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جرائـ المخدرات كسبؿ مكافحتيا في التشريع الفمسطيني 
" دراسة مقارنة"

إعداد 
يحيى عيادة عكدة الكردم 

إشراؼ  
نائؿ طو . د 

الممخص 

تدكر ىذه الدراسة حكؿ جرائـ المخدرات كسبؿ مكافحتيا في التشريع الفمسطيني، كقد آثرت 
قبؿ الخكض في مكضكع الدراسة أف أتحدث في فصؿ أكؿ عف ماىية جرائـ المخدرات مف حيث 

بياف مضمكنيا ك تعريفيا  كتمييزىا عف المؤثرات العقمية كالسالئؼ الكيميائية ك بياف أنكاعيا 
، ككذلؾ شرح أسباب كعكامؿ "شرعية الجرائـ كالعقكبات"كتصنيفاتيا كطرؽ حصرىا إعماال لمبدأ 

انتشارىا كعمة تجريميا  الكامنة في خطكرتيا كأضرارىا، ككذلؾ بياف المستجدات الدكلية حكؿ 
. تيريبيا كاساليب كشفيا، حيث تتمحكر ىذه الدراسة في ماىية جرائـ المخدرات كاجراءات مكافحتيا

لسنة  (558)كفي ختاميا تكصمت إلى أف األمر العسكرم بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
 ىك أمر قديـ جدا كيتنافى مع الغاية المرجكة مف قكانيف المخدرات ، كاف مشركع قانكف 1975

اعترتو العديد مف مكاضع النقص كالخمؿ ، كاف مشركع قانكف  (القديـ)المخدرات كالمؤثرات العقمية 
متطكر كجاء ممبيا لمحاجة الكطنية كالمجتمعية ، كما أكصيت   (الجديد)المخدرات كالمؤثرات العقمية 

في ختاـ ىذه الدراسة إلى ضركرة اإلسراع في سف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الجديد كالى 
. ضركرة تطكير أجيزة المكافحة 

:  أىمية الدراسة

تنبع أىمية البحث مف ضعؼ الردع في قانكف المخدرات كفي اجراءات مكافحة ىذه 
الجرائـ، كمف ضركرة دراسة سبؿ تعزيز ىذا الردع كىذه االجراءات عمى نحك يحقؽ الغاية المرجكة 
مف قكانيف المخدرات، ذلؾ أف التشريع يعتبر ميدانا مف أىـ مياديف مكافحة المخدرات، لذا تبرز 

: أىمية  الدراسة فيما يمي
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إف الدراسة مكضكع البحث ضركرية كحيكية نظرا النتشار جرائـ المخدرات في الكقت  .1
الحاضر، فيي مشكمة إنسانية عالمية، كما اف مكافحة المخدرات كتنظيـ استعماليا 

كاالتجار فييا أمر بالغ االىمية نظرا الرتباطو بالصحة العامة كالنكاحي األخالقية كالقكل 
 مف حيث مقدار قتصاديات الدكؿاالتأثير عمى البشرية، إضافة الى الناحية االقتصادية ك

 .   األمكاؿ المستثمرة دكليا في تجارة المخدرات كفي مكافحتيا

مساىمة المخدرات في التفكؾ األسرم خطكرة جرائـ المخدرات عمى أمف المجتمع كاستقراره ك .2
رتباط ، كاكالدمار االجتماعي كفي انتشار العديد مف األمراض كاألكبئة كأخطرىا اإليدز

األخرل، كدكر االحتالؿ في السيطرة عمى ظاىرة تعاطي المخدرات كتجارتيا بالجرائـ 
الحدكد كعرقمة الجيكد الكطنية في مكافحتيا، مما سيعرؼ المسئكليف كالمعنييف باليات 

ككضع الحمكؿ المناسبة ليا  تدارؾ المشكمةتطكير سبؿ مكافحة ىذا النكع مف الجرائـ ؿ
 .القادمةاألجياؿ حماية لألجياؿ الحالية ك

إف مكضكع الدراسة في غاية األىمية مف منظكر حقكؽ االنساف مف حيث االجراءات التي  .3
 .تمس الحريات الشخصية، كمف حيث عالج كعدـ معاقبة مدمني المخدرات

عدـ كجكد دراسات سابقة في مكضكع البحث، مما سيمكف الباحثيف كالطمبة مف االستفادة  .4
. مف ىذه الدراسة

:  منيجية الدراسة

سأتبع المنيج الكصفي التحميمي ، كمنيج البحث المقارف كالمنيج التاريخي ، كذلؾ سأقـك 
باالطالع عمى النصكص القانكنية كاآلراء الفقيية ك األحكاـ القضائية المتعمقة بمكضكع الدراسة 
كجمع المعمكمات حكلو ، سكاء كاف ذلؾ كتبان أك أبحاثان أك دراسات، كسأعمؿ عمى استقراء أراء 

الكتاب في الكتب القانكنية ذات العالقة ،  كما سأستعيف بالمعمكمات المتعمقة بيذا المكضكع مف 
 .لندرة المراجع" االنترنت"خالؿ شبكة المعمكمات
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: أىداؼ الدراسة

: تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ أىميا

دراسة األبعاد القانكنية لمشكمة جرائـ المخدرات في المجتمع الفمسطيني ك الكصكؿ ألفضؿ  .1
فادة الجيات المعنية بيا .  السبؿ لمكافحة ىذة الجرائـ  خاصة السبؿ التشريعية كاألمنية كا 

تنبيو المشرع الفمسطيني لضركرة إصدار قانكف متطكر لممعاقبة عمى جرائـ المخدرات أك  .2
لسد الثغرات كأجراء التعديالت الضركرية في القكانيف النافذة أك في مشاريع قكانيف 

 .المخدرات 

.  إفادة الباحثيف كالدارسيف مف نتائج الدراسة .3

: مشكمة الدراسة

عمى الرغـ مف تزايد اىتماـ المجتمع الدكلي بظاىرة المخدرات ، كمخاطر استعماليا، 
كطرؽ الكقاية كالمكافحة كالعالج التي تستخدـ لمكاجية ىذه الظاىرة كالحد مف انتشارىا، إال أف ىذا 
االىتماـ لـ يرتؽ الى مستكل طمكح المجتمع االنساني في القضاء عمى ىذه أالفة التي تيدد أالفراد 
كالمجتمعات في جميع بقاع العالـ كتجمعاتو البشرية المختمفة، فقد استمرت ظاىرة تعاطي المخدرات 
بصكرة متصاعدة نتيجة التزايد الممحكظ كالمستمر في أعداد المتعاطيف كالمدمنيف الذيف يقعكف في 
قميمية كمحمية، كما اف  شباكيا، حتى أصبحت مشكمة المخدرات مشكمة إنسانية ذات ابعاد دكلية كا 
مشكمة المخدرات ليست مشكمة فردية فحسب، بؿ ىي مأساة صحية كاجتماعية كاقتصادية كأمنية، 
تصيب جميع المجتمعات النامية كالمتطكرة عمى حد سكاء،  كليس آلم بمد أف يعتبر ذاتو بمنأل 
عف أضرار ىذه أالفة كاثارىا السمبية ، ككنيا مف الظكاىر سريعة االنتقاؿ ما بيف بمداف العالـ 

. 1كمجتمعاتو السكانية بطبقاتيا المختمفة

                                                 
. 7 ، ص 1997ف ، عماف  ،. د.  ، ب1، طالمخدرات اضرارىا كاسباب انتشارىا: السعد، صالح 1
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أما في فمسطيف فإف مف أىـ المشاكؿ التي تكاجيا فيما يتعمؽ بجرائـ المخدرات عدـ كجكد 
تشريع متطكر كمتكامؿ كرادع لممعاقبة عمى جرائـ المخدرات، حيث ال يزاؿ األمر العسكرم بشأف 

الصادر عف قكة االحتالؿ ىك التشريع النافذ حاليا في 1975لسنة  (558)العقاقير الخطرة رقـ 
منطقة الضفة الغربية، كىك أمر قديـ جدا، كأحكامو ليست رادعة كليست شاممة لجميع أنكاع 

المخدرات كلما يستجد منيا بحكـ التقدـ العممي كالتكنكلكجي، في حيف أف التشريع السارم حاليا في 
 أعادت الحككمة 1 الذم1962لسنة  (19)منطقة قطاع غزة ىك قانكف المخدرات المصرم رقـ 

 كأعاد تطبيؽ 1972لسنة  (437)المقالة العمؿ بو مؤخرا، كالذم كاف قد ألغاه األمر العسكرم رقـ 
 الذم تياكف في حماية المجتمع الفمسطيني، مما دعا 1936قانكف العقاقير الخطرة االنتدابي لسنة

، كمف ىنا تظير 2 كالذم لـ يصدر بعد إلى كضع مشركع قانكف فمسطيني لجرائـ المخدرات
مشكالت عدـ المشركعية كعدـ التطكر كعدـ الردع كعدـ كحدة التشريع، إضافة لعدـ السيطرة عمى 

حدكد البالد كدكر قكة االحتالؿ في كؿ ذلؾ، كالحقيقة اف سبب اختيارم مكضكع الدراسة أنني 
ارغب  في أالفادة مف الجمع بيف خبرتي القانكنية كخبرتي العممية  في مجاؿ مكافحة المخدرات 

. الذم أعمؿ فيو منذ أربعة عشر عاما

لذا تتمثؿ إشكالية الدراسة في كيفية تصدم المشرع الى جرائـ المخدرات ، بحيث يتفرع عف 
ىذه اإلشكالية عدة أسئمة، ما مدل تأثير أحكاـ العقاب كاجراءات المكافحة في الحد مف جرائـ 
المخدرات ؟، كىؿ قانكف المخدرات النافذ يحقؽ الغاية المرجكة منو؟ ، كما ىي معيقات الجيكد 
الكطنية لمكافحة جرائـ المخدرات؟، كما ىي أفضؿ السبؿ لمكافحة جرائـ المخدرات؟، كما مدل 

فعالية التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة المخدرات؟، كما يرد التساؤؿ في ىذا الصدد عف ماىية  
التي ترتكز عمييا الدكؿ في إصدار التشريعات الجنائية " األتفاقيات الدكلية " النصكص القانكنية 

. المناسبة كالخاصة بجرائـ المخدرات، كمدل مكاءمة قكانيف المخدرات كمشاريع القكانيف ليا؟ 

 

                                                 
. المرجع السابؽ: الشامي، عبد الكريـ خالد 1
  ككالة صفا، عف المكقع :  حككمة غزة تعتمد قانكف المخدرات المصرم بدؿ اإلسرائيمي2
  http://safa.ps/details/news/9749)   6/2/2013 تبرٌخ الذخىل).  

http://safa.ps/details/news/9749
http://safa.ps/details/news/9749
http://safa.ps/details/news/9749
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: محددات الدراسة

يتحدد نطاؽ الدراسة في مكضكع جرائـ المخدرات كسبؿ مكافحتيا في التشريع الفمسطيني، 
حيث سأتطرؽ إلى القكانيف الفمسطينية التي تتعمؽ بجرائـ المخدرات ك بخاصة األمر العسكرم 

 النافذ في منطقة الضفة الغربية  ك قانكف المخدرات  1975لسنة  (558)بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
لسنة  (16) ، كقانكف العقكبات األردني رقـ   النافذ في منطقة قطاع غزة1962لسنة  (19)رقـ 

 ك مشركع قانكف المخدرات 2001لسنة  (3) الفمسطيني رقـ ة ك قانكف االجراءات الجزائي1960
 ك مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات 2009 كتعديالتو لسنة 2003لسنة  (القديـ)كالمؤثرات العقمية 

  ، ككذلؾ التشريعات األردنية الخاصة بجرائـ المخدرات كتحديدا  2014لسنة  (الجديد)العقمية 
 كتعديالتو مع تناكؿ بعض 1988لسنة  (11)قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 

النصكص القانكنية في عدد مف النظـ القانكنية المختمفة، كما سأتطرؽ إلى االتفاقيات كالقكانيف 
 العربية لمكافحة االتجار كاالستعماؿ االتفاقيةالنمكذجية العربية المتعمقة بجرائـ المخدرات كخاصة 
 العربية لمكافحة  ك اإلستراتيجية1994غير المشركعيف بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

ك القانكف العربي النمكذجي المكحد لممخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة  1986المخدرات لسنة 
 المتحدة األمـ اتفاقية، إضافة إلى االتفاقيات الدكلية ذات الصمة بمكضكع الدراسة خاصة  1986

 الكحيدة  االتفاقية ك1988 المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة يرلمكافحة االتجار غ
  المؤثرات العقمية لسنة ك اتفاقية1972 بصيغتيا المعدلة ببركتكككؿ جنيؼ 1961لممخدرات لسنة 

 .     2009 كاإلعالف السياسي لسنة 1971

:      كقد كاجيتني في ىذه الدراسة عدة صعكبات أبرزىا

.  قمة التشريعات الخاصة بمكضكع الدراسة  -

، لذا فاف ىذه الدراسة عندما  مكضكع الدراسة في فمسطيففي دراسات سابقة  عدـ كجكد  -
تتناكؿ مكضكع جرائـ المخدرات كسبؿ مكافحتيا ككيفية معالجة المشرع الفمسطيني ليا، فإنيا 

، أما الدراسات العربية في  ستككف بمثابة إضافة جديدة إلى المكتبة القانكنية الفمسطينية
  . ، فقد كانت تدكر حكؿ تشريعات تمؾ الدكؿ فيما يتعمؽ بتجريـ المخدرات  مكضكع البحث



  م

 

:  أثناء الدراسة فيي كما يمي     أما الصعكبات التي استجدت 

عد االنقساـ الذم  ب1عدـ استقرار االكضاع القانكنية كالتشريعية  في منطقة قطاع غزة ب-أ
  كالذم جعمني  أقتصر الدراسة عمى منطقة الضفة الغربية دكف منطقة 2007حدث سنة 

  في حاؿ تمت المصالحة فاف التشريعات التي ستطبؽ ىي التشريعات قطاع غزة  ك ألنو
الصادرة  عف رئيس دكلة فمسطيف ، كمع ذلؾ سيتـ تقديـ ممحؽ يمخص  قانكف المخدرات 

. 1962لسنة   (19)رقـ 

 تغير مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الذم أقره المجمس التشريعي بالقرائتيف األكلى -ب
كالثانية منذ أكثر مف عشر سنكات، كالذم لـ يخرج الى حيز الكجكد بسبب تعطؿ عمؿ المجمس 
نما أيضا تكميفي بحكـ عممي مستشارا قانكنيا  التشريعي، كاالشكالية ىنا ليست بالتغيير فقط، كا 

إلعادة صياغة مشركع " ألفنية"ألدارة مكافحة المخدرات بالمشاركة في عمؿ المجنة القانكنية 
قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية، كالمكمفة بذلؾ مف المجنة العميا التي شكميا مجمس الكزراء 

. 2ليذا الغرض

طمب المكتب العربي لشئكف المخدرات مف دكلة فمسطيف ابداء مالحظاتيا عمى مراجعة - ج
القانكف العربي المكحد النمكذجي لممخدرات كالمؤثرات العقمية كالتعديالت المقترحة عميو بناءا 

كالذم طمب مني اتمامو  (26/11/2013-29د- 968ؽ)عمى قرار مجمس كزراء العدؿ العرب 
 .بحكـ عممي

  

 

                                                 
القدس ، عف المكقع   :  تشريعي غزة يقر قانكف المخدرات1

www.alquds.com/news/article/view/id/457614         1/9/2013تاريخ الدخكؿ. 
 

مدير عاـ الشرطة ، كبمشاركة  / مف  كزراء العدؿ ك الصحة ك الشؤكف األجتماعية ككزارة الداخمية  : المجنة العميا تتككف 2
. مجمس القضاء األعمى ك مكتب النائب العاـ 
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:  كلقد تناكلت مكضكع جرائـ المخدرات كسبؿ مكافحتيا في التشريع الفمسطيني في فصميف 

. ماىية جرائـ المخدرات: الفصؿ األكؿ 

. اجراءات مكافحة جرائـ  المخدرات: الفصؿ الثاني 
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: التمييد

المخدرات بشكؿ عاـ ىي كؿ مادة طبيعية أك صناعية أك مركبة تنشأ عند تعاطييا حالة 
اجتماعية ك  صحيةأضرارمخاطر ك بكافة أنكاعيا مف التعكد أك اإلدماف عمييا، كلممخدرات

ة  تتأتى مف استعماليا غير المشركع حيث يصبح الفرد عبدا ليا كغير صالح لنفسو كال كاقتصادم
 فيدخؿ في دكامة االنحراؼ كاألجراـ ، مما يؤدم ،ألسرتو كال لمجتمعو بؿ يصبح عالة كخطرا عميو 

  كالمخدرات االتجار بقد أصبحؼإلى فقدانو اإلحساس بالمسؤكلية تجاه أسرتو كمجتمعو ككطنو، 
  كاالجتماعية كاالقتصاديةاإلنسانيةالقدرات  الركح الكطنية ك لتحطيـعدكسالحا يمجأ إليو اؿ ركيجيات

يممييا  ضركرةكاجبا مقدسا ك  تمؾ الخطيرة مكافحة حيث أصبحت ، ىامة مف أفراد الشعبلفئات
بناة المستقبؿ كىك ىـ الذيف   شبابو كحيكيةعب كعمى قدراتشاؿ قيـ كطاقات لكاجب المحافظة عؿ
ل االستقالؿ كالبناء، خاصة كاف الحؽ في الحياة بالنسبة  إؿ فييا يتطمعفي ىذه المرحمة التي

لإلنساف ليس لو معنى إذا لـ تكفر لو العكامؿ األخرل التي تمكنو مف العيش في جك مف الطمأنينة 
  .1كالحماية الالزمة لكرامتو كلكرامة أىمو

 ات األكثر تعقيدان كاألكثر خطكرة عمى االنساف كالمجتمعلجرائـ المخدرات مف اجرائـ كتعتبر
كالدكؿ، حيث تديرىا عصابات المافيا كالجريمة المنظمة إضافة الرتباطيا بجرائـ أخرل، مثؿ جرائـ 

مف أكبر  المخدرات كاعتبرت  لذا تفاقمت مشكمة،غسيؿ األمكاؿ كتجارة السالح كتجارة البشر
ذ ذات الطابع الككني، مشكالت العصر تتسع عمى الصعيد الكطني  مكافحة المخدرات كانت اكا 

 حيث يقـك بتجريـ ،مياديفىذه اؿأىـ   ميدانا مفلفاف التشريع يبؽ شتى، لتشمؿ جيكدا في مياديف
ق ككنو قكة الردع األساسية في درء ىذا  عميمعاقبةغير المشركع كاؿ االفعاؿ المتصمة بيذا النشاط

. 2أفرادهمصالح لحماية المجتمع الخطر عف 

                                                 
  ، عف المكقعالتعاكف الدكلي القانكني في مجاؿ مكافحة المخدرات: القاسمي، عيسى 1
 nauss.edu.sa/Ar/G0lleges and Genters /Researches Genter/…/2.pdf  19/1/2013  تاريخ الدخكؿ .   
،  ص 1996مصر ، - ،  المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية 1 ، طمشكمة المخدرات كاإلدماف: أبك الركس، أحمد -2

255. 
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 حجـ التجارة الدكلية زيادة  التطكر التكنكلكجي كمثؿ، كنظرا لمتطكرات التي لحقت بالعالـ 
تو مف لؼالسريع في كسائؿ االنتقاؿ كاالتصاؿ  كقياـ المجتمعات الصناعية كما خ التطكرالعكلمة كك

، جاءت أىمية التعاكف الدكلي   المخدراتلكالتكتر الذم يتزايد فيو الطمب عؿ القمؽحياة يسكد فييا 
  ذلؾ،  فقد عممت عمى عقد  لعبت األمـ المتحدة دكرا ىاما فيفي مجاؿ مكافحة المخدرات ، حيث

براـ االتفاقيات الدكلية الخاصة بمكافحة المخدرات، كما  لمرقابة أنشأت أجيزة المؤتمرات الدكلية كا 
كالييئة الدكلية  ،كلجنة المخدرات، الدائـ لألفيكف كمثاؿ لذلؾ المكتب المركزم، المخدراتعمى 

  ذلؾ برنامج األمـ المتحدة المعني بالمكافحة الدكلية لممخدراتلإضافة إؿ،  المخدراتللمرقابة عؿ
 إذ،  االتجار بالمخدرات كاستعماليا غير المشركعمكافحةكالذم صدر عنو القانكف النمكذجي بشأف 

المخدرات الكطنية الجديدة   بمثابة أحكاـ دنيا يكصى بإدراجيا في قكانيف مكافحةا القانكفعتبر ىذم
الدكلية لمكافحة ىذه الجريمة الخطرة كدرئيا محميا ر  مع التطكرات كالمعايير كالتدابيللكي تتماش

قميميا كدكلي .   1اكا 

النظاـ القانكني العثماني  لقد كانت فمسطيف جزءا مف اإلمبراطكرية العثمانية، كطبؽ فييا
عمى مبادئ – بشكؿ أساسي – القانكني في فمسطيف مبنيا  اكثر مف أربعمائة عاـ ، ككاف النظاـ

 .2الشريعة اإلسالمية كمتأثرا بالنظاـ الالتيني في أكركبا

، انتيى الحكـ العثماني كخضعت فمسطيف لمحكـ العسكرم، ك بقياـ 1917كفي عاـ 
 صدر مرسـك دستكر فمسطيف ثـ صدر مرسـك 1922 كفي سنة 1920البريطاني حتى  االنتداب

منو عمى سرياف جميع القكانيف ك المراسيـ التي  (4)الذم اكدت المادة  (المعدؿ)دستكر فمسطيف 
1/9/1922أصدرىا المندكب السامي اك اية دائرة في حككمة فمسطيف مف تاريخ 

كقد أعاد ، 3

                                                 
 ، عف دراسة حكؿ السياسة الجنائية الدكلية كاثرىا عمى السياسة الجنائية في فمسطيف: الشامي، عبد الكريـ خالد  - 1

 . 20/1/2013 تاريخ الدخكؿ   pulpit.alwatanvoice.com/content/print/189186.htmlالمكقع 

معيد الحقكؽ، جامعة بير زيت ، عف المكقع  : الكضع القانكني في فمسطيف - 2
lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210 26/8/2013 تاريخ الدخكؿ. 

 

المقتفي ، منظمة القضاء كالتشريع في فمسطيف ، عف المكقع  :  المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات كالصالحيات -  3
muqtafi.birzeit.edu/ 20/12/2013 تاريخ الدخكؿ .  
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االنتداب البريطاني تشكيؿ النظاـ القانكني في فمسطيف مضيفا إلى التقنيف العثماني مبادئ النظاـ 
 .1القائـ عمى السكابؽ القضائية   common law) القانكف المشترؾ)األنجمكسكسكني 

لسنة  (46)كأكؿ تشريع صدر في فمسطيف  حكؿ المخدرات كاف قانكف العقاقير الخطرة رقـ 
مدكف حككمة فمسطيف كاصدره المندكب السامي بعد مكافقة كزير  (ركبرت داريتكف) كضعو 1925

 الذم اصدره 1928لسنة  (6)، كتـ تعديؿ ىذا القانكف بالقانكف رقـ 16/7/1925المستعمرات في 
تاريخ  (بدكف رقـ)كتـ نشره في الكقائع الفمسطينية بالعدد   (المرشاؿ بمكمر)المندكب السامي 

، ثـ الغي ىذا القانكف بصدكر 1932لسنة   (49)، ثـ عدؿ ىذا القانكف بالقانكف رقـ 3/4/1928
كنشر في  (اكغكب) كالذم اصدره المندكب السامي 1936لسنة  (17)قانكف العقاقير الخطرة رقـ

19/3/1936بتاريخ  (577)مف العدد رقـ  (201)الكقائع ألفسطينية بالصفحة 
، كالذم  تـ تعديمو 2

1943كسنة 1942سنة 
3 .

 كبعد  احتالؿ  اسرائيؿ ألجزاء كاسعة مف فمسطيف، خضعت المناطؽ 1948كفي عاـ 
داخؿ الخط االخضر لمحكـ العسكرم االسرائيمي ثـ  لمقانكف االسرائيمي، كأصبحت الضفة الغربية 

األردنية الياشمية، حيث اصدر الحاكـ العسكرم العاـ  بما فييا القدس الشرقية تحت حكـ المممكة
 امرا باستمرار العمؿ بالقكانيف النافذة اال ما تعارض منيا مع قانكف 5/1948 /24األردني في 
 ،كبعد تكحيد 1949لسنة  (17)، كفيما بعد صدر قانكف االدارة العامة رقـ 1935الدفاع لسنة 

 كالذم قضى باستمرار العمؿ بالقكانيف كالنظمة 1950لسنة  (28)الضفتيف صدر القانكف رقـ 
النافذة في كؿ ضفة الى اف يتـ تكحيدىا، كما طبؽ في الضفة الغربية قانكف العقاقير الخطرة 

 ك قانكف 1936لسنة  (17)، الذم الغى قانكف العقاقير الخطرة رقـ 1955لسنة  (10)األردني رقـ 
1936العقاقير الخطرة األردني لسنة 

4  .

                                                 
 .المرجع السابؽ : الكضع القانكني في فمسطيف -  1
  .المرجع السابؽ:  خميؿ، خالد محمد محمكد  - 2

. المرجع السابؽ :  الكضع القانكني في فمسطيف - 3
 . 5/9/2013 تاريخ الدخكؿ  /www.lob.gov.jo   عف المكقع  التشريعات االردنية ،  - 4
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كخضعت  منطقة قطاع غزة لالدارة المصرية حيث اصدر الحاكـ االدارم المصرم االمر 
 الذم قضى باستمرار العمؿ بالقكانيف كاالنظمة التي كانت نافذة زمف االنتداب 1948لسنة  (6)

  الذم قضى بتطبيؽ 1948لسنة  (48)، ثـ اصدر الحاكـ االدارم المصرم االمر  البريطاني
1928لسنة  (21)قانكف المخدرات المصرم رقـ 

لسنة  (17) الذم الغى قانكف العقاقير الخطرة رقـ  
الذم فضى بتطبيؽ أحكاـ   (257) اصد الحاكـ االدارم األمر رقـ 1953، كفي عاـ 1936

 28تاريخ  (بدكف رقـ) الذم نشر في الجريدة الرسمية عدد 1952لسنة  (351)المرسـك بقانكف رقـ 
كبعد انسحاب القكات االسرائيمية مف منطقة قطاع غزة كالتي كانت قد  ، (592) صفحة 2/1953/

دخمتيا اثر العدكاف الثالثي عمى مصر فقد الغى الحاكـ االدارم العاـ المصرم األكامر العسكرية 
1957لسنة  (381)االسرائيمية بمكجب االمر رقـ 

1 . 

(  521)  بمكجب القانكف رقـ 1952لسنة  (351) كقد جرل تعديؿ  المرسـك  بقانكف رقـ 
، ثـ صدر 2 25/8/1957مف الكقائع الفمسطينية بتاريخ  (78)  كنشر بالعدد رقـ 1957لسنة 

1962لسنة  (19)قانكف بشاف الجكاىر المخدرة  رقـ 
مف الكقائع  (بدكف رقـ )، الذم نشر الخاص 3

 .4 1966لسنة  (36)ثـ جرل تعديمو بالقرار بقانكف رقـ  (989) في الصفحة 7/1/1963بتاريخ 

                                                 
. المرجع السابؽ : المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات كالصالحيات -  1
  .المرجع السابؽ: خميؿ، خالد محمد محمكد  -  2
 .المرجع السابؽ: الشامي، عبد الكريـ خالد  -  3

  .المرجع السابؽ: خميؿ، خالد محمد محمكد  -  4
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 الفصؿ األكؿ 

 ماىية جرائـ المخدرات
 اف دراسة ماىية جرائـ المخدرات تقتضي البحث في مفيـك المخدرات، كىك ما سيتـ تناكلو 

في المبحث االكؿ ، كما تقتضي البحث في جرائـ المخدرات كأحكاـ العقاب عمييا كىك ما سيتـ 
. تناكلو في المبحث الثاني

مفيـك المخدرات : المبحث األكؿ

اف البحث في مفيـك المخدرات يقتضي بياف مضمكف المخدرات، كىك ما سيتـ تناكلو في 
المطمب األكؿ، كما يقتضي األمر عرض لمتطكر التشريعي لجرائـ المخدرات كىك ما سيتـ تناكلو 

. في المطمب الثاني

مضمكف المخدرات كالمؤثرات العقمية  : المطمب االكؿ

في ىذا المطمب سيتـ التعريؼ بالمخدرات كالمؤثرات العقمية في الفرع االكؿ، كبياف النكاع 
كتصنيفات المخدرات في الفرع الثاني، كفي الفرع الثالث سأتناكؿ انتشار المخدرات كالمستجدات 

.     الدكلية حكؿ تيريبيا
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.  التعريؼ بالمخدرات كالمؤثرات العقمية كالسالئؼ الكيميائية: الفرع االكؿ

تعريؼ المخدرات  :  أكال

التعريؼ المغكم لممخدرات -  أ

جمع مخدر، كىك لفظ مشتؽ مف خدر كالخدر في المغة يعطي عدة معاف 1 لغة "المخدرات"
. 2متقاربة مثؿ الكسؿ، الخمكؿ، الفتكر، التغطية، الغمكض، كالظممة

لغة مفردىا مؤثر عمى صيغة اسـ الفاعؿ لمفعؿ أثر كالمصدر أثر اك اثاره، " المؤثرات"اما 
المصدر مشتؽ مف اسـ الذات " العقمية"يقاؿ اثر الحديث نقمو كاثر فيو ترؾ فيو اثرا، كما اف كممة 

. 3 حقيقتياالعقؿ كاالصؿ المغكم عقؿ عقال، ادرؾ االشياء عمى

تعريؼ الفقو االسالمي لممخدرات - ب

  العقؿغطىىك ما ، ك(المسكر) ىك الكحيد مف األدياف الذم كضع تعريفان لمػمػخدر اإلسالـ
 يكرث  شرابىػك كػؿ):  كالمفتر كما يقػكؿ الخطأبػي"كما اسكر منو ألفرؽ فمؿء الكؼ منو حراـ"

. 4(ألفتكر كالخدر، كىك مقدمة السكر

                                                 
 ، جامعة نايؼ لمعمـك نحك استراتيجية كطنية لمكافحة المخدرات كالمؤثرات العقمية في فمسطيف: خميؿ، خالد محمد محمكد 1

.  (رسالة ماجستير غير منشكرة)، 11، ص2010المممكة العربية السعكدية، / االمنية، الرياض
تستخدـ في اغرا ض طبية بمفردىا اك بخمطيا، كىي  (مادة) كتعني  جكىر "Drug": في المغة االنجميزية تكجد كممتيف 2

 كتعني عقار يحدث النـك اك التبمد   "Narcotic".تعمؿ عمى تغيير حالة اك كظيفة الخاليا اك األعضاء اك كؿ الكائف الحي
  .في األحاسيس، كفي حاالت استخداـ  جرعات كبيرة يحدث التبمد الكامؿ

 

 .السابؽالمرجع : خميؿ، خالد محمد محمكد 3
، مصر، عف المكقع  تعريؼ المخدرات:  خميؿ، ابراىيـ 4
  posts/ 450718 kenanaon.com/users/thefreelawyar  4/4/2013  تاريخ الدخكؿ .
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التعريؼ العممي لممخدرات - ج

مادة كيميائية تسبب النعاس كالنـك أك غياب الكعي المصحكب  عمميا ىك كؿ المخدر
 كالتي Nark0sisالمشتقة مف االغريقية " Narcotic"، ككممة مخدر ترجمة لكممة 1االلـبتسكيف 

                                      .2تعني خدر اك يجعمو مخدرا

التعريؼ الطبي لممخدرات - د

المفيـك الطبي لممخدر ىك كؿ مادة تؤثر عمى الجياز العصبي بدرجة تضعؼ كظيفتو أك 
.  3تفقدىا بصفة مؤقتو

المكاد الخاـ اك المستحضرة التي تحتكم عمى عناصر منبية اك مسكنة " كما عرفت بانيا
كالتي مف شانيا اذا ما استعممت بشكؿ متكرر في غير االغراض الطبية المكجية اف تؤدم الى 

االدماف كتسبب اضرارا بدنية كعقمية كتغير في سمكؾ االنساف كمزاجو كانفعاالتو كعكاطفو كاحاسيسو 
. 4"كحتى اسمكب تفكيره

التعريؼ القانكني لممخدرات : ثانيا

 :عرفت المخدرات مف الناحية القانكنية كما يمي

 

                                                 
، النسخة االلكتركنية مف أضرارىا..أنكاعيا..تعريفيا..نشأتيا ..عبر التاريخ..المخدرات:  الشريؼ، عبد اإللو1

سبتمبر 14- ق1428 رمضاف 2، الجمعة 14326صحيفة الرياض الصادرة مف مؤسسة اليمامة الصحفية، العدد 
، صفحة المحميات، المممكة العربية السعكدية، عف المكقع     2007

www.alriyadh.com/.../article279591.html     2013/ 26/3تاريخ الدخكؿ.   
المنشطات الرياضية مف قاعدة االباحة الجنائية الى قانكف  : ك حمك، نضاؿ ياسيف.األحمد، محمد سميماف 2

  . 85 ص ، 2002جيينة لمنشر كالتكزيع، عماف،  ،1، طتحميميةدراسة – الجريمة الرياضية 

. 11 ، ص المرجع السابؽ: أبك الركس، احمد 3
المنشطات الرياضية مف قاعدة االباحة الجنائية الى قانكف الجريمة   : ك حمك ، نضاؿ ياسيف.األحمد، محمد سميماف 4

 . 84، المرجع السابؽ ، ص دراسة تحميمية– الرياضية 
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:تعريؼ المخدرات في التشريع-  أ  

اف كافة قكانيف العالـ حسب نشرات األمـ المتحدة لـ تتطرؽ الى ذكر تعريؼ لممخدرات، 
بؿ اكتفت باألشارة الى المكاد المدرجة في جداكؿ العقاقير الخطرة، كذلؾ بالنص عمى اسماء 

المركبات كالسالئؼ الداخمة في تككينيا، ككذلؾ ذكر األسماء العممية لتمؾ المكاد كمشتقاتيا كالتأكيد 
عمى اعتبارىا مكاد مخدرة كخاضعة لمعقكبات القانكنية متى اسيء استخداميا، كيرجع السبب في 
ذلؾ الى تنبو المشرع في كؿ دكلة لمسألة امكانية استحداث مكاد مخدرة جديدة تككف خارجة عف 

. 1التعريؼ الذم تـ تحديده

كتحديد المكاد المخدرة يككف بأحد طريقيف االكلى ىك اف ينص عمييا في  مكاد القانكف اك 
في جداكؿ ممحقة بو كيككف ذلؾ عمى سبيؿ الحصر كالثانية ىك تحديد مكاصفات المادة المخدرة 
بمكجب نصكص القانكف كذلؾ عف طريؽ الخبراء كىذه الطريقة مف الصعب االخذ بيا نظرا لكثرة 

.                2المكاد المخدرة كظيكر الجديد منيا في كؿ يكـ بسبب التقدـ العممي

كبالرجكع الى  التشريعات الفمسطينية  اكالى التشريعات السارية في  فمسطيف  نجد اف 
 النافذ في الضفة 1975لسنة  (558)المادة األكلى مف األمر العسكرم بشأف العقاقير الخطرة رقـ 

المشار إلييا في الذيؿ الممحؽ " عقار خطر"ذكرت عبارة " التعاريؼ"الغربية  جاءت  تحت عنكاف 
  . باألمر العسكرم، اضافة لتعريفيا عدد مف المكاد المخدرة

 ، اكردت المادة 1988لسنة  (11)كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
 :الثانية منو  تعريؼ ؿ

 2 ك1 كؿ مادة طبيعية أك تركيبية مف المكاد المدرجة في الجداكؿ ذكات األرقاـ :المادة المخدرة
 .  الممحقة بيذا القانكف4ك

                                                 
ف، عماف، . د. ، بمنياج دكرة مكافحة المخدرات المتقدمة الخاصة لمضباط:  مديرية األمف العاـ، إدارة مكافحة المخدرات1

. (غير منشكر)، 4، ص 2007- 2006
، دار المطبكعات الجديدة، القاىرة، 1، طقضاء المخدرات كقكاعد الضبط كالتفتيش كتسبيب األحكاـ:  محمد، السيد خمؼ2
. 6ف، ص .س.د
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 كؿ مزيج سائؿ أك جامد يحتكم عمى مخدر كفقا لما ىك منصكص عميو في الجدكؿ :المستحضر
. الممحؽ بيذا القانكف (3)رقـ 

 6ك5 كؿ مادة طبيعية أك تركيبية مف المكاد المدرجة في الجداكؿ ذكات األرقاـ :المؤثرات العقمية
.  الممحقة بيذا القانكف8 ك7ك

 1: ، فقد عرؼ2014اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة  

 2 ك1 كؿ مادة طبيعية  اك تركيبية مف المكاد المدرجة في الجداكؿ ذكات االرقاـ :المادة المخدرة
 . الممحقة بيذا القانكف4ك

 6ك 5  كؿ مادة طبيعية اك تركيبية مف المكاد المدرجة في الجداكؿ  ذكات االرقاـ :المؤثرات العقمية
.    الممحقة بيذا القانكف8ك 7ك

  أك مؤثر عقمي يحتكم عمى مخدر اك نصؼ جامدمزيج سائؿ اك جامدمحمكؿ أك  كؿ :المستحضر
. الممحؽ بيذا القانكف (3)كفقا لما ىك منصكص عميو في الجدكؿ رقـ 

 جميع المنتجات الكيماكية التي تستخدـ في عمميات صنع المكاد المخدرة كالمؤثرات :السالئؼ
 .الممحؽ بيذا القانكف (9)الجدكؿ رقـ ، كىي المكاد المدرجة في العقمية

، لـ "التعاريؼ"مف ىنا نجد اف المادة األكلى مف األمر العسكرم التي جاءت  تحت عنكاف 
تتطرؽ إلى التقسيمات األساسية لممخدرات أك المؤثرات العقمية أك المستحضرات كال التمييز بينيا 

المشار إلييا في الذيؿ الممحؽ بيذا األمر " عقار خطر"كاقتصر األمر بو عمى ذكر كممة 
.    العسكرم

منو،  (1)، كفي المادة الفمسطيني القديـف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية أ كما
 حيث جمع بيف المخدرات كالمؤثرات العقمية في تعريؼ كأحد، ،لـ يفصؿ كيميز بيف أنكاع المخدرات

 فصحيح أف المؤثرات العقمية ىي مف أنكاع ،في حيف كاف األجدر بو أف يعرؼ كؿ كأحدة عمى حدا

                                                 
 .2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة مف  (1) انظر المادة 1
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، كىذا المسمؾ الذم سمكو المشرع المخدرات كلكف ليا طبيعة خاصة تميزىا عمى غيرىا مف األنكاع
، حيث  نجد أنو ميز كفرؽ بيف  المادة 1988األردني  في قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

المخدرة كبيف المؤثرات العقمية مع أنيا تندرج تحت مسمى المخدرات كما تبيف اعاله، كىك ايضا 
المسمؾ الذم سمكو المشرع الدكلي  في االتفاقيات  الدكلية التي ميزت ما  بيف المخدرات كالمؤثرات 

، كقد تـ تدارؾ ىذا االمر في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 1كما سيتضح الحقا
.   2 الذم ميز كفرؽ بيف المادة المخدرة كبيف المؤثرات العقمية، كما تـ بيانو فيما سبؽ 2014

تعريؼ المخدرات في الفقو : ب

بأنيا مجمكعة مف العقاقير التى تؤثر "  المخدراتالمكاء الدكتكر محمد فتحى عيدعرؼ 
إما بتنشيط الجياز العصبى المركزل أك بإبطاء ، لمتعاطييا عمى النشاط الذىنى كالحالة النفسية

كالمشاكؿ، األجتماعية، كنظرا الضرارىا بألفرد كالمجتمع فقد قاـ المشرع لميمكسة  نشاطو أك بتسبيبيا
بحصرىا كحظر االتصاؿ بيا ماديا اك قانكنيا اال في األحكاؿ التي حددىا القانكف كاكضح 

.  3"شركطيا

مجمكعة مف العقاقير النباتية اك " كما عرؼ المكاء الدكتكر عمي احمد راغب المخدرات بانيا
الكيميائية اك الصناعية تقكـ بحصرىا بصفة مستمرة ىيئة الصحة العالمية كالمشرع المحمي 

إلدراجيا في جداكؿ قابمة لالضافة اك التغيير نظرا الثارىا الضارة عمى ألفرد كالمجتمع المحمي 
كالدكلي، حيث تؤدم الى خمؿ بالنشاط الجسمي أك بالحالة النفسية لمتعاطييا، كينجـ عف تعاطييا 

مشاكؿ صحية كاقتصادية كاجتماعية كسياسية كأمنية لمفرد كالمجتمع المحمي كالدكلي، كيحظر 
االتصاؿ ماديا اك قانكنيا بيا إال في األحكاؿ التي يحددىا المشرع في كؿ دكلة ككفقا لما يتماشى 

                                                 
، عف المكقع في فمسطيف التعميؽ عمى قكانيف المخدرات: سالمة، اسكندر 1

lawpractice-iskandar.blogspot.com/2012/01/blog-post_08.html    10/4/2013تاريخ الدخكؿ.  
 .2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة مف  (1)  انظر المادة 2
، 1997ف، دار النيضة العربية، القاىرة، . س. ، د محميا–استراتيجية مكافحة المخدرات دكليا :  راغب، عمي احمد3

   .         136ص
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مع قكاعد القانكف الدكلي االجتماعي التي تنظـ االتصاؿ المادم كالقانكني بتمؾ المكاد لكافة دكؿ 
. 1"العالـ

تعريؼ المخدرات في االتفاقيات الدكلية : ج

اف االتفاقيات الدكلية لـ تضع تعريفا محددا ككاضحا لممخدرات، كذلؾ لصعكبة التعريؼ 
بصيغتيا المعدلة ببرتكككؿ 1961، لكف االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة 2الجامع المانع ليا

يقصد بتعبير ) :نصت عمى االتي (ل)في البند "تعاريؼ"كفي المادة االكلى تحت عنكاف 1972
، كفي البند (كؿ مادة طبيعية اك تركيبية مف المكاد المدرجة في الجدكليف االكؿ كالثاني" المخدر"
الجدكؿ "ك" الجدكؿ الثاني"ك" الجدكؿ األكؿ"يقصد بتعبير )مف المادة نفسيا نصت عمى انو  (ش)

قكائـ المخدرات اك المستحضرات التي تحمؿ ىذه االرقاـ كالمرفقة بيذه " الجدكؿ الرابع"ك" الثالث
مف المادة ( ؽ)، كما جاء في البند (3االتفاقية، بصيغتيا المعدلة مف حيف الخر كفقا ألحكاـ المادة 

      .3 (كؿ مزيج جامدا اك سائؿ بو مخدر" المستحضر"يقصد بتعبير )"نفسيا 

مدلكؿ " تحت عنكاف1971كقد جاء في المادة االكلى مف اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة 
: ما يمي" مستحضر"يقصد بتعبير  ) "(ك)في البند " مصطمحات

كؿ محمكؿ أك مزيج ميما كانت ىيئتو الطبيعة يحتكم عمى مادة أك أكثر مف المؤثرات  -1
العقمية، أك 

 4.(كؿ مادة اك اكثر مف المؤثرات العقمية تككف في شكؿ جرعات -2

كما عرفتيا اتفاقية االمـ المتحدة  لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات 
اية مادة طبيعية كانت اك " المخدر"يقصد بتعبير ) بنصيا  (ف/1 ) كفي المادة 1988العقمية لسنة 

                                                 
. 137، صالمرجع السابؽ:  راغب، عمي احمد1
، مجمة  المخدرات كالعقاقير النفسية اضرارىا كسمبياتيا عمى الفرد كالمجتمع ككيفية الكقاية منيا: السدالف، صالح بف غانـ2

، عف المكقع 221 ىجرم، الصفحة  1412ىجرم 1411، االصدار مف ذك القعدة الى صفر 32البحكث االسالمية، العدد
www.alifta.net/fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page...1...2        28/3/2013تاريخ الدخكؿ . 

  .1972 بصيغتيا المعدلة ببركتكككؿ 1961 االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة  انظر3

 .1971تفاقية المؤثرات العقمية لسنة  انظر ا4

http://www.alifta.net/fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page...1...2
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صناعية، مف الماد المدرجة في الجدؿ االكؿ كالجدكؿ الثاني مف االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة 
المعدؿ لالتفاقية الكحيدة لممخدرات 1972 كمف تمؾ االتفاقية بصيغتيا المعدلة ببركتكككؿ 1961
. 1 (ـ1961لسنة  

 غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة لمكافحة االتجارأما االتفاقية العربية 
أية مادة طبيعية كانت أك مصنعة، مف )بانو  (1/16)في المادة " المخدر" ـ ، قد عرفت1994

" مف نفس المادة عرفت  (7)، ك في البند(المكاد المدرجة في القسـ األكؿ مف الجدكؿ المكحد
الجدكؿ العربي المكحد لممخدرات كالمؤثرات العقمية، كالمأخكذ عف اتفاقيات )بانو" الجدكؿ المكحد

. 2 (األمـ المتحدة كتعديالتيا

 (ق/1) في المادة 1971 أما المؤثرات العقمية فقد عرفتيا اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة 
كؿ المكاد سكاء أكانت طبيعية أك تركيبية ككؿ المنتجات المدرجة )" المؤثرات العقمية"يقصد بتعبير 

نصت (ز/ 1)، كفي المادة (في الجدكؿ األكؿ أك الجدكؿ الثاني أك الجدكؿ الثالث أكالجدكؿ الرابع
الجدكؿ " ك"   الجدكؿ الثالث" ك"  الجدكؿ الثاني" ك" الجدكؿ االكؿ " يقصد بعبارات )عمى انو 

قكائـ المؤثرات العقمية  التي تحمؿ ىذه االرقاـ كالمرفقة باالتفاقية الحالية، بصيغتيا المعدلة  " الرابع
.       3(2كفقا ألحكاـ المادة 

 كقد عرفت اتفاقية االمـ المتحدة  لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات 
أية مادة، طبيعية كانت أك " )المؤثرات العقمية "(ص/ 1)ـ في المادة 1988العقمية لسنة 

اصطناعية، أك أية منتجات طبيعية مدرجة في الجداكؿ األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع مف اتفاقية 
 4(.1971المؤثرات العقمية لسنة 

                                                 
 .1988اتفاقية االمـ المتحدة  لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة انظر -  1
  .1994 غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة لمكافحة االتجاراالتفاقية العربية  نظر ا-  2
 .1971 اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة مف (1)انظر المادة -  3

 .1988اتفاقية االمـ المتحدة  لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة مف  (1)انظر المادة -  4
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 غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لمكافحة االتجاركما عرفت االتفاقية العربية  
أية مادة طبيعية كانت أك مصنعة، أك أية . )المؤثرات العقمية (1/19)ـ في المادة 1994لسنة 

. 1(منتجات طبيعية مدرجة بالقسـ الثاني مف الجدكؿ المكحد

كؿ مادة خاـ اك مستحضر )كقد كضعت ىيئة الرقابة الدكلية تعريفان عامان لممخدرات كىك
تحكم عناصر أك جكاىر ميدئة أك منبية أك ميمكسة إذا ما استخدمت لغير األغراض الطبية فيي 
تؤثر عمى الجياز العصبي المركزم كتؤدم الى أحداث خمؿ كمي اك جزئي في كظائفو الحية ، ك 

تجعؿ المتعاطي يصاب بحالة مف الكىـ كالخياؿ  بعيدا عف الكاقع، كتؤدم إلى اصابتو إما باإلدماف 
 .2(اك التعكد

كىذا التعريؼ يقكد الى التفريؽ بيف االدماف كالتعكد ، فاالدماف ىك سمكؾ قيرم استحكاذم 
، اما ألتعكد فيك حالة اخؼ مف  اإلدماف ، كبالتالي فاف أساس التفرقة بيف 3اندفاعي تعكدم

اإلدماف كالتعكد يعتمد عمى المادة التي يتعاطاىا الشخص ، فاليركيف مثال يعتبر مف المكاد المخدرة 
 .4القكية التي تسبب اإلدماف ، بينما تكجد مكاد أخرل أقؿ خطرا تسبب التعكد فقط كالحشيش مثال

 اإلدماف عمى 1957لييئة الصحة العالمية عاـ المخدرات التابعة خبراء  لجنة  كقد عرفت
الضرر بألفرد كالمجتمع كتنتج عف تكرار تعاطى  حالة تسمـ دكرية أك مزمنة تمحؽ)المخدرات بأنو 

 .5(تعاطى عقار مخدر حالة تنشأ مف تكرار) ، أما التعكد فعرفتو(صناعيعقار طبيعى أك 

 

                                                 
. 1994 غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة لمكافحة االتجار االتفاقية العربية  مف  (1)اانظر المادة -  1
 .4 ،  ص االمرجع السابؽ:  مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  2

، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت،  1  ، ط المضمكف النفسي  لقانكف المخدرات: العيسكم ، عبد الرحمف  محمد -  3
. 45،  ص 2011

. 140 كص 139 ، صالمرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ -   4
 .140ك ص 139 ، صالمرجع السابؽ: راغب ، عمي احمد -  5
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كتجدر االشارة الى اف ىيئة الصحة العالمية كانت قد تنازلت في مطمع الستينات مف القرف 
الماضي عف مصطمح اإلدماف لما يثيره مف إشكاالت  ك استخدمت بدال منو مصطمح االعتماد 

  .1ككنو ادؽ

أنكاع كتصنيفات المخدرات كالمؤثرات العقمية  : الفرع الثاني

كجو الخالؼ في ، ككثرت أنكاع المخدرات كأشكاليا حتى صار مف الصعب حصرىا
 المعايير المتخذة أساسان تعدد ، مما أدلتصنيؼ كؿ تمؾ األنكاع ينبع مف اختالؼ زاكية النظر إلييا

 : ك أىـ ىذه المعاييرالمخدرةلتصنيؼ المكاد 

.  (االتفاقيات الدكلية)كفقا لمنظاـ الدكلي لمرقابة عمى المخدرات : اكال

حسب تصنيفيا  (مكاد مخدرة ك مؤثرات عقمية)يقكـ ىذا المعيار عمى تقسيـ المخدرات الى 
: في جداكؿ المخدرات المنصكص عمييا في االتفاقيات الدكلية كىي

1972 المعدلة ببركتكككؿ سنة 1961االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة - أ
     .

 المكاد الخاضعة لممراقبة ، كىي الجداكؿ االربعة  االتفاقية ىذهمف (2)المادة حددت 
. 2المرفقة باالتفاقية

عاـ  1971 التكقيع عمييا التي تـاتفاقية المؤثرات العقمية - ب

حيث قسمت ىذه االتفاقية المؤثرات العقمية الي أربع فئات طبقان لمدل تأثيرىا كخطكرتيا 
كأدرجت كؿ فئة منيا في جدكؿ حيث ألحقت باالتفاقية أربع جداكؿ كعمى رأس ىذه المكاد الميدئات 

.  3كالديكا فيتاميف– كااليسدمرات – ال كالباربيتكرات – أس– إؿ– كاالمفيتامينات– 

                                                 
عف ، كمية البنات - ، جامعة الككفة بناء برنامج ارشادم كقائي  مقترح  لمكقاية مف االدماف   :ىاشـ ، اميرة جابر-   1

. 4/2013 /3 تاريخ الدخكؿ www.iasi.net/iasi?fulltex&ald=1355المكقع
 بصيغتيا المعدلة ببرتكككؿ سنة 1961االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة مف  (2)كالمادة  (ش / 1)انظر المادة -   2

1972. 
    .1971اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة مف  (ز /1) المادة انظر-  3

http://www.iasi.net/iasi?fulltex&ald=1355
http://www.iasi.net/iasi?fulltex&ald=1355
http://www.iasi.net/iasi?fulltex&ald=1355
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 اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة- ج
1988

1 . 

: 2كعميو تنقسـ المخدرات حسب خضكعيا لمرقابة الدكلية الى

-  المكرفيف–أالفيكف ): كاالصطناعية كىي 4"الخشخاش"الطبيعية  3مشتقات أالفيكف -
. ( اليركيف–الككداييف 

  .(البتيديف)بديؿ أالفيكف االصطناعي  -

 .5 (راتنج القنب-  عصارة القنب–نبات القنب اليندم )كتشمؿ " الحشيش"القنب -

 .كالكككاييف- اكراؽ الكككا -

 DMTمادة- مادة البسيمكسيف- دم، مادة الميسكاليف.اس.مادة اؿ" المكاد الباعثة لميذياف  -
 "THC STP كمادة DETك

 ".االمفيتامينات"المنبيات  -

                                                 

  
.  باالتفاقية(السالئؼ الكيميائية  )انظر الجدكليف االكؿ كالثاني الممحقيف - 1
سبؿ مكافحة تسريب السالئؼ الكيميائية : كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -  2

 9-8، مف  (غير منشكر) ، عماف ، المستخدمة في الصنع غير المشركع لممكاد المخدرة ، البند التاسع مف جدكؿ االعماؿ
  .7، ص 7/2009/

يسمى احيانا ابك )األفيكف ىك العصارة المزجة المستخرجة مف ثمار الخشخاش بعد تشريط جدرانيا الخضراء قبؿ نضجيا -  3
 . ، ب1 ، طالمسئكلية الجنائية في قانكف المخدرات :، عز الديف  الدناصكرمك  .الشكراني، عبد الحميد - انظر  * .(النـك
 .28، ص 2006 ،  القاىرة ،ف. د

الخشخاش نبات حكلي يزرع كيبمغ ارتفاعو مف قدميف الى اربعة اقداـ  كينتج ازىار ذات اربعة بتالت  كلكنيا االكثر شيكعا - 
ىك االبيض كاكراؽ النبات خضراء طكيمة ناعمة ذات عنؽ فضي كلمنبات راس اك كبسكلة بيضاكية الشكؿ،  كتحتكم عمى 

. بذكر النبات باالضافة الى المحتكيات االخرل
 .21،  ص المرجع السابؽ : محمد ، السيد خمؼ - انظر *

،  (بيانج أك شارس  )ينمك في معظـ االجكاء حتى في المناطؽ االستكائية  ، يعرؼ في اليند  القنب اليندم نبات-   5
 . (المارييكانا  )  كتعني الدكاء ، بينما يسميو األمريكيكف  (مايك)كيسميو الصينيكف  

. 27 صالمرجع السابؽ،: ك الدناصكرم . الشكراني، عبد الحميد - انظر* 
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 .  (ميتاكالكف- باريتريكرات): المسكنات -

  1تصنيؼ منظمة الصحة العالمية: ثانيا

 كالكككاييف، كاألمفيتامينات مثؿ البنزدريف كالنيككتيفمثؿ الكافييف : مجمكعة العقاقير المنبية -1
.  كركسي كمئثدريف

كالييركيف كأالفيكف، كمجمكعة  ، 2 المكرفيفمثؿكتشمؿ المخدرات : مجمكعة العقاقير الميدئة -2
.  الميثاكف كتضـ ىذه المجمكعة كذلؾ الكحكؿمثؿالباربيتيكرات كبعض المركبات الصناعية 

كيأتي عمى رأسيا القنب اليندم الذم يستخرج  (المغيبات)مجمكعة العقاقير المثيرة لألخاييؿ  -3
. 3كالماريغكانامنو الحشيش، 

   تبعان لمصدرىا أك طبقان ألصؿ المادة التي حضرت منيا : ثالثا

 :  إلىالمعياركتنقسـ طبقان ليذا 

.  مف النباتات الطبيعية التي تحتكم عمى مكاد مخدرةمباشرةىي كؿ ما يؤخذ  :4 طبيعيةمخدرات. أ

  . الحشيش، القنب اليندم، المارغكانا- 1

                                                 
عف  الشبكة العربية لالمف االنساني،  ، عف المخدرات في منطقة شماؿ افريقيا كالشرؽ االكسطحقائؽ : بمكبير ، محمد  - 1

 .13/12/2013تاريخ الدخكؿ   arabhumansecuritynetwork.wordpress.com  /.../المكقع
 المكرفيف مف أشير مشتقات األفيكف المصنعة ، ك تتـ صناعة المكرفيف عف طريؽ تحميؿ مادة األفيكف الخاـ كيميائيا - 2

يمكف تسكيقو صمبا أك مذابا في سكائؿ خاصة ، كما يمكف  كباستخداـ التسخيف إلنتاج مسحكؽ ناعـ المممس  مر المذاؽ
.  مف االبيض اك االصفر الباىت الى المكف البني لكنوإنتاجو في صكرة أقراص ، كيتراكح 

 .22، صالمرجع السابؽ: محمد ، السيد خمؼ - انظر* 

ىناؾ تصنيؼ اخر تتبعو منظمة الصحة العالمية يعتمد عمى التركيب الكيميائي لمعقار، كيضـ ىذا التصنيؼ ثماني - 3
. األفيكنات ، الحشيش ، الكككا ، المثيرات لألخاييؿ، األمفيتامينات ، البابيكرات، القات، الفكالنيؿ: ىيكمجمكعات 

 dvd4arab.maktoob.com  ، عف المكقع مشكمة تعاطي المخدرات بيف الشباب :الكفافي ، عالء- انظر * 
 .4/4/2013تارخ الدخكؿ 

. 26، صالمرجع السابؽ: ك الدناصكرم، عز الديف . الشكراني ، عبد الحميد -  4
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كقد  باف اكراقيا خمس دائما،  كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات ، تتميز المارغكانا
: انتشرت مؤخرا المارغكانا المحسنة بصنفيف

كىي التي تصؿ فاعميتيا بعد التيجيف الى اربعيف ضعؼ المارغكانا : المارغكانا الميجنة -
 .العادية

كىي التي تزيد فاعميتيا باضافة مكاد : (...ىيدرك، سبايس، مبسكطانا)المارغكانا المصنعة  -
  .كيميائية عمييا

.  أالفيكف، الخشخاش- 2

 .1القات- 3

 .2الكككا- 4

 المخدرات المستخرجة كيميائيا مف مكاد طبيعية كاىميا ، كىي:  نصؼ تخميقيةمخدرات .ب
، 5 كالكككاييف4 المستخرج مف  المكر فيف كالككداييف3المكرفيف المستخرج مف األيكف كاليركيف

، 7المستخرجة مف الحامض الميزرم الناتج مف بذكر االرغكت السميـ (ؿ، س، د) كمادة اؿ ،6الكراؾ
                                                 

القات نبات ال يزيد ارتفاع شجرتو عف المتر الكاحد ، كىك كثير االغصاف كاكراقو تشبو اكراؽ الميمكف لكنيا اخضر -   1
. مشرب بالحمرة مشرشرة  كجكانبو ليا رائحة عطرية 

. 19 كص 18 ، ص المرجع السابؽ: ابك الركس ، احمد - انظر * 
 .اكراؽ نبات الكككا ىي اكراؽ ناعمة بيضاكية الشكؿ تنمك في مجمكعات مف سبعة اكراؽ عمى كؿ فرع مف افرع النبات-  2

 .31، صالمرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف . الشكراني، عبد الحميد - انظر  * 

ىك أحد أخطر مشتقات المكرفيف، كفعاليتو تتراكح ما بيف أربعة إلى عشرة أضعاؼ تأثيرات المكرفيف، كيميؿ لكنو الى -  3
 .االصفر اك البني الغامؽ في حالة عدـ صفائو

. 30، صالمرجع السابؽ: ك الدناصكرم، عز الديف . الشكراني، عبد الحميد- انظر*
. مف المكرفيف كيميائيا، كيعتبر الككداييف مف المكاد الفعالة في تسكيف السعاؿ كمسكف االالـيستخرج الككداييف  - 4

. 16، صالمرجع السابؽ: أبك الركس، احمد-  انظر* 
.  ىك شبو القمكل المستخرج مف كرقة شجيرة الكككا، كىك مسحكؽ ناعـ بمكرم ابيض المكف عديـ الرائحة يشبو ندؼ الثمج-  5

 .25، ص المرجع السابؽ: محمد، السيد خمؼ- انظر * 

 %.  90الى  75يحتكم الكراؾ عمى تركيز عالي جدا مف الكككاييف يتراكح بيف ، كالكراؾ ىك نكع مف الكككاييف المحكر- 6
 ، عف المكقع  شبكة السالمة النفسية - Crackالكراؾ : السالـ ، عمي جابر - انظر * 

alisalamah.net/news.php?action=show&id=39  2/8/2013تاريخ الدخكؿ                                .     
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، السيدكؿ كىك مزيج ىك مزيج مف الككداييف كالكافكر كالبالدكناك كمنيا كذلؾ الديككامفيف، 1السميـ
مف المكرفيف كمككنات أخرل أىميا السككبكالميف كالسبارتيف ، كقد تـ تصنيعو كعقار ضد اآلالـ 

 .2كقبؿ العمميات الجراحية

 مراحؿ صنعيا في المعامؿ مف مكاد كيميائية ال جميعىي مخدرات تمت المخدرات التخميقية . ج
المكاد ذات التاثير المكرفيني، مثؿ  كمنيا ، الطبيعية المخدراتيدخؿ فييا أم نكع مف أنكاع 

 3.البيثيديف ك الميثادكف، كمنيا المنكمات كالمسكنات مثؿ مادة السيككناؿ كمادة ألفاليكـ

:  كأىميا

   4 عقاقير اليمكسة1- 

الميمكسات أك عقاقير اليمكسة تـ تعريفيا عمميا في مؤتمر الطب النفسي المنعقد بكاشنطف 
مركبات تؤدم إلى اضطراب النشاط العقمي ، كاسترخاء عاـ كتشكش في تقدير ) عمى أنيا 1966

،لـ يتكقؼ األمر عمى إنتاج عقار (األمكر كما أنيا مكلدة لألكىاـ كالقمؽ كانفصاـ الشخصية 
بؿ صنعت المختبرات الطبية مركبات أخرل تزيد خطكرة عنو منيا عقار  (دم.إس .إؿ)
الصفاء كاليدكء )اختصارا لكممات ثالث ىي   (S.T.P ) كعقار آخر أكثر خطكرة كىك (المسكاليف)

 عرفت شكارع ساف فرانسيسكك 1968كالذم كجد طريقو إلى مدمني المخدرات ، كفي عاـ  (كالسالـ
أك عقار  (حبة السالـ)عقارا أخرا خرج مف االستخداـ الطبي ليتمقاه مركجي كتجار المخدرات كىك 

   .5(   P.C.Pألفينسيكميديف)

                                                 
  .11، صالمرجع السابؽ:  إدارة مكافحة المخدرات،مديرية األمف العاـ-   1

، عف المكقع           الكككاييف.الديككامفيف. السيدكؿ. الككداييف - (2)المخرات انكاعيا : الشدكم، محمد عمي-  2
kenanaonline.com/users/MuhammadAshadaw/posts/536055  16/7/2013 تاريخ الدخكؿ . 

 .11 كص10، صالمرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ، إدارة مكافحة المخدرات  - 3

. في امريكا اكركبا ك يسمى عقار االنييار النفسي  (دم .إس .إؿ )مف ىذه العقاقير عقار -  4
 .20 ، صالمرجع السابؽ: أبك الركس ، احمد - انظر * 

 .المرجع السابؽ: الشدكم، محمد عمي -  5
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 .1 العقاقير المنشطة، المنبيات2- 

2 المنكمات3-
  .

