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ملخص

املواد  من  خالية  حياة  ظروف  إجياد  على  تساعد  وعالجية  وقائية  تدابري  إتباع  ضرورة  على  تؤكد  احلديثة  اجلنائية  السياسة  إن    
املخدرة،بالعمل على إزالة أسبابها وعللها ،من خالل القضاء على العوامل املؤدية إليها،واليت تسهم يف تكوين الشخصية اإلجرامية.

من  والوقاية  باحلماية  الكفيلة  االحرتازية  التدابري  باختاذ  تهتم  اليت  ،هي  والتطبيق  باإلتباع  اجلديرة  والعالجية  الوقائية  السياسة  إن 
ارتكاب جرائم املخدرات،والداعية إىل معاجلة املتعاطني إلزالة أسباب التسمم لديهم.

إن السياسة الدولية للوقاية والعالج تقوم على جمموعة من اآلليات القانونية ذات الطبيعة الرقابية املنظمة لكيفيات التعامل املشروع يف 
املخدرات ،واملكافحة لكافة صور جرائم املخدرات غري املشروعة مهما كانت صفة هذه املادة املخدرة طبيعي أو صناعية.وقد 
تبنت معظم التشريعات الوطنية نفس التدابري االحرتازية باعتبارها أطرافا يف االتفاقيات الدولية املكافحة جلرائم املخدرات .وقد 
بينها  املقارنة  الرتكيز على  اجلزائري ،مع  التشريع  ما ورد يف  الوطنية ،ويف مقدمتها  التشريعات  لبعض  التدابري االحرتازية  مت رصد هذه 

،إليضاح طبيعة تعامل التشريعات الوطنية مع كافة صور جرائم املخدرات غري املشروعة. 

الكلمات  الدالة :  الظاهرة اإلجرامية ،التدابري االحرتازية،املواد املخدرة غري املشروعة ،األدوات الرقابية، طرق الكشف 
عن املخدرات ،نظام الرقابة والتفتيش،التسليم املراقب ،تسليم اجملرمني ،تدبري الطرد،املصادرة 

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

International  and National
 Laws Mechanisms for Prevention

 and Treatment  of Drugs Crime

Résumé

Les politiques pénales  modernes  insistent  sur la nécessité d’établir des mesures de prévention et de traitement  
afin de  trouver des solutions aux problèmes des stupéfiants, et ce  en éliminant  tous les facteurs qui influent 
sur la constitution de la personnalité criminelle.
La politique de prévention et de traitement s’intéresse à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les 
crimes dus aux stupéfiants ainsi que le traitement des toxicomanes. 
Cette  politique repose sur un certain nombre de mécanismes juridiques qui permettent de contrôler ce qui est 
licite, et ce qui est illicite, afin  de combattre les stupéfiants .
 .La juridiction nationale a adopté les mêmes mesures préventives par son appartenance aux « comité » 
internationale de lutte contre le crime dû aux stupéfiants 

 Mots  Clés :  Substances  Dangereuses  Illicites , Abstinence, Syndrome, Abus  de la Drogue, Usage de la 
Drogue, Psychotropes, du Gel de la Saisie, Confiscation, Livraison  Surveillée
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أ.  جماهدي إبراهيم

اسرتاتيجيات  إتباع  على  تؤكد  احلديثة  اجلنائية  السياسة  إن 
وقائية مبنية على خلق ظروف حياة خالية من املخدرات، بالعمل 
على إزالة أسبابها وعللها، من خالل القضاء على العوامل املؤدية 

إليها، واليت تسهم يف تكوين الشخصية اإلجرامية)1(.
الكفيلة  بالوسائل  تهتم  اليت  هي  املثلى  الوقائية  السياسة  إن 
آن  يف  اجلرمية  وقوع  ومنع  واملعاجلة  والوقاية  باحلماية 
اجتماعية  سياسة  برسم  إال  جمدية  تكون  لن  واحلماية  واحد، 
النظم  به  املنع فيقصد  أما  املخدرات.  القضاء على مشكل  تكفل 
واألساليب اليت حتول دون وصول اجلناة إىل ارتكاب جرائمهم 
عموما  اجلرمية  مكافحة  مبهمة  املكلفة  األجهزة  بواسطة 

وجرائم املخدرات على وجه اخلصوص.
وقد أنصب اهتمام علماء القانون اجلنائي على صياغة النصوص 
باجلرمية  املتعلقة  النظريات  منها  يستخلص  اليت  القانونية 
اإلجرامية  الظاهرة  لدراسة  اهتمامهم  يولوا  أن  دون  والعقاب، 
دراسة علمية لبحث أسبابها ودوافعها، ألن هذا األمر يدخل يف 
صميم اختصاص علماء اإلجرام، وهذا ما أولته املدرسة الوضعية 
اخلاصة  القانونية  املبادئ  من  عددا  بإقرارها  خاصا،  اهتماما 
مبعاجلة الظاهرة اإلجرامية. ومن أهم هذه املبادئ إن املذنب هو 
شخص دفعته ظروف خارجية، تتصل ببيئته إىل ارتكاب الفعل 
املؤثم، و بالتالي فإن مسؤوليته ال تقوم على األساس األخالقي، 
بل على أساس املسؤولية القانونية القائمة على معيار اخلطورة 
اإلجرامية)2(، اليت جيب إحاطتها بطائفة من التدابري االحرتازية.

كما ساهمت مدرسة الدفاع االجتماعي يف تطوير هذا االجتاه 
وعدم  اجلرمية،  ضد  اجملتمع  تأهيل  ضرورة  على  بتأكيدها 
بتقرير  عليها  القضاء  وحماولة  اجلرمية  بتقويم  االكتفاء 
إليها،  املؤدية  والعوامل  األسباب  بدراسة  وإمنا  وحدها،  العقوبة 
والعمل على إزالتها، وقد انتهت هذه املدرسة على أن عبء إزالة 
اجلرمية يقع على عاتق الدولة، اليت توجب عليها سد الثغرات يف 

البيان االجتماعي مبا حيول دون ارتكاب اجلرمية)3( .
إذا كانت السياسة اجلنائية احلديثة قد أكدت فكرة »الوقاية 
خري من العالج« فما هي التدابري ذات الطبيعة الوقائية ملواجهة 
خالل  من  عرضه  حناول  ما  هذا  املخدرات؟  جرائم  مشكالت 
دراسة األدوات واألساليب الوقائية الدولية والوطنية املقررة يف 
السياسات اجلنائية املقرتحة ملعاجلة جرائم املخدرات، وذلك من 

خالل دراسة خطة البحث التالية:
املبحث األول: السياسة الوقائية الدولية ملكافحة جرائم املخدرات

جرائم  ملكافحة  الوطنية  الوقائية  السياسة  الثاني:  املبحث 
املخدرات 

املبحث األول: السياسة الدولية للوقائية من جرائم املخدرات 

على  نفسها  تفرض  املخدرات  ملشكلة  اخلاصة  الطبيعة  إن 
اليت تتفق مع هذه  التدابري  الدولي إىل تبين عدد من  اجملتمع 
الطبيعة ملواجهة سوء استعمال العقاقري املخدرة. يعترب النظام 
نصت  اليت  الوقائية  السياسة  صور  أقدم  من  الدولي  الرقابي 

املشروع  التعامل  لضبط  احلديثة  اجلنائية  السياسة  عليها 
للسوق  املواد  تلك  تسرب  دون  وللحيلولة  املخدرة،  العقاقري  يف 
ملكافحة  الدولية  اجلنائية  السياسة  نصت  فقد  املشروعة،  غري 
بها  املنوط  الدور  لتفعيل  وقائية  وسائل  عدة  على  املخدرات 
للحد من سوء استعمال العقاقري املخدرة. فما هي هذه الوسائل 
والعالجية؟ وهذا ما حناول  الوقائية  التدابري  وما طبيعة هذه 

التطرق إليه من خالل دراسة املطلبني التاليني:
املطلب األول: الوسائل الوقائية الدولية

إن الوسائل القانونية الدولية املقررة ملكافحة جرائم املخدرات 
ميكن حصرها يف التدابري الوقائية التالية:

أوال- األدوات الرقابية:

اجملتمع  تساعد  اليت  التدابري  تلك  الرقابية  باألدوات  ويقصد 
املخدرة  املواد  يف  املشروع  التعامل  على  السيطرة  يف  الدولي 
املواد،  تلك  استخدام  إساءة  من  حلمايته  العقلية  واملؤثرات 
وتعترب التدابري الرقابية ذات الطبيعة الوقائية من أهم الوسائل 
القرن  بداية  منذ  فعال  رقابي  نظام  إجياد  يف  ساهمت  اليت 

العشرين)4( .
وتبعا لتطور االتفاقيات الدولية اخلاصة بضبط املخدرات، فقد 
تطورت األدوات الوقائية لسد القصور الذي ينبئ عنه التطبيق 
العملي لتلك التدابري، وملواكبة أساليب وطرق مرتكيب جرائم 
الرقابي  النظام  من  للتهرب  باضطراد  املتطورة  املخدرات 
خاصة بعد أن تأكد أن مراقبة االستعمال املشروع واحلد من 
االستعمال غري املشروع للعقاقري املخدرة، لن يتحقق هذا اهلدف 
إال من خالل نظام رقابي دقيق يفرض على خامات املخدرات 
من مصدرها األصلي)5(، أي الدول املنتجة هلا، وقد دعت عصبة 
األمم الدول املنتجة ملادة األفيون بأن يتم توزيع إنتاجها طبقا 
لنظام احلصص، إال أن حماولتها باءت بالفشل نتيجة متسك 
الدول املنتجة مببدأ السيادة اإلقليمية كغطاء لرغبتها يف عدم 
هي  فما  البالد)6(،  تلك  يف  القومي  للدخل  رئيسي  مرود  فقدان 
من  الدولي  القانون  يف  عليها  املنصوص  الرقابية  األدوات  هذه 

أجل تنظيم التعامل املشروع يف العقاقري املخدرة:
املخدرات - ضوابط و قيود الكشف عن   1

أرفقت  جداول  يف  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  صنفت 
التصنيف إىل ضوابط  الدولية، وقد أخضعت هذا  باالتفاقيات 
مادة  كل  حتدثه  الذي  التأثري  درجة  حبسب  ختتلف  وقيود 
خمدرة ومدى خطورتها. وقد مشلت الرقابة – كذلك – املواد 
يتم  اليت  التخدير،  نسبة معينة من  الرتكيبية احملتوية على 

اكتشافها بفضل التطور العلمي الذي يشهده علم الكيمياء.
التقديرات - نظام   2

مت استحداث ما يعرف بنظام التقديرات،وهو نظام يلزم الدول 
األطراف بتحديد احتياجاتهم من العقاقري املخدرة املخصصة 
الكمية  الطبية والعلمية سنويا، ويتم ذلك بتحديد  لألغراض 
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والكيفية اليت تنتج بها العقاقري، وفيما تستهلك وفقا للضوابط 
و القيود التالية)7(:

أ- الكمية املستهلكة لألغراض الطبية والعلمية.
يف  املدرجة  األخرى  املخدرات  صنع  يف  املستعملة  الكمية  ب- 

اجلدول الثالث.
ج- كمية املخزون السنوي من املخدرات.

د- كمية املخدرات الفائضة على املخزون العادي.
اليت ستستغل لزراعة خشخاش  الزراعية  ز- مساحة األراضي 

األفيون وحتديد موقعها اجلغرايف.
س – كمية األفيون املنتجة بالتقريب.

هـ - عدد املؤسسات الصناعية املناط بها مهمة تصنيع املخدرات 
االصطناعية.

و – كمية املخدرات املراد تصنيعها.
كافة  برقابته  مشل  التقديرات  نظام  بأن  سبق  مما  يستنتج  و 
الطبيعية  املخدرة  العقاقري  اليت حملها  املشروعة  التعامل  صور 
منها واالصطناعية، بقصد حتقيق التوازن بني الكميات املنتجة 
جتاوز  حالة  ويف  دقيق،  تقديرات  نظام  طريق  عن  واملستهلكة 
الدول التقديرات املخصصة هلا من العقاقري املخدرة، حيق للجهاز 
الرقابي املختص أن يقوم حبذف الكميات الفائضة عن حاجتها أو 

خصم تلك الكمية من تقديراتها املخصصة للسنة القادمة.

التداول - تراخيص اإلجازة و   3

املخدرة  العقاقري  حائزي  على  والتداول  اإلجازة  نظام  يفرض 
املختصة  السلطات  من  مكتوبة  تراخيص  استصدار  ضرورة 
الطبيعة  ذات  الوقائية  التدابري  من  النظام  وهذا  بدوهلم)8(، 

اإلدارية، ومن أهم أدواته:

أ- تكوين جهاز خيتص بتحديد املساحات اخلاصة بزراعة املواد 
املخدرة، وإعطاء تراخيص للراغبني يف مزاولة هذا النشاط.

