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 احملاضرة األوىل: 

 تعريف املخدارات:

والدين  ،لغتنا العربية هو ما يسرت اجلهاز العصيب عن القيام بعمله ونشاطه املعتاد يفملخدر ا    
: مادة كيميائية فهو اإلسالمي يعرف املخدر أو املسكر أبنه ما غطى العقل. أما التعريف العلمي

فهو جمموعة من   أما التعريف القانوين األمل.تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي املصحوب بتسكني 
املواد تسبب اإلدمان وتسمم اجلهاز العصيب وحيظر تداوهلا أو زراعتها أو صنعها أال ألغراض حيددها 
القانون وال تستعمل أال بواسطة من يرخص له ذلك سواء كانت طبيعية أو مصنعة من املخدرات 

 .درة طبيعيةالطبيعية أو صناعية ال يدخل يف تركيبها مواد خم

 :املخدرات أنواع

 تصنف املخدرات تبعاً ملصدرها إىل 

 :خمدرات طبيعية – 1
 تستخرج من أوراق النبات أو أزهاره أو مثاره  وهي من أصل نبايت فهي

 اخلشخاش: ترتكز يف الثمار غري الناضجة . 
 األوراق و القمم الزهرية  القنب : ترتكز يف. 
 :ترتكز يف األوراق  القات . 
   وميكن أن تستخلص املواد املخدرة   ترتكز يف البذور.  جوزة الطيب –الكوكا: ترتكز يف األوراق

 . ابستعمال املذيبات العضوية مثاهلا : احلشيش ، األفيون ، املورفني ، الكوكايني

 خمدرات نصف صناعية – 2
مواد ذات أتثري  مواد خمدرة مستخلصة من النبااتت املخدرة متفاعلة مع مواد اخرى حيث تتكون

 . (أكثر فعالية من املواد األصلية ) اهلريوين ينتج من تفاعل مادة املورفني مع مادة أستيل كلورايد



 خمدرات صناعية – 3
تنتج من تفاعالت كيميائية معقدة بني املركبات الكيميائية املختلفة يف معامل شركات األدوية أو 

اً لتأثريها على النشاط العقلي للمتعاطي وحالته النفسية ميكن أن تصنف تبع  معامل مراكز البحوث .
 : إىل

ابعتباره مهبطًا ابجلرعة الصغرية   احلشيش –د   مهلوسات.  -ج  منشطات. -ب  مهبطات. –أ 
 : وإذا ما أخذان األساسني السابقني سويًة فيمكن أن نصنفها إىل  ومهلوساً ابجلرعة الكبرية .

 : مهبطات – 1
 .صناعية –ج   نصف صناعية. –ب   طبيعية. –أ 

 :منشطات – 2
 .صناعية –طبيعية. ب  –أ 

 : مهلوسات – 3
 .صناعية –نصف صناعية. ج  -طبيعية . ب –أ 

 :احلشيش – 4
اتريخ املخدرات أن استخدام املواد املخدرة يعود إىل أعماق التاريخ , فمنذ العصور القدمية قام الناس 

القدمية آاثر    بزراعة نبااتت خمدرة ألغراض ترفيهية أو طبية أو اجتماعية ، فقد ورد يف تراث احلضارات
وجدت تلك اآلاثر   يدة، حيثكثرية تدل على معرفة اإلنسان ابملواد املخدرة منذ تلك األزمنة البع

على شكل نقوش على جدران املعابد أو كتاابت على أوراق الربدي املصرية القدمية أو كأساطري مروية 
تناقلتها األجيال. فاهلندوس على سبيل املثال كانوا يعتقدون أن اإلله )شيفا( هو الذي أييت بنبات 

صفوه ابلرحيق اإلهلي ويقصدون به احلشيش. كما القنب من احمليط، مث تستخرج منه ابقي اإلهلة ما و 
نقش اإلغريق صوراً لنبات اخلشخاش على جدران املقابر واملعابد أما قبائل األنديز فقد انتشرت بينهم 
أسطورة تقول أبن امرأة نزلت من السماء لتخفف آالم الناس، وجتلب هلم نوماً لذيذاً، وحتولت بفضل 



ولكن البداايت املعاصرة الستخدام املخدرات خاصة يف الغرب     ا .القوة اإلهلية إىل شجرة الكوك
بدأت ابالستخدام الطيب للمخدرات، وكان األطباء يصفون مركبات األفيون كعالج بل إن أحد 
األطباء كتب كتااب يبني فيه لألمهات مىت وأين تستخدم املخدرات لعالج أطفاهلا. وكان جهل 

ميكن أن تنتج عن إدمان هذه املواد، جعلهم يستخدموهنا على نطاق األطباء حينئذ ابملخاطر اليت 
واسع لعالج العديد من األمراض واآلالم. وقد اتسع نطاق استخدام املخدرات إىل أن دخلت يف كل 

وقد أستخدم يف احلرب األهلية األمريكية لعالج حاالت اإلصابة   عالج حىت مهدائت األطفال.
أنتجت شركة ابير يف  8181ويف سنة ”. مرض اجلندي“فني آنذاك حىت مسي اإلدمان على املور 

أملانيا مادة خمدرة جديدة على اعتبار أهنا أقل خطورة وكانت هذه هي مادة اهلريوين اليت تبني أهنا 
أكثر خطورة يف اإلدمان من املورفني، الذي جاءت بديال عنه. وعندما أدرك األطباء وعموم الناس 

املخدرات قد انتشرت بشكل واسع جدا. اإلدمان معناه التعود على الشيء مع خماطر اإلدمان كانت 
صعوبة التخلص منه . و هذا التعريف ال ينطبق على كافة املخدرات و عقاقري اهللوسة ، لذلك رأت 

م استبدال لفظ اإلدمان بلفظني آخرين أكثر دقة يف املعىن و 8891هيئة الصحة العاملية يف عام 
دمت لفظي االعتماد الفسيولوجي ) أو الصحي ( و االعتماد السيكولوجي ) أو اللفظ ، فاستخ

: يستخدم للداللة عن أن كيمياء اجلسم حدث هبا تغريات معينة   النفسي( . االعتماد الفسيولوجي
بسبب استمرارية تعاطي املادة املخدرة ، حبيث يتطلب األمر معه زايدة كمية املخدر دومًا للحصول 

لتأثري ، و االنقطاع عن تعاطي املخدر دفعة واحدة أو على دفعات ينجم عنه حدوث على نفس ا
نكسة صحية و آالماً مربحة قد تؤدي يف النهاية إىل املوت ، و من أمثلة ذلك األفيون و مستحضراته 

أما االعتماد     ، و الكوكايني ، و اهلريوين، و الكحول ، و أقراص الباريتيورات املنومة .
ولوجي: فيدل على شعور اإلنسان ابحلاجة اليت العقاقري املخدرة ألسباب نفسية حبتة ، و السيك

التوقف عنها ال يسبب عادة نكسات صحية عضوية .. مثل عادة التدخني ، و تناول القهوة ، و 
و لذلك ال ميكن أن نصف هذه  الشاي ، واحلشيش ، و املارجيواان ، و أقراص األمفيتامني املنبهة .. 

و ميكن أن نفسر ظاهرة االعتماد الفسيولوجي  .احلاالت مجيعها ، من الوجهة العلمية بصفة اإلدمان 
و هي من أخطر نتائج تعاطي املخدرات على الفرد و اجملتمع . أبهنا ترجع ألسباب دخول هذه 

أنسجة السموم يف كيمياء اجلسم فتحدث تغيريات ملحوظة هبا . مث ما تلبث ابلتدرج أن تتجاوب مع 
اجلسم و خالايه . و بعدها يقل التجاوب ألن أنسجة اجلسم أتخذ يف اعتبار املادة املخدرة إحدى 

إىل اإلكثار من  ” املدمن ” مكوانت الدم الطبيعية و بذلك تقل االستجابة إىل مفعوهلا مما يضطر 



إىل املدمن كاملاء و  كميتها للحصول على التأثريات املطلوبة ، و هكذا تصبح املادة املخدرة ابلنسبة
اهلواء للجسم السليم . فإن مل يستطع املدمن لسبب ما االستمرار يف تعاطيها ، تظهر بعض األمراض 

( ، و اليت تتفاوت يف شدهتا و طبيعتها من   اليت تسمى ابألعراض االنسحابية ) متالزمة االمتناع
ل قلق عنيف و تدميع العيون ، و ، فمثاًل التوقف عن تعاطي املورفني تبدأ على شك  شخص آلخر

يظهر املريض و كأنه أصيب برشح حاد ، مث يتغري بؤبؤ العني ، و يصاحب كل ذلك أمل يف الظهر و 
متالزمة االمتناع : جمموعة  تقلص شديد يف العضالت مع ارتفاع يف ضغط الدم و حرارة اجلسم . 

ملن يعانون من االعتماد الفسيولوجي  من األعراض حتدث عند التوقف الفجائي عن التعاطي ابلنسبة
وقد تكون هذه األعراض خفيفة كالناجتة عن تعاطي االمفيتامينات أو حادة كما يف حالة التوقف عن 

 تعاطي اهلريوين أو قد تؤدي إىل نتائج قاتلة كما يف حالة مركبات الباربيتوريت .