.  العقاقير الميدئة4-

   .   المذيبات الطيارة كاألصماغ5-

تعتبر ىذه المجمكعة مف أخطر أنكاع اإلدماف نظرا لتكفر ىذه المركبات كتنكعيا، كقد كجد 
فييا األحداث كسيمة لمحصكؿ عمى لحظات مف النشكة كاالسترخاء كاليمكسة البصرية، ضمف تمؾ 
، الكرنيش، األصماغ ، غاز الكالعات،  المركبات البنزيف، السكالر، األسيتكف، األيثير، الكمكفكـر

. 3(الباتكس)المركبات المزيمة لأللكاف كبعض األصماغ مثؿ 

 :  كاآلتي المادة المخدرةتبعان لتأثير: رابعا

.  ميمكساتك  منشطات ك4ميبطات تصنؼ المخدرات كفقا ليذا المعيار الى

كقد كجد اف تاثير الحشيش عمى النشاط العقمي يتغير تبعا لكمية الجرعة المتعاطاة ، فمثال 
يككف ميبطا عند تعاطي جرعة صغيرة كميمكسا اذا ما استعمؿ بكميات كبيرة لذا كضع في فئة 

. 5مستقمة

:  كىي2 ىك تقسيـ المخدرات الى أربع مجمكعات1اال اف التصنيؼ أالفضؿ كاالكثر شيكعا

                                                 
تستعمؿ كمنشط لالعصاب مثؿ الماكستكف فكرت كميثامفيناميف كامفيتاميف كالنزكريف كالدكسامفيناميف كالديفيتاميف كتدخؿ -  1

. بعض ىذه المخدرات ضمف بعض االدكية الطبية المشركعة مثؿ االبفيدرينكت
 .20 ، صالمرجع السابؽ: أبك الركس، احمد -  انظر*

المنكمات ىي مجمكعة مف العقاقير التي تسبب النـك كالنعاس في جرعاتيا البسيطة، كأىميا مجمكعة الباربيتكرات   -  2
. الماندركس، البركميدات، الكمكراؿ ىيدرات، البارالدىيد كغيرىا

. المرجع السابؽ: الشدكم، محمد عمي - انظر * 
 .المرجع السابؽ: الشدكم ، محمد عمي -   3

 .الميدئات ىي مجمكعة مختمفة مف العقاقير ليا تاثر ميبط لمجياز العصبي كمنيا الركىيبيتكؿ كاتيفاف-   4
 .26، صالمرجع السابؽ: ك الدناصكرم، عز الديف. لشكراني، عبد الحميد - انظر  * 

 .51 ، ص 2007، ، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت 1، طجرائـ المخدرات :صعب ، محمد مرعي-    5
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مجمكعة المخدرات المسكنة أالفيكنية كىي ميبطة لمجياز العصبي كتشمؿ أالفيكف كمشتقاتو  -
. مثؿ المكرفيف كاليركيف كالككدائيف

. مجمكعة المخدرات المسكنة غيرأالفيكنية -

:  كتشمؿ

  المثبطات كىي التي تحدث اثرا تثبيطيا لمجياز العصبي كىي مثال مشتقات أالفيكف
. كمركبات البارتيكرات كالبركما يدات

  المنشطات كىي  التي تحدث اثرا تنشيطيا لمجياز العصبي كىي مف مشتقات الكككا مثؿ
 .الكككائيف كالكراؾ كاالمفيتا مينات

  الميمكسات كىي التي تحدث اليمكسة عند تعاطييا مثؿ مشتقات نبات القنب اليندم كمادة
.   دم.اس.اؿ

مجمكعة المخدرات المنبية كىي التي تنبو الجياز العصبي كتزيد النشاط كتشمؿ الكككاييف  -
. كمشتقاتو ، السكاليتي

.   دم.اس.مجمكعة الميمكسات كاىميا  القنب اليندم كمادة اؿ -

                                                 
:  منيا تكجد ايضا معايير اخرل-  1

المكاد التي تسبب اعتمادان نفسيان تصنؼ المخدرات كفقا ليذا المعيار الى : كالعضكمالنفسي  (اإلدماف)حسب االعتماد  - 
 كالقات كعقاقير الحشيشمثؿ  ،  المكاد التي تسبب اعتمادا نفسيا فقط، ك األفيكف كمشتقاتو كالمكرفيف  كالييركيف مثؿكعضكيا
  . اليمكسة

 .المرجع السابؽ: بمكبير ، محمد -  انظر * 
 ،المخدرات السكداء ككالييركيفمثؿ الكككاييف  ، المخدرات البيضاءتصنؼ المخدرات كفقا ليذا المعيار الى  : حسب المكف-  

.   كالحشيشمثؿ األفيكف كمشتقاتو 
       ، عف المكقع مكاجية مشكمة المخدرات بيف الكاقع كالمستقبؿ :مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء-  انظر *

www.moqatel.com 4/4/2013  تاريخ الدخكؿ.  
 .6ص المرجع السابؽ، :  كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -  2
 

http://www.moqatel.com/
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: كتجدر االشارة الى مكضكعيف ليما عالقة عند الحديث عف انكاع المخدرات كىما

: المنشطات الرياضية- 1

1كامؿ الى دكر الككالة العالمية لمكافحة المنٌشطاتكماؿ الدكتكر  يشير
  (AMA - 

WADA)   كيتضٌمف، عمى البرنامج العالمي لمكافحة المنٌشطات1999التي تشرؼ منذ العاـ  

2البرنامج المذككر مدٌكنة
 (Code) كانتياؾ قكاعد ، تحٌدد التعريؼ القانكني لتعاطي المنٌشطات

، ك في فمسطيف كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات فاف االدارة ال اختصاص ليا 3مكافحتيا
تكقيع اتفاؽ تعاكف بيف ادارة مكافحة اما في االردف فقد تـ ، في مكضكع المنشطات الرياضية

 كذلؾ لتمكيف الحككمة 8/10/2013 بتاريخ المخدرات كالمنظمة األردنية لمكافحة المنشطات
االتفاقية الدكلية لمكافحة المنشطات في مجاؿ  األردنية مف تنفيذ التزاماتيا بعد تكقيعيا عمى

. 4الرياضة

 :المنشطات الجنسية- 2

 غير األصمية أك المغشكشة التى قد ال تحتكل  الجنسيةتناكؿ المنشطاتفي خطكرة ىناؾ 
 تناكؿ المنشطات يجب أف  لذا فاف،عمى المادة ألفعالة، كقد تصؿ فى بعض األحياف إلى الكفاة

 كعمى اية حاؿ فانو كبحكـ عممي في ادارة ،5يككف تحت اإلشراؼ الطبى الذل يحدد الجرعات
مكافحة المخدرات، فاف االدارة سجمت ضبطيات كثيرة  مف المنشطات الجنسية ضمف قضايا 

                                                 
، الجيش المبناني ، عف المنشطات الرياضية:  ضكمط ، ريما سميـ  - 1

  .14/12/2013  تاريخ الدخكؿ  www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?24840 المكقع
 .االتفاقية  الدكلية  لمكافحة  المنشطات  في  مجاؿ الرياضةانظر -   2

  منيامجاميع دكائية ليا تحفظات خاصة عند استخداميا  المنشطات  طبقنا لتعميمات المجنة األكليمبية الدكلية مف ىذه -   3
 (.1988أضيفت عاـ )الماريكانا ة ك المخدرات المكضعي

 / faculty.ksu.edu.sa/74117/DocLib.doc ، عف المكقع المنشطات الرياضية  :الشيرم ، عامر- انظر *  
. 29/12/2013تاريخ الدخكؿ 

 ، عف المكقع اتفاؽ تعاكف بيف ادارة مكافحة المخدرات كالمنظمة االردنيةتـ تكقيع -   4
www.jado.jo/more.php?thisid=73&thiscat=1&lang=arb14/12/2013 الدخكؿ  تاريخ .

 arabic.arabia.msn.com/lifestyle/health   ، عف المكقعما اضرار المنشطات الجنسية :  قطب ، ىبة- 5

 .17/12/2013تاريخ الدخكؿ     

http://www.jado.jo/more.php?thisid=73&thiscat=1&lang=arb
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الضبط العاـ، كغالبية ىذه القضايا ضبطت اما الف ىذه المنشطات غير مرخصة اك ألف المتيـ  
. في ىذه القضايا ليس مرخصا لمزاكلة بيع ىذه المنشطات

انتشار المخدرات  كاضرارىا : الفرع الثالث

   1 المخدرات كعكامؿ انتشار  أسباب: اكال

 الذم صدر عف 2007 -2006اظير تقرير الكضع الراىف عف ظاىرة تعاطي المخدرات          
مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة ك بالتعاكف مع مركز اإلحصاء الفمسطيني ك كزارة 

بعدد متعاطي المخدرات في األراضي الفمسطينية % 24.1الداخمية إف ىناؾ زيادة سنكية مقدارىا 
في قطاع غزة ك أف أعمى النسب تتمركز في الفئات % 23.9في الضفة الغربية ك % 24.3بكاقع 

يرجع انتشار  ، كبشكؿ عاـ 2 سنة 17 – 10 سنة ك تمييا الفئة العمرية مف 22 -17العمرية مف 
: المخدرات إلى  أسباب كعكامؿ مختمفة أىميا

ضعؼ الكازع الديني  - أ

يشكؿ الكازع الديني عامال اساسيا مف عكامؿ ضبط سمكؾ أالفراد، فاذا ما ضعؼ ىذا 
. 3الكازع انجر ألفرد لالنحراؼ، اضافة لذلؾ االعتقاد الخاطيء بعدـ تحريـ المخدرات

                                                 
:-   اف اكثر ىذه االسباب ىي1982اعتبرت شعبة المخدرات التابعة لالمـ المتحدة في كتاب نشرتو عاـ -  1

تاثير الشباف االخريف عميو - 
ضغط الجماعة كسكء الصحبة - 
االفكار الخادعة بقدرة المخدرات عمى زيادة االشباع الجنسي - 
عكامؿ اليجرة كالتحضر السريع كالبطالة - 
 الفرد غير مرغكب فيو كالفقر كالتكترات التي تخمقيا البيئة                     بأفاالحساس -
 .  94المضمكف النفسي  لقانكف المخدرات، المرجع السابؽ، ص : دالعيسكم، عبد الرحمف محـ- انظر* 

الذيصدرعنمكتباألممالمتحدةالمعني2007 -2006تقرير الوضع الراهن عن ظاهرة تعاطي المخدرات -2

 .16بالمخدراتوالجريمةوبالتعاونمعمركزاإلحصاءالفلسطينيووزارةالداخلية،ص

 
 .72 كص71 ، ص المرجع السابؽ: السعد، صالح-   3
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االسباب النفسية  - ب

اف البعض قد يرمي مف تعاطي المخدرات  عمدا الى نشكء حالة مف المذة كالسعادة اك 
. 1تنبيو أالفكار العممية اكتنبيو الغريزة الجنسية

االسباب الطبيعية - ج

اف اكثر المدمنيف ليسكا في حالة سميمة مف الكجية العقمية ، فيـ عمى شيء مف الشذكذ 
.  2كالنقص العقمي الذم يييء صاحبو الى تعاطي المخدرات

االسباب االجتماعية - د

 لالسرة دكر اساسي كفاعؿ في تنشئة ألفرد كتشكيؿ شخصيتو كفي عممية التطبع :االسرة- 1
 .االجتماعي لمشباب، فيي التي تقـك بتشكيؿ سمكؾ ألفرد منذ الطفكلة

تعتبر المدرسة البيت الثاني لمطالب فيك يقضي فيو جزءا كبيرا مف كقتو كىي التي : المدرسة- 2
. 3تخرج االجياؿ اال اف ىناؾ عدة سمبيات تزعزع سمككيات الطالب كتعرضيـ الى االنحراؼ

 التغيرات االجتماعية المتالحقة - 3

الصراع بيف ، فكضى التحضر كاختالؿ المعايير السمككيةك ،مف اىـ ىذه المتغيرات
  .4 اليجرة المطردة مف الريؼ الى المدينة،انتشار ظاىرة المذيبات الطيارة بيف األحداث، االجياؿ

:  رفاؽ السكء- 4

القدكة السيئة كمحاكلة مجاراة رفاؽ السكء  بدافع حب التجربة اك االستطالع اك مف قبيؿ 
  .التحدم الثبات الذات

                                                 

 
 .24، صالمرجع السابؽ: الدناصكرم، عز الديف ك. الشكراني، عبد الحميد-  1

 .74- 45، ص المرجع السابؽ: صعب، محمد مرعي -  2

  .                                                                                                                                                                                                                 15/12/2013 تاريخ الدخكؿ  dr-nabil.com ، عف المكقعاألمف االجتماعي بنظرة فمسطينية: المدني، نبيؿ-  3
 .84- 76، ص  المرجع السابؽ  :صالح،، السعد -  4
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 : 1االسباب االقتصادية- ق

يكاجو بعض أالفراد تحديات اقتصادية قد تدفع بعضيـ الى اليركب مف كاقيـ الذم يعانكف 
.  منو، كقد  يككف االنسحاب مف ىذا الكاقع عف طريؽ تعاطي المخدرات

: االسباب الصحية- ك

يعتبر تدني المستكل الصحي كالتعامؿ مع الدكاء بشكؿ سيء مف ابرز مالمح المجتمعات 
النامية،  كما اف استعماؿ الدكاء كالمجكء اليو دكف مشكرة الطبيب غالبا ما يقكد الى الكصكؿ لممكاد 

  2.النفسية التي اصبحت أكثر إساءة لالستعماؿ

: االسباب االدارية كالتقنية- ز

تتمثؿ ىذه االسباب في  ضعؼ السياسات العامة ك محدكدية التنسيؽ المؤسسي بيف 
مختمؼ االجيزة ك أالفتقار الى قاعدة عريضة مف المعمكمات كعدـ استباؽ تطكرات الظاىرة  كعدـ 
المكازنة في الحد بيف العرض كالطمب عمى المخدرات ك ضالة مردكد جيكد المكافحة ك الصعكبات 
كالمعكقات المالية ك التساىؿ في تنفيذ انظمة المراقبة كغياب الرغبة السياسية الحقيقية في القضاء 

 . 3عمى تجارة المخدرات بحجة عدـ تعريض المصالح االقتصادية لمخطر

: االسباب الخارجية- ح

تتمثؿ ىذه االسباب في االنفتاح عمى مجتمعات جديدة  كاالقامة خارج البالد لمعمؿ اك 
. .لمدراسة  كالعمالة الكافدة

 

 

                                                 
 .120 ،  ص المرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  1

 .121 ، ص المرجع السابؽ :مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  2

 .108-98 ، الصفحات المرجع السابؽ: السعد ، صالح - 3
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االسباب االخرل - م

: االسباب السياسية- 1

تمعب السياسة دكرا كبيرا في انتشار المخدرات  بسبب  تداخؿ المصالح السياسية 
كاالقتصادية اك تضاربيا مابيف البمداف التي تنتشر فييا المخدرات كبيف بمداف اخرل تقتضي 

- 1839مثال لذلؾ حرب أالفيكف بيف اليند االنجميزية كالصيف مف  مصالحيا دعـ انتاج المخدرات
1842

1 .

: دكراالحتالؿ- 2

 في االراضي دكر االحتالؿ اإلسرائيمي في نشر المخدراتاصدؽ مثال عمى ذلؾ 
إلى طرؽ خبيثة مف أجؿ أحكاـ السيطرة عمى االنساف ىذا االحتالؿ  لجأ الفمسطينية، حيث 

، فسٌيؿ عممية مركر المخدرات، بؿ كشجع عمى االتجار بيا، ككاف ىمو األكبر الفمسطيني
االسقاطات األمنية لمشباب، فانتشرت ىذه السمـك بشكؿ سريع بيف الشباب كخاصة أكلئؾ الذيف 

 .2كانكا يعممكف داخؿ إسرائيؿ

:  3االسباب الجغرافية- 3

اف المكقع الجغرافي ك القرب مف مناطؽ االنتاج اك بمداف العرض كالطمب يؤثر سمبا عمى  
ذلؾ المجتمع كيؤدم الى انتشار المخدرات في تمؾ الدكؿ، اضافة الى الغزك الجغرافي النتاج 

. 4المخدرات

 

                                                 
. 108-98، الصفحات  المرجع السابؽ  : السعد صالح- 1
تاريخ الدخكؿ    www.wafainfo.ps، عف المكقع  ادماف المخدرات  :مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني - 2

15/12/2013.  
. 138 كص 137 ، صالمرجع السابؽ: السعد ، صالح -  3
 .121 ، ص المرجع السابؽ :مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  4
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: االسباب االعالمية- 4 

ما تزاؿ بعض الجيات الرسمية كالخاصة تعتقد خطأ اف عممية مكافحة المخدرات قاصرة 
، ككذلؾ 1عمى  ادارة مكافحة المخدرات كحدىا حيث يالحظ غياب ادكار بعض ىذه المؤسسات

. انعداـ اكقصكر البرامج االعالمية المكجية لمكافحة المخدرات  كسمبيات البرامج االخرل

كفي تقديرم انو يمكف اضافة  اسباب اخرل النتشار المخدرات، تتمثؿ في ازدياد نفكذ 
 الباحة المخدرات   بعض الدكؿكسطكة مافيا المخدرات، ك تزايد عصابات المخدرات الدكلية، كميؿ

. بذريعة المحافظة عمى حقكؽ االنساف كحريتو

عمة تجريـ المخدرات اف عمة تحريـ ك تجريـ المخدرات تكمف في مخاطرىا كاضرارىا التي : ثانيا
: تتمثؿ فيما يأتي

مف الناحية الصحية -  أ

لممخدرات اضرار جسمية كنفسية كجنسية اضافة الى اضرار االصابات في العمؿ كحكادث - 1
:   اىميا. السير

التأثير عمى الجياز التنفسي، كما يصاب المتعاطي بالنزالت الشعبية كالرئكية ، ك يعاني - 
. 2متعاطي المخدرات مف فقداف الشيية كسكء اليضـ، كما يصاب بالقرح المعدية كالمعكية 

. 3تؤدم المخدرات إلى الخمكؿ الحركي لدل متعاطييا- 

التأثير عمى المرأة كجنينيا، كىناؾ أدلة قكية عمى ذلؾ، فاألميات الالتي يتعاطيف المخدرات - 1
. 4يتسببف في تكافر الظركؼ إلعاقة الجنيف بدنيا أك عقميا

                                                 
. 123 ،  المرجع السابؽ : مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  1
، عف المكقع المخدرات كأثارىا عمى الفرد كالمجتمع  : محمد محمكدكشاح،-  2

pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/02/07/73909.html  16/12/2013 تاريخ الدخكؿ.  
. 22 ، صالمرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف. الشكراني، عبد الحميد-  3
 . المرجع السابؽ:  محمد محمكدكشاح،-  4
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تأثير المخدرات عمى الناحية الجنسية، حيث اف تعاطي المخدرات يصيب المدمف بتنبيو -  
. 1االعصاب الذم يؤدم الى الضعؼ الجنسي كيكدم استمراره الى االصابة بالعنة

كقكع المتعاطي تحت تاثير المخدر يؤدم الى عدـ تقديره لما يصدر عنو مف انماط سمككية - 
سمبية فقد يمحؽ الضرر فيصيب نفسو اك يعتدم عمى االخريف  دكف كعي اك يتسبب بحكادث سير 

، كبحكـ عممي مديرا لفرع المكافحة في المنطقة الشرقية فقد شيدت قياـ أحد اصحاب السكابؽ 2قاتمة
. بدىس خمسة اشخاص اصابات بيف متكسطة كخطيرة كقد تكفي أحدىـ

، كاالصابة  القاتميفB أك Aالتياب الكبد ألفيركسي االصابة باالمراض المعدية مثؿ االيدز ك- 
 .3باألمراض النفسية كالقمؽ كاالكتئاب النفسي المزمف، االصابة بسرطاف الرئة

:- 4المخدرات قد تحدث الكفاة كذلؾ لألسباب التالية- 2

.  الجرعة الزائدة -

.  التسمـ المزمف -

. (استخداـ المخدرات بطريؽ الخطأ) التسمـ العرضي  -

.  اإلضافات المغشكشة لممكاد المخدرة -

. (سبؽ ذكرىا) األمراض الناتجة عف تعاطي المخدرات  -

.  الحكادث المتصمة بشكؿ مباشر أك غير مباشر بالمخدرات  -

 . االنتحار -
                                                 

. 22 ، صالمرجع السابؽ: ك الدناصكرم، عز الديف. الشكراني، عبد الحميد- 1
  .19،  ص  المرجع السابؽ: السعد، صالح - 2

     www.kuwait-history.net  ، عف المكقع، الككيتاالضرار الصحية لمخدرات: الدارة العامة لمكافحة المخدرات- \ 3
  .16/12/2013تاريخ الدخكؿ 

 عف المكقع دكر المختبرات الجنائية في الكشؼ عف المكاد المخدرة كالعقاقير الطبية،: الخاليمة، عكدة فالح -  4
www.nauss.edu.sa/Ar/.../TrainingCollege/Trainingactivities/.../3.pdf  18/12/2013 تاريخ الدخكؿ.  
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بحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات ك مديرا لفرع االدارة في المنطقة الجنكبية، فقد تـ 
. تسجيؿ حاالت عديدة بالكفاة بسبب الجرعة الزائدة 

مف الناحية االجتماعية - ب

اف تعاطي المخدرات يحطـ ارادة ألفرد المتعاطي الف تعاطي المخدرات يفقد ألفرد كؿ القيـ 
الدينية كاالخالقية كيعطمو عف عممو اك تعميمو مما يفقده انتاجيتو  كنشاطو اجتماعيا كثقافيا 

.  1كبالتالي يتحكؿ الى شخص غير مكثكؽ بو كمنحرؼ 

كذلؾ ىناؾ اضرار عمى ألفرد كأسرتو، فتعاطي المخدرات يؤدم الى انصراؼ ألفرد عف 
العمؿ كانشغالو كتفكيره بتعاطي المخدرات، كيؤدم الى ىدـ أسرة المتعاطي كتشردىا كانحرافيا 
كانحالليا، حيث ينفؽ  المتعاطي  جزءان كبيران مف دخمو في الحصكؿ عمى المكاد المخدرة  كال 

 كتؤدم ،يسكد جك التكتر كالخالفات داخؿ االسرةك يستطيع تمبية احتياجات االسرة الضركرية
. 2خالفاتو مع زكجتو الى الطالؽ

: 3اضافة الى ذلؾ ىناؾ اضرار تصيب  المجتمع برمتو منيا 

 لجكء بعض أالفراد المقيميف  ، ككذلؾقابمية العدكل مف متعاطي المخدرات الى افراد اخريف -
حيانا في بمدانيـ أفي بمداف تنتشر فييا المخدرات  الى نقؿ عادة تعاطي المخدرات كتركيجيا 

 .األصمية

ازدياد اعداد متعاطي المخدرات ينتج عنو زيادة الطمب غير المشركع لممخدرات،  مما يتطمب  -
. بالمقابؿ زيادة العرض مما يؤدم الى سرعة التعاطي كاالتجار غير المشركعيف بالمخدرات

تزايد فرص انتشار الفساد كالرشكة كتراجع الحس الكطني  في المجتمعات التي تنتشر فييا  -
 .المخدرات

                                                 
 .60، صالمرجع السابؽ: صعب ، محمد مرعي-   1

 .94ص  ،المرجع السابؽ: أبك الركس، احمد-  2

 .29-27، الصفحات  المرجع السابؽ : صالح، السعد -  3
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:  مف الناحية االمنية- ج

المخدرات تؤدم إلى تفشي الجرائـ األخالقية كالعادات السمبية ، فمدمف المخدرات ال يأبو 
، اضافة 1باالنحراؼ إلى بؤرة الرذيمة كالزنا، كمف صفاتو الرئيسية الكذب كالكسؿ كالغش كاإلىماؿ

الى عدـ احتراـ القانكف، كالمخدرات قد تؤدم بمتعاطييا إلى خرؽ مختمؼ القكانيف المنظمة لحياة 
. المجتمع في سبيؿ تحقيؽ رغباتيـ 

كما أف األضرار األمنية أكؿ ماتصيب تصيب ألفرد كأسرتو فيك يككف في حالة مف القمؽ 
كالخكؼ مف الجيات المختصة كاىمو يككنكا في حالة خكؼ مف تصرفاتو  ثـ اف يؤدم الى اثارة 

  .الرعب بيف المكاطنيف بسبب الجرائـ التي يرتكبيا متعاطي المخدرات

 مف الناحية االقتصادية- د

: 2االضرار االقتصادية لممخدرات كثيرة أىميا

انفاؽ متعاطي المخدرات دخمو عمى المخدرات يؤثر سمبا عمى الحالة المادية ألسرتو، كذلؾ  -
تراجع انتاجية متعاطي المخدرات مما يساىـ في الحاؽ الضرر في المؤسسات االقتصادية 

 .مما ينعكس عمى المجتمع

ىناؾ عالقة ارتباطية تفاعمية بيف ظاىرة تعاطي المخدرات كبيف البطالة كألفقر ألف البطالة  -
كألفقر مف أالسباب التي تؤدم الى تعاطي المخدرات، كما أف اإلدماف عمى المخدرات يؤدم 

 .الى إفراز فئة عاطمة عف العمؿ

تؤثر المخدرات تاثيرا مباشرا كغير مباشر عمى مكارد الدكلة االقتصادية تتمثؿ في  قمة  -
االنتاج القكمي كىدر األمكاؿ الطائمة عمى تكاليؼ  انتاج كزراعة كىدر األمكاؿ عمى مكافحة 

 .   ىذه الظاىرة كعمى عالج المدمنيف كحراستيـ في السجكف، كمطاردة الميربيف كمحاكمتيـ

                                                 
. 22 ، صالمرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف . الشكراني، عبد الحميد-  1
 .51- 30 ،  الصفحات المرجع السابؽ :السعد صالح-  2
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مف الناحية السياسية - ق

زداد يكمان بعد يكـ، لدرجة أف أصبحت مكاجية ىذه تإف أخطأر المخدرات كتعاطييا 
األخطأر معركة حقيقية كشرسة مع تجار ىذه السمـك التي أصبحت عمى قدر بالغ مف القكة كالثراء، 
، كتديرىا المنظمات كالشخصيات الكبرل مف دكؿ العالـ الثالث كال سيما في أفريقيا كأمريكا الالتينية
كاألمر بذلؾ لـ يعد مقتصران عمى أشخاص فرادل، بؿ أف ىناؾ منظمات دكلية بات خطرىا عمى 

دع مجاال لمشؾ أف الصييكنية العالمية مف مالصعيد السياسي أمر كاضح كخطير، كقد ثبت بما ال 
ليا مف أياد مدمرة في أنحاء العالـ كقنكات تحمييا كمنافذ  أخطر ىذه المنظمات فمف خالؿ ما

ىناؾ دكالن بعينيا كراء ىذا ،  كما اف  كعمالء ركجت المخدرات كخاصة في دكؿ العالـ اإلسالمي
.             1التكرط المتزايد في عالـ المخدرات

 مف الناحية الدينية-  ك

اف المدمف عمى تعاطي المخدرات يفقد صمتو بربو كبالتالي لف يقـك بأم مف الكاجبات 
الدينية بما فييا العبادات مما ييييء  ألفرصة امامو لمرذائؿ نظرا لالنحرافات السمككية التي تحيط 

. 2بأفعالو

كقبؿ األنتياء مف التحدث عف انتشار المخدرات ك أضرارىا، ال بد مف عرض مكجز 
لعالقة المخدرات بالجرائـ االخرل، فمف العكامؿ التي تمعب دكرا ىاما في نشر الجريمة في الكقت 
الراىف االدماف كتعاطي المخدرات كشرب الخمكر كما يسببو االدماف مف ذىاب لمعقؿ كضعؼ 

االدراؾ كقمة تحكـ االنساف في سمككو كفي دكافعو كعدـ تبصره بعكاقب االمكر كعالكة عمى ذلؾ 
فاف االدماف عادة باىظة التكاليؼ مما يدفع المدمف الى غياىب الجريمة كاالنحراؼ الشباع عاداتو  

 . 3السيئة بالسرقة اك القتؿ كىناؾ رابطة قكية بيف االدماف كالجريمة

                                                 
 uqu.edu.sa/page/ar/82520 ، عف المكقع   االسباب كالعالجظاىرة تعاطي المخدرات: ابكعمي، كفقي حامد - 1

 . 10/8/2013تاريخ الدخكؿ 
 .129 – 120، الصفحات المرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ، إدارة مكافحة المخدرات-  2

 .99 ، ص المرجع السابؽ: العيسكم ، عبد الرحمف  محمد -  3
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: 1كفي التفسير القانكني ، فاف متعاطي المخدرات قد يرتكب الجريمة ألحد االسباب التالية

اف المدمف يدرؾ تماما انو  ، كما تعاطي المخدرات أك حيازتيا تمثؿ في حد ذاتيا جريمة -1
. يخالؼ القانكف كيمكف اف يؤدم مخألفة أحد القكانيف الى مخألفة غيره مف القكانيف

إيداع المدمف في السجف قد يعرضو لمتأثر بالمجرميف المسجكنيف، كبالتالي استمالتو ليـ في - 2
 . ارتكاب جرائـ أخرل عند الخركج مف السجف 

بعض أنكاع المخدرات تتطمب نفقات باىظة يعجز المدمف عف تكفيرىا ، لذا فإنو يمجأ إلى - 3
 . السمكؾ األجرامي لتكفير ىذه النفقات 

تستغؿ عصابات تجار المخدرات حاجة المدمف لممخدرات كعدـ قدرتو عمى شرائو في إجباره - 4
 حيث ،عمى االشتراؾ في أعماؿ أجرامية كتدريبو عمييا، كالبغاء كالسرقة كتركيج بيع المخدرات 

أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرىا األجرامية الجديدة تجني أمكاال طائمة غالبا ما تككف مف 
مصادر غير مشركعػة كاالتجار بالمخدرات أك األسمحة بما فييا أسمحة الدمار الشامؿ أك استغالؿ 

دخاليا في إطار االقتصاد المشركع لتصبح أمكاال مشركعة مالنساء كاألطفاؿ أك غس ؿ األمكاؿ كا 
 كىك ماجعؿ قكة الجريمة المنظمة تزداد يكما بعد يـك كلـ تعد ،كغيرىا مف األنشطة األجرامية

 ىػذه الجريمة أحد ؿمما جع ،ثارىا تطاؿ الدكؿ الغنية آمقتصرة عمى الدكؿ ألفقيرة بؿ أصبحت 
 .2المشاكؿ الرئيسة كاليامة التي تكاجػو المجتمع الدكلي

 فالتأثيرات ،في كثير مف األحياف يككف تعاطي المخدرات سببان بحد ذاتو في ارتكاب الجريمة- 5
التي يحدثيا المخدر في عقكؿ المدمنيف قد تمنعيـ مف التفكير السكم، كتسمح ليـ بارتكاب السمكؾ 

. المنحرؼ دكف كعي أك إدراؾ منيـ

 

                                                 
 .المرجع السابؽ :المقدادم، كاظـ-  1

، عف المكقع  الجريمة المنظمة كاليات مكافحتيا عمى المستكل الدكلي: صباح ، مريكة -  2
sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t630-topic 3/6/2013   تاريخ الدخكؿ 
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المستجدات الدكلية حكؿ تيريب المخدرات كأساليب كشفيا : ثالثا

مما ال شؾ فيو أف عممية ايصاؿ المادة المخدرة الى يد المتعاطي ليست بتمؾ السيكلة، 
كبازدياد التقدـ العممي في شتى مجاالت الحياة كبازدياد الثراء الذم تتمتع بو العصابات الدكلية 

نظرا لزيادة االتجار غير المشركع بالمخدرات  تزداد صعكبة ضبط ككشؼ عمميات تيريب 
.  1المخدرات ألف عصابات المخدرات تمجاء الى كؿ ما يضمف حسف سير عمميات التيريب

اساليب تيريب المكاد المخدرة كالسالئؼ الكيميائية - أ

اساليب تيريب المكاد المخدرة          - 1

 :يسمؾ الميربكف عددا ال حصر ليا مف الطرؽ كالكسائؿ لتيريب المخدرات كمنيا

 (مف خالؿ جسـ نفس الشخص)التيريب الذاتي- 

تمجأ عصابات المخدرات الى تيريب المخدرات بكاسطة المسافريف عبر الطائرات لمكميات 
المتكسطة أك الصغيرة كاستخداـ خطكط سير جديدة كاشخاص مف جنسيات مختمفة، أك استخداـ 

اشخاص يتمتعكف بالحصانة الدبمكماسية البرلمانية أك أشخاص بمراكز حساسة مثؿ ضباط الجيش 
. 2كالشرطة اك رجاؿ ديف 

                                                 
  :تتسـ عصابات التيريب الدكلية بانيا جيدة التنظيـ  كتستخدـ الكسائؿ التالية-  1

 .العنؼ ال تسمح الحد مف افرادىا بانفصاؿ كاال تنكؿ بو كباسرتو -

 . مقاكمة السمطات ال تستسمـ بسيكلة فيي مزكدة باقكل كاحدث االسمحة -

 .القكة فيي تشكؿ مركز قكة حتى انيا تسيطر عمى مناطؽ تزرع فييا المخدرات كال تسطيع القكات الحككمية دخكليا -

 . انفاؽ الماؿ ببذخ كاسراؼ بمغت ارباحيا ارقاما فمكية حيث تستخدـ االمكاؿ في تقديـ الرشاكم كشراء الذمـ -

. الدىاء فيي ال تقدـ عمى أم عممية اال بعد دراسة كؿ االحتماالت كتقميؿ مخاطر الضبط الى ادنى حد ممكف   -
. 61- 59 ، الصفحات المرجع السابؽ: ك الدناصكرم، عز الديف. الشكراني، عبد الحميد - انظر * 

 .73-61، الصفحات المرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف. الشكراني، عبد الحميد- 2
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كيككف ذلؾ بادخاؿ المخدرات الى جسـ الشخص اك بالصاقيا في جسده مف الخارج ، فقد 
يتـ اخفائيا بالبمع أك بااليالج أك بأجراء عممية جراحية تحت الجمد اك في العجز اذا كاف الميرب 

. 1معاقا اك قد يستخدمكا االطفاؿ كالنساء 

التيريب بكاسطة االمتعة اك الشحنات - 

يتـ تيريب المخدرات  بكاسطة االمتعة اك الشحنات مثؿ السيارات المستكردة اك التي تصؿ 
مع أالفراد اك في حقائب بعض المتمتعيف بحصانة ، كاذا كانت الكمية صغيرة  فيتـ اداخميا 
.  2الخ...بتجاكيؼ سحرية داخؿ االحذية كالخشب كداخؿ االجيزة الكيربائية اك داخؿ لعب االطفاؿ 

 (برا ، بحرا، جكا )التيريب بكاسطة كسائؿ النقؿ- 

كاذا كانت عصابات المخدرات في عمميات التيريب تستخدـ  جميع كسائؿ النقؿ ، اال انيا  
تمجأ الى تيريب المخدرات  بكميات ضخمة بكاسطة الطريؽ البحرم ألف احتماالت الضبط اقؿ مف 

الطريقيف البرم كالجكم ، كحتى في الطريؽ البرم تستخدـ لنقؿ ىذه الكميات في سيارات تحمؿ 
عالمات االتحاد الدكلي لمنقؿ  البرم الف البحث فييا اكثر صعكبة مف البحث في سيارات الركاب 

 .  3حيث اف احتماالت الضبط اقؿ مف الطريقيف البرم كالجكم

كقد يمجأ الميربكف الى حيؿ اك اساليب تمكيو عديدة  مثؿ خداع الكالب البكليسية مف 
خالؿ استخداـ ركائح يقكمكف برشيا اك يستخدمكا الكالب االنثى لينشغؿ بيا الكمب البكليسي اك مف 

خالؿ تعبئة نعش بالمخدرات مستغميف احتراـ الجمارؾ كالمكافحة لحرمات االمكات اك مف خالؿ 
بخمط المخدرات بمكاد شبيية اك مف خالؿ تكزيع الكمية عمى عدد مف المسافريف اك مف خالؿ  
استخداـ القماش القطني بعد اذابة المادة المخدرة بالماء كعند الكصكؿ لمكجية المقصكدة يتـ 

                                                 
. 61 كص60، ص المرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات - 1
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 ، اكاستخداـ طائرات اليميك ككبتر لمنقؿ مف مناطؽ االنتاج الى مناطؽ 1تصفيتيا بنفس الطريقة
 .2المركر اك االستيالؿ لتنزليا في اماكف بعيدة اكنائية غير خاضعة لمسمطات الحككمية 

التيريب بكسطة الطركد البريدية - 

قد يمجأ الميربكف الى استخداـ الرسائؿ البريدية  نظرا لضخامة العمؿ في مؤسسات البريد 
تعتبر ىذه مف افضؿ الكسائؿ التي ال يتـ اكتشافيا بسيكلة ، اضافة الى لجكء العصابات لعمميات 

تضميؿ المكافحة مف خالؿ استخداـ عناكيف الجامعات الكبيرة اك الشركات العالمية بينما تككف 
 .3الكمية مكجية الى جية اخرل 

التيريب  باخفاء تركيبة المادة المخدرة - 

قد يمجا الميربكف الى استخداـ  الطرؽ الكيميائية الخفاء التركيبة األصمية لممادة المخدرة 
أنكاع جديدة مف المخدرات كنقميا بالطرؽ المشركعة عمى اساس انيا مكاد مسمكحة، حيث اف ىناؾ 

عمماء في الكيمياء الحيكية بالصيف قامكا حيث اف ،  تغزك العالـ ال تكشفيا األجيزة المخبرية
 بمكاد تعمؿ عمى تغيير التركيبات الكيميائية "الحشيش "الصناعية كغسؿ " المرجكانا"بتصنيع مادة 

. 4 عف كشفيابحيث تعجز األجيزة المخبرية

اساليب تيريب السالئؼ الكيميائية - 2

 ابرز ما يستخدمو ميربك السالئؼ تزكير اذكنات االستيراد كالمستندات الخاصة بالشحنة كالشركات 
الكىمية متعددة الجنسيات كالتسريب كتغيير بيانات الحاكية مثؿ كضع الممصقات الممكىة ك طمب 

غير عادم لمتغميؼ كاالستخداـ المتعدد الذف االستيراد الكاحد كاستخداـ البدائؿ غير المراقبة ك 
الخمط بيف المكاد الكيميائية بحيث يمكف فصميا الحقا ك الزيادة عمى الكمية المطمكبة كاستيراد 

                                                 
  .64- 61، ص المرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  1

 .73-61الصفحات ، المرجع السابؽ:  الدناصكرم، عز الديف ك. الشكراني، عبد الحميد-  2

 .64 ، ص المرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات 3

  ، عف المكقعفي الككيت..حمكل بالمخدرات: الككت، يكسؼ يعقكب -  4
kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=303012  19/12/2013 تاريخ الدخكؿ                                                                                        .  
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كميات  قميمة مف المكاد الكيمائية بيدؼ التمكيو ك التزكير في شيادة المستخدـ النيائي ك استخداـ 
أسماء شركات معركفة ليا احتياجات مشركعة مف المكاد المطمكبة ك إيجاد مكرد جديد أك غير 
معركؼ ك اختيار  الميرب مف  دكلة غير دكلة البيع أك االستيراد كالبيع لدكلة قريبة مف مناطؽ 

. 1اإلنتاج

كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات يمكنني القكؿ اف ىذه االساليب تستخدـ لالخفاء 
اكثر منيا لمتيريب بالمعنى المعركؼ دكليا، ذلؾ اف السيطرة عمى الحدكد التي تفصؿ بيف االراضي 
الفمسطينية كبيف الدكؿ المجاكرة ىي سيطرة لقكات االحتالؿ االسرائيمي بحرا كجكا كبرا باستثناء ما 

. يتـ تيريبو مف خالؿ األنفاؽ الى منطقة قطاع غزة

 االساليب المتبعة في الكشؼ كالتعرؼ عمى المكاد المخدرة- ب

بحاجة إلى  ، فيي  ليس باألمر السيؿأم جريمة مف جرائـ المخدراتإف قضية إثبات 
المختبرات  األدلة التي تربط الجاني بجريمتو ككذلؾ لجيكد كطاقات بشرية كىذا ما تقكـ بو إدارة

.  كاألدلة الجرمية

 الخبرة-  1

  إف الخبرة العممية المكتسبة لدل العامميف في أجيزة المكافحة يمكف االعتماد عمييا في البحث 
نما ال  كالتعرؼ عمى المكاد المخدرة  ، كلكف ىذه الخبرة ال تصمح كحدىا إلثبات جريمة المخدرات كا 

. بد مف الدليؿ الفني أم الخبرة العممية كما بينتو فيما سبؽ 

استخداـ الكالب البكليسية في الكشؼ عف المكاد المخدرة - 2

تستخدـ الكالب البكليسية في العمميات الكبيرة التي تتطمب مجيكدا كبيرا لمبحث عف المكاد 
. 2المخدرة كتعتمد الكالب في ذلؾ عمى حاسة الشـ بعد تدريبيا كىك اسمكب مستحدث كفعاؿ

                                                 
 . 38، ص المرجع السابؽ: كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -  1

 
 .25- 22 ، الصفحات المرجع السابؽ: ابك الركس، احمد -  2
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 لفحص المبدئي السريعا- 3

لفحص عادة في ايتـ ىذا كىك عبارة عف مؤشر أكلي يعطي كشفا سريعا لممكاد المخدرة ك 
المختبرات لتكجيو الخبراء عف طبيعة  الميداف مف قبؿ رجاؿ مكافحة المخدرات كيستعمؿ أيضان في
 التي تنتمي مكعةلمجبذلؾ كحسب ا المادة المخدرة التي تـ تعاطييا مف قبؿ األشخاص المتيميف

 :- 1 التاليةمكعاتلمجإلييا كخصكصان المكاد كا

    COC كككاييف كرمزه  - 

     AMP المفيتاميف كرمزه - 

 THCالحشيش  كرمزه   -    MET الميثادكف كرمزه - 

 BAR باربيتكراتس  كرمزه   - 

ألفحص المكني  - 4

: 2لفحص باألجيزة المخبرية ك استخداـ التقنيات ألفنية ا  -5

: األجيزة الضكئية مثؿ- 

 Ultra Violate(UV)  جياز األشعة فكؽ البنفسجية-

 Infrared(IR)  جياز األشعة تحت الحمراء-

:- 3األجيزة الكركماتكغرافية مثؿ- 

                                                 
. المرجع السابؽ: الخاليمة، عكدة فالح-  1
 .المرجع السابؽ: الخاليمة، عكدة فالح -  2

الكسائؿ الكركماتكغرافية ىي كسيمة حديثة لفصؿ المخاليط الى مركباتيا االساسية عف طريؽ تكزيع مككنات المخمكط بيف - 3
: طكر متحرؾ كطكر ساكف كيكجد  قسميف رئيسييف لمتحميؿ الكركماتكغرافي

كركماتكغرافيا السائؿ اك المحمكؿ كفيو تحمؿ المادة المذابة بكاسطة سائؿ خالؿ كسط انتشار  -
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    GC/MS مطياؼ الكتمة/جياز الغاز كركماتكغراؼ-  GC جياز الغاز كركماتكغراؼ- 

  HPLC جياز السائؿ المضغكط ذك الكفاءة العالية- 

 LC/MS  جياز السائؿ المضغكط مع مطياؼ الكتمة- 

 1التحاليؿ المخبرية- 

تحميؿ كتحميؿ البكؿ  كتحميؿ الدـ، مثؿ تكجد طرؽ كثيرة الكتشاؼ تعاطى المخدرات 
. 2الشعر

. 3 التحصينيجياز فحص المناعة- 

.  5 لمكشؼ عف النباتات المخدرة في المناطؽ الزراعية4استخداـ كسائؿ االستشعار عف بعد- 6

كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات ، فقد تـ استخداـ اك التعرؼ الى كثير مف  
.   الكسائؿ أك الكسائؿ المساعدة االخرل

                                                 

كركماتكغرافيا الغاز كفيو يقـك غاز خامؿ بحمؿ المخمكط خالؿ اعمدة انتشار كمف خالؿ القسميف المذككريف تكجد  -
ك كركماتكغرافيا  ( .T.L.C)تقسيمات فرعية تعتمد عمى طبيعة الطكر الساكف كمنيا كركماتكغرافيا البقة الرقيقة 

(. G.L.C)سائؿ - الغاز
 . كما بعدىا28 ،  ص المرجع السابؽ :أبك الركس ، احمد - انظر* 

 . في مجاؿ االدلة الجنائيةجامعة نايؼ لمعمـك االمنيةانظر ايضا جيكد -  1
-drug-addiction، عف المكقع سـكيفية اكتشاؼ المخدرات بالج: المخدرات كاالدماف  -  2

blog.blogspot.com/2010/08/blog-post_973. 19/8/2013 تاريخ الدخكؿ .
 . المرجع السابؽ: الخاليمة، عكدة فالح  - 3

 .26  ك ص 25 ، ص  المرجع السابؽ:أبك الركس ، احمد -  4

: تتـ بطرقتيف-  5
تعتمد عمى تصكير االشعة المنعكسة في مجاالت ضكئية مختمفة مف انكاع النباتات المكجكدة باالراضي الزراعية  -

. كذلؾ باستخداـ كاميرا جكية متعددة العدسات
تعتمد عمى تسجيؿ االنبعاث الحرارم مف مختمؼ النباتات نتيجة الشعاعاتيا الذاتية لالشعة تحت الحمراء طكيمة  -

المكجات كذلؾ باستخداـ جياز الكتركني خاص بالمسح الحرارم كالذم ال يعتمد عمى أم اضاءة خارجية كيمكف 
. استخدامو في الظالـ

 .26ك ص 25 ، ص المرجع السابؽ: انظر أبك الركس ، احمد * 
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التطكر التشريعي لجرائـ المخدرات :  المطمب الثاني

  في ىذا المطمب سأتحدث عف نظرة الشرائع السماكية لممخدرات، اضافة الى دراسة التطكر 
. التشريعي لجرائـ المخدرات في كؿ مف االردف كفمسطيف ككذلؾ في االتفاقيات الدكلية

نظرة الشرائع السماكية لممخدرات : الفرع االكؿ

مكقؼ الشريعة االسالمية مف المخدرات : اكال

لـ يرد في القراف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة نص مباشر عمى حكـ المخدرات كلـ ينقؿ 
عف األئمة المجدتيديف اصحاب المذاىب االربعة ابي حنيفة كمالؾ كالشافعي كاحمد ابف حنبؿ 

رحميـ اهلل تعالى قكؿ الحكـ  الشرعي في المخدرات ، كمرجع ذلؾ اف المخدرات لـ تكف معركفو 
في زمانيـ ، كمنذ ظيكرىا في اكاخر القرف السادس اليجرم اجتيد ألفقياء في استنباط الحكـ 

عمى الخمر عف طريؽ األدلة الكاردة بتحريـ الخمر كمدل اشتراؾ الخمر 1الشرعي ليا بالقياس
. 2كالمخدرات في نفس العمة

: 3 لذا فاف اسباب تحريـ المخدرات ىي

. انيا تذىب العقؿ فيي التؤدم الى السكر فقط بؿ الى الجنكف- 

                                                 
الحاؽ فرع غير منصكص عمى حكمو باصؿ منصكص عمى حكمو لتساكييما في "ىك  القياس في اصطالح االصكلييف -  1

: ، كاركانو ىي"عمة ذلؾ الحكـ
     

 .(المقيس عميو)كىك الذم كرد بحكمو نص اك اجماع: االصؿ  -

 .(المقيس)كىك ما لـ يرد بحكمو نص ك ال انعقد عميو اجماع: الفرع  -

 .الحكـ الشرعي الذم كرد بو النص اك االجماع في االصؿ كيراد تعديتو الى الفرع: حكـ االصؿ  -

العمة كىي الكصؼ الذم بني عميو الحكـ في االصؿ ، كبناء عمى كجكده في الفرع يراد تسكيتو باالصؿ في ىذا  -
. الحكـ

، الصفحات 1996، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، اصكؿ الفقو: عبد الرحمف فاضؿ، عبد الكاحد- انظر * 
106-109   .

 . 8 ، صالمرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف . الشكراني، عبد الحميد -  2
. 16 ، ص  المرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف . عبد الحميد -  3
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 . انيا تذىب الماؿ كتؤدم الى البطالة كالنيا اكثر كمفة مف الخمر- 

. انيا تذىب النفس النيا تكدم بالمدمف الى الكفاة مبكرا في شبابو- 

 عمى تحريـ انتاج المخدرات كزراعتيا كتجارتيا كتريجيا 1كقد اجمع فقياء المذاىب االسالمية -
كتعاطيا طبيعية اك مخمقة كعمى تجريـ مف يقدـ عمى ذلؾ ، كانو ال ثكاب كال مثكبة لما ينفؽ 

مف ربحيا، كالكسب الحراـ مردكد عمى صاحبة يعذب بو في االخرة كساءت مصيرا ، كال 
يحؿ التداكم بالمحرمات اال عند تعينيا دكاء كعدـ كجكد مباح سكاىا بقدر الضركرة  حتى 
يزكؿ االدماف كباشراؼ االطباء المتقنيف لمينتيـ ، كالمجالس التي تعد لتعاطي المخدرات 

مجالس فسؽ كاثـ كالجمكس فييا محـر ، كعمى الكافة ارشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة 
  .2ىذه السمـك القاتمة كالقضاء عمى أككارىا

كما اصدر عمماء المسمميف عدة فتال بشاف المخدرات كاىميا ماصدر عف عمماء االزىر 
انو لما كاف الكثير مف ىذه المكاد يخامر العقؿ يغطيو  كيحدث مف الطرب ك المذة " حث ذكركا 

عند متناكليا، ما يدعكىـ الى تعاطييا كالمداكمة عمييا ، كانت داخمة فيما حرمو اهلل تعالى في 
. 3"مف الخمر كالمسكر (ص)كتابو العزيز كعمى لساف رسكؿ اهلل 

كقد اختمؼ الرام في مقدار عقكبة تعاطي الخمر فذىب رأم الى انيا ثمانكف جمدة في 
حيف ذىب رأم اخر الى أنيا أربعكف جمدة ك يمكف تعزير العقكبة في حالة مركجي كتجار 

. 4المخدرات حيث اف تشديد العقكبة في مصر كالسعكدية يصؿ الى االعداـ

                                                 
أجمع فقياء المذاىب اإلسالمية عمى  "ـ1974 المؤتمر اإلقميمي السادس لممخدرات المنعقد في الرياض لعاـجاء في -  1

" . اكتعاطييا، طبيعية كانت أك مخمَّقة، كعمى تجريـ مف ييٍقًدـ عمى ىذ تحريـ إنتاج المخدرات كزراعتيا
  ، دار االفتاء العاـ في االردف،عف المكقعحكـ االسالـ في المخدرات: سمماف، نكح عمي - انظر *

aliftaa.jo/ArticlePrint.aspx?ArticleId=161 15/1/2014 تاريخ الدخكؿ . 
لمحكـ الشرعي في المخدرات بناء عمى طمب االدارة العامة / بياف دار االفتاء المصرية: جاد الحؽ ، جاد الحؽ عمي -   2

. لمكافحة المخدرات في جميكرية مصر العربية
. 43،  صالمرجع السابؽ: محمد ، السيد خمؼ- انظر *
 .9 ، صالمرجع السابؽ: ك الدناصكرم، عز الديف .الشكراني، عبد الحميد -   3

 .15 كص14 ، ص المرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف . الشكراني، عبد الحميد -  4
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:  كفي القراف الكريـ كثير مف األدلة عمى حرمة التعامؿ بالمخدرات منيا

:  قكلو تعالى

ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىةً - )  1(.كىالى تيٍمقيكٍا ًبأىٍيًديكي

نىاًفعي  يىٍسأىليكنىؾى عىفً - ) مى ا ًإٍثـه كىًبيره كى ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى ٍمًر كىاٍلمى يىٍسأىليكنىؾى  اٍلخى ا أىٍكبىري ًمٍف نىٍفًعًيمىا كى ٍثميييمى ًلمنَّاًس كىاً 
اذىا ـي اآٍليىاتً  مى كفى  ييٍنًفقيكفى قيًؿ اٍلعىٍفكى كىذىًلؾى ييبىيِّيفي المَّوي لىكي ـٍ تىتىفىكَّري . 2(لىعىمَّكي

ًممَّا أىٍخرىٍجنىا يىا أىيُّييىا الًَّذيفى - ) نيكا أىٍنًفقيكا ًمٍف طىيِّيبىاًت مىا كىسىٍبتيـٍ كى ًبيثى  آمى ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىالى تىيىمَّميكا اٍلخى لىكي
كا ًفيًو كىاٍعمىميكا أىفَّ  ًمٍنوي تيٍنًفقيكفى  لىٍستيـٍ ًب ًخًذيًو ًإالَّ أىٍف تيٍغًمضي ًميده  كى ًنيٌّي حى . 3(المَّوى غى

ـى كىالى  يىا أىيُّييىا الًَّذيفى - ) رىا نيكا الى تيًحمُّيكا شىعىاًئرى المًَّو كىالى الشٍَّيرى اٍلحى ًئدى كىالى آمِّييفى اٍلبىٍيتى  آمى اٍليىٍدمى كىالى اٍلقىالى
ـى  رىا مىٍمتيـٍ  اٍلحى ذىا حى ـٍ كىًرٍضكىاننا كىاً  بِّيًي ـٍ عىفً  يىٍبتىغيكفى فىٍضالن ًمٍف رى دُّيككي ـٍ شىنى في قىٍكـو أىٍف صى نَّكي  فىاٍصطىاديكا كىالى يىٍجًرمى

مىى اٍلًبرِّي  نيكا عى تىعىاكى رىاـً أىٍف تىٍعتىديكا كى ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّقيكا اٍلمىٍسًجًد اٍلحى مىى اإٍلً نيكا عى المَّوى ًإفَّ المَّوى  كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى
. 4(شىًديدي اٍلًعقىابً 

ـي  يىا أىيُّييىا الًَّذيفى - ) ابي كىاأٍلىٍزالى ٍيًسري كىاأٍلىٍنصى ٍمري كىاٍلمى ا اٍلخى نيكا ًإنَّمى ًرٍجسه ًمٍف عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي  آمى
كفى  ـٍ تيٍفًمحي . 5(لىعىمَّكي

ا ييًريدي -  )  اءى ًفي ًإنَّمى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى ٍف ًذٍكًر المًَّو  الشٍَّيطىافي أىٍف ييكًقعى بىٍينىكي ـٍ عى دَّكي يىصي ٍيًسًر كى ٍمًر كىاٍلمى اٍلخى
ٍنتىييكفى  كىعىفً  ًة فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ مي . 6(الصَّالى

بىاًئثى ك)-  ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رِّي ييحى . 7(ييًحؿُّي لىييـي الطَّيِّيبىاًت كى

                                                 
 .سكرة البقرةمف  (195)الية ا - 1

 .سكرة البقرةمف  (219)االية -   2

 .سكرة البقرةمف  (267) االية  -3

 .سكرة المائدةمف  (2)االية -  4

 .سكرة المائدةمف  (90)االية -  5

 .سكرة المائدةمف  (91)االية  - 6

- 
. سكرة االعراؼمف  (157)االية  7
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ًة أىٍعمىى- ) نىٍحشيريهي يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍنكنا كى ٍف ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضى ٍف أىٍعرىضى عى مى . 1(كى

                    : كفي السنة النبكية الشريفة كثير مف األدلة عمى حرمة التعامؿ بالمخدرات منيا

بَّاسو أىنَّوي قىاؿى  -   ًف اٍبًف عى ثىفو ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : "عى ٍمًر ًإٍف مىاتى لىًقيى المَّوى كىعىاًبًد كى  .2(ميٍدًمفي اٍلخى

ٍف النًَّبيِّي -  ٍمره ):  قىاؿى عف اٍبًف عيمىرى عى كيؿُّي ميٍسًكرو خى رىاـه كى  3 .(كيؿُّي ميٍسًكرو حى

ا، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو قىاؿى - ٍنييمى ٍبًدالمًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ـٍ ):  عىٍف عى ٍمرى ًفي الدُّيٍنيىا ثيَـّ لى مىٍف شىًربى اٍلخى
ًرمىيىا ًفي اآلًخرىةً   4(يىتيٍب ًمٍنيىا حي

. 5(ما أسكر كثيره فقميمو حراـ  ): ()كقكلو - 

ٍبًدالمًَّو ٍبًف عيمىرى أىفَّ النًَّبيَّ -  سىاًقيىيىا كىعىاًصرىىىا  ):  قىاؿى عىٍف عى لىعىفى شىاًربىيىا كى ٍمرى كى لىعىفى المَّوي اٍلخى
ًنيىا اًممىيىا كىاٍلمىٍحميكلىةى ًإلىٍيًو كىآًكؿى ثىمى ٍبتىاعىيىا كىحى مي بىاًئعىيىا كى ميٍعتىًصرىىىا كى  . 6 (كى

   :  لكف العالج بالمخدرات جاز لقكلة تعالى

ا أيًىؿَّ ًبًو ًلغىٍيًر المًَّو ) مى ـى اٍلًخٍنًزيًر كى لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىالدَّ ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رَّ ادو ۖ  ًإنَّمىا حى ٍيرى بىاغو كىالى عى  فىمىًف اٍضطيرَّ غى
مىٍيًو ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه  ـى عى . 7 (فىالى ًإٍث

 

                                                 
 .سكرة طومف  (124)االية - 1

، عف المكقع    مكسكعة االحكاـ كالحكمة منيا  :  (2325)رقـ  مسند أحمد، الحديث   - 2
www.3kalam.com/vb/t48004.html   20/12/2013تاريخ الدخكؿ.  

 ، مكسكعة مقاتؿ مف في القرآف كالسُّينة المسكرات، كالمخدرات، كالتدخيف( - 5488)  سنف النسائي، الحديث رقـ - 3
  www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/.../sec02.doc_cvt.htmالصحراء ، عف المكقع 

 .25/8/2013تاريخ الدخكاؿ 
.  ، المرجع السابؽ الحكمة منيامكسكعة االحكاـ ك  :(5147 )صحيح البخارم، الحديث رقـ   -4
عف المكقع   ، كمكافحة المخدرات ...  االسالـ  :سالمة ، يكسؼ ، المستدرؾ عمى الصحيحيف   -5

www.yousefsalama.com/news.php?maa=View&id=862   19/12/2013تاريخ الدخكؿ.  
 ..المرجع السابؽ : في القرآف كالسُّنة المسكرات، كالمخدرات، كالتدخيف( - 5458 )  مسند أحمد، الحديث رقـ- 6

 .البقرةمف سكرة  (173)  اآلية - 7
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مكقؼ الديانة المسيحية مف المخدرات  : ثانيا

انذر الكتاب المقدس المدمنيف بالكيؿ كباليالؾ في الحياتيف الحاضرة كاالتية، كجاء في 
لمف الكيؿ، لمف الشقاء، لمف المخاصمات، لمف الكرب، لمف الجراحات بال سبب، )سفر االمثاؿ 

ال تنظر الى .الذيف يدخمكف في طمب الشراب الممزكج. لمف ازميرار العينيف؟ الذيف يدمنكف الخمر
الخمر اذا احمرت حيف تظيرحبابيا في الكأس كسعت مرقرقة لكنيا في االخر تمسع كالحية، كتمدغ 

.  1(كأالفحكاف

، كجاء  (اصحكا اييا السكارل كابككا ككلكلكا يا جميع شاربي الخمر)كجاء في سفر يكئيؿ 
سيككف عظيما اماـ الرب ، كخمرا اك )في بشارة المالؾ لزكرم الكاىف عف ابنو يكحنا المعمداف 

. 2(مسكرا ال يشرب

كما اف مكقؼ الكنيسة مف افة المخدرات كاضح حيث جاء في الكتاب المقدس اف اهلل 
تعالى خمؽ االنساف حسنا جدا كىكذا يريد تعالى مف االنساف اف يبقى كال شؾ اف المخدرات مف 
الناحية االخالقية خطرة جدا كممنكعة النيا تؤثر عمى سمكؾ االنساف كعمى القيـ االساسية في 

الحياة كما اف مف يتعاطاىا يضع حياتو في خطر المكت ليذا السبب تديف الكنيسة المخدرات كال 
يسمح بتعاطييا اال لممرضى الذيف يعانكف مف االالـ شديدة ، كىذا المكقؼ كاضح في كتاب التعميـ 

استعماؿ المخدرات ينزؿ بالصحة كالحياة البشرية خرابا ) الذم جاء فيو (2291)الكثكليكي رقـ رقـ
جسيما كىك ذنب خطير ما لـ يكف مكصكفا كعالج فحسب، كانتاج المخدرات خفية كالمتأجرة بيا 
ىما مف الممارسات الشائنة ،  انيما تكاطؤ مباشر عمى ممارسات تتعارض تعارضا جسيما مع 

. 3(الشريعة االخالقية ، اذ تحضاف عمى تمؾ الممارسات

                                                 

الشكراني،   : (28:13صمكئيؿ:2( )37:25صمكئيؿ:1()15- 12: 13: ارميا)(12:49التككيف  )(32-29: االمثاؿ   )- 1
. 17كص16 ، ص المرجع السابؽ: كالدناصكرم، عز الديف . عبد الحميد 

:  كالدناصكرم، عز الديف . الشكراني، عبد الحميد   :  (33:7 كلكقا 15:1االنجيؿ لمقديس لكقا ) ك  (1:5يكئيؿ )-  2
. 17كص16 ، ص المرجع السابؽ

 .  28 ص، ، المرجع السابؽ نظرة الشرائع السماكية لممخدرات : بدر، رفعت-    3
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كخالصة األمر إف اإلسالـ قد حقؽ الحفاظ عمى حياة االنساف مف خالؿ الضركرات 
الخمس كالتي ىي مقاصد الشريعة اإلسالمية كالتي تشكؿ في مجمكعيا كياف ىذا االنساف كتحقؽ 

، كما إف الشرائع السماكية قد اتفقت مجتمعة عمى "الديف، العقؿ، النفس،النسؿ، الماؿ"لو ذاتو كىي 
تحريـ كؿ ما يضر بكأحدة مف ىذه الضركرات ، إضافة إلى ذلؾ فاف اهلل تعالى خمؽ كؿ شيء 
كقدرة لو ميمة لذا فاف الحكمة مف كجكد المخدرات ىي أف اهلل تعالى أكجدىا مف أجؿ األغراض 

الطبية إذ أنيا تخفؼ معناه االنساف مف االالـ ، لكف إذا انحرؼ االنساف كابتعد في استخداميا عف 
. 1ىذه الميمة فاف ذلؾ يؤدم إلى تيمكتو 

التطكر التشريعي لجرائـ المخدرات في األردف كفمسطيف : الفرع الثاني

القاضي  (2) اصدر الحاكـ العسكرم االسرائيمي المنشكر رقـ 1967بعد حرب عاـ  
 اال ما تعارض منيا مع 7/6/1967باستمرار العمؿ بالقكانيف كاالنظمة التي كانت نافذة قبؿ 

سيطر االحتالؿ اإلسرائيمي عمى النظاـ كقد ، 2اك االكامر العسكرية االخرل (1)المنشكر رقـ 
في منطقتي الضفة  (األكامر العسكرية)مف خالؿ فرض القانكف العسكرم  الفمسطينيالقانكني 
ضميا  إخضاع القدس الشرقية لمقانكف المحمي لممحتؿ اإلسرائيمي بعدكما تـ كقطاع غزة،  الغربية

1980 في عاـ 
، ففي منطقة الضفة الغربية قامت سمطةاالحتالؿ بتعديؿ قانكف العقاقير الخطرة 3

ثـ الغت ىذا القانكف 1972سنة  (468) باالمر العسكرم رقـ 1955لسنة  (10)األردني رقـ 
مف  (34)  كالذم نشر بالعدد رقـ 1975لسنة  (558)كاصدرت االمر بشاف  العقاقير الخطرة رقـ 

، كالذم ال يزاؿ نافذا 4(1355) بالصفحة رقـ 1975 12 /24المناشير كاالكامر كالتعميمات تاريخ 
حتى االف، حيث تياكف ىذا االمر في حماية المجتمع الفمسطيني ككسعت مف عدـ ردعية ىذا 

 اك استبداؿ حكـ الحبس الحكـ بالحد األدنى لمعقكبةاالمر الممارسة القضائية في تطبيقو مف خالؿ 
.  بالغرامة، كفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية

                                                 
 .  27 وص 26 ص، ، الورجع السبثق  ًظرة الشرائع السواويت للوخذراث: عٍسى ، هحوذ خٍر -  1
.   المرجع السابؽ : المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات كالصالحيات-  2
 .المرجع السابؽ  : الكضع القانكني في فمسطيف-  3

 . المرجع السابؽ: خميؿ ، خالد محمد محمكد -   4
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كتطبيقان ليذيف النصيف نجد اف العقكبة المفركضة عمى المحككـ عمييما المطعكف ) ... 
ضدىما بخصكص الجريمة التي تـ إدانتيما بيا ىي الحبس مدة ثالثة أشير، كاف ىذه العقكبة تقع 
ضمف الحد القانكني المقرر ليذه الجريمة، كاف الحكـ بالحد األدنى لمعقكبة ال يخالؼ القانكف، كاف 
القكؿ باف العقكبة المفركضة ليست شديدة كانو تكجد أسباب تستدعي فرض عقكبة أشد، ىك قكؿ ال 

يصمح اف يككف سببان لمطعف بالحكـ بطريؽ النقض ألف ككف العقكبة تتناسب أك ال تتناسب مع 
ألفعؿ الجرمي ىك مف المسائؿ المكضكعية التي تترخص فييا محكمة المكضكع بال رقابة عمييا مف 

.  1...(محكمتنا ماداـ اف العقكبة المحكـك بيا تدخؿ ضمف نطاؽ الحد القانكني

لسنة  (437)كفي منطقة قطاع غزة قامت سمطةاالحتالؿ باصدار األمر العسكرم رقـ 
/ 11/7مف المناشير كاالكامر كاالعالنات بتاريخ  (3)  كالذم نشر بالعدد رقـ 1972
 1936الذم أعاد تطبيؽ قانكف العقاقير الخطرة االنتدابي لسنة(2757)كبالصفحة رقـ 1972

 (الذم يعرؼ باتفاؽ أكسمك)1993 كبمكجب إعالف المبادئ لترتيبات المرحمة االنتقالية في عاـ
 1994 أيار 20قرار لو بتاريخ  أصدر رئيس السمطة الفمسطينية أكؿكأنشئت السمطة الفمسطينية، 

 في 5/6/1967التي كانت سارية المفعكؿ قبؿ  الذم قضى باستمرار سرياف التشريعات كالقكانيف
ة، كفيما بعد  تـ الغاء العمؿ بعدد مف االكامر العسكرية ليس مف بينيا الضفة الغربية كقطاع غز

.  2االكامر الخاصة بالعقاقير الخطرة

بشأف نقؿ السمطات كالصالحيات كالذم يقضي  (5) صدر القانكف رقـ 1995كفي عاـ 
بأف تؤكؿ إلي السمطة الفمسطينية جميع السمطات كالصالحيات الكاردة في التشريعات كالقكانيف 

 ،19/5/1994كالمراسيـ كالمنشكرات كاألكامر السارية المفعكؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة قبؿ 
 بو صالحية سف نيطت الذم أالفمسطيني المجمس التشريعي  كانتخابتشكيؿذلؾ تـ كبعد 

 .3التشريعات

                                                 
 .  منظكمة التشريع كالمقضاء في فمسطيف ، المرجع السابؽ– 26/10/2010 تاريخ 43/2010 رقـ نقض جزاء-  1

 . المرجع السابؽ : الكضع القانكني في فمسطيف -   2

 .المرجع السابؽ : المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات كالصالحيات-   3



45 

 

 بشأف إنشاء 2صدر مرسـك الرئاسي، ثـ 1المخدرات أنشأت اإلدارة العامة لمكافحة 1994كفي عاـ 
 فقد قاـ ،3نظرا لفشؿ ىذه المجنةك،   العقميةالمجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات

 30/1/2000ديكاف ألفتكل كالتشريع كبكاسطة مشركع تطكير األطر القانكنية في فمسطيف بتاريخ 
عداد مشركع قانكف لممخدرات كالمؤثرات العقمي   .ةبإعداد مذكرة بشأف ضركرة تحديث كتطكير كا 

انتياء المجنة مف  كبعد، إلعداد مشركع القانكف   شكمت لجنة برئاسة النائب العاـكفيما بعد
إعداد مشركع القانكف تـ رفعو إلي ديكاف ألفتكل كالتشريع حيث قاـ الديكاف بعقد كرشة عمؿ بتاريخ 

 إلثرائو كمف ثـ رفعو إلى مجمس الكزراء التخاذ االجراءات الالزمة كاحالتة إلي 15/5/2003
 .4المجمس التشريعي كفقا لممقتضى الدستكرم

                                                 
  .15/1/2014  تاريخ الدخكؿ /www.palpolice.ps، عف المكقع  الشرطة الفمسطينية-  1
بشأف إنشاء المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات 24/6/1999 تاريخ  1999لسنة  (3)المرسـك الرئاسي رقـانظر -  2

 .كالمؤثرات العقمية

 :انتقدت ىذه المجنة كقتيا لالسباب التالية-  3

إف رئاسة كزيرة الشئكف االجتماعية ليا ال يؤىميا القتراح كتحديث التشريعات الالزمة لمكافحة المخدرات كفقا لما نصت - 1
. مف المرسـك 3عميو المادة رقـ 

. لـ تضع المجنة أية آلية عمؿ لتنفيذ المرسـك عمى الشكؿ المطمكب - 2
. لـ تتمكف ىذه المجنة حتى ىذه المحظة مف إعداد خطة كطنية شاممة لمكافحة المخدرات- 3
. لـ تتمكف ىذه المجنة حتى ىذه المحظة مف إعداد نظاميا الداخمي لتسيير أعماليا- 4
كما أنيا لـ يكف ليا أم دكر في تنسيؽ التعاكف بيف مختمؼ ،لـ تؤد ىذه المجنة ال دكر فعاؿ في مجاؿ مكافحة المخدرات - 5

. الكزارات كاإلدارات المختصة بشؤكف المخدرات 
الخ ...لـ تكضع أية سياسة الستيراد المخدرات كالمؤثرات العقمية كتصديرىا كنقميا كصنعيا كزراعتيا كتممكيا كحيازتيا - 6
لـ تزكد لجنة صياغة مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية بأية أفكار أك سياسات جنائية تتعمؽ بمكضكع مكافحة - 7

. المخدرات كالمؤثرات العقمية أك الكقاية مف خطرىا
مف الرسـك حيث يتـ اجتماع المجنة دكريا كؿ ثالثة أشير أك  (5)لـ تجتمع بشكؿ منتظـ كفقا لما نصت عميو المادة رقـ - 8

. عند الضركرة 
لـ تقـ المجنة بتقديـ أية دراسات أك أبحاث تتعمؽ بيذه اآلفة الخطيرة في المجتمع الفمسطيني لترشيد المكاجية الميدانية - 9

. لمشكمة المخدرات عمي المستكم الكطني 
 .المرجع السابؽ: الشامي، عبد الكريـ خالد -  انظر 

. المرجع السابؽ: الشامي، عبد الكريـ خالد -  4

http://www.palpolice.ps/
http://www.palpolice.ps/
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 صدر مرسـك 2005، كفي عاـ ( 20)قانكف الصحة العامة رقـ  صدر 2004كفي سنة 
، ك قد احيؿ مشركع 1رئاسي باعادة تشكيؿ المجنة الكطنية لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لممجمس التشريعي الذم اقره بالقرائتيف االكلى كالثانية اال انو لـ 
  نظرا لتعطؿ عمؿ المجمس بسبب الظركؼ السياسية كاألمنية التي ترتبت عمى 2يقره بالقراءة الثالثة

كقد ثار جدؿ  . 4، كقد انتقدت مكاد عديدة في ىذا المشركع 3سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة 
 اـ سرياف االمر بشأف العقاقير 1955لسنة  (10)حكؿ سرياف قانك ف العقاقير الخطرة األردني رقـ 

،  كمع اف المجنة التي كضعت مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات 1975لسنة  (558)الخطرة رقـ 
العقمية كمف بعدىا الحككمة كالمجمس التشريعي قد أخطأكا باعتبار اف القانكف النافذ ىك قانكف 

،  اال اف القضاء كاف قد حسـ ىذا االمر  بتقرير 1955لسنة  (10)العقاقير الخطرة األردني رقـ 
 ، كىذا ما قررتو محكمة 1975لسنة  (558)اف القانكف النافذ ىك االمر بشاف العقاقير الخطرة رقـ 

: راـ اهلل بقكليا/ االستئناؼ 

كنجد أف قاضي الصمح ،  نجد أف التيمة المسندة لممستأنؼ ىي تعاطي عقاقير خطرة)...
 ،1955 لسنة 10د مف قانكف المخدرات رقـ /16/1حاكـ المستأنؼ عف ىذه التيمة استنادان لممادة 
 السارم 75 لسنة 558 مف األمر العسكرم رقـ 42كحيث أف ىذا القانكف قد ألغي بمكجب المادة 

                                                 
 .22/12/2005 تاريخ 2005لسنة   (31)المرسـك رقـ انظر -  1
 .المرجع السابؽ: خميؿ، خالد محمد محمكد -   2

، أصدر رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية عدة 2007بعد االنقالب العسكرم الذم نفذتو حركة حماس في قطاع غزة عاـ -  3
: 3مراسيـ لمكاجية الحالة الطارئة التي منيا 

. 14/6/2007 بشأف إعالف حالة الطكارئ بتاريخ 2007لسنة  (3)مرسـك رقـ  - 
 .14/6/2007 بتاريخ 2003مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة  (67، 66، 65)مرسـك رئاسي بتعميؽ العمؿ بالمكاد  - 

 .14/6/2007مرسـك حضر كافة الميميشيات المسمحة كالتشكيالت العسكرية أك شبو العسكرية بتاريخ  - 

. 14/6/2007 بشأف تشكيؿ حككمة إنفاذ حالة الطكارئ بتاريخ 2007لسنة  (1)مرسـك رقـ  - 
  www.alghoraba.com/wthaeq/32_mraseem_abas.htm، عف المكقع مراسيـ الرئيس محمكد عباس- انظر - 
 .29/8/2013تاريخ الدخكؿ    

 ، عف المكقع التعميؽ عمى قكانيف المخدرات في فمسطيف : صالحات ، محمد خضر  - 4
https://www.facebook.com/permalink.php?id=245427768857323  20/12/2013تاريخ الدخكؿ.  