للشروط  وفقا  واالسترياد  التصدير  شهادات  استخراج  ب- 
عالقة  له  نشاط  ممارسة  يف  راغب  لكل  دولة  كل  يف  احملددة 

بالعقاقري املخدرة اجتارا أو تصنيعا أو توزيعا.
املواد  من  والصادر  الوارد  لتدوين  ختصص  سجالت  فتح   – ج 
وتاريخ  املستلمة  اجلهة  وحتديد  العقلية  واملؤثرات  املخدرة 
التسليم وأوجه الصرف حتى تتمكن جهة املراقبة من تتبع كل 

عملية هلا عالقة باقتناء تلك املواد أو التصرف فيها.

النظام اإلحصائي  -  4

أقر النظام اإلحصائي املتعلق ببيان نوعية العقاقري املراد إنتاجها 
و حتديد أوجه استهالكها وتوزيعها)9( وقد أخضع هلذا النظام 
من  كميات  حتوي  اليت  الصيدلية  املستحضرات  أنواع  مجيع 

املواد املخدرة الطبيعية أو الرتكيبية املخلقة، وتنقسم البيانات 
املخدرات  ملراقبة  الدولية  للهيئة  تقدميها  الواجب  اإلحصائية 

كل ثالثة أشهر إىل نوعني:

أ- اإلحصائيات اإللزامية

وحتتوي على كل ما يتعلق بإنتاج العقاقري املخدرة وتصنيعها و 
املواد اليت يتم إدخاهلا يف صناعة مواد خمدرة أخرى، ومعلومات 
عن استعماالت قش اخلشخاش واملستحضرات الصيدلية الواردة 
يف اجلدول الثالث املرفق باالتفاقيات الدولية اخلاصة باحلد من 
العمل غري املشروع يف املخدرات،كما تتضمن اإلحصائيات حجم 

التعامل املشروع وغري املشروع يف العقاقري املخدرة.

ب – اإلحصائيات االختيارية

يتم  ما  ومجيع  األفيون  لزراعة  املخصصة  املساحة  تتضمن 
استرياده من مواد خمدرة وكمية املخدرات اليت مت استهالكها 
لسد حاجة مدمين العقاقري املخدرة، وقد حاولت جلنة املخدرات 
أن جتعلها بيانات إلزامية إال أن هذا االقرتاح قوبل بالرفض من 

قبل العديد من الدول)10(.

5 - فرض قيود على األطباء و الصيادلة

املباشر  التصاهلم  والصيادلة  األطباء  على  قيود  فرضت 
الرخص  استعمال  إساءة  دون  وللحيلولة  املخدرة،  بالعقاقري 
قانونية  غري  بصورة  الطبية  الوصفات  وصرف  هلم،  املمنوحة 
ومن تلك االلتزامات املفروضة على األطباء و الصيادلة، منها ما 
يتعلق مبراعاة الشروط الشكلية للوصفة الطبية اليت حيررها 
بعدم  وااللتزام  للصرف،  صاحلة  تكون  حتى  املختص  الطبيب 

إرجاعها للمرضى بعد صرفها أو يف حالة االشتباه فيها.

الدولي الرقابة و اجلرد  – نظام   6
على  الدولي  واجلرد  الرقابة  نظام  تتبنى  أن  الدول  على 
الصيدليات واملخازن املخصصة لتخزين املواد املخدرة واملؤثرات 
من  للتأكد  املخدر،  التأثري  ذات  املواد  من  غريها  أو  العقلية 
الدفاتر  يف  مدون  هو  ما  مع  باملخازن  املوجودة  الكمية  مطابقة 
والسجالت فعليا، والتعرف على أوجه صرف الكميات املستهلكة.

التفتيش - نظام   7

بالعقاقري  املتعلقة  األنشطة  كافة  على  للتفتيش  نظام  أقر 
املخدرة من تصنيع و تصدير واسترياد واجتار، وميتد التفتيش 
إىل كافة املؤسسات العلمية والطبية اليت تستخدم تلك املواد 

يف أحباثها و جتاربها.

الدول يف وضع تدابري إضافية - حرية   8

للدول حرية اقرتاح ما تراه مناسبا من تدابري إدارية ملنع إساءة 
انتقال  حركة  ولتتبع  الربيدي)11(،  االتصال  وسائل  استخدام 
يتعلق  وما  الرمسية  الدخول  نقاط  عرب  املخدرة  العقاقري 

آليات القانون الدولي والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدرات

99  -  84



2011  ص            - 87األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. 5 

املخصصة  واملعدات  الكيميائية  للمواد  التجارية  باحلركة 
لصنع وإنتاج املواد املخدرة واملؤثرات العقلية.

واإلدارية  الرقابية  الطبيعة  ذات  الوقائية  التدابري  أهم  هذه 
املتعلقة بضبط التعامل املشروع يف املخدرات،واليت حتول دون 
كل  أن  كما  املشروعة،  غري  السوق  إىل  الكميات  هذه  تسرب 
إقرار  املخدرات مل تغفل  املتعلقة مبكافحة  الدولية  االتفاقيات 
تدابري وقائية تساعدها على تقدير حجم التعامل غري املشروع 
يف املواد املشمولة بأحكامها الختيار أنسب التدابري للحد من سوء 

استعمال العقاقري املخدرة)12(.

من  األطراف  الدول  املخدرات  جلنة  به  ألزمت  ما  أهم  وإن 
املتحدة  لألمم  العامة  لألمانة  إحصائي  بيان  تقديم  ضرورة 

حيتوي على املعلومات التالية: 
يف  ذلك  أكان  سواء  املشروع،  غري  لالجتار  املمولة  املصادر  أ- 

صورة إنتاج طبيعي أو اصطناعي.

وعدد  وأنواعها  املخدرة  العقاقري  من  املضبوطة  الكميات  ب- 
 – اجتار   ( املرتكبة  اجلرائم  وأنواع  ضبطها  مت  اليت  القضايا 
وفقا  وذلك  تصدير(   – جلب   – حيازة   – شخصي  استعمال 
لإلحصائيات املعدة من قبل أجهزتها املختصة بالعدالة اجلنائية.

إدراجهم  ليتم  املخدرات،  جرائم  مرتكيب  بأمساء  – كشوف  ج 
يف القوائم السوداء، و لتسهيل سحب الرخصة الدولية يف جمال 

اإلحبار و الطريان.
يسلكها  اليت  األساليب  أحدث  عن  الدول  إبالغ  ضرورة   – د 
املهربون يف تهريب العقاقري املخدرة ، ليتم العمل على إحباطها 

وكشفها يف وقت مبكر.

دوليا  املقررة  واإلدارية  الوقائية  التدابري  أهم  هذه  كانت  إذا 
الدولي  التعاون  دور  هو  فما  الدولية،   الرقابة  نظام  إلجناح 

كتدبري وقائي يف احلد من سوء استعمال العقاقري املخدرة ؟

ثانيا- التعاون الدولي

التعاون  بينها  من  متعددة  أوجه  الدولي  للتعاون  كان  ملا 
القضائي والقانوني واإلداري، لذلك أوصت االتفاقيات الدولية 
اخلاصة بضبط التعامل غري املشروع يف املواد املخدرة  واملؤثرات 
بهدف  الدولي،  التعاون  ألوجه  قنوات  إجياد  بضرورة  العقلية، 
ضمان جناح نظام الرقابة الدولي، وميكن حصر أوجه التعاون 

الدولي يف اجملاالت التالية:

القانوني التعاون   -  1
من أهم صور التعاون القانوني اليت مت إقراراها دوليا لإلسهام 

يف إجناح نظام الرقابة الدولي ما يلي:-

أ- حث الدول األطراف باالعرتاف مببدأ العود الدولي يف قوانينها 
الوطنية)13( لتتيح اجملال أمام تنفيذ األحكام اجلنائية الصادرة 

من حماكم أجنبية، الكتساب حجية الشيء املقضي به أمام 
كعائدين.  املخدرات  جرائم  مرتكيب  وملعاملة  الوطين  القضاء 
جتمع  اليت  التدابري  من  يعد  العود  مبدأ  إن  العملي  الواقع  ويف 
بني الصفة الوقائية والعالجية يف آن واحد، ألنها تقي اجملتمع 
من شر اجملرم من جهة و متنحه فرصة لتلقي العالج إذا كان 

من مسئي استعمال املواد املخدرة من جهة ثانية.
جبرائم  اخلاصة  القضائية  اإلنابات  تبليغ  طرق  تيسري   – ب 
طرق  عن  كبديل  مباشرة  العدل  وزراء  طريق  عن  املخدرات 

الدبلوماسية اليت تستغرق وقتا أطول.

جبرائم  اخلاصة  القانونية  املستندات  بإحالة  التعجيل   – ج 
املخدرات عن طريق اهليئات اليت حتددها كل دولة، وال مانع 

من إحالتها بالطرق الدبلوماسية)14(.

املخدرة  املواد  يف  املشروع  غري  االجتار  اتفاقية  أفردت  وقد 
القانونية  املادة السابعة لبيان صور املساعدة  العقلية  واملؤثرات 
االستماع  منها:  البعض  لبعضها  األطراف  الدول  تقدمها  اليت 
القضائية،القيام  األوراق  تبليغ  إقرارهم.  أو  الشهود  شهادة  إىل 
املواقع  تفقد  و  األشياء  فحص  الضبط،  و  التفتيش  بإجراءات 
املتوافرة  واألدلة  باملعلومات  املعاينة،اإلمداد  نطاق  يف  الداخلة 

لديها، بشأن أي من جرائم املخدرات.

القضائي التعاون اإلداري و   -  2

دور  املخدرات  مبكافحة  اخلاصة  الدولية  االتفاقيات  تغفل  لن 
التعاون القضائي واإلداري يف احلد من سوء استعمال العقاقري 
املخدرة و ضبط مرتكيب جرائم املخدرات ومن أهم التدابري اليت 

مت النص عليها يف هذا اخلصوص:

املشروع  غري  واالجتار  بالتهريب  املتعلقة  املعلومات  تقديم   - أ 
ومالحقات  حتقيقات  من  املخدرات  جبرائم  صلة  ماله  وبكل 

وإجراءات قضائية.

ب- إجراء التحريات اخلاصة بقضايا املخدرات املعروضة أمام 
يف  املشتبه  األشخاص  هوية  كشف  إىل  التوصل  بغية  القضاء 
تورطهم يف أي من جرائم املخدرات، ضبط حركة املتحصالت 
حركة  مراقبة  املخدرات،  جرام  من  املستمدة  األموال  أو 
و  األول  اجلدولني  يف  املدرجة  العقلية  املؤثرات  و  املخدرات 
يف  استخدامها  املراد  أو  املستخدمة  الوسائط  مصادرة  الثاني، 

ارتكاب هذه اجلرائم.
حتدث  قد  اليت  الدعاوى  يف  القضائي  االختصاص  حتديد  ج- 

التباسا يف مسائل االختصاص عند نظر الدعوى)15(.

يتعلق  فيما  الدولي،  القانون  تطبيق  صالحية  الدول  منح  د- 
بالعمليات اليت يتم ضبطها عن طريق اجلو و البحر)16(.

ر- للدول احلق يف تطبيق قوانينها الوطنية إذا ما مت االجتار غري 
املشروع يف مناطق التجارة احلرة و املوانئ)17(. هذا التدبري األخري 
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يعترب من أهم التدابري الوقائية، ألنه يسهل ضبط العمليات غري 
املشروعة اليت تتم يف أعالي البحار، ويتفادى أحد أوجه القصور 

اليت ميكن أن تعرتض تنفيذ نظام الرقابة الدولي.

ثالثا – التسليم املراقب

اليت  الفعالة  الوقائية  التدابري  أحد  املراقب  التسليم  يعترب 
تسهم يف الكشف عن منظمي االجتار غري املشروع يف العقاقري 
عصابات  رؤساء  بضبط  احتادهم  على  القضاء  ويف  املخدرة، 
التهريب بغية القبض عليهم، واحلد من عرضهم غري املشروع 
للعقاقري  املشروع  غري  الطلب  على  القضاء  ومنه  للمخدرات، 
املخدرة، والتسليم املراقب من التدابري الوقائية اليت تنفذ وفقا 
بدأ  وقد  الدول.  بني  فيما  بالتنسيق  مدروسة،  علمية  ألسس 
املتحدة  األمم  اتفاقية  ظل  يف  جديا  املراقب  بالتسليم  االهتمام 
لسنة  العقلية  واملؤثرات  باملخدرات  املشروع  غري  لالجتار 
1961 مل نص  الوحيدة للمخدرات لسنة  1988. ألن االتفاقية 
إليه يف ديباجتها بقوهلا  عليه يف موادها وقد اكتفت باإلشارة 
منسق  عاملي  بعمل  القيام  األطراف  الدول  على  يتوجب:>  أنه 
لضمان فعالية التدابري املتخذة ضد إساءة استعمال املخدرات<. 
بيان  و  املراقب  التسليم  مفهوم  حتديد  علينا  يفرض  ما  وهذا 

صوره وأحكامه.