 :مسات املتعاطني للمخدرات 

مات أو اخلصائص اليت ميكن أن تكون مفتاحا للتعرف على ونذكر يف ما يلي جمموعة من الس 
 :شخص يتعاطى املخدرات

االكتئاب  –االنطواء والعزلة  –الضعف واخلمول وشحوب الوجه  –احتقان العينني وزوغان البصر –
العالقات السيئة مع األصدقاء  –التعب واإلرهاق عند بذل أقل جمهود بدين –السلوك العدواين –    
النوم أثناء الدروس  –  كثرة التغيب عن البيت  –السرقة  –التغيب عن املؤسسة التعليميةكثرة   –

 .اخلداع والكذب –واحملاضرات 

 :املخدرات أضرار

 :واًل: األضرار اجلسميةأ
فقدان الشهية للطعام مما يؤدي إىل النحافة واهلزال والضعف العام املصحوب ابصفرار الوجه أو  .8

كما تتسبب يف قلة النشاط واحليوية وضعف املقاومة للمرض الذي يؤدي   اسوداده لدى املتعاطي
إىل دوار وصداع مزمن مصحواًب ابمحرار يف العينني ، وحيدث اختالل يف التوازن والتآزر العصيب يف 

 .األذنني



حيدث تعاطي املخدرات هتيج موضعي لألغشية املخاطية والشعب اهلوائية وذلك نتيجة تكّون مواد   .2
كربونية وترسبها ابلشعب اهلوائية حيث ينتج عنها التهاابت رئوية مزمنة قد تصل إىل اإلصابة 

 .ابلتدرن الرئوي
حيدث تعاطي املخدرات اضطراب يف اجلهاز اهلضمي والذي ينتج عنه سوء اهلضم وكثرة الغازات  .3

اخلاصة عند تناول والشعور ابالنتفاخ واالمتالء والتخمة واليت عادة تنتهي إىل حاالت اإلسهال 
كذلك تسبب التهاب املعدة املزمن وتعجز املعدة عن القيام بوظيفتها    خمدر األفيون ، واإلمساك.

وهضم الطعام كما يسبب التهاب يف غدة البنكرايس وتوقفها عن عملها يف هضم الطعام وتزويد 
 .اجلسم هبرمون األنسولني والذي يقوم بتنظيم مستوى السكر يف الدم

ف الكبد وتليفه حيث حيلل املخدر )األفيون مثاًل( خالاي الكبد وحيدث هبا تليفًا وزايدة يف أتال  .1
نسبة السكر ، مما يسبب التهاب وتضخم يف الكبد وتوقف عمله بسبب السموم اليت تعجز الكبد 

 .عن ختليص اجلسم منها
مما يؤدي إىل فقدان الذاكرة  التهاب يف املخ وحتطيم وآتكل ماليني اخلالاي العصبية اليت تكّون املخ .5

 .واهلالوس السمعية والبصرية والفكرية
اضطراابت يف القلب ، ومرض القلب احلويل والذحبة الصدرية ، وارتفاع يف ضغط الدم ، وانفجار  .9

الشرايني ، ويسبب فقر الدم الشديد تكسر كرات الدم احلمراء ، وقلة التغذية ، وتسمم خناع العظام 
 .لدم احلمراءالذي يضع كرات ا

 .التأثري على النشاط اجلنسي ، حيث تقلل من القدرة اجلنسية وتنقص من إفرازات الغدد اجلنسية .7
 .التورم املنتشر ، والريقان وسيالن الدم وارتفاع الضغط الدموي يف الشراين الكبدي .1
 .اإلصابة بنوابت الصرع بسبب االستبعاد للعقار ؛ وذلك بعد مثانية أايم من االستبعاد .8

 .إحداث عيوابً خلقية يف األطفال حديثي الوالدة .81
مشاكل صحية لدى املدمنات احلوامل مثل فقر الدم ومرض القلب ، والسكري والتهاب  .88

انقص النمو ، هذا إذا مل   الرئتني والكبد واإلجهاض العفوي ، ووضع مقلوب للجنني الذي يولد
 .ميت يف رحم األم

  .يف اإلصابة أبشد األمراض خطورة مثل السرطان كما أن املخدرات هي السبب الرئيسي .82



 احملاضرة الثانية: 
   :راتلمخدا ارضرأ

 ارباصفر بلمصحوا ملعاا لضعفوا اللهزوا لنحافةا لىإ دييؤ مما مللطعا لشهيةا فقدان 8 -  
 ضللمر مةولمقاا ضعفو لحيويةوا طلنشاا قلة في تتسبب ماآ لمتعاطيا ىلد هدادسوأو ا لوجها
 مزمن، اع  نينذألا في لعصبيا زرلتآوا ازنلتوا في لختالا ثيحد. وصدو دوار لىإ دييؤ يلذا

 لعينين.ا في ارباحمر مصحوًبا
 نتيجة لكوذ ئيةالهوا لشعبوا لمخاطيةا لألغشية موضعي تهيج راتلمخدا تعاطي ثيحد  2- 

 تصل قد مزمنة ئويةر تلتهاباا عنها ينتج حيث ئيةالهوا بالشعب ترسبهاو ربونيةآ ادمو نتّكو
 .يلرئوا رنبالتد إلصابةا  لىإ

 ةثروآ لهضما ءسو عنه ينتج يلذوا لهضميا زلجهاا في ابضطرا راتلمخدا تعاطي ثيحد 3-
 عند لخاصةا لإلسهاا تحاال لىإ تنتهي دةعا لتيوا لتخمةوا ءالمتالوا خباالنتفا رلشعووا زاتلغاا

 ملقياا عن ةلمعدا تعجزو لمزمنا ةلمعدا بلتهاا تسبب ذلك، آ كإلمساوانألفيوا رمخد ولتنا
 ضمه في عملها عن توقفهاو سلبنكرياا ةغد في بلتهاا يسبب ماآ ملطعاا ضموه بوظيفتها

 .                            ملدا في لسكرا ىمستو بتنظيم ميقو يلذوا ألنسولينا نبهرمو لجسما يدوتزو ملطعاا
 بها ثيحدو لكبدا خاليا) ،  مث نألفيوا ال( ً  رلمخدا يحلل حيث تليفهو لكبدا فتالأ   - 1

 ملسموا بسبب عمله توقفو لكبدا في تضخمو بلتهاا يسبب مما لسكرا نسبة في دةياوز تليًفا
  انفقد.   منها لجسما تخليص عن لكبدا تعجز لتيا

   لىإ دييؤ مما لمخا نتّكو لتيا لعصبيةا لخالياا ماليين لآتآو تحطيمو لمخا في بلتهاا -5
 . لفكريةوا لبصريةوا لسمعيةا وسلهالوا   ةراآلذا
 تبااضطر،  ا يةرلصدا لذبحةوا لحوليا لقلبا ضمر، و ملدا ضغط في عتفاوار رنفجاا   -9 

 اترآ تكسر لشديدا ملدا فقر يسبب،  و لتغذيةا قلة،  و يلذا ملعظاا عنخا تسممو لقلبا في
 . اءلحمرا ملدا اترآ  يضع يينالشر، ا اءلحمرا ملدا

 طلنشاا على لتأثير،  ا لجنسيةا دلغدا ازاتفرإ من تنقصو لجنسيةا رةلقدا من تقلل حيث -7
 .لجنسيا



 .لمنتشرا رملتو،  ا يلكبدا نلشرياا في يلدموا لضغطا عتفام وارلدا نسيالو نليرقاا - 1
.   دالستبعاا من مياأ ثمانية بعد لك؛ وذ رللعقا دستبعا الا بسبب علصرا تبنوبا إلصابةا -8 

 . دةلوالا حديثي لألطفاا في خلقية عيوًبا اثحدإ -81
 ملدا فقر مثل ملالحوا تلمدمناا ىلد صحية لآمشا،  لكبدوا لرئتينا بلتهاوا يلسكرا  -88

،  مألا حمر في يمت لمإذا  اذ. هيلعفوا ضإلجها، وا للجنين بمقلو ضعوولقلب ا ضمرو
 .لنموا ناقص  يولد يلذا
 مثل رةخطو اضألمرا بأشد إلصابةا في لرئيسيا لسببا يه راتلمخدأن ا ماك -82 
 ن . لسرطاا
 .  راً نتحاا تهذا حد في نيكو قد راتلمخدا من مفرطةو ةئدزا جرعة تعاطي  -83 
   

                                                                                                 :لنفسيةااااار ألضرا    
 ألمرا تعلق ماإذا  خاصةو ملعاا لحسيا دراكإلا في ًبااضطرا راتلمخدا تعاطي ثيحد  -8

 حيث لبصر، وا ءلبطا ننحو باالتجاه لزمنإدراك ا في لخللا لىإ باإلضافة اذه   لسمعا اسبحو
أو إدراك  لختالوا للطوا نحو باالتجاه تلمسافال إدراك ا   ختالوا تارآلمدا في معا تخريف

 . لتضخما نحو لحجما
 ملعاا لتفكيرا في لختالا لىإ راتلمخدا تعاطي دييؤ،   لحكما دفسا لىإ دييؤ بالتاليو  -2  
 تلتصرفاا من ثيرآ حتىأو  بعض معها ثيحد يلذا ءألشياوا رألموا على به ءبطو صعوبةو
 . لهلوسةن وا لهذياا لىإ ضافةإ لغريبةا
 مبعد رلشعووا لمستمرا لتوتروا لقلقا مثل نفسية رآثا لىإ تعاطيها ثرأ راتلمخدا ديتؤ-3 
 لمظهروا لنفسا لماوإه اجلمزا في ةحِّدو عصبية مع طلهبووا ضباالنقبا رلشعووا ارالستقرا
 .فيه ارالستمرأو ا لعملا على رةلقدا معدو
 تلصعوباوا تلتشنجاا بعض هوربد ثيحد يلذوا انالتزا في ختاًلالا راتلمخدا ثتحد -1 