 عف المكقع   ، التعميؽ عمى قكانيف المخدرات في فمسطيف :انظر ايضا سالمة ، اسكندر - 
lawpractice-iskandar.blogspot.com/2012/01/blog-post_08.html 15/1/2014 تاريخ الدخكؿ . 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=245427768857323
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المفعكؿ كالذم بمكجبو أصبح النظر في ىذه التيمة مف اختصاص محكمة البداية كمف اختصاص 
كحيث أف االستئناؼ يككف كالحالة ...،محكمة الصمح فيما إذا أمر النائب العاـ بإحالة الدعكل إلييا

عادة األكراؽ إلى مرجعيا ألجراء  ىذه كاردان، لذا نقرر قبكلو مكضكعان كفسخ القرار المستأنؼ كا 
  .1 ...(المقتضى عمى ىدل ما بٌيناه

كنظرا الستمرار تعطؿ عمؿ المجمس التشريعي مف جية ، كالضركرة الممحة الصدار قانكف 
لممخدرات كالمؤثرات العقمية ، فقد تـ تشكيؿ المجنة العميا العادة النظر في مشركع قانكف المخدرات 

كالمؤثرات العقمية القديـ مف كؿ مف السادة  كزير العدؿ عمي مينا ك كزير الشؤكف االجتماعية 
كماؿ الشرافي ك كزير الصحة جكاد عكاد ك المكاء حاـز عطا اهلل مدير عاـ الشرطة، كعقدت ىذه 

 اتخذت فيو قرارا كمفت بمكجبو مراجعة مشركع القانكف 4/11/2013المجنة اجتماع ليا بتاريخ 
المذككر اعاله لمجنة فنية مككنة مف الجيات المحددة اعاله،  كبحكـ عممي مستشارا قانكنيا الدارة 
مكافحة المخدرات فقد كمفت بالمشاركة في المجنة ألفنية التي عممت بعمؽ كدقة لتالفي االنتقادات 
سكاء التي كجيت لقكانيف المخدرات النافذة في فمسطيف حاليا كتعديالتيا اك التي كجيت لمشركع 
قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني القديـ اك االنتقادات التي كجيت لمجنة التي كضعتو 

 كما قبميا بما في ذلؾ الصيغة التي اقرىا المجمس 2013صيغة  )اك الجيات التي عدلت عميو
التي كجيت لممشرع األردني ( سد الثغرات) اك االنتقادات     (التشريعي بالقرأتيف االكلى كالثانية اك 

،  كما راعت المجنة ما كرد في 1988لسنة  (11)في قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية رقـ 
 ك االتفاقيات كالجيكد العربية كالدكلية 1986القانكف العربي المكحد النمكذجي لممخدرات لسنة 

 بكضع المسكدة 19/1/2014الخاصة في مكافحة المخدرات ، كقد انيت المجنة عمميا بتاريخ 
 عممت 2014/ 16/2 ، كبتاريخ 2014النيائية لمشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية بصيغة 

انو لـ يتـ ابداء أم تحفظ مف قبؿ جميع الجيات المشاركة بالمجنة العميا عمى ىذه المسكدة اال 
جياز الشرطة ، حيث طمب استبداؿ مسمى ادارة مكافحة المخدرات بمسمى المديرية العامة لمشرطة 

.  فقط  (34)في المادة 

                                                 
  قانكف، عف المكقع  -4/2/1996 تاريخ 96/92استئناؼ جزاء - 1

qanon.ps/news.php?action=view&id=6454 21/12/2013 تاريخ الدخكؿ .
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 كقرار 2014كىنا يجدر التساؤؿ  ىؿ سيصدر قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
مف القانكف االساسي الفمسطيني ، نظرا لتعطؿ عمؿ المجمس التشريعي،  (43)بقانكف استنادا لممادة 

ىنا يمكف القكؿ اف تقدير تكافر حالة الضركرة مف عدميا بمكجب المادة المذككرة اعاله ىي لمسيد 
. 1الرئيس الذم يمتمؾ السمطة التقديرية في ذلؾ ، بدكف رقابة مف المحكمة الدستكرية

اما في قطاع غزة فقد مارست الحككمة المقالة اك حركة حماس ك ال تزاؿ سمطة االمر 
1962لسنة  (19) اعادت تطبيؽ قانكف المخدرات رقـ 2010الكاقع في قطاع غزة ، ففي سنة 

، ثـ 2
، كفي 4، كما نفذت عقكبة االعداـ بحؽ عدد مف المحككميف دكف مصادقة الرئيس3قامت بتعديمو

.  5 تعمؿ عمى سف قانكف جديد لممخدرات2013سنة 

التطكر التشريعي لجرائـ المخدرات في االردف : ثانيا

طبقت في منطقة شرؽ االردف القكانيف العثمانية ثـ القكانيف االنتدابية عمى اعتبار انيا 
صدرت قكانيف 6 1923ضمف منطقة فمسطيف االنتدابية ، كبعد تاسيس امارة شرؽ األردف عاـ 

، كتـ تعديمو مرتيف في نفس 1926-4-5تتعمؽ بالمخدرات منيا  قانكف العقاقير الخطرة المؤرخ في 
، كقانكف العقاقير الخطرة األردني لسنة 1927 قانكف الصيدلة كتجارة العقاقير كالسمكـ لسنةالسنة، 
 1955سنة  (10)، كبعد استقالؿ المممكة األردنية الياشمية  قانكف العقاقير الخطرة رقـ 1936

 كقانكف العقاقير الخطرة الفمسطيني رقـ 1936الذم الغى قانكف العقاقير األردني األردني لسنة 
سنة  (881)، كبناء عمى ىذا القانكف صدر نظاـ مكافات العقاقير الخطرة رقـ 1936لسنة  (17)

 ككما جرل تعديؿ ىذا القانكف 1973سنة  (79) ك صدر نظاـ مكافات العقاقير الخطرة رقـ 1957
                                                 

  محضر اجتماع  معالي كزير العدؿ  بالمجنة الفنية المكمفة مف المجنة العميا بمراجعة مشركع قانكف المخدرات - 1
. صباحا10:55الساعة  . 19/1/2014بتاريخ . راـ اهلل   . كالمؤثرات العقمية

  . المرجع السابؽ : حككمة غزة تعتمد قانكف المخدرات المصرم بدؿ اإلسرائيمي-  2
. المرجع السابؽ: التشريعي يجرم تعديالت عمى قانكف الزنا كالمخدرات-  3
 .المرجع السابؽ : الحككمة المقالة ستنفذ قريبا احكاـ االعداـ بحؽ تجار المخدرات-  4

.  المرجع السابؽ : تشريعي غزة يقر قانكف المخدرات-  5
  دنيا الكطف  ، عف المكقع:  يقر االعداـ لبعض مركجي المخدرات –تشريعي غزة  - انظر ايضا

www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/427220.html   29/8/2013 تاريخ الدخكؿ. 

. 1/9/2013 تاريخ الدخكؿ  /ar.wikipedia.org/wiki، عف المكقع امارة شرؽ االردف-  6
 

http://www.moh.gov.ps/portal/2011-12-07-09-56-08/
http://www.moh.gov.ps/portal/2011-12-07-09-56-08/
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 ، كقد 1988لسنة  (11)، ثـ صدر قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية رقـ 1973 كسنة1971سنة 
، كقد جرل تعديؿ ىذا 1999لسنة  (79)صدر بمكجبو نظاـ المخدرات كالمؤثرات العقمية رقـ 

 كما صدرت قرارات كتعميمات 2013،1 كسنة 2006 ك  سنة 2003 ك سنة 2002القانكف في سنة 
  . عديدة بناء عمى نظاـ المخدرات كالمؤثرات العقمية المذككر

التطكر التشريعي لجرائـ المخدرات في االتفاقيات الدكلية : الفرع الثالث

في غاية األىمية نظرا  دراسة التطكر القانكني لجرائـ المخدرات في االتفاقيات الدكلية  فإ
المخدرات  قد قامت بنقؿ األحكاـ الكاردة في االتفاقيات الدكلية بشأف جرائـالف معظـ دكؿ العالـ 
كاالنضماـ إلييا، أك مجاراة   بيا نشأ عف تكقيع ىذه االتفاقية أكاف االلتزاـإلى تشريعاتيا سكاء

 .لمتشريعات الحديثة المتأثرة بيذه االتفاقيات

لقد سعى المجتمع الدكلي منذ أمد بعيد لتحقيؽ أكجو التعاكف الدكلي لمكاجية مشكمة 
المخدرات اال أنو لـ يكف النظر الى المخدرات حتى نياية القرف التاسع عشر عمى انيا مشكمة 

 ، كفي ىذا السياؽ يمكف ذكر الفعاليات الدكلية 2دكلية تتطمب عمال جمعيا عمى نطاؽ عالمي
: التالية 

 عقد المؤتمر في ألفترة مابيف  االكؿ كالسادس كالعشريف مف شباط عاـ : 1909مؤتمر شنغيام - أ
 كالذم عني بالتدابير ضد االستخدراـ غير المشركع  لممخدرات في  3 دكلة13حضرتو 1909
 مما دعى  فقط  في الصيفالمؤتمر ألنو اقتصر عمى معالجة مشكمة أالفيكف كقد انتقد ىذاالصيف 

1911الى عقد مؤتمرىاؾ عاـ 
4 .

                                                 
. ، المرجع السابؽالتشريعات االردنية-   1
. 193 ، صالمرجع السابؽ: د راغب ، عمي احمد .لكاء-   2
. 197 ، ص المرجع السابؽ:  د راغب ، عمي احمد .لكاء-  3
  .13 ، ص المرجع السابؽ:السالؾ ، كامؿ فريد ،تقديـ البركفيسكر ايكارد ىكرف -  4
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 حيث عقدت   االتفاقية اكؿ اتفاقية دكلية لمكافحة المخدراتتعتبر ىذه: 1912  الىاماتفاقية - ب
1912 يناير 23في 

في مجاؿ الرقابة الدكلية عمى   تحقيؽ تعاكف دكليحيث ارست مبادمء1
: اقتصر  نطاقيا عمى أالفيكف كمشتقاتو كاىـ ما جاء فييا المخدرات

 .قصر االنتاج عمى االغراض الطبية كالعممية -1

 .اصدار قكانيف تكفؿ مراقبة االنتاج كالبيع كالتصدير كاالستيراد -2

.  منع تصدير أالفيكف الى البالد التي حظرت االتفاقية دخكلو الييا -3

. 2تحديد المدف كالمكاني التي يتـ خالليا االستيراد كالتصدير -4

 مكافحة مستيدفة  1925 في التاسع مف فبراير تمت ىذه االتفاقية : 1925 اتفاقية جنيؼ -ج
 كايجاد رقابة اكثر فاعمية مف تمؾ التي اكجدتيا اتفاقية التيريب كسكء استعماؿ المكاد المخدرة 

  كالتي اىتمت االتفاقية السابقة بتنظيـ استيراد  عمى محصكؿ أالفيكف كتكزيعو كتصديره  1912
كتصدير أالفيكف المصنع لمالغراض الطبية  كما استيدفت ىذه االتفاقية ايجاد رقاب كاشراؼ 

 الحشيش  كالتي خمت االتفاقية السابقة مف – الذم يصنع منو –دكلييف عمى تداكؿ القنب اليندم 
 3الرقابة عميو

 كاستيدفت ىذه االتفاقية 1931 يكليك 13ابرمت ىذه االتفاقية في : 1931اتفاقية جنيؼ عاـ - د
الحد مف تصنيع المخدرات كتنظيـ تكزيعيا كالزمت الدكؿ االطراؼ بتقدير احتياجاتيا مف المخدرات 

 4لالغراض المشركعة كانشات ىيئة لالشراؼ عمى عمميات المخدرات المشركعة 

                                                 
. 752ف ، ص . س . ف ، ب.د.، االسكندرية، بشرح تشريعات المخدرات، الطبعة االلى: مراد، عبد الفتاح -  1
 ،  المرجع السابؽ  ،  ، مجمة اردف بال مخدراتاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بمكافحة المخدرات:  ابك كندم ، سامر -  2

. 62ص
 .754 ، صالمرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح -   3

التعاكف الدكلي لمكافحة الجريمة ، دراسة لالستراتيجية الكطنية لمتعاكف الدكلي لمكافحة : شحاتة، عالء الديف-  4
  .264 ، ص2000، ايتراؾ لمنشركالتكزيع  ، القاىرة ، 1، طالمخدرات
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الزمت اتفاقية الدكؿ االطراؼ بتبني : 1936 المخدرات غير المشركع في ردع االتجاراتفاقية  -  ق
مبادمء قانكنية مف خالؿ سف تشريعاتيا الداخمية لعرقمة نشاط ممارسة التجارة غير المشركعة في 

 .1المخدرات كمعاقبة مرتكبييا بصرؼ النظر عف جنسياتيـ اك مكاف ارتكاب الجريمة 

تـ كتحت اشراؼ االمـ المتحدة تكقيع ىذا البركتكككؿ في الحادم عشر مف : 1946برتكككؿ - ك
 بمدينة كيمكسكس اليدؼ منو نقؿ اختصاصات عصبة االمـ  في مجاؿ 1946ديسمبر سنة 

2مكافحة المخدرات الى ىيئة االمـ المتحدة  
 

 لمرقابة 1931 الخضاع المخدرات الخارجة عف اتفاقية سنة 1948بركتككؿ باريس المبـر عاـ - ز
 تـ في 1931نظرا لظيكر انكاع عديدة مف المخدرات المصنعة لـ تتطرؽ ليا اتفاقية : الدكلية

 ابراـ برتكؿ باريس الخضاع المخدرات الخارجة عف اتفاقية سنة 1948التاسع مف نكفمبر عاـ 
3 لمرقابة الدكلية1931

 

ابـر ىذا البركتكككؿ لمحد مف زراعة أالفيكف بما يكجد تكازنا : 1953بركتكككؿ نيكيكرؾ عاـ -  ر
 4بيف الكميات المزركعة كبيف الكميات االزمة لالحتياجات العممية كالطبية

: اضافة الى ذلؾ فقد تـ الحقا ابراـ عدد مف االتفاقيات بشاف المخدرات كىي

. 1972كالتي تـ تعديميا ببركتكككؿ 1960االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة -1

 .1971اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة -2

اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة  -3
1988 .

. كىي االتفاقيات المعاصرة في مجاؿ المخدرات كالتي سيتـ التعرض ليا فيما بعد

                                                 
 .753 ، صالمرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح-   1

 .265،  صالمرجع السابؽ: شحاتة، عالء الديف-  2

 .752 ، صالمرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح -   3
 .  9 ، صالورجع السابق: وثبئق الوؤتور العرثً الثبلث والعشرٌي لرؤسبء اجهسح هكبفحخ الوخذراد -  4
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جرائـ المخدرات كعقكباتيا : المبحث الثاني

انطالقا مف المعايير المستمدة مف نصكص قانكف المخدرات يمكف تقسيـ جرائـ المخدرات 
الى  تصنيفات مختمفة، فيناؾ اشكاؿ مختمفة لالتصاؿ بالمخدرات مثؿ الزراعة كالصناعة كالتيريب 

.   1الخ، كىناؾ جرائـ بقصد االتجار كبقصد االستعماؿ الشحصي...كالنقؿ كالتعاطي كالبيع كالشراء

اركاف جرائـ المخدرات  : المطمب االكؿ

        في ىذا المطمب سأتحدث عف اركاف جرائـ المخدرات ، كىي الركف الشرعي كالركف المادم 
.                  كالركف المعنكم

   الركف الشرعي:الفرع االكؿ

 قانكف تضمنياالتي     المجرمة كالمعاقبةفي كؿ النصكص القانكنية يتمثؿ الركف الشرعي         
. كالمؤثرات العقميةالمخدرات 

     كالمؤثرات العقمية حصر المكاد المخدرة: أكال

إف مناط تكافر الركف الشرعي في الجرائـ عامة ىك خضكع االفعاؿ المادية لنص يقرر 
الجريمة كيحدد عقكبتيا، فاالفعاؿ بحسب األصؿ العاـ مباحة، إال انو كتحقيقا لمضركرات كالمصالح 
االجتماعية يتدخؿ المشرع فيجـر طائفة مف االفعاؿ يراىا تمس ىذه المصالح ، كىنا يخرج المشرع 
تمؾ االفعاؿ مف اإلباحة إلى عدـ المشركعية، بيد انو قد يككف ىناؾ مبررا يباح معو لمفرد اتياف 
فعؿ مف تمؾ االفعاؿ كيرخص القانكف لمفرد بذلؾ، كعند تكافر ىذا السبب ترتد ىذه االفعاؿ إلى 

  .أصميا العاـ في اإلباحة كال تقـك الجريمة

( 558)اف المادة األكلى مف األمر العسكرم بشأف العقاقير الخطرة رقـ كفي فمسطيف نجد 
" عقار خطر"ذكرت عبارة " التعاريؼ" النافذ في الضفة الغربية  جاءت  تحت عنكاف 1975لسنة 

المشار إلييا في الذيؿ الممحؽ باألمر العسكرم كعرفت انكاع محددة مف المخدرات، كما جاء في 

                                                 
  . 50 كص49 صالمرجع السابؽ ،  : السالؾ ، كامؿ فريد ،تقديـ البركفيسكر ايكارد ىكرف-  1
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انو يجكز لمضابط المسؤكؿ أف يصدر أمران بكجكب سرياف أحكاـ ىذا األمر مع أجراء ىذا االمر 
التغييرات المفصمة في األمر عمى العقاقير اآلتية كأمالحيا 

 اضافة الى انو 1مثيؿ المكرفيف، المعركؼ عادة بالككدييف، أثيؿ المكرفيف المعركؼ عادة بالديكنيف،
. 2يجكز لمضابط المسؤكؿ أف يغير الذيؿ أك يضيؼ إليو أك ينقص منو كأف يشترط فيو شركطان 

كمع كؿ ذلؾ يعاب عمى ىذا االمر انو لـ يحصر بصكرة كمية المكاد المخدرة في قكائـ 
ممحقو بو، مما أحدث لبسا في اعتبار بعض المكاد مكادا مخدرة ، كقد تصدت المحاكـ ليذه المسألة 

عمى اساس اعتماد الخبرة الفنية العتبار اف ىذه المادة مف المكاد المخدرة كالى تقدير المحكمة  
كاف ما اثاره ككيؿ الدفاع مف اف "... كمف ىذه المكاد ، مادة القات كمادة المارغكانا  كمثاال لذلؾ 

 ىك قكؿ مجرد ال يستند لقانكف 75 لسنة 558مادة الماريجكانا غير مجرمة بمكجب االمر العسكرم 
 . 3(...بؿ ىك مخالؼ لمقانكف كلالجتياد القضائي الفمسطيني المستقر عمى تجريـ مادة الماريجكانا

كفي تقديرم إف ما ذىبت إليو محكمة بداية قمقيمية ىك تطبيؽ لصحيح القانكف حيث أف 
. مادة المارغكانا ىي ذات مادة القنب اليندم الكاردة في األمر المذككر أعاله 

اما في االردف فقد تـ حصر المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية في ثمانية جداكؿ ممحقة 
منو عمى انو   (30)، كما  نصت المادة 1988لسنة  (11)بقانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية رقـ 

لمجمس الكزراء كبناء عمى تنسيب مف الكزير تعديؿ الجداكؿ المتعمقة بيذا القانكف بحذؼ أم مادة  )
منو اكاضافة أم مادة اخرل اليو اك تعديؿ النسب اكالمكاصفات كالشركط الخاصة كالمتعمقة بام 

.  (منيا

 بمبدأ 2014كقد اخذ مشركع قانكف مكافحة المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 
.  4 كما سبؽ بيانو كالمؤثرات العقميةحصر المكاد المخدرة

                                                 
 .1975لسنة  (558)بشأف العقاقير الخطرة رقـ  االمرمف  (40)انظرة المادة -  1
. 1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ مف  (41)انظر المادة -  2
رئيس . مقابمة مع القاضي سائد الحمداهلل - 27/2/2013 تاريخ 172/2005حكـ محكمة بداية قمقيمية في جناية رقـ - 3

 .صباحا11,00الساعة . 2013/ 3/6بتاريخ . قمقيمية . محكمة بداية قمقيمية
 .2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة مف  (1)  انظر المادة 4
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 النتائج المترتبة عمى تحديد المكاد المخدرة: ثانيا

:  مف اىـ النتائج المترتبة عمى حصر المكاد المخدرة ما يمي

نطاؽ تجريـ المكاد المخدرة  : أ

بيف فييا المكاد التي  (جداكؿ)بما اف المشرع لـ يضع تعريفا لممكاد المخدرة، ك أكرد قكائـ 
.تعتبر مكاد مخدرة، كبالتالي تخرج مف نطاؽ التجريـ المكاد غير الكاردة في ىذه الجداكؿ

1  

اف ثبكت اف الحبكب المضبكطة ليست مدرجة )ك تطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية 
ضمف العقاقير الخطرة يجعؿ مف حيازتيا اك االتجار بيا ال يشكؿ جرما بالمعنى المقصكد في 

. مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية24ك1//أ/8المادة 

اف محاكلة المتيـ إخفاء العقار داخؿ أمتعتو ال يصح اعتباره دليؿ اثبات طالما ثبت بالخبرة - 
. 2(الفنية اف حيازة ىذا العقار ال يشكؿ فعال مجرما كيككف الحكـ بعدـ المسؤكلية متفقا مع القانكف

عمى المحكمة اف ال تاخذ مف اقكاؿ المميز لدل ادارة مكافحة المخدرات )ككذلؾ في حكميا 
اال بما ادلى بو كىك اعترافو بضبط المبمغ لديو فقط دكف اف تنسب اليو اعترافو بالمتأجرة 

                                                 
اف االنضماـ الى االتفاقيات الدكلية بشاف تجريـ المخدرات ال يعني الغاء اك تعديؿ جداكؿ المخدرات الممحقة بالقانكف  )- 1

كفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية باف االتفاقية الدكلية لممخدرات المكقعة في نيكيكرؾ كالتي صدر بشانيا القرار 
 ىي مجرد دعكة 2/2/1967 كالتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/5/1966 بتاريخ 1966 لسنة 1764الجميكرم رقـ 

مف الدكؿ بصفتيـ اشخاص القانكف الدكلي العاـ الى القياـ بعمؿ منسؽ لضماف فعالية التدابير المتخذة ضد اساءة استعماؿ 
 احكاـ قكانيف المخدرات المعمكؿ بيا – صراحة اك ضمنا –المخدرات كيتبيف مف االطالع عمى نصكصيا انيا لـ تمغ اك تعدؿ 

 منيا عمى االحكاؿ التي تدعك الدكؿ الى تجريميا كالعقاب عمييا دكف اف 36في الدكؿ المكقعة عمييا  اذ نصت المادة 
تتعرض الى تعريؼ الجرائـ كاجراءات المحاكمة كتكقيع العقاب كتركت ذلؾ كمو الى القكانيف المحمية في الدكؿ المنظمة الييا 

ال تتضمف ىذه المادة أم حكـ يخؿ بمبدا تعريؼ الجرائـ التي " يؤكد ذلؾ ما جرل بو نص الفقرة الرابعة مف تمؾ المادة مف انو 
كمف ثـ فاف مجاؿ تطبيؽ احكاـ " تنص عمييا كمحاكمة مرتكبييا كمعاقبتيـ كفقا لمقكانيف المحمية في الدكؿ االطراؼ المعنية

 .(ىذه االتفاقية يختمؼ عف مجاؿ تطبيؽ احكاـ قانكف المخدرات المعمكؿ بو في الجميكرية العربية المتحدة

مجمكعة احكاـ محكمة  - 6/3/1972 كايضا نقض 1971/ 3/ 28 ؽ جمسة   40 لسنة 1976الطعف رقـ - انظر* 
     .8 ، صالمرجع السابؽ :محمد ، السيد خمؼ -  انظر ايضا *  301ص70ؽ23النقض س 

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ -  1994 سنة 2383 صفحة 189/94قرار رقـ - 2
، الجزء الثاني، ككالة التكزيع االردنية، عماف، 1، ط 1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 

  .928، ص 1996
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بالمخدرات، كما اف عمييا اف تذكر رقـ الجدكؿ الممحؽ بقانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الذم 
كردت بو  اسماء العقاقير المضبكطة  المذككرة بتقرير المختبر الجنائي كمف ثـ تصدر حكميا 

  .1(المقتضي، كلما لـ تفعؿ فيككف حكميا مشكبا بقصكر بالتسبيب كالتعميؿ

ال يجكز القياس عمى المكاد  )كما قضت محكمة النقض المصرية في حكميا مف انو 
، كقضت ايضا        (المبينة في الجداكؿ ، لما ىك مقرر مف اف القياس محظكر في مجاؿ التأثيـ

صحة حكـ االدانة في جرائـ المخدرات اقتضاؤىا اف تككف المادة المضبكطة في عداد المكاد  )
  .  2  (...المبينة حصرا بالقانكف 

يشترط لصحة الحكـ باالدانو ، في جرائـ  ) كقضت محكمة النقض المذككرة اعاله 
المخدرات، اف تككف المادة المضبكطة مف عداد المكاد المخدرة المبينة حصرا في الجدكؿ الممحؽ 

. 3(بالقانكف المجـر

العبرة في اف المادة مف المكاد المخدرة مف عدمو، ىك بمدل )كما قضت ذات المحكمة 
. 4(كركدىا ضمف المكاد المؤثـ احرازىا قانكنا في القانكف المعمكؿ بو كقت ضبطيا

كفي تقديرم انو ال بد كأف تككف المادة المخدرة المضبكطة مع المشتبو بو مف المكاد المبينة 
" . ال جريمة كال عقكبة إال بنص" حصرا في القانكف ألف ذلؾ تجسيدا لمبدأ 

 

 

                                                 
المبادم القانكنية لمحكمة التمييز االردنية في القضايا : مدغمش، جماؿ  ، 94 س2377  ص177/94تمييز جزاء رقـ - 1

 .93، ص1996 ، دكف تحديد الطبعة ، عماف ، المكتبة المركزية ، الجزائية

 قضائية 63سنة 8343 طعف رقـ 1993 يكلية 20 ك  718 ص 159 رقـ 26س 1975 نكفمبر 23في  -  2
 ، 2ط قانكف المخدرات معمقا عميو بالفقو كاحكاـ النقض كاألدارية العميا كالدستكرية العميا  ، : حافظ، مجدم محب -  

 .12 كص 11، ص 1997 القاىرة ،المكتبة القانكنية ،

. 356 ، ص المرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح  - 470ص21 س3/1970/ 29الطعف  -  3
. 356 ، ص المرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح  - 303 ص 22 س 38/3/1971الطعف -  4
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بياف كنو المادة المخدرة في حكـ االدانة  : ب 

عمى المحكمة متى كاجيت مسالة فنية اف تتخذ ما تراه مف الكسائؿ في تحقيقيا ، كما أنو 
 كمف ذلؾ الكشؼ عف كنو المادة 1 عمييا أف تبيف في الحكـ االسباب المكجبة لمبراة اك االدانة

. 2المخدرة كالقطع بحقيقتيا كالذم ال يصمح فيو غير الدليؿ الفني 

كيكفي كقكع التحميؿ عمى جزء  مف مجمكع ما تـ ضبطو مف مادة مخدرة ما داـ المتيـ ال 
ينازع في تمؾ العينات التي ىي جزء مف مجمكع ما تـ ضبطو ، كفي ىذا قضت محكمة النقض 

اف النعي عمى الحكـ المطعكف فيو بالخطأء في االسناد تاسيسا عمى انو لـ يتـ تحميؿ  )المصرية  
ما ضبط مف طرب الحشيش جميعيا انما ىك منازعة مكضكعية في كنو بقية المكاد المضبكطة 
التي لـ ترسؿ لمتحميؿ فضال عف انو ال ينفي عف الطاعف احرازه لكمية الحشيش التي ارسمت 

. 3 (لمتحميؿ فمسؤكليتو الجنائية قائمة عمى احراز ىذه المكاد قؿ ماضبط منيا اك كثر

 اما في فمسطسف فانو كلعدـ جكد مختبر جنائي حككمي في فمسطيف فانو تـ اعتماد
التقارير الصادرة عف مختبرات جامعة القدس أك النجاح أك بيرزيت أك األزىر أك اإلسالمية  

كالمكقعة بتكقيع المكظفيف المسئكليف عنيا كالمتضمنة نتائج ألفحص الكيماكم أك التحميؿ الذم 
تقبؿ في معرض البينة في االجراءات الجزائية كأنيا كأجركه بأنفسيـ بشأف أية مادة مشتبو بيا، 

كما اف ىناؾ قرار مف -  ، 4صادرة مف مختبر الحككمة الكيماكم أك مف محمؿ الحككمة الكيماكم
 بانشاء معمؿ جنائي في الضفة الغربية كآخر 27/4/2004تاريخ  (98)مجمس الكزراء كىك رقـ 

 .5في قطاع غزة 

                                                 
 . قانكف االجراءا ت  الجزائيةمف (276)ك   (208)انظر المادة -  1

 .6 ، صالمرجع السابؽ: حافظ، مجدم محب-  2
 ،  المرجع السابؽ: محمد ، السيد خمؼ ، 1232 ص 23 س 1972/ 11/ 19 ؽ جمسة 42 لسنة 928الطعف رقـ - 3

 .12ص
 .1998لسنة  (16)القرار الرئاسي بشأف مختبرات الجامعات رقـ مف  (1)انظر المادة - 4
 .27/4/2006(  63) العدد:انظر الجريدة الرسمية -  5
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 انو كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات يمكنني القكؿ انو يتـ التاخر كتجدر االشارة
 اال في فحص العينات السباب عديدة منيا مثال اف نقميا بحاجة لطمب تنسيؽ مف الطرؼ االخر،

اف التاخير في فحص العينة ال يؤثر عمى سير التحقيؽ كفي ىذا الصدد قضت محكمة االستئناؼ 
لمحكمة البداية اف تقبؿ في ظركؼ تخمية السبيؿ بالكفالة اذا كاف مف شاف ذلؾ عدـ التاثير " ... 

عمى سير التحقيؽ كالمحاكمة كعدـ االخالؿ باالمف كالنظاـ العاـ  ، كحيث اف ما تبقى مف التحقيؽ 
كحيث اف االستئناؼ كارد لذا تقرر قبكلو ... كىك تقرير المختبر الجنائي ال يؤثر عمى سيره 

. 1..." مكضكعا كفسخ القرار المستانؼ

مف مراجعة كافة األكراؽ يتبيف انو لـ ترسؿ ... )كفي ذلؾ قضت محكمة التمييز المبنانية 
العينات مف المادة المضبكطة لمتحميؿ اثباتا لماىيتيا كبالتالي اثباتا لمركف المادم لمجريمة مكضكع 
المالحقة، عمى الرغـ مف ذلؾ فاف المحكمة تخطت ىذه الكاقعة معتمدة في باب األدلة كفي التجريـ 
ككف المادة المضبكطة ىي مف النكع المخدر دكف أف تبيف االثبات عمى ما يحمميا عمى مثؿ ىذا 

القكؿ، اف مثؿ ىذا االغفاؿ ينصب عمى العنصر المادم لمجريمة الكاجب اثباتو، كاف مف شأف ذلؾ 
. 2(...الحكـ الى االبطاؿ... اف يعرض 

الكشؼ عف كنو المادة المضبكطة كالقطع )كما قضت محكمة النقض المصرية  مف أف 
بحقيقتيا  ال يصمح فيو غير التحميؿ كال يكتفى فيو بالرائحة، كال يجدم في ذلؾ التدليؿ عمى العمـ 
مف ناحية الكاقع  فاذا خال الحكـ مف الدليؿ ألفني الذم يستقيـ بو قضاؤه فانو يكف معيبا متعينا 

 . 3(نقضو

 تـ كضع مشركع قانكف المختبر الجنائي  كالذم 2011كتجدر االشارة الى انو في سنة 
مادة ، كما انو يجرم اآلف تجييز المختبر الجنائي عمى اف تككف ادارتو العامة  (28)يتككف مف 

                                                 
 .الورجع السابق : الوقتفً- 6/5/1998 تبرٌخ 98/530  رقن استئٌبف جساء -1
  .321 ك320ص  ، المرجع السابؽ: ، بالي،سمير فرناف ، كاالحمد ، كسيـ حساـ الديف 3/6/1997تمييز جزائية لبنانية  -2
المرجع  : ، حافظ، مجدم محب231ص48رقـ 11 مجمكعة احكاـ محكمة النقض س 1960 مارس سنة 14نقض - 3

 .13، صالسابؽ 
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، حيث سيقـك بمياـ تحقيؽ األدلة 1تابعة لكزارة الداخمية كيقـك بعممو بإشراؼ مدير عاـ الشرطة 
. 2كضبطيا كفحص العينات المرسمة اك األشخاص المحاليف اليو كتنظيـ التقارير الخاصة بذلؾ

كمية المادة المخدرة  : ج

ال تعتبر كمية المادة المخدرة عنصرا مف عناصر التجريـ في كؿ الحاالت ، فام كمية 
تكفي لمعقاب، حتى كلك كاف مقدارىا ضئيال ، كذلؾ الف القانكف لـ يعيف حدا أدنى لمكمية المحرزة 

مف المادة المخدرة، لكف قد تعتبر كمية المادة المخدرة عنصرا في الجريمة في حاالت محددة، 
كمثاال لذلؾ عندما يعيف القانكف نسب فركؽ الكزف المسمكح فييا لالشخاص المرخص ليـ بحياز 

  .كاحراز المكاد المخدرة

كال عبرة ايضا بكبر الكمية المضبكطة، كفي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز األردنية 
اف االتجار في المكاد المخدرة مف عدمو  كاقعة مادية تستقؿ محكمة المكضكع بتقديرىا، كعميو فاف )

قطعة حشيش في منزؿ المميز ضده   (91)تقديـ النيابة العامة الدليؿ الكافي الذم يثبت اف كجكد 
االكؿ كحيازتو ليا كاف بقصد االتجار مكتفية بكبر حجـ الكمية المضبكطة كقرينة عمى قصد 

 3.(...االتجار اليثبت ىذا القصد 

لما كاف القانكف لـ يعيف حدا ادنى لمكمية المحرزة مف  )كما قضت محكمةالنقض المصرية 
المادة المخدرة كاف العقاب كاجب حتما ميما كاف المقدار ضئيال  متى كاف لو كياف محسكس امكف 

كما ىك حاصؿ في الدعكل المطركحة بالنسبة لفتات الحشيش المضبكط في مسكف - تقديره
. 4(... فاف النعي عمى الحكـ بالخطأ في تطبيؽ القانكف في غير محمو–الطاعف 

                                                 
  . 2011مشركع قانكف المختبر الجنائي لسنة مف  (2)انظر المادة -  1

  .2011مشركع قانكف المختبر الجنائي لسنة مف  (5)انظر المادة - 2

 .102 ، صالمرجع السابؽ: مدغمش، جماؿ ، 93س2478ص199/93تمييز جزاء رقـ- 3

  .  37، 1988 ، مكتبة غريب ، القاىرة  ، 2، طجرائـ المخدرات : الدىبي، ادكار غالي - 4
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كيجب اف يتـ تحريز ما يضبط مف المكاد المخدرة لدل كؿ متيـ عمى حدة في حرز مستقؿ 
اذا ضبطت مكاد مخدرة في اماكف متعددة - كيتبع ىذا األجراء كذلؾ بالنسبة الى كؿ مادة تضبط  

.  فيجب تحريز ما يضبط منيا في كؿ مكاف عمى حدة كلك كانت لمتيـ كأحد

تحديد نسبة المخدر  : د 

قد يرل المشرع اعتبار المادة مخدرة اذا بمغت فييا المادة المككنة ليا نسبة معينة ، فاذا 
  .قمت المادة االساسية عف نسبة معينة خرجت مف نطاؽ التجريـ

عمى محكمة أمف الدكلة معالجة دعكل  )كفي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز األردنية 
حيازة عقاقير خطرة بقصد التعاطي كتقديميا لمغير دكف مقابؿ في ضكء النصكص القانكنية       

ك البينة ألفنية التي تبيف ما اذا كاف كانت نسبة المكاد المخدرة  بالمستحضر الطبي المضبكط 
ضمف الحدكد المسمكح بيا أـ يندرج ضمف العقاقير الخطرة، كال يستقيـ طرح المحكمة تقرير 
. 1 (...المختبر الجنائي  المستند إلى أساليب عممية، ألف الخبرة ألفنية ال تنقض اال بخبرة مماثمة

لما كانت مادة الديكسا مفيتاميف كامالحيا )كما قضت محكمة النقض المصرية مف انو 
الممحؽ بالقانكف رقـ  (1) الى الجدكؿ رقـ 1960 لسنة 206كمستحضراتيا قد اضيفت بالقانكف رقـ 

 دكف تحديد نسبة معينة ليا ، كذلؾ عمى خالؼ بعض المكاد االخرل بما مفاده 1960لسنة 182
اف القانكف يعتبر ىذه المادة مف الجكاىر المخدرة بغض النظر عف نسبة المخدر فييا ، كمف ثـ 
. 2(فاف القكؿ بضركرة اف يبيف  الحكـ باالدانة نسبة المخدر في تمؾ المادة ال سند لو في القانكف

ضبط المادة المخدرة : ق 

ال يشترط لصحة الحكـ باالدانة اف تضبط المادة المخدرة محؿ الجريمة ، فيكفي لسالمة 
. الحكـ أف تتاكد محكمة المكضكع مف كقكع الفعؿ المككف لمجريمة مف المتيـ

                                                 
 .97 ، صالمرجع السابؽ: مدغمش، جماؿ ، 95س2786ص 481/94تمييز جزاء  رقـ - 1

المرجع  :   ، حافظ ، مجدم محب454ص83 رقـ 31مجمكعة احكاـ محكمة النقض س1980 مارس سنة 26نقض  -2
 .19، صالسابؽ 
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كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات فانو تـ تخفيؼ احالة القضايا التي ليست فييا 
مكاد مخدرة مضبكطة كالتي يتـ احالتيا بناء عمى االعتراؼ فقط، كذلؾ لتجنب براءة المتيـ أك 

. المتيميف في القضايا، االمر الذم ينعكس عمى اداء النيابة العامة

اف ضبط المادة المخدرة بالباص الذم صعد اليو )كقد قضت محكمة التمييز األردنية 
المميز ال يشكؿ كحده دليال عمى حيازتو ليذه المادة اك اشتراكو بحيازتيا مع المحكـك عميو االخر 
كالذم لـ يرد باقكالو ما يدؿ عمى اف  لممميز ضمعا بحيازتيا أك التدخؿ كعميو فاف إدانة المميز ال 

. 1(تستند الى أساس سميـ

اال اف  شرط إرساؿ المادة الى الفحص كثبكت أنيا مخدرة ليس شرطا لصحة حكـ االدانة 
الف ذلؾ يصطدـ بالقاعدة العامة في االثبات الجنائي مف أف القاضي حر في اف يبني حكمو في 
اإلدانة مف أم دليؿ يطمئف اليو حتى كلك لـ تضبط المادة المخدرة اذ انو ليس ركنا مف اركاف 

. 2الجريمة

كال يمـز لتكافر ركف االحراز اف تضبط المادة المخدرة مع المتيـ ، بؿ يكفي اف يثبت اف 
المادة كانت معو بام  دليؿ يككف مف شأنو اف يؤدم الى ذلؾ، كفي ذلؾ قضت محكمة النقض 

متى اثبتت المحكمة في حؽ المتيـ انو ضبط كىك يدخف الحشيش، فاف ىذا يكفي )المصرية 
.  3 (العتباره محرزا لتمؾ المادة مف غير اف يضبط معو فعال عنصر مف عناصرىا

اال اف ىناؾ رأم اخر يشترط ضركرة ضبط المادة المخدرة لصحة الحكـ باالدانة ، الف 
القاضي ممـز ببياف نكع المخدر كىذا يتطمب االستعانة باراء الخبراء كىذا لف يككف إال بضبط المادة 

 .       4المخدرة 

                                                 
. 106 ، صالمرجع السابؽ  :، مدغمش، جماؿ94س2392ص182/94تمييز جزاء - 1
 .16، صالمرجع السابؽ: محمد ، السيد خمؼ - 2

  المرجع السابؽ: حافظ، مجدم محب  ،819ص 277رقـ 7مجمكعة احكاـ محكمة النقض س1956 يكنيو سنة 4نقض  -3
 .20، ص 

الجزء الثاني ، المكاجية التشريعية لمكافحة جرائـ المخدرات كالمؤثرات –  المخدرات ككيفية مكاجيتيا :ابراىيـ راسخ - 4
 27،  ص2008،   االمارات العربية المتحدة ،، مطبعة الفجيرة الكطنية 2 ، طالعقمية
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كفي تقديرم أف الرأم األكؿ اصح ذلؾ أف جرائـ المخدرات يتـ إثباتيا بكافة الطرؽ التي يتـ 
.  بيا تطبيقا لمقكاعد العامة في اإلثبات الجنائيلإثبات الجرائـ األخر

الركف المادم : الفرع الثاني

يتككف الركف المادم في جرائـ المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية مف عنصريف ، اكليما 
المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية ، كثانييما السمكؾ األجرامي المتمثؿ في صكرة مف صكر االتصاؿ 

 ألفعؿ أك االمتناع الذم المادم أك القانكني بالمخدر أك المؤثر العقمي التي نص عمييا القانكف، ام
بكاسطتو تكتشؼ الجريمة ك يكتمؿ جسميا، كال تكجد جريمة بدكف ركف مادم، إذ بغير مادياتيا ال 

.  اعتداءأمالفراد أك الجماعة باتصاب حقكؽ 

 أك المؤثر العقمي   المادة المخدرة:أكال

، أم  أك المؤثر العقمي ىك المادة المخدرةالركف المادم لجرائـ المخدراتالعنصر األكؿ مف  
كما نص  أك مستحضرات  أك مؤثرات عقمية نباتات مخدرة أك أف ينصب ألفعؿ عمى مادة مخدرة

عميو قانكف المخدرات، كىك ما تـ بيانو سابقا عند الحديث عف أنكاع كتصنيفات المخدرات 
   .   كالمؤثرات العقمية كالسالئؼ الكيميائية، كمبدأ حصرىا ،اضافة الى ما سيتـ شرحو بالتفصيؿ الحقا

السمكؾ األجرامي : ثانيا

االفعاؿ المادية المتصمة بالمخدرات : أ

 االستيراد ك التصدير ك النقؿ - 1

يقصد بجمب المادة المخدرة الفعؿ الممكف الدخاليا الى اراضي الدكلة بام كسيمة مف 
، 1الكسائؿ، كتتـ الجريمة بمجرد دخكؿ المكاد المخدرة حدكد اقميـ الدكلة مف أم منفذ مف منافذىا

كيصح اف تقؼ الجريمة عند حد الشركع، كيراد بالتصدير اخراج المكاد المخدرة مف أراضي الدكلة 
بصرؼ النظر عف ما اذا كاف يقصد منو إدخاليا الى دكلة اخرل أك مجرد التخمص منيا، اذ اف 

                                                 
 .28 ، ص المرجع اليسابؽ:  ابراىيـ راسخ- 1
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الباعث عمى الجريمة ال أثر لو في قياميا، كال تتـ عممية التصدير اال بخركج الماد المخدرة مف 
حدكد الدكلة االرضية اك مف مياىيا االقميمية ، فاف ضبطت قبؿ ذلؾ تقؼ الجريمة عند حد 

. 1الشركع

 عمى االفعاؿ المحظكرة 1975 2لسنة  (558)كقد نص االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
عمى  (32)كنص في المادة ، (18- 13)بيذا الشأف اال بترخيص مف الجية المختصة  في المكاد 

1988لسنة  (11)كما نص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ ، 3العقكبة
عمى االفعاؿ 4

  بيذا الصدد إال إذا كانت لألغراض الطبية أك العممية بمقتضى ترخيص خطي مف الكزيرالمحظكرة
، اما مشركع قانكف المخدرات  (22 ك3 ك1/أ/8)  كنص عمى العقكبة في المادة (أ/6 )ك (3)

كالترخيص في  (2،4)المادتيف  فقد نص عمى الحظرفي 2014كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة
 .5(13،11،9،7،6،22)، كالمعاقبة في المكاد(5)المادة 

ابداء المتيـ استعداده لتصريؼ كبيع المخدرات التي  )كقضت محكمة التمييز األردنية 
سيرسميا شخص اخر لبناني الى األردف كتردده عمى سيارة تقؼ باستمرار في كراج ألفندؽ كقيامو 

في أحدل المرات بفتح صندكؽ السيارة الى اف ألقي القبض عميو ثـ ضبطت المخدرات في صندكؽ 
السيارة ال يعني اف المتيـ استكرد المخدرات المضبكطة اك انو قاـ بحيازتيا اك بيعيا كتككف ادانتو 
بيذه الجرائـ دكف اف تستقصي المحكمة عالقة المتيـ بالسيارة اك لمف تعكد كمف الذم كضعيا في 

                                                 
. 264 كص262 ،  صالمرجع السابؽ:  ا مراد، عبد الفتاح -1
المقصكد باالستيراد  كىك االستيراد الذم ليس بطريؽ 1975لسنة   (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ حدد - 2

 "برسـ الترنسيت"، كما حدد االمر المذككر اعاله المقصكد   الترانسيبت، كالتصدير كىك التصدير الذم ليس بطريؽ الترانسيت

مجمكب إلى المنطقة بطريؽ البر أك الجك أك البحر بقصد نقمو إلى بالد أخرل بكاسطة النقؿ نفسيا أك بكاسطة نقؿ أخرل - 
 .مف ذات االمر (1)المادة- انظر*سكاء أنزؿ إلى البر أك نقؿ إلى باخرة في المنطقة أـ ال 

-15) الحاالت التي ال تسرم عمييا الشركط كالمحظكرات المبينة في المكاد  مف ذات االمر( 19)المادة استثنت - 3
18 . )

 لـ يحدد المقصكد باالستيراد كالتصدير اال انو حدد 1988لسنة  (11)قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية االردني رقـ -  4
   (الترانزيت)المقصكد بالنقؿ كىك نقؿ المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية مف مكاف إلى آخر داخؿ المممكة أك غبرىا 

 .ذات القانكفمف  (2)المادة - انظر* 

رىا عب اك دكلة فمسطيفنقؿ المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية مف مكاف الى ٌاخر داخؿ : النقؿعرفت المادة االكلى منو -  5
 ." الترانزيت"
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كراج ألفندؽ كما ىي جنسيتيا مخألفة لمقانكف كال يشكؿ ذلؾ جناية استيراد المخدرات كاالتجار بيا 
. 1(مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية (1/أ/8)خالفا ألحكاـ المادة 

اذا كانت المحكمة قد قنعت مف افادة المتيـ االكؿ بانو  )كما قضت المحكمة المذككرة 
 –استمـ الحقيبة مف المتيـ الثاني لتسميميا الى أىمو في مصر دكف أف يعرؼ أف بداخميا افيكف 

 فاف المفيـك المعاكس ليذا التعميؿ –كذلؾ رجكعا عف اعترافو أماـ محقؽ ادارة مكافحة المخدرات 
اف المميز ضده الثاني ىك الذم استخدمو كدكف عممو لتصدير المخدرات فيككف الحكـ بالتالي 

. 2(ببراءة المميز الثاني غير منسجـ مع حيثياتو كمشكبا بقصكر التعميؿ

اذا كاف الحكـ قد اطمؽ القكؿ باعتبار ألفعؿ جمبا كلك )كقضت محكمة النقض المصرية انو 
تحقؽ فيو قصد التعاطي أك االستعماؿ الشخصي، فانو يككف قد أخطأ في تطبيؽ القانكف، كالجمب 
الذم عناه المشرع استيدؼ مكاجية عمميات التجارة الدكلية في المكاد المخدرة كالقضاء عمى تيريبيا 

 .3(كفاءا بالتزاـ دكلي عاـ قننتو االتفاقيات الدكلية المختمفة

مجرد ادخاليا الى . الجكاىر المخدرة مف البضائع الممنكعة )كما قضت ذات المحكمة 
. البالد قبؿ الحصكؿ عمى ترخيص يتحقؽ بو الركف المادم لجريمتي الجمب كالتيريب الجمركي
كجكب االعتداد بالجريمة التي ذات العقكبة االشد دكف عقكبة الجريمة الثانية اصمية كانت اك 

. 4(تكميمية

                                                 
 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد، كخالد يكسؼ - 1998 سنة1583 صفحة 242/97قرار رقـ - 1

،االصدار االكؿ ، الدار العممية الدكلية لمنشر 1 ط ،2001- 1996القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
  .556، ص2002كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية  : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ- 1994 سنة2374 صفحة 192/94قرار رقـ - 2
  .681، المرجع السابؽ ، ص 1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 

، ، المرجع السابؽشرح تشريعات المخدرات :مراد، عبد الفتاح ، 130 ؽ21 احكاـ محكمة النقض س6/4/1970نقض -  3
 . 263ص 

المرجع   :  الشكراني، عبد الحميد ك الدناصكرم، عز الديف - قضائية58 لسنة 3077 طعف رقـ 20/11/1988نقض - 4
. 90، صالسابؽ
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  1االنتاج ك االستخراج - 2

 خمؽ اك استحداث جكىر مف الجكاىر المخدرة غير مكجكدة اصال ، اما  يقصد باالنتاج
. 2االستخراج ىك تحمؿ مادة قائمة بطريقة عزؿ عناصرىا كاالبقاء عمى الجزء المخدر منيا

1975لسنة  (558)كقد حظر االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
انتاج  (6) في المادة 3

عقار مف العقاقير الخطرة أك استخراجو أك استخالصو مف مادة أخرل اال بترخيص مف الجية 
، كما نص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني (32)المختصة كنص عمى العقكبة في المادة 

1988لسنة  (11)رقـ 
 )كما نص العقكبة في المكاد ، (4،3) في المكاد  عمى ىذه الجرائـ4

10،8،،7، 12،14). 

2014اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 
 ، فقد نص عمى 5

، كنص عمى العقكبة في (5)كعمى الترخيص في المادة  (2،4)المادتيف ىذه الجرائـ في 
(. 13،11،9،7،6)المكاد

 

 
                                                 

جميع العمميات غير االنتاج  ، " الصنع بانو (ب)في مادتيا االكلى الفقرة 1961 االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنةعرفت - 1
 ".التي يحصؿ بيا عمى المخدرات كتشمؿ التنقية كتحكيؿ المخدرات الى مخدرات اخرل

 .286 كص 285 ، ص  المرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح - 2

 المقصكد بالتغيير تغيير صفة العقار بعممية كيماكية كيستثنى 1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ حدد -  3
مف ذلؾ تغيير أشباه القمكيات إلى أمالحيا، اما الصنع فيشمؿ كؿ عممية مف عمميات التكرير كتغيير أشباه القمكيات إلى 

. مف ذات االمر (1)انظر المادة .* أمالحيا 
 

  فصؿ  كىكالمقصكد باإلنتاج1988لسنة  (11) قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية االردني رقـ مف (2)حددت المادة -  4
مادة  مخدرة =أم عممية يتـ الحصكؿ بكاسطتيا عمى أم  كىك المادة المخدرة أك المؤثرات العقمية عف اصميا النباتي ك الصنع

أك مؤثرات عقمية بغير طريقة اإلنتاج بما في ذلؾ  عمميات التنقية كاالستخراج كتحكيؿ المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرل 
كالمؤثرات العقمية إلى مؤثرات عقمية  أخرل  كصنع مستحضرات غير التي يتـ تركيبيا مف قبؿ الصيدليات بناء عمى كصفة 

.  طبية   
باإلنتاج كالصنع  فقد حدد المقصكد مشركع قانكف مكافحة المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني مف (1)المادة حددت -  5

 . كما عرفيا القانكف االردني
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الحيازة كاالحراز   - 3

اف الذاتية الخاصة لقانكف العقكبات باعتباره قانكف الدفاع االجتماعي قد أدت إلى أف يككف 
 مفيـك مغاير لمفيكميا في القانكف المدني ، خاصة كأف – في نظر قانكف المخدرات –لمحيازة 

القانكف المدني قد تصدل لمحيازة بقصد تحديد اثارىا كتقرير حمايتيا باعتبارىا أحد مصادر 
الحقكؽ، اما في قانكف المخدرات فاف حيازة المخدر محؿ لمتجريـ، كبالتالي فاف اختالؼ  دكر 

. 1الحيازة في القانكنيف المدني كالجنائي قد اثر بطبيعة الحاؿ في تحديد مضمكنيا

يقصد بالحيازة في قانكف الخدرات االستئثار بالمخدر عمى سبيؿ الممؾ االختصاص دكف 
حاجة الى االستيالء المادم عميو ، فيعتبر الشخص حائزا كلك كاف محرز المخدر شخصا اخر 

يكفي العتبار  المتيـ حائزا اف يككف  سمطانو )، كفي ىذا تقكؿ محكمة النقض المصرية 2نائبا عنو
. 3(مبسكطا عمى المخدر كلك لـ يكف في حيازتو المادية

كيقصد باالحراز مجرد االستيالء ماديا عمى المخدر بغض النظر عف الباعث عمى 
االحراز يستكم في ذلؾ اف يككف الباعث ىك معاينة المخدر تمييدا لشرائو اك أم امر اخر طالت 

، أم اف االحراز ىك مجرد االستيالء ماديا عمى المخدر الم غرض مف 4فترة االحراز اك قصرت 
االغراض كحفظو عمى ذمة صاحبو اك نقمو لجية معينة اك تسميمو لمغير اك اخفائو عف أعيف 
الرقباء أك السعي في اتالفو حتى ال يضبط اك االنتفاع بو الى غير ذلؾ مف االغراض التي ال 

. 5يمكف حصرىا

                                                 
. 66 ، صالمرجع السابؽ: الدىبي، ادكار غالي-  1
، المكتب الفني لالصدارات القانكنية ، القاىرة ، 1، ط المكسكعة الشاممة في جرائـ المخدرات: الفقى، عمرك عيسى-  2

  .82 ك81، ص 1999

 ،  ص   المرجع السابؽ:مراد، عبد الفتاح -   مجمكعة احكاـ النقض262 ص 52 رقـ 31 س24/8/1980نقض -  3
288.  