1 - مفهوم التسليم املراقب

املشروع  غري  االجتار  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  عرفته 
املادة األوىل منها  1988 يف  العقلية لسنة  املؤثرات  باملخدرات و 
املشروعة  غري  للشحنات  السماح  أسلوب  بأنه:)  )ز(  فقرتها  يف 
اجلدولني  يف  املدرجة  املواد  أو  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  من 
األول والثاني املرفقني بهذه االتفاقية أو املواد اليت حلت حملها 
ملواصلة طريقها إىل خارج إقليم بلد أو أكثر واملرور عربه أو 
وحتت  املختصة،  السلطات  بعلم  ذلك  يتم  أن  على  داخله،  إىل 
ارتكاب  يف  املتورطني  األشخاص  هوية  عن  للكشف  رقابتها 
اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة ()18(.

التسلم  من  الغاية  أن  القانوني  التعريف  هذا  من  ويستفاد 
جرائم  حلقات  ألحدى  الكاملة  السلسلة  كسر  هي  املراقب، 
املخدرات)19( ويرى جانب من الفقه بأن تطبيق التسليم يتطلب 

تضافر جمموعة من العناصر من أهمها)20(.
أ- وجود أقصى درجات من التعاون الدولي بني األطراف املعنية 

بتنفيذ تدبري التسليم املراقب.

ب- إحداث تعديل يف التشريعات الوطنية إلجياد املربر القانوني 
من  بدال  اإلقليمي  جماهلا  من  الشحنة  خبروج  يسمح  الذي 
ضبطها تطبيقا للقاعدة اإلجرائية اليت تنص على وجوب اختاذ 
إجراءات القبض على املشتبه فيهم دون أن ترتك هلم أية  فرصة 

لإلفالت من العقاب.

املراد  بالشحنة  يتعلق  ما  كل  عن  بالسرية  االلتزام   – ج 

إخضاعها هلذا التدبري.

2 - صور التسليم املراقب

يتخذ التسليم املراقب صورتني إما أن يكون داخليا أو خارجا.

أ- التسليم املراقب الداخلي: ومقتضاه أن يتم اكتشاف املخدر 
املواد  شحنات  أو  شحنة  نقل  متابعة  ويتم  الدولة،  إقليم  داخل 
الواحدة،  الدولة  إقليم  داخل  آلخر،  مكان  من  املرسلة  املخدرة 
نفس  داخل  آخر  مكان  يف  العصابة  أفراد  يتسلمها  حيث  إىل 
أية  يثري  الداخلي ال  املراقب  التسليم  النمط من  اإلقليم، وهذا 

مشكلة، باعتبار مجيع التشريعات الوطنية تسمح به)21(.
ب- التسليم املراقب الدولي )اخلارجي(: هو اإلجراء الذي يسمح 
مبوجبه لشحنة غري مشروعة من العقاقري املخدرة أو املؤثرات 
للمخدرات،  املكافحة  أجهزة  قبل  من  اكتشافها  بعد  العقلية 
باخلروج من أراضي بلد أو أكثر من بلد أو عبورها أو دخوهلا، 
بعلم السلطات املختصة يف تلك البلدان و حتت إشرافها، بهدف 

كشف أألشخاص املتورطني يف ارتكاب جرائم املخدرات)22(.

غري أنه مت استحداث عدة صور للتسليم املراقب تتالءم مع ظروف 
القضية املراد وضعها حتت املراقبة لتنفيذ خطة التسليم أو لسد 
بعض الثغرات اليت كشف عنها التطبيق العملي لتتماشى مع 
املراد  الشحنة  طريقها  عن  ترسل  أن  حيتمل  اليت  الفرضيات 
مراقبتها، ومن هذه الصور: البضائع املرسلة واملدفوع عنها أجرة 
الشحن،الشحنة املرسلة عن طريق طرد بريدي، إرساليات دون 
مرافق، ويف هذه الصورة تكتشف الدولة إرسال بضائع مصدرة 
حتتوي على مواد خمدرة دون علم حاملها. شحنة عابرة و يطلق 
عملية  إىل  الدولة  تلجأ  احلالة  هذه  ويف  الرتانزيت،  اسم  عليها 

التسليم املراقب الدولي )اخلارجي(.

غري أن جناح التسليم املراقب يف حتقيق أغراضه يتوقف على السرية 
والتعاون فيما بني الدول اليت تبنت إقرار هذا التدبري يف قوانينها 
الوطنية، واللجوء إىل نظام التسليم املراقب النظيف للحيلولة دون 
استبدال  املشروعة من خالل  الشحنة إىل مصادرها غري  تسرب 

الشحنة احملتوية على املخدرات بأخرى غري ضارة)23(.

3 - أحكام التسليم املراقب:

باستقراء أحكام اتفاقية 1988 يتبني أن التسليم املراقب يستمد 
إحكامه من عدة مصادر منه ا:

أ- القوانني الوطنية للدول األطراف.
ب- االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف.

وللدول حق االتفاق فيما بينها بشأن األمور املالية اليت يتطلبها 
الدعوى  بنظر  املختصة  الدولة  وحتديد  التدبري،  هذا  تنفيذ 
لتفادي حدوث تضارب يف االختصاص القضائي وهذا ما يتعلق 

بالتسليم املراقب اخلارجي.
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رابعا – املصادرة

باألموال  الوقائي  شقها  يف  الدولية  اجلنائية  السياسة  اهتمت 
واملؤثرات  املخدرة  املواد  يف  املشروع  غري  التعامل  من  املتحصلة 
العقلية، فحثت االتفاقيات الدولية اخلاصة مبكافحة املخدرات 
الدول األطراف فيها إىل ضرورة تبين عقوبة املصادرة كتدبري 
وقائي، حيرم املتاجرين و املهربني، وكل من يسعى للكسب غري 
وتعترب  املخدرة من مثرة كسبهم،    العقاقري  وراء  املشروع من 
اتفاقية 1988 اخلاصة باالجتار غري املشروع أول صك دولي، يهتم 
املضبوطة يف حوزة  املخدرة  املواد  بوضع معايري حديثة ملصادرة 

اجلاني واملعدات اليت استخدمت يف اجلرمية، اليت تشمل ما يلي:
اليت  األموال  أو  املخدرات  املستمدة من جرائم  املتحصالت   -  1

تعادل قيمتها قيمة املتحصالت املذكورة)24(.
غري  التعامل  من  املستمدة  األرباح  أي  املتحصالت  تعقب   -  2
التحفظ عليها، بقصد  أو  املخدرة  وجتميدها  املواد  املشروع يف 

مصادرتها يف النهاية.
واليت  املخدرات،  جرائم  من  املستمدة  األرباح  مصادرة   -  3
استبدلت إىل أموال من نوع آخر إلضفاء صفة الشرعية عليها، 

وهو ما يطلق عليه بغسل األموال.

املختصة  السلطات  متكن  إجراءات،  من  يلزم  ما  اختاذ   -  4
التجارية  أو  املالية  أو  املصرفية  السجالت  على  االطالع  من 
العمليات  سرية  مبدأ  على  خروجا  وهذا  عليها،  والتحفظ 
حساب  بكشف  املطالبة  إمكانية  دون  حيول  الذي  املصرفية 

مرتكيب جرائم املخدرات)25(.

ويفسر تشدد اجملتمع الدولي جتاه املتعاملني يف املواد املخدرة لشعوره 
مبدى أهمية الدور الذي يلعبه املال يف تفاقم مشكلة املخدرات، ألن 
املال مينح رؤوس العصابات املدبرة الرتكاب جرائم املخدرات القدرة 
والقوة على االستمرار يف نشاطهم غري املشروع، ولعل أهم إجراء 
قانوني اختذه املشرع الدولي  هو منح األجهزة التنفيذية احلرية 
االطالع على حسابات هذه الطائفة من اجملرمني، وتتبعها ملعرفة 
مصدر أمواهلا، مع عدم إغفاهلا ضبط ومصادرة املخدرات واملؤثرات 
العقلية واملواد    واملعدات وغريها من الوسائط املستخدمة أو اليت 

تستخدم يف ارتكاب جرائم املخدرات.

خامسا- تدابري اجتماعية

ختتلف  التدابري  من  جمموعة  االجتماعية  السياسة  أقرت 
تدفع  اليت  والظروف  العوامل  ملواجهة  أخرى  إىل  دولة  من 
بالشخص الرتكاب أي من جرائم املخدرات، وقد مت النص على 
رغبة  املخدرات،  بضبط  اخلاصة  االجتماعية  التدابري  بعض 
من اجملتمع الدولي، بأن يتم مراعاتها من قبل الدول األطراف 
الوقائية ذات  التدابري  اإللزامية، ومن  الصفة  مع إضفاء عليها 
الطابع االجتماعي اليت مت إقرارها على املستوى الدولي نذكر 

يف هذا الشأن:

درجة  على  خمتصني  موظفني  بإعداد  اخلاصة  الربامج   -  1
مسيء  فئة  على  اإلشراف  مسؤولية  ليتولوا  الكفاءة  من  عالية 
إلعادة  ورعايتهم  ومتابعتهم  املخدرة  العقاقري  استعمال 

تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا)26(.
مبضار  اجلمهور  توعية  مهمتها  دورية،  برامج  إعداد   -  2
اإلعالم  وسائل  خالل  من  للمخدرات  املشروع  غري  االستعمال 
واحللقات   = املقروءة   – املسموعة   – )املرئية  أدواته  مبختلف 

الدراسية و التدريبية)27(.
مكافحة  جمال  يف  التقنية  و  البشرية  اخلربات  تبادل   -  3

املخدرات.
- - حتسني مراقبة املنتجات الصيدلية احملتوية على خمدرات 

ومؤثرات عقلية)28(.
العقاقري املخدرة)29(. 5 - إنشاء خمتربات لفحص 

املسببة  املخدرة  للعقاقري  املشروع  االستهالك  ترشيد   -  6
لإلدمان و إحكام الرقابة عليها.

7 - اختاذ تدابري عملية ملعرفة األشخاص املتورطني يف إساءة 
استعمال املخدرات يف وقت مبكر لعالجهم وإعادة تأهيلهم.

8 - العمل على توفري الرعاية الالحقة ملن مت اإلفراج عنهم بعد 
انتهاء مدة احلكم عليهم، يف أي من جرائم املخدرات، وعلى وجه 
العالج  تلقوا  الذين  املخدرة  العقاقري  مدمين  فئة  اخلصوص 

لضمان عدم انتكاسهم من جديد.
هذه أهم التدابري االجتماعية اليت حرص اجملتمع الدولي على 
تبنيها لعلمه بأن التعرف على خماطر املخدرات ال تقل أهمية 
املخدرات  استعمال  مسيء  لكشف  برامج  من  إعداده  يتم  عما 
قبل إدمانهم وهذا يتطلب إعداد برامج طويلة األجل لعالجهم، 
ويف كثري من األحيان يفشل العالج خاصة مع عدم االهتمام 
اليت  االجتماعية  الظروف  وإزالة  الالحقة  الرعاية  بربامج 

حتيط مبرتكب جرائم املخدرات.
املطلب الثاني: التدابري العالجية الدولية

للحد  عالجية  أدوات  خبلق  الدولية  الوقائية  السياسة  اهتمت 
مشكلة  مكافحة  أن  ومبا  املخدرة،  العقاقري  استخدام  سوء  من 
املخدرات لن حتقق األهداف املتوخاة منها، ما مل يتم تبين تدابري 
عالجية، تساعد على استئصال األسباب والعوامل اليت تسهم يف 
ازدياد الطلب  والعرض غري املشروعني على العقاقري املخدرة و 
إقرارها  مت  اليت  العالجية  التدابري  أهم  ومن  العقلية،  املؤثرات 

على املستوى الدولي نذكر على اخلصوص التدابري التالية:
–  تسليم اجملرمني أوال 

إقرارها  مت  اليت  القدمية  التدابري  أحد  هو  اجملرمني  تسليم 
دوليا ملواجهة اجلرائم ذات الطبيعة الدولية)30(، ومنها جرمية 
القراصنة  على  القبض  بإجازة  وذلك  الدولية،  القرصنة 
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ارتكابهم  مكان  أو  جنسياتهم  عن  النظر  بغض  وحماكمتهم 
مبقولة  اجملرمني  تسليم  مبدأ  تأكد  وقد  اجلرمية)31( 
جرسيوس الشهرية:)إما معاقبة اجملرم وإما تسليمه( فال جيب 
عن  يقل  ال  املخدرات  خطر  العقاب،ألن  من  اجلناة  يفلت  أن 
جرمية القرصنة إن مل يفوقها خطورة، ألن ضررها أشد وطأة 

و يهدد اإلنسانية مجعاء)32(.

