةههة  اهلل،ههه        ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .2012ا.مهة إب ط،هه       ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه
 

 جمل "هة عق ب هومق دههة عه مه هة هم ىهمق ده"            :ذد ذدة هدهددمهههددحم  
ههة ذ كه  ة شؤواهمهنإن ه،1عهةلج ه مه ، ة شؤواهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه.2011 م.اهة إب ط،هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 ههن ن هحبث"هةملهيه هة هم ىهيفهة ق  تهىللك "ه          ه: يندددمهههدددددحم 

   ه،39هة ف ذه لق   ،هة ع يلهةملعهههة  ك ن ،ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه.2013ه–ه2011هق.مهة إب ط                                            ه
 
 
 هة ع ه،هة قسهللهه،2ط،ه،"ة عق ب تهق ي اهشإح"                ه:حمه دهمصكفىهه ددددحم 
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