  .81 ، صالمرجع السابؽ : ؽ ،الفقى، عمرك عيسى 25لسنة 86 الطعف رقـ 11/4/1955جمسة -  4

: مراد، عبد الفتاح -  1956يناير /16 419 ص 315 رقـ 3 مجمكعة القكاعد القانكنية ج 1935 يناير سنة 14 نقض - 5
. 291 ، ص المرجع السابؽ
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كالحيازة كاالحراز جريمتاف مستمرتاف كتخضع ألحكاـ ىذا النكع مف الجرائـ في شاف مبدأ 
تقادـ الدعكل الذم يبدأ مف كقت انقطاع حالة االستمرار، كما اف افعاؿ الحيازة كاالحراز تتداخؿ 

حسب األحكاؿ مع االفعاؿ المادية األخرل كىذا التداخؿ يجعؿ مف الحيازة كاالحراز الركنيف 
المادييف المميزيف لجرائـ المخدرات  بكجو عاـ عف غيرىا مف الجرائـ، اال انو يتـ التمييز بيف 

.  1الحيازة كباقي االفعاؿ عف طريؽ طبيعة ألفعؿ كالدافع أك الباعث عمى ارتكابو

تعتبر حيازة المكاد المخدرة اك المكاد المتفجرة )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية 
جريمة مستمرة كتنتيي الحيازة كعالقة مادية بالتخمي عف ىذا الشيء كالتخمص منو بشكؿ تنقطع 

. 2(...الصمة كالسيطرة ما بيف الحائز كالشيء

 ىذه 1975لسنة  (558)مف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ  (7)كقد حظرت  المادة 
، كما نص عمى (22)ك المادة  (12-7)االفعاؿ ككذلؾ اجازة االحراز كاالستعماؿ في المكاد 

. 3(30)العقكبة في المادة 

كقد ثار جدؿ عمى المحكمة المختصة بنظر جريمة احراز عقار خطر اكاستعمالو، فيما اذا 
كاف مف اختصاص محكمة البداية اـ محكمة الصمح ، حتى حسمت محكمة النقض ىذا االمر 

فاف جريمة احراز عقار خطر كاستعمالة تدخؿ في عداد الجرائـ الجنحية التي تختص ... )بقكليا
. 4(...بنظرىا محكمة الصمح االمر الذم يغدك معو القرار المطعكف فيو مستكجب النقض

                                                 
. 85 ك84 ، ص المرجع السابؽ: ابراىيـ راسخ -  1
المبادمء القانكنية  : خالد، محمد ،كخالد يكسؼ مجمكعة االحكاـ الجزائية- 1997سنة 919صفحة 245/96قرار رقـ -   2

  .403، المرجع السابؽ ، ص 2001- 1996لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
 

 لـ يميز بيف الحيازة كاالحراز ، ففي االتياـ بإحراز أم عقار 1975لسنة  (558)العقاقير الخطرة رقـ اف االمر بشأف  - 3
مف العقاقير الخطرة، حيث ال عبرة فيما إذا كجد العقار الخطر بحكزة المتيـ أك بحكزة شخص آخر يحرزه نيابة عنو، أك إذا 

كجد العقار العائد لممتيـ بحكزة شخص آخر بدكف عمـ ذلؾ الشخص اآلخر أك إذا كجد العقار في مكاف ال يقع تحت تصرؼ 
. أم شخص أك مكاف غير خاضع إلشراؼ أك مراقبة أم شخص 

 .مف ذات االمر (8)انظر المادة* 

مجمكعة المبادمء الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية  – 2/9/2006 تاريخ 30/2006نقض جزاء فمسطيني رقـ -  4
 المحكمة العميا الفمسطينية ، راـ اهلل ،  –  ، الجزء الثاني ،اصدار المكتب الفني  (2006-2005في القضايا الجزائية )

. 105-102 ،ص2010
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 نص المشرع عمى 1988لسنة  (11)كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
، 12، 8، 7)، كما نص عمى العقكبة في المكاد("أ/6"، 4، " أ/3")في المكاد  حظر ىذه االفعاؿ

 حظر ىذه  ، فقد نص عمى2014، اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة (10،14
، كنص عمى العقكبة في (5)كالترخيص في المادة  (2،4)المادتيف في االفعاؿ 
.    (13،11،9،7،6)المكاد

إدانة المتيـ بحيازة عقار مخدر استنادا الى شيادات )كقد قضت محكمة التمييز األردنية 
افراد ادارة مكافحة المخدرات الذيف فتشكا منزلو كعثركا عمى مادة الييركيف كالحشيش مدفكنة داخؿ 

. 1(االرض يستند الى بينة قانكنية

اف ضبط المادة المخدرة بالباص الذم صعد اليو المميز ال )كما قضت ذات المحكمة 
يشكؿ كحده دليال عمى حيازتو ليذه المادة اك اشتراكو مع المحكـك عميو االخر كالذم لـ يرد بأقكالو 

ما يدؿ عمى أف لممميز ضمعا بحيازتيا أك التدخؿ كعميو فاف إدانة المميز ال تستند الى أساس 
. 2(...سميـ

التعاطي كاالستعماؿ الشخصي - 4

يقصد بالتعاطي تناكؿ المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية ، أم إدخاليا في الجسـ ايا كانت 
الكسيمة الى ذلؾ كيستكم في كقكع الجريمة المكاف الذم يتـ التعاطي فيو كتستكم كذلؾ كمية المادة 
المتعاطاة كعدد المرات ، فالجريمة تقع بتعاطي المادة المخدرة أك المؤثر العقمي كلك كاف ذلؾ لمرة 

كأحدة كيشمؿ التعاطي بمعناه الكاسع االستعماؿ الشخصي ، كيختمؼ التعاطي أك االستعماؿ 
الشخصي حسب نكع المادة المخدرة اك المؤثر العقمي كأماكف تناكليا، فقد يتـ عف طريؽ الحؽ اما 

في الكريد اك تحت الجمد اك عف طريؽ ألفـ اك االستحالب تحت المساف كقد يككف عف طريؽ 
. 3االستنشاؽ اك التدخيف اك غيرىا مف الطرؽ االخرل 

                                                 
 الوباديء –هجووعت االحكام الجزائيت : خالد، هحوذ ، وخالد ٌىسف - 1998   سٌخ  1654 صفحخ 97/ 734قرار رقن -  1

. 555 ص ،2001- 1996القاًوًيت لوحكوت التوييز في القضايا الجزائيت هي سٌت 
 . 106 ، ص المرجع السابؽ: مدغمش ، جماؿ  - 94س2392ص182/94تمييز جزاء -  2
 .97 ، ص المرجع السابؽ: ابراىيـ راسخ -   3
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عمى حظر ىذه االفعاؿ في 1975لسنة  (558)كقد نص االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
.  ، كما سبؽ بيانو عند التطرؽ لمحيازة كاالحراز (30)كبالمعاقبة في المادة  (12-7)المكاد مف 

 عمى ىذه 1988لسنة  (11)كما نص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
 ، كىك 2013كقد جرل تعديؿ ىاـ عمى  المادة المذككة اعاله في سنة  (14/1)الجريمة في المادة

 فقد نص عمى 2014ما سيتـ شرحو الحقا ، اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
(. 13( ىذه الجريمة في المادة 

استناد محكمة امف الدكلة الى المضبكطات التي تستعمؿ )كقضت محكمة التمييز األردنية 
في تعاطي الييركيف كعمييا اثار ىيركيف كالى اعتراؼ المتيـ األكؿ كشيادات أفراد ادارة مكافحة 
المخدرات الذيف داىمكا المنزؿ ككذلؾ االستناد الى البينة ألفنية المتمثمة بفحص بكؿ المميزيف 
مخبريا كالعثكر عمى مادتي الييركيف كالحشيش يجعؿ الحكـ بادانة المميزيف بجـر حيازة عقار 

 . 1(مخدر بقصد التعاطي يستند الى بينة قانكنية

الجرائـ كالعقكبات عند  كقد ثار تسأكؿ حكؿ مدل تقيد المحاكـ الفمسطينية بمبدأ شرعية
:  في الحاالت التالية1975لسنة  (558)تطبيؽ  األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 

 عند الحديث عف شمكؿ األمر المذككر اعاله لمادتي المارغكانا كالقات، كما تـ بيانو :الحالة األكلى
. سابقا

 عند الحديث عف تعاطي مكاد غير مدرجة باألمر المذككر أعاله، كلكف مف  شانيا :الحالة الثانية
أحداث التخدير اك أم اثر ضار بالعقؿ متى تـ تعاطييا بقصد، كبحكـ عممي في ادارة مكافحة 

. (التنر)المخدرات فقد تـ احالة متيميف لمقضاء ادمنكا عمى تعاطي ىذه المكاد مثؿ مادة 

                                                 
 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ،كخالد يكسؼ- 1998 سنة 1658 صفحة 735/97قرار رقـ -  1

. 555 ، المرجع السابؽ، ص2001- 1996القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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اما المحكمة المختصة بنظر قضايا تعاطي مثؿ ىذه المكاد ، فانيا تستند الى المادة 
تقبؿ في معرض البينة في االجراءات الجزائية " 1:مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي تنص (220)

جميع التقارير الصادرة مف المكظؼ المسؤكؿ عف المختبرات الحككمية أك المعتمدة رسميا، 
كالمكقعة منو، كالمتضمنة نتيجة ألفحص الكيماكم أك التحميؿ الذم أجراه بنفسو بشأف أم مادة 

كال يقتضي ذلؾ دعكتو ألداء الشيادة في ىذا الشأف، إال إذا قدرت المحكمة أف حضكره .يشتبو فييا
  .2"ضركرم لتأميف العدالة

 عند الحديث عف ظيكر مكاد مخدرة جديدة، كما تـ التطرؽ اليو سابقا بخصكص :الحالة الثالثة
المارغكانا المحسنة، فبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات، في المرة االكلى كاف تقرير مختبر 
جامعة النجاح الكطنية قد اعطى نتيجة سمبية، أم اف العينة التي تـ فحصيا ليست مادة مخدرة، 
لكف في المرات الالحقة اعطت تقارير المختبر المذككر نتائج ايجابية، أم اف العينات التي تـ 

، كقد برر المختبر المذككر اعاله ذلؾ التناقض بأنو "مادة المارغكانا المحسنة"فحصيا تحتكم عمى 
في الحالة أالكلى تـ فحص العينة كاممة، أما في الحاالت الالحقة فانو قاـ بتجزئة العينة ثـ فحص 

. التركيبات الكيميائية لكؿ جزء منيا

كبذلؾ فانو اذا تـ اعتبار تمكف مختبر جامعة النجاح الكطنية مف إثبات كجكد المادة 
المخدرة في العينات الالحقة  امر ىاـ مف جية، لكنو امر في غاية االىمية مف جية أخرل عندما 

. 3تتمكف إدارة مكافحة المخدرات مف اكتشاؼ اف ذلؾ ىك ايضا اسمكب الخفاء المخدرات كتيريبيا

                                                 
 .3/6/2013 صباحا، تاريخ 09:00القاضي ، سائد الحمداهلل ، رئيس محكمة بداية قمقيمية ، الساعة  مقابمة مع -  1

حاالت التعاطي  لممكاد المحددة حصرا في الجداكؿ المرفقة  قانكف المخدرات في  المشرع االتحادم االماراتي حدد - 2
بالقانكف ، اما حالة تعاطي المكاد  المخدرة غير المدرجة في الجداكؿ اف كاف مف شانيا احداث التخدير اك أم اثر ضار 

 . المادة المخدرة كتاثيرىا الى الخبراء المختصيفقيرجع تحديد كف، ؼبالعقؿ متى تـ تعاطييا بقصد  
 .96 ، ص ابؽسالمرجع اؿ :ابراىيـ راسخ -   انظر*

ألستاذ المنتدب بجامعة الككيت كالتطبيقي كالحاصؿ عمى ماجستير طب تخصص كيمياء حيكية محمد األنصارم، أشار  ا -3
 عمماء في الكيمياء  اف الىكاشارالى قياـ مفتشي الجمارؾ بحجز شحنة تحتكم عمى أكياس تجارية بشكؿ أكياس الحمكل ، 

بمكاد تعمؿ عمى تغيير التركيبات الكيميائية بحيث " الحشيش"الصناعية كغسؿ " المرجكانا"الحيكية بالصيف قامكا بتصنيع مادة 
تعجز األجيزة المخبرية عف اكتشافيا ،كقد منعت ىذه االكياس في امريكا كجاء المنع بعد حكـ المحكمة استنادا الى نتائج 

. (PubMed)األبحاث كالتي تـ نشرىا في بنؾ األبحاث كاالكتشافات 
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 بشرط اف يتـ بمكجب 2 اك األدكية المخدرة بقصد العالج1كال يعتبر جرما تعاطي المكاد
تنتفي عف الكصفة التي حصؿ بمكجبيا )، كفي ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية 3كصفة طبية

المميز عمى الحبكب المخدرة الصفة الطبية طالما أنيا لـ تصدر عف جية طبية مختصة بقصد 
كعميو ...)، كما قضت المحكمة المذككرة أعاله 4(عالج طبي لحالة مرضية، كاف لـ يثبت تزكيرىا

فاف خمك أكراؽ القضية مما يفيد أف حيازة المميز ضدىـ لممكاد لممكاد المضبكطة كانت بمكجب 
. 5(...كصفة طبية يشكؿ جـر حيازة عقار خطر بقصد التعاطي

ينحصر طمب المعالجة مف االدماف عمى المخدرات كالحكـ )كما قضت ذات المحكمة 
بكضعو في أحدل المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنيف عمى تعاطي المخدرات كالمؤثرات 

مف قانكف المخدرات اذا تقدـ المتيـ مف تمقاء نفسو طالبا  (أ،ب،ج/14)العقمية كفقا ألحكاـ المادة 
المعالجة اك طمب ذلؾ قبؿ تقديمو لممحاكمة ، كعميو طالما المتيـ احيؿ لممحاكمة بتيمة حيازة 

يجعؿ مف طمبو احالتو الى أحدل المصحات  (أ/14)عقار خطر بقصد التعاطي خالفا لممادة 
. 6 (المتخصصة بمعالجة المدمنييف في غير محمو

زراعة النباتات المخدرة : 5

الزراعة صكرة مف صكر االنتاج بمعناه الكاسع كقد استقر قضاء محكمة النقص المصرية 
قد تكاتر قضاء محكمة النقض عمى أف  عمى اف جريمة زراعة النباتات المخدرة جريمة مستمرة ك

الزراعة لست مجرد إلقاء البذكر في جكؼ االرض أك غرس شتالت النبات في بطنيا لكنيا تتجاكز 
                                                 

 عف المكقع ، 8/9/2013الكطف : في الككيت.. ، الحمكل بالمخدرات  الككت ، يكسؼ يعقكب- انظر * 
alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=303012 1/1/2014تاريخ الدخكؿ. 

 .1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة مف   (12،11)انظر المادتيف-  1
  .2014 مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة مف (ب/ 11)انظر المادة -  2
 .1988لسنة  (11)قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية االردني  رقـ مف  (ب/12)انظر المادتيف -  3

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية  : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ- 1995 سنة 2786 صفحة481/94قرار رقـ -  4
. 929 ، المرجع السابؽ ، ص1995 -1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ - 1994 سنة 2390 صفحة 188/94قرار رقـ -  5
 .     928، المرجع السابؽ ،  1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 

 

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ - 1998 سنة 998 صفحة 726/97قرار رقـ -  6
 .558، المرجع السابؽ ، ص 2001- 1996القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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ىذا المدل لتشمؿ كؿ أفعاؿ التعيد الالزمة لمزرع ، سكاء انصبت ىذه االفعاؿ عمى أعماؿ التسميد 
، كتطبيقا 1كالتقميـ اك كقعت عمى األرض ذاتيا كأعماؿ الرم كالعزؽ كاستئصاؿ النباتات الطفيمية

مدلكؿ زراعة المخدر يشمؿ كضع البذكر كالتعيد الالـز )لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية 
. 2(لمزرع الى حيف نضجو ك قطعو

عمى  (6)  كفي المادة 1975لسنة  (558)كقد نص االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
، كما نص قانكف المخدرات كالمؤثرات (32)، كنص عمى العقكبة في المادة 3حظر ىذه االفعاؿ

 كالمعاقبة في 4(6) عمى حظر ىذه االفعاؿ في المادة 1988لسنة  (11)العقمية األردني رقـ 
عمى حؽ رجاؿ الضبط القضائي في قطع ك جمع كؿ  (17)، كنص في المادة (14 ،8، 7)المكاد

. زراعة ممنكعة

اف اعتراؼ المتيـ بضبط النبات في حيازتو مع انكار )كقد قضت محكمة النقض المصرية 
عممو بانو مخدر ال يصمح اف يقاـ عميو الحكـ بادانتو في جريمة زراعة نبات الخشخاش دكف ايراد 

،اما مشركع 5 (االدانة عمى انو كاف يعمـ اف ما احرزه مخدر كاال كاف الحكـ قصر متعينا نقضو
2014قانكف  المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

 فقد نص عمى ىذه الجريمة في المادة 6

                                                 
 .299 كص 298 ، صالمرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح-  1

، المرجع السابؽ : الشكراني، عبد الحميد ك  الدناصكرم، عز الديف -    ؽ58 لسنة  643 الطعف 11/5/1988نقض -  2
 .44ص

كرؽ "  :  بعض انكاع النباتات المخدرة1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ مف  (1)عرفت المادة -  3
كيمكف استخراج الكككائيف منو، إما مباشرة أك . (Erythroxylum)كرؽ أم نبات ينتمي إلى فصيمة أرثيرككسيمـك" - الكككا

 .بكاسطة تغييرات كيماكية
التي لـ يستخرج الراتنج منيا  (.Cannabis Sativa L)األزىار الناشفة أك رؤكس مدقات نبات الشركدانج، " - القنب اليندم"

. .ميما يكف االسـ الذم يطمؽ عمى تمؾ الرؤكس
 : النباتات كبذكر النباتات التي ينتج عنيا أم مكاد مخدرة  اك مؤثرات عقمية مف ذات القانكف (ب/6)عرفت المادة -  4

النباتات المدرجة في أم مف الجداكؿ الممحقة بيذا القانكف كأم نباتات اك بذكر نباتات أخرل يقرر مجمس الكزراء بناء عمى 
 .تنسيب الكزير اضافتيا الييا

 ،  ص المرجع السابؽ:  مراد، عبد الفتاح –مجمكعة القكاعد - 26/4/1955جمسة -  ؽ25 لسنة 140الطعف رقـ -  5
301.   

النباتات كبذكر النباتات التي ينتج عنيا أم مكاد مخدرة  اك مؤثرات ( 1) كفي المادة 2014عرؼ مشركع القانكف لسنة -   6
أم عمؿ مف أعماؿ البذر : الزراعة كبذكر نباتات المدرجة في أم مف الجداكؿ الممحقة بيذا القانكف ك  النباتات:مؤثرات عقمية 
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 كعمى قطع الزراعة غير ،(13،11،9،7،6)، كالمعاقبة في المكاد(5)كالترخيص في المادة ( 4)
. (ج/16)المشركعة في المادة 

 قد أجاز زراعة النباتات 1975لسنة  (558)كاذا كاف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
، فاف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني قد منع 1المخدرة بترخيص مف الجية المختصة

 .2الترخيص لكؿ أشكاؿ االتصاؿ بالنباتات مخدرة بما في ذلؾ زراعتيا

التقديـ لمتعاطي كما يتصؿ بو مف افعاؿ - 6

:  التقديـ لمتعاطي- 

تقتضي ىذه الجريمة أف يككف الجاني كقت ارتكاب ألفعؿ محرزا لممخدر كالتقدـ لمتعاطي 
يتطمب قياـ ألفاعؿ بنشاط ايجابي كال تتكافر صكرة السمكؾ المادم في ىذه الحالة اذا ما اتخذ 

ألفاعؿ مكقفا سمبيا، كمثال لذلؾ اذا ما اجتمع شخصا أحدىما محرزا لممادة المخدرة فاذا قاـ الثاني 
باخذىا منو كتعاطييا ال يعد األكؿ مقدما لذلؾ المخدر، كما يقـك الركف المادم لجريمة تقديـ 

المخدرات لمتعاطي بمجرد قياـ ألفاعؿ بتقديـ المخدر لمغير كلك لـ يعقبو تعاطي فعمي مف الغير 
، كما اف التقديـ لمتعاطي قد يككف بمقابؿ اك بدكف مقابؿ، كال عقاب عميو في جميع 3ليذا المخدر

األحكاؿ اذا كاف مباحا ككقعا استعمال لحؽ  كأداءا لكاجب، كمثاال عمى ذلؾ أغراض العالج في 
. 4الحدكد التي يقررىا القانكف بالنسبة لالطباء كالصيأدلة

 عمى حظر كمعاقبة تقديـ 1975لسنة  (558)كينص األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
غراءه في المكاد  مع مراعاة  (21)، كنص عمى العقكبة في المادة  (25-21)مخدر لمقاصر أكا 

:  ما يمي (21)حيث ، حظرت المادة  (25)ماكرد في المادة 

                                                 

كتشمؿ ، أك الغرس لمنباتات المخدرة بقصد اإلنبات أك أم مف أعماؿ العناية بالنبات منذ بدء نمكه كحتى نضجو كجنيو 
 .التعامؿ مع أم مف أجزاء النبات أك مع بذكره في أم طكر مف أطكار نمكىا

 . ذات االمرمف (6)انظر المادة -  1
  .ذات القانكفمف  (6)انظر المادة -  2

 .303 كص 3.2 ، ص  المرجع السابؽ:  مراد، عبد الفتاح - 3

  .1975لسنة  (558) االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ مف (22،12،11،7 )انظر المكاد -   4
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. أعطاء القاصر عقاران خطران -  

. 1السماح لو بالحصكؿ عمى عقار خطر أك باستعمالو مف قبؿ المسؤكؿ عنو-  

. اغراء قاصران عمى الحصكؿ عمى عقار خطر أك عمى استعمالو- 

كاالمر سياف  سكاء أعرؼ القاصر بأنو يستعمؿ عقاران خطران أـ ال ، كباستثناء اإلغراء 
 .2األمر سياف  سكاء أتكجو المتيـ إلى القاصر أـ أف القاصر تكجو إليو 

 قد حدد حاالت االحراز 1975لسنة  (588)األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ كما اف 
. 3كالتقديـ كاالستعماؿ  المجازة بقصد العالج ك فيما يخص االطباء كالصيأدلة كما سبؽ بيانو

 عاقب عمى ىذه 1988لسنة  (11)كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
 فقد 2014، اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة (13،11،9)االفعاؿ في المكاد 

(. 12،10،8 )نص عمى ىذه الجرائـ في المكاد 

ارتكاب المميز لجـر تقديـ مكاد مخدرة لمغير بمقابؿ كجـر  )كقضت محكمة التمييز األردنية
. 4 (حيازة عقار خطر كتعاطيو فعال يشكؿ جريمتيف مستقمتيف كال تالـز بينيما  ماديا كمعنكيا

                                                 
إلى أحد الكالديف بما في ذلؾ الراب أك الرابة، المتبني، الكصي أك أم " مسؤكؿ عف القاصر"حددت ذات المادة عبارة -  1

. شخص كجد القاصر تحت رقابتو أك رعايتو
عمى النحك  كاالفتراضات الرتكاب  ىذه الجرائـ عمى كيفية إغراء القاصر ذات االمرمف   (23،24)حددت المادتيف  - 2

:      التالي
. أعطى القاصر أك شخصان آخر ألجؿ القاصر أداة معدة الستعماؿ عقاقير خطرة- 
. دعا القاصر إلى مكاف اعتاد فيو أشخاص تعاطي العقاقير الخطرة- 
. دعا القاصر إلى مكاف يستطيع فيو القاصر الحصكؿ عمى عقار خطر أك استعمالو- 
     كجو القاصر إلى مكاف اعتاد فيو أشخاص تعاطي العقاقير الخطرة اك إلى مكاف يستطيع فيو القاصر الحصكؿ عمى  -

 .عقار خطر أك استعمالو أك استبقاه في ىذه االماكف
  .1975لسنة  (558) االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ مف (22،12،11،7 )انظر المكاد -  3

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ - 1994 سنة2359 صفحة 122/94قرار رقـ -  4
.    927  ، المرجع السابؽ ، ص 1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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تسيؿ التعاطي  - 

يقصد بتسييؿ التعاطي أك االستعماؿ الشخصي تيسير أكتمكيف الغير بدكف حؽ مف 
تعاطي المخدر أك المؤثر العقمي أم اف ىذه الجريمة تتكافر بقياـ الجاني بالتدابير االزمة لتسييؿ 
تعاطي الغير اك تييئة ألفرصة لو اك تقديـ المساعدة المادية اك المعنكية الى شخص لتمكينة مف 

. 1مف تعاطي اك استعماؿ المخدرات

كيقتضي التسييؿ أف يقـك الجاني ببذؿ نشاط لكاله ما استطاع المتعاطي تحقيؽ غرضو ك 
كىذ ىك الفرض الغالب - أللجأءه ذلؾ الى بذؿ مجيد كمعاناة المشقة كيقع التسييؿ بنشاط ايجابي

كلكنة قد يقع بنشاط سمبي متى كاف عميو التزاـ قانكني بالحيمكلة دكف كقكع التعاطي ، كمثاال - 
لذلؾ الصيدلي الذم يرل صديقو يتناكؿ مف صيدليتو بعض المخدرات كيتعاطاىا كال يمنعو مف ذلؾ 
بالرغـ مف عدـ كجكد كصفة طبية معو ، كجريمة التسييؿ ال تتـ إال إذا أعقب التعاطي فعؿ الجاني 

. 2كباتت بيف االمريف عالقة سبب ، كال أثر لمبكاعث عمى التسييؿ كما أنو قد يتـ  بمقابؿ اك بدكنو

 الذم حدد 1975لسنة  (588)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ كمف ذلؾ  ما نص عميو 
كما سبؽ بيانو حاالت االحراز كالتقديـ كاالستعماؿ  المجازة بقصد العالج ك فيما يخص االطباء - 

.  3كما تـ بيانو كالصيأدلة في حالة تسييميـ التعاطي خالفا لألمر اك بدكف قصد العالج 

تكجد صكر تسييؿ  1988لسنة  (11)كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
كالتي سبؽ الحديث عنيا في مجاؿ تقديـ المخدر  (13،11،9)التعاطي التي تضمنتيا المكاد 

 فقد نص عمى ىذه الجرائـ في 2014لمتعاطي، أما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
(. 12،10،8 )المكاد

الطبيب الذم يسئ استعماؿ حقو في كصؼ )كقد قضت محكمة النقض المصرية 
المخدرات فال يرمي مف كراء كصفيا الى عالج طبي صحيح بؿ يقصد اف يسيؿ لممدمنيف تعاطي 

                                                 
 . 117 ، ص المرجع السابؽ: ابراىيـ راسخ - 1
 .305- 303 ، ص المرجع السابؽ :مراد، عبد الفتاح - 2

  .1975لسنة  (558) االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ مف (22،12،11،7 )انظر المكاد -  3
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المخدر ينطبؽ عميو نص قانكف المخدرات اسكة بغيره مف عامة أالفراد ك ال يجدل اف لالطباء 
قانكنا خاصا بيـ ىك قانكف مزاكلة مينة الطب فانو ال مانع يمنع مف مؤاخذة الطبيب اداريا أماـ 
جيتو الرئيسية المختصة متى أساء استعماؿ حقو في كصؼ المكاد المخدرة  كعالج اك أخطأ فنيا 
في عممو اك ارتكب في سيره شططا يمس بسمعتو أك بشرفو سكاء أثبت عميو بحكـ قضائي اـ ال 
يثبت مع بقائو خاضعا عمى الدكاـ كفي كؿ األحكاؿ تنطبؽ نصكص القانكف العاـ بصفتو قانكنا 

جنائيا ال يممؾ تطبيقو سكل السمطة القضائية المختصة المنكط بيا تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى 
. 1(كافة مرتكبي الجرائـ سكاء أكانكا أطباء أـ غير ذلؾ

ادارة اك تييئة مكاف لتعاطي المخدرات بمقابؿ أك بغير مقابؿ -  

يتككف الركف المادم ليذه الجريمة مف ثالثة عناصر كىي المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية 
كالسمكؾ االنساني المتمثؿ في ادارة أك اعداد أك تييئة مكاف مخصص لتعاطي المخدرات، كأخيرا 

. أف يككف ىذا المكاف مدارا اك معدا اك مييئا الستقباؿ الغير

كيقصد باعداد المكاف تخصيصو لتعاطي المخدرات  سكاء كاف ىذا التخصيص معمكما 
لمكافة أك مقصكرا عمى طائفة محددة مف الناس كسكاء  خصص المكاف ليذا الغرض كحده أك 

اخفي الغرض منو فاضيؼ عمى المكاف أغراض اخرل حقيقية اك كىمية ، كال يعتد القانكف بشكؿ 
المكاف كال بطريقة إعداده فالجريمة تقع باقامة ككخ أك خيمة في منطقة زراعية اك جبمية اك 

صحراكية أك بتمييد ارض كعرة اك بتسكير مكاف ميجكر متى كاف المقصكد مف ذلؾ  إعداد مكاف 
. 2لتعاطي المخدرات

كيقصد بتييئة المكاف لمتعاطي تزكيده بما قد يحتاجو المتعاطكف أثنا كجكدىـ فيو مف ادكات 
، كتجدر االشارة الى اف تييئة 3التعاطي اك الضفاء الجماؿ عميو حتى تبمغ المتعة المكىكمة ذركتيا

                                                 
المرجع السابؽ : مراد ، عبد الفتاح - 1054 مجمكعة القكاعد ص 4/6/1945 قضائية جمسة 15 س 1022الطعف رقـ -  1

. 349، ص 
 .93 ، صالمرجع السابؽ: الدىبي، ادكار غالي-  2

 306 ص 305 ، ص المرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح -  3
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مكاف لتعاطي المخدرات تنصرؼ الى ما يرتبط ارتباطا كثيقا باالفعاؿ الالزمة لمتعاطي اـ االفعاؿ 
نارتو فال تعد مف أفعاؿ التييئة .   1الثانكية مف تنظيؼ المكاف كا 

متى كاف الحكـ قد اثبت في حؽ الطاعف )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية 
انو سمح لبعض ركاد مقياه بتدخيف المخدرات في جكزة في حضكرة كتحت بصره ككاف ىذا الذم 

اثبتو الحكـ بما ينطكم عميو مف تحمؿ الطاعف مف التزامو القانكني بمنع تعاطي المخدرات في محمو 
العاـ كتغاضيو عف قياـ بعض ركاد مقياه بتدخيف المخدرات تحت انفو كبصره ثـ تقديمو جكزة 

 تتكافر بو في حؽ الطاعف –كدخاف المعسؿ ليـ كىك عمى بصيرة استخداميا في ىذا الغرض 
عناصر جريمة تسييؿ تعاطي المخدرات كما ىي معرفة في ىذا القانكف فانو ال يحؽ لما يحاج بو 

.  2(الطاعف مف تخمؼ القصد الجنائي فييا

أما ادارة المكاف فتشمؿ كؿ نشاط يقكـ بو الجاني متعمقا بتنظيـ عممية التعاطي كاإلشراؼ 
عمييا داخؿ المكاف المييأ لذلؾ، كيستكم في ذلؾ اف يككف المدير ىك مالؾ المكاف اك مستأجره أك 
شخص اخر يتكلى اإلدارة كتعتبر االدارة مف الجرائـ المستمرة بخالؼ اإلعداد كالتييئة اذ يعتبراف 

.  3مف الجرائـ الكقتية

كفي الجرئـ المذككرة اعاله يجب اف تككف إدارة المكاف أك إعداه أك تييتو الستقباؿ الغير 
أم غير معد المكاف اك مييئو اك مديره كمف ثـ يعتبر فركع الجاني كأصكلو مف الغير كال عبرة اذا 
كاف ىذا الغير مف الذيف يسكنكف مع الجاني بصفة دائمة اك مؤقتو أك كاف ممف يستقبميـ الجاني 

 .   4لمتعاطي

 كؿ 1975لسنة  (588)بشأف العقاقير الخطرة رقـ كقد حظرت المادة التاسعة مف االمر  
 نص عمى ىذه الجرائـ 1988لسنة  (11)كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ ذلؾ، 
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 عمى ىذه 2014، كنص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة (9)في المادة 
(. 8)الجرائـ في المادة 

إذا اثبت الحكـ أف الطاعف ىيأ مقياه كقدـ االداة )كقد قضت محكمة النقض المصرية 
االزمة لتدخيف المخدرات لمف يرغب في ذلؾ مف ركاد المقيى كسمح ليـ بذلؾ في حضكره كعمى 

مرال منو كتقديمو ليـ معدات  التدخيف كىك عمى بصيرة مف استخداميا في ىذا الغرض  تتكافر بو 
في حؽ الطاعف ادارة كتييئة مكاف لتعاطي المخدرات  كال محؿ لما يحاج بو الطاعف مف قصكر 

.  1(الحكـ في بياف العناصر القانكنية لمجريمة

التعامؿ في الجكاىر اك العقاقير الخطرة - 7

 يتككف الركف المادم في ىذه الجريمة مف عنصريف اكليما المكاد المخدرة ك المؤثرات 
العقمية كثانييما السمكؾ االنساني المتمثؿ في صكرة مف صكر االتصاؿ المادم أك القانكني 

. بالمخدر التي نص عمييا القانكف

كيقصد بالتعامؿ كؿ تصرؼ قانكني يراد بو إنشاء حؽ عيني عمى المخدر أك نقمو أك 
انقضاؤه، كيتضح مف ذلؾ انو ليس سمككا ماديا خالصا كلكنو سمكؾ مادم ييدؼ في الكقت ذاتو 

الى ترتيب اثر قانكني معيف سكاء اقترف ذلؾ باالتصاؿ ماديا بالمخدر أك لـ يقترف بو، كمف المقرر 
قانكنا انو اذا كاف الشيء خارجا عف دائرة التعامؿ بطبيعتو اك بحكـ القانكف فانو ال يصح اف يككف 
محال لمحقكؽ المالية كليذا نص القانكف المدني عمى أنو اذا كاف محؿ االلتزاـ مخألفا لمنظاـ العاـ 

أك االداب العامة كاف باطال، كال نزاع في أف المكاد المخدرة مف االشياء التي تخرج عف دائرة 
التعامؿ بحكـ القانكف كىي بذلؾ  ال تصمح أف تككف محال لحؽ مف الحقكؽ المالية، كيترتب عمى 
ىذا اف كؿ عقد يرد عمييا يعتبر في نظر القانكف باطال بطالنا مطمقا كبالتالي فاف ىذأ العقد غير 
مكجكد بحكـ القانكف، فالبيع الذم يرد عمى مخدر ال يعتبر بيعا في حكـ القانكف المدني فال تنتقؿ 
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بو الممكية كال يجب بو الثمف كىذه النظرة خالفا لنظرة القانكف الجنائي  كلك اتفؽ في ىذا الشاف 
. 1...نظرة القانكنيف لما كقعت جرائـ  البيع كالشراء كاالتجار

كالتعامؿ كاقعة مادية يجكز لجيات التحقيؽ اثباتيا بكافة طرؽ االثبات كالشيادة كغيرىا كال 
تسرم األحكاـ الشكمية الثبات ىذه التصرفات الف التعامؿ يدخؿ في تككيف الركف المادم لمجريمة 
فيعتبر في نظر قانكف العقكبات مف الكقائع المادية التي يجكز اثباتيا بكافة طرؽ االثبات كما اف 

 خارج عف دائرة التعامؿ كمجـر كبالتالي ال – كىك المادة المخدرة اك المؤثر العقمي –محؿ التعامؿ 
يمكف أف يككف محؿ عقد محرر كمف ثـ فاف التعامؿ أمر مكضكعي فمقاضي المكضكع كامؿ 

. 2الحرية في بحث تكافره كاثباتو بدكف رقابة عميو مف محكمة االستئناؼ أكالنقض

عمى  (13) ك في المادة 1975لسنة  (558)كقد نص االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
(.  32)حظر التعامؿ بالعقاقير الخطرة ، كنص عمى العقكبة في المادة 

 نص المشرع عمى 1988لسنة  (11)كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
) ، كما نص عمى العقكبة في المكاد      (أ/6)كالمادة (3)حظر التعامؿ بالمخدرات في المادة 

 فقد نص عمى ىذه 2014، اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة (14،12،9،8،7
( . 13،11،8،7،6) ، ك عمى العقكبة في المكاد  (4)كالمادة  (2)الجرائـ في المادة 

: كمف أىـ صكر التعامؿ التصرفات التالية

ىك عقد يمتـز بو البائع اف ينقؿ لممشترم ممكية شي اك حقا ماليا اخر في مقابؿ ثمف نقدم : البيع- 
. 3تتـ الجريمة بمجرد انعقاد العقد  كال يشترط أف يقع التسمسـ اك دفع الثمف
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الكديعة عقد يمتـز بو شخص أف يتسمـ شيئا مف اخر عمى اف يتكلى حفظ ىذا الشيء عمى اف - 
.    1يرده عينا

ىك تصرؼ يتخمى بو مالؾ المخدرات عف ممكيتو الى شخص اخر بدكف مقابؿ كىك ما : التنازؿ- 
. 2يميزه عف البيع

تعني التدخؿ بف طرفي التعامؿ لتعريؼ كؿ منيما باالخر كالتقريب بينيما : 3التكسط اكالكساطة- 
.  4في شركط العقد، كيستكم فييا أف تكف بأجر أك أف تبذؿ تبرعا

اف تكصؿ محكمة أمف الدكلة الى أف المميز ... )كقد قضت محكمة التمييز األردنية 
الثاني كاف كسيطا بيف رجاؿ مكافحة المخدرات كبيف باقي المتيميف ال ينفي انو كاف يشارؾ رفيقيو 
المميزيف حيازة الحشيش المضبكط كفي بيع ىذه المادة كال ينفي قصده االتجار بالحشيش طالما انو 

. 5(لدائرة مكافحة المخدرات" مصدراف "لـ يكف يعمـ اف الشخصيف المذيف تكسط ليما ىما 

أما ما تثيره الطاعنة مف أف المحكمة ؽ أغفمت ... )كما قضت محكمة النقض المصرية 
داللة التحريات كضبط المخدر مجزءا كالسكيف الممكث بالمخدر كالميزاف الخاص بو كىي في 

مجمكعيا تثبت أف المطعكف ضدىا ممف يتجركف في المكاد المخدرة، فيك ال يعدك اف يككف جدال 
كتجزئتيا كاألخذ بما -   التي أحاطت بيا –حكؿ سمطة محكمة المكضكع في تقدير أدلة الدعكل 

تطمئف اليو منيا كاطراح ما عداه، مما ال تجكز اثارتو اماـ محكمة النقض، لما كاف ذلؾ، فاف 
.  6(الطعف يككف عمى غير أساس كيتعيف رفضو مكضكعا
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عقد يمتـز بو شخص ضمانا لديف عميو اك عمى غيره أف يسمـ الدائف أك الى أجنبي يعينو : الرىف- 
.   1يرتب عميو الرىف حقا عينيا يخكلو حبس الشيء لحيف استيفاء الديف (مخدرات)المتعاقداف شيئا 

صكرة نقؿ المخدر أك المؤثر العقمي ىنا تفترض اف المتيـ ليس حائزا اك محرزا لو كأف : النقؿ- 
يقكـ بنقؿ اخر بسيارتو محرزا مكاد مخدرة أك مؤثران عقميا مع عممو بذلؾ كتعد جريمة نقؿ المادة 

المخدرة مف الجرائـ المستمرة كالفرض فييا اف ألفاعؿ ليس حائزا اك محرزا لممخدر كاف يقـك بنقؿ 
 .  2اخر بسيارتو محرزا مكاد مخدرة مع عممو بذلؾ ، كتعد جريمة نقؿ المخدر مف الجرائـ المستمرة

يمتد التعامؿ الى كؿ األعماؿ المادية المتعمقة بالمخدر مثؿ التسميـ أم تمكيف : التسميـ كالتسمـ- 
ال )لمشخص مف المادة المخدرة مما يعتبر تسميما ليا، كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية 

يستمـز تسميـ المكاد المخدرة لمغير لممعاقبة عمى ىذا الجـر اف يككف التسميـ مقابؿ ثمف، بؿ يكفي 
في ذلؾ مجرد التسميـ اذا لـ يكف لغاية االتجار، كما لـ تستمـز المادة السابعة مف قانكف المخدرات 
كالمؤثرات العقمية أم شكمية معينة لمتسميـ كيكفي في ذلؾ تمكيف المتيـ لمشخص مف المادة المخدرة 

. 3(مما يعتبر تسميما ليا

ىك أف يقـك الشخص لحسابو الخاص بمزاكلة عمميات تجارية متعددة كلك لـ يكف : االتجار -
. قاصدا اف يتخذ منيا حرفة معتاده لو ، كيكفي لثبكت االتجار عممية كأحدة 

ىي عقد يمتـز كؿ مف المتعاقديف بمقتضاه باف ينقؿ الى االخر عمى سبيؿ التبادؿ :  المبأدلة -
.  ممكية ماؿ ليس مف النقكد

كيتمثؿ السمكؾ األجرامي المعاقب عميو في أحدل صكر االتصاؿ بالمكاد المخدرة اك 
المؤثرات العقمية مع تكافر قصد االتجار أك التركيج كلممحكمة سمطة تقدير تكافر ىذا القصد مف 
كقائع الدعكل المطركحة اماميا، كقد يتمثؿ السمكؾ األجرامي في الجمب أك االستيراد أك التصدير 
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أك االنتاج أك الصنع أك في أحدل صكر الحيازة كاالحراز مع تكافر قصد االتجار، كيتحقؽ االتجار 
كمما كاف تقديـ المكاد المخدرة بمقابؿ سكاء كاف ىذا المقابؿ عينيا اك نقدا اك منفعة سكاء حصؿ 

.   1عمى ىذا المقابؿ اـ ال كسكاء كانت ىذه المنفعة مشركعة أـ غير مشركعة

في " الحشيش كالماريجكانا" ضبط كمية مف المخدرات)كقد قضت محكمة التمييز األردنية 
مكتب المتيـ ضمف لفافات متماثمة الشكؿ كالحجـ كطريقة التغميؼ كالكزف كميزاف حساس يزف حتى 

غراـ كأحد كجدت عميو اثار مادة الحشيش كمكس كجدت عميو اثار مادة الحشيش كما تبيف مف 
فحص بكؿ المتيـ انو تناكؿ مادة الحشيش يشكؿ دليال عمى حيازة المخدرات بنكعييا كتغميفيا 

بالطريقة المشار الييا كاف بقصد االتجار بيا كليس التعاطي فقط اضافة الى انو كاف يتعاطاىا ذلؾ 
غـ مف الماريجكانا كميات  (523,5)غـ مف الحشيش ك   (119,3)أف الكمية كالتي يبمغ كزنيا 

كبيرة ال يعقؿ اف يككف االحتفاظ بيا بقصد التعاطي كما أف التعاطي ال يستدعي استعماؿ ميزاف 
حساس لكزف المخدر قبؿ تعاطيو طالما انو مدمف منذ مدة طكيمة كلديو خبرة بالكمية التي يتعاطاىا 
دكف استعماؿ الميزاف كعميو فاف الحكـ بتجريمو بحيازة المخدرات بقصد التعاطي كبقصد االتجار 

. 2(في محمو كمكافؽ لمقانكف

ال يرد الدفع باف المتيـ لـ يكف يحكز المخدرات )كما قضت المحكمة المذككرة اعاله 
كغـ مف  (24,5)المضبكطة بقصد االتجار بيا، اذ مف غير المعقكؿ اف يحكز شخص كمية 

الحشيش اال بقصد االتجار بيا، كال يرد قكؿ الدفاع اف حيازة المتيـ لممخدرات كانت حيازة 
.      3(مجردة
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التكاجد في مكاف أعد لتعاطي المخدرات : ح

 عمى التكاجد في مكاف أعد 1975لسنة  (558) لـ ينص األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
لكف المادة التاسعة مف لتعاطي المخدرات أك الضبط في مكاف أعد اك ىيء لتعاطي المخدرات، 

 حظرت االعتياد عمى ارتياد مكاف يستعمؿ في تعاطي العقاقير الخطرة، األمر المذككر أعاله
مف ذات االمر التي عاقبت دعكة أك تكجيو القاصر إلى مكاف اعتاد فيو  (24)اضافة الى المادة 

أشخاص تعاطي العقاقير الخطرة اك إلى مكاف يستطيع فيو القاصر الحصكؿ عمى عقار خطر أك 
استعمالو أك استبقاه في ىذه االماكف، كفي ىذه الحالة يتـ الرجكع ألحكاـ الجـر المشيكد الكاردة في 

. قانكف االجراءات الجزائية شرط ربط تكاجده بالمكاف بالمكاد المخدرة كليس كجريمة بمجرد التكاجد

 كمشركع 1988لسنة (11)كما لـ ينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
  عمى تجريـ التكاجد في مكاف اعد 2014قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

لتعاطي المخدرات اك الضبط في مكاف أعد أك ىيء لتعاطي المخدرات، كفي ىذه الحالة يتـ 
. الرجكع ألحكاـ الجـر المشيكد اك التمبس الكاردة في قانكف االجراءات الجزائية

 أما القانكف المصرم فقد نص صراحة عمى كجكب أف يككف التعاطي جاريا فعال كقت 
 المعدؿ 1960 لسنة182مف قانكف المخدرات رقـ  (39)الضبط كذلؾ ما نصت عميو المادة 

 لسنة 14مف قانكف المخدرات االماراتي رقـ  (47)في حيف اكتفت المادة 1989 لسنة 122بالقانكف 
.  باف يككف المكاف مدار أك معد أك مييء لمتعاطي مع عمـ الجاني بذلؾ1995

المكاد ضعيفة التخدير كالسالئؼ الكميائية التي تخضع لبعض قيكد المكاد المخدرة - 8

 عمى كجو الخصكص عمى 1975لسنة  (558)لـ ينص األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
حظر ىذه المكاد كقد تركتيا لتعميمات الجية المختصة، كفي القضايا المحالة لممحكمة يعكد األمر 

. لتقدير المحكمة المختصة باالعتماد عمى تقرير الخبرة ألفنية كما تـ شرحو سابقا

 فانو لـ ينص 1988لسنة (11) أما قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
صراحة عمى حظر ىذه المكاد كقد تركت لتعميمات كزارة الصحة، حيث أصدر كزير الصحة 
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 تعميمات الرقابة عمى استيراد كتصدير المكاد الكيميائية التي يمكف أف ينتج 2008األردني سنة 
. عنيا مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية

، فقد نصت المادة 2014 كبخصكص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
 الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف بما في المكائح التنفيذية يصدر مجمس الكزراء  )عمى انو  (ج/38)

  ..:-ذلؾ مايمي

نتاج كصنع كحيازة كتداكؿ السالئؼ الكيميائية كىي المكاد ) شركط استيراد كتصدير كا 
الممحؽ بيذا القانكف، كما يحدد ترتيبات كاجراءات المراقبة عمييا بما  (9)المدرجة في الجدكؿ رقـ 

يحكؿ دكف استخداميا في صنع المخدرات أك المؤثرات العقمية أك االتجار بيا عمى نحك غير 
 .(مشركع

. مخالفة األحكاـ االخرل لقانكف المخدرات أك القرارات الصادرة تنفيذا لو- 9

 عمى المعاقبة عمى مخألفة 1975لسنة  (558)ينص االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
، ك ينص قانكف (33)ك (23)األحكاـ األخرل لو أك القرارات الصادرة تنفيذا لو في المادتيف 

عمى تطبيؽ أحكاـ  (28) في المادة 1988لسنة (11)المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
قانكف العقكبات المعمكؿ بو عمى أم حالة مف الحاالت غير المنصكص عمييا في ىذا القانكف، 

 (أ/35)ة الماد كفي 2014كما نص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة  
. عمى ذلؾ

: اختالؽ جرائـ المخدرات- 10

لـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة كال قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني 
اختالؽ جرائـ المخدرات ، كيتـ اعماؿ أحكاـ قانكف العقكبات كالتي ال تتناسب عقكبتيا مع مثؿ ىذه 

 نص عمى ىذه الجرائـ في 2014، لكف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات الفمسطيني لسنة 1الجرائـ
(.  24)المادة  

                                                 
 .1960لسٌت  (16)قاًوى العقوباث االردًي رقن هي  ( 211-209)اًظر الوىاد -  1



84 

 

. االفعاؿ المادية لمجرائـ المتعمقة بمكافحة انتشار المخدرات- ب

" االنترنت" جرائـ المخدرات المرتكبة عبر الشبكة المعمكماتية - 1

 لـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة  كال قانكف المخدرات ك المؤثرات العقمية األردني 
النص عمى جرائـ المخدرات المرتكبة عبر الشبكة المعمكماتية  ، اما مشركع قانكف المخدرات 

كالمؤثرات العقمية استأنس بالقانكف العربي المكحد النمكذجي لممخدرات كنص عمى ىذه الجرائـ في 
( .  20 )المادة

تاليؼ عصابة اك ادارتيا بغرض االتجار بالمخدرات - 2

يتمثؿ السمكؾ المادم في ىذه  الحالة اف يقع مف ألفاعؿ فعؿ ايجابي عبارة عف تأليؼ 
عصابة أك مجرد إدارتيا بعد تماـ تألفيا اك التدخؿ في إدارتيا بأفعاؿ ايجابية محددة  التدخؿ في 
تنظيـ العصابة كاالنظماـ الييا اك االشتراؾ فييا ك اف يككف مف اغراض ىذه العصابة االتجار 

.  بالمخدرات اك تقديميا

 ، كيتـ تطبيؽ أحكاـ 1975لسنة  (558)كلـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
، اما قانكف المخدرات كالمؤثرات 1قانكف العقكبات المتعمقة باالتفاؽ الجنائي كاالشتراؾ الجرمي

 فقد نص عمى االشتراؾ اك اقتراف جريمة المخدرات بجريمة 1988لسنة (11)العقمية األردني رقـ 
التي تعاقب  كؿ مف أقدـ عمى  (10)دكلية كلـ ينص عمى تأليؼ العصابة، كذلؾ في المادة 

 مف ذات القانكف، كذلؾ مع 9 ك8ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف 
. المتعمقة باالعفاء مف العقكبة (23)مراعاة ما كرد في المادة 

 عمى االشتراؾ 2014كما نص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة  
التي  (9)اك اقتراف جريمة المخدرات بجريمة دكلية كلـ ينص عمى تاليؼ العصابة  كذلؾ في المادة 
 مف 8 ك7تعاقب  كؿ مف اقدـ عمى ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف 

. المتعمقة باالعفاء مف العقكبة(23)ذات القانكف ، كذلؾ مع مراعاة ما كرد في المادة 
                                                 

 .1960لسنة  (16)فانكف العقكبات االردني رقـ مف  ( 85- 75)انظر المكاد  - 1
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دفع الغير بام كسيمة مف كسائؿ االكراه ك الغش  الى تعاطي مخدر - 3

 : 1االكراه ىك ضغط تتاثر بو إرادة الشخص أك رىبة في النفس كاإلكراه لو عنصراف

استعماؿ كسائؿ لالكراه تيدد بخطر جسيـ محدؽ - 

. رىبة تحمؿ المجني عميو عمى التعاطي- 

اما الغش فيك الخداع الكاقع عمى المجني عميو باستعماؿ حيمة غير شرعية تجعمو يتعاطى 
: 3، كالغش لو عنصراف2أم نكع مف انكاع المخدرات

. استعماؿ طرؽ احتيالية :العنصر المكضكعي - 

.  نية التضميؿ لمكصكؿ الى غرض غير مشركع: العنصر المعنكم- 

النص عمى دفع الغير 1975لسنة  (558)كلـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
 25-21بأم كسيمة مف كسائؿ االكراه ك الغش  الى تعاطي مخدر باستثناء ما كرد في المكاد مف 

مف االمر المذككر اعاله المتعمقة بجرائـ القاصر، كفيما عدا ذلؾ يتـ الرجكع الى أحكاـ قانكف 
. 4العقكبات بيذا الشأف 

 النص 1988لسنة (11)كما لـ يتضمف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
كالمتعمقة بالقاصر ، كفيما عدا ذلؾ يتـ   (3/ج/9)ك (3/ب/8)عمى ذلؾ اال ما كرد في المادة 

الرجكع الى أحكاـ قانكف العقكبات بيذا الشأف، اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية 
(.  6ك3/ج/8)كالمادة (6ك3/ب/7)  فانو نص عمى ذلؾ في المادة 2014الفمسطيني لسنة  

    

                                                 
 .154 كص153 ، صالمرجع السابؽ: مراد ، عبد الفتاح   - 1

  .95 ، صالمرجع السابؽ: الفقى، عمرك عيسى -  2

 .  155 كص154 ، ص المرجع السابؽ: الشكراني، عبد الحميد ك الدناصكرم، عز الديف  - 3
  .1960لسنة  (16)قانكف العقكبات االردني رقـ مف  (388 –  386 )انظر المكاد مف -  4
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افشاء بيانات عالج المدمنيف اك المتعاطيف  - ج

 كيتـ تطبيؽ أحكاـ قكاني 1975لسنة  (558)لـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
 كفي 1988لسنة (11)العقكبات كالصحة، كنص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 

عمى اف تتـ معالجة المدمنيف عمى تعاطي المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية المبينة  (ج/14)المادة 
في ىذه المادة كفقا لألحكاـ كاالجراءات المنصكص عمييا في النظاـ الصادر بمقتضى ىذا القانكف 

ليذه الغاية عمى أف ينص في النظاـ عمى مراعاة السرية التامة في ىكية األشخاص الذيف تتـ 
معالجتيـ كفي أم معمكمات أك كقائع تتعمؽ بيـ كذلؾ تحت طائمة معاقبة مف يفشي تمؾ 

 عمى ذلؾ في المادة 2014المعمكمات، كقد نص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
.    (ج/13)

التعدم عمى القائميف عمى تنفيذ قانكف المخدرات - 3

االعتداء عمى المكظؼ العاـ قد يأخذ شكال ىجكميا كىك التعدم كقد ياخذ شكال دفاعيا ىك 
المقاكمة كالعنؼ، كالقكة المستخدمة قد تككف مادية كالضرب كقد تككف معنكية مثؿ التيديد باشيار 
سالح، كيجب اف تتجو ارادة الجاني الى أعماؿ التعدم أك المقاكمة اثناء تأدية المكظؼ لمكظيفة أك 

. بسببيا

  نصا بخصكص التعدم 1975لسنة  (558) لـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
حظر إعاقة بخصكص  (27)عمى القائميف عمى تنفيذ قانكف المخدرات باستثناء ما كرد في المادة 

. 1، كبالتالي يتـ الرجكع ألحكاـ قانكف العقكبات بيذا الشأف دخكؿ المكظؼ

 عمى ىذه الجريمة 1988لسنة (11)كينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
مف ذات المادة مع مراعاة أحكاـ قانكف ( ب)مع تشدد العقكبة بمكجب ألفقرة   (أ/21)في المادة 

 عمى ىذه الجريمة في 2014العقكبات ،كما نص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

                                                 
 .1960لسنة  (16) االردني رقـ  قانكف العقكباتمف    (335- 333) كالمكاد مف   (86)ك (85)انظر المادتيف -  1

 



87 

 

مف ذات المادة مع مراعاة أحكاـ قانكف ( ب)مع تشدد العقكبة بمكجب ألفقرة    (أ/21)المادة 
. العقكبات

. قتؿ أحد المكظفيف القائميف عمى تنفذ القانكف أثناء تأدية كظيفتو أك بسببيا-  4

  جناية قتؿ أحد المكظفيف 1975لسنة  (558)لـ يتضمف األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
القائميف عمى تنفذ القانكف أثناء تأدية كظيفتو أك بسببيا كيتـ الرجكع الى أحكاـ قانكف العقكبات 

. 1بخصكص القتؿ القصد العمد كالقتؿ القصد كالضرب كالجرح غير المفضي لممكت

 كفي المادة 1988لسنة (11)كينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
عف العنؼ المستخدـ ضد المكظؼ الذم يؤدم الى كفاتو، كما نص مشركع قانكف  (ج/21)

عف العنؼ المستخدـ ضد المكظؼ   (ج/21) كفي المادة 2014المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
. الذم يؤدم الى كفاتو

:  كيشترط لتطبيؽ ىذه النصكص ما يمي

. اف يككف ألفعؿ الذم كقع عمى المجني عميو قد ادل الى الكفاة -

 اف يككف المجني عميو مف المكظفيف اك المستخدميف القائميف عمى تنفيذ قانكف المخدرات  -

 .   اف يقع القتؿ عمى المجني عميو اثناء تادية الكظيفة اك بسببيا -

كيالحظ اف النص في القانكف األردني كالمشركع الفمسطيني قد أبقى عمى أحكاـ قانكف العقكبات 
بخصكص القتؿ العمد كالقتؿ القصد كالضرب كالجرح غير المفضي لممكت كتحدث عف حالة 

. االعتداء اك الضرب المفضي الى المكت

 

 
                                                 

 .1960لسنة  (16) االردني رقـ  قانكف العقكباتمف   ( 330- 326 )انظر المكاد مف-  1
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االفعاؿ المؤثمة لممصرح ليـ باالتصاؿ بالمادة المخدرة - ج

التصرؼ في المخدرات اك المؤثرات العقمية  لغير الغرض الشرعي - 1

يتحقؽ السمكؾ المادم في ىذه الجريمة اذا قاـ المرخص لو بحيازة تمؾ المكاد أك االتصاؿ 
بيا أك التصرؼ فييا في غير الغرض الذم حدده القانكف ، كىذه الجريمة ال تقع اال مف الشخص 

الذم رخص القانكف لو في االتصاؿ بالمخدر العتبارات خاصة ، كاألشخاص الذيف يخكليـ القانكف 
االتصاؿ بالمكاد المخدرة الستعماليا في اغراض معينة كثيركف ، كمنيـ المرخص ليـ باستيراد 
كتصدير المكاد المخدرة اكالمؤثرات العقمية اك االتجار فييا ، ك األشخاص المرخص ليـ في 

صناعة المستحضرات التي تدخؿ المخدرات في تركيبتيا كاألطباء كالصيأدلة ، ككذلؾ رجاؿ الضبط 
. الخ...القضائي الذيف يضبطكف المكاد المخدرة اك المكظفكف المنكط بيـ اتالفيا

 نصا صريحا عف   1975لسنة  (558)كلـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
التصرؼ في المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية  لغير الغرض الشرعي  ، كبالتالي يتـ الرجكع لكؿ 

. حالة عمى حدل في حالة التصرؼ بما يخالؼ ىذا االمر اك األحكاـ المنفذة لو

 عمى المعاقبة عمى 1988لسنة (11)كينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
، اضافة (9)التصرؼ في المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية  لغير الغرض الشرعي في المادة 

 عمى المعاقبة 2014، كينص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة(13،11)لممادتيف 
، اضافة (8)عمى التصرؼ في المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية  لغير الغرض الشرعي في المادة 

(. 12،10)لممادتيف 

كقد اختمؼ ألفقياء في حكـ تصرؼ المريض المرخص لو بتعاطي عقار مخدر فيقـك 
بالتصرؼ فيو لشخص اخر غير مرخص لو بتعاطيو كذلؾ بيف اعتباره متصرفا في غير الغرض 

المرخص لو كبيف اعتباره مرتكبا لجريمة االتجار كبيف اعتباره مرتكبا لجريمة تسييؿ التعاطي 
. 1بمقابؿ اك بدكنو
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كفي تقديرم اف المريض ىك مرخص لو بتعاطي المخدر كىك ليس مف المرخص ليـ 
باالتصاؿ كانو اذا تصرؼ في المخدر يعاقب تبعا لقصده مف ذلؾ التصرؼ اما باالتجار بالمخدر 

. اك بتقديمو بغير مقابؿ لمغير اك بتسييؿ تعاطي الغير لو

كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات تـ تسجيؿ العديد مف الحاالت المماثمة كاحالتيا 
.    لمنيابة العامة مع مخاطبة مديرية الصحة المعنية بكقؼ صرؼ مثؿ ىذه االدكية لممتيـ

. عدـ امساؾ دفاتر لقيد المكاد المخدرة- 2

تتكافر صكرة السمكؾ المادم في شكؿ االمتناع عف القياـ بالكاجب الذم فرضو القانكف 
عمى األشخاص الذيف الزميـ بامساؾ الدفاتر كالقيد فييا كىـ األشخاص المرخص ليـ في االتجار 

. بالمكاد المخدرة اك حيازتيا لغرض العالج اك الصناعات الطبية

  ىذه الصكرة الجرمية   1975لسنة (558)كقد تضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
كينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ منو ،  (33)حيث نص عمييا في المادة 

 قانكف المخدرات كالمؤثرات منو ، اما مشركع (19 )في المادةعمى ىذه الجريمة  1988لسنة (11)
. منو (18 )في المادةفقد نص عمى ىذه الجريمة  2014 لسنة العقمية

عدـ ارساؿ الكشكؼ المنصكص عمييا في القانكف - 3

تتكافر صكرة السمكؾ المادم في شكؿ االمتناع عف القياـ بالكاجب الذم فرضو القانكف 
عمى األشخاص الذيف الزميـ بارساؿ الدفاتر الى الجية االدارية المختصة كىـ األشخاص 

المرخص ليـ في االتجار بالمكاد المخدرة اك حيازتيا لغرض العالج اكالصناعات الطبية كيتحقؽ 
الركف المادم في عدـ ارساؿ الكشكؼ كلك كانت في المحؿ كلـ يتـ ارساليا في الميعاد، فاذا فقد 
الخطأب اك لـ يصؿ لسبب يرجع الى البريد فعمى المتيـ اف يثبت ذلؾ الف ىذا السبب خارج عف 

.  1ارادتو
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 النص عمى عدـ ارساؿ 1975لسنة  (558)كلـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
التي سبؽ التحدث  (33)الكشكؼ المنصكص عمييا في القانكف، لكنو كمع مراعاة ما كرد في المادة 

يجكز لمضابط المسؤكؿ في جميع األكقات المعقكلة أف يدخؿ في  "(26)عنيا  نص ك في المادة 
لفحص  (4)أك  (2)، (1 )11محؿ أم شخص سمح لو بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى المادة 

كميات العقاقير الخطرة المكجكدة لديو كقيكد كسجالت معامالت العقاقير الخطرة المفركض عميو 
حفظيا بمقتضى النظاـ الصادر بمكجب ىذا األمر، كلو أف يكمؼ ذلؾ الشخص بإبراز جميع 

( 27)، كما نص في المادة "المستندات كألفكاتير كالتصاريح المتعمقة بمعامالت العقاقير الخطرة 
. عمى حظر اعاقة دخكؿ المكظؼ

 ، ككذلؾ مشركع قانكف مكافحة ينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردنيلـ ك
.  عمى ارساؿ الكشكؼ لمجية المختصة 2014المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

تجاكز فركؽ عمميات الكزف - 4

السمكؾ المادم المعاقب عميو ىنا ىك الحيازة اك االحراز كاف اتخذ الركف المعنكم في ىذه 
الجريمة صكرة القصد غيرالعمدم اك االىماؿ كمناط تجريـ الحيازة اك االحراز ىك ككف محرز ليا 
زيادة اك نقص في كمية المخدر الناشئة عف عمميات فركؽ االكزاف اك تعددىا كككنيا تختمؼ عف 

.   1النسب المتسامح بيا قانكنا

 نصا يتعمؽ  بتجاكز 1975لسنة  (558)كلـ يتضمف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
 نص 1988لسنة (11) قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ فركؽ عمميات الكزف، لكف

 الذم نص عمييا في قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية، ككذلؾ مشركع (20)عمى ذلؾ في المادة 
( . 19 )المادة
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الركف المعنكم : الفرع الثالث

يقصد بالركف المعنكم لمجريمة االرادة األجرامية كتستمد االرادة تمؾ الصفة األجرامية مف 
اتجاىيا الى تحقيؽ ماديات غير مشركعة ىي التي تقكـ بيا الجريمة  ، كتقـك نصكص القانكف 

بتحديد الصكرة التي تتخذ االرادة طريقا بيا كصكال لتحقيؽ تممؾ الماديات ، فقد تتخذ صكرة القصد 
الجنائي كبو تككف الجريمة عمدية اك تتخذ صكرة الخطأ غير العمدم فتككف غير عمدية، كجرائـ 

.  المخدرات في ركنيا المعنكم ال تخرج عف تمؾ المبادم التي تقررىا القكاعد العامة في القانكف

كيعتد القانكف باالرادة اذا تكافر ليا شرطاف كىما التمييز كحرية االختيار ، كالتمييز يعني 
المقدرة عمى فيـ ماىية ألفعؿ المرتكب كطبيعتو كاالثار المترتبة عميو ، فالصبي الذم ال يتجاكز 

الذم لـ يبمغ  (الحدث)عمره سبع سنكات ينتفي التمييز لديو ، كما انو ينقص التمييز لدل القاصر
الثامنة عشرة مف عمره فتنقص بالتالي مسؤكليتو كيخضع لمعقاب المخفؼ، اما حرية االختيار 

فتعني مقدرة الجاني عمى تحديد الكجية التي تتخذىا ارادتو أم يجب اف يككف قادرا عمى اختيار 
مف قانكف العقكبات  (74/1) ،كىذا ما اكدتو المادة 1كجية مف كجيات مختمفة كأف يدفع ارادتو الييا

ال يحكـ عمى أحد بعقكبة ما لـ يكف قد اقدـ عمى ألفعؿ عف كعي . 1 )1960لسنة  (16)رقـ 
رادة . (كا 

ال عقاب عمى مف يككف فاقد الشعكر اك االختيار في )مف قانكف العقكبات  (93) كما نصت المادة 
عممو  كقت ارتكاب الفعؿ لغيبكبة ناشئة عف الكحكؿ أك عقاقير مخدرة أيا كاف نكعيا اذا تناكليا 

، كامتناع المسؤكلية عمى اساس السبب المذككر أعاله (مف دكف رضاه أك عمى غير عمـ منو بيا
: يفترض اجتماع ثالثة شركط كىي

االكراه اك عف غير عمـ )اال يككف الرادة ألفاعؿ دخؿ في كجكده في حالة الغيبكبة  -
. (بطبيعتيا
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اف يؤدم تناكؿ ألفاعؿ لممسكر اك المخدر الى كقكعو في غيبكبة أم الى فقداف الشعكر  -
 .كاالختيار

 .اف تككف الجريمة قد ارتكبت أثناء الغيبكبة -

اما مسؤكلية السكراف باختياره، أم  في حالة تناكؿ المسكر اك المخدر اختياريا، فيي ال 
تختمؼ عف مسؤكلية مف كاف كقت الجريمة متمتعا بالتمييز كاالختيار، فيك يساؿ مسؤكلية عمدية 

. 1اذا تكافر لديو القصد كتككف مسؤكليتو غير عمدية اذا تحقؽ بخطئو غير العمدم 

يشترط العفاء ألفاعؿ مف العقاب اف يككف )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية 
كقت كقكع ألفعؿ فاقد الشعكر اك االختيار لغيبكبة ناشئة عف الكحكؿ أك عقاقير مخدرة ايا كاف 

.  مف قانكف العقكبات93نكعيا إذا أخذىا مف دكف رضاه اك عمى غير عمـ منو بيا كشرط المادة 
كال يستفاد مف االعفاء الكارد في المادة المشار الييا اذا تناكؿ الكحكؿ مف تمقاء نفسو كيعتبر 

. 2(مسؤكال جزائيا عف عممو حتى كلك كاف الكحكؿ قد افقده الشعكر كاالختيار

جرائـ المخدرات العمدية : اكال

 القصد الجرمي بانو النية كنص 1960لسنة  (16)عرؼ قانكف العقكبات األردني رقـ 
، حيث اف قكاـ القصد (ارادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفيا القانكف: النية )(63)عمييا في المادة 

الجرمي يككف في عنصريف اكليما العمـ بعناصر ألفعؿ األجرامي أم العناصر التي يقكـ عمييا 
الركف المادم لمجريمة اضافة الى ما قد تتطمبو الجريمة مف اركاف خاصة، كما قد يقترف بيا مف 

ظركؼ مشددة تغير مف كصفيا القانكني، كثانييما اتجاه االرادة الى تحقيؽ ألفعؿ األجرامي 
بعناصره كاتجاه االرادة ايضا في تحقيؽ النتيجة كذلؾ في الحاالت التي يتطمب فييا القانكف نتيجة 
معينة، فالقصد العاـ يكفي لتكافره اتجاه االرادة الى ارتكاب ألفعؿ األجرامي عف عمـ كارادة ،اما 
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القصد الخاص فيك يتطمب باالضافة الى ذلؾ اتجاه ارادة الجاني الى تحقيؽ غاية أك كاقعة تخرج 
.  1عف عناصر ىذا ألفعؿ

القصد الجنائي العاـ - أ

: كيتككف القصد الجنائي العاـ مف شقيف

العمـ بالركف المادم لمجريمة عمى أم صكرة  ، أم اف ترتكب الجريمة في غير غفمة مف - 1
الجاني، كما يشترط إف يككف ألفعؿ المادم قد تـ عف ارادة حرة مف الجاني بمعنى اال يكف مكرىا 

.  عمييا كيجب اف اال يكف متمتعا بسبب مف اسباب انعداـ المسؤكلية

اف يعمـ ألفاعؿ باف المادة في الجريمة ىي مف الماد المخدرة المنصكص عمييا في القانكف، - 2
فاذا كاف يجيؿ طبيعتيا فال يتكافر القصد الجنائي ، تبعا لذلؾ ال مسؤكلية عميو ك تكافر العمـ مف 

. 2عدمو مسالة يقدرىا قاضي المكضكع

ال " القنب اليندم" اف كجكد نباتات مخدرة  )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية 
يعتبر فعال معاقبا عميو خالفا لممادة السابعة مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية طالما اف تمؾ 

. 3(التي كاف يطعميا لعصافيره (القمبز)النباتات نمت في حديقة منزؿ المتيـ نتيجة تساقط بذكر 

القصد الجنائي الخاص : ب

العمة التي تحمؿ " مف قانكف العقكبات األردني القصد الخاص عمى انو (67)عرفت المادة 
ألفاعؿ عمى ألفعؿ اك الغاية القصكل التي يتكخاىا، كنصت ألفقرة الثانية مف ذات المادة عمى اف 

، ككؿ الجرائـ (ال يككف الدافع عنصرا مف عناصر التجريـ اال في األحكاؿ التي عينيا القانكف)
يتطمب فييا القانكف قصدا عاما في األصؿ، كأحيانا قد يتطمب القانكف باالضافة الى القصد العاـ 
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قصدا خاصا، كالباعث كىك اإلحساس إك المصمحة التي قد تدفع الجاني الى ارتكاب الجريمة 
تتفاكت مف جريمة الى اخرل كليس لو في االصؿ أم تاثير في قياـ المسؤكلية الجنائية، كقد اعتد 
القانكف المذككر أعاله بالباعث في بعض الجرائـ القميمة، فجعؿ مف باعث معيف شرطا لتخفيؼ 

العقاب أك تشديده كعندئذ ال يكفي تكافر القصد العاـ كحده لقياـ المسؤكلية الجنائية بؿ يجب تكافر 
. 1الباعث اك القصد الخاص

 كاف القصد الجنائي العاـ الـز في جميع جرائـ المخدرات فاف لـ يتكافر انتفى قياـ الجريمة، عمى 
أف القانكف اشترط تكافر القصد الخاص في بعض جرائـ المخدرات، كعمى المحكمة اف تقيـ الدليؿ 

عمى تكافر القصد الخاص في الصكرة التي يتطمب منيا القانكف قيامو، كىي مسالة مكضكعية 
تدخؿ في تقدير محكمة المكضكع، كعند انتفاء القصد الخاص ال يخرج ألفعؿ المادم الى دائرة 
االباحة بؿ يبقى القصد العاـ لمجريمة كيعاقب عمى الحيازة كاالحراز في صكرة القصد العاـ النو 