الدولي  االتفاقيات  يف  األطراف  الدول  حرص  كان  هنا  ومن 
تسليم  تبين  على  املخدرات  استعمال  إساءة  من  باحلد  املتعلقة 
اجملرمني كتدبري وقائي يغلب عليه الطابع العالجي، ألنه يقي 
اجملتمع من شر اجلرمية، و حيمي يف الوقت نفسه اجلاني من 

العودة لإلجرام من جديد.
1 - تعريف تسليم اجملرمني:

عرف تسليم اجملرمني بأنه: )أحد الطرق القانونية املستمدة من 
ومبوجبه  اإلنساني()33(،         اجملتمع  حلماية  العصر  حاجات 
يقع التزام على الدولة املطلوب منها حنو الدولة الطالبة، ألنه 
أن  األوىل  الدولة  على  يتوجب  الثانية  الدولة  طلب  على  بناء 
تسلم هلا شخصا مالحقا قضائيا أو حمكوم عليه بسبب ارتكاب 
التسليم  يتم  التدبري ال  أو جنحة، فطبيعة هذا  جرمية جناية 
اجلسامة،  من  معني  قدر  على   هي  اليت  للجرائم  بالنسبة  إال 
يف  الدول  حبق  و  األفراد  حبريات  ميس  التدبري  هذا  باعتبار 

محاية رعاياها.
املبدأ  القانونية هلذا  الطبيعة   -  2

فقد اختلف بشأنها الفقهاء، فمنهم من أعترب تسليم اجملرمني 
يف  القضائية  السلطة  بإنفاذه  ختتص  حمض،  قضائي  عمل 
الدولة املطلوب منها التسليم، وهناك من اعتربه عمال إداريا ال 
يرقى إىل مرتبة العمل القضائي، فهو عمل من أعمال السيادة 
اليت تقوم بها الدولة، غري أن الرأي الراجح يقوم على التوفيق 
ذو طبيعة  التسليم عمل  أن  أساس  السابقني على  الرأيني  بني 
طابع  ذو  عمل  حقيقته  يف  اجملرمني  تسليم  ألن  مزدوجة)34(، 
قضائي تنفيذي، يلزم الدولة املطلوب منها التسليم أن تستكمل 
السيادة، أي  ملبدأ  الداخلية احرتاما  اإلجراء مبا يتفق وقوانينها 

أن التسليم تدبري ذو طابع قضائي ينفذ بالطرق السياسية)35(.

)عمال  باعتباره:  اجملرمني  تسليم  مبدأ  عرف  وقد  	
مراحل  أو  مبرحلة  مروره  رغم  إدارية  طبيعة  ذا  إجرائيا 
معه  للتحقيق  أجنبية  لدولة  مواطن  تسليم  غايتها  قضائية، 
وهذا  احلكم()36(  هذا  تنفيذ  أو  ضده  جنائي  حكم  إلصدار  أو 
الرأي هو الذي انتهت إليه حمكمة العدل الدولية عند نظرها 
نظر  يف  )أنه  بقوهلا:  الليبية  اجلماهريية  من  املقدم  الطلب  يف 
القانون الدولي العام يعد تسليم اجملرمني قرارا سياديا للدولة 
إليها، وهي ال تكون ملزمة بإجابته، كما ال يوجد يف  املطلوب 
القانون الدولي العام التزام باملعاقبة يف حالة عدم التسليم()37(.

وما مييز تسلم اجملرمني كتدبري عالجي حيد من استفحال 
مشكل املخدرات، أن الدول ال ختشى من وضعه موضع التنفيذ 
طائفة  ضمن  املصنفة  املخدرات  جرائم  حمله  كان  متى 
النظام  إىل  االعتداء  فيها  يوجه  اليت  االجتماعية  اجلرائم 
فإن  احلكومي)38(،  أو  السياسي  النظام  ضد  وليس  االجتماعي 
يف  العالجي  التدبري  هذا  على  النص  عن  تتغاضى  ال  الدول 
امتنعت عن  وإن  املخدرات  تشريعاتها اخلاصة مبكافحة جرام 

إقرار مبدأ التسليم يف اجلرائم السياسية.
أما حاالت تسليم اجملرمني تتجسد يف صورتني هما:

أ- تسليم إجيابي:

 هذه الصورة ال يتصور وقوعها إال بناء على طلب دولة أجنبية 
عن  اإلجراءات  تتم  الغالب  ويف  عليه،  حمكوم  أو  متهم  تسليم 
حتكم  ما  وعادة  الدبلوماسية  بالطرق  أو  العدل  وزارة  طريق 

هذه الصورة االتفاقيات الدولية.
ب- تسلم سليب: 

ويف هذه احلالة ليس بالضرورة أن يتم التسليم بناء على طلب 
دولة أجنبية، ألنه قد يتم بناء على رغبة الدولة اليت يقيم على 
أراضيها املتهم أو احملكوم عليه، وخيضع لقانون الدولة الداخلي 
وهذا النوع من التسليم مير مبرحلتني: مرحلة قضائية وهدفها 
تعرب  إدارية  مرحلة  تسليمه،  املطلوب  الشخص  حقوق  محاية 

الدولة فيها عن رغبتها الصرحية يف التسليم.
الدولي من تسليم اجملرمني القانون  - موقف   3

املواد  املشروع يف  اتفاقية االجتار غري  فقد نصت عليه صراحة 
1936 كأهم تدبري ملواجهة مشكل املخدرات)39(،  املخدرة لسنة 
جرائم  اعتبار  على  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  أكدته  وقد 
املخدرات موجبة لتسليم اجملرمني يف أي اتفاقية تعقد فيما ين 
ثنائية،  اتفاقية  وجود  عدم  حالة  يف  للدول  و  األطراف  الدول 
املرونة  للتسليم، وهذه  قانونيا  أساسا  الوحيدة  االتفاقية  تعترب 

تهدف إىل إتاحة اجملال أمام الدول إلقرار هذا التدبري.

قانونيا  أساسا  تعترب  فال  النفسية  للمواد   1971 اتفاقية  أما 
من  بإقراره،  أطرافها  الدول  بتشجيع  اكتفت  ألنها  للتسليم، 
فقد   1988 اتفاقية  خبالف  وهذا  موادها،  يف  عليه  النص  دون 
أفردت مادة مستقلة لبيان أحكام تسليم اجملرمني)40(ومن أهم 
ما  الدولية  االتفاقيات  أقرتها  اليت  العالجية  الوقائية  التدابري 

يلي:

قانونيا  أساسا   1988 اتفاقية  اعتبار  جواز  على  التأكيد  أ- 
للتسليم فيما بني الدول اليت ال تربطها أي معاهدة.

ب- اعتبار جرائم املخدرات الواردة بنص مادتها الثالثة الفقرة 
األوىل من اجلرائم املوجبة للتسليم.

آليات القانون الدولي والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدرات
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أ.  جماهدي إبراهيم

ج- حثت الدول املطلوب منها التسليم أال تتشدد يف أدلة اإلثبات 
جرائم  من  أي  يف  تسليمه  املطلوب  أتهم  متى  توافرها  الواجب 
املخدرات، على أال خيل تسليم اجملرمني بالضمانات اليت كفلها 

الدستور للمتهم عند حماكمته.

د- ختول الدولة املطلوب منها التسليم حجز الشخص املطلوب 
تسليمه كتدبري وقائي حيول دون فراره وقت تسليمه ويف هذا 

إجحاف يف حق اإلنسان ما مل تقدم األدلة الكافية على إدانته.

رعاياها  بأحد  األمر  تعلق  إذا  التسليم،  رفض  للدول  حيق  ر- 
حق  األطراف  للدول  أن  كما  به،  العمل  املستقر  للمبدأ  وفقا 
التسليم أن هناك إهانة  املطلوب منها  إذا تبني للدولة  الرفض 
أو  السياسية،  معتقداته  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  اجلاني  عرق 
كانت هناك خشية من أن يتسبب التسليم بإحلاق الضرر بأي 

شخص ميسه الطلب ألي سبب من األسباب السابقة الذكر.
ثانيا- إتالف اإلنتاج غري املشروع

للرقابة واليت حترص  الذي ال خيضع  املشروع  اإلنتاج غري  إن 
إخفائه  على  النشاط  هذا  على  املشرفة  اإلجرامية  العصابات 
إنتاج  نوعان،  اإلنتاج  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع  الوسائل  بشتى 
الطبيعية كالزراعة وإنتاج صناعي  املوارد  طبيعي يستمد من 
نتعرض  سوف  لذلك  صناعته.  يف  احلديثة  التقنيات  تتدخل 
الدولية  االتفاقيات  أقرت يف  اليت  اإلجراءات  اإلطار إىل  يف هذا 
املشروعة  غري  الزراعة  من  للحد  املخدرات  مبكافحة  املتعلقة 
للمواد املخدرة الطبيعية  والتدابري اهلادفة للحد من التصنيع 

غري املشروع للمخدرات التخليقية، وذلك عن طريق:
الزراعة غري املشروع -1 إتالف 

عددا  تبين  مت  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  أحكام  ومبوجب 
املخدرة  للمواد  املشروعة  غري  الزراعة  من  للحد  التدابري  من 
أوراق   – القنب   – )األفيون  يف  حصرتها  اليت  و  الطبيعية 
صفة  ذات  وقائية  أدوات  بإجياد  وذلك  القات(   – الكوكا 
القنب  نبات  مستثمري  أمام  الطريق  سد  وظيفتها  عالجية، 
األفيون،  لزراعة  الوطين  االحتكار  بنظام  يعرف  ما  طريق  عن 
وقد أوكلت هذه املهمة إىل سبع دول لإلشراف و املتابعة على 
زراعة األفيون)41( إال أن هذا التدبري قد باء  بالفشل لعدم اتفاق 
الدول احملتكرة لزراعة األفيون على األسعار العاملية هلذه املادة  
وكيفية توزيعها و التصرف فيها، مما ترتب عليه زيادة اإلنتاج 

العاملي من األفيون وسوء استعماله.

السوق غري  املنتجة أخذت طريقها إىل  الكمية  أن نصف  حيث 
املشروعة، وباعتبار املواد املخدرة تعد من السلع املصدرة، كما 
تعترب مصدرا هاما للدخل القومي للدول، لذلك فقد مت إلغاء ما 
عرف باحتكار زراعة املواد املخدرة ومت فرض بديل هلذا التدبري 
العامة  الصحة  محاية  لضمان  أخرى  تدابري  اقرتاح  يف  يتمثل 

واحملافظة على الرفاه العام و تتمثل هذه التدابري يف:

أ- ضبط أي نباتات خمدرة يتم زراعتها بصورة غري مشروعة.

ب- تدمري وإزالة املساحات املزروعة بصورة غري قانونية.

ج – إجياد بدائل من احملاصيل حتل حمل الزراعة غري املشروعة 
للمواد املخدرة)42(.

اليت تعتمد  الفقرية  للدول  املادي  الدعم  و  املعونات  – تقديم  د 
على تلك الزراعات يف دخلها القومي.

ر- وضع برامج للتنمية الريفية تؤمن للمزارعني مردودا ماديا 
يغنيهم عن زراعة املواد املخدرة.

املناسب  البديل  التقنية إلجياد  و  العلمية  املعلومات  تبادل  س- 
عن الزراعة غري املشروعة.

هـ - إجراء البحوث و الدراسات اليت تعين بالقضاء على املزروعات 
غري املشروعة يف املواد املخدرة.

و – تدعيم التعاون فيما بني الدول للقضاء على تلك الزراعات 
يف املناطق الواقعة على امتداد احلدود املشرتكة)43(.

املشروعة،  غري  الزراعات  بإتالف  املتعلقة  التدابري  أهم  هذه 
التدابري  هذه  لوضع  الدول  بها  قامت  اليت  اخلطوات  هي  فما 
موضع التنفيذ؟ وباستقراء أحكام االتفاقيات الدولية اخلاصة 
إال  اخلطوات،  لتلك  واضحا  حتديدا  جند  ال  املخدرات،  بضبط 
مبكافحة  املعنية  الدولية  املؤمترات  قرارات  إىل  بالرجوع  أنه 
سوء استعمال العقاقري املخدرة، فقد اقرتحت األساليب التالية 

للقضاء على الزراعات غري املشروعة)44(:

أ- القيام مبسح شامل للمناطق اليت توجد بها زراعة املخدرات.

اجليوسياسية  الناحية  من  املناطق  لتلك  دراسة  إعداد  ب- 
واالقتصادية و االجتماعية.