 . لمشيا صعوبة لىإ باإلضافة لمتعاطيا نهبذ وريد عما  لتعبيروا لنطقا في



 راتلمخدا تعاطي ثيحد،   رلشعووا ةلنشووا حلمرا حالة عن لمتعاطيا ينقلب حيث -5  
 ىلمستوا في ضعف اذه يتبع)و رلمخدا تعاطي بعد(     حةالروا بالرضا انلوجدا في ابضطرا
 جو في لعيشوا ةلنشووا دةبالسعا يشعر لتعاطيا بعد فهو لديه رألفكاا ربلتضا لكوذ نيهلذا

 دةبالسعا رلشعوا يتغير ما نسرعا لكنو لحيويةوا طلنشاا دةياوز  دلوجوا عن بغياو خيالي
 راتلمخدا تتسبب 9-.   بتئاواآ لبخمو بمصحو قاوإره رفتوو مؤلم قعووا مند لىإ ةلنشووا

 ورةبالضر عنه ينتج يلذوا ئمالدا النفعاليا لتوتروا ةلشديدا لحساسيةا ةئدالزا لعصبيةا وثحد في
  الجتماعي.ا تكيف لوا اؤملتوا على رةلقدا ضعف

       :الجتماعيةا ارألضرا  
                                                       : نفسه دلفرا على راتلمخدا ارضرأ  -أ 
 لدينيةا لقيما كل يفقد دلفرا يجعل لكوذ لمتعاطيا دلفرإرادة ا يحطم راتلمخدا تعاطيإن    
 ثقافًياو جتماعيًاا نشاطهو نتاجيتهإ يقلل مما لتعليموا لوظيفيا عمله عن يتعطلو ألخالقيةوا
 لىإ راتلمخدا بفعل بالتالي ليتحوو به سلناا ثقة عنه يحجب،  فيه قموثو غيريصبح بالتاليو

 راتلمخدا تشكل. وآلخرينا مع لتعاملوا اجلمزا في فمنحرو مهملو سطحي كسالن شخص
 : منها دلفرا على ارًاضرأ

 الجتماعيا ضعهأو و تهأو إراد لعمله بالنسبة اءسو دللفر سيئة نتائج لىإ ديتؤ راتلمخدا -8
 سطحي تفكيرذو  لسوآ نساًناإ لمتعاطيا لشخصا من يجعل تعاطيهاأن  ماك. سلناا ثقةو

،  دلفرا تدفع راتلمخدأن ا ما.  آ تافهة بألسباو بسرعة ينفعلو لياتهومسؤو جباتهأداء وا يهمل
 لكفايةا لىإ يفتقرو بمهنته ملقياا معد لىإ لمتعاطيا سلناا مع تعامله في منحرفة مزجةوذو أ

                لينولمسؤا يدفع مما جباتهوا لتحقيق رادةإلوا سلحماوا
 .   خلهد لختالا في تتسبب يةدما تمااغر مه تغريأو  عمله من فدهر لىإ مهغيرأو  بالعمل عنه 

))      أو  لتعاطي((  داء اـب يسمىو ،ما رمخد تعاطي على راتلمخدا متعاطي يلح عندما -2
 لجرعةا على به ليحصل خلد للمتعاطي يتوفر ال)و نمادإل(( داء اـب يسمى للمدمن بالنسبة

                              نةاالستدا لىإ يلجأ فإنه)  راتلمخدا حلحاإ ثرأ لك( وذيةدالعتياا
.    اهغيرو ءلبغاوا لسرقةوا سالختالوا ةلرشوا لقبو مثل عةومشر غيرو منحرفة لعماأ لىإ بماور
 . شعبًاو طنًاو مجتمعهو سرتهوأ نفسه يبيع قد لحالةا بهذه ووه



 اثألحدا ادعدأ تزيدو لألطفااف انحروا قلطالا ثفيحد ألسريةوا جيةولزا لعالقةا ءسو -3
أو  به تدفع قد لتيا اتلمشاجروا تلخالفااو  نهاجير بينو لمدمنا بين لعالقةا ءتسوو يندلمشرا

 في سائهورؤ بزمالئه لمدمنوا لمتعاطيا عالقة ءتسو ذلك.   آ ًظاهبا لثمنا فعد لىإ هربجا
 خله.د ىمستو تخفض يةدما مةاغر تغريمهأو  عمله من هدطر لحتماا لىإ دييؤ مما لعملا

 آلخرينا مع طيبة تعالقا قامةإ من يمكن ال تفكيره لختالوا نهازتو ونبد لمتعاطيا دلفرا  -1
 اؤملتووا فقالتوا ءسوو لتكيفا معدو، أألسوامبدأ   ةسيطر في يتسبب مما نفسه مع حتى الو
 من صلخالا لىإ لنهايةا في به دييؤ يلذا ألمرا صيانة تمجرياو تياكسلو على الجتماعيا

 معظمإن  حيث رالنتحاوا راتلمخدا ديتعا بين ةطيدو عالقة كفهنا.)   رباالنتحا لمؤلما هقعوا
 . رلمخدا من ةئدزا تجرعا تعاطي وه فيها لسببا ناك سجلت لتيا ةلوفاا تحاال

 لخيانةوا لزناا ادثحو من ثيروآ قبيحو منكر لآ فعلو قألخالا نبذ لىإ ديتؤ راتلمخدا -5
 دلفرا على خيمةو رآثا من راتللمخد ما ىنر بذلكو راتلمخدا ذهه تأثير تحت تقع جيةولزا

 .  لمجتمعوا
     
 :ةسرألا  على راتلمخدا تأثير - ب

 رنهاا تفسدوإذا  ،لمجتمعا لحا صلح صلحتإذا  ألمةا في لرئيسيةا لخليةا  ةألسرا      
 رفو تحضنهو بها يحل لتيا لبيئةا األنه دللفر لنفسانيا لتكوينا في يؤثر عامل مأه ةفاألسر .بنيانه
 جبهاابو قيامهادون  ليحوأن  شأنه من ةألسرا منظا في خلل دجووو ،ةلحياا رنو ىيرأن 

 جوهو من بالغة اربأضر ألسريةا ةلحياوا ةألسرا يصيب راتلمخدا فتعاطي.))  ألبنائهاالتعليمي 
 : مهاأه ةثيرك
 .ينهمشو لألطفا راتلمخدا تعاطي على لمدمنةا مألا دةالو -8  
 حيانو على يؤثر مما لفعليا ةألسرا خلد يقل راتلمخدا تعاطي على قإلنفاا دةياز مع -2
 ىلد ألخالقيا بالتاليو لتعليموا الجتماعيوا ئيالغذوا لصحيا ىلمستوا يتدنىو ىألخرا قإلنفاا
 لىإ ديتؤ رهلمظاا ذهه راتلمخدا عل قإلنفاا لىإ خلهد عائلها جهو لتيا ةألسرا تلك ادفرأ
 : لسببين ادألفرا افنحرا



                       .                لعائلأو ا مألوا بألا في املتمثلة وةلقدا بغيا: لهماأو
 ةيدالمتزا تالحتياجاا لتوفير لألعماا نىأد لىإ لألطفاا تدفع لتيا لحاجةا و: ه آلخرا لسببا

  .لعائلا بغيا في
 ةألسرا جوأن  نجد ةألسرا على راتلمخدا لتعاطي لصحيةوا يةدالقتصاا رآلثاا بجانب  -3
 من بيرآ ءلجز لمتعاطيا قنفاإ جانب فإلى ،اادهفرأ بين تلخالفاوا قلشقاوا لتوترا هديسو ملعاا
 داتبعا ميقو فالمتعاطي ،ةألسرا ادفرأ ىلد ضيقو تنفعاالا يثيري لذوا راتلمخدا على لدخلا

 مما ،لليلا آخر لىإ ونيسهرو بيته في لمتعاطينا  من دعد يتجمع حيث ةألسرا ىلد مقبولة غير
 لديهم يولدأو  ـلمتعاطيا للشخص اتقليًد راتلمخدا لتعاطي فتشو ةألسرا ادفرأ ىلد يولد

 .راتلمخدا بضبط للمنزا يهاجمأن  خشية لقلقوا فلخوا
      
 : جلعالا

 : يه لعالميةا لصحةا منظمة تهادحد حلامر ثالثة نالكه          
 لدخوله لكوذ ،قةدلصاا لرغبةا لمدمنا جانب من يتطلب فيها)و ةلمبكر(ا لىوالا لمرحلةا  –8 

 عزمه بينو رللمخد ةلشديدا حتياجاتها بين ليمةوأ قاسيةو ةشديدو صعبة كفاح حلامر في
 ياماأ تستمر، قد  لنفسيا الختصاصيا من ةلمساعدا للقبو ادالستعدوا لتعاطيا معد على األكيد

 .  أسابيعا وأ لمرحلةا ذهه
 تظهر عنه لناجما لتسمما من تخلصهو لمتعاطيا توقف بعد)لمتوسطة( ا لثانيةا لمرحلةا–ب   

 ضغط في عتفاوار زنلوا انفقدو طويلة اتلفتر عميق  منو من لمتوسطةا لمرحلةا تمشكال
 دتعو حتى ألقلا في سنة لىإ شهرأ ستة من لمرحلةا ذهه تستمر. لقلبا تقاد في دةياوز ملدا
وتوصف أدوية هلاته احلاالت الطارئة غري املرغوبة . يةدلعاا مستوياتها لىإ لجسمة ا جهزأ