، كمف 2يكفي في جنايات المخدرات جميعيا تكافر القصد العاـ فميس لمبكاعث أثر عمى مبدأ التجريـ
: اىـ القصكد الخاصة التي يعتد بيا في جرائـ المخدرات

 :قصد االتجار- 1

  يتكافر قصد االتجار كمما اتجيت ارادة الجاني الى التصرؼ في المخدر بمقابؿ كىذا 
المقابؿ قد يككف ماديا كما في البيع المطمؽ كالعرض لمبيع كالشراء كالحيازة بقصد البيع كقد يككف 
عينيا كما في المقايضة  كسكاء حصؿ الجاني عمى المقابؿ اك لـ يتمكف ك ال يشترط تحقيؽ الربح 
المادم كما لك أراد الجاني بيع المخدرات بخسارة خكفا مف كشفو أك لظركؼ العرض ك الطمب كفي 

حاؿ تعدد القصكد فاف العبرة في القصد األخير باعتباره الترجمة الحقيقية لما استقرت عميو ارادة 
.  3الجاني
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ككاف مف الثابت اف الطاعف قد استانؼ الحكـ بسبب ... ) كقد قضت محكمة النقض الفمسطينية 
اف العقكبة المحككـ بيا شديدة كطالب في الئحة استئنافو تخفيضيا كلـ يتطرؽ ال مف قريب اك 
بعيد إلى ما قضت بو محكمة اكؿ درجة حكؿ ما تكصمت اليو مف اف قصده مف حيازة كتنمية 

المكاد المخدرة ىك االتجار بيا كمف ثـ ال يجكز لو التمسؾ الكؿ مرة بيذا السبب اماـ ىذه المحكمة 
لسقكط حقو بالتمسؾ بو اذ اف مجالو في ذلؾ كاف محصكرا اماـ محكمة االستئناؼ كلما كاف ىذا 

.  1(...السبب ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ يككف الطعف قائـ عمى اساس قانكني مما يتعيف رفضو

اذا لـ تقدـ النيابة العامة البينة عمى أف حيازة المتيـ )  كما قضت محكمة التمييز األردنية 
غـ كاف بقصد االتجار كلـ يرد في اقكاؿ شاىد (6,200)لكمية المخدرات المضبكطة التي بمغ كزنيا 

النيابة سبب حيازة المتيـ ليذه الكمية مف المخدرات كاف المتيـ كرر ادعاءه بجناية الحيازة بقصد 
االتجار ال يقكـ عمى استخالص قانكني سميـ لمنتيجة مف خالؿ البينات المقدمة في الدعكل ككاف 

. 2(عمى محكمة امف الدكلة اف تقرر تعديؿ التيمة المسندة لممتيـ

ال يرد القكؿ بانتفاء الركف المعنكم في جناية نقؿ مادة )كما قضت المحكمة المذككرة 
مخدرة بقصد االتجار بزعـ اف المتيـ لـ يكف يعمـ بماىية المادة المخدرة التي كاف يحكزىا طالما اف 
المتيـ اعترؼ أماـ الشرطة كأماـ المدعي العاـ طكاعية بانو كاف يعمـ بأف ما ينقمو في السيارة ىي 

. 3(مادة الييركيف
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 :قصد  التعاطي كاالستعماؿ الشخصي- 2

   تقدير تكافر القصد  الخاص يرجع الى قاضي المكضكع ك غالبا ما يستدؿ عميو مف ضالة 
، كىذه ىي الحالة الكحيدة   الكمية اك مف عدـ قياـ الجاني بالتكزيع لمغير اك باعتراؼ المتعاطي
.  1التي يستكم فييا القصد الخاص مع القصد العاـ مف حيث العقكبة

: قصد التداكؿ- 3 

  قصد التداكؿ أم اف يقصد طرح المخدر كتدكالو  بيف الناس كيبرز في الجمب اكالتصدير، 
فال يكفي تكافر القصد العاـ في العمـ بكنو المخدر المجمكب اك المصدر بؿ اف يقصد الجالب اك 

. 2المصدر طرحو كتداكلو بيف الناس سكاء كاف لحساب الجاني نفسو اـ لغيره

: قصد التقديـ اك تسييمو لمغير- 4

يتكافر القصد الجنائي في جريمة تسييؿ التعاطي بعمـ الجاني باف فعمو يسيؿ ىذا التعاطي 
كال حرج عمى القاضي في استظيار ىذا العمـ مف ظركؼ الدعكل كمالبساتيا عمى أم نحك يراه 

. 3مؤديا الى ذلؾ ماداـ يتضح مف مدكنات الحكـ تكافر ىذا القصد فعميا

اف االتجار في المكاد المخدرة مف عدمو كاقعة مادية )  كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز 
تستقؿ محكمة المكضكع بتقديرىا، كعميو فاف عدـ تقديـ النيابة الدليؿ الكافي الذم يثبت اف كجكد 

قطعة حشيش في منزؿ المميز ضده االكؿ كحيازتو ليا كاف بقصد االتجار مكتفية بكبر حجـ  (91)
. 4(الكمية المضبكطة كقرينة عمى قصد االتجار ال يثبت ىذا القصد

 

                                                 
 .82صالمرجع السابؽ ، : مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  1

  .505 ، ص المرجع السابؽ: عبد الحميد ك  الدناصكرم، عز الديف -   2

. 94 ، صالمرجع السابؽ: الفقى، عمرك عيسى - 7/1/1981ؽ جمسة 50 لسنة 1622الطعف رقـ -  3
 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ - 1993 سنة 2478 صفحة 199/93قرار رقـ -  4

  .926 المرجع السابؽ ، ص  ،1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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 :جرائـ المخدرات غير العمدية: ثانيا

لـ يعرؼ قانكف العقكبات الخطأ الجنائي غير العمدم غير انو عدد صكر الخطأ في المادة 
أف يككف الخطأ اذا نجـ ألفعؿ الضار عف اإلىماؿ اك قمة االحتراز اك عدـ مراعاة  )... (64)

. (القكانيف كاألنظمة

كيتحقؽ ذلؾ في أحدل حالتيف، ، كيفترض الخطأ اال يككف الجاني قد أراد الكاقعة األجرامية
أكليما اف ال يتمثؿ ألفاعؿ في ذىنو عمى االطالؽ اف يحقؽ سمككو الكاقعة األجرامية كيسمى الخطأ 
في ىذه الحالة بالخطأغير الكاعي اك الخطأ بدكف تكقع، كثانييما اف يتمثؿ ألفاعؿ ىذه الكاقعة عمى 
انيا ممكنة اك محتممة الكقكع كيمضي في سمككو مؤمال عدـ حدكثيا كمرجحا عدـ تحققيا كيكصؼ 
ىذا الخطأ بالخطأ الكاعي اك بالخطأ مع التكقع، اذف فالخطأ غير العمدم ىك اخالؿ الجاني عند 
تصرفو بكاجبات الحيطة كالحذر التي يفرضيا القانكف، كيترتب عمى انعداـ القصد في جرائـ الخطأ 

. 1عدـ تصكر الشركع كعدـ كجكد ظركؼ مشددة كعدـ كجكد اشتراؾ أك تحريض

كمف صكر الخطأ غير العمدم في جرائـ المخدرات حيازة المرخص لو في االتصاؿ بالمكاد 
المخدرة لكميات تزيد اكتقؿ عف الكمية المرخص بيا نتيجة تعدد عممية االكزاف ، كىذه الكمية 

جاءت نتيجة خطأ اك اىماؿ في عممية الكزف كيشترط ىنا عدـ تكافر االرادة األجرامية في أحداث 
ىذه ألفركؽ كاال عد مرتكبا لجريمة حيازة المخدرات، لذا فاف جريمةعدـ دقة الكزف غير عمدية ألف 

. الركف المادم فييا يقكـ عمى االىماؿ كالخطأ

كمف صكر العمد المفترض في جرائـ المخدرات عدـ امساؾ المرخص ليـ باالتصاؿ 
بالمخدرات لدفاتر يتـ فييا القيد بالكارد كالمنصرؼ مف ىذه الكميات بصكرة منتظمة كيتكافر القصد 
الجنائي بمجرد كقكع ألفعؿ المككف لمركف المادم ، عندما ينص القانكف بعقكبة معينة ألم مخألفة 
اخرل ألحكاـ القانكف أك القرارت المنفذة لو فينا لـ يبيف المشرع الركف المعنكم لمجريمة عمدية أـ 

                                                 
 .199- 193 ، المرجع السابؽ  ، ص القسـ العاـ – شرح قانكف العقكبات االردني: نجـ ، محمد صبحي -   1
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غير عمدية ، لذا ك بانزاؿ حكـ القكاعد العامة فاف الجريمة تقـك سكاء اتخذ القصد الجنائي صكرة 
.  1العمد أك الخطأ غير العمدم

اما بخصكص المسؤكلية الجنائية لالشخاص المعنكية، فقد أخذ قانكف العقكبات األردني 
 بقاعدة االعتراؼ بالمسؤكلية الجنائية لالشخاص المعنكية صراحة في المادة 1960لسنة  (16)رقـ 
عمى انو   (34)فقد نص كفي المادة  (558)، كذلؾ فاف األمر بشاف العقاقير الخطرة رقـ 2( 74)
إذا كاف الشخص الذم أديف بارتكاب جـر بمقتضى ىذا األمر أك األنظمة الصادرة بمكجبو، شركة )

فيعتبر رئيس مجمس إدارتيا ككؿ مدير ككؿ مكظؼ لو عالقة بإدارتيا، أنو ارتكب نفس الجـر إال 
 .(إذا أثبت أف العمؿ المككف لمجـر كقع بدكف عممو أك مكافقتو

عقكبات جرائـ المخدرات    : المطمب الثاني

الجزاء الجنائي عمى اقتراؼ االفعاؿ المؤثمة قانكنا كالمتصمة بالمكاد المخدرة أك المؤثرات 
العقمية  قد  تككف عقكبة اك تدبير احترازم ، كالعقكبة إما اف تككف أصمية أك يحكـ معيا بعقكبة 
تبعية أك تكميمية ،أما الطبيعة القانكنية لجرائـ المخدرات حددىا قانكف العقكبات، فقد نصت المادة 

:   المعدؿ عمى انو1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (55)

تككف الجريمة جناية أك جنحة أك مخألفة حسبما يعاقب عمييا بعقكبة جناية أك جنحة أك  -1
 .مخالفة

. (يعتبر في الكصؼ القانكني الحد األعمى لمعقكبة األشد المنصكص عمييا قانكنا -2

                                                 
  . 507  كص 506 ، ص المرجع السابؽ: الشكراني، عبد الحميد ك الدناصكرم، عز الديف -  1

:  انوعمى1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات االردني رقـ  (74)نصت المادة -  2
رادة- 1 ) . ال يحكـ عمى أحد بعقكبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى الفعؿ عف كعي كا 
إف الييئات المعنكية مسؤكلة جزائيان عف أعماؿ مديرييا كأعضاء إدارتيا كممثمييا كعماليا عندما يأتكف ىذه األعماؿ باسـ - 2

. الييئات المذككرة أك بإحدل كسائميا بصفتيا شخصان معنكيان 
. ال يحكـ عمى األشخاص المعنكييف إال بالغرامة كالمصادرة- 3

ذا كاف القانكف ينص عمى عقكبة أصمية غير الغرامة استعيض بالغرامة عف العقكبة المذككرة كأنزلت باألشخاص المعنكييف  كا 
   ( .24 إلى 22في الحدكد المعينة في المكاد مف 
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اذا بدلت العقكبة المنصكص عمييا بعقكبة أخؼ عند األخذ 1كال يتغير الكصؼ القانكني 
. باألسباب المخففة

 مف قانكف 21-14يستفاد مف أحكاـ المكاد )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة المييز األردنية 
االكلى تقـك عمى نكع العقكبة : العقكبات اف القانكف يعتمد قاعدتيف في التفريؽ بيف الجناية كالجنحة 

. 2(كالثانية تقكـ عمى مدة العقكبة

: كقبؿ تفصيؿ عقكبات جرائـ المخدرات ال بد مف بياف ما يمي

:  المساىمة اك االشتراؾ الجرمي- 1

 لذلؾ ، كيتـ الرجكع الى 1975لسنة  (558) لـ يتطرؽ االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
لسنة  (11)، أما قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 3أحكاـ قانكف العقكبات بيذا الشاف

:  عمى انو (24)ة الماد ، فقد نص في 1988

يعاقب الشريؾ في أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في ىذا القانكف بأم صكرة )
ك المساعدة عمى ارتكابيا  أك التحريض عمييا أمف صكر  االشتراؾ بما في ذلؾ التدخؿ في الجريمة 

 .(بعقكبة ألفاعؿ  االصمي سكاء ارتكبت الجريمة داخؿ  المممكة اك خارجيا

يعاقب )عمى انو  (أ/25)كما نص مشرع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية في المادة 
الشريؾ في أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في ىذا القانكف بأم صكرة مف صكر 

ك المساعدة عمى ارتكابيا  بعقكبة أك التحريض عمييا أاالشتراؾ بما في ذلؾ التدخؿ في الجريمة 
 . (ك خارجياأألفاعؿ األصمي سكاء ارتكبت الجريمة داخؿ دكلة فمسطيف 

 

                                                 
 .1960لسنة  (16)انكف العقكبات االردني رقـ مف ؽ (56)انظر المادة  - 1

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ - 1993 سنة 373 صفحة 73/92قرار رقـ -  2
 . 623 ، المرجع السابؽ ، ص 1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 

 .1960لسنة  (16)قانكف العقكبات االردني رقـ مف  ( 84 - 75)انظر المكاد -  3
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: الشركع- 2

 لذلؾ ، كيتـ الرجكع الى 1975لسنة  (558)لـ يتطرؽ األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
مف ذات االمر التي نصت عمى محاكلة  (25)ما عدا المادة  أحكاـ قانكف العقكبات بيذا الشاف

لسنة  (11)، ككذلؾ األمر في قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 1اغراء القاصر
يعاقب )عمى انو  (ب/25) ،أما مشرع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية فقد نص في المادة 1988

، (عمى الشركع في ارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف بالعقكبة المقررة لمجريمة التامة
 يعاقب عمى الشركع كاالشتراؾ الجرمي في ارتكاب أم )عمى انو (1/د/20)كما نص المادة في

 .(مف ىذا القانكف (25)بما كرد في المادة  (أ)جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في ألفقرة 

قياـ المتيماف بنقؿ كمية مف المكاد المخدرة مف أجؿ  )كقد قضت محكمة التمييز األردنية
ايصاليما الى الحدكد االسرائيمية كانما زكدا مف قبؿ اصحاب المخدرات بجياز ىاتؼ خمكم مربكط 

عمى الشبكة االسرائيمية لالتصاؿ مع أحد األشخاص ىناؾ كبعد أف باشر المتيماف بنقؿ الكمية 
كقبؿ كصكليما المنطقة المطمكبة شاىدا رجاؿ الحدكد فقاما بالقاء كمية الييركيف المكضكعة داخؿ 
كيس أرضا كفرا مف المكاف كجرت مالحكتيما كالقبض عمييما فيككف ما تكصمت اليو محكمة أمف 

مف قانكف  (24أ ك/8)الدكلة بادانتيما بجـر الشركع في نقؿ مادة مخدرة باالشتراؾ خالفا لممادة 
. 2(المخدرات كالمؤثرات العقمية مكافقا لمقانكف

العقكبات األصمية : الفرع االكؿ

 1975لسنة  (558)في االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ : اكال

كؿ مف يخالؼ أحد أحكاـ ىذا األمر كلـ يعيف لمخألفتو عقاب  )تنص عمى أنو  (32 )مادةاؿ- أ
آخر فيحكـ عميو بالحبس لمدة عشر سنكات أك بغرامة مقدارىا خمسكف ألؼ ليرة إسرائمية أك بكمتا 

                                                 
 .1960لسنة  (16)قانكف العقكبات االردني رقـ مف  ( 71- 68 )انظر المكاد -  1

 المبادمء –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ - 2000 سنة 1190 صفحة 546/99قرار رقـ -  2
. 558 ، ص2001- 1996القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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، كتطبؽ العقكبة الكاردة في ىذه المادة عمى جميع الجرائـ باستثناء جرائـ القاصر  (العقكبتيف
، كجرائـ الحيازة كالتعاطي التي تعاقب عمييا المادة (25)ك (21)التي تعاقب عمييا المادتيف 

، ك مخألفات األنظمة الصادرة بمكجب ىذا األمر بما فييا ما يتعمؽ بمسؾ الدفاتر أك  (30)
مف ىذا االمر كالتي  (19)إصدار أك صرؼ الكصفات ، كذلؾ مع مرعاة ما جاء في المادة 

:  عمييا كىي18 لغاية 15استثنت الحاالت التالية مف سرياف أحكاـ المكاد مف 

. إذا أرسؿ العقار الخطر برسـ الترانسيت في البريد- 

إذا أرسؿ العقار الخطر برسـ الترانسيت بالطائرة التي تمر في سماء المنطقة كلـ تيبط عمى - 
. أرضيا

كمية العقار الخطر المعقكلة كالتي يمكف أف يككف أحرزىا عف غير قصد مف العقاقير الطبية - 
  .المخزكنة في الطائرة أك الباخرة

المذككرة أنيا اعطت لمقاضي خيار الحكـ  (32) كيالحظ اف المشكمة الحقيقية في المادة 
بالغرامة فقط في قضايا المخدرات الجسيمة كمنيا االتجار بالمخدرات ، كمع أف قيمة الغرامة 

ىزيمة بالنسبة لمثؿ ىذا النكع مف الجرائـ ، إضافة الى مكضكع استبداؿ الحكـ بالحبس اذا كانت 
مدتو ثالثة شيكر فأقؿ ، فقد أدل ذلؾ كمو الى كشؼ ضعؼ األمر بشأف العقاقير الخطرة ذاتو ، 
. ككذلؾ انتقاد الممارسة القضائية في تطبيقو فيما ذكر أعاله كفيما يخص إخالء السبيؿ بالكفالة

كؿ مف يخالؼ أحد األنظمة الصادرة بمكجب ىذا األمر يحكـ  (أ)تنص عمى انو  33مادة اؿ- ب
ال  (ب). عميو بالحبس لمدة ثالث سنكات أك بغرامة مقدارىا خمسة أالؼ ليرة أك بكمتا العقكبتيف

التي تتعمؽ بمسؾ الدفاتر أك إصدار أك صرؼ  (أ)يعاقب أم شخص لدل إدانتو بمخألفة ألفقرة 
الكصفات المحتكية عمى عقاقير يسرم عمييا ىذا األمر، بالحبس دكف تخييره بدفع الغرامة أك 

ليرة إذا اقتنعت المحكمة أف الجـر قد ارتكب سيكان كأنو لـ يرتكب تمييدان  (750)بغرامة تزيد عمى 
 .(الرتكاب أك بقصد ارتكاب جـر خالفان ليذا القانكف أك ما يتصؿ بو
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تشكؿ المحكمة االبتدائية التي تجرم المحاكمات في الجرائـ  (أ))تنص عمى انو 30مادة اؿ-  ج
مف  (ب). المرتكبة ضد ىذا األمر مف حاكـ منفرد إذا لـ يأمر رئيس المحكمة بخالؼ ذلؾ

الممكف أجراء محاكمة شخص أماـ محكمة الصمح بناء عمى إحرازه عقار خطر أك استعمالو، 
فإذا جـر يعاقب بعقكبة ال تزيد عمى الحبس لمدة ثالث . بجريمة مخألفة ألحكاـ ىذا األمر

 .(سنكات أك بغرامة قدرىا عشرة أالؼ ليرة إسرائيمية أك بالعقكبتيف معان 

كؿ مف أتى أحد االفعاؿ المبينة أدناه يعاقب بالحبس لمدة  (أ)  تنص عمى انو21مادة اؿ- د 
. عشر سنكات

. أعطى القاصر عقاران خطران 

. بككنو مسؤكالن عف القاصر سمح لو بالحصكؿ عمى عقار خطر أك باستعمالو

. أغرل قاصران عمى الحصكؿ عمى عقار خطر أك عمى استعمالو

إلى أحد الكالديف بما في ذلؾ " مسؤكؿ عف القاصر"لمقتضى ىذه المادة تتصرؼ عبارة  (ب)
 .(الراب أك الرابة، المتبني، الكصي أك أم شخص كجد القاصر تحت رقابتو أك رعايتو

( 24)كالمادة (23)، كمع مرعاة ما جاء في المادة  1 كتجدر االشارة الى استثناء األعماؿ الطبية
كالتي تنص عمى انو  (25)كما تـ ذكره سابقا، مع تقيد المحكمة بالحبس الكجكبي الكارد في المادة 

 أك بمحاكلة ارتكابو أك بإغراء عمى ارتكابو يعاقب بالحبس إما 21كؿ مف أديف بجـر حسب المادة )
كعقكبة كحيدة، أك بإضافة عقكبة أخرل، كلكف ال تفرض عميو عقكبة الحبس المقيد بشرط فقط كما 

. (ال يصدر بحقو أمر بكضعو تحت المراقبة

 

 

                                                 
  .1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ مف  (22)انظر المادة -  1
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 بالمقارنة مع ما 1988لسنة (11)في قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ : ثانيا
.  2014كرد في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة  (7)تعاقب المادة - أ
أشير كال تزيد عمى سنتيف كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار كال تزيد عمى ثالثة أالؼ دينارعمى جرائـ 
حيازة أك احراز أك شراء أك تسميـ اك أك نقؿ أك انتاج أك صنع مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية أك زرع 
نباتا مف النباتات التي ينتج عنيا مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية كلـ يكف اإلقداـ عمى أم فعؿ مف 

ىذه االفعاؿ بقصد االتجار أك لتعاطييا، اما في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية، فتعاقب 
 بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عمى سنة منو عمى الجرائـ المذككرة أعاله  (6)المادة 

   .أردني كال تزيد عمى ثالثة أالؼ دينار أردني دينار ألؼكبغرامة ال تقؿ عف 

مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني بالحبس مدة ال تقؿ عف  (أ/14)تعاقب المادة - ب
سنة كال تزيد عمى سنتيف كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار كال تزيد عمى ثالثة أالؼ دينار عمى 

جرائـ استيراد أك شراء أك انتاج أكصنع أك حيازة أم مادة مف المكاد المخدرة أك  المؤثرات العقمية 
اك زرعة أك شراء أيا مف النباتات التي ينتج عنيا أم مادة مف المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية 

. ليستخرج منيا مثؿ تمؾ المادة أك المؤثرات بقصد التعاطي اك االستعماؿ الشخصي

مف ذات المادة لممحكمة عند النظر في أم جريمة مف ىذه الجرائـ  (ب)كبمكجب ألفقرة 
أف تتخذ بحؽ الجاني أيا مف االجراءات البديمة بدال مف الحكـ عميو بالعقكبة المذككرة اعاله   
كذلؾ كفقا لما تراه مالئما لحالتو ، كمنيا إيداعو أحدل المصحات عالج المدمنف اك العيادات 

المتخصصة في المعالجة النفسية االجتماعية لممدمنيف، كعدـ اقامة الدعكل قبؿ ضبطو اذا تقدـ 
.   1مف تمقا نفسو

مف المادة المذككرة اعاله اف ايداع المدمف أحدل  (1ب،ج، د)كيفيـ مف الفقرات 
: المصحات العالجية لو قكاعد كىي

                                                 
 .مف ذات المادة (ب،د)انظر الفقرتيف -  1
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. يجب اف يثبت ادماف المتيـ عمى المخدرات  - 1 

 .االمر بااليداع مقصكر فقط عمى ما نصت عميو المكاد كىك قصد التعاطي -1

 .الحكـ بيذا التدبير جكازم لممحكمة -2

اف المحكمة ال تحدد في الحكـ المدة التي يجب اف يقضييا المدمف في العالج بؿ مف  -3
 .المجنة المختصة

 .اف يتـ ذلؾ دكف ضبط المدمف كبحكزتو مكاد مخدرة  -4

اذا غادر المدمف المصحة أك تكقؼ عف التردد عمى دكر العالج قبؿ صدكر قرار المجنة  -5
 .يمـز بدفع نفقات العالج كيمكف تحصيميا منو بطريؽ الحجز االدارم

تضمف االجراءات التي يجب اف  (2/د)لكف التعديؿ الذم أجرم عمى ىذه المادة كبالفقرة 
: تتبع في  حالة ضبط الشخص ك ألكؿ مرة كىي

كز المتخصصة أك أم مركز عالجي آخر يعتمده االمرمف يتـ تحكيمو لممعالجة في أم اف  -
 .  ربع كعشريف ساعة مف القاء القبضأكزير الداخمية كذلؾ خالؿ 

 كفؽ تعميمات يصدرىا كزير الداخمية ل كزارة الدخميةاف يتـ قيد اسمو في سجؿ خاص لد -
 .الغاية ليذه

 . يعتبر ىذا ألفعؿ سابقة قضائية بحؽ مرتكبو الاف -

منو  (13) ، فقد نصت المادة 2014اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
: عمى انو

 م دينارألؼ كال تزيد عمى أردنييعاقب بالحبس حتى سنة ك بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار - أ
ك أ أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان اك بأحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف تعاطى اك استكرد أردني

حرز أيا مف المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية بقصد تعاطييا كيعاقب أك أك حاز أك صنع أنتج أ
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بالعقكبة ذاتيا كؿ مف زرع اك اشترل أيا مف النباتات التي تنتج منيا المكاد المخدرة كالمؤثرات 
م ألؼالعقمية بقصد تعاطييا ك يعاقب الجاني بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف اك بغرامة ال تقؿ عف 

 دينارأردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان اك بكمتا أالؼ كال تتجاكز ثالثة أردنيدينار 
عاله  كيعتمد الثبات التكرار صدكر حكـ عمى أالعقكبتيف  في حاؿ تكرار أم مف  االفعاؿ المذككرة 

 القضائية حكاـألفاعؿ في أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المادة بما في ذلؾ األ
ك مؤثر عقمي استعممو بطريقة غير أاألجنبية اك اذا كاف الجاني يقكد مركبة تحت تاثير مخدر 

. مشركعة

مف ىذه المادة  (أ)لممحكمة عند النظر في أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ألفقرة - ب
ف تتخذ بحؽ الجاني أيا مف االجراءات  التالية بدال مف الحكـ عميو بالعقكبة المنصكص عمييا في أ

. تمؾ ألفقرة كذلؾ كفقا لما تراه مالئما لحالتو

يف عمى تعاطي المكاد فاف تأمر بكضعو في أحدل المصحات المتخصصة بمعالجة المدـ- 1
 رىف ةالمخدرة كالمؤثرات العقمية لممدة التي تقررىا المجنة المعتمدة لفحص المكضكعيف في المصح

. المعالجة

اف تقرر معالجتو في أحدل العيادات الحككمية اك الخاصة المتخصصة في المعالجة النفسية - 2
كاالجتماعية لممدمنيف عمى تعاطي المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية كالتردد عمييا كفقا لمبرنامج الذم 

. ك االختصاصي االجتماعي في العيادةأيقرره الطبيب النفسي 

يف عمى تعاطي المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية المبينة في ىذه المادة كفقا فتتـ معالجة المدـ- ج
لألحكاـ كاالجراءات المنصكص عمييا في النظاـ الصادر بمقتضى ىذا القانكف ليذه الغاية عمى اف 

ينص في النظاـ عمى مراعاة السرية  التامة في ىكية األشخاص الذيف تتـ معالجتيـ كفي أم 
معمكمات اك كقائع تتعمؽ بيـ كذلؾ تحت طائمة معاقبة مف يفشي تمؾ المعمكمات بالحبس لمدة ال 

تزيد عمى سنة كأحدة كبغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينارأردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة 
. قانكنان 
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ك يدمف عمييا أال تقاـ دعكل الحؽ العاـ عمى مف يتعاطى المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية -1-د
ك بكاسطة أحد اقربائو الى المراكز المتخصصة أاذا تقدـ  قبؿ اف يتـ ضبطو ، مف تمقاء نفسو 

. لممعالجة التابعة الم جية رسمية اك الى ادارة مكافحة المخدرات اك أم مركز امني طالبان معالجتو

مف ىذه المادة ال تقاـ دعكل الحؽ العاـ عمى كؿ مف ضبط  (أ)عمى الرغـ مما كرد في ألفقرة - 2
كز اف يتـ تحكيمو لممعالجة في أم المرأمتعاطيا لممرة األكلى لممكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية عمى 

ربع كعشريف ساعة مف أالمتخصصة  أك أم مركز عالجي آخر يعتمده كزير الداخمية كذلؾ خالؿ 
كصت الجية الطبية المختصة في كزارة الصحة بذلؾ، كاف يتـ قيد اسمو في أالقاء القبض عميو اذا 

الغاية، كدكف اف يعتبر   كفؽ تعميمات يصدرىا كزير الداخمية ليذهل كزارة الداخميةسجؿ خاص لد
 .ىذا ألفعؿ سابقة قضائية بحؽ مرتكبو

مف  (14)كبذلؾ سار مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية عمى نحك ما في الماد 
قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني مف النظر لممدمف عمى انو مريض بحاجة لمعالج 

كضبطو ألكؿ مرة ال يسجؿ سابقة ضده، كمع أف مشركع القانكف قد خفؼ أيضا عقكبة تعاطي 
المخدرات، اال انو شدد العقكبة عمى كؿ مف قاد مركبة كىك تحت تاثير مخدر أك مؤثر عقمي، كما 
انو اشترط لعدـ إقامة الدعكل عمى كؿ مف يضبط الكؿ مرة تكصية الجية الطبية المختصة في 

.  كزارة الصحة

 لـ يتضمف 1975لسنة  (558)كتجدر االشارة الى اف االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
لسنة  (3)مكضكع حفظ التحقيؽ، كبالتالي يتـ الرجكع في ذلؾ الى قانكف االجراءات الجزائية رقـ 

. 1عدـ اقامة الدعكل الجزائية، كما انو لـ ينص عمى مكضكع 2001

مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني باألشغاؿ الشاقة المؤقتة  (أ/9)تعاقب المادة - ج
لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة ألؼ دينار كال تزيد عمى خمسة عشر 

:- ألؼ دينار كؿ مف أقدـ بمقابؿ عمى أم فعؿ مف االفعاؿ التالية 

                                                 
 . احكاـ  الفصؿ التاسع مف قانكف اإلجراءات الجزائيةانظر-  1
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قدـ إلى أم شخص أيا مف المكاد المخدرة أك المؤثرة العقمية أك سيؿ لو الحصكؿ عمييا كذلؾ - 1
 .في غير الحاالت المرخص أك المسمكح بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا

رخص لو بحيازة مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية الستعماليا في غرض أك أغراض معينة - 2
 .كتصرؼ بتمؾ المكاد كالمؤثرات بأم صفة في غير تمؾ األغراض

اعد مكانا أك إدارة لتعاطي المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية أك لمتعامؿ أك لمتداكؿ بيا فيو - 3
. أك ىيأ مثؿ ذلؾ المكاف

مف ذات المادة كؿ مف ارتكب أم مف الجرائـ المذككرة أعاله بغير مقابؿ  (ب)كتعاقب ألفقرة 
باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف ثالث سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة أالؼ دينار كال 

مف ذات المادة العقكبة لتصؿ الى اإلعداـ أك  (ج)تزيد عمى خمسة أالؼ دينار، كتشدد ألفقرة 
الكضع باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كبغرامة ال تقؿ عف عشر أالؼ دينار كال تزيد عمى عشريف ألؼ 

: دينار إذا ارتكبت أم مف الجرائـ المذككرة اعاله  في أم مف الحاالت التالية 

في حالة التكرار كلممحكمة أف تعتمد في إثبات التكرار أم حكـ صادر بإدانة الجاني بما في - 1
. ذلؾ األحكاـ القضائية األجنبية

إذا كاف الجاني مف المكظفيف أك المستخدميف أك العامميف المنكط بيـ مكافحة الجرائـ - 2
المتعمقة بالمكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية أك القياـ بأعماؿ الرقابة كاألشراؼ عمى التعامؿ 

. كالتداكؿ بيا أك حيازتيا أك أم مف األعماؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف

إذا ارتكب الجاني أم جريمة مف تمؾ الجرائـ باالشتراؾ مع قاصر أك استخدـ قاصرا في - 3
. ارتكابيا أك كاف الشخص الذم قدمت إليو المادة المخدرة أك المؤثر العقمي قاصرا 

. التي سيتـ شرحيا الحقا (10)مع تغميظ العقكبة  كفقا لممادة  (9)كتطبؽ المادة 

عمى الجرائـ  (أ/8)أما في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية، فتعاقب المادة 
باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة المذكرة أعاله 
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مف ذات  (ب)، كتعاقب ألفقرة أالؼ دينار أردني كال تزيد عمى خمسة عشر ألؼ دينار أردني
 باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال المادة كؿ مف ارتكب أم مف الجرائـ المذككرة اعاله بغير مقابؿ

تقؿ عف ثالث سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة أالؼ دينار أردني كال تزيد عمى خمسة أالؼ 
 الكضع باألشغاؿ الشاقة مف ذات المادة العقكبة لتصؿ الى (ج)، كتشدد ألفقرة دينار أردني

المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما كبغرامة ال تقؿ عف عشر أالؼ دينار أردني  كال تزيد عمى 
 اذا ارتكبت الجريمة في أم حالة مف حاالت التشديد الكاردة في القانكف عشريف ألؼ دينار أردني

:  األردني، كلكف المشركع زاد عمييا الحاالت التالية

اذا ارتكب الجاني أم جريمة مف تمؾ الجرائـ باالشتراؾ مع أحد مف أصكلو أك فركعو أك  -1
ممف يتكلى تربيتيـ أك مالحظتيـ أك ممف لو سمطة فعمية عمييـ في رقابتيـ أك  زكجو أك أحد

ك شخصان أخر دكف معرفة ذلؾ الشخص في أعاله أتكجيييـ أك استخدـ أحدا مف المذككريف 
 .ك لتعاطييا كفي غير الحاالت كاألحكاؿ المرخص بيا قانكنياأارتكابيا  

 .إذا تسبب المخدر في كفاة شخص أك أكثر أك إلحاؽ ضرر جسيـ بصحتيـ -2

اذا ارتكبت الجريمة في أحدل دكر العبادة اكالمؤسسات الثقافية اك التعميمية أك الرياضية أك  -3
مراكز اإلصالح اك التأىيؿ أك أماكف الحبس االحتياطي اك في الجكار المباشر ليذه 

 .االماكف

 .اذا حمؿ الجاني غيره بأية كسيمة مف كسائؿ اإلكراه أك الغش اك االغراء الرتكاب الجريمة -4

. التي سيتـ شرحيا الحقا (9)مع تغميظ العقكبة كفقا لممادة  (8)كتطبؽ المادة 

: مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني عمى جرائـ (أ/8)تعاقب المادة - د 

. انتاج اك صنع استيراد اك تصدير أك نقؿ أم مادة مخدرة أك مؤثرات عقمية بقصد االتجار -
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شراء اك بيع اك حيازة اك احراز أك تعامؿ أك تداكؿ بام صكرة أك تسمـ أك تسميـ أك تكسط  -
أم مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية أك نباتا مف النباتات المنتجة لمثؿ تمؾ المكاد أك المؤثرات 

. بقصد االتجار

زراعة أك استيراد أك تصدير أك تعامؿ أك تداكؿ بام صكرة أك حيازة أك احراز أك شراء أك  -
بيع أك تسمـ أك تسميـ أك نقؿ أم نبات مف النباتات التي ينتج عنيا أم مكاد مخدرة أك 

 مؤثرات عقمية بقصد االتجار

بعقكبة األشغاؿ الشاقة لمدة ال تقؿ عف خمس عشرة سنة كبغرامة ال تقؿ عف عشرة أالؼ 
مف ذات المادة العقكبة عمى ىذه الجرائـ  (ب)دينار كال تزيد عمى عشريف ألؼ دينار، كتشدد الفقرة 

لتصؿ الى األشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت أية جريمة مف ىذه الجرائـ في أم حالة مف حاالت 
مع تغميظ العقكبة   (8)، كتطبؽ المادة (9)التشديد التي سبؽ شرحيا كالتي أكردتيا ايضا المادة 

. التي سيتـ شرحيا الحقا (10)كفقا لممادة 

:  اما في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني

باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف اثنى عشرة سنة كبغرامة ال تقؿ  (أ/7)المادة تعاقب  -
عف عشرة أالؼ دينار أردني كال تزيد عمى عشريف ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة 

.   بقصد االتجارالمذككرة اعالهالمتداكلة قانكنان  كؿ مف أقدـ عمى أم فعؿ مف االفعاؿ 

 األشغاؿ الشاقة مف ذات المادة العقكبة عمى ىذه الجرائـ لتصؿ الى (ب)كتشدد ألفقرة 
 كال تزيد عمى خمسة كعشريف ألؼ أردنيالمؤبدة كبغرامة ال تقؿ عف خمسة عشر ألؼ دينار 

 اذا ارتكبت أم جريمة مف ىذه الجرائـ في أم  أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أردنيدينار 
( 7)، كما تطبؽ المادة (8)حالة مف حاالت التشديد التي سبؽ شرحيا كالتي أكردتيا ايضا المادة 

. التي سيتـ شرحيا الحقا (9)مع تغميظ العقكبة كفقا لممادة 

: عقكبة االشتراؾ مع عصابة دكلية اك اقتراف الجريمة بجريمة دكلية- ق
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يعاقب باإلعداـ كؿ ) مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني عمى انو  (10)تنص المادة 
 مف ىذا 9 ك8مف أقدـ عمى ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف 

 :القانكف في أم حالة مف الحاالت التالية

إذا اشترؾ في ارتكابيا مع أحدل العصابات الدكلية المتعاممة بالمكاد المخدرة أك المؤثرات - أ
العقمية كالتداكؿ بيا سكاء بتيريبيا أك بأم طريقة أك صكرة أخرل أك كاف شريكا مع تمؾ العصابة 

عند ارتكاب الجريمة أك كاف يعمؿ لحسابيا أك يتعاكف معيا في ذلؾ الكقت أك كانت الجريمة 
التي ارتكبيا جزءا مف أعماؿ تمؾ  العصابة أك مف عممية دكلية لتيريب المكاد المخدرة أك 

 .المؤثرات العقمية أك التعامؿ بيا 

إذا كانت الجريمة التي ارتكبيا مقترنة بجريمة دكلية أخرل بما في ذلؾ تيريب األسمحة - ب
كاألمكاؿ كتزييؼ النقد أك كانت الجريمة جزءا مف أعماؿ عصابة دكلية تقـك بارتكاب الجرائـ 

الدكلية التي يككف مجاؿ أعماليا كميا أك أم منيا في أكثر مف دكلة كأحدة أك يشترؾ في ارتكابيا 
 . (مجرمكف مف أكثر مف دكلة كأحدة

عمى  (9)أما في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني ، فقد نصت المادة 
اذا ارتكبت في حالة اشتراؾ مع عصابة دكلية  (7،8)تغميظ الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف 

. مف القانكف األردني (10)اذا اقترنت الجريمة بجريمة دكلية عمى غرار ما نصت عمية المادة 

مف القانكف األردني باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف ثالث  (11)تعاقب المادة - ك
سنكات كبغرامة ال تقؿ عف عشرة أالؼ دينار كال تزيد عمى عشريف ألؼ دينار كؿ طبيب قدـ إلى 

أم شخص كصفة طبية بمكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية أك قدميا لو بعينيا مباشرة كذلؾ لغير 
. العالج الطبي كىك عالـ بذلؾ

في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني ، التي  (10)كتقابميا المادة 
 باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة التقؿ عف ثالث سنكات كبغرامة التقؿ تعاقب عمى ذات ىذه الجرائـ
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  كال تزيد عمى عشريف ألؼ دينار  أردني أك ما يعادليا بالعممة أردنيعف عشرة أالؼ دينار 
  .المتداكلة قانكنان اك بأحدل ىاتيف العقكبتيف

مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني بالحبس مدة ال تقؿ عف  (13)تعاقب المادة - ز
سنة ك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار كال  تزيد عمى ثالثة أالؼ دينار كؿ مف صرؼ أك قدـ أك 
. كصؼ أم مف المستحضرات في غير الحاالت المسمكح  بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا 

في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني كالتي تعاقب عمى  (12)كتقابميا المادة 
 كالتزيد عمى ثالثة أردني دينار ألؼ بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة التقؿ عف ىذه الجرائـ
. أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان اك بأحدل ىاتيف العقكبتيف أردنيأالؼ دينار  

يترتب عمى - أ)مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني عمى أنو  (19)تنص المادة - ح
مف رخص لو بالتداكؿ في المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية ألغراض طبية أك عممية أف يمسؾ 

.دفاتر أصكلية يحدد الكزير نمكذج كؿ منيا كالبيانات الكاجب قيدىا فييا  

يعاقب بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى ألفى دينار كؿ مف ال يمسؾ أيا مف - ب
الدفاتر المنصكص  عمييا في ألفقرة أ مف ىذه المادة أك اخفاه أك لـ يقـ بقيد أم بياف فييا مف 

. (البيانات التي حددىا الكزير

في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني، التي  (18)كتقابميا المادة 
تعاقب عمى الجرائـ المذكرة اعاله بذات العقكبة التي نص عمييا القانكف األردني، مع مالحظة اف 

تحفظ السجالت االصكلية بالنسبة لممكاد المخدرة ) مف المشركع نصت عمى انو  (2/أ/ 18)المادة
كالمؤثرات العقمية لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات ك مدة التقؿ عف سنتيف بالنسبة لممستحضرات 

 .(مف تاريخ اخر قيد في كؿ سجؿ عمى اف يتـ اتالفيا بحضكر مفتش كزارة الصحة

مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني بغرامة ال تقؿ عف  (20)تعاقب المادة -  ط
خمسماية دينار كال تزيد عمى ألفى دينار كؿ مف رخص لو بحيازة مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية 
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كاحتفظ بكميات تزيد عمى الكميات الناتجة عف تعدد عمميات الكزف أك تقؿ عنيا شريطة أف ال 
 :يزيد ألفرؽ زيادة أك نقصا في الكزف عمى النسب التالية 

 .في الكميات التي ال يزيد كزنيا عمى غراـ كأحد% 10 -1

 غراما شريطة أف ال 25في الكميات التي يزيد كزنيا عمى غراـ كأحد كال تتجاكز % 5 -2
 . سنت غراما50يزيد مقدار المسمكح بو عمى 

 .غراما25في الكميات التي يزيد كزنيا عمى % 2 -3

 .في المكاد المخدرة أك  المؤثرات العقمية السائمة أيا كاف مقدارىا% 5 -4

ذا كرر المخألؼ أم فعؿ مف االفعاؿ المنصكص  عمييا في الفقرة أ مف ىذه المادة  -5 كا 
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار كال تزيد عمى 

. ثالثة أالؼ دينار

كبذات النسب في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية ، ك قد  (19)كتقابميا المادة 
ف النقص أاذا ثبت لمكزير كفقا لتقرير المجنة  )نصت ألفقرة ج مف المادة المذككرة أعاله عمى أنو 

ك الزيادة غير مبرر يحاؿ األمر الى القضاء كيعاقب المخألؼ بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار أ
 أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان كفي حاؿ التكرار  أردنيم دينارألؼ  كال تزيد عمى أردني

 كال تزيد عمى أردني دينار ألؼ كبغرامة ال تقؿ عف أشيريعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة 
(.  دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أالؼثالثة 

مع مراعاة - أ) مف قانكف المخدرات المؤثرلت العقمية أردني نصت عمى انو  (21)المادة - م
أحكاـ ألفقرتيف ب ك ج مف ىذه المادة يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كأحدة كبغرامة ال تقؿ 
عف خمسمائة دينار كال تزيد عمى ألؼ دينار كؿ مف قاـك بالقكة أك بأم صكرة مف صكر العنؼ 
أم مكظؼ مف المكظفيف العامميف عمى تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة كالقرارات كاألحكاـ 

 .الصادرة بمكجبيا
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تككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصكص عميو في ألفقرة أ مف - ب
 :ىذه المادة في أم حالة مف الحاالت التالية 

اذا أدت الجريمة إلى إصابة المكظؼ بعاىة دائمة أك تشكيو جسيـ ال يرجى أك يحتمؿ  -1
 .زكالو

 .إذا كاف الجاني يحمؿ سالحا عند ارتكابو الجريمة  -2

إذا كاف الجاني مف رجاؿ السمطة المنكط بيـ المحافظة عمى األمف أك تنفيذ القكانيف  -3
 .كاألنظمة المعمكؿ بيا كالقرارات كاألحكاـ الصادرة بمقتضاىا 

يعاقب الجاني باإلعداـ إذا أدت الجريمة المنصكص عمييا في ألفقرة أ مف ىذه المادة إلى - ج
. (مكت أم مف المكظفيف العامميف 

في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني ، مع اختالؼ  (21)كتقابميا المادة 
: العقكبة عمى النحك التالي

بالحبس مدة الجاني يعاقب مف القانكف األردني ،  (أ/21)في الحالة التي نصت عمييا المادة - 1
. ال تقؿ عف سنة كأحدة كبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار أردني كال تزيد عمى ألؼ دينارأردني

 األشغاؿ مف القانكف األردني ، يعاقب الجاني (ب/21)في الحالة التي نصت عمييا المادة - 
  .الشاقة المؤبدة

يعاقب الجاني باألشغاؿ مف القانكف األردني  (ج/21)في الحالة التي نصت عمييا المادة - 3
.  الشاقة المؤبدة ك بغرامة ال تقؿ عف ثالثيف ألؼ دينار أردني 

يعاقب بالحبس مدة ال )مف قانكف المخدرات المؤثرات األردني نصت عمى انو  (22)المادة - ؾ
تقؿ عف سنتيف كؿ مف حصؿ عمى ترخيص نقؿ المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية 

بطريؽ الترانزيت ثـ غير كجيتيا أك بدؿ كسيمة النقؿ التي كانت محممة فييا دكف الحصكؿ عمى 
. (ترخيص مسبؽ بذلؾ التغيير أك التبديؿ مف الجيات الرسمية المختصة
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في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني، مع اختالؼ  (22)كتقابميا المادة 
. الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة أالؼ دينار أردنيالعقكبة كىي 

 الحبس يعاقب ب-أ)مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني تنص عمى انو  (12)المادة - ؿ
 كؿ مف ثالثة أالؼ دينار دينار كال تزيد عمى ألفي بغرامة ال تقؿ عف كمدة ال تقؿ عف سنة كأحدة 

أيا مف المستحضرات في غير الحاالت المسمكح بيا بمقتضى أك صنع أك استكرد أك صدر نتج أ
 .التشريعات المعمكؿ بيا كبطريقة مغايرة ليا 

 بغرامة التقؿ عف خمسمائة دينار أردني كال تزيد ك أشيرعف ستة قؿ يعاقب بالحبس مدة ال ت- ب
عمى ألؼ دينار كؿ مف حاز اك احرز اكتعاطى اك سمـ اك تسمـ اك تعامؿ بالمستحضرات في غير 

 .(الحاالت المسمكح بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا

في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني، مع اختالؼ  (11)كتقابميا المادة 
مف القانكف األردني ، حيث نصت المادة  (ب/12)العقكبة في الحالة التي نصت عمييا المادة

ك بغرامة التقؿ عف أ أشيريعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف ستة )مف المشركع عمى انو  (ب/11)
 دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان اك بكمتا ألؼخمسمائة دينار أردني كال تزيد عمى 

ك تعامؿ بالمستحضرات في غير أك تسمـ أك سمـ أكتعاطى أك احرز أالعقكبتيف كؿ مف حاز 
 .(الحاالت المسمكح بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا

حماية سرية المعمكمات  - ـ

تتـ معالجة )مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني عمى انو  (ج/14)نصت المادة 
المدمنيف عمى تعاطي المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية المبينة في ىذه المادة كفقا لألحكاـ 

كاالجراءات المنصكص عمييا في النظاـ الصادر بمقتضى ىذا القانكف ليذه الغاية عمى أف ينص 
في النظاـ عمى مراعاة السرية التامة في ىكية األشخاص الذيف تتـ معالجتيـ كفي أم معمكمات أك 
كقائع تتعمؽ بيـ كذلؾ تحت طائمة معاقبة مف يفشي تمؾ المعمكمات بالحبس  لمدة ال تزيد عمى 

 .( دينار500سنة كأحدة كبغرامة ال تزيد عمى 
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في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني، كبذات  (ج/13)كتقابميا المادة 
. العقكبة

عقكبات جرائـ المخدرات المرتكبة عبر الشبكة المعمكماتية - ف

لـ ينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني عمى ىذه الجرائـ، لكف مشركع قانكف 
: كالتي جاء فييا (20 )المادةالمخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني نص عمى ىذه الجرائـ في 

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف  ثالثة أشير كال تتجاكز سنتيف ك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار  -  أ
أردني كال تزيد عمى ثالثة أالؼ دينارأردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان اك بأحدل ىاتيف 

: العقكبتيف كؿ مف

ك أ اجيزة الحاسب اآللي  بقصد االتجار أحدك أانشأ اك نشر مكقعا عمى الشبكة المعمكماتية  -1
. ك تسييؿ التعامؿ فييا  أك المؤثرات العقمية كأك التعاطي بالمخدرات أالتركيج 

شفر أم مف المكاقع االلكتركنية التي يستخدميا تجار المخدرات لكي ال تقع تحت رقابة  -2
 طرفي االتجار أحدالسمطات اك تكلى تجييز الحاسكب اآللي بكسائؿ فؾ الشفرة المرسمة الى 

. بالمخدرات

عرض معمكمات عمى مكقع الكتركني عف كيفية تصنيع المكاد المخدرة ك المؤثرات العقمية اك -3
. ساليب تسكيقيا كتركيجيا كطرؽ تعاطييا أنتاجيا ك إك عف كيفية أالسالئؼ الكيميائية  

باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة ال تقؿ عف  (أ)يعاقب عمى الجرائـ المنصكص عمييا بألفقرة - ب
ثالثة أالؼ دينار أردني كال تزيد عمى خمسة عشر ألؼ دينار أردني  أك ما يعادليا بالعممة 

: المتداكلة قانكنان في أم مف الحاالت التالية

دانة الجاني في أم إفي حالة التكرار كلممحكمة اف تعتمد في اثبات التكرار أم حكـ صادر ب- 1
. جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المادة بما في ذلؾ األحكاـ القضائية االجنبية

. اذا حمؿ الجاني غيره بأية كسيمة مف كسائؿ اإلكراه أك الغش اك االغراء الرتكاب الجريمة – 2
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. اذا كجو نشاط الجاني لقاصر- 3

ك ما يعادليا أيعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة ك بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ دينار أردني  -ج
بالعممة المتداكلة قانكنا كؿ مف أقدـ عمى ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في 

: في أم حالة مف الحاالت التالية (أ)ألفقرة 

شترؾ  في ارتكابيا مع أحدل العصابات الدكلية المتعاممة بالمكاد المخدرة اك المؤثرات ااذا - 1
 بأم طريقة اك صكرة أخرل، اك كاف شريكا مع تمؾ العصابة  كالعقمية كالتداكؿ بيا سكءا بتيريبيا ا

عند ارتكاب الجريمة اك كاف يعمؿ لحسابيا اك يتعاكف معيا في ذلؾ الكقت، اك كانت الجريمة التي 
ارتكبيا جزءا مف أعماؿ تمؾ العصابة اك مف عممية دكلية لتيريب المكاد المخدرة اك المؤثرات 

. العقمية اك التعامؿ بيا

خرل بما في ذلؾ تيريب األسمحة أاذا كانت الجريمة  التي ارتكبيا مقترنة بجريمة دكلية - 2
رتكاب الجرائـ اكاألمكاؿ كتزييؼ النقد، اك كانت الجريمة جزءا مف أعماؿ عصابة دكلية تقـك ب

اكثر مف دكلة كأحدة، اك يشترؾ في ارتكابيا  الدكلية التي يككف مجاؿ أعماليا  كميا اك أم منيا في
. مجرمكف مف اكثر مف دكلة كأحدة

يعاقب عمى الشركع كاالشتراؾ الجرمي في ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص - 1- د
. مف ىذا القانكف (25)بما كرد في المادة  (أ)عمييا في ألفقرة 

 .(يعاقب الجاني بنصؼ العقكبة كلك لـ تقع الجريمة األصمية- 2

عقكبة اختالؽ جرائـ المخدرات - س

لـ ينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني عمى ىذه الجرائـ كتطبؽ في ىذا الشأف 
أحكاـ قانكف العقكبات، لكف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني نص عمى ىذه 

: كالتي جاء فييا (24 )المادةالجرائـ في 
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يعاقب كؿ مف اختمؽ أدلة مادية إليقاع الغير بأحدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف  - أ
. بعقكبة الجريمة المختمقة

ك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تتجاكز أيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف - ب
ثالثة أالؼ دينار أردني اك بما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا اك بكمتا العقكبتيف كؿ مف بادر 

 .البالغ الجيات المختصة باختالقو الجريمة قبؿ صدكر الحكـ في الجريمة المختمقة

العقكبات التكميمية  : الفرع الثاني

تمحؽ العقكبات التكميمية بالعقكبة األصمية كلكنيا ال تكقع عمى المحكـك عميو اال اذا نص 
عمييا حكـ االدانة صراحة كىي أما اف تككف كجكبية يمـز القاضي النطؽ بيا أك جكازية يكقعيا 
القاضي حسب سمطتو التقديرية ، اما العقكبات التبعية فيي العقكبات التي تضاؼ حتما كبقكة 

 ، كالعقكبات الكجكبية ىي الغرامة ك المصادرة كاغالؽ المحؿ 1القانكف الى عقكبة اصمية 

الغرامة  : اكال

، 2الغرامة ىي الزاـ المحككـ عميو باف يدفع الى خزينة الحككمة المبمغ المقدر في الحكـ
كيحكـ بالغرامة ابتدا اك استبداال بيا لحكـ بالحبس كتطبؽ المحكمة نصكص االمر بشأف العقاقير 

 4.ككذلؾ أحكاـ الغرامة الكردة في قانكف العقكبات3الخطرة

 جاءت كميا 1975لسنة  (558)كيالحظ اف الغرامة في االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
، بينما نجد اف الغرامة في قانكف (25)بمراعاة المادة  (21)كعقكبة جنائية ما عدا ما كرد بالمادة 

 كفي مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات 1988لسنة  (11)المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
.  العقمية الفمسطيني ، فقد جاءت معظميا كعقكبة تكميمية كجكبية

                                                 
 .161 كص160 ، ص المرجع السابؽ: الدىبي، ادكار غالي -  1

  .1960لسنة  (16)قانكف العقكبات االردني رقـ  مف (22) انظر المادة -  2
  .1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ مف  (33،32،30،25،21)انظر المكاد -  3

  .1960لسنة  (16)قانكف العقكبات االردني رقـ مف  ( 27 ، 26، 25، 24، 22)انظر المادة -  4
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  1المصادرة : ثانيا

المصادرة ىي نقؿ ممكية ماؿ أك شيء لو قيمة مالية الى الدكلة ممكية تامة تشمؿ 
. 2االستعماؿ كاالنتفاع كالتصرؼ 

 المصادرة كعقكبة جنائية  : أ

المصادرة كعقكبة تكميمية ال يجكز تنفيذىا إال إذا أمر القاضي بيا فاذا أغفؿ القاضي عف 
الحكـ بيا كاف مخطئا في القانكف، كاذا كانت ىذه األشياء حيازتيا أك عرضيا أك بيعيا جريمة بحد 

 . 3ذاتو كالمخدرات فيمكف مصادرتيا بالطريؽ االدارم

عمى األدكات ككسائؿ النقؿ التي استخدمت في نقؿ المكاد المخدرة اك   كتكقع عقكبة المصادرة 
تعاطييا اك حفظيا اك كزنيا ك انتاجيا كجنييا في حالة الحكـ باالدانة، كىذا يخالؼ القاعدة العامة 
لممصادرة  في قانكف العقكبات النيا في األصؿ أشياء حيازتيا مباحة، اضافة الى مصادرة األمكاؿ 
المتحصمة مف المخدرات، كمصادرة المكاد المخدرة التي كانت تعد حيازتيا جريمة في غير األحكاؿ 

.  4المصرح بيا قانكنا، كذلؾ دكف االخالؿ بحقكؽ الغير حسف النية اذا  تعمؽ بيا حؽ عيني لو

كفي حالة الحكـ بالبراءة فال تجكز مصادرة األدكات ككسائؿ النقؿ كاألمكاؿ المتحصمة، كال 
تجكز مصادرة المكاد المخدرة في حاالت مف رخص ليـ بحيازتيا، ككذلؾ ال تجكز المصادرة اذا 
، 5كانت المكاد المخدرة حيازتيا جريمة كلكنيا مشركعة لمالكيا االصمي كسرقة مخدرات مف صيدلي

. 6كفي كؿ األحكاؿ يجب اف يككف الشيء محؿ المصادرة قد تـ ضبطو عمى ذمة القضية 

                                                 
 .442 ، ص المرجع السابؽ: مراد ، عبد الفتاح -  1

 1994 لسنة لمخدرات كالمؤثرات العقميةؿ يف غير المشركع كاالستعماؿاالتفاقية العربية لمكافحة االتجارعرفت -  2
 .الحرماف الدائـ مف األمكاؿ بأمر مف محكمة أك سمطة مختصة أخرل: المصادرة 

 . 164 ، ص المرجع السابؽ :الدىبي، ادكار غالي -  3
 . 143 كص 142 ، ص المرجع السابؽ: الفقى ، عمرك عيس  -  4
 . 167- 165 ، الصفحات المرجع السابؽ: الدىبي، ادكار غالي -  5
عقكبة المصادرة  ال يقضى بيا اال اذا كاف الشيء مكضكع المصادرة   )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية -  6

الفقى ، - احكاـ النقض  - 1973/ 4/6جمسة - ؽ43 لسنة 385الطعف رقـ  -  (سبؽ ضبطو عمى ذمة الفصؿ في الدعكل
  . 146 ، ص المرجع السابؽ: عمرك عيس 
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المصادرة كتدبير احترازم - ب

المصادرة كتدبير احترازم ترد عمى أشياء حيازتيا غير مشركعة كالمخدرات كىي تتـ كلك 
اغفؿ الحكـ عنيا يقتضييا النظاـ العاـ  لخطكرة إجرامية كامنة فييا كلتعمقيا بطبيعتيا بشيء خارج 

، كىذا أجراء شرطي ال مفر منو في مكاجية الكافة المالؾ كالحائز عمى السكاء كما 1دائرة التعامؿ
يقتضي مصادرتيا كلك برلء المتيـ أك انقضت الجريمة بالتقادـ أك حفظت األكراؽ بمعرفة النيابة 

. 2العامة بعد انقضاء مدة باف ال كجو إلقامة الدعكل

: 3  كيترتب عمى المصادرة الكجكبية عدة اثار كىي 

عدـ ارتياف المصادرة بالحكـ بعقكبة اصمية، فاذا برمء المتيـ لسبب ما قضي مع ذلؾ  -
. بالمصادرة كىك ما يتسؽ مع عقكبة المصادرة ككنيا تدبير احترازم

عدـ كجكد سمطة لمقاضي في تكقيع المصادرة الكجكبية، الف المصادرة الكجكبية تقتضي اف  -
 .يككف محؿ المصادرة محرما تداكلو بالنسبة لمكافة

عدـ تقيد المصادرة برعاية حقكؽ الغير حسف النية ذلؾ اف الشيء كاف كاف مممككا لمغير  -
 .الحسف النية ال ينفي خطره عمى المجتمع ك ضركرة مكاجيتو بالتدبير االحترازم

 .اف مناط مصادرة األدكات ك الكسائؿ النيا استخدمت في ارتكاب الجريمة -

 تتـ المصادرة بمكجب المادة 1975لسنة  (558)في االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
تتـ 1988لسنة (11)، كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ (36)كالمادة  (أ/35)

مف ذات القانكف قد نصت عمى  (25)كتجدر االشارة الى اف المادة ، (15)المصادرة بمكجب المادة 
تعتبر الغرامات المحكـك بيا بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف كاألمكاؿ المصادرة بمكجبيا تعكيضا )انو 

                                                 

- 
تعمؽ المصادرة بشيء خارج بطبيعتو عف دائرة التعامؿ يجعميا كجكبية  )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية 1

- 12/2/1979 جمسة –ؽ 48 لسنة 1732الطعف  - (يقتضييا النظاـ العاـ كتككف تدبيرا كقائيا يتخذ في مكاجية الكافة 
  .146، ص المرجع السابؽ : الفقى ، عمرك عيس - احكاـ النقض 

 . 164 ، ىامش ص المرجع السابؽ: الدىبي، ادكار غالي -  2
  . 197 وص 196 ، ص   الورجع السابق:الشىراًً، عجذ الحوٍذ و الذًبصىري، عس الذٌي -  3
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( 14)، كتقابميما المادتيف (مدنيا لمخزينة العامة كتحصؿ كفقا لقانكف تحصيؿ األمكاؿ األميرية
كقد قضت  ،2014في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة  (ج/31)ك

مف  (15)مصادرة المادة المخدرة المضبكطة امر كجكبي عمال بالمادة )محكمة التمييز األردنية 
. 1(قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية

اغالؽ المحاؿ  : ثالثا

اغالؽ المحاؿ ىي عقكبة تكميمية كجكبية كىي نكعيف االغالؽ المؤبد كاالغالؽ المؤقت، 
عمى انو  إذا أديف  (37) نصت المادة 1975لسنة  (558)كفي االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
 كارتكبت الجريمة في المحالت المستعممة 10 أك 9، 7شخص بارتكاب جـر بمكجب المكاد 

كمقاىي أك لبيع المشركبات المسكرة أك في محالت أخرل يسمح لمجميكر ارتيادىا كثبت لممحكمة 
بأف قبؿ ذلؾ ارتكبت جريمة في ىذه المحالت بمقتضى ىذا األمر فيجكز لممحكمة باإلضافة عمى 

كؿ عقكبة أخرل بأف تكعز بغمؽ المحالت أماـ الجميكر بصكرة دائمة أك لمدة كقتية تحددىا 
. (المحكمة

عمى انو  (18) نصت المادة 1988لسنة  (11)كفي قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
يحكـ بإغالؽ أم محؿ مرخص لمتداكؿ بالمكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية ألغراض طبية أك   )

عممية أك أم محؿ  رخص لغاية أخرل بصكرة نيائية إذا ارتكبت فيو أحدل الجرائـ المنصكص 
في مشركع قانكف المخدرات  (17)، كتقابميما المادة  ( مف  ىذا القانكف7ك6عمييا في المادتيف 

. 2014كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

نشر الحكـ : رابعا

نشر الحكـ كىي عقكبة تكميمية جكازية كالغاية منيا اف النشر في الصحؼ يبيف لمييئة 
االجتماعية خطكرة الجناة كيحذرىـ مف التعامؿ معيـ ، كما انو يحقؽ الردع العاـ كلـ ينص عمييا  

                                                 
 المبادمء –خالد ، محمد ، كخالد يكسؼ ، مجمكعة االحكاـ الجزائية - 1995 سنة 1444 صفحة 318/94قرار رقـ -  1

. 931  ، المرجع السابؽ ، ص1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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 ككذلؾ  قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية 1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
2014 ، ككذلؾ مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 1988لسنة  (11)األردني رقـ 

1   .