ج – دراسة األساليب األكثر فاعلية يف القضاء على الزراعات 
غري املشروعة.

د- توفري اإلمكانيات املادية و البشرية إلجناح هذه املهمة.

للشرحية  تعويضات  شكل  يف  اقتصادية  مساعدات  منح  س- 
السكانية اليت تعيش على زراعة املواد املخدرة)45(.

ويف تقديرنا جيب تولية العناية الالزمة باملسائل ذات العالقة 
املباشرة وغري املباشرة باملخدرات للحد من اإلنتاج غري املشروع 
للمواد املخدرة مبختلف أنواعها، وال يكفي جمرد إبداء الرغبة 
الصادقة يف إحالل زراعات بديلة عن املواد املخدرة، فإنه جيب أن 
نضع يف اعتبارنا أن املردود اهلائل الذي يتحصل عليه األشخاص 
الذين يقومون بزراعة املواد املخدرة، ليس من السهولة التخلي 
املردود  ذات  وحيقق  املستوى،  نفس  يف  البديل  يكن  مل  ما  عنه 
املادي، وعليه يتوجب على الدول أعضاء اجملتمع الدولي إلنفاذ 
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التدابري اخلاصة بإتالف الزراعة غري املشروعة أن تراعي برامج 
التوعية و التنمية التالية:

هذه  ملخاطر  املزارعني  بتوعية  اخلاصة  الربامج  تكثيف  أ-   
الزراعات وحماولة إحداث تغيري جوهري يف سلوكياتهم.

أحسن  يف  البديلة  الزراعات  من  منتجاتهم  تسويق  ضمان  ب- 
الظروف.

املواصالت  شبكات  و  املياه  توفري  و  األراضي  استصالح   – ج 
ملنتجاتهم املشروعة يف أحسن الظروف.

و  الصحة  جماالت  يف  للمزارعني  العامة  اخلدمات  تأمني  د- 
التعليم و االهتمام بربامج حمو األمية.

املخدرة التصنيع غري املشروع للمواد  القضاء على   -  2

التصنيع هو الصورة الثانية إلنتاج املواد املخدرة التخليقية وقد 
حرصت االتفاقيات الدولية على وضع عدد من الضوابطللحيلولة 
دون حتول الكمية املنتجة لالستعمال املشروع إىل السوق غري 

املشروعة، وقد جتسدت هذه الضوابط يف:

أ- حتديد الكميات اليت سيتم تصنيعها الستعماهلا يف األغراض 
الطبية و العلمية.

األخرى  املخدرات  صنع  يف  املستعملة  الكميات  تقدير  ب- 
واملستحضرات املدرجة يف اجلدول الثالث)46(.

من  املخدرات  صنع  يف  املشرتكني  أو  العاملني  مراقبة  ج- 
أشخاص ومؤسسات أوكلت إليهم الدولة هذه املهمة حصريا.

د – إخضاع املنشآت و األماكن املخصصة لصنع املخدرات لنظام 
اإلجازة أي احلصول على ترخيص من السلطات املختصة.

رخص  على  باحلصول  اجملازين  املخدرات  صانعي  إلزام  ر- 
دورية حتدد فيها أنواع املخدرات اليت حيق هلم صنعها باستثناء 
تركيبتها  يف  تدخل  اليت  املواد  مراعاة  مع  املستحضرات 

الكيميائية مواد خمدرة.

هـ- على الدول منع تراكم املخدرات يف حوزة املرخص هلم يف 
صناعتها بكميات تفوق الكميات الالزمة لسري أعماهلم العادية.

و– فرض رسوم على الواردات و الصادرات من العقاقري املخدرة 
وتوثيقها، وفقا لألصول مع ضرورة االحتفاظ بها ملدة ال تقل 

على سنتني)47(.

من خالل هذه التدابري الوقائية والعالجية نلمس بوضوح رغبة 
اجملتمع الدولي يف وضع اآلليات القانونية والعملية للحد من 
العرض غري املشروع للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية، فهل هذه 
التشريعات  و  الدولية  االتفاقيات  يف  عليها  املنصوص  التدابري 
وهل  العقلية؟  واملؤثرات  املخدرات  ملكافحة  كافية  الوطنية 

عالج  ملبدأ  إقراراه  خالل  من  والوطين  الدولي  املشرع  استطاع 
غري  الطلب  من  حيد  أن  املخدرات  متعاطي  ورعاية  املدمنني 
فئة  اعترب  قد  الدولي  اجملتمع  أن  تعلم  وحنن  خاصة  املشروع، 
مستهلكي املخدرات مرضى جيب عالجهم وأن معظم القوانني 
املقارنة قد اختذت تدابري احرتازية جوازية إىل جانب التطبيق 
كانت  سواء  بالعقوبة  احلكم  يف  اجلنائية  للسياسة  الصارم 

حبسا أو غرامة أو هما معا.
جرائم  ملكافحة  الوطنية  الوقائية  الثاني:السياسة  املبحث 

املخدرات

املقررة  الوقائية  السياسة  من  الدولي  املوقف  توضيح  بعد 
للحد من سوء استخدام العقاقري املخدرة، حناول يف إطار هذا 
للوقاية  الدولية  اجلنائية  السياسة  تأثري  مدى  عرض  املبحث 
والقوانني  التشريع اجلزائري  املخدرات يف  والعالج من جرائم 

املقارنة،وهذا ما نتناوله يف املطلبني التاليني:
القانون  يف  املخدرات  ملكافحة  الوقائية  السياسة  األول  املطلب 

اجلزائري

بضرورة  أقر  الذي  الرقابي  بالنظام  اجلزائري  املشرع  تأثر 
تبين  إىل  أدى  ما  ،وهذا  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  تنظيم 
عددا من التدابري الوقائية لتنظيم التعامل يف املواد املخدرة على 

النحو التالي:  
أوال: التدابري الرقابية

هي  اجلزائري  املشرع  عليها  نص  اليت  الرقابية  التدابري  من 
كالتالي:

1 - تنظيم عمليات تداول العقاقري املخدرة  وهذا ما نصت عليه 
املادتان 190و192من قانون محاية الصحة وترقيتها،حيث نصت 
املواد  إنتاج  التنظيم  أنه: »حيدد عن طريق  190 منه على  املادة 
النباتات السامة املخدرة وغري املخدرة، ونقلها،  واستريادها،  أو 
وشراؤها،واستعماهلا،  عنها،  والتنازل  وإهداؤها،  وحيازتها، 
من   192 املادة  نصت  كما  النباتات«  هذه  زراعة  وكذلك 
أو  منتج  أو  مستورد  أي  على  مينع   « أنه  على  القانون  نفس 
املشروبات  صنع  يف  استخدامها  اليت ميكن  املستخلصات  صانع 
الكحولية أن يبيع هذه املواد أو يقدمها جمانا ألي شخص كان، 
نظر  يف  املستودعني  صفة  هلم  الذين  املشروبات  صانعي  ماعدا 
واهليئات  والعطارين  والصيادلة  املباشرة  غري  الضرائب  إدارة 

املصدرة املباشرة.   

هلذه  الداخلية  السوق  يف  حالتها  على  املواد  هذه  بيع  ومينع 
الفئات، ما عدا الصيادلة وهؤالء ال ميكنهم تسليمها إال مقابل 
سجل  يف  مضمونها  تسجيل  عليهم  وجيب   ، طبية  وصفة 

الوصفات الطبية«.     

فالتعامل يف املخدرات حمظور أيا كانت صورته، وسواء كان 

آليات القانون الدولي والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدرات
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أ.  جماهدي إبراهيم

املال  من  مبلغا  املقابل  أكان  وسواء  مقابل،  بغري  أو  مبقابل 
قد  املخدرات  يف  التعامل  كان  وسواء  منفعة،  جمرد  أو  أوعينا 
له  مرخص  شخص  من  أو  له  مرخص  غري  شخص  من  صدر 
بذلك كالصيدلي مثال، إذا وقع التعامل خارج نطاق الرتخيص 

احملظور عليه من قبل وزارة الصحة.  

والصورة املألوفة يف التعامل يف املخدرات هي البيع والشراء، وال 
يشرتط فعل الشراء أن حيصل التسليم فعليا أو رمزيا للمخدر 
مثال تسليم الرمزي تسليم حقيبة بها كمية املخدرات املباعة، 
املباع  البيع حصول تسليم للشيء  ألنه ال يشرتط النعقاد عقد 
من البائع للمشرتي)48( ألنه لو كان التسليم باملشاهدة يف هذه 
احلالة تكون اجلرمية هي جرمية إحراز املخدر،وملا وجب على 
املشرع النص على عقوبة الشراء، لذا كان تسليم املتهم للمخدر 
بعد متام االتفاق على الشراء يكون جرميتني تامتني ال جرمية 

واحدة،

قاضي  اختصاص  يف  يدخل  وشراء  بيعا  املخدرات  يف  والتعامل 
اجلرمية  عناصر  حبث  يف  احلرية  كامل  له  الذي  املوضوع 
وحتديد أركانها وإثباتها، فالقاعدة القانونية تشرتط لإلدانة 
يف جرمية املخدرات أن يضبط شيء منها مع املتهم سواء منزله  
يف  ويكفي  جيبه،  يف  أو  حقيبته  يف  معه  حيملها  أو  حمله  أو 
التعامل يف املخدرات إثبات واقعة البيع والشراء بأدلة تؤدي إىل 

ثبوتها أو احلصول عليها فيما بعد

2 - حظر منع الرتخيص ملمارسة أي نشاط يتصل باملخدرات 
موضوع  أنهم  الذاتية  سريتهم  من  يتبني  الذين  لألشخاص 
ريبة وشك، وقد حرص املشرع على بيان مواصفات األشخاص 
النشاط  يف  للتعامل  الرتخيص  منحهم  القانون  جييز  الذين 

التجاري الذي يكون حمله املواد املخدرة )49(

3 - احلد من سلطات األطباء يف صرف املواد املخدرة وقصرها 
وجيب  طبية  وصفة  مبوجب  وذلك  العالجية،  األغراض  على 

عليهم تسجيل مضمونها يف سجل الوصفات الطبية. 

على  النشاط  هذا  قصر  قد  اجلزائري  املشرع  أن  ويالحظ 
مبزاولة  هلم  تسمح  طبية  شهادات  حيملون  الذين  األشخاص 
مهنة الطب، وهلم حق التصرف يف املواد املخدرة بشرط أن يتم 
ذلك بقصد العالج للتغلب على األرق والتوتر النفسي والعصيب 
اآلالم  لتخفيف  اجلراحية  العمليات  إجراء  قبل  التخدير  أو 

الناجتة عنها)50(

خاصة  سجالت  بفتح  الصيادلة  على  التزامات  فرض   -  4
عمل  لتسهيل  املخدرة،  العقاقري  من  والصادرات  الواردات  لقيد 
عليها  املنصوص  الرقابة  عمليات  إجراء  يف  املختصة  اجلهات 

ويف اآلجال احملددة.

الرقابة على احملالت  املشرع على إجراء عمليات  5 - وقد نص 
وأثناء  الرخصة  منح  قبل  باملخدرات  للتعامل  املخصصة 

للتأكد  ذلك  من  واحلكمة  احملل،  غلق  وبعد  املهنة  ممارسة 
النظافة ووجود وسائل احلفظ،  من صالحية احملل من حيث 
وللتأكد أيضا من التزام املوظف بالتعليمات الواردة يف رخصة 

املمارسة املهنية للنشاط.
ثانيا: التدابري االحرتازية

استمدت السياسة اجلنائية اجلزائرية التدابري االحرتازية من 
مبادئ املدرسة الوضعية اليت ركزت على اخلطورة اإلجرامية 
للجاني، وذلك باختاذ عدد من التدابري الوقائية امللزمة للقاضي 
فيها  اجلرمية  مرتكيب  يف  تتوافر  ال  اليت  احلاالت  ملواجهة 
املسؤولية اجلنائية من إرادة واختيار مما خيرجهم من طائلة 

العقاب)51(

تعترب التدابري االحرتازية خري وسيلة لوقاية اجملتمع من شرور 
اجلناة، كما تعمل يف الوقت ذاته على عالجهم وإعادة تأهيلهم 
مبا يتماشى مع أهداف السياسة اجلنائية احلديثة، اليت تعمل 

على محاية مصاحل اجملتمع ورعاية مصاحل األفراد.