 العالج.واملصاحبة لفرتة 
 لى)  إ لمريض(  ا   لمعالجا لشخصا جيحتا ال فيها)و ارالستقر( ا لثالثةا لمرحلةا–ج    

 تعقباو تصعوبا من يعترضه ما  تذليلو نفسه يلهتأ في ةلمساعدا نتكوو، ةلمساعدا
 توظيفو تهراقد فحصو بنفسه ثقته تثبيت: نفسيا يلهلتأا يشملو ، جانبه لىإ فلوقوا يتطلبو

       معها. يتناسب يلذا لعملا في مهااالستخد يلههتأو ااهمستو فعور لنفسيةا تهرامها



 آلخرينا مع لتفاعلوا الجتماعيةا تاهالتجاوا لقيما تشجيع لخال من ،جتماعياا يلههتأو  
 .ةآلخروا لدنياا في بالنفع عليه ديعو بما اغلفرا قتو لستغالوا
 

 احملاضرة الثالثة:

 :الشهريةاتريخ بعض أنواع املخدرات 

 :اخلمور
فإننا جند الصني من أول احلضارات اليت اكتشفت عمليات التخمري  اخلمور حني نبحث يف اتريخ

ألنواع األطعمة املختلفة من أرز وقمح وشعري وبطاطا وشعري، وكانوا يطلقون على هذه املشروابت 
واالمرباطورية   "جيو"، حىت حدث االتصال بني الشرق والغرب بني االمرباطورية الصينيةاسم 

قبل امليالد، فكانت تستخدم هذه املشروابت يف  211وانتقل للصني نبيذ العنب، يف   الرومانية
املناسبات االجتماعية اليت ميلؤها جو السعادة والفرح، والنموذج الصيين ليس متفردًا يف اكتشاف 

 .اخلمور، فقد عرفها اإلنسان يف حضارات اخرى خمتلفة على امتداد التاريخ
 :احلشيش 

نبات القنب ..والضوضاء اليت يصدرها متعاطيه بعد أن يتمكن املخدر منه، فقد  .. احلشيش أما
واآلشوريون واستخدموه يف استخدامات خمتلفة ، فتم   اهلندوسيةالصينية و   عرفته الشعوب القدمية

تصنيع احلبال من أليافه، وكذلك أنواعًا من األقمشة، كما استخدمه الكهنة يف أغراض دينية 
وروحانية، حيث أطلقوا عليه اسم "واهب السعادة" و "خمفف األحزان"، وكان كهنة اهلندوس والسيخ 

  .قًا من أتثريه على الروح والنفس واجلسديعتربونه من أصل إهلي، انطال
مث مع الوقت و تتابع الزمن ظهر احلشيش يف العامل اإلسالمي يف القرن احلادي عشر امليالدي، حيث 
استعمله بعض قادة القرامطة يف آسيا الوسطى، وأطلق علي فرقته اسم "احلشاشني"، كما عرف أيضاً 

عاطيه يف مصر حينها، مث انتقل ألورواب مع عودة احلملة يف عهد املماليك، حيث انتشرت زراعته وت
الفرنسية من مصر حيث محلوه معهم، كما كانت معرفة أمريكا به يف بداايت القرن العشرين عن طريق 

 .العمال املكسيكيني الذين وفدوا إليها للعمل
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 :األفيون
اكتشف قدميًا جدا، فقد اكتشفه سكان آسيا   نبات اخلشخاش"" األفيون من العجيب أن نعرف أن

 .الوسطى يف األلف السابعة قبل امليالد، مث انتشر عن طريقهم
ولكنهم أدمنوه، مما كما عرفه قدماء املصريني يف األلف الرابعة قبل امليالد، و كما عرفه اليواننيون  

يوصون مبنعه، كما عرفه العرب يف القرن الثامن امليالدي حيث كان يتم عالج   جعل حكمائهم
التهاب غشاء الرئة "داء ذات اجلنب" به، كما فعل ابن سينا، كما عرفه اهلنود يف القرن السادس 

ت شركة اهلند الشرقية وظلت اهلند تستخدمه يف مبادالهتا التجارية مع الصني حىت قام امليالدي
 .قامت إبغراق أسواق الصني ابألفيون فكان نتاج ذلك "حرب األفيون" الشهرية ابحتكاره و

 :املورفني
ركة ابير مشتقًا من األفيون، حيث أنتجته ش املورفني م مت تصنيع 8181مث مع الوقت يف عام 

 .لألدوية، حىت مت جترمي استعماله خارج االستعمال الطيب

 :اهلريوين
م حيث مت تصنيعه من خمدر  8818مث ظهر املخدر األشد خطورة "اهلريوين" حيث ظهر يف عام 

 ."املورفني" وكان يتم به عالج مرضى الربو، ولكن مت منعه بعد أن انتشر استعماله كمخدر

 :األمفيتامينات
ظهرت املنشطات، وهي األشد خطورة من بني أنواع املخدرات " االمفيتامينات " حيث مت مث 

م حتت اسم "  8831م ومت التسويق هلا طبيًا يف عام  8117حتضريها وتصنيعها أول مرة عام 
البنزودين " وكان يستخدمها الطيارون يف احلرب العاملية الثانية حىت ال يشعرون ابلتعب ويعطيهم 

 ابجلسارة والشجاعة ، وكانت الياابن من أول الدول اليت انتشر فيها هذه العقاقري بني شباهباإحساس 
.. 

 الرتمادول
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  م 8892املتخصصة يف انتاج األدوية املخففة لألمل عام   مث قامت أحد أكرب الشركات الدوائية
خملقًا على عقار الكودايني واملورفني كمسكن لألمل، وقد مت اختباره داخل  الرتمادول بتصنيع عقار

م، وقد كان عائد ذلك  8877أملانيا ملدة مخسة عشر عامًا قبل أن يطرح يف األسواق اخلارجية عام 
يث مت الرتويج له كمسكن قوي لألمل، ورغم ذلك كان اندر الوجود حىت ح  على الشركة رحبًا طائالً 

م حيث انتشر منذ ذلك الوقت يف شيت األماكن، حيث أصبح له شعبية كبرية يف مصر  8885عام 
 .والوطن العريب

 
 

 : الرابعةاحملاضرة 
 والعقاب القانوين جـرمية املخدرات

  : مدخل

 :يستمد من نصني مهاإن األساس القانوين هلذه اجلرمية 
 .املعاهدات الدولية-  
، 2111ديسمرب سنة  25املوافق  8125ذي القعدة عام  83مؤرخ يف  81-11قانون رقم - 

 .يتعلق ابلوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع اإلستعمال و اإلجتار غري املشروعني هبا

 : املخدراتاألشخاص املؤهلون للتحري و البحث يف جرائم 

على أن البحث والتحري  2111ديسمرب  25املؤرخ يف  81 – 11من القانون  39نصت املادة 
 :يف جرائم املخدرات هو من إختصاص األشخاص التالية

 .ضباط الشرطة القضائية
 .املهندسون الزراعيون

 .مفتشو الصيادلة
 .هاذان األخريان يعمالن حتت سلطة ضباط الشرطة القضائية: مالحظة

 :للمخدرات تصنيفات عديدة تتضح فيما يلي : املخدرات و تصنيفاهتا
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 مواد طبيعية، مواد شبه مركبة، مواد مركبة: حسب مصدر املواد -أ
 .مهبطات، منشطات، مواد مهلوسة: حسب مفعوهلا و أتثريها على السلوك البشري -ب
مييز : الدولية و التشريعات الوطنيةو قفا للنظام القانوين الذي تنتمي إليه بتطبيق اإلتفاقيات  -ج

 :قانون الصحة العمومية ما بني املواد الضارة
 :تلك اليت تنتمي

 -د . .املعرب عنه ابملواد اخلطرة -ج ..املعروفة ابملواد املخدرة  -ب ..املعرفة ابملواد السامة  -أ .
ارتباط و خضوع حسب األرتباط و اخلضوع اليت تسببه: ارتباط و خضوع مادي )جسماين(، 

 .نفساين، ارتباط و خضوع خمتلط
هي تلك املواد اليت متهل و توهن من عزمية حركة اجلهاز العصيب املركزي، و تندرج يف هذه : املهبطات

 .الفئة و مشتقاته و املورفني و اهلريوين و كذا أنواع شىت من األدوية كاملنومات
لسابقتها حبيث أهنا ترفع و تنشط حركة اجلهاز هي مواد ذات مفعول عكسي ابلنسبة : املنشطات

 .العصيب املركزي و حتدث أحياان أحاسيس القوة القاهرة و ختلف حاالت التهييج
و يوجد ضمن هذه الفئة األصناف التالية: األدوية املنبهة و مفقدات شهوة األطعمة وورق الكوك و 

 .الكوكايني و القنب
نها إخالل و اضطراب يف نشاط اجلهاز العصيب املركزي و تسبب و هي مواد ينجم ع: املواد املهلوسة

 اإلتالف يف اإلدراك احلسي البصري ملتعاطي هذه املهلوسات. 