التدابير الكقائية  : الفرع الثالث

التدابير االحترازية ىي مجمكعة مف االجراءات تكاجو خطكرة أجرامية كامنة في شخص 
: ، كمف ىذه التدابير 2مرتكب الجريمة لتدرء خطره عف المجتمع 

ايداع المدمف أحدل المصحات العالجية  : اكال

ايداع المدمف أحدل المصحات العالجية أتى تجسيدا لمنظرة الحديثة بأف المدمف عمى 
المخدرات ىك مريض يجب معالجتو كليس سجنو فيك ضحية أشبو بالمرضى منو بالمجرميف 

لسنة  (558)كبالتالي فيك أجدر بالعالج مف العقاب ، كلـ يتطرؽ االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
لسنة  (11) ليذا المكضكع ، كقد نص عميو قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 1975
في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية  (13)، كتقابميما المادة  (14) في المادة 1988

. ، كىك ما سبؽ الحديث عنو2014الفمسطيني لسنة 

حؽ النائب العاـ  في منع المتيـ مف السفر أك مف التصرؼ في أمكالو أك ادارتيا أك : ثانيا
 كغيره مف 3غير ذلؾ مف االجراءات التحفظية ، كالذم يتـ بمكجب أحكاـ قانكف االجراءات الجزائية

. 4القكانيف االخرل

اف النيابة العامة ىي الجية ) ...5كفي ىذا الصدد قضت محكمة العدؿ العمياالفمسطينية
صالن في بالدنا بتحريؾ الدعكل الجنائية كتشاركيا في ىذا الحؽ جيات استثنائية أخرل أالمختصة 

كالنائب العاـ ىك صاحب الدعكل العامة كالقائـ عمى شؤكنيا بكصفو نائبان عف الييئة االجتماعية 
                                                 

يجكز لممحكمة اف تأمر بنشر ممخص الحكـ النيائي عمى  ) عمى انوقانكف المخدرات المصرممف  (46)نصت المادة -  1
. (نفقة المحكـك عميو في ثالث جرائد يكمية تعينيا المحكمة 

  .233 ، ص   المرجع السابؽ :الشكراني، عبد الحميد ك  الدناصكرم، عز الديف  - 2

. قانكف االجراءات الجزائيةانظر الفصؿ الثامف مف -  3
   .ـ بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ2007لسنة  (9)قرار بقانكف رقـ اؿمف  (33)انظر المادة -  4

 . المرجع السابؽ: المقتفي -  82/2012عدؿ عميا -  5
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كلو مطمؽ الحرية في تحريؾ الدعكل الجنائية أك االمتناع عف تحريكيا طبقان لما يراه فيك األميف 
عمييا دكف غيره فيك رئيس الضابطة العدلية كىك الذم يمثؿ الدكائر الحككمية في المحاكـ كىك 

الذم يقرر الضبط كالتفتيش كىك صاحب الحؽ في التكقيؼ كالذم يممؾ الحؽ في التكقيؼ كفي كؿ 
ما كرد أعاله كاكثر فمف باب اكلى انو يممؾ الحؽ في منع السفر لممتيميف في القضايا الجنائية 
فاذا كاف المشرع المدني قد منح حؽ منع السفر لمقاضي المدني في القضايا المدنية فاف المشرع 

الجزائي لـ ينص عمى منع النائب العاـ مف اتخاذ مثؿ ىذا األجراء كلـ يذكر شيئان عف حؽ النائب 
العاـ بعدـ المنع مف السفر عند النظر في الجنايات كتكقيؼ المتيميف في أم قانكف اك أجراء 

جزائي ألنو عندما يتـ تكقيؼ شخص الرتكابو جناية ما كتقـك المحكمة بإخالء سبيمو بالكفالة فانو 
مف الممكف اف يغادر البالد كال يعكد كيفمت مف يد العدالة لذلؾ فاف قرار النائب العاـ بمنع المتيـ 

بجناية ما مف السفر فيو زيادة بالثقة العامة بالمحاكـ كالعدالة كالنيابة العامة التي ىي سياج 
المجتمع كحارسو األميف كمنع لمتسيب كألفمتاف لذلؾ فاننا نجد اف قرار النائب العاـ بمنع المستدعي 

التي تـ  (1/ف)مف السفر ككنو مسند لو عدة تيـ جنائية كما ىك ثابت مف قرار االتياـ المبرز 
التحقيؽ بيا مف قبؿ النيابة العامة تعتبر مف اختصاص النائب العاـ في ىذا الحدكد كىي مف 

. األعماؿ القضائية التي ال تممؾ ىذه المحكمة صالحية النظر في طمب إلغائيا

كلما "  1953 سنة 387 صفحة 52/11كقد جاء في قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ 
كانت القرارات التي يصدرىا النائب العاـ في حدكد اختصاصو تعتبر مف األعماؿ القضائية التي ال 
تممؾ ىذه المحكمة صالحية النظر في طمب إلغائيا فانو كبغض النظر عف صحة اكعدـ صحة 

 ...(. القرار المطعكف فيو مف الناحية القانكنية نقرر رد الطمب

التدابير االحترازية االخرل  :ثالثا 

: كمف بيف ىذه التدابير 

. 1التدابيرفي حالة الحكـ أك االتياـ الجدم أكثر مف مرة في أحدل جرائـ المخدرات- أ

                                                 
  .1966لسنة  (40)قانكف المخدرات المصرم المضافة بالقانكف رقـ مكرر مف  (48)انظر المادة -  1
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. 1تدابير االشتباه- ب

 ككذلؾ  قانكف المخدرات 1975لسنة  (558)لـ ينص االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
: ، اال انو تجدر االشارة في ىذا الصدد الى مايمي1988لسنة  (11)كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 

التكقيؼ عمى ذمة المحافظ - 1

 كلـ يضبط 2(سكابؽ مخدرات  )تقـك ادارة مكافحة المخدرات بتكقيؼ عدد مف المشتبو فييـ 
بحكزتيـ مكاد مخدرة كدكف احالتيـ لمنيابة العامة كلكف يتـ تكقيفيـ عمى ذمة المحافظ ، ك ذلؾ بناء 

1954لسنة  (7)مف قانكف منع الجرائـ رقـ  ( 14،12،3)عمى المكاد 
مف  (7)، رغـ اف المادة 3

كفقان  ) بشأف اختصاصات المحافظيف نصت عمى انو 2003لسنة  (22)المرسـك الرئاسي رقـ 
بالغ النيابة . ألحكاـ القانكف يقكـ المحافظ بكظيفة الضبطية القضائية فيما يتعمؽ بالجـر المشيكد كا 

(  العامة عف الجرائـ غير المشيكدة التي يطمع عمييا

كىذا ىك الحاؿ ايضا في األردف ، كمع ذلؾ فانو يجب التقيد بضكابط التكقيؼ االدارم  
 : 4كمنيا

                                                 
 بشأف المتشرديف 1980لسنة  (110) المعدؿ بالقانكف رقـ 1945لسنة  (98) القانكف رقـ مف (5)انظر المادة -  1

 .كالمشتبو فييـ المصرم
حالة تقـك في نفس خطرة قابمة لالجراـ كىذا الكصؼ ليس فعال يحس في  )عرفت محكمة النقض المصرية االشتباه بانو - 2

الخارج كال كاقعة مادية يدفعيا نشاط الجاني الى الكجكد ، كانما افترض الشارع بيذا الكصؼ كمكف الخطر في شخص 
المتصؼ بو كرتب عميو محاسبتو كمعاقبتو ، كما دلت اف االشتيار كالسكابؽ قسيماف في ابراز ىذه الحالة الكاحدة ، متعادالف 
في كجكدىا ،كاف السكابؽ ال تنشيء بذاتيا االتجاه الخطر الذم ىك مبنى االشتباه ، كانما ىي تكشؼ عف كجكده  كتدؿ عميو 

- انظر  * 408 ص 77 رقـ 19 مجمكعة احكاـ محكمة النقض س 1968 ابريؿ سنة 8نقض - (...اسكة باالشتيار
 . 189 ،  ص  المرجع السابؽ: الدىبي، ادكار غالي 

( 4)إذا حضر شخص أك أحضر أماـ المتصرؼ بمقتضى أحكاـ المادة )مف ىذا القانكف عمى انو  (12)نصت المادة - 3
كارتأل المتصرؼ كجكب تكميفو أف يقدـ تعيدان عمى حسف السيرة حسب مفاد ىذا القانكف فيجكز لو أف يأمر بكضعو تحت 

 .(رقابة الشرطة أك الدرؾ مدة ال تزيد عمى سنة كاحدة بدالن مف تقديـ تعيد أك بكمييما
كؿ مف كضع تحت رقابة الشرطة أك الدرؾ كتخمؼ عف مراعاة أحد )مف ذات القانكف عمى انو  (14) كما نصت المادة 

الشركط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة أقصاىا ستة أشير أك بغرامة ال تزيد عف خمسيف ديناران أك بكمتا ىاتيف 
 .(العقكبتيف

 ، عف المكقع  رقابة محكمة العدؿ العميا عمى القرارات االدارية:  العجارمة ، نكفاف العقيؿ ، ك العكيدم ، احمد عمي  - 4
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الدافع عمى إصدار القرار اإلدارم كإف الخطكرة عمى األمف العاـ  يجب أف تككف الباعث  -
. القاضي بالتكقيؼ

لكي يتصؼ سمكؾ الشخص بالخطكرة يجب أف تنسب إليو كقائع محددة، ك يجب أف تككف  -
ىذه الكقائع صحيحة كثابتة، كتككف صادرة عف صاحب الشأف دكف غيره، كيجب أف تككف 

 .قائمة كقت صدكر قرار التكقيؼ

بؿ يمـز أف تككف ىذه الكقائع منتجة  ال يكفي نسبة كقائع محددة لمشخص مف أجؿ تكقيفو، -
 .في الداللة عمى خطكرتو

ال يجكز التكقيؼ إال إذا كجد نص صريح يقضي بذلؾ، كصالحية التكقيؼ الكاردة في قانكف  -
منع الجرائـ يقتصر تطبيقيا عمى المتصرفيف ك محافظ العاصمة دكف غيرىـ، كال يممؾ أم 

 .مف قانكف منع الجرائـ (2)محافظ آخر صالحية التكقيؼ، إعماال لصراحة نص المادة 

تكجد شبية بعدـ دستكرية  قانكف منع الجرائـ ، فيك قانكف استثنائي بمضمكنو ، كفيو خركجا  -
عمى األصؿ الدستكرم ، الذم صاف الحرية الشخصية كحظر التكقيؼ كالحبس إال كفؽ 

 كاألصؿ ،أحكاـ القانكف، فالتكقيؼ كأجراء مف اجراءات التحقيؽ يشكؿ عقكبة سالبة لمحرية
 .أف يناط تطبيقيا بالمحاكـ الجزائية، ال أف يتـ بمكجب قرار إدارم

يجب أف يصدر القرار اإلدارم القاضي بالتكقيؼ كفقا لالجراءات المرسكمة قانكنا مف حيث  -
تطبيؽ كافة ضمانات المحاكمة العأدلة مف حيث الطابع الحضكرم لالجراءات كالتحقيؽ مع 

 ك استجكابو ك السماح لو بتقديـ بيناتو، كيجب أف يستند القرار توالشخص المتيـ ك مكاجو
 .اإلدارم  الصادر بالتكقيع عمى بينات قانكنية كسميمة

كفي تقديرم أف التكقيؼ عمى ذمة المحافظ ليس تطبيقا صحيحا لمقانكف ، ذلؾ أف    
ساعة في حالة التمبس فقط حسب المرسـك الرئاسي  (24)المحافظ غير مختصا بالتكقيؼ اال لمدة 

. الخاص باختصاصات المحافظيف
                                                 

www2.ju.edu.jo/.. 13/1/2013   تاريخ الدخكؿ. 
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حسف السمكؾ - 2

 التماـ معامالت حسف السمكؾ المطمكبة منيـ 1يتـ مراجعة فركع ادارة مكافحة المخدرات
مف الجيات الرسمية اك الخاصة ، كتتـ أالفادة مف قبؿ مكافحة المخدرات باف الشخص مف 

. اصحاب السكابؽ في حالة الضبط فقط دكف التحريات

: كقبؿ نياية الحديث عف عقكبات جرائـ المخدرات  تجدر االشارة الى ما يمي 

:  االعفاء مف العقاب -1

 لـ ينص عمى حاالت االعفاء مف 1975لسنة  (558)االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ  اف 
 . 2العقاب، كيتـ الرجكع الى أحكاـ قانكف العقكبات بيذا الشأف

، فاف ىذا 1988لسنة  (11)اما في  قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
 (االشتراؾ مع عصابات دكلية)ك  (التقديـ)االعفاء اقتصره المشرع األردني عمى جريمتي 

مف قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية دكف سكاىا،  (10)ك  (9 )المنصكص عمييما في المادتيف 
كقد انتقد ذلؾ االقتصار الف ىناؾ جرائـ اخرل مف جرائـ المخدرات في القانكف األردني كاف عمى 
المشرع األردني ادراجيا ضمف الجرائـ التي يستفيد فييا مف قدـ معمكمات لكشؼ ىذه الجرائـ اك 

اللقاء القبض عمى مرتكبييا كمف اىـ ىذه الجرائـ جرائـ االتجار بالمخدرات كالتي كردت في المادة 
، كىك ما تداركو مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني عندما نص عمى االعفاء (8)

(. 9 ،7،8)مف العقكبة المنصكص عمييا المكاد 

 

 

                                                 
 ىك تدبير كقائي 182 مكررا مف القانكف 48الجزاء الجنائي المنصكص عميو بالمادة  )قضت محكمة النقض المصرية  -  1

- (رتبو القانكف لفئة خاصة مف الجناه كليس مف العقكبات السالبة لمحرية اك المقيدة لمحرية المنصكص عمييا في القانكف
 . 132 ، ص المرجع السابؽ: الفقى ، عمرك عيس- 12/11/1973 ؽ جمسة 43 س626الطعف رقـ 

 .1960لسنة  (16)قانكف العقكبات االردني رقـ مف  (157،96،95)انظر المكاد -  2
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: ما نصت عميو القكانيف االخرل مف أحكاـ متعمقة بالمخدرات كاىميا- 2

: قانكف العقكبات- 

 عمى أحكاـ صريحة تتعمؽ 1960لسنة  (16)لـ ينص قانكف العقكبات األردني رقـ 
. 1منو أحكاما خاصة بالسكر (392- 390)بالمخدرات، كانما تضمنت المكاد 

: قانكف الصحة العامة- 

 تضمف أحكاما في غاية االىمية فيما يتعمؽ 2004لسنة  (20)قانكف الصحة العامة رقـ 
( 66)التي تتحدث عف انشاء المصحات، كالمادة  (47)بالمكاد المخدرة، كاىـ ىذه المكاد، المادة 

التي تتحدث عف صفة الضبط القضائي  (78)التي تتحدث عف اشتراط الكصفة الطبية ، كالمادة 
مادة التي تتحدث عف تفتيش المؤسسات الصحية، كما نصت اؿ (56)لمفتشي الصحة، كالمادة 

يحظر استخداـ الكسائؿ كالعقاقير الطبية لغايات التحقيؽ ) مف ىذا القانكف عمى انو (72)
 .(كالحصكؿ عمى اعترافات

مع عدـ اإلخالؿ بأية  )2 مف القانكف المذككر اعاله نصت عمى انو(81)كما اف المادة 
عقكبة أشد ينص عمييا قانكف آخر، يعاقب كؿ مف يخالؼ أم حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف، بالحبس 

 .(مدة ال تزيد عمى سنتيف، كبغرامة ال تزيد عمى ألفي دينار، أك بأحدل ىاتيف العقكبتيف

تككف عقكبة الحبس كجكبية، إذا ترتب . 1) نصت عمى انو (82)مادة اف اؿ اضافة الى
تضاعؼ العقكبة في حاؿ . 2 .عمى المخألفة خسارة في األركاح أك أضرار جسيمة في األمكاؿ

 .(تكرار المخألفة
                                                 

. 1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات رقـ  (392- 390)انظرالمكاد -  1
 

 :2004لسنة  (20)قانكف الصحة العامة رقـ مف  (1)عرفت المادة -  2
القائمة المعتمدة مف الكزارة كالتي تتضمف المكاصفات الفيزيائية كالكيميائية كالصيدالنية لمكاد معينة أك ما : الدستكر الدكائي

. يمكف أف يشتؽ منيا كتأثيراتيا الفسيكلكجية كالحيكية التي يمكف أف تستخدـ في كقاية أك عالج اإلنساف أك الحيكاف أك النبات
كؿ مادة مسجمة في الدستكر الدكائي ككذلؾ أم مادة تستعمؿ في التشخيص أك الكقاية أك العالج ألم مف : العقار الطبي

األمراض التي تصيب اإلنساف أك الحيكاف كأية مادة مف غير األطعمة التي تؤثر عمى جسـ اإلنساف أك الحيكاف مف خالؿ 
 .تأثيرىا عمى البيئة أك الكظائؼ الحيكية ألم منيا
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. 2000لسنة  (5)قانكف المركر رقـ - 

 تحت  ...ال يجكز قيادة مركبة إذا كاف قائدىا)منو عمى انو  (36/3)مادة حيث نصت اؿ
 . 1...(تأثير المخدرات أك المسكرات

: ـ بشأف األسمحة النارية كالذخائر1998لسنة  (2)قانكف رقـ - 

مف ىذا القانكف حظر منح ترخيص لحيازة سالح لمف سبؽ الحكـ  (5)حيث حظرت المادة 
عميو بجناية اك  حكـ عميو لمدة ال تقؿ عف سنة اك اكثر مف حكـ كأحد اذا كانت مدة حبسو اقؿ 

. مف سنة

:  1962لسنة ( 11 ) رقـ  األردنيالمككسك قانكف الجمارؾ - 

تضمف ىذا القانكف أحكاما ميمة خاصة باالستيراد كالتصدير كالنقؿ بالترانزيت كالتعرفة 
، 2الجمركية كالتفتيش كاجراءات الجمارؾ المتعمقة بمركر المسافريف كالبضائع كالمحاكمات كالعقكبات

تطبؽ بيذه المنطقة القكانيف كالتعميمات المقررة ) مف ىذا القانكف عمى انو  (136)المادة كقد نصت 
لمنع الغش كالتيريب ككذا القكانيف كالتعميمات الخاصة باألمف العاـ كالصحة كالضرائب العامة 

إف المخألفات المرتكبة في سير العمؿ في المنطقة الحرة تستيدؼ أيضان إلغاء الترخيص . كغيرىا
كيككف القرار قطعيان، كلمكظؼ الجمارؾ الحؽ في . بقرار مف مجمس الكزراء كبتنسيب مف الكزير

الدخكؿ إلى المنطقة في أم كقت كالسير فييا بكؿ حرية لمبحث عف ممنكعات أك ميربات أك لجمع 
 .(بيانات عف أعماؿ إحصائية

:  بشاف مكافحة غسؿ األمكاؿ 2007لسنة  (9)القرار بقانكف رقـ - 

                                                 
مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبة أشد يعاقب بغرامة  ) عمى انو 2000لسنة  (5)مف قانكف المركر رقـ  (117)مادة نصت اؿ-  1

مقدارىا مائة دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة كؿ مف يخالؼ أم حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف أك المكائح أك القرارات المنفذة 
 .(لو ما لـ ينص عمى عقكبة خاصة بذلؾ

تعتبر الغرامات كالرسـك  )عمى انو 1962لسنة  (11)قانكف الجمارؾ ك المككس االردني رقـ  مف  (178)نصت المادة  - 2
. (المحكـك بو كالمصادرات كتعكيض مدني إلدارة الجمارؾ كتحصؿ حسب قانكف تحصيؿ األمكاؿ األميرية
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 المتحصمة مف االتجار غير األمكاؿمنو  (3) في المادة  القانكف المحدد أعاله ك اعتبر     
 المجنة الكطنية إنشاء، كقد تـ األمكاؿالمشركع بالمخدرات كالعقاقير الخطرة محال لجريمة غسيؿ 

 كحدة إنشاء، كما تـ أعالهمف القرار بقانكف المذككر  (19)لمكافحة غسؿ األمكاؿ بمكجب المادة 
  .المتابعة المالية ككحدة مستقمة كمقرىا سمطة النقد الفمسطينية 
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الفصؿ الثاني 
اجراءات مكافحة جرائـ المخدرات 

ساتحدث في ىذا الفصؿ عف عمميات ضبط جرائـ المخدرات في المبحث االكؿ ، اما في 
. المبحث الثاني فسأتناكؿ تدابير مكافحة المخدرات عمى الصعيديف الكطني كالدكلي

عمميات ضبط جرائـ المخدرات : المبحث األكؿ

سأتناكؿ في ىذا المبحث اجراءات أجيزة المكافحة في مطمب أكؿ ، اما في المطمب الثالث 
. سيتـ دراسة حاالت كآليات ضبط جرائـ المخدرات

االجراءات التي تقـك بيا أجيزة المكافحة : المطمب األكؿ

 في ىذا المطمب سأتحدث عف االجراءات التي تقـك بيا أجيزة المكافحة التي ليا صفة الضبطية 
: القضائية كىي

ادارة مكافحة المخدرات، الجمارؾ ، ىيئة التبغ ، الصحة ، الزراعة ، / جياز الشرطة  -
 .كالحدكد، كىذه االجيزة صاحبة االختصاص الخاص بجرائـ المخدرات

باقي ادارات كمديريات المديرية العامة لمشرطة ، األمف الكقائي  كاألجيزة االمنية األخرل  -
. التي ليا صفة الضبطية القضائية ، كىي التي ليا اختصاص عاـ

االجراءات السابقة لمضبط   : الفرع األكؿ

كىي تميد  ىك المرحمة السابقة عمى نشؤ الخصكمة لتحريؾ الدعكل الجنائية ؿالاالستد
كاألدلة المادية التي تثبت قكع ألفعؿ األجرامي كعمؿ التحريات  ليذه الدعكل كذلؾ بتجميع العناصر

الالزمة عف مرتكبو كي تستطيع النيابة العامة تكجيو تحقيقيا بالشكؿ الذم يصؿ الى الحقيقة فيي 
تمثؿ حجرا اك ألنيا ال  التحقيؽ كال تنطكم عمى أم مساس بالحرية الشخصية  اجراءاتليست مف 

ؿ في التشريع ألفمسطني مامكرم الضبط القضائي ال يقكـ بميمة االستد، كقيدا عمى حرية المتيـ 
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ىذه ىي كظيفتيـ األصمية كاف كاف القانكف قد خكليـ الى جانبيا سمطة التحقيؽ في احكاؿ استثنائية 
  :1كتيدؼ الى

. متخصصة كمينية كصكال الفضؿ اداءجية مرتكبيا الى ك اعطاء ميمة التحرم عف الجريمة  -

.  االعداد لمدعكل الجنائية عف طريؽ جمع كافة العناصر التي قد تفيد النيابة في التحقيؽ -

 لحماية الحرية ألفردية مف تاثير الكيدية كالشكاكل الكيدية اذ ةمرحمة االستدالالت فرصة حقيقي- 
. ىي قادرة عمى اكتشاؼ زيفيا فكرا كقبؿ البدء باجراءات التحقيؽ

 فيك البحث عف حقيقة امر معيف اك جمع المعمكمات المؤدية الى ايضاح 2 اما التحرم 
 .  3الحقيقة بالنسبة ليذا االمر كيتطمب االمر بالنسبة لمبحث الجنائي اف يتـ التحرم بصفة سرية 

: 4كييدؼ أجراء التحريات كجمع المعمكمات المتعمقة بالمخدرات الى ما يمي

. معرفة مصادر المخدرات سكاء كانت اشخاص اـ اماكف  - 

 .معرفة خطكط سير المخدرات كالقائميف عمييا كصمتيـ بالمنتجيف كالتجار كالمستيمكيف  - 

 .معرفة اماكف التخزيف  - 

 . معرفة اماكف تصنيع المخدرات كالقائميف عمى ذلؾ  - 

 .تحديد شخصية المستيمكيف كالمدمنيف كاألساليب المتبعة في بيع العقاقير المخدرة  - 

تحديد الكسائؿ التي يستخدميا ميربي كتجارالمخدرات في نقؿ المخدرات سكاء برا اك بحرا اك   - 
 .جكا

                                                 
  .239  ، ص المرجع السابؽ :ك الدناصكرم، عز الديف . الشكراني، عبد الحميد -  1

  .قانكف اإلجراءات الجزائية مف ( 19/2)انظر المادة-  2
 .106 ، ص  المرجع السابؽ: أبك الركس ، احمد -  3

  .    12 ، صالمرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات  -  4
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معرفة األشخاص كاالماكف التي يستطيع رجاؿ الشرطة الحصكؿ مف خالليا عمى المعمكمات   - 
. المتعمقة بتجار المخيدرات

.  اساليب أجراء  التحريات ك الحصكؿ عمى المعمكمات: أكال 

 المعمكمات مف الجميكر: أ

 يعتبر الجميكر مف اىـ مصادر المعمكمات ك يجب عمى فريؽ البحث الجنائي اف يعطييا اىتماما 
. 1كبيرا 

 .الحصكؿ عمى المعمكمات مف السجالت كالمستندات: ب

  غالبا ما تككف المعمكمات المسجمة عف األشخاص اك المكضكعات المختمفة عمى جانب كبير مف 
. 2الصحة مما يتيح االعتماد عمييا

المعمكمات المدكنة باالرشيؼ : ج

 ال شؾ في اف لألرشيؼ المنظـ كالسجالت المتعمقة بالمعمكمات اثر كبير كمفيد بالنسبة لمضابط 
. 3  لما تحكيو مف معمكمات كبيانات

المراقبة : د

 لتسجيؿ كؿ ما يحدث في جك مف السرية مف  يقصد بالمراقبة  كضع شخص اك مكاف لممالحظة
:   مف االىداؼ التالية4أجؿ ىدؼ أك أكثر

                                                 
 91 ، ص2000 ، مطابع االخكة ، غزة ، 2 ،  طاساليب  التحقيؽ  كالبحث الجنائي الفني: الجريسي، خميؿ حسف -  1
 .92ك

 .111 كص110 ، ص المرجع السابؽ: أبك الركس ، احمد -  2

      .12 ص، المرجع السابؽ :مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات  - 3
. 112 ، ص المرجع السابؽ: أبك الركس ، احمد-  4
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جمع معمكمات عف نشاط أحد األشخاص ك جمع أدلة معينة الثابات اكنفي تيمة منسكبة الى - 
 .شخص معيف

 .جمع أدلة الستصدار مذكرة قبض اك تفتيش- 

 .القبض عمى شخص معيف- 

 .منع ارتكاب جريمة اك الكصكؿ لمجاني- 

 .تطكير معمكمات معينة- 

 .التأكد مف كجكد شخص معيف في مكاف ما- 

 . التأكد مف معمكمات مصدر معيف أك شخص محدد- 

المشاىدة : ق

يمكف لرجؿ الشرطة اف يحصؿ عمى المعمكمات مف خالؿ مشاىدة مكاف اليدؼ المنكم 
.   جمع المعمكمات عنو كذلؾ بالمعاينة الدقيقة كالسرية

. المحادثة مع األشخاص المعتقد اف لدييـ معمكمات : ك

 ىي تبادؿ الحديث بيف الشخصيف ككسيمة لمحصكؿ عمى المعمكمات عف طريؽ 1المحادثة
استدراج الشخص الى أالفضاء بما لديو مف معمكمات بطريقة غير مباشرة اك لبث فكرة معينة 

. 2ألحداث تأثير يستفيد منو ضابط الشرطة 

 

 

                                                 
  .108 ، ص  المرجع السابؽ: أبك الركس ، احمد -   1

 .15 ،  صالمرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ، إدارة مكافحة المخدرات-  2 
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المقابمة : ز

المقصكد بالمقابمة مقابمة اليدؼ نفسو، فكثيرا ما يستدعي ضابط المكافحة أحد ميربي اك 
تجار المخدرات، كال يتـ المجكء ليذه الطريقة اال لمعرفة نفسية اليدؼ كالستخالص شخصيتو 

. كأسمكبو كأفكاره كيجب تكثيؽ ما تسفر عنو المقابمة في االرشيؼ الخاص

 1 المرشديف السرييف: ح

ىك الشخص الذم يمجا اليو رجؿ البحث الجنائي ليمده بالمعمكمات بأجر اك بدكف  المرشد 
أجر حتى يتمكف مف اتخاذ الحيطة لمنع كقكع جريمة اك  لمكصكؿ الى الجناة اذاكقعت الجريمة 

. 2.فعال

متى كقعت جريمة جمب المكاد المخدرة  )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية  انو 
بارادة الطاعنيف كبالترتيب الذم كضعكه ليا كتمت فعال باستحضار المخدرات مف الخارج كدخكليا 

 –المياه االقميمية ، فاف ما اتخذه رجاؿ البكليس كخفر السكاحؿ مف االجراءات لضبط المتيميف 

                                                 
: يمكف تقسيـ المرشديف الى-  1

. كىك الشخص الذم ينتيي عممو بانتياء القضية: المرشد المؤقت  -
 كىك الشخص الذم يستمر في عممو لقاء اجر شيرم يحصؿ عميو مقابؿ المعمكمات التي يقدميا: المرشد المستديـ -

كىك الشخص الذم يتحصؿ عمى معمكمات بطريؽ الصدفو فيدلي بيا لقاء مكافئة مالية اك بكاعز : المرشد بالصدفة  -
 .مف ضميره كينتيي عممو بانتياء القضية التي ادلى بمعمكمات عنيا

 .كىك الشخص الذم يدلي بمعمكمات لديو عمى فترات متقطعة في سبيؿ مصمحتو: المرشد المعتاد -

كىك الشخص الذم يستمر في عممو لقاء اجر شيرم يحصؿ عميو مقابؿ المعمكمات التي يقدميا اك : المرشد المحترؼ -
 . يكمؼ بالحصكؿ عمييا في مكضكع معيف

 .121 ، ص  المرجع السابؽ: انظر أبك الركس ، احمد  *

قضت محكمة النقض باف لمامكر الضبط القضائي اف يمتنعكا  كقت الشيادة عف اف يعرفكاعف المصدر الذم عمما منو -  2
تكضيحات عف جريمة مف الجرائـ فاذا امتنع ضابط الشرطة عف االفضاء باسـ المرشد الذم كمفو بشراء المخدرات مف المتيـ 
تمييدا لتفتيش محمو فال جناح عمى المحكمة اذا صدقت الضابط كعكلت عمى شيادتو بما قاـ بو المرشد في اكتشاؼ الجريمة 

. 241  ، صالمرجع السابؽ :ك  الدناصكرم، عز الديف  .  الشكراني، عبد الحميد -ديناصكرم - انظر * 
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 لـ يكف يقصد بو –باتفاؽ أحدىـ مع المتيميف عمى نقؿ المخدر مف المركب الى خارج الميناء 
. 1 (التحريض عمى ارتكابيا بؿ كاف الكتشافيا ، كليس مف شانو اف يؤثر في قياـ الجريمة ذاتيا 

: ك بحكـ عممي ىناؾ كسائؿ لمراقبة المعمكمات التي يدلي بيا المرشد كمنيا

. أجراء تحريات دقيقة بعد الحصكؿ عمى المعمكمات مف المرشد- 

 .عمؿ تحريات عف شخص أك مكاف ثـ تكميؼ المرشد بيا ثـ المطابقة- 

 .تكميؼ مرشداف بالحصكؿ عمى المعمكمات في مكضكع كأحد- 

 .فحص الصمة بيف المرشد كالشخص الذم ادلى بالمعمكمات عنو الحتماؿ كجكد خصكمة- 

مراقبة المرشديف كمعرفة مف يتصؿ معيـ مف ذكم النشاط األجرامي كىؿ يدلي بمعمكمات عنيـ - 
. اك يتستر عمييـ  

اف سبؽ تعاكف المميزة مع االجيزة االمنية فيما يتعمؽ  )كقد قضت محكمة التمميز األردنية 
بالمتأجرة بالمخدرات ال ينفي انيا حاكلت ىذه المرة اف تعمؿ لمصمحتيا الخاصة كيككف ىذا الزعـ 

 . 2(غير كارد

  كتجدر اإلشارة انو ال يكجد قانكف ينظـ عمؿ المصادر السرية ، إال اف قانكف االجراءات 
الجزائية يتيح لمأمكرم الضبطية القضائية جمع المعمكمات كالتحريات ما دامت الكسيمة مشركعة ، 
كما اف األستاذ احمد بارؾ مساعد النائب العاـ حاليا ، كاف قد اقترح اف يصدر مدير عاـ الشرطة 

، كبحكـ عممي مديرا لدائرة المصادر السرية 3التعميمات الخاصة بالتعامؿ مع المصادر السرية 
كالتحريات الجنائية فقد اخذت بيذا االقتراح ، كعندما انتقمت لمعمؿ كمستشار قانكني لإلدارة قمت 

                                                 
. 263 ، ص المرجع السابؽ :مراد، عبد الفتاح ، 24/12/1956نقض -  1
 . 140 ص   ،المرجع السابؽ:  مدغمش ، جماؿ-93 س2158 ص318/92تمييز جزاء رقـ   -2
3
 تاريخ الدخكؿ  /www.ahmadbarak.comبراؾ ، أحمد ،دكر المخبر السرم في القانكف الجنائي ، عف المكقع-  

25/9/2014 
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 أصدر مدير عاـ الشرطة النظاـ اإلدارم الخاص 2014بكضع مسكدة ليذه التعميمات ، كفي سنة 
 ، فقد تطرؽ الى 2014بالمصادر السرية ، اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

( . 34)ك  (29)ذلؾ في المادتي 

كما انو بحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات يمكنني سرد عدد مف االمثمة عمى التعامؿ 
: مع المصادر السرية

اثناء عممي في المنطقة الغربية الشمالية ، تـ اخذ افادة مصدر عمى انو شاىد كعند احالة - 
القضية لمنيابة العامة قامت النيابة باتيامو في القضية ، كاثناء المحاكمة قمت باداء الشيادة كقد 

. تمت تبراءة المصدر

 

اثناء عممي مديرا لفرع المكافحة في المنطقة الشرقية ، تبيف اثناء التحقيقات اف المصدر ىك مف - 
كضع المخدرات لممتيـ ، حيث تـ اخالء سبيؿ المتيـ كتمت احالة المصدر لمنيابة العامة بتيمتي 

. حيازة المخدرات كاختالؽ الجرائـ

 قضية متابعة مف قبؿ 2014اثناء عممي في ادارة مكافحة المخدرات ككاف في بداية سنة - 
زمالئي في المنطقة الشمالية كالذيف كاف المصدر يتعامؿ معيـ مباشرة ، حيث انيا قضية كبيرة 
المتيميف فييا فمسطينييف كاسرائيمييف مرتبطييف بأحدل العصابات المنظمة ، كقد كانت القضية 
تسيير باشراؼ مدير االدارة كبمعرفة النائب العاـ ، كبينما كانت القضية في منتصفيا ، تفاجات 

االدارة بقياـ أحدل االجيزة بالقاء القبض عمى المصدر ، حيث تعذر اتماـ الخطة التي كانت معدة 
. ليذه القضية

العمؿ تحت ساتر  - ط

،  فقد يككف التخفي لمجرد لقاء أحد افراد التشكيؿ  (غطاء) تتنكع انشطة العمؿ تحت ساتر 
.  العصابي اك المقاء مع اليدؼ نفسو ، كقد يككف التخفي لميمة محددة بكقت اك ميمة مفتكحة
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التنكر - م

.  التنكر ىك العمؿ عمى اخفاء شخصية االنساف غير الحقيقية بكسائؿ طبيعية اك صناعية 

 نقاط االرتكاز- ؾ

 نقاط االرتكاز تعني اف يككف لضابط المكافحة عيكف يزكدكنو بالمعمكمات ، كالباعة 
. 1المتجكلكف كباعة االكشاؾ كحراس العمارات كمكظفي الفنادؽ 

التحقيؽ  - ؿ

التحقيؽ مع األشخاص المقبكض عمييـ مف متعاطي كتجار المخدرات يعد مصدرا ىاما 
. لمحصكؿ عمى المعمكمات

السؤاؿ - ـ

يككف بسؤاؿ األشخاص الذيف مف الممكف االستفادة منيـ تحت غطاء مناسب ، كيتفؽ مع 
. ظركؼ كمكاف التحرم

البالغ اك الشككل   - ف

. كىك ما سيتـ التحدث عنو الحقا

 تبادؿ المعمكمات بيف اجيزة المكافحة مف خالؿ التعاكف الدكلي- س

 2.يعتبر التعاكف الدكلي مف اىـ المصادر لمتزكد بالمعمكمات عف عصابات المخدرات 

اجراءات استقصاء الجرائـ : ثانيا

                                                 
  .14صالمرجع السابؽ ، : مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -   1

 .16 ، صالمرجع السابؽ:  مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات  2
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مف خالؿ تستمدىا أف استقصاء الجرائـ ىي اختصاصات أصيمة  لمضابطة القضائية ك 
يتكلى مأمكرم الضبط " التي نصت عمى انو  مف قانكف االجراءات الجزائية ( 19/2 )المادة

القضائي البحث ك االستقصاء عف الجرائـ ك مرتكبييا كجمع االستدالالت  التي تمـز لمتحقيؽ في 
" الدعكل 

  يجب عمى االعماؿ التي مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني(22) المادة تنصكقد 
كىي االعماؿ التي يمكف لمنيابة   اتباعيا في استقصاء الجرائـعمى مامكرم  الضبط القضائي 

:  ، كىذه االجراءات ىي1العامة أف تمارسيا ألنيا صاحبة االختصاص األصيؿ

 . أجراء التحريات- أ

يقـك ضباط المكافحة بالبحث عف الجرائـ كمرتكبييا ، أم يقكمكا بالتحريات الالزمة لكشؼ ذلؾ 
بأنفسيـ أك بكاسطة مساعدييـ ، كتعتبر ىذه التحريات عممية تجميع لألدلة كالقرائف التي تثبت كقكع 

. الجريمة كنسبتيا إلى فاعميا 

.  2االخبارات أك البالغات- ب

اإلخبار  ك كثيرا ما يككف اإلخبار أك البالغ ىك األساس أك الخيط الذم يؤدم الى اكتشاؼ الجريمة
  بعد تمقي األخبار أك الشككل أفضابط المكافحةعمى ، ك4جكبياأك ك3قد يككف جكازيان 

  .5يعرضيا عمى ككيؿ النيابة دكف تأخير  

  :6 كتتـ عممية جمع االستدالالت مف خالؿ. االستدالالتجمع  -  ج

 .الحصكؿ عمى اإليضاحات- 1

                                                 
 . قانكف اإلجراءات الجزائية مف  )19/1)انظر المادة -   1

. االخبار اك البالغ يقدمو المخبر بنفسو اك بكاسطة الياتؼ اك يرسمو بالبريد ، كقد يككف المخبر معمكما اك مجيكال  -  2
 

.  قانكف اإلجراءات الجزائيةمف  ( 24)انظر المادة -  3
 .قانكف اإلجراءات الجزائية مف  ( 25)انظر المادة -  4

 
.  قانكف اإلجراءات الجزائية مف  )22/1)نظر المادة - 5
 . قانكف اإلجراءات الجزائيةمف  ( 22/2 )انظر المادة -  6
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متى عمـ  ضابط المكافحة بكقكع جريمة ، فاف عميو أف يحصؿ عمى اإليضاحات بشأنيا ، كمف 
ذلؾ استيضاح المبمغ أك المشتكي كسماع أقكاؿ أم شخص تككف لديو معمكمات عف الجريمة 

 . كمرتكبيا كلو االستعانة  بأىؿ الخبرة

 .أجراء المعاينات - 2

ثبات حالة األمكنة كاألشياء كاألشخاص التي قد تفيد في كشؼ الحقيقة . 1المعاينة ىي  االنتقاؿ كا 

 .التحفظ عمى أدلة الجريمة- 3

 في حالة كصكلو إلى مسرح الجريمة ك عمى ألفكر إف يقكمكا باتخاذ ضباط المكافحةيجب عمى 
. كسائؿ كقائية مف أجؿ المحافظة عمى أدلة الجريمة 

 .سماع أقكاؿ مف لدييـ معمكمات عف الجريمة- 4

متيـ الحقا ، كال يجكز _ قد يككف مف بينيـ مف تحيط بو شبيات _يعد مف أىـ أعماؿ االستدالؿ 
.  تحميؼ الشيكد اك استجكاب المتيـ

 .ندب الخبراء- 5

قد يقتضي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ االستعانة بالخبراء كاالستماع لتقاريرىـ كلكف يجب أف 
.  يتـ ذلؾ دكف تحميفيـ اليميف

  .2الستدالالتتنظيـ محاضر ا- د

: 3 يشترط ليككف لممحضر قكة ثبكتية ما يمي

   .اف  يككف صحيحان مف حيث الشكؿ- 
                                                 

 ، مكتبة دار الثقافة ، عماف ، 1 ، طالكجيز في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني: نجـ ، محمد صبحي -   1
  .165ك164، ىامش ص1991

 . قانكف اإلجراءات الجزائيةمف  (22/4 )انظر المادة -   2

  .قانكف اإلجراءات الجزائيةمف (  213) المادة انظر-  3
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.  بمغ عنيا أك أاف  يككف محرره قد عايف الكاقعة بنفسو - 

. ثناء قيامو بمياـ كظيفتوأاف يككف محرره قد دكنو ضمف اختصاصو ك- 

، كىذا يعني اف قياـ االستقصاء عف الجرائـ  في   المشركعة كسائؿكالبد مف استخداـ اؿ 
مأمكر الضبط القضائي بالتحرم لضبط الجرائـ كىك في ذلؾ لو اتخاذ االحتياطات الكفيمة طالما انو 

ال يتدخؿ بفعمو في خمؽ الجريمة اك التحريض عمييا  ككانت ارادة الجاني حرة كفي مرحمة 
االستدالؿ اليجكز التحقيؽ النو يشترط ألجرائو كقكع الجريمة كالنو يشترط فيو اف يتـ بعد الضبط 

.  1كاالكتشاؼ

قياـ المتيـ بعرض مادة الييركيف لمبيع  ) كتطبيقا لذلؾ  قضت محكمة التمييز األردنية 
كاحضار عينة منيا لعناصر مكافحة المخدرات كمف ثـ االتفاؽ معيـ عمى بيعيـ كمية منيا 

مكجكدة لدل متيـ اخر ثـ احضار البضاعة كعرضيا كاممة عمييـ ككضعيا في السيارة كمرافقة 
أحد العناصر لقبض الثمف حيث اعد لو كمينا كتـ ضبط المخدرات كالتي ثبت مف تقرير المختبر 
الجنائي اف المادة المضبكطة ىي مف نكع القنب اليندم المحتكية عمى مركبات الحشيش المخدر 
يجعؿ مف ادانة المتيـ بحيازة الحشيش المخدر بقصد االتجار استنادا الى اعتراؼ المتيـ اماـ 
محقؽ ادارة مكافحة المخدرات كشيادات رجاؿ مكافحة المخدرات مبنيا عمى اساس قانكني سميـ 

كمستخمص مف بينة كأدلة تؤدم الى النتيجة التي تكصمت الييا محكمة امف الدكلة ، كال يرد القكؿ 
. اف تجريـ المتيـ كاف دكف دليؿ 

قياـ المتيـ بكضع المخدرات المضبكطة في السيارة بعد اف احضرىا  مف بيتو كمرافقتو لعنصر - 
مكافحة المخدرات لبمدة اخرل لقبض الثمف يشكؿ جناية حيازة مادة مخدرة بقصد االتجار كليس 

. 2 (التدخؿ فييا

                                                 
 .183 ك182 ، 199 ، الصفحات المرجع السابؽ ،   :الفقي ، عمرك عيسى-   1

 –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ - 1998 سنة 1587 صفحة 272/97قرار رقـ -  2
            560 ،  المرجع السابؽ، ص2001- 1996المبادمء القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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عمى المحكمة اف ال تأخذ مف أقكاؿ المميز لدل ادارة )كما قضت المحكمة المذككرة 
مكافحة المخدرات اال بما أدلى بو كىك اعترافو بضبط المبمغ لديو فقط دكف اف تنسب اليو اعترافو 

بالمتأجرة بالمخدرات ، كما اف عمييا اف تذكر رقـ الجدكؿ الممحؽ بقانكف المخدرات كالمؤثرات 
العقمية الذم كردت بو اسماء العقاقير المضبكطة المذككرة بتقرير المختبر الجنائي كمف ثـ تصدر 

. 1(حكميا المقتضى ، كلما لـ تفعؿ فيككف حكميا مشكبا بقصكر التسبيب كالتعميؿ

االجراءات المعاصرة لمضبط : الفرع الثاني

استصدار مذكرة التفتيش -  :اكال 

:  2يجب عمى قائد قكة المكافحة المكمفة بتنفيذ الميمة عمؿ ما يمي

الستصدار مذكرة التفتيش ، حيث يجب اف يثبت في  (االستدالؿ)تحرير محضر التحريات -  أ
محضراالستدالؿ المعمكمات كالتحريات الكاردة كاسـ الشخص المطمكب تفتيشو كامال كمحؿ اقامتو 
بالتحديد حتى يككف محضر التحريات كامال مستكفيا جميع االجراءات الالزمة كحتى تتاكد النيابة 

. مف جدية التحريات كتأذف بأجراء التفتيش

كيجب اف يشتمؿ محضر التحريات عمى ساعة كرقـ كتاريخ تحريره ك اسـ مف قاـ بذلؾ ، ككظيفتو 
ثـ اثبات عممو بالتحريات أك مف أم طريؽ أخر ثـ بياف ماذا كاف ىك نفسو الذم قاـ بالتحريات اك 
كمؼ بيا شخصا اخر يسميو اـ ال يسميو مع ذكر مف تمت التحريات بشانو كذكر اكصاؼ المكاف 
الذم يزاكؿ نشاطو فيو كاذا كاف المطمكب تفتيشو ىك مسكنو اك محمو ك اف يحدد رقـ المنزؿ اك 

المحؿ كفي أم شارع كرقمو كاف يصؼ المسكف كمكقعا منو اذا كانت التحريات بناء عمى شككل اك 
. بالغ فمو اف يرفقيا بالمحضر 

                                                 
 –مجمكعة االحكاـ الجزائية : خالد، محمد ، كخالد يكسؼ- 1994 سنة 2377 صفحة 177/94قرار رقـ -  1

 .929، المرجع السابؽ 1995- 1988المبادمء القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
 .128 ، ص المرجع السابؽ: أبك الركس ، احمد -  2
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كتقدير جدية التحريات متركؾ لسمط التحقيؽ كتحت اشراؼ محكمة المكضكع التي تراقبيا مف 
:  زاكيتي

المشركعية فاذا ماخألفت اجراءات االستدؿ الضمانات التي حددىا القانكف لحماية الحرية - 
. الشخصية اصبحت معيبة بالبطالف

المضكعية مف خالؿ حرية االقتناع فمممحكمة اف تطرح ماكرد في محضر استدالالت مف - 
.  معمكمات اذا لـ تطمئف الى دقتيا اك الى مطابقتيا لمحقيقة

 كانما ىك عمؿ قانكني يتككف مف عدة عناصر أك امحضر التحريات ليس طمسمان أك لغزك
مككنات مكضكعية كشكمية ىي في جكىرىا مجمكع ما قاـ بو مأمكر الضبط القضائي مف جيد 
لمكقكؼ عمى حقيقة القكؿ بكقكع جريمة كصحة إسنادىا إلى شخص مرتكبيا ، كالغاية مف تحميؿ 

محضر التحريات إلى عناصره ىك إخضاعو لمرقابة ، سكاء رقابة النيابة العامة أك محكمة 
 .المكضكع 

مف أحكاـ النقض اليامة في بياف أىمية محضر التحريات كأساس إلذف النيابة العامة  ك
: بالتفتيش كشرط صحة محضر التحريات كعمؿ قانكني

القانكف  ال يكجب حتما أف يتكلى رجؿ الضبط القضائى بنفسو التحريات كاألبحاث التي يؤسس - 
عمييا الطمب باإلذف لو بالتفتيش أك أف يككف عمى معرفة سابقة بالمتحرل عنو بؿ لو أف يستعيف 
ة ـفيما يجريو مف تحريات أك أبحاث أك ما يتخذه مف كسائؿ التنقيب بمعاكنيو مف رجؿ السمطة العا

كالمرشديف السرييف كمف يتكلكف إبالغو عما كقع بألفعؿ مف جرائـ ما داـ أنو اقتنع شخصيا بصحة 
ية التحريات ككفايتيا إلصدار دما نقمكه إليو كبصدؽ ما تمقاه مف معمكمات ، كلما كاف تقدير ج

األمر بالتفتيش مف المسائؿ المكضكعية التي يككؿ األمر فييا إلى سمطة التحقيؽ تحت إشراؼ 
محكمو المكضكع ككانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات كأقكاؿ الضابط شاىد 
اإلثبات بجدية ىذه التحريات التي بنى عمييا إذف التفتيش كتكافر مسكغات إصداره فال يجكز 

المجأدلة فى ذلؾ أماـ محكمة النقض ىذا إلى أنو لما كاف مف المقرر أف القانكف لـ يشترط شكال 
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معينا إلذف التفتيش فال يناؿ مف صحتو خمكه مف بياف صفة المأذكف بتفتيشو أك صناعتو طالما أنو 
. 1 (الشخص المقصكد باإلذف

 مف المقرر أف اإلذف بالتفتيش ىك أجراء مف اجراءات التحقيؽ ال يصح إصداره إال لضبط جريمة -
كاقعة بألفعؿ كترجحت نسبتيا إلى متيـ بعينو ، ككاف ىناؾ مف الدالئؿ ما - جناية أك جنحة - 

يكفى لمتصدل لحرية مسكنو أك لحريتو الشخصية ، كأف تقدير جدية التحريات ككفايتيا لتسكيغ 
ف كاف مكككالن إلى سمطة التحقيؽ التي أصدرتو تحت رقابة محكمة  إصدار اإلذف بالتفتيش كا 

المكضكع إال أنو إذا كاف المتيـ قد دفع ببطالف ىذا األجراء فإنو يتعيف عمى المحكمة أف تعرض 
. 2( ليذا الدفع الجكىرم كتقكؿ كممتيا فيو بأسباب سائغة 

دراسة المكاف كالمنطقة كطبيعتيا ، لذا يجب كضع خطة محكمة كسريعة حتى ال يتمكف - ب
. المطمكب تفتيشو مف التخمي عف المخدرات ، اما بالتخمص منيا اك بالقائيا مف نكافذ مسكنو

 كال بد أيضا مف شرح الخطة لمقكة المكمفة بالميمة كتحديد كاجبات كؿ فرد منيا كمكانو في الخطة 
كشرح جميع االحتماالت كالتنبيو بعدـ مخألفة ىذه الخطة اك استعماؿ السالح اال بتعميمات قائد 

. القكة ، كما يتـ تحديد تكقيت الميمة

كبحكـ عممي يمكنني القكؿ اف التخطيط الجيد ثـ التنفيذ الجيد أيضا ، يؤدم الى نتائج 
قيمة ، ففي أحدل القضايا كفي أثناء عممي في المنطقة الغربية الشمالية ، تـ التخطيط لتفتيش 

خمس شقؽ في عمارة كأحدة كفي نفس الكقت ، كبعد االنتياء مف الميمة كانت النتيجة ايجابية فييا 
.  كميا مع ضبط كمية كبيرة مف المخدرات في أحداىا

 

 

                                                 
 ، مكتب االستشارات القانكنية كاعماؿ محضر التحريات-  ، انظر 7/2/2001جمسة - ؽ 71 لسنة 6546الطعف رقـ -  1

  .26/12/2013 تبرٌخ الذخىل  kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/335388المحاماه، عف المكقع 

.  ، المرجع السابؽمحضر التحريات-  ، انظر8/12/2000 ؽ جمسة 70 لسنة  3574الطعف رقـ -  2
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تنفيذ مذكرة التفتيش : ثانيا

يجب عند تنفيذ مذكرة التفتيش  التقيد باصكؿ القبض كالتفتيش كأخذ االحتياطات الكاجب 
. اتخاذىا، كىك ما سيتـ شرحو الحقا

االجراءات الالحقة لمضبط   : الفرع الثالث

تنظيـ محاضرالتفتيش كالضبط : اكال

:  إذا كانت نتيجة التفتيش سمبية-  أ

، اذا كانت نتيجة التفتيش سمبية ،    (محضر تفتيش )يجب تنظيـ محضر باالجراءات التي تمت 
. (النيابة العامة)عمى اف يتـ ارساؿ نتيجة التفتيش لجية االختصاص 

: إذا كانت نتيجة التفتيش ايجابية-  ب

: 1 اذا كانت نتيجة التفتيش ايجابية فانو يجب اتباع مايمي 

 .  (محضر تفتيش )يجب تنظيـ محضر باالجراءات التي تمت - أ

. 2يجب تنظيـ محضر بالضبط - ب

: كيجب اف يتضمف محضر الضبط

جميع االجراءات التي تمت بتسمسميا كتحديد مكاف ضبط المخدر كنكعو ككصفو كصفا دقيقا، - 1
ككصؼ مالبس المتيـ كاممة في حاؿ العثكر عمى المخدر معو  كالتحفظ عميو الحتماؿ كجكد آثار 

. بيديو أك بمالبسو

                                                 
 .129 ، ص  المرجع السابؽ: أبك الركس ، احمد -   1

الفرؽ بيف المحضر كالتقرير ، ىك اف المحضر ينظـ كيكقع مف الضابط كمف المتيـ، اما التقرير فيك تقرير عمؿ يرفعو -   2
. الضابط لمسؤكلو كال يكقع عميو المتيـ
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في حالة العثكر عمى مخدرات في أماكف متفرقة أك مع عدة أشخاص يجب االحتفاظ بكؿ - 2
.  مخدر عمى حده ، كيثبت ذلؾ في محضر الضبط

ثبات ذلؾ في محضر الضبط - 3 . يكاجو المتيـ بالمخدرات كيتـ سؤالو عنيا كا 

في حالة العثكر عرضا عمى أم شيء آخر غير المكاد المخدرة  تعد حيازتو جريمة أك يفيد في - 4
، كيجكز عمؿ 1كشؼ الحقيقة في جريمة أخرل ، يضبط كيحرز كيثبت في محضر التفتيش 

. محضر ضبط خاص بو

بعد االنتياء مف تحرير محضر الضبط يجب تحريز المادة المخدرة المضبكطة مع كصفيا - 5
كاسـ المتيـ كختـ  (لدل المكافحة)كصفا دقيقا مف الخارج كبياف كزنيا أك عددىا كرقـ القضية 

. الحرز 

مستقؿ عف   (عد )كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات ، فانو يتـ تحرير محضر كزف
محضر الضبط، كما أنو يتـ ترتيب بعض االجراءات في مقر فرع ادارة مكافحة المخدرات إما لعدـ 

ما لضركرات االستعجاؿ ألف مكقع الميمة خارج  امكانية نقؿ الكمبيكتر الى مكقع كؿ ميمة كا 
.  ، أك لحدكث مقاكمة أك عنؼ مف قبؿ المتيـ اك عائمتو (أ)منطقة 

كما ال ينتقص مف قكة محضر الضبط الثبكتية عدـ ذكر ... )كقد قضت محكمة التمييز األردنية  
 . 2(...كزف كمية المخدرات المضبكطة
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التعامؿ مع المتيـ :ثانيا

 1القاء القبض عمى المتيـ- أ

 في حالة كجكد مقاكمة مف قبؿ بعد ضبط المكاد المخدرة يتـ القاء القبض عمى المتيـ ،ك
ف يستعمؿ أك ألفرار جاز لعضك الضابط القضائية أك حاكؿ التخمص مف القبض أالمقبكض عميو 

ك مف يقبض ألعضك الضابطة القضائية ، عمى انو يجكز 2 كسائؿ معقكلة كضركرية لمقبض عمية
ف يسمميا الى الجية أعمى شخص اف يجرده مف األسمحة ك األدكات التي يجدىا بحكزتو ك 

ف يقـك أنو يجكز آلم شخص ، كما أ 3المختصة التي يقضي القانكف باحضارالمقبكض عميو أماميا
م شخص آخر يطمب المساعدة مف أجؿ القبض عمى شخص أبمساعدة الضابط القضائي اك 

 0 4ف تتـ المساعدة بصكرة معقكلة ألفرار كامنعو مف ؿفكض القبض عميو 

تفتيش المقبكض عميو - ب

 عمى المتيـ قانكنان  يجكز لعضك الضابطة القضائية  فييا في األحكاؿ التي يجكز القبض
ف يفتشو كبعد ذلؾ يحرر قائمة بالمضبكطات التي كجدت معو كيكقعو عميو ك أف تكضع أ

 عمى أف يسمـ المقبكض عميو صكرة عف القائمة التي ،المضبكطات في المكأف المخصص لذلؾ 
.  5تتضمف المضبكطات إذا طمب ذلؾ
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. تسميـ المقبكض عميو لمركز الشرطة- ج

المقبكض عميو فكران إلى مركز اك ينقؿ  عمى مأمكر الضبط القضائي أف يسمـ يجب 
،كما يتـ عند ذلؾ عرض المقبكض عميو عمى الخدمات الطبية العسكرية  مع الحصكؿ الشرطة 

. عمى تقرير طبي عف حالتو الصحية 

. سماع كتدكيف اقكاؿ المقبكض عميو- د

يتكلى المسؤكؿ عف مركز الشرطة الذم استمـ المقبكض عميو دكف مذكرة إحضار التحقيؽ 
 كاالعتراؼ ىك قكؿ ، كال يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ استجكاب المتيـ ،1فكران في أسباب القبض 

دلة أ سيد األدلة كىك مف -  في الغالب – صادر عف المتيـ يقر فيو بصحة نسبة التيمة اليو كىك
. 2 التحقيؽاجراءاتاإلثبات كليس مف 

اسقاط افادة المتيميف المأخكذة لدل ادارة  ...) كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية 
مكافحة المخدرات كأقكاليـ أماـ المدعي العاـ لما أحاطيا مف شؾ كلعدـ مطابقتيا لمكاقع كالمنطؽ 

فأف عدـ كجكد بينة اخرل كلكركد كافة اسباب التمييز عمى أالفادة الماخكذة مف المتيميف يجعؿ مف 
استنتاجات المحكمة غير سائغة كيجعؿ مف مصادرة السيارة كالياتؼ الخمكم غير مستند الى اساس 

. 3 (قانكني

 : 4 كحتى يككف اعتراؼ المتيـ صحيحا يشترط ما يمي

. أف يصدر طكاعية كاختيارا، كدكف ضغط أك اكراه مادم أك معنكم ،أك كعد أك كعيد - 1

. أف يتفؽ االعتراؼ مع ظركؼ الكاقعة- 2

.  أف يككف االعتراؼ صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة- 3
                                                 

. قانكف االجراءات الجزائيةمف  (116 ك115)انظر المادتيف  -  1
. 352 ، ص المرجع السابؽ: الفقي ، عمرك عيسى-  2
3
 الوباديء –هجووعت االحكام الجزائيت : خالد، هحوذ ، وخالد ٌىسف  - 1999سٌخ 3234صفحخ 369/98قرار رقن -  

 .193 ص ،2001- 1996القاًوًيت لوحكوت التوييز في القضايا الجزائيت هي سٌت 
 .قانكف االجراءات الجزائيةمف  (214)انظر المادة  -  4
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. (الحبس االحتياطي)التحفظ عمى المقبكض عميو - ق

" ق  مف قانكف االجراءات الجزائية  عمى أف(117) المادة  لقد نصت 

 :- مسؤكؿ مركز الشرطة أف يتحفظ عمى المقبكض عميو اذا ما تبيف لو عمى - 1

.  أنو ارتكب جناية كفر أك حاكؿ ألفرار مف المكأف المكقكؼ فيو - أ 

 ال يجكز أف تزيد -2  أنو ارتكب جنحة كليس لو محؿ إقامة معركؼ أك ثابت في فمسطيف- ب
،  "مدة التحفظ في جميع األحكاؿ عمى أربع كعشريف ساعة ك يتـ إبالغ النيابة العامة بذلؾ فكراي 

. كعند ذلؾ ال يجكز تمكيف  المتيـ مف االتصاؿ بأم شخص آخر أك تغيير مالبسو

احالة المتيـ كالمضبكطات كالتحقيقات لمنيابة العامة - ك

تتـ إحالة المتيـ مخفكرا كقضيتو لمنيابة العامة مف خالؿ إحالة مكافحة المخدرات لممؼ القضية الى 
: قسـ التحقيقات في مديرية شرطة المحافظة كيشمؿ ىذا الممؼ ما يمي

. مذكرة تكقيؼ المتيـ لدل الشرطة- 

 .تقرير طبي بحالة المتيـ - 

 .محضر الضبط- 

 .(عد)محضر كزف - 

 .مذكرة التفتيش- 

 .محضر التفتيش- 

 .إفادة المتيـ- 

 .المادة المضبكطة- 
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 .أم كتاب يتعمؽ بسكابؽ المتيـ أك بخطكرتو- 

. أم تقرير عمؿ يتعمؽ بالميمة- 

االستجكاب كالتصرؼ في الدعكل  :ثالثا

االستجكاب ىك مناقشة المتيـ بصكرة تفصيمية بشأف االفعاؿ المنسكبة اليو كمكاجيتو 
، اذف فاالستجكاب إجراء مف 1باالستفسارات كاالسئمة كالشبيات عف التيمة كمطالبتو باالجابة عمييا 

اجراءات التحقيؽ ال تممكو سكل السمطة المختصة بالتحقيؽ بمقتضاه يتثبت المحقؽ مف شخصية 
المتيـ كيناقشو في التيمة المنسكبة اليو عمى كجو مفصؿ في األدلة القائمة في الدعكل إثباتا أك 

.  2نفيا 

يجب أف يتـ ) مف قانكف االجراءات الجزائية عمى أنو  ( 105 )مادة كقد نصت اؿ
االستجكاب خالؿ أربع كعشريف ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى ككيؿ النيابة الذم يأمر بتكقيفو 

 .(أك إطالؽ سراحو

أف ضبط المخدرات مع المتيميف يككد  )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية  
. صحة اعترافيما لدل الشرطة

أف كمية المخدرات المضبكطة تعزز ما كرد باعتراؼ المميزيف أنيما حازا المخدرات تمييدا لنقميا - 
لمسعكدية لغاية االتجار بيا يكفر أركاف جريمة حيازة كنقؿ المخدرات لممتأجرة بيا كال يرل االدعاء 

 . 3(بأنيما حازا المخدرات بقصد التعاطي

                                                 
 .قانكف االجراءات الجزائيةمف  (94)انظر المادة  -  1

  .329 ، ص المرجع السابؽ : الفقي ، عمرك عيسى-   2

 المبادمء –، مجمكعة االحكاـ الجزائية خالد، محمد ،كخالد يكسؼ - ،1993 سنة 2187 صفحة 71/93قرار -  3
. 927 ك926،  ص  1995- 1988القانكنية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 
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يجكز لككيؿ النيابة  )قانكف االجراءات الجزائية عمى أنو  مف  (108)مادة كما نصت اؿ
تكقيؼ المتيـ بعد استجكابو لمدة ثمأف كأربعيف ساعة كيراعى تمديد التكقيؼ مف قبؿ المحكمة طبقان 

 .1( لمقانكف

كالحقيقة أف االستجكاب في جرائـ المخدرات كالتصرؼ في التحقيؽ ك المحاكمات فييا 
تخضع لنفس االجراءات التي تخضع ليا سائر الجرائـ االخرل ،  كذلؾ  طبقا لألحكاـ الكاردة في 

. قانكف االجراءات الجزائية 

غير أنو مف المفيد في ىذا المجاؿ التطرؽ  الجراءات التحقيؽ ألفني في جرائـ المخدرات ، حيث 
 :  2أنو كمف أىـ ما يجب عمى المحقؽ تحديده

إظيار كيفية ابالغو بالكاقعة ، كاثبات تاريخ إبالغو كتاريخ أنتقالو ، كعميو أف يتخذ شيكد الكاقعة - 
كصمتيـ بالمتيـ، ك سماع أقكاؿ شيكد الكاقعة كىك إجراء مف اجراءات التحقيؽ كتككف دائما مسبكقة 

.   3بيميف عمى الشيادة بالحؽ 

بياف تفصيمي لنكع المكاد المخدرة كطبيعتيا كمكأف ضبطيا كمكقع ذلؾ المكأف ، كاالستعأنة بأىؿ - 
الخبرة  كالخبرة ىنا ىي إجراء مف مف اجراءات التحقيؽ الالحقة عمى الضبط كتمجئ الييا سمطة 
التحقيؽ لإللماـ بمعمكمات فنية معينة بغية استخالص الدليؿ منيا ، كعد الخبير شاىدا يجكز 

. 4استدعاؤه كمناقشتو في الدليؿ المقدـ منو كتككف شيادتو في تقريره فقط 

                                                 
 فقد تضمنت قكاعد كأحكاـ 129-115 المكاد 2001لسنة  (3)كبالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ …) - 1

كضكابط صارمة لمتكقيؼ كالحبس االحتياطي باف جعمت أقصى مدة لمتكقيؼ تممكيا سمطة االستدالؿ كالتحقيؽ 
ثماف كأربعيف ساعة، في حيف جعمت الحبس االحتياطي فيما زاد عف مدة التكقيؼ المشار إلييا عمؿ قضائي يخرج 

عف اختصاص سمطة االستدالؿ كالتحقيؽ، كما اعتبرت حضكر المتيـ أماـ المحكمة عند طمب النيابة تمديد 
التكقيؼ أمر كاجب، كاف حبس المتيـ احتياطيان مف قبؿ المحكمة دكف حضكره كفي غفمة منو إجراء باطؿ إال إذا 

 تاريخ 168عدؿ عميا -  انظر - ، (...اقتنع القاضي باالستناد إلى بينات طبية تعذر إحضاره بسبب مرضو
30/10/2005.  