وحرصا من املشرع على محاية احلريات األساسية لإلنسان، أقر 
الوقائية لتوقيها كرد فعل اجتماعي يهدف  عددا من التدابري 
إىل محاية اجملتمع ووقايته من اخلطورة اإلجرامية للمجرم، 
وتبعا لذلك تنوعت التدابري الوقائية مبا يتوافق ومواجهة كل 
حالة إجرامية على حدة، وهذا ما يفسر تعدد وتنوع اخلطورة 
وقائية  تدابري  عدة  اختاذ  يتطلب  وهذا  ودرجاتها،  اإلجرامية 
املالئم)52(،  بالتدبري  إجرامية  درجة  أو  صورة  كل  جملابهة 
هي  اجلزائري  املشرع  عليها  نص  اليت  االحرتازية  التدابري  من 

كالتالي:
املهنة - احلرمان من مزاولة   1

بالعقاقري  صلة  ذات  حرفة  أو  مهنة  ممارسة  من  احلرمان   
الذمة  متس  اليت  الوقائية  التدابري  ضمن  يصنف  املخدرة، 
املالية ألنها حترم احملكوم عليه من مورد رزقه، إذا كانت هذه 
األموال قد اكتسبت من التعامل يف املخدرات واملؤثرات العقلية 
صالحية  هلم  الذين  لألطباء  احلال  هو  كما  عنها،  ناجتة  أو 
الذين يصرفون هذه  املخدرة والصيادلة  األدوية  وصف بعض 
هؤالء  بني  يتم  تواطأ  وكل  مستحقيها،  لغري  املخدرة  املواد 
األشخاص يعرضهم للتوقيف عن أداء عملهم ملدة قد تصل إىل 
246 يف  املادة  ما نصت عليه  األكثر، وهذا  مخس سنوات على 

فقرتها الثانية
املنع من اإلقامة  -  2

األماكن،  بعض  يف  يتواجد  أن  عليه  احملكوم  على  احلظر  هو   
من  ومنعه  معينة  منطقة  أو  مكان  يف  إقامته  بتحديد  وذلك 
حلرية  املقيدة  التدابري  ضمن  يدخل  التدبري  وهذا  مغادرتها، 
احملكوم عليه من الرتدد على أماكن أو حمال معينة يشتبه يف 
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املشروع للمخدرات، وهذا  استغالها كأوكار لالستعمال غري 
املنع مقيد بآجال معينة مدتها مخس سنوات يف اجلنح وعشر 
سنوات يف اجلنايات ما مل ينص القانون على خالف ذلك، ويبدأ 
هذا املنع من اليوم الذي يفرج فيه على احملكوم، وبعد أن يكون 

قرار منع اإلقامة قد بلغ إليه.
السياقة: 3 - سحب جواز السفر ورخصة 

246 بقوهلا  نصت على هذه الصورة الفقرة اخلامسة من املادة 
السياقة  رخصة  وإيقاف  السفر،  جواز  بسحب  احلكم  »..وجوب 
مدة ثالث سنوات على األكثر..« ويتضح من هذه الفقرة إنها 
من  ينتقلون  والذين  املستوردين  ختص  األوىل  فئتني،  ختص 
أو  اجلزائر،  خارج  لبلدان  يوردونها  الذين  أو  جللبها  آلخر  بلد 
الذين يتولون عبورها من منطقة مجركية إىل منطقة أخرى، 
عند إدانتهم يف قضايا املخدرات يكون وجوبا على قاضي املوضوع 
األشخاص،  تنقل  بها  مت  اليت  السفر  جواز  بسحب  حيكم  أن 
التشريعات  املخدرات جمرمة يف كافة  باعتبار جرمية  وذلك 
مهما  العقاب  من  اجلاني  يفلت  ال  ثم  ومن  املقارنة،  القانونية 
كانت الدولة اليت رست بها شحنة املخدرات.أما الفئة الثانية 
الذين يستعملون سياراتهم أو شاحناتهم أو  ختص األشخاص 
سيارات وشاحنات الغري لنقل املواد املخدرة،هؤالء األشخاص –

يتعني وجوبا على قاضي  املخدرات  إدانتهم جبرائم  أيضا-عند 
يف  املدان  للشخص  السياقة  رخصة  بسحب  حيكم  أن  املوضوع 
املشرع  استلهم  سنوات،وقد  ثالث  وملدة  املخدرات  نقل  جرمية 
هذه املدة من أحكام دعاوى اجلرائم اجلنحية، وذلك ما نصت 
عليه املادة الثامنة من قانون اإلجراءات اجلزائية بقوهلا »تتقادم 
الدعوى العمومية يف مواد اجلنح مبرور ثالث سنوات كاملة«    

 4 - املصادرة

نصت عليها املادة 246 يف فقرتيها 6 و7 بقوهلا »-...وجوب األمر 
مبصادرة املواد أو النباتات احملجوزة. 

والوسائل  واألواني  واملنشآت  األثاث  مبصادرة  األمر  وجوب   -
مع  ونقلها  النباتات  أو  املواد  صنع  يف  استعملت  اليت  األخرى 
املخدرة  واملواد  النباتات  تشمل  فاملصادرة  الغري«  حقوق  مراعاة 
املتهم، سواء كانت  القبض على  أثناء  اليت كانت حمل حجز 
كانت  وسواء  للغري،  أو  للمتهم  مملوكة  املخدرات  هذه 
خمصصة لالستهالك الشخصي أو للبيع، كما أوجب املشرع 
ارتكاب  يف  استخدمت  اليت  واألموال  الوسائل  –أيضا-مصادرة 
اجلرمية كالسيارة أو الشاحنة اليت تنقل املخدرات أو األدوات 
الكيل وامليزان، على أن  أو أدوات  اليت تستعمل إلنتاج املخدرات 
تكون هذه احملجوزات قد صدر حكم قضائي  مبصادرتها ،أما إذا 
كانت هذه الوسائل مملوكة لشخص حسن النية وليست له 
للقاعدة  تطبيقا  للمصادرة، وهذا  فال حمل  باجلرمية،  عالقة 
تثبت  من  على  إال  توقع  ال  العقوبة  أن  مفادها  اليت  القانونية 

مسئوليته يف ارتكاب اجلرمية، وال متتد إىل سواه مهما كانت 
كونها  عن  خترج  ال  املصادرة  بأن  العلم  مع  باجلاني،  صلته 

عقوبة تكميلية )53(     

حكم  سواء  دائما  واجبة  املخدرات  مصادرة  أن  اإلشارة  وجتدر 
املتهم  لوفاة  اجلنائية  الدعوى  بسقوط  أو  بالرباءة  أو  باإلدانة 
الدعوى  –أيضا- يف حالة عدم تقديم  املصادرة واجبة  ، وتكون 
للمحاكمة، ولكن يف هذه احلالة األخرية تكون مبعرفة النيابة.

النشاط - احلكم بإغالق حمل   5

إذا  يستعمله  أو  للجمهور  خمصص  حمل  كل  بإغالق  حيكم 
أرتكب فيه مستغله إحدى جنح املخدرات أو تواطأ مع غريه يف 
ارتكابها غلقا مؤقتا، سواء كان فندقا أو بيتا مفروشا أو حمل 
لعروض  حمال  أو  ناديا  أو  مشروبات  حمل  أو  إطعام  أو  إيواء 
التسلية أو ملحقا مبحل ارتكاب اجلرمية ،وملا نص املشرع على 
اجلرمية  فيه  وقعت  الذي  احملل  يكون  أن  يشرتط  مل  اإلغالق 
النحو  وعلى  عامة،  بصيغة  النص  جاء  بل  للمتهم،  مملوكا 
غريه  مع  تواطأ  أو  اجلنح  تلك  مستغله  فيه  »...ارتكب  التالي: 
على ارتكابها« وعقوبة اإلغالق متس كل شخص مهما كانت 
طبيعته يف حالة ثبوت تورطه يف قضايا املخدرات،وأمر اإلغالق 

هو أمر مؤقت، وميكن الطعن فيه بطرق الطعن القانونية. 
املبادرة بالتقدم للعالج - احلث على   6

امتثلوا  الذين  األشخاص  على  العمومية  الدعوى  ترفع  ال 
ال  النهاية،كما  حتى  وتابعوه  هلم  وصف  الذي  الطيب  للعالج 
ترفع الدعوى العمومية أيضا على األشخاص الذين استعملوا 
املخدرات استعماال غري مشروع، إذا ثبت أنهم تابعوا عالجا مزيال 
الوقائع  حدوث  منذ  الطبية  املتابعة  حتت  كانوا  للتسمم،أو 
إليهم، وهذا تطبيقا ملبدأ فقهي ينص على عدم جواز  املنسوبة 
اجلمع بني التدبري االحرتازي للشخص وبني العقوبة اجلنائية، 
وذلك متى توافرت لديه أحد األعذار املعفية من العقاب،وتعترب 
وليست من  العقاب،  للعالج كعذر معفي من  بالتقدم  املبادرة 
 47،48،49  ( املواد  املنصوص عليها يف  املسئولية اجلنائية  موانع 
املشرع  يكون  التدبري  اجلزائري،وبهذا  العقوبات  قانون  من   )
اجلزائري قد أخذ بتوصيات األمم املتحدة أسوة مبا هو متبع يف 
الوطنية، وذلك رمحة وعطفا على مرضى  التشريعات  كافة 

اإلدمان على املخدرات والعمل على عالجهم من هذا الداء.
املطلب الثاني: السياسة الوقائية ملكافحة املخدرات يف القوانني 

املقارنة

الوقائية  التدابري  على  الوطنية  التشريعات  كل  نصت 
يف  متأثرة  املخدرات  جرائم  خطورة  من  للحد  والعالجية 
مبكافحة  املتعلقة  اتفاقياته  يف  الدولي  اجملتمع  أقره  مبا  ذلك 
يف  التشريعات  تلك  لتقارب  نظرا  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات 
املكافحة للعقاقري املخدرة، وهذا ما حناول  سياساتها اجلنائية 

آليات القانون الدولي والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدرات
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أ.  جماهدي إبراهيم

دراسته يف إطار التدابري الوقائية واالحرتازية التالية:

أوال: التدابري الوقائية الوطنية املقررة يف القوانني املقارنة

التدابري الوقائية هي أدوات ذات طبيعة إدارية إجرائية، وضعت 
لضبط تنظيم التعامل املشروع يف العقاقري املخدرة،وتعترب هذه 
األدوات الوقائية هي األساس الذي يقوم عليه أي نظام رقابي، 
الضوابط  خمالفة  على  والرقابة  باإلشراف  القيام  إليه  يسند 
أهم  ومن  املخدرة،  العقاقري  استعمال  إساءة  ملكافحة  اخلاصة 

صور التدابري اآلتي:  

1  - الرقابة اإلدارية املانعة من تسرب املواد املخدرة إىل من ال 
يستحقها ، ومن صورها:

لنظام  اخلاضعة  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  حصر  أ- 
الرقابة يف جداول ترفق بالقوانني اخلاصة باملخدرات، مهتدية 
يف ذلك باالتفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة املخدرات لسنة 
يشهده  الذي  العلمي  التطور  )1961،1971،1988(.وملواكبة 
العمومية  الصحة  وزارة  دولة  كل  منحت  فقد  الكيمياء  علم 
التأثري  بذات  متتعها  يكتشف  مادة  أي  إلضافة  التدخل  حق 
املخدر، أو تصدر قرارها بإلغاء أو تعديل مادة من املواد املدرجة 
الوحيدة  االتفاقية  انتهت  ما  مع  يتفق  ما  اجلداول،وهذا  يف 
للمخدرات لسنة 1961 بأنه« ليس هناك ما مينع أية دولة من 
هذه  يف  عليها  املنصوص  من  وأقسى  أشد  رقابية  تدابري  اختاذ 
أو  الثاني  اجلدول  يف  املدرجة  املستحضرات  إلخضاع  االتفاقية 
الثالث جلميع التدابري الرقابية السارية على املخدرات املدرجة 
يف اجلدول األول، واليت يراها ضرورية حلماية الصحة العامة« 

)املادة 39 من االتفاقية الوحيدة(    

ب- حتديد األشخاص املصرح هلم مبنح تراخيص للتعامل يف 
العقاقري املخدرة على سبيل احلصر ال املثال،ويف مجيع األحوال 
ال يسمح لألشخاص موضع الريبة ممارسة أي نشاط له عالقة 
املخدرات  قانون  من   10 املادة  عليه  نصت  ما  وهذا  باملخدرات، 
املخدرات  قانون  من   7 واملادة   1987 لسنة   09 رقم  القطري 
املصري رقم 122 لسنة 1989 واللييب رقم23 لسنة 2002 واملادة 

238 من قانون محاية الصحة اجلزائري.   

على  املخدرة  العقاقري  حمرز  أو  حائز  حصول  اشرتاط  ج- 
حددها  اليت  بالكيفية  فيها  التعامل  حق  متنحه  رخصة 
التصريح »اجتار،إنتاج، زراعة، أو بقصد العالج بالنسبة لألطباء 
املخدرات  قانون  من  الثالثة  املادة  نصت  فقد  والصيادلة«. 
واملؤثرات  املخدرة  املواد  استرياد  جيوز  »ال  أنه  على  القطري 
العقلية اخلطرة، أو تصديرها، أو نقلها، إال مبقتضى ترخيص 
املادة  عليه  نصت  التدبري  ونفس  الصحة...«  وزير  من  كتابي 
الثالثة من قانون املخدرات املصري واملادة السادسة فقرة أوىل 

من نظام املخدرات السعودي.