كاغراء و احمللالت و على هامش هذا التصنيف التقليدي توجد فئة جديدة من مواد مستحضرة شىت  
كأهنا موجه لإلدمان خاصة عند القصر و تعرف هذه   و الرذيذة و اليت برزت للوجود حديثا

 .بسبب نوعية إستعماهلا املستنشقاتاملستحضرات إبسم 
 :أركان جرمية املخدرات
املؤرخ  81 – 11و يتمثل يف كل النصوص القانونية اليت نص عليها قانون : أوال : الركن الشرعي

املؤثرات العقلية و قمع اإلستعمال و اإلجتار املتعلق ابلوقاية من املخدرات و  2111ديسمرب  25يف 
 :غري املشروعني هبا و املتمثلة يف املواد اآلتية



يعاقب ابحلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة، و بغرامة مالية ترتاوح ما بني   "87املادة 
كل من قام مليار سنتيم جزائري( 15مليون إىل  511)دج 51.111.111إىل  5.111.111

أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول و شراء قصد  عمشروعة إبنتاج أو صن بطريقة غري
البيع أو التخزين أو إستخراج أو حتضري أو توزيع أو تسليم أبي صفة كانت أو مسسرة أو شحن أو 

 .نقل عن طريق العبور أو نقل املواد املخدرات أو املؤثرات العقلية
 .رائم ابلعقوابت ذاهتا املقررة للجرمية املرتكبةو يعاقب على الشروع يف هذه اجل

و يعاقب على األفعال املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعاله ابلسجن املؤبد عندما ترتكبها مجاعة 
 .إجرامية منظمة

( سنة ، و بغرامة مالية ما 85( سنوات إىل مخس عشرة )15يعاقب ابحلبس من مخس)  "85املادة 
كل مليون سنتيم جزائري(   811مليون إىل  51)دج 8. 111.111  دج إىل  511.111بني 
 :من

سهل للغري اإلستعمال غري املشروع للمواد املخدرة أو املؤثرات العقلية مبقابل أو جماان، سواء  - 1
بتوفري احملل هلذا الغرض أو أبية وسيلة أخرى، و كذلك األمر ابلنسبة لكل من املالك و املسريين و 

املستغلني أبية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو اند أو املديرين و 
مكان عرض أو أي مكان خمصص للجمهور أو مستعمل من اجلمهور، الذين يسمحون إبستعمال 

 .املخدرات داخل هذه املؤسسات أو ملحقاهتا أو يف األماكن املذكورة

 .غذائية أو يف مشروابت دون علم املستهلكنيوضع خمدرات أو مؤثرات عقلية يف مواد  - 2
( سنة و بغرامة من 85( سنوات إىل مخس عشرة )5يعاقب ابحلبس من مخس ) : 89املادة 

 :كل من  مليون سنتيم جزائري( 811مليون إىل  51)دج، 8.111.111دج إىل  511.111
 .عقلية قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل احملاابة حتتوي على مؤثرات- 
 .سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم ابلطابع الصوري أو احملاابة للوصفات الطبية- 
حاول احلصول على املؤثرات العقلية قصد البيع أو حتصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء - 

 .على ما عرض عليه



دج  51.111إىل  5111ية من يعاقب ابحلبس من شهرين إىل سنتني و بغرامة مال  "82املادة 
أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل شخص يستهلك أو حيوز من أجل مليون سنتيم ( 5ألف إىل 511)

 ."خمدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غري مشروعة اإلستهالك الشخصي
يكتمل يقصد ابلركن املادي الفعل أو االمتناع الذي بواسطته تكتشف اجلرمية و : اثنيا : الركن املادي

جسمها، وال توجد جرمية بدون ركن مادي، إذ بغري مادايهتا ال تصاب حقوق األفراد أو اجلماعة 
 .بدون اعتداء

و سندرس الركن املادي جلرمية املخدرات يف األفعال املادية املنصبة على املخدرات و املادة املخدرة و 
 :ذالك بتقسيم هذا الركن حبسب ما يلي

 .املادة املخدرة –املادية. ب (  األفعال -أ ( .

األفعال املادية يف جرائم املخدرات أتخذ صورا وأشكاال خمتلفة، فقد تكون : األفعال املادية –أ(  .
و أن ينصب …… يف صورة البيع، اإلنتاج، االستهالك، الزراعة، الصناعة أو االسترياد أو التنازل 

 .االستعمال و التداول، و أن يكون بقصد جنائيهذا الفعل على نبااتت أو مواد خمدرة ممنوعة 
مجلة من األفعال املادية و  2111ديسمرب  25املؤرخ يف  81.11و قد تضمنت نصوص القانون 

أخضعتها للعقاب مىت اتصلت مبخدر من املخدرات السابق شرحها و من صور هذه األفعال املادية 
 :ما يلي

الذين يصنعون بصفة غري … . يعاقب :  "يليعلى ما  81.11من قانون  87املادة  تنص- 
شرعية خمدرات أو حيضروهنا أو حيولوهنا أو يستوردوهنا أو يتولون عبورها أو يصدروهنا أو 

يستودعوهنا أو يقومون ابلسمسرة فيها أو يبيعوهنا أو يرسلوهنا أو ينقلوهنا أو يعرضوهنا لتجارة 
  " …….أبي شكل كان

 :مادي على حدةو فيما يلي نشرح كل فعل 
  17يف املادة 81.11نص قانون  صناعة املخدرات تعىن إنتاجها و قد: فعل الصناعة. 1- 1

صراحة على جترمي الصناعة غري املشروعة للنبااتت املخدرة إال أن املشرع اجلزائري مل يرفق جدول 
أبمساء النبااتت املخدرة ليبقى جمال الكشف عن املخدرا ت و تقدمي أصحاهبا للعدالة أمرا سهال، و 



راء اخلربة عليه و يف حالة املنازعة بشأن املخدر يقدم النبات املتنازع من أجله للمركز العلمي إلج
 .حتديد ما إذا كان خمدرا من عدمه

أما خبصوص املواد الطبية كالرطان و الفاليوم و القاردينال، و الديزيبام ترانكسان فهي ختتلف  .- 
اختالفا كليا عن النبااتت املخدرة، ألهنا مصنوعة بدقة و حمددة مبقادير معينة، و تستعمل ملعاجلة 

متوفرة يف قنواهتا الشرعية و لدى الصيدليات، إضافة إىل أهنا منشورة يف قوائم أمراض معينة و هي 
وزارة الصحة و يسعى املدمن إىل اقتناءها و حتريف استعماهلا احلقيقي مبمارسة احلقن و التخدير هبا  

 .كبديل للنبااتت املخدرة
زائري، بدءا من استخراج و يعود سبب انتشارها إىل عدم وجود تنظيم صارم يف السلك الطيب اجل .- 

الوصفة الطبية مرورا ابلصيدلية للتزويد ابألدوية وصوال إىل املراقبة الفعلية حملتوايت الوصفة، إضافة إىل 
 .عامل رخص هذه األدوية لدى الصيدليات

لذا جيب على الدولة ممثلة يف وزارة الصحة أن تتدخل و بسرعة لوضع حد ملثل هذه الظواهر الال  .
 .ة و بصفة هنائيةأخالقي

على االسترياد، فقد نصت  81.11من قانون  88املادة  نصت: االسترياد و التصدير. 1- 2– 
على االسترياد و التصدير للنبااتت السامة املخدرة، و يقصد ابسترياد املخدرات إدخاهلا إىل الرتاب 

التصدير فهو إخراج املخدرات من اجلزائري أبية وسيلة كانت، عن طريق الرب أو البحر أو اجلو، أما 
 .أراضي اجلمهورية أبية كيفية كانت

و يعترب مرتكبا لفعل االسترياد أو التصدير كل من صدر منه فعل تنفيدي هلذه العملية و كل من  .
ملصلحته أو بتحريض منه حىت و لو مل يصدر منه  ساهم فيها ابلنقل، أو من يتم النقل حلسابه أو

 .من قانون العقوابت 12و  11أو املسامهة فيه عمال أبحكام املواد شخصيا فعل النقل 
أن التعامل يف  81 -11من قانون  87املادة  يتضح يف: التعامل يف املخدرات. 1- 3– 

املخدرات ممنوع أاي كانت صورته، سواء كان مبقابل أو بغري مقابل و سواءا أكان املقابل مبلغا من 
املال أو عينا أم جمرد منفعة و سواء كان التعامل يف املخدرات قد صدر من شخص غري مرخص له أو 

املمنوح له من قبل  من شخص مرخص ) و يقصد به هنا الصيديل(، إذا وقع خارج نطاق الرتخيص
 .87وزارة الصحة و الصورة املألوفة يف التعامل يف املخدرات هي البيع املنصوص عليه يف املادة 



من قانون  87نصت على فعل السمسرة يف املخدرات املادة : السمسرة يف املخدرات1 .- 4– 
ابلبعض األخر أو و السمسرة هي الوساطة أو التوسط بني طريف التعامل بتعريف بعضها  81 -11

التقريب يف وجهات نظر الطرفني أو للتقرب بينهما يف السعر املقرتح أو يف شروط الصفقة بوجه عام. 
 .و سواء كانت السمسرة أبجر أو جماان

، و يعترب االجتار 87نصت على فعل االجتار يف املخدرات املادة : االجتار يف املخدرات1 .-5- 
التعامل فيه وال يتحقق إال إذا احرتف املتهم التعامل يف املخدرات يف املخدرات صورة من صور 

حسب الفقهاء، أي يتخذه نشاط معتادا له. ألنه ليس من العدل أن خيضع من يبيع كمية من 
املخدر و ألول مرة و بصفة عرضية أو إلحتياجه ملبلغ مايل لعقوبة مقررة لتاجر حمرتف يف بيع 

 .املخدرات
و يقصد ابحليازة  81.11من قانون  87نصت على فعل احليازة املادة : دراتحيازة املخ1 .-6- 

هنا وضع اليد على املخدر على سبيل التملك و االختصاص و للحيازة يف جمال املخدرات ثالثة 
 .صور = اتمة، مؤقتة، و مادية

 .تعىن حيازة املالك أو من يعتقد أنه مالك للمنقول دون غريه: احليازة التامة
هي حيازة غري املالك، و مثلنا من حيتفظ ابملخدر بصفة ودية حلساب صاحبه أو : احليازة املؤقتة

 .بصفة وكيال عنه لبيعه له
فهي تعين جمرد وضع اليد على املنقول بطريقة عابرة، دون أن يباشر واضعها أية : أما احليازة املادية

كون املنقول دائما حتت إشراف مالكه سلطة قانونية عليه، ال حلسابه وال حلساب غريه حيث ي
 .املباشر

و تكفي إحدى هذه الصور الثالثة يف جرائم املخدرات للوقوع يف نطاق التجرمي و ابلتايل الوقوع - 
 .حتت طائلة العقاب

 على ما يلي " يعاقب 81 -11من قانون  89و  85تنص املادة : التسهيل1 .- 7– 
………… . 