. 24- 20الصفحات مف   ، المرجع السابؽ:مراد، عبد الفتاح -  2
. 345 ، ص  المرجع السابؽ :الفقي، عمرك عيسى-  3
. 335ك ص 334 ، ص المرجع السابؽ : الفقي، عمرك عيسى-  4
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 .بيأف أف كأف ىناؾ أحد غير المأذكف بتفتيشو يتردد عمى مكأف الضبط مف عدمو- 

-  .بيأف ماذا كأف الشاىد قد تتبع بنظره كاقعة تخمي المتيـ عف المادة المخدرة كتحديد المسافة- 
بيأف ما اذا كأف بامكأف المتيـ التخمي عف المكاد المخدرة قبؿ ضبطو كتفتيشة كما الذم منعو في 

 .حالة النفي

بياف المالبس التي كأف يرتدييا المتيـ عند ضبطو كتفتيشو كنزع الجيب التي ضبط فييا المخدر - 
 .مثال

استظيار قصد االتجار الذم يستدؿ عميو مف كبر الكمية كتجزئتيا الى قطع كسكابؽ المتيـ - 
 . كاألدكات المضبكطة كالسكاكيف كالميزأف

معاينة كاستظيار مكأف كؿ شاىد كترتيب كصكلو بالنسبة لممتيـ كحالة المكأف كبابو كنكافذه  - 
ككيفية غمقيا كحالة ما اذا كأف غير المتيـ بامكأنو الكصكؿ لممكأف اـ ال، كالمعاينة ىنا ىي أجراء 

مف اجراءات التحقيؽ ينتقؿ بمقتضاه المحقؽ لمكأف كقكع الجريمة ليشاىد بنفسو مكأنيا كيجمع 
.   1االثار المتعمقة بيا كيثبت صدؽ شاىد الكاقعة في كيفية الضبط 

. (عدىا)تحريز المكاد المخدرة ككزنيا - 

تنفيذ قرارات النيابة العامة كالمحكمة المختصة : رابعا

:  كتتمثؿ ىذه القرارات في

. ارساؿ العينة لمعمؿ التحميؿ الى مختبر جامعة النجاح الكطنية اك مختبر جامعة االزىر-  

. ضبط متيميف آخريف أك طمب استدعاء شيكد- 

. أداء الشيادة لدل النيابة العامة ثـ لدل المحكمة- 

                                                 
. 339ص  ، المرجع السابؽ :الفقي، عمرك عيسى-  1
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  كيجب عند الشيادة ذكر الحقيقة كاممة كيجب االطالع عمى ممؼ القضية بكقت كاؼ، كيجب 
أداء الشيادة كلك كأنت فييا براءة المتيـ ، كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات فأنني قمت 

بأداء الشيادة في قضيتيف كأنت اماـ محكمة البدائية أثناء كظيفتي في المنطقة الغربية الشمالية ، 
حيث كنت اعمـ مسبقا بأف أداء الشيادة سيبرأ المتيميف في القضيتيف ، خاصة أف أحد المتيميف 

  .كأف مصدرا لمكافحة المخدرات كأنت النيابة العامة قد اتيمتو خالفا لتحقيقات الشرطة
لكف مع األسؼ الشديد قد يمجا محامي الدفاع الى اتباع أساليب ممتكية كغير قانكنية اليياـ 
الشاىد أك لاليحاء لو لتأكيد شيء خالفا لمكاقعة كالقانكف ، كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات 
يمكنني سرد مثال لذلؾ ، كىك ادائي الشيادة لدل محكمة البداية في المنطقة الغربية الشمالية في 
أحدل جنايات المخدرات لمدة ساعتيف حيث كأنت مناقشة ككيؿ الدفاع عبارة عف استعراضا عمى 
ىيئة المحكمة كممثؿ النيابة كالشاىد ليس اال، فقد كأف محامي الدفاع عف المتيميف في القضية 

مشيكرا ، كقد حاكؿ اييامي بأف استجكاب المتيـ امرا صحيحا ككأنت معظـ أسئمتو مكررة أك ليست 
 عمى الرغـ مف أف القضية تمبس –منتجة ال يسأليا إال محامي متدرب ، كمثال ليذه االسئمة سؤالو 

ىؿ دكنت افادة المتيـ - كمف سبؽ االجابة عمى نفس السكاؿ عندما كجيو ممثؿ النيابة العامة 
ىذا السكاؿ غير الئؽ كأنني لف اجيب عمى " قبؿ أكبعد الضبط ؟ ، كأجبت " المضبكط" االكؿ 

ثـ طمب اثبات ذلؾ ككنو صدر مف الشاىد كىك رتبو " أسئمتؾ كأنما سأجيب عمى اسئمة المحكمة 
حيث أف المحكمة " سامية، ثـ اعترض عمى اطالعي عمى محاضر القضية فرد عميو ككيؿ النيابة 

كأنت قد سمحت باطالع الشاىد عمى المحضر حينما شرعت النيابة بتقديمو ليتذكر القضية ، فأف 
أف الشاىد يقرأ قراة فأنو ال داعي لسماع شيادتو " ، ثـ عمؽ ككيؿ الدفاع "طمب الدفاع غير محؽ 

ىنا تالحظ المحكمة أف : " رفضت المحكمة ما كرد عمى لسأنو ثـ قالت" كىك بحاجة ليرافقو كاتب  
ككيؿ الدفاع قد اخذ أالفادات مف ككيؿ النيابة كيطمع الشاىد عمييا كيسالو مف خالليا كىي ذات 

". أالفادات المعطاه مف قبؿ المحكمة لككيؿ النيابة كالشاىد 
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بعد صدكر الحكـ اما باالدأنة أك بالبراة كفي حالة البراءة يجب مراجعة أسباب البراءة   كأمر - 
حفظ التحقيؽ مف قبؿ النيابة العامة لتالفي القصكر الذم أدل الى ذلؾ ك بعد صدكر الحكـ 

 . 1النيائي يتـ إعداـ المخدرات مف خالؿ لجنة  عف طريؽ الحرؽ

حاالت كأليات ضبط جرائـ المخدرات : المطمب الثاني

تختص الضابطة ضبط جرائـ المخدرات يتـ في حاالت كىي التمبس كالتفتيش كالتسميـ ، اذ 
استثنائية بالقياـ بميمة التحقيؽ ق القضائية أصالن باستقصاء الجرائـ كلكف المشرع يعيد إلييـ بصؼ

تفكيض  مف سمطة كالتحقيؽ بناء عمى  ك القبض ك التفتيش كضبط األشياء التمبسفي حالة 
   .التحقيؽ

حالة التمبس : الفرع األكؿ

 تككف الجريمة متمبسان بيا في )أنو عمى مف قانكف االجراءات الجزائية  (26)المادة نصت 
: أحدل الحاالت التالية

. حاؿ ارتكابيا أك عقب ارتكابيا ببرىة كجيزة  -1

. إذا تبع المجني عميو مرتكبيا أك تبعة العامة بصخب أك صياح أثر كقكعيا -2

إذا كجد مرتكبيا بعد كقكعيا بكقت قريب حامالن آالت أك أسمحة أك أمتعو أك أكراقا أك  -3
أشياء أخرل يستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ أك شريؾ فييا أك كجدت بو ىذا الكقت آثار أك 

(. عالمات تفيد ذلؾ 

 :مف المادة المذككرة أعاله أف حاالت التمبس ىي يتبيف ك

 
                                                 

في مصر كبعد صدكر االحكاـ النيائية يباع االفيكف محميا اك لدكؿ اخرل لكي يتـ استخدامو في االغراض الطبية بعد -  1
.  مكافقة االمـ المتحدة

. 130 ، ص  المرجع السابؽ: انظر ابك الركس ، احمد * 
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  حاؿ ارتكابيا أم أثناء ارتكاب ألفعؿ -  1

 كؿ حالة يتـ فييا أدراؾ الىية الجريمة  كأنما يمتد نطاقيا ؤقتصر ىذه الحالة عمى  رتال 
 يكفي ف، كارتكاب الجـر عف طريؽ أم حاسة مف الحكاس متى كأف ىذا اإلدراؾ عمى سبيؿ اليقي

 فقد يككف ذلؾ عف طريؽ    تدؿ عمى ذلؾ ،لقياـ حالة التمبس بالجريمة أف تكجد مظاىر خارجية
  .1المخدرةمادة اؿلع ت يب كىكرؤيتو اك حاسة الشـ  كشـ مادة المخدر يتصاعد مف فـ المتيـ

القاء المتيـ ما في حكزتو مف مخدر اثر  )كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية 
مشاىدتو رجؿ الضبط تخمي اختيارم تتحقؽ بو حالة التمبس التي تجيز القبض كالتفتيش بغير اذف 

. 2 (مف النيابة 

  اك ببرىة كجيزة  بعد كقكع ألفعؿ بكقت قصير -  2

نما شاىد آثارىا كمعالـ إك كقكعيا كأ يشاىد الضابط القضائي الجريمة بنفسو حاؿ فعميا القد     
"  ببرىة كجيزة "بعبارة  القانكف  كىك ما عبر عنوتدؿ عمى أف الجريمة قد كقعت منذ كقت قصير

. لمحكمة المكضكعمر متركؾ أ كتقدير ىذا الكقت

  إذا تبع المجني عميو مرتكبيا اك تبعة العامة بصخب اك صياح اثر كقكعيا – 3

تعتبر الجريمة في حالة تمبس إذا تتبع المجني عميو اك الناس الجاني بصياحيـ  بعد ارتكاب 
. الجريمة مباشرة 

ك شريؾ بعد كقكع الجريمة بكقت أالجـر الذم يضبط مع مرتكبو أشياء تدؿ عمى أنو فاعؿ – 4
  قريب اك كجكد في نفس الكقت آثار كعالمات تفيد ذلؾ  

                                                 
. 112-211 الصفحات  ،المرجع السابؽ: الكرد ، سالـ احمد   1
 . 241 ، ص  المرجع السابؽ: الفقى ، عمرك عيسى – 6/1975/ 23 جمسة – قضائية 45 س – 1018الطعف رقـ -  2
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 قد ضبط في فترة الحقة عمى ارتكاب الجريمة أم بكقت قريب عمى  في ىذه الحالةأف الجاني
يجب أف يتكافر شرطأف حتى ، كىنا ارتكاب الجريمة كمعو أشياء قد استعممت في ارتكاب الجريمة 

  :كىماينتج التمبس بالجريمة أثره القانكني 

  مشاىدة الضابط القضائي بنفسو حالة التمبس  - 

كىذا يعني أف يتحقؽ مامكر الضبط القضائي مف قياـ الجريمة بمشاىدتيا بنفسو اك بادراكيا بحاسة 
مف المقرر في قضاء ىذه المحكمة   )مف حكاسو ، كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية 

أف حالة التمبس تستكجب أف يتحقؽ مامكر الضبط القضائي مف قياـ الجريمة بمشاىدتيا بنفسو أك 
بادراكيا بحاسة مف حكاسو كال يغنيو مف ذلؾ تمقي نباىا عف طريؽ الركاية أك النقؿ مف الغير 

شاىدا كأف أـ متيما يقر عمى نفسو ما داـ  ىك لـ يشاىدىا اك يشاىد أثرا مف اثارىا ينبيء بذاتو 
.   1(عف كقكعيا 

  أف تتـ المشاىدة بطريؽ مشركع - 

 بكسيمة مشركعة فإذا أنتفى ىذا الشرط ال يقـك تككف ىذه المشاىدة أك اإلدراؾ قد تـتيجب أف 
 كقد تحدث  مشاىدة التمبس عرضان بطريؽ المصادفة فتقكـ حالة التمبس  ما داـ ،التمبس قانكنا

لرجاؿ الشرطة الحؽ  كمثاال لذلؾ  ، الضابط القضائي لـ يقـ مف جأنبو بأم نشاط غير مشركع 
في دخكؿ المحالت العامة لمراقبة تنفيذ القكأنيف ك المكائح فاذا دخؿ رجؿ الشرطة محال عاما ألداء 
 فىذه الكاجب فتصادؼ كجكد جريمة في حالة تمبس دكف ما سعي مف جأنبو فأف حالة التمبس تكك

 .  2متكافرة

: كلمضابطة القضائية في حالة التمبس بالجريمة سمطات كىي

  األنتقاؿ الى مكقع الجريمة -  أ
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جناية أك مف نكع  يجب عمى عضك الضابطة القضائية أف ينتقؿ في الحاؿ ألي مكقع الجريمة   
 ،كؿ ما يظير أنو استعمؿ في ارتكاب الجريمة  ككؿ ما يرل مف أثار الجريمةضبط جنحة كأف م

األشخاص المكجكديف عمى كما أنو يقـك بمعاينة  اآلثار المادية التي تكجد بالمكأف كيتحفظ عمييا  ك
 أك أم شخص آخر يمكف الشيكدفيو  كأف ينظـ محضران بالحادثة ك بكيفية كقكعيا كأف يدكف أقكاؿ 
 كما أنو يشترط لصحة ىذا األجراء ،الحصكؿ منو عمى إيضاحات فيما يخص الجريمة كمف ارتكبيا

الذم يقـك بو الضابط القضائي مف األنتقاؿ إلى مكأف الجريمة أف يخطر عضك النيابة المختص 
عمى عضك النيابة العامة المختص في حالة إبالغو بكجكد جريمة مف نكع جناية ، ك فكران قاألنتقاؿب

. 1عمية األنتقاؿ ألفكرم إلى مكأف الجريمة

 :منع الحاضريف مف مبارحة مكأف الجريمة -  ب 

لمأمكر الضبط القضائي عند - 1 )  أنو مف قانكف االجراءات الجزائية  عمى(28/1) المادة ت نص
ف الجريمة أك االبتعاد عنيا اأنتقالو في حالة التمبس بالجرائـ أف يمنع الحاضريف مف مبارحة مؾ

حتى يتـ تحرير المحضر، كلو أف يحضر في الحاؿ مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في 
 .شأف الكاقعة

أعاله أك يمتنع عف الحضكر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  (1)كؿ مف يخالؼ أحكاـ ألفقرة  - 2 
 .(عمى شير أك بغرامة ال تتجاكز خمسيف دينارا أردنيا أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

  تمبسالقبض ك التفتيش كضبط األشياء المستخدمة في الجريمة في حالة اؿ- ج 

 القبض ىك عبارة عف سمب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازة في المكأف الذم يعده القانكف 
لذلؾ، اما االستيقاؼ ىك مجرد أجراء يقكـ بو رجاؿ السمطة العامة في حؽ شخص احاطت بو 

القبض عمى المتيـ ك تفتيشو لتمبس تخكؿ مامكر الضبط القضائي حالة ا ، ك2ظركؼ الريبة كالشؾ
يجيز لمضابط القضائي أف يقبض ك ، كما أف القانكف كفي حاالت اخرل دكف مذكرة  مف النيابة  
  0 في ارتكاب الجريمة أشياء استخدمتكيجرده مف أم تمبس يفتش المتيـ في حالة اؿ
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 ال يجكز القبض عمى أحد أك حبسو أال بأمر مف الجية المختصة بذلؾ قانكنا أنو ةالعاـقاعدة اؿك
، لكف قانكف االجراءات 1كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو كال يجكز إيذاؤه بدنيان اك معنكيان 

 أم شخص حاضر تكجد م  لعضك الضابطة القضائية بالقبض عؿ(30) المادة  كفي الجزائية اجاز
 :- الحاالت التالية في ة مف النيابة العاـاستصدار مذكرةدكف حاجة إلى  دالئؿ قكيو عمى اتيامو 

  2ك الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشيرأحالة التمبس في الجنايات - 1

إذا عارض عضك الضابطة القضائية أثناء قيامة بكاجبات بكظيفتو أك كأف مكقكفان بكجو مشركع - 2
 .كفر  أك حاكؿ اليرب مف مكأف التكقيؼ 

َى اك  اتيـ أمامو بارتكاب جريمة كرفض إعطاء اسمو اك اإلدالء بعنكأنو اك أنو - 3 إذا ارتكب جرمان
 .غير معركؼ مكأف سكنو اك ثابت في فمسطيف 

 مف قانكف االجراءات الجزائية إذا لـ يكف المتيـ حاضران كتكفرت (31/1) المادة اجازت    كقد
  لعضك الضابطة القضائية أف يستصدر آمرا (30)ة  المادت عمييا نصالتيحالو مف الحاالت 

حضاره كيدكف ذلؾ في المحضر  مف قانكف االجراءات (32) المادة ، كما أف بالقبض عميو كا 
 آلم  شخص شاىد الجاني متمبسان بجناية اك جنحة أف يقكـ بتكقيفو كالتحفظ عمية أجازتالجزائية 

 ال يجكز القبض عمى المتيـ في الجرائـ  المتمبس  ،ك الى اقرب مركز شرطة قالى أف يتـ تسميـ
كقد بينت المكاد  ،3 تكقؼ تحريؾ الدعكل عمى شككل اذابيا 
مف قانكف االجراءات الجزائية كيفية التعامؿ مع المقبكض  (117،116،115،38،37،36،35،34)

. عميو

كبحكـ عمؿ الباحث في ادارة مكافحة المخدرات يمكنني سرد خير مثاؿ عمى التمبس، كىك 
  باستيقاؼ مشتبو بيـ كأف 11/6/2013ما حدث عندما قاـ فرع االدارة في المنطقة الجنكبية بتاريخ

مف بينيـ محامي، حيث تـ إجراء التفتيش الشخصي لمجميع مف قبؿ قكة المكافحة كبحضكر عضك 
                                                 

. االجراءات الجزائيةقانكف مف  (29)انظر المادة -  1
. االجراءات الجزائيةقانكف مف  (31/2) انظر المادة-   2
 .االجراءات الجزائية قانكف (33)انظر المادة -  3
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مف النيابة العامة، كلـ يتـ ضبط مكاد مخدرة بحكزتيـ، كعمى اثر ذلؾ عمقت نقابة المحاميف عمميا 
كاصدرت خمسة بيأنات احتجاجا عمى تفتيش المحامي لعدـ حضكر ممثؿ عف النقابة االجراءات 

التي تمت كلعدـ تكافر حالة التمبس ، كما صدرت بيأنات مف النائب العاـ كالمديرية العامة لمشرطة 
حكؿ ىذه الحادثة ، كقد أنتيى احتجاج النقابة باالتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة تحقيؽ يرأسيا قاضي مف 

. 1محكمة النقض 

:  أف ىذه القضية يقتصر البحث عف المسؤكلية فييا باالجابة عمى السؤاليف التالييف 

. ىؿ تكافرت حالة التمبس اـ ال ؟- 

 أك مف ينكب عنو  المحاميف نقيبابالغ  -(التمبس) حالة الجـر المشيكد اذا تكافرت-  ىؿ تـ - 
. 2 ؟ خالؿ مدة أقصاىا أربع كعشركف ساعة بما تـ مف اجراءات

أف القبض كأف قد كقع باطالن لعدـ تكافر أية " ىذا ما اكده تقرير لجنة التحقيؽ الذم جاء فيو  ك 
أف التفتيش سندان لما سبؽ يغدك معيبان كأف ىذا . حالة مف حاالت التمبس المنصكص عمييا قانكنان 

أف القبض ثـ التفتيش في تمؾ . العيب يتصؼ بالبطألف باعتباره مف تكابع القبض كمستمزماتو
الحادثة يعتبرأف باطألف كأف ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ األمر الذم يعد مخألفان لحكـ القانكف 

 .3"كيجاكزه

كبالرغـ مف أف ىذه قضية عادية يتحمؿ مسؤكؿ قكة المكافحة اك ممثؿ النيابة العامة 
 الذم 13/6/2013تاريخ  (1)مسؤكلية أم خمؿ باجراءاتيا، لكف كمع االسؼ يالحظ مف البيأف رقـ 

صدر عف نقابة المحاميف أنو جاء مبالغ فيو كغير كاقعي حيث طالب باقالة النائب العاـ كمدير 
، كيظير منو أف !عاـ الشرطة ك شبو ىذا الحادث بما حدث في سجف ابك غريب في العراؽ 

. النقابة فقدت صكابيا بؿ أنيا خألفت القانكف كقكاعد العمؿ النقابي 
                                                 

   . المتضمف اجراء التحقيؽ مف قبؿ القاضي عبداهلل غزالف152/2013قرار مجمس القضاء االعمى رقـ -   1

 . بشأف تنظيـ مينة المحاماه1999لسنة  (3)قانكف رقـ ( 20)انظر المادة -  2

": االنتياكات الكاقعة عمى حقكؽ اإلنساف كالحريات فى األراضى الفمسطينية"الييئة المستقمة تصدر التقرير الشيرم حكؿ  - 3
تاريخ الدخكؿ   www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/457044.html ، عف المكقع دنيا الكطف

21/2/2014. 



158 

 

التفتيش  : الفرع الثاني

التفتيش ىك عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ االبتدائي ييدؼ الى البحث عف أدلة جريمة كقعت 
 ، كالتفتيش 1مف خالؿ االطالع عمى محؿ منحو القانكف حرمة خاصة لككنو مستكدع سر صاحبو

: الذم يعتبر عمال مف أعماؿ التحقيؽ يختمؼ عف الصكر األخرل لمتفتيش كىذه الصكر ىي

التفتيش االدارم  - أكال

التفتيش االدارم ىك التفتيش الذم يستيدؼ غرضا اداريا ال عالقو لو بأدلة الجريمة  كىك 
. ال يخضع لألحكاـ التي يخضع ليا التفتيش  كأجراء مف اجراءات التحقيؽ

: 2كىك يشمؿ

التفتيش االدارم بنص القانكف - أ

ك ىك أجراء يتعمؽ بكظيفة الضبط االدارم كتحكط مف مقارفة جريمة كمف امثمتو التفتيش المقرر 
. في  السجكف ك تفتيش الجمارؾ

التفتيش االدارم االتفاقي  - ب

التفتيش باالتفاؽ الذم يتـ قصد حماية المكأف كمحتكياتو مثؿ المصأنع كالمستكدعات حيث 
. تقـك بتفتيش العماؿ عند مغادرتيـ العمؿ

التفتيش االدارم االضطرارم  - ج

 قد تفرض ظركؼ الحاؿ مباشرة تفتيش شخص في حالة الضركرة كرجؿ االسعاؼ الذم 
. 3يفتش مالبس شخص فاقد الكعي قبؿ نقمو لمتعرؼ عمى ىكيتو 
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التفتيش الكقائي - ثأنيا

التفتيش الكقائي ىك التفتيش الذم يجريو مامكر الضبط القضائي كال يعد عمال مف أعماؿ 
التحقيؽ، فيك ذلؾ األجراء الذم تمميو ضركرة حفظ االمف كسالمة الشخص الذم يجريو اكغيره مف 

. 1األشخاص بتجريده مف ما يحممو مف أسمحة كادكات ، كمثاال لذلؾ تفتيش المقبكض عميو

كبالعكدة الى التفتيش الذم يعتبر مف أىـ اجراءات التحقيؽ االبتدائي ، فأنو  يجب أف 
: 2تتكافر فيو شركط معينة تممييا طبيعة ىذا األجراء كطبيعة الحؽ الذم يمسو كىذه الشركط ىي

باعتبار التفتيش عمؿ مف اجراءات التحقيؽ ال االستدالؿ ، فأنو يشترط لمباشرتو االذف بو كأف - 1
. تككف ىناؾ جريمة كقعت فعال

لككف التفتيش مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي ، فأنو يخرج عف اختصاص المحقؽ اذا احيمت - 2
 .الدعكل الى المحكمة فال يجكز لممحقؽ بعد ذلؾ أجراء التفتيش

يجب أف تككف ىنالؾ فائدة مرجكة مف كراء التفتيش ، بمعنى أف تككف ىناؾ قرائف تدؿ عمى - 3
 .كجكد اشياء تتعمؽ بالجريمة في حيازة الشخص أك المكاف المراد تفتيشو

.  يشترط أف تككف الجريمة مف نكع جناية اك جنحة فال يجكز التفتيش في المخألفات- 4

 :  كاالماكف كممحقاتياتفتيش المنازؿ:- أكال 

لممساكف حرمة، فال تجكز ) مف القانكف االساسي المعدؿ عمى أنو  (17)نصت المادة 
يقع باطالن كؿ ما . مراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ككفقان ألحكاـ القانكف

يترتب عمى مخألفة أحكاـ ىذه المادة، كلمف تضرر مف جراء ذلؾ الحؽ في تعكيض عادؿ تضمنو 
 .(السمطة الكطنية الفمسطينية

                                                 
  .قانكف اإلجراءات الجزائية  مف (38)المادة انظر -   1
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أف دخكؿ المنازؿ ك تفتيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال تتـ أال تبعا لما سبؽ ذكره ، ؼ
 ،   حاضرة أثناء التفتيشالعامة بمذكرة تفتيش مف قبؿ النيابة العامة المختصة اك أف تككف النيابة 

التمبس  ال في حالتيإ ليال تفتيشيابحيث ال يجكز ، تفتيش المنازؿ  نياران يتـ  أف ك يجب
 . 1االستعجاؿ ظركؼكبالجريمة 

 عمى المقيـ بالمنزؿ اك المسؤكؿ عف المكأف المراد تفتيشو أف يسمح لعضك الضابطة كيجب
، اما اذا رفض السماح بدخكؿ مف أجؿ التفتيش  ،بالدخكؿ ك أف يقدـ لو التسييالت الالزمة 

، كما أف تنفيذ التفتيش يجب أف يتـ بطريقة معقكلة فيجب عمى 2 استعماؿ القكة ةلعضك الضابطؼ
مف يقـك بالتفتيش الترفؽ بالناس فال يتمؼ اك يخرب كال يباغت طفال اك امراءة كعميو أف يتميؿ 

كمما شاىد نائما اك مريضا ، كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات في المنطقة الغربية الشمالية 
، فأنني اضطررت كبرفقتي قكة المكافحة مف أجؿ تنفيذ مذكرة تفتيش لمنزؿ أحد اصحاب السكابؽ 
عند منتصؼ الميؿ ، كفي اثناء أجراء التفتيش الحظت أف جميع اكالده نائمكف عمى االرض في 
أحدل الغرؼ ، حيث ابقيت القكة خارج الغرفة كدخمت بحضكر ىذا الشخص كقمت بضبط مادة 

  .المارغكأنا المخدرة التي كأف يخفييا في الثالجة

 :ىيك أحاط المشرع  تفتيش المنازؿ بعدة ضمأنات   كقد

 أما اذا لـ يكف المتيـ اك حائز المنزؿ مكجكد ،أف يتـ التفتيش بحضكر المتيـ اك حائز المنزؿ - 1
 . 3يجرم التفتيش بحضكر شاىديف مف اقاربة اك جيرأنو كيدكف ذلؾ في المحضر

 عمى اتياـ شخص يقيـ ءأف تككف طبيعة الجريمة مما يبرر التفتيش أم أف يككف التفتيش بنان - 2
في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جناية اك جنحة اك اشتراكو في ارتكابيا اك لكجكد قرائف قكية عمى 

 .أنو يحكز أشياء تتعمؽ بالجريمة 

 .يجب أف تككف مذكرة التفتيش مسببة - 3
                                                 

  .قانكف االجراءات الجزائيةمف  (41)انظر المادة -  1

 .قانكف االجراءات الجزائية مف  (49)كالمادة  (42)انظر المادة -  2

   .قانكف االجراءات الجزائيةمف  (43)انظر المادة -  3
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.  1أف تحرر المذكرة باسـ كأحد اك اكثر مف مأمكرم الضبط القضائي- 4

  المشرع كضع حاالت تمكف مأمكر الضابطة القضائية مف دخكؿ المنازؿ بدكف مذكرة    لكف
ال يجكز دخكؿ  ) كالتي نصت عمى أنو  مف قانكف االجراءات (48) المادة معينة اكردتياحاالت 

  :المنازؿ مف السمطات المختصة بدكف مذكرة إال في أحدل الحاالت التالية

طمب المساعدة مف الداخؿ- 1 .   

.  ريؽ أك الغرؽححالة اؿ- 2    

.إذا كأف ىناؾ جريمة متمبسان بيا  -3 

 في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أك شخص فر مف مكأف أكقؼ فيو بكجو مشركع- 4
.كقد قضت محكمة بداية قمقيمية  

اذا ما اخذنا بعيف االعتبار أف اصدار االذف بالتفتيش كأف كأف مكككال لسمطة التحقيؽ ... 
التي اصدرتو اال أف ذلؾ يخضع لرقابة محكمة المكضكع ، كبالتالي فأف عدـ بيأف الغرض مف اذف 

مف قانكف االجراءات  (39) يعني أنو صدر بدكف تسبيب كذلؾ خالفا لممادة 4/التفتيش المبرز ف
مف قانكف  (52) جاء باطال عمال بالمادة 4األمر الذم تجد فيو محكمتنا أف المبرز ف... الجزائية

أف مرحمة التحقيؽ االبتدائي مرحمة مستقمة عف مرحمة جمع االستدالالت ... االجراءات الجزائية
 1289كغير مبنية عمييا ، كىذ ما تايد باالجتياد القضائي نشير بيذا الخصكص الى الطعف رقـ 

لما كأف الحكـ بعد ما "  نقض مصرم كالذم جاء فيو 26ص27 س5/1/1976ؽ جمسة 45سنة 
أنتيى الى قبكؿ الدفع المبدل مف الطاعنة ببطألف اذني المراقبة كالتفتيش تعرض القكاؿ المتيمة 
الثانية في تحقيقات النيابة العامة كاعتبرىا دليال قائما بذاتو مستقال عف كاقعة المراقبة كالتفتيش 

الباطميف كاعتمد عمييا في قضائو بادأنة الطاعنة كىك مصيب في ذلؾ اذ أف بطألف اذني التفتيش 
كالمراقبة ال يحكؿ دكف اخذ القاضي بجميع عناصر االثبات االخرل المستقمة عنيا كالمؤدية الى 

النتيجة التي اسفرت عنيا المراقبة كالتفتيش كمف ىذه العناصر أقكاؿ المتيمة الثانية في حؽ 
                                                 

 .  قانكف االجراءات الجزائية مف (39)انظر  لمادة -  1
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الطاعنة بمحضر تحقيقات النيابة العامة الالحؽ ألجراء التفتيش كما ال يمنع المحكمة مف االعتماد 
 4/12/1956كالطعف " عمى ماجاء بمحضر التحريات السابؽ عمى المراقبة كالتفتيش الباطميف 

كبطبيعة الحاؿ ال يؤثر "  كالذم جاء فيو 1228 صفحة 343 رقـ 7أحكاـ النقض المصرية ص
بطألف القبض عمى األدلة الغير مترتبة عميو ما دامت صحيحة في ذاتيا مثؿ اعتراؼ المتيـ بعد 

اذف في محضر النيابة العامة اك اماـ المحكمة  اك تمؾ التي اسفر عمييا تفتيش منزلو تفتيشا 
كأف ما اثاره ككيؿ الدفاع مف أف مادة الماريجكأنا غير ..." "... صحيحا بمعرفة النيابة العامة

 ىك قكؿ مجرد ال يستند لقانكف بؿ ىك مخألؼ 75 لسنة 558مجرمة بمكجب االمر العسكرم 
 . 1(...لمقانكف كلالجتياد القضائي الفمسطيني المستقر عمى تجريـ مادة الماريجكأنا

 تفتيش األشخاص: ثأنيا  

في حالة االشتباه بشخص مكجكد في المحؿ الذم يجرل التفتيش فيو كألسباب معقكلة بأنو 
 كما أنو ،2يخفي مادة مف المكاد التي يجرم التفتيش عنيا جاز لعضك الضابطة القضائية تفتيشو 

 ضركرة البراز أم مستند اك شي لو عالقة بالتحقيؽ ك امتنع الشخص ضابطةإذا رأل عضك اؿ
رجؿ ؿ ، ك 3الحائز لو عف إبرازه بغير عذر مقبكؿ جاز لعضك النيابة أف يأمر بأجراء التفتيش

كتفتيش الشخص ال  ،  تفتيشوتمبس القبض عمى المشتبو فيو في حالة اؿعندالضابطة القضائية 
 ةتكحقيبغراض  كأنما يمتد الى ما يككف معو مف أ الخارجية كالداخميةيقتصر عمى جسمو ك مالبسو

. حمو الى سيارتو الخاصة ك الى ـك

 :4مأمكر الضبط القضائيؿ  كيجكز

 البحث في مالبس المأذكف بتفتيشو كنزعيا كفحص جسده -1

 .ظاىريا
                                                 

 . المرجع السابؽ:  172/2005حكـ محكمة بداية قمقيمية في الجناية رقـ -   1
  .قانكف االجراءات الجزائية مف  (44)انظر المادة -  2

  .قانكف االجراءات الجزائية مف  (46)انظر المادة -  3
القيمة القانكنية ك الفنية في إجراء الكشؼ ك المعاينة  بحث بعنكاف: نقابة المحامييف النظامييف الفمسطينييف-  4

  .22/2/2014 تاريخ الدخكؿ  www.hanancoo.org/pdf/valu_low.pdf  ، عف المكقع في مسرح الجريمة
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. ف اإلكراه بالقدر الالـز لنزع المخدرا ؾتى أنتزاع المخدر مف فـ المأذكف لتفتيشو كلك اكرىو ـ-2

.  الحد مف حركة المأذكف بتفتيشو بالقدر الالـز-3

. طبيب ق إالم أجراء عمميات غسيؿ المعدة كالبحث في األماكف الحساسة جائز كلكف ال يجر-4

 . يتـ التفتيش يدكيا أك آليا كاستعماؿ أجيزة تحميؿ البكؿ أك األشعة أك غسيؿ المعدة-5

عمى أنو    (27) ، فقد نصت المادة 2014اما في مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
إذا تكافرت دالئؿ جدية تحمؿ عمى افتراض أف شخصا ما ينقؿ مكاد مخدرة مخبأة في جسمو أك  ) 

ابتمع أك تعاطى مكاد مخدرة يجكز إخضاعو لتقنيات ألفحص الطبي بعد الحصكؿ عمى إذف مف 
 .(النيابة العامة

 تفتيش األنثى : ثالثا

إذا كأف المتيـ أنثى فال يجكز تفتيشيا مف قبؿ أعضاء الضابطة القضائية بأنفسيـ كأنما 
 مف العكرات في  المقصكدة بالتفتيش األجزاءمة اذا كأنت يجب أف يتـ أنتداب أنثى لمقياـ بيذه المو

 أجراه الضابط القضائي اأما إذا لـ يمتد التفتيش الى ىذه األجزاء فيككف صحيحان إذ، 1ةاجسـ المر
،  اما اذا كأنت المتيمة تخفي المخدر في كما لك فتح يدىا عنكه لتناكؿ ما تخفيو مف مادة مخدره

  .2صدرىا فمد مامكر الضبط القضائي يده الى صدرىا كاخرج المخدر منو كأف ضبطو باطال 

األصؿ أف األشياء التي يضبطيا الضابط القضائي أثناء التفتيش ىي تمؾ التي يككف ليا ك
صمة بالجريمة كمع ذلؾ فإذا كجد أثناء مباشرة التفتيش أشياء تعد حيازتيا جريمة فأنو يككف بصدد 

أف يتـ عف طريؽ اك  لصحة ىذا األجراء   فيستطيع ليذا السبب أف يضبط ىذه األشياءحالة تمبس،
اكتشاؼ الشي بالمصادفة كما لك كأف الضابط القضائي يبحث عف مادة مخدره فكجد مسركقات 

. أثناء ىذه البحث

                                                 
 .قانكف االجراءات الجزائيةمف  (47)انظر المادة -  1
 .235ك ص 234 ، المرجع السابؽ ، ص الكجيز في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية: نجـ ، محمد صبحي - 2
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يجب أف يتـ ؼما في حالة كجكد أشياء اك أكراؽ خاصة بالجريمة الجارم التحقيؽ بشأنيا أ
 إلى الجيات المختصة سكاء كأنت ىذه  يحيمياينظـ بيا محضران ك أفأف ألتحرز كالتحفظ عمييا ك
 عمى الضابط القضائي في حالة كجكد أشياء كاكراؽ ، ك اك البراءةاالدأنةاألشياء المضبكطة تؤيد 

كما يجب عمى ق،  مف تمقاء نفسىامختكمة كمغمقة ب م طريقة كأنت أثناء التفتيش فال يجكز لو فتح
الضابط القضائي أف يقـك بتحرير محضر تفتيش كيذكر بو األشياء التي تـ ضبطيا ك األمكنة التي 

.                        1كجدت فييا كيكقع عمى المحضر ك مف حضر اجراءات التفتيش

يترتب البطألف عمى عدـ مراعاة ) مف قانكف األجرا ءات الجزائية عمى أنو  (52) كقد نصت المادة 
. (أم حكـ مف أحكاـ ىذا الفصؿ

يجب أف تتكفر شركط في التفكيض حتى ينتج أثارا كبقي أف أشير الى مكضكع التفكيض ، حيث 
:- 2قانكنية  ك ىي 

.  أف يككف التفكيض صادر مف مختص بمباشرة أجراء التحقيؽ -أ

 . الضابطة القضائية الذيف حددىـ القانكف أمكرمأف يصدر التفكيض الى أحد ـ- ب

  كؿ اجراءاتال يجكز أف يمتد التفكيض الىؼ  كليس عامادان د أف يككف مكضكع التفكيض مح-ج
 .التحقيؽ كأنما باجراءات معينة مف التحقيؽ 

 ، باستثناء أف يتمتع المفكض في حدكد تفكيضو بجميع السمطات المخكلة لككيؿ النيابة -د
  .استجكاب المتيـ في الجنايات

التسميـ  : الفرع الثالث

: يمكف حصر حاالت التسميـ كما يمي

. تسميـ المكاد المخدرة مف أىؿ الشخص أك مف الغير:اكال
                                                 

 . قانكف االجراءات الجزائيةمف  (50)انظر المادة - 1
 . قانكف االجراءات الجزائيةمف  (55)انظر المادة - 2
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ىذه الحالة تككف عندما يعثر أىؿ الشخص المتعاطي أك المدمف أك المركج عمى مكاد مخدرة اك 
أدكات تعاطييا ثـ يتكجيكف لتسميميا الى الشرطة بدال مف استدعاء الشرطة لضبط المادة المخدرة 

.  في منازليـ العتبارات عديدة

.    كقد يتـ تسميـ المكاد المخدرة مف أصدقاء الشخص المتعاطي أك المدمف أك حتى مف الغير

. التسميـ مف قبؿ ادارات الشرطة األخرل أك األجيزة االمنية: ثأنيا

اثناء مباشرة ادارات الشرطة األخرل اك األجيزة األمنية لعمميا قد تعثر عمى مكاد مخدرة مع أحد 
األشخاص فتقـك بتسميـ المكاد المخدرة ك المشتبو بو الدارة مكافحة المخدرات الستكماؿ االجراءات 

. القانكنية

.  التسميـ مف قبؿ الشرطة االسرائيمية: ثالثا

:  يمكف حصر ىذا المكضكع بالحاالت التالية

في حالة تـ العثكر مف قبؿ الشرطة االسرائيمية عمى مكاد مخدرة بحكزة أحد األشخاص ككأف - 
يحمؿ اليكية الفمسطينية يتـ تسميـ ذلؾ الشخص مع المكاد المضبكطة بحكزتو الى ادارة مكافحة 

. المخدرات بكاسطة االرتباط الفمسطيني

كعمى العكس مف ذلؾ في حاؿ تـ العثكر مف قبؿ الشرطة الفمسطينية عمى مكاد مخدرة بحكزة 
األشخاص ككأف مف حممة اليكية االسرائيمية يتـ تسميمو الى الشرطة االسرائيمية بكاسطة االرتباط 

. الفمسطيني

التي قسمت األراضي  الفمسطينية مف حيث السيطرة  (اكسمك)كىذه االجراءات تتـ بمكجب اتفاقية 
: ب،ج، كىنا حدثت  اشكاليات عديدة منيا،االمنية  الى مناطؽ أ

في حاالت عديدة كبعد تسميـ األشخاص المضبكطبف الى الجأنب االسرائيمي يتـ اخالء  -1
سبيميـ كعدـ تقديميـ لممحاكمة بحجة أف االجراءات التي تتبع مف قبؿ الجأنب الفمسطيني 
تختمؼ عف االجراءات التي تتبعيا الشرطة االسرائيمية أك بحجة أف المادة المضبكطة ال 
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تعتبر مف المكاد المخدرة لدييـ اك بحجة أف كزف الكمية المضبكطة لـ يصؿ لمكزف المعاقب 
 .عميو لدييـ

كبرزت ىذه االشكالية بشكؿ جمي في الحاالت التي يككف فييا الشخص االسرائيمي يسكف في أحدل 
مناطؽ السيطرة الفمسطينية حيث يقكـ ىذا الشخص بعد اخالء سبيمة مف قبؿ الشرطة االسرائيمية 

. العكدة الى تركيج المخدرات في منطقة سكنو

مف سكأف " الزرقاء" كما تبرز ىذه االشكالية ايضا بالنسبة لالشخاص المضبكطيف مف حممة اليكية 
القدس حيث ال يقـك الجأنب االسرائيمي  بتسميميـ لمجأنب الفمسطيني في حاؿ تـ ضبطيـ مف قبمو 
اما في حاؿ تـ ضبطيـ مف قبؿ الجأنب الفمسطيني فقد كأف كفي حاالت عديدة يتـ حفظ قضاياىـ 

. كفي حاالت اخرل يتـ تسميميـ لمجأنب االسرائيمي

كيرجع ذلؾ ألف اتفاقية اسمك اخرجت حاممي اليكية االسرائيمية مف الكالية االقميمية الفمسطينية حتى 
لك ارتكبت كؿ اركأف الجريمة في االراضي الفمسطينية ،اما بالنسبة لسكأف مدينة القدس نستطيع 

تطبيؽ القانكف الفمسطيني عمييـ لكف المشكمة في التجبر االسرائيمي الذم يعتبرىـ مف مكاطنيو كىذا 
.  1أمر غير حقيقي

 كما تبرز ىذه االشكالية في القضايا التي يككف فييا المتيميف فمسطينييف ك اسرائيمييف حيث ال 
يسمـ أم طرؼ لمطرؼ االخر المادة المضبكطة بؿ يحيميا مع المتيميف الذيف يحممكف ىكيتو 

.  لمحاكمو كيسمـ باقي المتيميف لمطرؼ االخر

في حاالت عديدة يتـ تسميـ األشخاص الفمسطينييف المضبكطيف   -2

مف قبؿ الشرطة االسرائيمية دكف اكراؽ االجراءات اك دكف المادة المضبكطة أك ال يتـ تسميـ القضية 
أصال لمجأنب الفمسطيني كما يحدث في الحاالت التي يتـ ضبط أشخاص يحممكف اليكية 

. الفمسطينية عند المعابر أك عبر الحدكد

                                                 
   . 13..:الساعة  . 2013/ 5/10تاريخ .راـ اهلل . ابراىيـ ابك عيف مدير ادارة مكافحة المخدرات / مقابمة مع العقيد -  1
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يرجع ذلؾ ألف منظكمة القانكف لدل االسرائيمييف تختمؼ عما ىي لدينا  ، يدعي 
االسرائيمييكف أف القضايا المحكلة مف طرفنا فييا ضعؼ في سمسمة الدليؿ ، ثـ أف لدييـ نيابة 

شرطة تحيؿ القضية لممحكمة اك تقـك بحفظيا حسب تقديرىا لمكمية المضبكطة مع المتيـ، بعكس 
الحاؿ لدينا حيث تتكلى ذلؾ النيابة العامة ، ىذه االشكاليات جرل بحثيا معيـ في عدة كرشات 

عمؿ، كلـ نجد  لدييـ اجابات كاضحة عف اآلليات القانكنية عندىـ فخالؿ العشريف سنة الماضية 
نجد أف ليـ مصالح كحسابات خارج اطار تطبيؽ القانكف ففي حاالت يحيمكىا لمقضاء كفي حاالت 
اخرل مماثمة ليا ال يحيمكىا ، مما يؤدم الى النظر بعيف الريبة لفقدأف المعايير الكاضحة لدييـ في 

. 1التعامؿ مع األعماؿ أألجرامية المتعمقة بالمخدرات كالتي تجرم عمى األراضي الفمسطينية

كتجدر االشارة الى أف الجأنب الفمسطيني يسعى لمد الكالية القانكنية عمى المقدسييف ، 
كالبركتكككالت الالحقة تعزز الطمب الفمسطيني خاصة كأنيـ شارككا في  (اكسمك)كذلؾ ألف اتفاقية 

. 2األنتخايات 

التسميـ المراقب : رابعا

 ىك اسمكب السماح لمشحنات غير المشركعة مف المخدرات بمكاصمة طريقيا ضمف 3التسميـ المراقب
حدكد الدكلة اك الى خارجيا بعمـ سمطاتيا المختصة كتحت مراقبتيا بغية كشؼ ىكية األشخاص 

. المتكرطيف في ارتكاب جرائـ المخدرات

 : 4كأنكاعو ىي

 

 

                                                 
  .  المرجع السابؽ: ابراىيـ ابك عيف مدير ادارة مكافحة المخدرات / مقابمة مع العقيد  - 1
محضر اجتماع معالي كزير العدؿ عمي مينا بالمجنة الفنية المكمفة مف المجنة العميا بمراجعة مشركع قانكف  - 2

 . 19/1/2014المخدرات كالمؤثرات العقمية بتاريخ 
  .1994االتفاقية العربية لمكافحة االتجار كاالستعماؿ غير المشركعيف بالمخدرات لسنة مف  (1/9)انظر الماد  - 3
. 67 كص 66 ، ص المرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات  - 4
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التسميـ المراقب الداخمي - أ

يتمثؿ في أف تتـ عممية اكتشاؼ  المكاد المخدرة مف قبؿ البمد المرسمة اليو الشحنة كلكف 
قبؿ كصكليا عنيا تقـك السمطات في ىذا البمد بالتنسيؽ مع بمد المنشأ كبمدأف المركر االخرل مف 

. أجؿ تسييؿ مركر الشحنة كالميربيف مف أجؿ ضبطيـ مع باقي اعضاء العصابة في ىذا البمد

التسميـ المراقب الخارجي - ب

يتمثؿ في أف تتـ عممية اكتشاؼ  المكاد المخدرة  الميربة مف قبؿ بمد غير البمد المرسمة 
اليو الشحنة فيقـك بدكرة بابالغ البمد المرسمة اليو الشحنة كالتنسيؽ مع بمدأف المركر األخرل مف 

أجؿ تسييؿ مركر الشحنة كالميربيف مف أجؿ ضبطيـ مع باقي أعضاء العصابة في البمد المرسمة 
. اليو الشحنة

 (البرمء)التسميـ المراقب النظيؼ - ج

يمكف أف يككف داخميا اك خارجيا كيختمؼ عف التسميـ العادم بأنو يتـ تبديؿ المكاد المخدرة 
بمكاد اخرل غير مخدرة شبيو ليا ، كيمكنني كبحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات أنو تـ تطبيؽ 

ىذه الطريقة اثناء عممي في المنطقة الشمالية الغربية ، لكف االشكالية في ىذا النكع أنو قد يتـ 
اكتشاؼ  عممية التبديؿ اك ضعؼ القيمة القانكنية في حاؿ ضبط المكاد البديمة لذا يتـ ترؾ جزء مف 
المكاد المخدرة كاحيانا تككف عممية التبديؿ صعبة نظرا لحجـ الشحنة فينا ال بد مف استخداـ عممية 

المركر المراقب العادية أك االضطرار لضبط الشحنة دكف األشخاص بدال مف المخاطرة كفقداف 
. السيطرة عمى الشحنة

، كبرتكككؿ (35)كقد نص عمى التسميـ المراقب االتفاقية الكحيدة لممخدرات في المادة 
.  المعدؿ لالتفاقية الكحيد في ألفقرتيف أ كىػ1972

كما نصت عميو اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات 
ككذلؾ االتفاقية العربية لمكافحة االتجار كاالستعماؿ غير  (11) في المادة 1988العقيمة لعاـ 

،  (13)في المادة 30/6/1996المشركعيف لممخدرات كالمؤثرات العقيمة التي دخمت حيز التنفيذ في 
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مف القانكف العربي المكحد  النمكذجي لممخدرات الصادر بالقرار رقـ  (70)كنص عميو في المادة 
-4د مف قبؿ مجمس كزراء العدؿ العرب في دكرتو الرابعة في مدينة الدار البيضاء بالفترة مف /56

5/ 2/1986  . 

لمكضكع التسميـ المراقب، 1975لسنة (558)كلـ يتطرؽ األمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 
لكف فمسطيف مكقعة عمى االتفاقية العربية لمكافحة االتجار كاالستعماؿ غير المشركعيف لممخدرات 
كالمؤثرات العقيمة ، أما فيما يتعمؽ باألردف فمـ ينص قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني 

عمى التسميـ المراقب ، لكف األردف طرفا في االتفاقيات الدكلية التي اكدت استخداـ ىذا االسمكب ، 
. كذلؾ فأف االردف مكقعة عمى العديد مف االتفاقيات مع مختمؼ الدكؿ حكؿ عممية المركر المراقب

 فقد نص عمى التسميـ المراقب 2014اما مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
خذ أيجكز لكزير الداخمية بناء عمى عرض مدير عاـ الشرطة كبعد - 1)عمى أنو  (د/2)في المادة 

عالـ مدير الجمارؾ أف يسمح خطيا بمركر شحنة مف المكاد المخدرة عبر  إذف النائب العاـ كا 
أراضي دكلة فمسطيف إلى دكلة أخرل تطبيقا لنظاـ التسميـ المراقب إذا رأل أف ذلؾ سيساىـ في 

. الكشؼ عف األشخاص الذيف يتعاكنكف عمى نقؿ الشحنة كالجية المرسمة إلييا

ك تقديـ  أك طمب أيجكز لمسمطات المختصة اتماـ أم أجراء في مجاؿ التعاكف الدكلي - 2
المساعدة القضائية المتبأدلة كفقا لمقكأنيف كاألنظمة النافذة كذلؾ تنفيذا لالتفاقيات التي تككف 

 .(فمسطيف طرفا فييا اك عمال بمبدأ المعاممة بالمثؿ 

: 1كتنفذ عمميات التسميـ المراقب باالعتماد عمى ما يمي

 .كضع الخطط الالزمة لتنفيذ العمميات  كالخطط البديمة ليا لمعمؿ بيا في حالة الضركرة -1

تكفير التقنيات الحديثة المخصصة لالستخداـ في عمميات التسميـ المراقب كبخاصة اجيزة  -2
. المراقبة كالتصنت
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 .تدريب اعضاء اجيزة المكافحة عمى التقنيات الحديثة -3

 .استخداـ السيارات الممكىة باسماء شركات اك مصأنع -4

كضع محطات كىمية عمى طكؿ الطريؽ في اماكف استراحة المسافريف مف أجؿ تبديؿ  -5
 .المراقبة

 .استخداـ كسائؿ التخفية كالتمكيو العضاء المكافحة مثؿ االقنعة اك غيرىا -6

. تصكير عمميات التسميـ المراقب بألفيديك -7

تدابير مكافحة جرائـ المخدرات :  المبحث الثاني

ساتناكؿ في ىذا المبحث تدابير المكافحة عمى الصعيد الكطني في المطمب األكؿ، اما في 
المطمب الثاني سادرس تدابير المكافحة عمى الصعيد الدكلي ، كىنا تجدر االشارة أف عدـ التطرؽ 

. لمجيكد العربية ألنيا جأت تكرارا لمجيكد الدكلية

عمى الصعيد الكطني : المطمب األكؿ

بحكـ عممي في ادارة مكافحة المخدرات يمكنني القكؿ كمع االسؼ الشديد أنو ك لغاية األف 
ال تكجد في فمسطيف استراتجية كطنية كال خطة كطنية شاممة لمكافحة المخدرات كال مراكز حككمية 

.  1لمفطاـ عف المخدرات

دكر الييئات الحككمية : الفرع األكؿ

تشكؿ الكقاية اىـ مقكمات مكاجية مشكمة المخدرات عمى كافة الصعد الكطنية كاالقميمية 
كالدكلية سيما كأف تحقيؽ نيج متكازف بيف خفض العرض كالطمب غير المشركعيف عمى المخدرات 

. اصبح مطمبا اساسيا في الحد مف ىذه أالفة ككسيمة كغاية لمسيطرة عمييا في أف كأحد
                                                 

 كالتي تـ صياغتيا مف قبؿ المجمس 2009في االردف تـ اطالؽ االستراتيجية الكطنية لمكافحة المخدرات في االردف سنة -  1
، مجمة اردف بال كممة مساعد مدير االمف العاـ لمبحث الجنائيشيحاف ،عايد  ، . اانظر*  الكطني لمكافحة المخدرات 

. 7 ، المرجع السابؽ ، ص2009حزيراف / ، العدد السابع مخدرات
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"  ادارة مكافحة المخدرات–المديرية العامة لمشرطة " كزارة الداخمية : أكال 

ففي الكقت الذم يعطي ،  لمنظكر الكقايو متنكع اإلداره عمى منيج برامج كنشاطاتارتكزت 
لممكافحو دكران ىامان في برنامج محاصرة المخدرات اعطي لمكقايو دكران متكازنان كمنسجمان معيا 

كتأسيسان عمى ذلؾ قامت اإلداره بجيكد حثيثو كمتكاصمو في إبراز خطكرة مشكمة المخدرات كنشر 
الكعي  كالتعريؼ بمخاطر المخدرات كتثقيؼ كتبصير الجميكر بأضرار ىذه أالفو مف النكاحي 
اإلجتماعيو كاالقتصاديو كالصحيو تستيدؼ في مجمكعيا المجتمع بصفو عامو كالشباب بصفو 

. خاصو

عمى ادارة كتفعيالن لذلؾ المبدأ فقد تحتـ  (درىـ كقاية خير مف قنطار عالج  )كف أف كلؾ
 اتخاذ اجراءات مف شأنيا تكعية المكاطف  بأخطأر المخدرات كتحذيره مف الكقكع مكافحة المخدرات

كبالتالي فأف ، نتشارىااسيما أف الجيؿ بمضارىا سبب رئيسي في ، في براثف ىذه أالفة الخطيرة
تفعيؿ مبدأ التكعية ال بد كأف يعكد بالنفع عمى ألفرد كالمجتمع كأف يحقؽ اليدؼ كمطعكـ يعطى قبؿ 

 بإعداد امت االدارةالمخدرات ؽ  كلتحقيؽ محكر الكقاية كالتكعية مف أخطأر،اإلصابة بالمرض
مجمكعة خطط لمكقاية بالتعاكف مع الكزارات كالمؤسسات الرسمية كمع مؤسسات المجتمع المدني 

كميات فضالن عف اؿيقـك عدد مف ضباط اإلدارة بإعطاء المحاضرات اليادفة لطالب الجامعات ك
التي تمقى في المدارس سكاء بشكؿ مستقؿ أـ ضمف دكرة أصدقاء المبرمجة سنكيا كالمحاضرات 

   .قاءات التمفزيكنية كاإلذاعيةؿؿاالشرطة ككذلؾ المشاركة في المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ ك

 في العالـ االحتفاؿ باليـك الدكلي لمكافحة المخدرات المكافحةأجيزة تشارؾ االدارة كما أف 
السادس كالعشريف مف " كىك مناسبة دكلية اقرتيا الجمعية العامة لالمـ المتحدة كالذم يصادؼ يـك 

 أيمأنان بخطكرة المخدرات كتسميط الضكء عمى ىذه المشكمة كتكثيؼ الجيكد لمكاجيتيا "شير يكنيك
 ، كذلؾ مف خالؿ  تنظيـ أنشطة كفعاليات ليا مف مخاطر كآثار سمبية عمى ألفرد كالمجتمع لما

 .مع الفئات المستيدفةبطريقة تتناسب مختمفة كمتنكعة تستمر لمدة اسبكع ك 
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الكزارات االخرل : ثانيا 

:  لمكزارات االخرل دكر ىاـ في ىذا المجاؿ ،  حيث تقـك 

كزارة الصحة - أ

: تعمؿ كزارة الصحة في مجاؿ عالج مدمني المخدرات عمى النحك التالي

اقساـ الصحة النفسية في مديريات الصحة حيث تقكـ ىذه االقساـ  بعالج مدمني المخدرات  - 1

في منطقة  (الميثادكف)مركز العالج بالبدائؿ ىناؾ مشركع ألقامة مركز  لمعالج بالبدائؿ - 2
. بيتكني 

التعاكف مع الجمعيات الخاصة حيث كقعت كزارة الصحة اتفاقية مع جمعية اليدل كالنكر - 3
لمتعاكف بينيما في عالج مدمني المخدرات في مركزم الجمعية في النبي 29/7/2013بتاريخ 

 .    1مكسى كفي مخيـ شعفاط 

كزارة االكقاؼ  - ب

.  تعمؿ كزارة االكقاؼ عمى التكعية مف مخاطر المخدرات مف خالؿ خطب الجمعة 

كزارة الشئكف االجتماعية - ج

. تقـك كزارة الشؤكف االجتماعية بتقديـ مساعدات مالية لبعض أسر مدمني المخدرات

اضافة الى ذلؾ  تشارؾ كزارات الصحة ك كزارة الشباب كالرياضة ك كزارة الشؤكف االجتماعية ك 
كزارة التربية كالتعميـ ككزارة االكقاؼ ككزارة االعالـ في األنشطة المتنكعة  لمتكعية كاالرشاد مف 
مخاطر المخدرات ضمف برامج سنكية ، كما أف الكزارات المذككرة اعاله تشار بفعاليات اليـك 

. العالمي لمكافحة المخدرات

                                                 
تارخ  . قمقيمية  . مقابمة مع الدكتكر فايز ياميف ، مدير دائرة الصحة النفسية في مديرية صحة قمقيمية-   1

 .  صباحا 11..:الساعة .20/11/2013
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المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية : ثالثا

أنشأت المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
مف المرسـك  (1) برئاسة كزير الشؤكف االجتماعية ، حيث نصت المادة 24/6/1999بتاريخ  (3)

المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات "تنشأ لجنة كطنية تسمى  )المذككر اعاله عمى أنو 
 ...(. بالشخصية االعتبارية كتتبع مجمس الكزراء تتمتع " كالمؤثرات العقمية

، كالعمؿ (المخدرات)تيدؼ المجنة إلى الحد مف ازدياد أنتشار آفة المخدرات كالمؤثرات العقمية ك
 :1عمى الكقاية منيا كليا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ

 . اقتراح كتحديث التشريعات الخاصة بالسيطرة عمى المخدرات كالمكاد المستخدمة في تصنيعيا- 1

 مخاطر المخدرات كمضارىا، كتكعية الشباب كالعائالت عفإعداد الدراسات كاألبحاث الالزمة - 2
كالمكجييف كالمدرسيف كاألساتذة كالمجتمع بخطكرتيا ككيفية الكقاية منيا، كمدل تأثيرىا الميدَّمر عمى 

كضع خطة كطنية شاممة لمسيطرة عمى العقاقير المخدرة بأنكاعيا - 3. تقدـ المجتمع كتطكره
 .كالكقاية مف سكء استخداميا في مجاالت الكقاية، كالمكافحة، كالعالج، كالتأىيؿ

أنشاء بنؾ معمكمات كنظاـ تحميؿ شامؿ قابؿ لمتطبيؽ عمى المستكل الكطني لمعالجة سكء - 4
 . استخداـ العقاقير المخدرة كتداكليا

عادة تأىيؿ مدمني المخدرات- 5 عداد برامج لمعالجة كا   .تجييز كا 

تنبيو المختصيف لمكضكع سكء استخداـ العقاقير المخدرة، كالمتأجرة بيا، كغسيؿ األمكاؿ كالمكاد - 6
 .التي مف الممكف استخداميا في تصنيع المخدرات

 كالخاصة 1971 كالمتعمقة بالمخدرات، ك 1961تنفيذ اتفاقيات األمـ المتحدة لسنكات - 7
 كالخاصة بمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات 1988بالمؤثرات العقمية، ك

 .العقمية

                                                 
 .24/6/1999بتاريخ  (3)المرسـك الرئاسي رقـ (  3)انظر المادة -  1
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- 9. تعزيز التعاكف الدكلي في مجاؿ الكقاية مف المخدرات كمنع أنتشارىا ككؿ ما يتعمؽ بذلؾ- 8
العمؿ مع المؤسسات غير الحككمية المختصة بالكقاية مف المخدرات كمكافحة أنتشارىا كالقضاء 

 .أية مياـ أخرل تراىا المجنة مناسبة لتحقيؽ أىدافيا- 10. عمييا

يجب عمى  ) عمى أنو 24/6/1999بتاريخ  (3) المرسـك الرئاسي رقـ  مف (9)مادة كقد نصت اؿ
 . (المجنة المحافظة عمى سرية المعمكمات التي تطمع عمييا بمناسبة قياميا بمياميا

 بمكجب مرسـك رئاسي 1لكف المجنة لـ تفعؿ عمميا بالشكؿ المطمكب حيث تـ اعادة تشكيميا
تبقى أحكاـ )مف ىذا المرسكـ عمى أنو  (2) ، كقد نصت المادة 22/12/2005آخر صدر بتاريخ 

 بشأف أنشاء المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات 1999لسنة  (3)المرسـك الرئاسي رقـ 
،ثـ أنتقمت رئ سة المجنة مف كزير الشئكف االجتماعية  ( كالمؤثرات العقمية األخرل سارية المفعكؿ

 تـ االتفاؽ عمى نقؿ االمأنة العامة لمجنة مف كزارة الصحة الى 2013الى كزير الصحة، كفي عاـ 
، كلكف ىذا االتفاؽ لـ يخرج الى "  ادارة مكافحة المخدرات–المديرية العامة لمشرطة " كزارة الداخمية 

. حيز الكجكد بعد

 عمى المجنة المذككرة 2014كاألف نص مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 
مف مشركع القانكف  (36)أعاله، دكف حاجة لصدكر مرسـك جديد يعيد تشكيميا حيث نصت المادة 

تتكلى المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية اختصاصاتيا كما  )عمى أنو 
 .( كتعديالتو1999لسنة  (3)نص عمييا المرسـك الرئاسي رقـ 

                                                 
عاد تشكيؿ المجنة الكطنية م ) عمى انو22/12/2005الذم صدر بتاريخ  (31)مف  المرسـك الرئاسي  (1)نصت المادة - 1

مندكب عف - 2كزير العمؿ كالشؤكف االجتماعية رئيسا - 1: العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية عمى النحك التالي
مندكب عف كزارة التربية كالتعميـ العالي - 4مندكب عف كزارة الصحة عضكان - 3كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية عضكان 

مندكب عف - 7مندكب عف كزارة الشباب كالرياضة عضكان -6مندكب عف كزارة الداخمية كاألمف الكطني عضكان - 5عضكان 
مندكب عف كزارة - 10مندكب عف كزارة اإلعالـ عضكان - 9مندكب عف كزارة العدؿ عضكان - 8كزارة الشؤكف المرأة عضكان 

أحد مساعدم - 13مندكب عف إدارة مكافحة المخدرات عضكان - 12مندكب عف كزارة المالية عضكان - 11الزراعة عضكان 
أربعة أعضاء يمثمكف المؤسسات كالجمعيات - 15عضكاف مف مجمس نقابة المحاميف أعضاء - 14النائب العاـ عضكان 

(. األىمية ذات العالقة أعضاء
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ف الدكتكر عف عدد كزير الصحة أنذاؾ ا26/6/2013 كبمناسبة اليـك العالمي لمكافحة المخدرات 
 أىـ أنجازات المجة في العاـ بصفتو رئيسان لمجنة الكطنية العميا لمكافحة المخدراتك   المصرم

: 1منيااالخير، ك

عمؿ اتفاقية مع حككمة ككريا ألنشاء مركز كطني لتاىيؿ المرضى كستككف جاىزة الستقباؿ .   1
 . كسيككف مكقعو في مدينة راـ اهلل2015المرضى في منتصؼ عاـ 

بك ظبي لعمؿ أتـ عمؿ اتفاقية ما بيف كزارة الصحة الفمسطينية كمركز التاىيؿ الخميجي في .   2
طباء كتمريض أتكأمة بيف المركز الفمسطيني كمركز الخميج لتدريب جميع الطكاقـ الطبية مف 

. كباحثييف نفسييف كاجتماعييف كغيره

ىيؿ المرضى أ تلتـ صياغة مسكدة اتفاقية مع المراكز الغير حككمية التي تعمؿ عؿ.   3
العطائيـ الغطاء القانكني كسيككف أنتداب اطباء نفسييف كاطباء عمكمييف مف كزارة الصحة 

. كأنتداب باحثييف اجتماعييف مف كزارة الشؤكف االجتماعية لمعمؿ في ىذه المراكز

 متعاطي بالحقف كاظيرت 220تـ عمؿ دراسة عمى متعاطي المخدرات في القدس كتـ دراسة .   4
كىذا يزيد احتمالية العدكل لالخريف % 55بنسبة  (Hepatitis C)الدراسة كجكد التياب الكبد ج 

كتثقؿ كزارة الصحة الفمسطينية بالتكمفة العالجية عدل عف خطكرة ىذا المرض مف تشمع الكبد 
. كسرطأف الكبد ايضان 

يجرم التخطيط حاليان لعمؿ نفس الدراسة عمى متعاطي المخدرات في مناطؽ الضفة الغربية .   5
كتحديدان راـ اهلل كبيت لحـ كالخميؿ لمعرفة الكضع الحقيقي لممرضى المتعاطيف مف جميع النكاحي 
السمككية كاالجتماعية كالصحية كالعمؿ عمى كضع خطط كطنية لتخفيؼ ىذه االشكاليات كقد تـ 

. العمؿ بيذه الدراسات بالتعاكف مع منظمة الصحة العالمية ككاريتاس القدس

                                                 
، عف 26/6/2013كممة كزير الصحة بمناسبة اليـك العالمي لمكافحة المخدرات -  1

  .21/2/2014 تاريخ الدخكؿ   www.moh.ps/?lang=0&page=3&id=1902المكقع
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سيتـ فتح مركز عالجي تابع لمديرية صحة راـ اهلل لمتعامؿ مع المدمنيف بالعالجات البديمة .   6
 .(العالج البديؿ)تحت اشراؼ طبي مف خالؿ استخداـ عالج الميثادكف 

دكر مؤسسات المجتمع المدني : الفرع الثاني

مشكمة المخدرات ىي مشكمة مجتمعية بالدرجة األكلى كال يمكف فصميا عف التغيرات 
االجتماعية الحاصمة في العالـ ك البد مف االشارة الى أف تجار كمركجي المخدرات يستيدفكف 

البناء القيمي في المجتمع لذلؾ فأف التصدم ليا  يككف مف قبؿ المجتمع ك ال تقع مسؤكليتيا عمى 
عاتؽ ادارة مكافحة المخدرات كحدىا بؿ أف المجتمع كافراد كمؤسسات حككمية كاىمية لو الدكر 

. ألفاعؿ مف خالؿ الشراكة بينيا في ذلؾ كفؽ خطط كبرامج كاليات عمؿ

. جيكد مؤسسات المجتمع المدني في مجالي الكقاية كالعالج مف االدمأف عمى المخدرات: اكال

ىناؾ جيكد كفعاليات لمؤسسات المجتمع المدني في مجالي الكقاية كالعالج مف االدمأف عمى 
. المخدرات أذكر بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

:- جمعية اليدل لعالج المدمنيف : أ 

. بيدؼ تفعيؿ اطر لعالج مدمني المخدرات كالكحكؿ كالحبكب بأنكاعيا ىذه الجمعية قيمت   أ
كالثاني في مقاـ " مركز النكر"األكؿ في مخيـ شعفاط ، تعمؿ الجمعية مف خالؿ مركزيف لمعالج 
 مركز ألفطاـ في الجمعية ىك اطار عالجي ،"مركز الطيارة"النبي مكسى عمى طريؽ القدس اريحا 

\  .1 مدة العالج فيو مف ثالثة أشير حتى سنة عالجية كاممة، داخؿ مؤسسة مغمقة 

 

 

 
                                                 

                                                                                   ahara.org ، عف المكقع  جمعية اليدل لعالج كتاىيؿ المدمنيف-  1
  . 2013\11\29تاريخ الدخكؿ 
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  :-مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع : ب

 في مدينة القدس كرد فعؿ عمى األنتياكات االسرائيمية 2007المقدسي مؤسسة اىمية تاسست عاـ 
كتعنى بالدفاع عف حقكؽ االنساف كما تيتـ بالتكعية مف مخاطر المخدرات كتقـك بأنشطة مختمفة 

. 1في ىذا المجاؿ

  :- الطيب لرعاية كتأىيؿ المدمنيف عمى المخدراتجمعية الصديؽ: ج 

 ، ك1986مؤسسة خيرية غير ربحية بدأت عمميا في القدس كالضفة الغربية منذ عاـ ىي 
مف أىـ أىدافيا التكعية المجتمعية كالجماىيرية حكؿ مخاطر االدمأف عمى المخدرات كالكحكؿ في 