املخدرة   املواد  واسترياد  بتصدير  املخولة  اجلهات  د-حتديد 

واإلدارات  الصحة  وزارة  يف  ممثلة  احلكومات  على  وقصرها 
بالعقاقري  العالقة  ذات  العلمية  األنشطة  مبمارسة  املختصة 
ذلك  يتم  أن  العلمية،على  األحباث  ذات  كاملؤسسات  املخدرة 
من  اخلامسة  املادة  حددتها  وقد  مسبقا،  حمددة  لشروط  وفقا 

القانون القطري على النحو التالي:    

املواد  يف  باالجتار  هلا  املرخص  واحملال  الصيدليات  مديري   -
املخدرة واملؤثرات العقلية اخلطرة  

- مديري املؤسسات العالجية املخولون حق التعامل يف تلك املواد 

- مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية املعرتف بها 

- األطباء املرخص هلم مبزاولة مهنة الطب

املواد  يف  للتعامل  الرتاخيص  منح  املخولة  اجلهات  حصر  س- 
املخدرة وإلزامهم مراعاة عدد من الضوابط الواجبة اإلتباع من 
للحصول  املقدم  بالطلب  تتعلق  اليت  الشكلية  الضوابط  بينها 
اليت  اخلربة  وتوافر  املخدرات،  يف  بالتعامل  التصريح  على 
املاحنة  اجلهة  وختويل  التصريح،  طالب  بها  يتمتع  أن  جيب 
للرتخيص حق إلغائه بعد صدوره أو تقييده يف حالة خمالفة 
نصت  ما  وهذا  للعقوبة،  املخالف  وتعريض  الواردة،  الشروط 

عليه املادتان5 و9 من قانون املخدرات األملاني.   

املمنوحة  الرخصة  يف  الشكلية  الشروط  من  عدد  فرض  ع- 
للحائز أو احملرز منتجة ألثارها القانونية يف حالة ختلفها من 

أحد  الشروط اآلتية:  

- اسم حامل الرخصة ولقبه وصناعته و عنوانه

عليها  احلصول  ميكن  اليت  املخدرة  اجلواهر  كمية  جمموع   -
مبوجب تذكرة الرخصة، مع بيان أقصى كمية ميكن صرفها 

للمرخص له يف الدفعة الواحدة 

املسئول  الصحة  وتوقيع موظف  الرخصة  تاريخ إصدار  بيان   -
إىل  بالرتانزيت  املخدرة  العقاقري  شحن  عمليات  إخضاع  على 
الشحنة  صاحب  وإلزام  الدولة،  يف  املختصة  اإلدارية  الرقابة 
باحلصول على شهادات حتويل صادرة عن السلطة املختصة يف 
البالد اليت مير بها العقار املخدر، وهذا ما نصت عليه املادة 5 من 
قانون العقاقري اخلطرة األردني واملادة 20 من النظام السعودي 

واملواد9،10،11 من قانون املخدرات املصري.
ثانيا: التدابري االحرتازية املقررة يف القوانني املقارنة

عليها  يطلق  من  فهناك  تسميات،  عدة   االحرتازية  للتدابري 
تسمية التدابري الوقائية وآخرون يعرفونها باسم تدابري الدفاع 
أو تدابري األمن، وإن كانت كلها تهدف إىل منع  االجتماعي 
وقوع اجلرمية مرة أخرى، وقد أثار تبين هذا النوع من التدابري 
بالتنفيذ  أو  بالقضاء  أو  بالتشريع  إما  املتصلة  املعوقات  بعض 
للحيلولة  سابقة  لتدابري  وإقرارها  اجلرمية  وقوع  الفرتاضها 
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دون تردي اجملرم إىل ارتكاب جرائم جديدة، وذلك من أجل إزالة 
تأهيله،  وإعادة  اجلاني  نفس  يف  الكامنة  اإلجرامية  اخلطورة 
للخطورة  حمددة  معايري  الوقائية  التدابري  هذه  تعترب  ولذا 
اإلجرامية، على أساس مدى اجلسامة املادية للجرمية املرتكبة، 

ومن صور هذه التدابري اآلتي:        

 1 -تدبري الطرد:  وهو التدبري الذي توقعه السلطة اإلدارية على 
أن حتكم  الدعوى  أمامها  املرفوع  للمحكمة  األجانب، ومبوجبه 
مبنع األجنيب من اإلقامة على ترابها ملدة معينة، ويعرف هذا 
التدبري كثري  الفقه اإلسالمي بالنفي، وتطبق هذا  التدبري يف 
من القوانني الوطنية العربية واألجنبية، وذلك مبنع اجملرم من 
التدبري ملساسه  الوطين، وقد عدل عن هذا  ترابها  اإلقامة على 
الشخص  من  التشريعات  بعض  تطلب  وهنا  املواطنة،  حبق 
احملكوم عليه بالطرد ترك مقر إقامته لعدد من الساعات،وأطلق 
من  كل  التدبري  بهذا  ويأخذ  املتسكع،  اسم  التدبري  هذا  على 

التشريع املغربي واألمريكي.     

-املصادرة: وهي تدبري وقائي يقي اجملتمع من وقوع اجلرمية   2
حبرمان الشخص احملكوم عليه يف جرائم املخدرات من موارده 
 ، اجملرم  نشاطه  يف  استمراره  من  للحد  املشروعة  غري  املالية 

واملصادرة نوعان: 

أ-املصادرة العامة: وتشمل كافة ممتلكات احملكوم عليه، وهي 
مرفوضة من السياسة اجلنائية احلديثة ألن ضررها يلحق ال 

حمالة ببعض األبرياء الذين ال عالقة هلم باجلرمية.

أي  تداوهلا،  احملظور  األشياء  على  اخلاصة:وتقع  ب-املصادرة 
األشياء اليت هلا صلة باألفعال املنهي عن إتيانها مبوجب قانون 
املصادرة  على  املقارنة  التشريعات  كافة  نصت  وقد  املخدرات، 
اكتسبوها  اليت  األموال  من  اجلناة  حيرم  وقائي  كتدبري 
وذلك  املخدرة،  العقاقري  يف  املشروع  غري  تعاملهم  جراء  من 
التعامل غري  الناجتة عن هذا  األرباح  حرصا منها على حتويل 
مالية  عمليات  إجراء  خالل  من  مشروعة  أموال  إىل  املشروع 
أطلق عليها اسم عمليات غسل األموال أو تطهريها.وقد نصت 
الوطنية على وجوب تتبع وجتميد ومصادرة  التشريعات  كل 
املتحصالت املستمدة من جرائم املخدرات، وألجل ذلك مت إنشاء 
غري  الثروات  عن  واألدلة  التحريات  جلمع  متخصصة  وحدة 

املشروعة، فضال عن تبنيها للمصادرة مبفهومها التقليدي)55(

3 -التسليم املراقب: يعترب التسليم املراقب من التدابري الوقائية 
العقاقري  استخدام  سوء  من  للحد  الدولي  اجملتمع  أقرها  اليت 
قبوال  لقي  فقد  إليه  املوجة  االنتقادات  من  وبالرغم  املخدرة، 
الغربية اليت عملت على  املقارنة للدول  القوانني  واهتماما من 
شحنة  استبدال  يتم  مبوجبه  والذي  مساوئه،  وتفادي  تطويره 
مشروعة  أخرى  بشحنة  للمراقبة  اخلاضعة  املخدرة  العقاقري 
إىل  الشحنة  ووصول  التدبري  فشل  حال  يف  ضررا  تسبب  ال 
أيدي املهربني، فهذا التدبري يسمح بوصول الشحنة إىل اجلناة 

السلطة  لتتمكن  التهريب  عملية  على  باإلشراف  القائمني 
التنفيذية من ضبطهم متلبسني والوصول إىل الرؤوس املدبرة. 
ويعتمد جناح التسليم املراقب على التعاون الدولي الذي يتجاوز 
أو  موحدة  تشريعات  يف  إال  يتحقق  لن  وهذا  اإلدارية،  القيود 
اتفاقيات ثنائية بني الدول اليت جتمعها مصاحل مشرتكة.       

وقد أكد جملس التعاون اجلمركي يف اجتماعه الذي عقد يف 
التدابري  كأحد  املراقب  التسليم  تبين  ضرورة  على  بروكسل 
الدولية  املنظمة  بني  التعاون  بتوثيق  أوصى  وقد  الوقائية، 
لتذليل  املتحدة  باألمم  املخدرات  وقسم  اجلنائية  للشرطة 
مجيع الصعوبات اليت تواجه تنفيذ هذا التدبري، ومبا أن التسليم 
فقد  واإلقليمي،  الدولي  املستويني  على  تنفيذه  يتم  املراقب 
اجملال  إفساح  ضرورة  على  الوطنية  العقابية  السياسة  أكدت 
للجناة للرتاجع والتوبة ومكافأة كل من يدلي مبعلومات عن 
جرائم املخدرات، واعتبار ذلك من الظروف املخففة أو املعفية 
من العقاب،مع األخذ بعني االعتبار جدية املعلومات ودقتها عن 
متعددة  بلدان  عرب  أو  ألخر  بلد  من  املهربة  املخدرات  شحنة 

وتعاون األجهزة املختصة باملكافحة يف تلك الدول)57(   

جرائم  يف  املراقب  التسليم  تبنت  اليت  الغربية  الدول  ومن 
حائزي  على  القبض  إرجاء  بإباحتها  أملانيا  دواة  املخدرات 
القبض على كل من  ،إذا رأت بأن ذلك يساعدها يف  املخدرات 
له عالقة بسوء استعمال العقاقري املخدرة وأناطت باملدعي العام 

حق إصدار قرار التسليم. 

رغبة  تلبية  إىل  اجملرمني  تسليم  يهدف  اجملرمني:  -تسليم   4
بينها  فيما  التعاون  لتوثيق  التدابري  أنسب  إجياد  يف  الدول 
العابرة  اجلرائم  من  باعتبارها  املخدرات  جرائم  ملواجهة 
الواحدة،  للدولة  اإلقليمية  احلدود  مرتكبيها  لتجاوز  للحدود 
تنطوي  اليت  العالجية  التدابري  من  اجملرمني  تسليم  ويعترب 
على معنى الوقاية. وعرف هذا املبدأ على أنه »تدبري تلجأ إليه 
الدولة الطالبة إىل دولة أخرى هي الدولة املطلوب منها تسليم 
التحقيق  أو  حماكمته  بهدف  أراضيها  على  يقيم  شخص 
معه أو تنفيذ عقوبة صدرت ضده« ويعد التسليم أحد مظاهر 
التعاون القضائي ألنه من التدابري اليت حتقق للعقاب وظيفته 
التقليدية املتمثلة يف الردع العام،وتكفل ضمان عدم ترك اجملال 
مفتوحا أمام اجملرمني للتهرب من لوقوع حتت طائلة القانون 
بعد ارتكاب أفعال منهي عن إتيانها يف أي بلد أقاموا فيه، وهذا 
يتفق مع املبدأ الذي أقرته السياسة اجلنائية الدولية واملعروف 

مببدأ عاملية العقاب .    