أعاله، مبقابل مايل أو  12من يسهلون لغريهم استعمال املواد املذكورة أو النبااتت املبينة يف املادة 1- 
  .(81 - 11من قانون  85جماان، سواء بتسخري حمل هلذا الغرض أو أبية وسيلة أخرى ) املادة 



كل من حيصلون على املواد و النبااتت املذكورة، أو حياولون احلصول عليها بواسطة وصفات 2- 
  .(89ومهية أو وصفات تواطئية ) املادة 

كل الذين يسهلون املواد و النبااتت املذكورة بناءا على تقدمي وصفة إليهم، مع علمهم بطابعها 3- 
 .(89املادة … " ) الومهي أو التواطئي 

ل حسب نص املادة أعاله له صورتني إما التسهيل لالستهالك مبقابل و يقصد به هنا و التسهي
 .االجتار يف املخدرات مقابل منفعة أو التسهيل لالستهالك بدون مقابل كتخصيص حمل هلذا الغرض

من يستهلك  كل… . أنه " يعاقب  81.11من قانون  82املادة  تنص: اإلستهالك1 .-8- 
 ."بصفة غري شرعية إحدى املواد أو النبااتت املصنفة على أهنا خمدرات

و تقصد هذه املادة مستهلكي املخدرات أبنفسهم، حيث وصفهم املشرع ابملستعمل و االستعمال 
 .إخل من الطرق املستعملة الستهالك املخدرات… يكون إما عن طريق التدخني أو الشم أو احلقن 

الركن الثاين من أركان جرمية املخدرات هو املادة املخدرة، أي أن ينصب الفعل : املخدرةاملادة  –ب 
 12على مادة خمدرة سواء كانت نبااتت خمدرة أو مستحضرات طبية كما نصت على ذالك املادة 

 :مثال ذالك 81 -11من قانون 
 .كالقنب اهلندي، الكيف و الشرية : النبااتت املخدرة
 .الطبية : كالرطان، الرتونكسان، القاردينال، الديربايباماملستحضرات 

  ………إستنشاق الغراء، البنزين، املبيدات، األصباغ: املواد الطيارة
إذا توافر علم املتهم أبن املادة اليت يف حيازته أو حمل تصرفه هي من املواد : اثلثا : الركن املعنوي

إىل ارتكاب الفعل املادي املعاقب عليه وجب ردعه بتوقيع املخدرة املمنوعة قانوان، و اجتهت إرادته 
العقوبة و ذالك مهما كان الباعث على الفعل املعاقب عليه سواء كان االجتار أو االستهالك أو انقاد 
شخص أخر من العقاب أو أحد أصول املتهم أو فروعه فال يعتد املشرع ابلباعث على ارتكاب هذا 

 .ك لسد الطريق أمام مروجيهاالفعل مهما كان سببه و ذال
 :نتعرض يف هذا الفرع ألنواع العقوابت، مث للتدابري، و ذالك وفق ما يلي: العقوابت

املؤرخ يف  81 -11من القانون  38إىل  82نظم املشرع اجلزائري من املواد : أوال : أنواع العقوابت
املتعلق ابلوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع اإلستعمال و اإلجتار  2111ديسمرب  25



غري املشروعني هبا على أنواع العقوابت الواجب تطبيقها على من تثبت إدانته يف جرمية من جرائم 
 :قسمها إىل عقوابت أصلية و عقوابت تكميلية املخدرات و

 :العقوابت األصلية 1- 
عقاب ابحلبس من عشر  81 - 11من قانون  87تناولت املادة : عقوبة الفاعل األصلي1- 1– 

دج  51.111.111 إىل 111.111.  5سنوات إىل عشرين سنة، و بغرامة مالية ترتاوح من 
الذين يصنعون بصفة غري شرعية خمدرات أو حيضروهنا أو حيولوهنا أو يستوردوهنا أو ينقلوهنا أو 

 .يعرضوهنا للتجارة، أبي شكل كان أو يصدروهنا
( سنوات إىل مخس 15ابحلبس من مخس ) 81 -11من قانون  85القانون يف املادة  و يعاقب
دج األشخاص اللذين  8111.111إىل  511.111( سنة، و بغرامة مالية بني 85عشرة )

( 11يسهلون للغري مبقابل أو جماان احلصول على املخدرات. و تكون عقوبة السجن من أربع )
 .(12فقرة  83لة تسهيل حصوهلا للقصر ) املادة ( سنة يف حا21سنوات إىل عشرون )

على أنه يعاقب ابحلبس من  81 -11من قانون  82تنص املادة : عقوبة االستهالك1- 2– 
دج أو إحداها كل من يستعمل بصفة  51.111و  5111شهرين إىل سنتني ، و بغرامة مالية من 

 .غري شرعية إحدى املواد أو النبااتت املصنفة خمدرات
حسب أغلبية الفقه يف أغلب التشريعات املقارنة يذهب إىل عدم معاقبة املدمن على املخدرات، و - 

و إعتباره من املرضى، و ابلتايل جيب وضعه يف مؤسسة عالجية قصد معاجلته، و حسب أنصار هذا 
املذهب فإن املدمن أو مستهلك املخدرات، هو إنسان مريض و مكانه املستشفى و ليس جمرما و 

 .نه احلبسمكا
على أن تضاعف العقوابت  81 -11من قانون  27تنص املادة : عقوبة العود1 .- 3– 

املذكورة أعاله يف حالة عود املتهم إىل ارتكاب هذه  87إىل  82املنصوص عليها يف املواد من 
 .اجلرائم، بعد أن سبق احلكم عليه يف أية جرمية

أنه يعاقب على حماولة ارتكاب إحدى هذه  2فقرة  87نصت املادة : عقوبة الشروع1 .- 4– 
و اليت تعاقب اللذين يصنعون حيضرون،  87املخالفات اليت تقمعها أحكام الفقرة السابقة للمادة 

حيولون يستوردون، يتولون العبور أو يصدرون أو يستودعون أو يسمسرون أو يبيعون أو يرسلون أو 



 .املخدرات ينقلون أو يعرضون لتجارة
التحريض هو دفع اجلاين إىل ارتكاب جرمية و ذالك ابلتأثري على إرادته و : عقوبة احملرض1 .- 5– 

من  22توجيهها الوجهة اليت يريدها احملرض بوسائل مادية و قد عاقب املشرع اجلزائري يف املادة 
حرض أبية وسيلة كانت على ابلعقوابت املقررة للجرمية أو اجلرائم املرتكبة، كل من  81 -11قانون 

من هذا القانون، و لو مل  87إىل  82ارتكاب اجلنح املنصوص عليها و على عقاهبا يف املواد من 
 .ينتج عن هذا التحريض أي أثر

 81.11من قانون  19تنص املادة : املبادرة ابلتقدمي للعالج كعذر معفى من العقاب. 1- 6– 
على األشخاص الذين امتثلوا للعالج الطيب الذي وصف هلم و على أن " ال ترفع الدعوى العمومية 

اتبعوه حىت النهاية، كما ال ترفع الدعوى العمومية على األشخاص الذين استعملوا املخدرات 
استعماال غري شرعي إذا ثبت أهنم اتبعوا عالجا مزيال للتسمم، أو كانوا حتت املتابعة الطبية مند 

  ." …حدوث الوقائع املنسوبة إليهم
وهذا العذر ليس من موانع املسؤولية اجلزائية وال من أسباب اإلابحة املنصوص عليهما يف قانون - 

العقوابت، فهو عذر شخصي ال يتعدى أثره إىل غري صاحبه، و هو ملزم لسلطة االهتام املمثلة يف 
حدة و ما هو متبع يف وكيل اجلمهورية و هبذا النص يكون املشرع اجلزائري قد أخذ بتوصيات األمم املت

الدول املتقدمة و عطفا على مرضى اإلدمان على املخدرات و العمل على عالجهم من هذا الداء. و 
 .ابلتايل يشجع هذا النص املدمنني على اإلقبال على مؤسسات العالج

هي تلك اجلزاءات اليت قررها املشرع لتلحق ابملتهم حتما و بقوة كنتيجة : العقوابت التبعية2- 
للحكم ابلعقوبة األصلية، حىت ولو مل ينص عليها القاضي يف حكمة و املشرع اجلزائري حصر 

من قانون العقوابت و اليت تنص على أن " العقوابت هي احلجز  19العقوابت التبعية يف املادة 
  ."احلقوق الوطنية، و هي ال تتعلق ابلعقوبة اجلنائية القانوين و احلرمان من
على ما يلي: " جيوز احلكم يف حالة  28نص يف املادة  81 -11قانون  و املشرع اجلزائري يف

من هذا القانون أن تصدر ما يلي: "  87إىل  82ارتكاب املخالفات املنصوص عليها يف املواد من 
  ."املدنية مدة ترتاوح بني مخس سنوات و عشر سنواتإمكانية احلكم ابحلرمان من احلقوق 

و لكن املشرع اجلزائري ملا اعترب جرائم املخدرات أتخذ طابع اجلنح خرج عن القواعد العامة املقررة يف 



 .28قانون العقوابت، و نص على العقوابت التبعيية جلرائم املخدرات بنص خاص هو املادة 
ع اجلزائري جعل العقوابت التبعية جوازية، و من مث ترك السلطة و جتدر اإلشارة هنا إىل أن املشر 

 .التقديرية للقاضي يف تطبيقها من عدمها و ذالك حبسب نوع اجلرمية و خطورة الواقعة املطروحة عليه
 :هذا و إن صور العقوابت التبعية اليت أوردهتا املادة أعاله هي كما يلي

سياسية و املدنية العائلية ملدة ترتاوح ما بني مخس سنوات إىل إمكانية احلكم ابحلرمان من احلقوق ال- 
من قانون العقوابت مبا يلي: "  19عشر سنوات، و احلقوق املدنية هي اليت ورد ذكرها يف نص املادة 

  ."احلرمان من احلقوق الوطنية تنحصر يف
ب أو الدولة، و كذا عزل احملكوم عليه و طرده من مجيع الوظائف و املناصب السامية يف احلز 1- 

 .مجيع اخلدمات اليت هلا عالقة ابجلرمية
احلرمان من االنتخاابت و الرتشيح، و على العموم، من احلقوق الوطنية و السياسية و من محل 2- 

 .أي وسام
عدم األهلية ألن يكون مساعدا حملفا أو خبريا أو شاهدا على أي عقد أمام القضاء إال على 3- 

 .سبيل االستدالل
 .عدم األهيلة ألن يكون وصيا أو انظرا ما مل تكن الوصاية على أوالده4- 
احلرمان من احلق يف محل األسلحة، و يف التدريس، و يف إدارة مدرسة أو االستخدام يف مؤسسة 5- 

 .التعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
  … "أنعلى  81 -11من قانون  28العقوابت التكميلية: تنص املادة  2- 
يف حالة اإلدانة ملخالفة األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون، للجهة القضائية املختصة أن أن - 

( سنوات إىل عشر 5تقضي بعقوبة احلرمان من احلقوق السياسية و املدنية و العائلية من مخس )
 .( سنوات81)

 :و جيوز هلا، زايدة على ذلك، احلكم مبا أييت
 .( سنوات5ة املهنة اليت إرتكبت اجلرمية مبناسبتها ملدة ال تقل عن مخس )املنع من ممارس- 
 .املنع من اإلقامة وفقا لألحكام املنصوص عليها يف قانون العقوابت- 
 .( سنوات5سحب جواز السفر و كذا سحب رخصة السياقة ملدة ال تقل عن مخس )- 



 .( سنوات5ل عن مخس )املنع من حيازة أو محل سالح خاضع للرتخيص ملدة ال تق- 
 .مصادرة األشياء اليت إستعملت أو كانت موجهة إلرتكاب اجلرمية أو األشياء النامجة عنها- 
( سنوات ابلنسبة للفنادق و املنازل املفروشة و مراكز اإليواء و 81الغلق ملدة ال تزيد عن عشر )- 

للجمهور أو مستعمل من قبل  احلاانت و املطاعم و النوادي و أماكن العروض أو أي مكان مفتوح
 89و  85اجلمهور، حيث إرتكب املستغل أو شارك يف إرتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني 

 .من هذا القانون
يتضح من هذه الفقرات جمتمعة أن العقوابت التكميلية هي احلرمان من مزاولة املهنة و املنع من 

 .ياقة، إضافة إىل املصادرة لألمالكاإلقامة و سحب جواز السفر و سحب رخصة الس
 :و نتعرض لكل عقوبة من هذه العقوابت على النحو التايل

هذه الفقرة خاصة ابألشخاص الذين حتتم وظائفهم اتصاهلم : احلرمان من مزاولة املهنة. 2- 1– 
ابملخدرات، كما هو احلال ابلنسبة لألطباء عند وصف بعض األدوية املخدرة، و الصيادلة عند بيع 

املواد الطبية املخدرة لطالبها. فكل تواطؤ يتم من هؤالء األشخاص يعرضهم للتوقيف عن أداء عملهم 
 .12فقرة  28على األكثر حسب نص املادة  ملدة قد تصل إىل مخس سنوات

وجوب … ابلقول: "  3فقرة  28نصت على هذا اإلجراء املادة : املنع من اإلقامة. 2- 2– 
  ." …من قانون العقوابت 82احلكم مبنع من اإلقامة حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة 

اإلقامة هو احلظر على احملكوم عليه أن من قانون العقوابت على أنه " املنع من  82و تنص املادة  .
يوجد يف بعض األماكن، وال جيوز أن تتجاوز مدهتا مخس سنوات يف اجلنح، و عشر سنوات يف مواد 

  ."اجلناايت ما مل ينص القانون على خالف ذالك
بعد أن  و أاثر هذا املنع من اإلقامة و مدته ال تبدأن إال من اليوم الذي يفرج فيه على احملكوم عليه .

 .يكون قرار منع اإلقامة قد بلغ إليه
و يعاقب الشخص املمنوع من اإلقامة ابحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات، إذا خالف أحد 

 .تدابري منع اإلقامة أو متلص منه
على هذه الصور  1فقرة  28نصت املادة : سحب جواز السفر و رخصة السياقة2 .- 3– 

( 15وجوب احلكم بسحب جواز السفر، و سحب رخصة السياقة ملدة مخس )… بقوهلا: " 



 :و هذه الفقرة خاصة بفئتني… " سنوات على األكثر 
للمخدرات اللذين ينقلوهنا من بلد إىل أخر أو يوردوهنا إىل بلدان خارج اجلزائر أو  فئة املستوردين. 

عبورها من منطقة مجركية إىل منطقة أخرى األشخاص و من يف حكمهم و عند إدانتهم يف  يتولون
قضااي املخدرات يكون وجواب على قاض املوضوع أن حيكم بسحب جواز السفر اليت مت هبا تنقل 
الشخص، و ذلك العتبار أن جرمية املخدرات جرمية عاملية، حبيث أهنا جمرمة يف كافة التشريعات 

ة املقارنة، و من مث فإن اجلاين ال يفلت من العقاب مهما كانت الدولة اليت رسا و انتهى فيها القانوني
 .به املقام

و هي خاصة ابألشخاص الذين يستعملون سيارهتم أو شاحنتهم أو اتبعة للغري : أما الفئة الثانية .- 
 على قاضي املوضوع أن حيكم لنقل املواد املخدرة، فهوالء عند إدانتهم جبرائم املخدرات ينبغى وجواب

 .( سنوات 5بسحب رخصة السياقة للشخص املدان يف جرمية نقل املخدرات و ملدة مخس )
… على ما يلي:"  81 -11من قانون  31، 33، 32، 28نصت املواد : املصادرة2 .- 4– 

  ." …وجوب أمر اجلهات القضائية مبصادرة املواد و النبااتت احملجوزة
مبصادرة األاثث و املنشآت و األواين و التجهيزات و األمالك املنقولة و العقارية و  وجب األمر .- 

 .الوسائل األخرى اليت استعملت يف صنع املواد أو النبااتت و نقلها، مع مراعاة حقوق الغري
 .مصادرة األموال النقدية املستعملة يف إرتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون .- 

من قانون العقوابت على أن " املصادرة هي األيلولة النهائية إىل الدولة أو  85تنص املادة و  .
  ." …جملموعة أموال معينة

يتضح من هذه الفقرات جمتمعة أن املصادرة تشمل النبااتت املخدرة و املواد املخدرة، و اليت كانت  .
ملك للمتهم أو للغري، و سواء أكانت  حمل حجز أثناء القبض على املتهم،سواء كانت هذه املخدرات

خمصصة لالستهالك الشخصي أو للبيع، إىل جانب مصادرة لوسائل و األدوات اليت تكون قد 
استخدمت يف ارتكاب اجلرمية كالسيارة أو الشاحنة اليت تنقل املخدرات، أو األدوات اليت تستعمل 

يث يتم مصادرهتا يف حالة ما إذا كانت و غريها حب… إلنتاج املخدرات أو أدوات الكيل و امليزان 
مملوكة للمتهم أو ألحد شركائه أو للمحرض على ارتكاب اجلرمية، أما إذا كانت هذه الوسائل مملوكة 
لشخص أخر حسن النية، و ليست له أية عالقة ابجلرمية فال حمل للحكم ابملصادرة، و ذلك تطبيقا 



ة ال تقع إال على من ثبتت مسؤوليته يف ارتكاب لقاعدة شخصية العقوبة اليت مفادها أن العقوب
 .اجلرمية

إن مصادرة املخدرات واجبة دائما سواء حكم ابإلدانة أو ابلرباءة أم بسقوط الدعوى اجلنائية  .- 
من قانون العقوابت ابلقول " جيوز أن يؤمر مبصادرة  25لوفاة املتهم، و هذا ما نصت عليه املادة 

من تدابري األمن إذا كانت صناعتها أو استعماهلا أو محلها أو حيازهتا أو  األشياء املضبوطة كتدبري
  ." …بيعها يعترب جرمية