وبالرغم ما يتمتع به هذا التدبري من مزايا إال أن جانبا من الفقه 
يعارضه حبجة مساسه بكيان الدولة وسيادتها، ولتعارضه مع 
عليه  احملكوم  إخضاع  يتطلب  الذي  للعقاب  احلديث  املفهوم 
يلق  مل  االجتاه  هذا  أن  إال   ، تنشئته)58(   إلعادة  الحقة  لتدابري 
أي صدى باعتبار أن جرائم املخدرات من اجلرائم ذات الطبيعة 

آليات القانون الدولي والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدرات
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أ.  جماهدي إبراهيم

االجتماعية اليت متس بكيان اجملتمع اإلنساني بأكمله، لذلك 
فإن الدول ال متانع عادة يف تسليم رعاياها أو رعايا دولة أخرى 
يقيمون على أراضيها، وال تعترب ذلك تدخال يف شؤونها الداخلية 

كما هو الشأن يف اجلرائم السياسية. 
خـامتـة

إن مكافحة التعامل غري املشروع يف العقاقري املخدرة واملؤثرات 
إال من خالل تضييق اخلناق  املطلوب  يأتي باحلل  العقلية لن 
على التنظيمات العصابية اليت تنشط يف التعامل غري املشروع 
واستهالك،  وتهريب  واجتار  وتصنيع  زراعة  من   املخدرات  يف 
واليت  اجلرمية،  هذه  متيز  اليت  اخلاصة  للطبيعة  نظرا  وذلك 
دفعت باجملتمع الدولي إىل اختاذ جمموعة من التدابري أكثر 
املشروعني  غري  والعرض  الطلب  من  للحد  ومرونة  فاعلية 
استخدام  مسيء  عالج  مبدأ  جانب  إىل  املخدرة،  العقاقري  على 
من  الوقاية  ومتعاطني.ومتثل  مدمنني  من  املخدرة  العقاقري 
املتسقة  التدابري  إحدى  املخدرات  على  املشروع  غري  الطلب 
مبكافحة املخدرات،وتظهر أهمية ذلك يف التعاون بني املنظمات 
املشكالت  معاجلة  على  احلكومية  واهليئات  احلكومية  غري 
الدولية والوطنية من خالل فرص احلصول على املخدرات عن 
طريق فرض اإلجراءات اإلدارية والتدابري الوقائية اليت حتول 
دون الوصول إىل تعاطي املخدرات يف األماكن العامة وأماكن 
العمل، ويف حالة انتهاك القوانني اجملرمة للمواد املخدرة يقرتح 
والرعاية  والتعليم  العالج  لتدابري  املخدرات  متعاطي  إخضاع 
وإدماجه يف اجملتمع من  تأهيله  بإعادة  العالج  بعد  ملا  الالحقة 

جديد.     
نتائـج البحث 

النتائج  إىل  توصلنا  املوضوع  هلذا  دراستنا  هذه  ضوء  على 
والتوصيات التالية :

جرائم  من  والعالج  الوقاية  إجراءات  بتفعيل  نوصي   -  1
على  اإلنسانية  للمصاحل  الدول  تغليب  خالل  من  املخدرات 
القومية  مداخيلها  رفع  حتقيق  يف  اخلاصة  مصاحلها  حساب 

ولو على مآسي اآلخرين.

ال  للحرية  املقيدة  االحرتازية  التدابري  أن  على  التأكيد   -  2
لعدم  املخدرة  العقاقري  مستهلكي  لردع  الالزمة  بالقوة  تتمتع 
املخدرات  تعاطي  إىل  الدافعة  واألسباب  العوامل  على  القضاء 

بصورة غري مشروعة.

املخدرات  عصابات  أساليب  على  التعرف  من  املزيد   -  3
الدولية يف إنتاج املواد املخدرة للتهرب من الوقوع حتت طائلة 
القانون، وذلك بإدخال تعديالت بشكل مستمر على الرتكيبة 
خارج  جيعلها  مما  تداوهلا،  احملظور  املخدرة  للمواد  الكيميائية 

نطاق احلظر رغم متتعها بذات التأثري املخدر.   

يف  كاملصادرة  العينية  الوقائية  التدابري  جناعة  عدم   -  4

واملؤثرات  املخدرات  مشكالت  من  للحد  إجيابية  نتائج  حتقيق 
الرئيسية من أهمها عدم  الدعائم  العقلية الفتقادها لعدد من 
آلية عملية للفصل بني األموال املشروعة  القدرة على حتديد 

عن األموال غري املشروعة.

5 - إن العيوب اليت حتد من فاعلية السياسة الوقائية هي ذاتها 
وعلى  ووطنيا،  دوليا  املقررة  الوقائية  التدابري  بكل  تلحق  اليت 
الدول  على  يفرض  املراقب  التسليم  تنفيذ  فإن  املثال  سبيل 
التدبري،  هذا  تواجه  اليت  الصعوبات  تفادي  على  العمل  ضرورة 
هذا  حيتاجها  اليت  الضخمة  املادية  التكلفة  ذلك  أمثلة  ومن 
الكفاءة  من  عالية  درجة  على  أشخاص  إىل  واحلاجة  التدبري، 
فقدانها،  أو  املخدرات  شحنة  تسرب  من  والتخوف  والكتمان، 
وهو ما يؤدي إىل نتائج سلبية ال ميكن تفاديها إال إذا استبدلت 

الشحنة املخدرة بأخرى ال خيشى من إساءة استعماهلا.   

يف  املخدرات  جرائم  يف  املقررة  العقوبات  توحيد  عدم   -  6
بلد  يف  املخدرة  الشحنة  تسليم  جيعل  مما  املقارنة  القوانني 
يتبنى  يف  فيه  مرغوب  غري  أمر  خمففة  عقابية  سياسة  يتبنى 

سياسة عقابية متشددة.
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نيويورك 1991.
99  -  84



2011  ص                - 98                                                                                                                                األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. 5 

)12(. يعقوب ملطي: )النشاط الدولي يف مكافحة املخدرات( مقال منشور 
يف جملة األمن العام العدد 22 الصادرة يف شهر أكتوبر 1963، عن وزارة 

الداخلية جبمهورية مصر العربية، القاهرة، ص 147 
)13(. أنظر 3/36 من نفس االتفاقية الوحيدة للمخدرات.

)14(. أنظر املادة 1/36 من نفس االتفاقية الوحيدة للمخدرات.
)15(. أنظر املادة 1/7 من نفس اتفاقية 1988.
)16(. أنظر املادة 2/7 من نفس اتفاقية 1988.

)17(. أنظر املادة 18 من نفس اتفاقية 1988.
)18(. انظر املادة األوىل من نفس اتفاقية 1988.

)19(. د/ عبد اللطيف أبو هدمة: )االجتار غري املشروع يف املخدرات ووسائل 
مكافحته دوليا( رسالة  دكتوراه دولة مقدمة إىل كلية احلقوق خالل 
السنة اجلامعية 1990 /1991 ، جامعة حممد اخلامس الرباط، ص 364.

)20(. د/ فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص 204.
)21(. د/ حممد فتحي عيد:)جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املصري 
جامعة  احلقوق  كلية  إىل  مقدمة  دكتوراه  رسالة   املقارن(  القانون  و 

القاهرة، سنة 1981، ص 131.
)22(. د/ حممد فتحي عيد، نفس املرجع، ص 136. 
)23(. د/ فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص 205.

)24(. أنظر املادة 1/3 من نفس اتفاقية 1988.
)25(. أنظر املادة 5 من نفس اتفاقية 1988.

)26(. أنظر املادة 38 من نفس االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و 
املادة 3 من نفس اتفاقية 1988.

العقاقري  استعمال  )إساءة  باشيا تشندا   )27(. كاراس سووانويال وفيكاي 
يف آسيا( نشرة املخدرات – اجمللد 38 سنة 1987 عدد خاص عن >الردود 
< نيويورك  العقاقري  استعمال  إساءة  االقاليمية على ظاهرة  و  اإلقليمية 

شعبة املخدرات فيينا، ص 52.
)28(. من برنامج األمم املتحدة املعين باملكافحة الدولية للمخدرات، بيان 
استنتاجات  األوسط  والشرق  الشمالية  ألوروبا  اإلقليمي  املكتب  رئيس 
 – املخدرات  مكافحة  يف  لبنان  إىل  املساعدة  تقديم  بشأن  التشاور  اجتماع 

عقد يف فيينا من 20 إىل 21 أكتوبر 1992، ص 01.
)29(. د/ فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص 209.

بالقانون  مقارنا  اإلسالمي  اجلنائي  )التشريع  عودة:  القادر  عبد  د/   .)30(
مؤسسة   1985 سنة  السادسة  الطبعة  األول  اجلزء  الوضعي(  اجلنائي 

الرسالة بريوت، ص 297.
)31(. د/ علوي جعفر: )تطور مؤسسة تسليم اجملرمني( مقال منشور يف 
1986 تصدر عن كلية  02 سنة  جملة العلوم القانونية واالقتصاد العدد 
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي حممد بن عبد 

اهلل،  فاس، ص 10 .
)32(. S.Classer: Droit international Pénal, conventionnel 
T.L.E Brugag lavant Bruxelles 1970  P 73 

       .مشار إليه يف مؤلف د/ فائزة يونس الباشا مرجع سابق، ص 212.
)33(. د/ فائزة يونس الباشا، نفس املرجع ، ص 212.

املؤسسة  العراق( مطبعة  القادر جنيح: )تسليم اجملرمني يف  أ/ عبد   .)34(

العراقية للدعاية والطباعة 1977، بغداد ص 23 
مقال  اجلنائية(  املسائل  يف  الدولة  سيادة  )مدى  رياض:  املنعم  عبد   .)35(
السنة   1929 –  1928 جملد      الثالث  العدد  احملاماة  جملة  يف  منشور 

التاسعة تصدر عن نقابة احملامني مطبعة احلجازي القاهرة ص  160.
)36(. د/ حممد إبراهيم زيد : )تنظيم اإلجراءات اجلزائية يف التشريعات 
العربية( اجلزء األول سنة 1990  مطبعة املركز العربي للدراسات األمنية 

و التدريب الرياض، ص 73، 74.
)37(. د/ فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص 214.

جنيف  يف  املنعقدة  دورته  يف  الدولي  القانون  معهد  أكده  ما  وهذا   .)38(
تسليم  قواعد  تطبيق  بقصد  سياسية  جرائم  تعترب  ال  )إنها  بقوله:   1942
وليست  االجتماعي  التنظيم  ضد  املوجهة  اإلجرامية  األعمال  اجملرمني، 
فقط ضد دولة و نظام احلكم( للمزيد من التفصيل، أنظر      د/ فاضل 
نصر اهلل: )اجلرائم اليت جرى العرف على عدم التسليم فيها واجلرائم اليت 
الثاني  العدد  التسليم فيها(، مقال منشور يف جملة احلقوق  العرف  جرى 

يونيو 1982، تصدر عن كلية احلقوق جبامعة الكويت، ص 212.
املواد  يف  املشروع  غري  االجتار  اتفاقية  من   9 و   8  ،7  ،2 املواد  أنظر   .)39(

املخدرة لسنة 1936.
)40(. أنظر املادة 6 من نفس اتفاقية 1988.

السوفياتي،  االحتاد  تركيا،  إيران،  اهلند،  )بلغاريا،  هي:  الدول  هذه   .)41(
يوغسالفيا، و اليونان( أنظر  د/ فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص 219.

25 و 26 من نفس االتفاقية الوحيدة للمخدرات   ،23 )42(. أنظر املواد 22، 
لسنة 1961.

)43(. أنظر تقرير املؤمتر الدولي السابع لألمم املتحدة يف شؤون الوقاية 
من اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنـو،املنعقـد يف الفرتة من 26 أغسطس 
 A/ Conf/121/L2 رقـم  املتحـدة  األمم  وثيقـة   ،1985 سبتمـرب   06 إىل 

الصادرة يف 26 أغسطس سنة 1986.
)44(. د/ فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص 221.

)45(. أنظر تقرير املؤمتر الدولي املعنى بإساءة استعمال العقاقري و االجتار 
غري املشروع يف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، عقد يف فيينا حتى الفـرتة ما 

– 43(، ص 56. بني 17 و 20 يونيو 1987 الوثيقة رقم  )070 
)46(. أنظر املادة 29 من نفس االتفاقية الوحيدة للمخدرات.

)47(. أنظر املادة 12  من نفس اتفاقية 1988.
)48( أنظر املادة 364 من القانون املدني اجلزائري 

يف  املؤرخ   05-85 رقم  القانون  من  إىل240   243 من  املواد  أنظر   )49(
1985/02/16 املتعلق حبماية الصحة وترقيتها.

)50( د/عبد الستار إبراهيم:أسس علم النفس،دار املريخ للنشر والطباعة 
،الرياض عام 1987 ص152

)51( د/فائزة يونس الباشا مرجع سابق ص 228 
)52( د/ حممد جنيب حسين: شرح قانون العقوبات العام ، الطبعة اخلامسة 

القاهرة 1982 ص907 
)53( د/ رؤوف عبيد :قانون العقوبات التكميلي، الطبعة الرابعة ، دار الفكر 

العربي، القاهرة 1966ص78 
)54( د/فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق،ص247 

ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  املؤقت  طاهر:التطبيق  مصطفى   )55(

آليات القانون الدولي والوطين للوقاية والعالج من جرائم املخدرات

99  -  84



2011  ص            - 99األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. 5 

أ.  جماهدي إبراهيم

جملة  يف  منشور  مصر-مقال  مجهورية  يف  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
األمن العام ،العدد135 أكتوبر1991 السنة 34 ص 90 
)56( د/ عبد اللطيف أبو هدمة ،مرجع سابق، ص375 

)57( حممد عباس: املخدرات واإلدمان والتحدي،الطبعة األوىل سنة1989 

،الناشر أخبار اليوم،ص107 
)58( د/حممود حسن العمروسي:تسليم اجملرمني،رسالة دكتوراه مقدمة 

إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة  1951 ص13
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