على أنه " جيوز لقاضي التحقيق أو اجلهة  81 -11من قانون  28تنص املادة : اإلغالق2- 5– 
يف املواد من القضائية اليت تصدر احلكم، يف حالة رفع الدعوى بسبب ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها 

أعاله، األمر إبغالق أي مكان خمصص للجمهور، أو ارتكب فيه مستغله تلك اجلرائم  87اىل  82
( سنوات سواء كان فندقا أو بيتا 81أو تواطأ مع غريه على ارتكاهبا، غلق ملدة ال تزيد على عشر )

ال لعروض التسلية أو مفروشا، أو حمل إيواء أو إطعام أو حمل مشروابت أو مطعما أو انداي، أو حم
 ملحقا ملا سبق ذكره، و ميكن جتديد هذا الغلق حسب ا"ألشكال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة

". 
… يتضح من هذه املادة أن املشرع أو جب غلق كل حمل أو بيت أو حمل "إيواء أو حمل مشروابت 

 .ذا القانونمن ه 89و  85إذا اقرتفت فيه اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني 
و ال يشرتط املشرع عند اإلغالق أن يكون احملل مملوكا للمتهم بل جاء النص بصيغة عامة على - 

مبعىن أن … " ارتكب فيه مستغله تلك اجلرائم أو تواطأ مع غريه على ارتكاهبا … النحو التايل " 
 .خدراتعقوبة اإلغالق قد متس كل شخص مهما كانت طبيعته، يثبت تورطه يف قضااي امل

إن املشرع اجلزائري أعطى لكل من قاضي التحقيق وجهة احلكم األمر ابإلغالق حسب تطورات 
القضية، فإذا كانت القضية يف طور التحقيق عن هذا األمر فيوكل جلهة احلكم الناظرة يف الدعوى أن 

ن يف شكل تلبس تتدارك هذا السهو و أتمر ابلغلق مع اإلشارة إىل أن قضااي املخدرات غالبا ما تكو 
 .و حتال مباشرة للمحاكمة و هنا يف مثل هذه احلالة يكون جلهة احلكم األمر ابإلغالق

على أن : " ميكن أن أيمر قاضي  81 -11من قانون  17اثنيا : التدابري االحرتازية: تنص املادة 
ها يف التحقيق، أو قاضي األحداث إبخضاع األشخاص املتهمني ابرتكاب اجلنحة املنصوص علي



أعاله لعل ا ج مزيل للتسمم تصاحبها مجيع تدابري املراقبة الطبية، و إعادة التكييف  82املادة 
 .املالئمة حلالتهم إذا ثبت بواسطة خربة طبية متخصصة أن حالتهم تستوجب عالجا طبيا

جله ة يبقى األمر الذي يوجب هذا العالج انفذا. عند اإلقتضاء بعد انتهاء التحقيق و حىت تقرر ا
  . "القضائية املختصة خالف ذلك

د ج أو إبحدى  51.111إىل  5.111يعاقب من إىل سنتني و بغرامة من  82و تنص املادة 
هاتني العقوبتني كل شخص يستهلك أو حيوز من أجل اإلستهالك الشخصي خمدرات أو مؤثرات 

 .عقلية بصفة غري مشروعة
حقيق ممثلة يف كل من قاضي التحقيق العادي إذا كان أن املشرع أعطى جلهة الت 17يتضح من املادة 

املتهم ابلغا، أو لقاضي األحداث إذا كان املتهم حداث أن يصدر أمرا بوضع املتهم املدمن يف مؤسسة 
عالجية إلزالة أاثر اإلدمان و التسمم، مع املالحظة أن األمر ابلوضع ال جيب أن يصدر إال بعد 

 .ذا األمر ساري املفعول إىل غاية صدور أمر خمالفاالنتهاء من التحقيق، و يظل ه
املذكورة أعاله أمكن اجلهة  17و إذا طبقت األحكام املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 

 .أعاله 82القضائية اليت حتال عليها القضية أن ال حتكم ابلعقوابت املنصوص عليها يف املادة 
احلكم يف حالة القضية املتلبس هبا أن تلزم الشخص املدمن  يتضح من هذه املادة أهنا أعطت جلهة

ابخلضوع للعالج، فهنا يكون جلهة احلكم، إما أتكيد أمر التحقيق أو متديد أاثره، مع مالحظة أن 
 .أمر اجلهة القضائية يظل ساري املفعول حىت و لو إستؤنف احلكم

من  82لعقوبة املنصوص عليها يف املادة هذا و للجهة القضائية اليت حتال عليها القضية أن حتكم اب
 .و هذا األمر جوازي و مرتوك للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع 81 -11قانون 

من قانون العقوابت اليت  22و يتم تنفيذ أمر وضع املدمن مبؤسسة عالجية طبقا ألحكام املادة 
دمان عاد انتج عن نصت على أن " الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية هو وضع شخص مصاب إب

 ."تعاطي مواد كحولية، أو خمدرات حتت املالحظة يف مؤسسة مهيأة هلذا الغرض
أما عن كيفية معاجلة إزالة التسمم، فيتم يف مؤسسة عالجية، و حتت إشراف طبيب خمتص حسب 

على أن يعلم الطبيب املعاجل السلطة القضائية عن مراحل  81 -11من قانون  81أحكام املادة 
 .العالج و نتائجه سري



اليت  81 -11من قانون  18و يف حالة عدم إمتثال املتهمني للعالج تطبق عليهم أحكام املادة 
على الذين ميتنعون عن تنفيذ قرار أيمر  82تنص " تسلط العقوابت املنصوص عليها يف املادة 

  ."أعاله 17ادة ابلعالج املزيل للتسمم دون املساس عند االقتضاء بتجديد األمر بتطبيق امل
يتضح من هذه املادة أهنا أخضعت للعقاب كل شخص حيكم عليه بعالج إزالة التسمم و يرفض 

دج  51.111و  111.  5اإلمتثال لعقوبة احلبس من شهرين إىل سنتني، و بغرامة مالية ترتاوح بني 
يف مؤسسة عالجية أو ابحدامها، كما يالحظ أهنا تركت الباب مفتوحا إلعادة جتديد األمر ابلوضع 

 .عند الضرورة
اجتهاد احملكمة العليا يف جرمية املخدرات : كل ما طرح على احملكمة العليا، و مت النظر فيه حبسب ما 

 :توافر لدينا من قرارات هو التطرق جلرمية املخدرات من زاوية واحدة فقط، خمتصرة يف السؤال التايل
 هل املخدرات بضاعة ؟

على هذا السؤال يف عدة قرارات معتربة املخدرات بضاعة و ذالك بقوهلا" إن  العلياأجابت احملكمة 
  ."املخدرات تدخل ضمن التعريف الوارد يف املادة اخلامسة من قانون اجلمارك

من قانون اجلمارك استتبع ابلضرورة إعطاء إدارة  15و اعتبار املخدرات بضاعة حبسب مفهوم املادة 
نصيب كطرف مدين، و هذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ اجلمارك احلق يف الت

عن الغرفة اجلنائية بقبول تنصيب إدارة اجلمارك كطرف مدين  37313حتت رقم  21/18/8819
 .يف مادة املخدرات

ل إن املخدرات تعترب من البضائع احملظورة مطلقا و حيازهتا تشك  "يف قرار أخر إىل القول و ذهبت
جرمية تعطي احلق يف التعويض املايل لصاحل إدارة اجلمارك، و يتم حساهبا حسب السوق الداخلي، و 

الصادر بتاريخ  11713من قانون اجلمارك ) أنظر القرار رقم  331هذا وفقا ملقتضيات املادة 
  .(عن الغرفة اجلنائية الثانية 17/17/8817

حسب السوق الداخلي جعل جرمية املخدرات يف مفهوم إن اعتبار املخدرات بضاعة وقابلة للتقومي 
 :اجتهاد احملكمة العليا تتميز

 .أبهنا جرمية خمتلطة، جرمية عادية، و جرمية مجركية- 
 .و قانون اجلمارك 81.11و أهنا جرمية ختضع لقانون - 



عن  881811حتت رقم  18/18/8881و مت أتكيد هذا اإلجتهاد يف القرار الصادر بتاريخ 
الغرفة اجلنائية الثانية ابلقول " إن جنحة احليازة و اإلجتار يف املخدرات هي جنحة خمتلطة ختضع يف 

من قانون  328و  321، و للمادتني  81.11من قانون  28و  82نفس الوقت للمادتني 
 .اجلمارك

 
انون الصحة قد إن املشرع اجلزائري إبستصدار هلذا القانون اخلاص ابملخدرات بعيدا عن ق: اخلالصة. 

تدخل لوضع حد أو التقليل من إستفصال ظاهرة املخدرات يف اجملتمع اجلزائري حبيث تعرض بصفة 
واضحة للتجرمي، و العقاب املتابعة سواء من اجلانب القانوين أو القضائي، كما خصص عقوابت 

الشبابة و يف رادعة تتماشى و حجم اخلطر الذي ميس اجملتمع يف أعظم طاقاته أال و هي الطاقة 
 .أشرف شيء ميلكه أال و هو العقل

 مالحظة هامة:

مع إضافات  جتدر اإلشارة إىل أن احملاضرات املقدمة هي جمموعة مقاالت متنوعة من األنرتنت،
 وهذه بعض مواقعها:  بسيطة،

https://www.facebook.com/Avocatsdetiziouzou/posts/580982608912190 

ways-treatment-with-history-https://www.hopeeg.com/blog/show/drugs 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=463 
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