 ، كفي العاـ  تـ تأسيس مركز لمعالج كالتأىيؿ في العيزرية1991 في عاـ ، كالمجتمع ألفمسطيف
 كتكسعت نشاطات المؤسسة لتشمؿ التكعية كالكقاية  تـ افتتاح فرع لمجمعية في مدينة راـ اهلل2005

 2.كالتدخؿ كالعالج كالتأىيؿ 

  :-(لفطاـا)ف المخدرات اقسـ عالج إدـ/ مستشفى اليمامة - د

 بالتعاكف مع مركز بيت لحـ لعالج 2012بكشر العمؿ في تجييز ىذا القسـ مع نياية عاـ 
 ك قد تأخر افتتاح ،2013 (ديسمبر) في منتصؼ شير كأنكف االكؿ افتتح ك أبحاث االدمأف، اذ 

 التي تمتالقسـ ليذا التاريخ لحيف حصكؿ الجمعية عمى التراخيص النيائية لمقسـ مف كزارة الصحة 
ىذا القسـ ىك األكؿ مف نكعو في الضفة ،  2013خيرا مع بداية شير تشريف الثاني نكفمبر أ

 .3 اياـ3الغربية، اذ يتسع في مرحمتو االكلى الى سرير كأحد كبمعدؿ عالج حالة كأحدة كؿ 

 

                                                 
                                                                                                                                                                             www.al-maqdese.org/ar ، عف المكقع مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع-  1

                                              2013\11\28تاريخ الدخكؿ 
 : ًشأة الجوعيت :  هجوىعخ تذرٌت هذرثٍي فً هجبل التىعٍخ والىقبٌخ هي االًحرافبد السلىكٍخ والوخذراد -  2

. 5.، جوعٍخ الصذٌق الطٍت ، هحبفظخ القذش ، ص 2012 ، العذد االول ، كبًىى االول  هجلت االصذقاء
  عف المكقع،مستشفى اليمامة– الجمعية االىمية الخيرية - (الفطاـ) قسـ عالج االدماف  - 3

ncssociety.org/ar/news.php?action=view&id=8   2013\11\25تبرٌخ الذخىل 
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 :-جامعة بيت لحـ-  ق

 البرنامج التدريبي الميني  عمى معيد الشراكة المجتمعية في جامعة بيت لحـيعمؿ
تعاكف كم"  الكقاية مف المخدرات كفي التدخؿ اإلرشادم بحاالت التعاطي كاإلدمأف"المتخصص في 

 .1 مركز البمدة القديمة لإلرشاد في كاريتاس القدس المراكز المعنية في ىذا المجاؿ مثؿمعفي ذلؾ 

:- جمعية اصدقاء الحياة - ك

 ، كمقرىا في مدينة نابمس ، كتقـك بأنشطة متنكعة في مجاؿ 2005ىذه الجمعية أنشأت عاـ 
 . 2الكقاية مف المخدرات ، كتنظيـ دكرات تدريبية في ىذا المجاؿ

. 3مركز بحكث االدمأف ك برنامج غزة لمصحة النفسية كجمعية الحياة كاالمؿ - ز

مدل فعالية جيكد مؤسسات المجتمع المدني : ثانيا

بينت فيما سبؽ أف ىناؾ ضعفا يرتقي إلى مستكل ألفشؿ  في جيكد الجيات الحككمية 
سكاء مف خالؿ جيكدىا ألفردية اك مف خالؿ جيكدىا الجماعية ممثمة بالمجنة الكطنية العميا لمكقاية 
مف المخدرات  كعدـ كجكد استراتيجية أك حتى خطة كطنية لمكقاية مف المخدرات، فأنو كبالمقابؿ 

، اما الىدافيا الربحية اك لمحدكدية كمحمية مؤسسات المجتمع المدنييمتد ىذا ألفشؿ ايضا لجيكد 
 .جيكدىا ، كاما الفتقار برامجيا لالصكؿ العممية اك لضعؼ تمكيميا 

كلكف أنصافا لجميع الجيكد الحككمية كاألىمية، فأنو ال بد مف اإلشارة الى مسؤكلية كؿ فرد في 
المجتمع، ككذلؾ مسؤكلية األسرة، حيث أف عدـ التكجو لطمب المساعدة كاالستشارة مف المؤسسات  

: 1الحككمية كاالىمية يعكد لعدة أسباب أىميا

                                                 
 ، عف المكقع جامعة بيت لحـ تخرج الفكج الثاني مف متدربي الكقاية مف المخدرات-  1
 forum.ramallah-land.com/f31/t40216  2913\11\27 تاريخ الدخكؿ 
 www.insanonline.net/news_details.php?id=2697 جمعية اصدقاء الحياة ، تخريج دكرات ، عف المكقع-  2

 . 6/2/2014تاريخ الدخكؿ 
  . 48 ، ص المرجع السابؽ: تقرير ظاىرة المخدرات في االراضي الفمسطينية -   3

http://www.insanonline.net/news_details.php?id=2697
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=2697
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 .الخكؼ مف الكصمة االجتماعية ألف االدمأف سمكؾ مضاد لقيـ المجتمع كتقاليده-

إنكار كجكد مشكمة مف قبؿ األسرة  بعدـ تسميـ الكالديف أك أحدىما بالمشكمة  كالمجكء الى - 
تجاىميا أك استعماؿ الميدئات لحميا ، ككذلؾ مف قبؿ المجتمع لعدـ كجكد المعمكمات عف 

 .حجـ الظاىرة أك لعجزه  كافتقاره لالمكأنيات المينية لمكاجيتيا

الخكؼ مف ردكد ألفعؿ مف المحيطيف بالمريض ألنو قد يؤدم الى تفاقـ المشكمة ألف - 
االستجابة قد تككف بالمـك كالتكبيخ كالنبذ كشعكر األسرة التي يعأني أحد أبنائيا مف اإلدمأف أك 

. مف العنؼ األسرم بالخجؿ كلعدـ الثقة باالمكأنيات المكجكدة اك لجيميـ بكجكدىا

دكر الييئات الدكلية العاممة في فمسطيف : الفرع الثالث

. مكتب االمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة لمنطقة الشرؽ االكسط كشماؿ افريقيا: اكال 

: كىك يعمؿ عمى1997منذ بدء عمؿ المكتب في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا عاـ  

. سياسات كالمؤسسات كالممارسات الكطنية تصديان لمجريمة كالمخدرات كاالرىابتعزيز اؿ- 

 سيادة القانكف كالحكـ الرشيد كااللتزاـ بالمعايير كااللتزامات الدكلية تعزيز- 

تعزيز القدرة عمى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية كاالتجار غير المشركع بالمخدرات - 
. كاألسمحة كاألشخاص كالسمع

تعزيز التعاكف اإلقميمي كالدكلي كالشراكات الدكلية لالستجابة بفعالية أكبر لممشاكؿ المشتركة في - 
. المخدرات كالجريمة المنظمة كاإلرىاب

التركيج ألفضؿ الممارسات كالسياسات كالممارسات المبنية عمى األدلة في مجاؿ الكقاية مف - 
. المخيدرات كالحٌد منيا كذلؾ مف خالؿ التعميـ كالعالج، ال سيما في صفكؼ الشباب

                                                 
 ، المرجع السابؽ، ص مجمة االصدقاء  : برنامج التكعية كالكقاية مف االنحرافات السمككية كالمخدرات : فيكليت ، فاشة-  1
7 . 
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تقديـ األبحاث كتحميؿ البيأنات كالخبرة بشأف االتجاىات العالمية كاإلقميمية كالكطنية لمكافحة - 
. المخدرات كالجريمة كاالرىاب

: كقد عمؿ المكتب عمى تنفيذ عدة برامج اىميا

عادة تأىيؿ السجناء في السجكف لتعزيز  ((PSEX21برنامج -  إدارة نظاـ السجكف الفمسطينية ، كا 
. المدنية

لمنع استعماؿ المخدرات كاالتجار بالمخدرات فمسطيف كالمكتب تعاكف بيف (PALI06)برنامج - 
. 1كاألنشطة األجرامية ذات الصمة

مة الصحة العالمية ىي السمطة المعنية مباشرة بإدارة كتنسيؽ الصحة العمكمية ضمف منظ: ثأنيا
. منظكمة األمـ المتحدة

 مكاتب إقميمية لمنظمة 6يشكؿ المكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية لشرؽ المتكسط كأحدان مف 
 دكلة عضكان 22يقـك بخدمة إقميـ شرؽ المتكسط، كالذم يتألؼ مف . الصحة العالمية حكؿ العالـ

يعمؿ المكتب اإلقميمي، مع مكاتب  ك،(الضفة الغربية كقطاع غزة)كاألراضي الفمسطينية المحتمة 
 دكلة في اإلقميـ، كمع الحككمات، كالككاالت المتخصصة، كالشركاء كالجيات المعنية األخرل 17

يقع المكتب ة، في حقؿ الصحة العمكمية لتطكير سياسات صحية كتقكية النظـ الصحية الكطني
، اضافة الى نشاطات المكتب المتعمقة بدعـ المسح الميدأني لتحديد 2اإلقميمي في القاىرة، مصر

. 3مدل أنتشار االمراض مثؿ االيدز كالتياب الكبد الكبائي بيف متعاطي المخدرات

 

                                                 
  ، عف المكقعالمكتب االقميمي الالمـ المتحدة المعني  بالمخدرات كالجريمة لمشرؽ االكسط كشماؿ افريقيا-   1

www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/.../projects-summary.html     28/12تبرٌخ الذخىل /

2013.  
 ، عف المكقع معمكمات عف المكتب االقميمي: منظمة الصحة العالمية - 2

www.emro.who.int/ar/entity/about-us/  
  .29/11/2013تبرٌخ الذخىل 

 .35 ص– 2010 ، حقكؽ االنساف اكال ، التقرير السنكم: مؤسسة المقدسي -  3
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.  "األنتربكؿ"منظمة الشرطة الجنائية الدكلية : ثالثا 

 ىذا الجأنب ىك أف  سيس ىذه المنظمة ك اختصاصاتيا ، لكف ما ييـ فيأسبؽ كأف تـ بيأف ت
االدارة العامة لمعالقات العربية كالشرطة الجنائية الدكلية في كزارة الداخمية  تعمؿ حاليا بالتنسيؽ مع  

منظمة الشرطة الجنائية الدكلية ، حيث أف أنضماـ فمسطيف ليذه المنظمة بحاجة الى قرار 
. 1سياسي

عمى الصعيد الدكلي : المطمب الثاني 

قبؿ الحرب العالمية االكلى لـ يكف لكثير مف الدكؿ تشريعات خاصة بالمخدرات، كالدكؿ 
التي كأنت لدييا تشريعات كأنت غير كاممة كلما أنتيت الحرب بادرت الدكؿ لسد النقص في 

تشريعاتيا ، كيرجع ألفضؿ في ذلؾ الى الجيكد الدكلية التي بذلت  كالتي قطعت شكطا طكيال منذ 
1909اجتماع لجنة شنغيام عاـ 

2 .

كال خالؼ بيف  ألفقياء مف أف الجرائـ ذات الطبيعة الدكلية التي تمثؿ أنتياكا لممصالح 
العميا التي تيـ المجتمع الدكلي كالتي حمتيا قكاعد القانكف الدكلي  يجب أف تككف اجراءات الردع 
الالزمة لمكافحتيا اجراءات استثنائية ، ال يقؼ أماميا مبدأ احتراـ سيادة الدكؿ المتمثؿ في إقميمية 
قانكف العقكبات كأف المحكمة المختصة ىي محكمة الجية التي كقعت فييا الجريمة ، لذا تخضع 
جرائـ زراعة أك أنتاج أك تصدير أك تيريب أك االتجار بالمخدرات إلى مبدأ االختصاص العالمي 

 المبدأ الذم يقـك عمى فكرة التضامف بيف الدكؿ في المعقاب بمعنى مبدأ عالمية حؽ العقاب ، ىذ
مكافحة الجريمة كالى تجنب إفالت المجرميف مف العقاب مف أجؿ مصمحة االنسانية ، كقد أقرت 
بعض التشريعات الجنائية في عدد مف الدكؿ مبدأ االختصاص العالمي لمعقاب ، كمثاال لذلؾ 

المادة السابعة مف قانكف العقكبات االيطالي كالمادة الثالثة كالعشركف مف قانكف العقكبات المبنأني ، 

                                                 
 معا عف المكقع ،  البرنامج الكطني لمكافحة المخدرات كالجريمة: ، يكسؼ عزرائيؿ-  1

www.alzaytouna.net/permalink/48972.html 10/1/2014 تبرٌخ الذخىل.   
 . 197 ، صالمرجع السابؽ: راغب ، عمي احمد -   2



182 

 

مف قانكف (2/2)إال أف بعض التشريعات أخذت نسبيا بيذا المبدأ ، مثؿ التشريع المصرم في المادة
1989لسنة  (122)مف قانكف المخدرات رقـ  (د/33)العقكبات ك المادة 

1 .

االتفاقيات الدكلية المعاصرة لمرقابة عمى المخدرات  :  الفرع األكؿ

: 2تتميز االتفاقيات الدكلية المعاصرة المبرمة في مجاؿ مكافحة المخدرات بالسمات القانكنية التالية

. أنيا اتفاقيات دكلية جماعية متعددة اإلطراؼ- 1

مف االتفاقية  (26/2)كالمادة  (41/2)أنيا اتفاقيات دكلية مفتكحة ، كما ىك الحاؿ في المادة - 2
اتفاقية األمـ المتحدة لالتجار غير المشركع مف  (28)ك المادة 1961الكحيدة لممخدرات لسنة 

 .1988بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

( 39)اتفاقيات دكلية تقبؿ التحفظ عمييا بكجكد نص يسمح بالتحفظ كما ىك الحاؿ في المادة - 3
  لمحد مف تصنيع 31مف اتفاقية سنة  (26) كالمادة 1926مف اتفاقية جنيؼ لألفيكف سنة 

مف االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة  (41)المخدرات سمحت بالتحفظ عمى بعض بنكدىا كالمادة
1961  .

مف  (3 ك71 ك29ك 61ك46 )اتفاقيات دكلية يجكز األنسحاب منيا كما ىك الحاؿ في المكاد - 4
   .1988اتفاقية األمـ المتحدة لالتجار غير المشركع  بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة 

. اتفاقيات دكلية غير قابمة لمنفاذ بذاتيا- 5

 أف كافة االتفاقيات تعد اتفاقيات غير قابمة لمنفاذ بذاتيا ، حيث تمتـز الدكؿ باتخاذ التدابير 
التشريعية كاإلدارية الالزمة لسريأف كتنفيذ أحكاـ تمؾ االتفاقية في إقميميا أم في قانكنيا الداخمي ، 

مف  (22-19) كالمكاد مف 1961مف االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة  (4)كما ىك الحاؿ في المادة
. ، كبالتاكيد يشمؿ ذلؾ عمى فمسطيف كاألردف 1971اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة 

                                                 
. 109- 102 ، صالمرجع السابؽ: راغب ، عمي احمد -  1
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مف  (25 )مع مالحظة سمك االتفاقيات عمى القانكف الداخمي جزئيا ، كمثال لذلؾ المادة
مف  (55) كالمادة1956 كالدستكر اليكلندم بعد التعديؿ لسنة 1949الدستكر األلمأني لسنة 
.  كدساتير الدكؿ األنجمكسكسكنسية1958الدستكر األمريكي لسنة

. اتفاقيات دكلية تنشا قاعدة عرفية دكلية ممزمة لمكافة- 6

االصؿ أف المعاىدات مف حيث ترتيب االلتزامات كالحقكؽ ال تنصرؼ الى غير الدكؿ 
، لكف فريقا مف 1969مف اتفاقية فينا لممعيدات لسنة  (34)االطراؼ فييا كىذا ما تضمنتو المادة 

فقياء القانكف الدكلي يرل أف ىذا المبدأ يرد عميو استثناءات منيا أف االتفاقيات المبرمة بيف عدد 
كبير مف الدكؿ فيما يتعمؽ بمكافحة الجريمة ذات الطبيعة الدكلية تنشا حالة مف التكاتر بيف كافة 
الدكؿ لكؿ اك لبعض أحكاـ ىذه االتفاقيات مما يترتب عميو اكتساب  تمؾ األحكاـ لكصؼ القاعدة 
الدكلية العرفية كيككف التزاـ الدكؿ غير االعضاء ليس منشاه أحكاـ تممؾ االتفاقيات بؿ مصدره 

. العرؼ الدكلي

.  1961التفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة ا: أكال

جمع المبادئ القانكنية التي أرستيا العديد مف  منذ نشأت األمـ المتحدة كأنت الحاجة ممحة إلي
 كقد رأل المجمس المتعمقة بمكافحة المخدرات في اتفاقية مكحدة االتفاقيات الدكلية السابقة

االقتصادم كاالجتماعي  ضركرة جمع كافة أحكاـ االتفاقيات السابؽ خشية تناثرىا في اتفاقية كأحدة 
 مؤتمرا المتحدة عقدت األمـ تصبح ىي الكحيدة في شأف الرقابة عمى المخدرات كمكافحتيا لذا 

 حيث اعتمد  مشركع االتفاقية الذم قدمو 1961 مارس 25 يناير الى 24خالؿ ألفترة   دكليا
 12 كأصبحت سارية المفعكؿ اعتبارا مف 1961 مارس30في  السكرتير العاـ لالمـ المتحدة في 

، كقد حمت ىذه االتفاقية  محؿ االتفاقيات السابقة بالنسبة لمدكؿ الذيف ىـ في 1 1964ديسمبر 
نفس القت اطراؼ في االتفاقيات السابقة اما الدكؿ غير االطراؼ في االتفاقية الكحيدة  كاطراؼ في 

                                                 
. 313 كص 312 ، ص المرجع السابؽ: شحاتة،  عالء الديف -  1
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 كقد بمغ عدد الدكؿ االطراؼ المنظمة 1. االتفاقيات السابقة فيذه االتفاقيات قائمة بالنسبة ليـ
 2.دكلة (147)1994لالتفاقية حتى عاـ 

 اغسطس 8 الذم اصبح سارم المفعكؿ اعتبارا مف 1972كقد تـ تعديؿ االتفاقية ببرتكككؿ 
  كأبرز ماجاء فيو حث الدكؿ عمى زيادة جيكد مكافحة أنتاج المخدرات كاالتجار فييا 1975

 3.كاستيالكيا كضركر ة تكفير العالج لممدمنيف عمييا كتاىيميـ الى جأنب العقكبات المكجكدة 
اضافة الى تكسيع اختصاصات الييئة الدكلية لمرقابة عمى المخدرات  كجعؿ جرائـ المخدرات التي 

 4.نصت عمييا االتفاقية الكحيدة مف الجرائـ الكاجب  فييا التسميـ

 مجمكعة مف 25/3/1972المعدلة ببرتكككؿ  1961 كقد أقرت االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة
  :5أىميا ما يمي  ،المبادئ القانكنية الدكلية

    .ض الطبية كالعممية تحريـ أنتاج المخدرات كقصر أنتاجيا عمي األغرا-  1

   .ىاز الحككميحظر زراعة المخدرات إال بمكجب ترخيص مف الج- 2

.   كالطبيةلميةقصر صناعة المخدرات لألغراض الع- 3

.  األغراض الطبية كالعمميةلقصر االتجار بالمخدرات كتكزيعيا عؿ- 4

. قصر حيازة المخدرات عمي األغراض الطبية كالعممية- 5

. راض الطبية كالعمميةغإلزاـ الدكؿ األطراؼ بتقدير الكميات الالزمة مف المخدرات لأل- 6

.  كضعت أسس التعاكف الدكلي كالمحمي في مجاؿ مكافحة االتجار غير المشركع-7

                                                 
 .756 ، صالمرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح -  1

  . 9 ، ص المرجع السابؽ: كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -  2

 .313 كص 312 ، ص المرجع السابؽ: شحاتة، عالء الديف -  3
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كصت االتفاقية الدكؿ األطراؼ بإصدار التشريعات الصارمة كتشديد العقكبات عمي جرائـ أ- 8
. المخدرات

المخدرات مف الجرائـ المكجبة   مف االتفاقية الدكؿ األطراؼ اعتبار جرائـ36/2لزمت المادة ا- 9
. لمتسميـ في أم معاىدة لتسميـ المجرميف

جازات التصدير عمى قش الخشخاش- 10 . تطبيؽ نظاـ شيادات االستيراد كا 

. تطبيؽ نظاـ الرقابة اإلحصائية الدكلية لكافة أنكاع المخدرات الخاضعة لالتفاقية- 11

. التكصية باالىتماـ بعالج مسيئي استعماؿ المخدرات- 12

. امتداد نطاؽ الرقابة الدكلية ليشمؿ مخدر القنب كالكككا - 13

. أنشاء الييئة الدكلية الدكلية لمرقابة عمى المخدرات كلجنة المخدرات- 14

تكميؼ منظمة الصحة العالمية بفحص المكاد المخدرة الجديدة  تمييدا إلدراجيا في جداكؿ - 15
   .المخدرات الممحقة باالتفاقية

. 1اعماؿ مبدأ عالمية العقاب - 16

. 1971اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة : ثأنيا

 كتزايد خطر مشكمة المسكنات كالمنبيات ،بعد أف تفاقمت مشكمة إساءة استعماؿ المؤثرات العقمية 
 مما دفع بالمجنة الدكلية ،ىذا الخطر اجراءات الرقابة المحمية كعقاقير اليمكسة كعجزت أماـ

 ،عمي الحالة العقمية  تشكيؿ لجنة فرعية لدراسة مشكمة إساءة استعماؿ المكاد المؤثرةللممخدرات إؿ
 في فيينا في ألفترة 1970كىكذا اعد مشركع االتفاقية بشأنيا كعرض عمى لجنة المخدرات في يناير 

 2. ككفؽ عمو 1971فبراير 21 يناير الى 11بيف 

                                                 
 .9،  ص  المرجع السابؽ:كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -  1
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: 1مجمكعة مف المبادمء القانكنية الدكلية ، اىميا1971كقد اقرت اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة 

.    تحديد نطاؽ مراقبة المكاد المؤثرة  -1

 .  قصر استعماؿ المكاد المدرجة في الجدكؿ االكؿ عمى االغراض الطبية العممية -2

 . حظر تكجيو اعألنات عف المكاد المخدرة عمى الحالة النفسية الى عامة الجميكر -3

 كجكب اصدار تراخيص لكافة استخدامات المكاد المدرجة عمى الجدكؿ الثاني الثالث  -4
 .كالرابع

 . ضركرة االحتفاظ بسجالت لحركة التصنيع اك االتجار بتمؾ المكاد  -5

استخداـ أسمكب إذف التصدير كاالستيراد لتحقيؽ الرقابة الدكلية عمى نشاط الدكؿ في  -6
 .التجارة الدكلية لتمؾ المكاد

 .قياـ الدكؿ بارساؿ تقارير كاحصائيات سنكية الى األميف العاـ لألمـ المتحدة  -7

 .تنظيـ أسمكب مكافحة االتجار غير المشركع في المكاد المؤثرة عمى الحالة العقمية  -8

  .التدابير التي تتخذىا الييئة لضمأف تنفيذ أحكاـ االتفاقية -9

اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة : ثالثا
1988 . 

كاالتفاقية الدكلية  1961 الرغـ مف أىمية االتفاقية الدكلية الكحيدة لممخدرات لسنة لعؿ
إزاء مكافحة جريمة المخدرات كالمؤثرات   إال أنيا لـ تؤت ثمارىا1971لممؤثرات العقمية لسنة 

مما دفع األمـ المتحدة إلي صياغة ، 2المجتمع الدكلي بأسرة العقمية التي زاد أنتشارىا بشكؿ ييدد
االتجار  دكلية جديدة متطكرة متشددة اتجاه مشكمة المخدرات بعد أف أدركت أنتشار سياسات جنائية

                                                 
 .1971اتفاقية المؤثرات العقمية لسنة انظر نص -   1
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الذيف يستغمكف في كثير  في المخدرات كالمؤثرات العقمية في مختمؼ فئات المجتمع خاصة األطفاؿ
لالستيالؾ ألغراض أنتاج المخدرات كالمؤثرات العقمية  مف أنحاء العالـ باعتبارىـ سكقا غير مشركع

ذلؾ ثبكت تكرط كبار المسئككليف في بعض البمدأف في تنظيـ شبكات  كتكزيعيا باإلضافة إلي
فساد  لالتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية مما يؤدم إلي تمكيث عالمية منظمة كا 

النشاط المشركع في كافة  ىياكؿ الحككمات كالمؤسسات االقتصادية كالتجارية كالمصرفية ذات
    1.الدكؿ المستكيات كتقكيض االقتصاد الدكلي كتيديد استقرار

تبعا لما سبؽ ذكره، فقد قامت لجنة المخدرات التابعة لالمـ المتحدة بكضع استراتيجية 
:  ، كذلؾ مف خالؿ 1981عالمية لمتعاكف الدكلي في مكافحة المخدرات في سنة 

. تحسيف أجيزة مراقبة المخدرات -

 .أجراء تكازف بيف العرض كالطمب المشركعيف لممخدرات -

 .القضاء عمى االمداد غير المشركع لممخدرات -

 .تخفيض االتجار غير المشركع في المخدرات -

 .تخفيض الطمب غير المشركع ، كالكقاية مف االستعماالت غير الكاجبة لممخدرات -

. العالج كاعادة التاىيؿ، كاعادة األندماج االجتماعي لمسئي استعماؿ المخدرات -

 ، كصفت فيو 1982اضافة الى ذلؾ، فقد اصدرت الجمعية العامة لالمـ المتحدة بيأنا سنة 
االتجار في المخدرات كاساءة استعماليا بالنشاط األجرامي الدكلي ، كما دعت الدكؿ األعضاء  
لتكثيؼ الجيكد مف أجؿ القضاء عمى ىذه المشكمة المعقدة ، مف خالؿ تبني سياسات كبرامج 

.  2تتناكؿ البدائؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

                                                 
  .1988 ديباجة اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة انظر-  1

 

، مكسكعة مقاتؿ مف . المخدرات كتاثيرىا في االقتصاد القكمي:   التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة المخدرات -  2
. 7/2/2014تاريخ الدخكؿ www.moqatel.comالصحراء، عف المكقع 
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المخدرات  نت الحاجة ممحة إلي اتفاقية جديدة لمكافحة االتجار غير المشركع فياكلما ؾ
 جيكد األمـ المحدة لمكافحة المخدرات تـ عقد مؤتمر دكلي العتماد  كفي اطاركالمؤثرات العقمية 

 25اتفاقية االتجار غير المشركع  بالمخدرات كالمؤثرات العقمية في مقر األمـ المتحدة في فينا في 
، 1 كقد تـ التصديؽ عمى االتفاقية باالحرؼ االكلى1988 ديسمبر سنة 20 حتى 1988نفمبر سنة 

1990نكفنمبر 11كقد دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا مف 
2 .

: 3ككأف مف دكاعي ابراـ االتفاقية 

تزايد األنتاج كاالتجار كالطمب عمى المكاد المخدرة بصكرة غير مشركعة  -1

 تزايد النشاط األجرامي الدكلي في االتجار غير المشركع بالمخدرات -2

 1988 العقمية لسنة تكقد أرست اتفاقية االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرا
 : 4 مف أىميا المبادئء القانكنية الدكلية ، مجمكعة 

.  تجريـ صكر التعامؿ عمدا في المخدرات أك المؤثرات العقمية كافة- 1

 .تجريـ أفعاؿ جديدة لـ تتناكليا االتفاقيات السابقة- 2

. األمكاؿ المتحصمة مف جرائـ المخدراتتجريـ حيازة -  3

.  المؤثرات العقميةتصنيعتجريـ حيازة األدكات التي تستخدـ في زراعة المخدرات أك- 4

 مصادرة األمكاؿ المتحصمة مف جرائـ المخدراتؿ  تنظيـ التدابير الالزمة  -5
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 .756 ، صالمرجع السابؽ: مراد، عبد الفتاح  -  1

. 333،  صالمرجع السابؽ : شحادتة، عالء الديف -   2
 .10المرجع السابؽ، ص : كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -  3

. 1988 العقمية لسنة تاالتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرااالمـ المتحدة لمكافحة اتفاقية انظر نص -  4
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 بيف الدكؿ المنتجة كالدكؿ المستيمكة دكؿ التعاكف الدكلي تقرير استراتيحيات جديدة في مجاؿ - 7
العبكر لممخدرات عمى اساس التعاكف المباشر اك مف خالؿ المنظمات الجدكلية اك االقميمية  

.  التاكيد عمى أىمية نظاـ التسميـ المراقب كاسمكب ناجح  مف اساليب المكافحة-8

. القضاء عمى الزراعات غير المشركعة لمنباتات المخدرة زيادة فاعمية تدابير   -9 

عف طريؽ في المخدرات العقمية كالمؤثرات العقمية مكافحة االتجار غير المشركع تنظيـ   -10
.  في اطار القانكف الدكلي لمبحارالبحر

 السياسات الجنائية لمقضاء عمى الطمب غير المشركع عمى ارشاد الدكؿ الى كسائؿ تطكير- 11
 1.المخدرات كالمؤثرات العقمية

كتجدر االشارة الى أف فمسطيف مكقعة عمى االتفاقية العربية لمكافحة االتجار كاالستعماؿ 
غير المشركعيف بالمخدرات كالمؤثرات العقمية ، كىذه االتفاقية قد تضمنت معظـ أحكاـ االتفاقيات 
الدكلية الخاصة بالمخدرات ، اضافة الى السعي الفمسطيني لألنضماـ الى االتفاقيات الدكلية كمنيا 
تمؾ االتفاقيات المتعمقة بالمخدرات خاصة بعد االعتراؼ بدكلة فمسطيف كدكلة غير عضك باألمـ 

. المتحدة

كالحقيقة أف ىناؾ اقرار فمسطيني ضمني ألجؿ تطبيؽ تمؾ االتفاقيات ،كىذا ليس فقط ألف 
منشاه أحكاـ تممؾ االتفاقيات ىك العرؼ الدكلي ، ك لكف ايضا ألنو كرد النص الصريح عميو ؼ 

كالتي نصت عمى أف تكمؼ المجنة  (3/7) كذلؾ في المادة 1999لسنة  (3)المرسـك الرئاسي رقـ 
 1961تنفيذ اتفاقيات األمـ المتحدة لسنكات - )الكطنية العميا لمكقاتية مف المخدرات ايضا ب

 كالخاصة بمكافحة االتجار 1988 كالخاصة بالمؤثرات العقمية، ك1971كالمتعمقة بالمخدرات، ك 
، ثـ أف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية قد (غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية

. تضمف تمؾ األحكاـ

                                                 
 .1988العقمية لسنة  اتفاقية االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات-  1
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. 1أما بالنسبة لألردف فأنو مرتبط باالتفاقيات الدكلية كالعربية الخاصة بمكافحة المخدرات

جيكد تعزيز التعاكف الدكلي لمكاجية مشكمة المخدرات العالمية : الفرع الثاني

 السياسي االعالف: أكال

 في الجزء الرفيع المستكل مف الدكرة الثانية كالخمسيف لمجنة المخدرات، الذم عيقد يكمي 
 دكلةن لتقييـ 132 التقى رؤساء دكؿ ككزراء كممٌثمكف حككميكف مف2009مارس /  اذار12 ك11

دِّيدت في الدكرة االستثنائية  1998 عاـ التقٌدـ المحرز منذ صكب تحقيؽ األىداؼ كالغايات التي حي
العشريف لمجمعية العامة، المخصصة لمكاجية مشكمة المخدرات العالمية معا؛ كلتحديد أكلكيات 

كمجاالت المستقبؿ التي تتطٌمب مزيدا مف العمؿ، كاألىداؼ كالغايات التي ستكضع لمراقبة 
 .2كاعتماد إعألف سياسي كتدابير أخرل لتعزيز التعاكف الدكلي 2009 بعد عاـ المخدرات

كاعتمدت الدكؿي األعضاءي االعالف السياسي كخطةى العمؿ بشأف التعاكف الدكلي صكب 
كقد أعطى اعتماد االعالف  استراتيجية متكاممة كمتكازنة لمكاجية مشكمة المخدرات العالمية، 

لمجمعية العامة المعقكدة   سنكات مف الدكرة االستثنائية العشريف10السياسي كخطة العمؿ بعد نحك
 زخما جديدا لممراقبة الدكلية لممخدرات كيتعٌيف األف عمى الدكؿ األعضاء أف تتابع 1998 في عاـ

كمف ثـ مكاجية التحديات التي  تمؾ االلتزامات الدكلية كتنٌفذىا مف أجؿ تعزيز التقٌدـ المحرز
. 3 تطرحيا مشكمة المخدرات العالمية مكاجية فٌعالة في السنكات المقبمة

: 4كأىـ ما كرد في ىذا االعالف

االلتزاـ الراسخ بضمأف معالجة جكأنب خفض الطمب عمى المخدرات كعرضيا كالتعاكف  -1
. الدكلي بما يتفؽ كمقاصد ميثاؽ االمـ المتحدة

                                                 
. 114 ، ص المرجع السابؽ: مديرية األمف العاـ ، إدارة مكافحة المخدرات -  1
 عف المكقع االعالف السياسي كخطة العمؿ بشأف التعاكف الدكلي ، - 2

https://www.unodc.org/documents/...Uploads/.../V0984961-Arabic.pdf  11/12/2013 تاريخ الدخكؿ .
 .المرجع السابؽ : االعالف السياسي كخطة العمؿ بشأف التعاكف الدكلي -  3
 .نص االعالف نفسوانظر -   4
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التأكيد عمى أف االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالمخدرات ىي الركف األساسي لنظاـ مراقبة  -2
 .  المخدرات

دعـ سعي البمدأف المكردة لألفيكف كالخامات أألفيكنية المستخدمة في األغراض العممية  -3
 .كالطبية لمحفاظ عمى تكازف بيف العرض كالطمب المشركعيف

 .التأكيد عمى دكر الشباب كالمرأة كالمجتمع المدني في مكاجية مشكمة المخدرات -4

التاكيد عمى الحاجة الماسة لمكاجية الصالت المتزايدة بيف تجارة المخدرات كأشكاؿ الجريمة  -5
 .المنظمة

التأكيد عمى أعالف الجمعية العامة في دكرتيا االستثنائية العشريف الخاص بالمبادمء  -6
 .التكجييية لخفض الطمب عمى المخدرات

التأكيد عمى دعـ جيكد األمـ المتحدة كلجنة المخدرات كىيئاتيا الفرعية ككذلؾ الييئة الدكلية  -7
 .لمراقبة المخدرات كمنظمة الصحة العالمية

التعيد بتعزيز التعاكف في مجاؿ مكافحة المخدرات عمى المستكل الثنائي كاالقميمي كالدكلي  -8
 .ككذلؾ التعاكف مع المنظمات االقميمية كالدكلية

 .االلتزاـ بتنفيذ االعالف السياسي كخطة عممو -9

استعراضا رفيع المستكل 2014أف تجرم لجنة المخدرات في دكرتيا السابعة كالخمسيف عاـ  -10
 .لتنفيذ الدكؿ االعضاء ىذا االعالف كخطة عممو

تكصية المجمس االجتماعي كاالقتصادم بأف يخصص جزءا رفيع المستكل لمناقشة مشكمة  -11
 .المخدرات العالمية كتكصية الجمعية العامة لعقد دكرة استثنائية لمنظر في ىذه المشكمة
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. التدابير التي تضمنتيا خطة العمؿ:  ثأنيا

: 1 مف أىـ التدابيرالتي تضمنتيا ىذه الخطة

. تدابير خفض الطمب عمى المخدرات- أ

. الحد مف تعاطي المخدرات كاالرتياف ليا مف خالؿ نيج شامؿ- 1

. احراز نتائج ممحكظة قابمة لمقياس في مجاؿ خفض الطمب عمى المخدرات- 2

. مراعاة حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية في سياؽ خفض الطمب- 3

. أف تستند التدخالت في خفض الطمب عمى المخدرات الى قرائف عممية- 4

. تكفير خدمات خفض الطمب كتيسيير الكصكؿ الييا- 5

. تعميـ المشاركة المجتمعية في تكفير الخدمات- 6

. استيداؼ الفئات المعرضة لممخاطر كاالكضاع اليشة- 7

. رعاية متعاطي المخدرات كالمرتينيف ليا في نظاـ العدالة الجنائية- 8

. اعتماد المعايير النكعية كتدريب المكظفيف العامميف في مجاؿ خفض الطمب عمى المخدرات- 9

. جمع البيأنات كرصدىا كتقييميا- 10

. تدابير خفض العرض مف المخدرات- ب 

. خفض العرض غير المشركع مف خالؿ عمميات أنفاذ القانكف- 1

. التصدم التجاىات االتجار الجديدة- 2

. الحد مف العنؼ المتصؿ باالتجار بالمخدرات- 3
                                                 

 . ، المرجع السابؽ االعالف السياسي كخطة العمؿ بشأف التعاكف الدكلي-  1
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. معالجة خفض العرض كالطمب معا- 4

. تدعيـ تدابير مكافحة الفساد- 5

. مراقبة السالئؼ كالنشاطات الالميتافينية- 6

ابادة الزراعات غير المشركعة لممحاصيؿ المستخدمة في أنتاج المخدرات كالمؤثرات العقمية - 7
كتحقيؽ تعاكف دكلي في ذلؾ مف خالؿ تدعيـ األبحاث كاتباع نيج متكازف طكيؿ االمد في التصدم 

لمزراعات غير المشركعة  كاتباع استراتيجيات مبتكرة لدعـ التنمية البديمة كالمستدامة  كالتعاكف 
. الدكلي مف منظكر أنمائي 

التدابير المتعمقة بمكافحة غسيؿ األمكاؿ كالتعاكف القضائي - ج

مكافحة غسؿ األمكاؿ - 1

تنفيذ االلتزامات الكاردة في االتفاقيات الدكلية مثؿ اتفاقية الجريمة المنظمة كاتفاقية مكافحة - 
. الفساد

. أنشاء أطر تشريعية داخمية جديدة أك تعزيز األطر القائمة- 

. تكسيع نطاؽ الجرائـ األصمية المرتبطة بغسؿ األمكاؿ - 

. اعتماد تدابير قانكنية لمكشؼ عف العائدات األجرامية كتجميدىا - 

. إنشاء أنظمة مالية كرقابية جديدة أك تعزيز األنظمة القائمة - 

. إنشاء أجيزة استخبارية لجمع المعمكمات - 

. التركيج لتعاكف دكلي فعاؿ في استراتيجيات مكافحة غسؿ األمكاؿ كفي قضايا غسؿ األمكاؿ- 

التعاكف القضائي - 2
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 كاتفقية الجريمة المنظمة كاتفاقية مكافحة 1988االستفادة مف االتفاقيات الدكلية  كبخاصة اتفاقية 
: الفساد كتعزيز التعاكف الدكلي فيما خص

.  تسميـ المطمكبيف- 

 .المساعدة القانكنية المتبادلة كاعتماد نيج أكثر مركنة - 

 .نقؿ إالجراءات القضائية كاعتماد تشريعات تمكف مف ذلؾ- 

 .التسميـ المراقب  كتفعيؿ تبادؿ المعمكمات بيف بمدأف المصدر كالعبكر كالمقصد- 

 .حماية الشيكد- 

. تفعيؿ الجكأنب القانكنية كاألجرائية كالتقنية فيما يخص تنفيذ طمبات التعاكف القضائي - 

الييئات الدكلية لمرقابة عمى المخدرات   : الفرع الثالث

االجيزة الرئيسية لمكافحة المخدرات عالميا :اكال

 The Commission on Narcotic Drugs(C.N.D)لجنة المخدرات-  أ

 تعد ىذه المجنة أحدل المجأف ألفنيةالتي تعمؿ في إطار المجمس االقتصادم كاالجتماعي كقد 
 كينتخب أعضاؤىا مف بيف أعضاء االمـ المتحدة لمدة اربع سنكات 1946أنشئت بقرار منو عاـ 

مع التمثيؿ المناسب لثالثة فئات مف الدكؿ كىي الدكؿ المنتجة لمكككا كاألفيكف كالدكؿ التي تصنع 
المكاد المخدرة كالنفسية كالدكؿ التي التي تعأني مف تجارة المخدرات أك اإلدماف عمييا كليا لجأف 

فرعية اىميا المؤتمرات السنكية كالمجنة الفرعية لالتجار غير المشركع بالمخدرات في منطقة 
الشرقيف األكسط كاألدنى كاالجتماعات االقميمية لرؤساء اجيزة المكافحة كليا اختصاصات بمكجب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1االتفاقيات المعاصرة بشأف المخدرات السابقة الذكر

                                                 
. 295 – 292 ، ص المرجع السابؽ: شحاتة، عالء الديف -  1
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: 1 اما سكرتارية لجنة المخدرات فتضـ 

قسـ تنفيذ المعاىدات كأمانة المجنة تقكـ نشر التشريعات الكطنية المتعمقة بالمخدرات ككذلؾ  -1
. نشر التقارير السنكية الصادرة عف الحككمات بشأف تنفيذ المعاىدات

 .مختبر األمـ المتحدة لممخدرات ألجراء االبحاث كتقديـ التدريب -2

قسـ االتجار غير المشركع بالمخدرات لنشر المكاد االحصائية عف المضبكطات مف  -3
 .المخدرالت

. قسـ التخطيط كاالعالـ تبادؿ المعمكمات كنشر البرامج االعالمية لشعبة المخدرات -4

 The International Narcotics            (I.N.C.B) الييئة الدكلية لمراقبة المخدرات- ب

Control Board  

 ، كتختص ىذه 1961 بمقتضى االتفاقية الكحيدة لممخدرات لعاـ 1961أنشات ىذه الييئة في سنة 
: الييئة بما يمي 

العمؿ مع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة لمحد مف زراعة ك إنتاج ك تصنيع المخدرات  -1
. كاستعماليا كفقا لالتفاقيات الدكلية

إعداد تقرير سنكم يتضمف تقيما شامال لتطكر ظاىرة المخدرات في العالـ كمدل تطبيؽ  -2
  .2االتفاقيات الدكلية

 

 

 

                                                 
 . 13 ك ص 12، ص المرجع السابؽ: كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -   1
 . المرجع السابؽ: القاسمي ، عيسى  -   2
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( U.N.D.C.P)برنامج األمـ المتحدة الدكلي لمكافحة المخدرات - ج

United Nations International Drug Control Programme 

ىك برنامج يتصؿ بالجمعية العامة كييدؼ الى ترابط االعماؿ في داخؿ كحدات المخدرات 
: كتكامؿ المعمكمات كالخبرات في تطبيؽ القكأنيف  كيضـ اربعة شعب كىي

. شعبة تنفيذ المعاىدات - 

 .شعبة العمميات - 

 .شعبة الخدمات الفنية - 

. شعبة التعاكف بيف المنظمات- 

 1(U.N.O.D.C)  مكتب االمـ المتحدة لمراقبة المخدرات كمنع الجريمة-د

كتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة، ىك مكتب تابع لييئة األمـ المتحدة، ـ
 كمكتب يعمؿ عمى السيطرة عمى أنتشار المخدرات كالحد مف الجريمة، مف 1997تأسس عاـ 

كقسـ مكافحة  (UNDCP)خالؿ الجمع بيف برنامج األمـ المتحدة الدكلي لمسيطرة عمى المخدرات 
 كىك أحد أعضاء مجمكعة التنمية   ،المخدرات كالجريمة التابع لمكتب األمـ المتحدة في فيينا

 عاـ" مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة" كالتي غيٌير اسميا إلى ،التابعة لألمـ المتحدة
2002

2  .

 

 

                                                 
 . 13 ، ص المرجع السابؽ: كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات-  1

 

 ar.wikipedia.org/wiki عف المكقع المكسكعة الحرة،ككيبيديا  : مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة - 2
  .7/2/2014تاريخ الدخكؿ 
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(  UNFDAG (صندكؽ األمـ المتحدة لمكافحة االستعماؿ ك اساءة استعماؿ المخدرات - ق

كىك ممكؿ مف المساىمات االختيارية لمحككمات كىدفو القضاء عمى األنتاج كالتصنيع غير 
.  1المشركع لممخدرات  كرفع مستكل أداء أجيزة المكافحة كتطكير اساليب عالج المدمنيف كتاىيميـ

األجيزة المساىمة في اعماؿ مكافحة المخدرات تحت مظمة االمـ المتحدة بشكؿ غير : ثأنيا  
مباشر 

 UNESCOمنظمة التربية كالعمـك كالثقافة - أ

 World Health Organization ( WHO)منظمة الصحة العالمية- ب

 INTERPOLالمنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية - ج

. كقد تـ التطرؽ ليذه المنظمات الثالث فيما سبؽ

. مجمس التعاكف الجمركي- د

بمجيكا كيقـك بالتنسيؽ بيف أجيزة الجمارؾ كتيسير تبادؿ  المعمكمات بشأف االتجار - كمقره برككسؿ
. 2غير المشركع  بالمخدرات بينيا اضافة الى ما يتعمؽ بعمؿ الجمارؾ

: 3كتجدر االشارة الى كجكد منظمات غير حككمية لمكافحة المخدرات كالتي ال يمكف حصرىا أىميا

الرابطة الدكلية العأنة السجناء ك التي تأسست مف جماعات تطكعية في أمريكا الشمالية  -1
 كمف بيف أنشطتيا التركيز عمى معالجة ضحايا العقاقير المخدرة كاعادة 1950عاـ 

. تاىيميـ كىي ذات مركز استشارم لدل المجمس االقتصادم كاالجتماعي

                                                 
 . 13 ، ص المرجع السابؽ :  كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات 1

 

 .14 ، صالمرجع السابؽ: كثائؽ المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات -  2

 . 310 – 305 ، ص المرجع السابؽ : شحاتة، عالء الديف 3
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 كىي ىيئة تنسيقية دكلية لمجالس 1949جمعية الشباب العالمية كالتي تاسست عاـ  -2
كمنظمات الشباب الكطنية في جميع أنحاء العالـ  كمف بيف اىتماماتيا مساعدة الشباب 

 .في التصدم لمشاكؿ إساءة األستعماؿ لمكاد اإلدماف

 منظمة كطنية كاقميمية تعمؿ 20مؤسسة كاريتاس الدكلية كىي عبارة عف اتحاد يتألؼ مف  -3
 بمدا كمف بيف اىتماماتيا العمؿ عمى التنمية البشرية كالعدالة 145في اكثر مف 

االجتماعية كالبحث عف حؿ طكيؿ األجؿ لمشكمة تعاطي العقاقير الخطرة كىي ذات 
 .مركز استشارم لدل المجمس االقتصادم كاالجتماعي

 كمف 1970الرابطة الدكلية لشرطة المكأنيء الجكية  كالبحرية كقد أنشات ىذه الرابطة عاـ  -4
بيف اىتماماتيا  العمؿ عمى عدـ استخداـ المكأنيء لمألنشطة غير المشركعة كمنيا تبادؿ 
المعمكمات عف الكسائؿ التي يمجأ الييا منتجك ك ميربك كمكزعك المخدرات كىي تتعاكف 

.  مع المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية

: كتجدر االشارة في ختاـ ىذه الدراسة الى اىـ المرتكزات االساسية لمحد مف المخدرات ، كىي

: مكاجية العرض- 1

. كالتي تتـ مف خالؿ المعالجة األمنية كالتشريعية كاالتفاقيات االقميمية كالدكلية

: مكاجية الطمب - 2

كالتي تتـ مف خالؿ تحديد طبيعة الطمب ككظيفتو كاساليب الحد منو كالمتمثمة في الكقاية كالعالج 
. كالرعاية الالحقة 

 إلى عدد مف 2012 لسنة خمص التقرير الدكلي لمييئة الدكلية لمراقبة المخدراتكفي ىذا الصدد فقد 
: 1 التكصيات كالخالصات، نذكر منيا

                                                 
-nama، عف المكقع 2012 لسنة  الدكلي لمييئة الدكلية لمراقبة المخدرات السنكمالتقرير-  1

center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=249  22/2/2014 تبرٌخ الذخىل. 
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ضركرة الحفاظ عمى التكازف الدقيؽ بيف الجيكد المعنية بخفض العرض كخفض الطمب، - 1
كضركرة كضع برامج شاممة لمكقاية مف تعاطي المخدِّيرات كعالج المتعاطيف، ككذلؾ إعادة دمجيـ 

. جتمعلمفي ا

أىمية التنسيؽ بيف السمطات المسئكلة عف الصحة كالتعميـ كالعدالة كالتنمية االقتصادية كأنفاذ - 2
. القانكف، كمع المجتمع المدني، كالقطاع الخاص

ا الكسيمة الرئيسية لمكقاية مف تعاطي المكاد ذات التأثير النفسأني - 3 الكقاية األكلية ىي أيضن
. الجديدة

يمكف لمضكابط الرقابية الكطنية، بما فييا الضكابط الرقابية العامة عمى ىذه المكاد أف تساعد في - 
ا برصد اتجاىات التعاطي كتبادؿ  التصدِّيم ليذه الظاىرة المتنامية، كما يمكف التصدِّيم ليا أيضن

. المعمكمات عنيا

ـ أساسي لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي المنشكد مف االتفاقيات ؾتعزيز قدرة السمطات المختصة - 4 مقكِّي
 أال كىك ضمأف تكفُّير األدكية الخاضعة لممراقبة لمداكاة اآلالـ كاألكجاع ،الدكلية لمراقبة المخدِّيرات

. المرتبطة باألمراض، بما في ذلؾ االضطرابات العقمية، كمنع إساءة استعماليا

يجب عمى الحككمات أف تكفؿ حصكؿ السمطات المختصة لدييا عمى ما يناسبيا مف المكارد - 5
 الدكلي إلى تقديـ المساعدة التقنية، حسب تمعى لمجكمف المكظفيف، كتدعك الييئة الحككماًت كا

 مىمة بغية تكفير مراقبة تنظيمية كطنية فعَّالة كمستدامة لممخدِّيرات المستعاؿلمجاالقتضاء في ىذا ا
. ألغراض مشركعة

كقد لخص كاقع ظاىرة المخدرات في األراضي الفمسطينية تقرير مكتب األمـ المتحدة المعني 
بالمخدرات كالجريمة كالذم أعده بالتعاكف مع كزارة الداخمية كمركز االحصاء الفمسطيني في سنة 
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 ، حيث تكصؿ التقرير الى بيأف التحديات التي تكاجو الحد مف ظاىرة تعاطي المخدرات 2007
: 1كىي 

. غياب تكفر مراكز عالج متخصصة في عالج األدماف -1

غياب التخطيط االستراتيجي في مكاجية الظاىرة ، كغياب التكجيات الحككمية كالسياسات  -2
 .الداعمة

 .غياب التشريعات كضعؼ القكأنيف المعمكؿ بيا  -3

عدـ مقدرة األجيزة األمنية ذات العالقة لمقياـ بالمياـ الممقاة عمى عاتقيا ، بسبب ضعؼ  -4
 .األمكانيات كالكضع السياسي كعدـ السيطرة عمى األراضي كالحدكد

 .عدـ كجكد المختبرات الحككمية المتخصصة لفحص المخدرات  -5

. عدـ كجكد شبكة معمكمات ، كقمة الدراسات المتخصصة  -6

أما فيما يتعمؽ بضبطيات المخدرات ، ففي فمسطيف يالحظ مف التقرير السنكم إلدارة 
قضية  (800) ازياد ضبطيات المخدرات ، حيث أنو تـ تسجيؿ 2013مكافحة المخدرات لسنة 
 قضايا اختالؽ جرائـ كالباقي 6 قضية تركيج كاتجار كزراعة كتكسط 79ضبط مخدرات ، منيا 

متيما فييا لمقضاء كأعمار معظميـ تتراكح بيف  (956)كميا قضايا حيازة كتعاطي، كقد تمت احالة 
مف مجمكع المضبكطيف  ، في حيف كأف عدد قضايا % 55،75 سنة  أم ما نسبتو 30- 21

 ، كيمكف تفسير سبب ىذه 2008في سنة  (528)قضية ك  (582) ىك 2012الضبط في سنة 
. الزيادة ألنتشار المارغكأنا الميجنة كالمصنعة

                                                 
 .  xi ، ص المرجع السابؽ: تقرير ظاىرة المخدرات في االراضي الفمسطينية -   1
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 قضايا 6504 2013في سنة ادارة مكافحة المخدرات ضبطت  أف اما في االردف ، ؼ
 قضية تتعمؽ بالحيازة كالتعاطي، اما األشخاص 5862 قضية تتعمؽ باالتجار ك642مخدرات منيا 

.  شخصا8945المضبكطكف بقضايا المخدرات فقد بمغ عددىـ 

 كتجدر اإلشارة أنو ال جدكل مف المقارنة في الكميات المضبكطة مف المخدرات بيف 
فمسطيف كاألردف ألف الكميات في فمسطيف بسيطة اذا ما قكرنت بالكميات الضخمة التي يتـ 

 .ضبطيا في األردف 

 . كتعديالتو1962لسنة (19)الممخص الخاص بقطاع غزة  حكؿ قانكف المخدرات رقـ 

: اىـ مانص عميو القانكف المذككر أعاله

لمحاكـ العاـ بقرار يصدره أف يعدؿ في الجداكؿ الممحقة بيذا القانكف بالحذؼ أك : أكال
جكاىر  ، فقد جاءت المادة اآلكلى منو مبينو لما يعتبر 1بإالضافة اك بتغيير النسب الكاردة فيو

 استثنتالممحؽ بو ك (1) المكاد المبينة في جدكؿ رقـ كىي  تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف لغايةمخدرة 
.  اضافة تحديد الى اربع جداكؿ اخرل ( 2 ) رقـمنيا المستخضرات المبينة بالجدكؿ

: حدد ىذا القانكف مف ليـ صفة مامكرم الضبط القضائي كما يمي: ثأنيا

رئيس تفتيش مكافحة المخدرات كمعاكنيو مف الضباط كضباط الصؼ كالمكظفيف كالقكات -أ 
الضبط )الممحقيف بالعمؿ بو مف كزارة الداخمية باالقميـ الجنكبي صفة مامكرم الشرطة 

كفي جميع أنحاء قطاع غزة ، فيما يختص بالجرائـ المنصكص عمييا في ىذا  (القضائي
. 2القانكف

 مدير الصحة كلمف يندبو مف االطباء كمفتشي الصحة دخكؿ مخازف كمستكدعات االتجار -ب 
في الجكاىر المخدرة كالصيدليات كالمستشفيات كالمصحات كالمستكصفات كالعيادات 

كمعامؿ التحاليؿ الكيميائية كالصناعية كالمعاىد  (االقرباذينية)كمصأنع المستحضرات 
                                                 

    . 1962لسنة  (19)رقـ    (قطاع غزة)قانكف المخدرات مف  (32)انظر المادة -  1

 .  القانكفمف ذات (49)انظر المادة -  2
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العممية المعترؼ بيا، كذلؾ لمتحقؽ مف تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كليـ االطالع عمى الدفاتر 
 (الضبط القضائي)كاألكراؽ المتعمقة بالجكاىر المخدرة ، كيككف ليـ صفة مامكرم الشرطة 

فيما يتعمؽ بالجرائـ التي تقع بيذه المحاؿ ، كال يجكز لرجاؿ الضبط القضائي تفتيش 
 .1المحاؿ الكاردة في ألفقرة السابقة إال بحضكر أحد أالطباء أك مفتشي الصحة 

مفتش الزراعة كمعاكنيو مف الميندسيف الزراعييف كالمعاكنيف الزراعييف يككف ليـ صفة -ج 
فيما يختص بالجرائـ التي تقع بالمخألفة لممادتيف  (الضبط القضائي)مامكرم الشرطة 

(29،28) 2     .  

عمى أم شخص أف يجمب أك يصدر أك ينتج أك يممؾ أك يحكز أك  (2)حظرت المادة :  ثالثا
يشترم أك يبيع جكاىر مخدرة اك يتبادؿ عمييا اك ينزؿ عنيا بام صفة كأنت أك يتدخؿ بصفتو 

.  كسيطا في شيء مف ذلؾ إال في األحكاؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف كبالشركط المبينة فيو

، كنص في المادة (5)رقـ عمى حظر زراعة النباتات المبينة في الجدكؿ  (28)نصت المادة : رابعا
في جميع اطكار  (5)عمى حظر جمب أك تصدير أك نقؿ النباتات المبينة في الجدكؿ رقـ (29)

( 30)كفي المادة  ،(6)نمكىا بما في ذلؾ بذكرىا مع استثناء أجزاء النباتات المبينة في الجدكؿ رقـ 
اجاز لمدير الشؤكف البمدية الترخيص لممصالح الحككمية كالمعاىد العممية بزراعة أم نبات مف 
النباتات الممنكع زراعتيا كذلؾ لالغراض أك لمبحكث العممية بالشركط التي يضعيا لذلؾ، كفي 

. نص قانكف عمى حؽ رجاؿ الضبط القضائي في قطع كؿ زراعة ممنكعة  (52)المادة 

الجرائـ كالعقكبات : خامسا

بعقكبة االعداـ كغرامة مف ثالثة أالؼ جنية الى عشرة أالؼ جنية كؿ   (33)تعاقب المادة - أ
: مف

 (.3)صدر أك جمب جكاىر مخدرة قبؿ الحصكؿ عمى الترخيص المنصكص عميو في المادة - 1

                                                 
 .القانكف مف ذات  (50)انظر المادة   -1
 . القانكفمف ذات  (51)انظر المادة -  2
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 .كؿ مف أنتج اك أستخرج اك فصؿ أك صنع جكىرا مخدرا بقصد االتجار- 2

بعقكبة االعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة اكالمؤقتة كبغرامة مف ثالثة   (34)تعاقب المادة - ب
 :أالؼ جنيو الى عشرة أالؼ جنية كؿ مف

حاز أك أحرز أك اشترل أك باع أك سمـ اك نقؿ اك قدـ لمتعاطي جكىرا مخدرا بقصد االتجار اك - 1
. اتجر فييا بام صكرة كذلؾ في غير األحكاؿ المصرح بيا في ىذا القانكف

اك صدر اك جمب اكحاز اك احرز اك اشترل  (5)زرع نباتا مف النباتات الكاردة في الجدكؿ رقـ - 2
اك باع اك سمـ اك نقؿ  نباتا مف ىذه النباتات في طكر مف اطكار نمكىا بقصد االتجار اك اتجر 

 .فييا بام صكرة كذلؾ في غير األحكاؿ المصرح بيا في ىذا القانكف 

كؿ مف رخص لو في حيازة جكاىر مخدرة الستعماليا في غرض مف اغراض معينة كتصرؼ - 3
. فييا باية صكرة كأنت في غير تمؾ األغراض

. كؿ مف أدار اك أعد أك ىيأ مكأنا لتعاطي المخدرات- 4

باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كبغرامة مف ثالثة أالؼ جنية الى عشرة أالؼ  (35)تعاقب المادة - ج
جنيو كؿ مف قدـ لمتعاطي بدكف مقابؿ جكاىر مخدرة أك سيؿ تعاطييا في غير االحكؿ المصرح 

. بيا في ىذا القانكف 

فأنو يجب عدـ النزكؿ عف العقكبة التالية مباشرة لمعقكبة المقررة  (35،34،33)كعند تطبيؽ المكاد 
. 1لمجريمة 

بعقكبة السجف كبغرامة مف خمسمائة جنيو الى ثالثة أالؼ جنيو كؿ مف  (37)تعاقب المادة -  د
حاز أك احرز أك اشترل أك أنتج أك استخرج أك فصؿ أك صنع جكىرا مخدرا أك زرع نباتا مف 

اك حازىا اك احرزىا اك اشتراىا ككأف ذلؾ بقصد التعاطي اك  (5)النباتات الكاردة في الجدكؿ رقـ 
االستعماؿ الشخصي  كذلؾ كمو ما لـ يثبت أنو قد رخص لو بذلؾ بمكجب مذكرة طبية طبقا 

                                                 
 .القانكفمف ذات  (36)انظرة المادة -  1
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ألحكاـ ىذا القانكف كأل يجكز أف تنقص مدة الحبس عف ستة أشير في حالة تطبيؽ المادة الرابعة 
 .30/1/1950 الصادر في 102مف االمر رقـ 

كيجكز لممحكمة بدال مف العقكبة المنصكص عمييا في ىذه المادة أف تأمر بايداع مف ثبت إدمأنو 
عمى تعاطي المخدرات أحدل المصحات التي تنشا ليذا الغرض ليعالج فييا إلى أف تقرر المجنة 
المختصة ببحث حالة المكدعيف بالمصحات المذككرة أالفراج عنو ، كال يجكز أف تقؿ مدة البقاء 
بالمصحة عف ستة أشير كال تزيد عف سنة كما أنو ال يجكز أف يكدع بالمصحة مف سبؽ ايداعو 
بيا مرتيف اك مف لـ يمضي عمى خركجو منيا اكثر مف خمس سنكات ، كال تقاـ الدعكل الجنائية 

. عمى مف يقدـ مف تمقاء نفسو الى مديرية الصحة لمعالج

بالعقكبة الكاردة في المادة السابقة ما لـ ينص القانكف عمى عقكبة اشد  كؿ  (38)تعاقب المادة - ق
مف حاز اك احرز اك اشترل اك سمـ اك أنتج اك استخرج اك فصؿ اك صنع جكىرا مخدرا ككأف ذلؾ  
. بغير قصد االتجار اك التعاطي اك االستعماؿ الشخصي كذلؾ في غير األحكاؿ المصرح بيا قانكنا

بعقكبة الحبس مدة ال تزيد عف سنة كبغرامة مف مائة جنيو الى خمسمائة  (39)المادة  تعاقب- ك
جنيو كؿ مف ضبط في مكأف أعد لتعاطي المخدرات ككأف يجرم فيو تعاطي المخدرات مع عممو 
بذلؾ كال ينطبؽ حكـ ىذه المادة عمى الزكج أك الزكجة أك اصكؿ اك فركع مف أعد اك ىيا المكأف 

. المذككر

باألشغاؿ الشاقة المؤقتو كبغرامة مف ثالثة أالؼ جنيو الى عشرة أالؼ  (40)تعاقب المادة - ز
جنيو كؿ مف تعدل عمى أحد المكظفيف أك المستخدميف العمكمييف القائميف عمى تنفيذ ىذا القانكف 
أك قاكمو بالقكة أك بالعنؼ اثناء تاديتو كظيفتو أك بسببيا ، كتككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة 
كبغرامة مف ثالثة أالؼ جنيو الى عشرة أالؼ جنيو اذا حصؿ مع التعدم أك المقاكمة ضرب أك 
جرح نشأ عنو عاىة مستديمة يستحيؿ برؤىا ، اك اذا كأف الجاني يحمؿ سالحا أك كأف مف رجاؿ 

السمطة المنكط بيـ المحافظة عمى االمف كذلؾ مع عدـ االخالؿ ياية عقكبة اشد ينص عمييا قانكف 
اخر، كتككف العقكبة األعداـ اذا افضى الضرب أك الجرح الى المكت 
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باالعداـ مف قتؿ عمدا أحد المكظفيف العمكمييف القائميف عمى تنفيذ ىذا  (41)تعاقب المادة - ح
. القانكف أثناء تأديتو كظيفتو أك بسببيا

كمع عدـ االخالؿ بالمكاد السابقة  كؿ مف رخص لو في االتجار بالمكاد  (43)تعاقب المادة - ط
المخدرة اك حيازتيا كلـ يمسؾ اك لـ يقـ بالقيد بالدفاتر المنصكص عمييا في المكاد  

(12،18،24،26  .)

بالحبس مع الشغؿ مدة ال تزيد عمى ستة أشير كبغرامة ال تتجاكز مائة  (44)تعاقب المادة - م
( 3)جنيو أك بأحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف جمب أك صدر أك صنع المكاد المبينة في الجدكؿ رقـ 

.  بالمخألفة ألحكاـ الفصميف الثاني كالثالث كيحكـ بمصادرة المكاد المضبكطة 

بعقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى سبعة اياـ كبغرامة ال تتجاكز مائة قرش اك  (45)تعاقب المادة - ؾ
.  بأحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف ارتكب أم مخألفة اخرل ألحكاـ ىذا القانكف أك القرارات المنفذة لو

 

  

 

 

 



206 

 

النتائج كالتكصيات 

لـ تحظى بالدراسة  -  رغـ خطكرتيا- في مقدمة ىذه الدراسة أف جرائـ المخدرات          ذكرت
األخرل  لذا فقد عمدت في ىذه  الدراسة لبحث جرائـ المخدرات جرائـ بو اؿالقانكنية مثمما حظيت 

 إلى تأشرمف كافة الكجكه ، حيث بينت مفيـك المخدرات كالمؤثرات العقمية كالسالئؼ الكيميائية ك 
ما بيف أسمكب حصرىا كأسمكب تعريفيا ك كيفية إضافة المكاد تحديدىا طريقة  في  االختالؼأكجو

 المخدرات كتفاقمت خطكاتيا كمما عمد المشرع انتشاركمما ازداد المستجدة إلييا، حيث بينت انو 
قاعدة تجريـ المكاد المخدرة تتكسع كمما ظيرت أك اكتشفت  كتشديدىا كما إف إلى االرتفاع بالعقكبة

 .مكاد مخدرة لـ تكف معركفة سابقا

 لـ يكف مف  تحقؽ الركف الشرعيأفم  فقد اتضح ؿ أركاف جرائـ المخدرات  كفيما يخص       
 بدرجة تمنع انتقاده أك االدعاء بانتفائو ، كما إف الركف المادم في ىذه الجرائـ الشمكؿ كالكضكح

 عندما تتصؿ اتصاال ماديا أك قانكنيا بمادة مخدرة أك مؤثر عقمي ،  في أفعاؿ عددىا المشرعيتحقؽ
 إلى ارتكاب ألفعؿ الجاني أنو يجب أف تنصرؼ إرادة تأما فيما يخص الركف المعنكم فقد بيف

 الباعث الذم ت أف كما بيف ، ىذا ألفعؿ في الكاقع كبأف القانكف يمنعوأركافالمادم مع العمـ بتكافر 
أنو يككف معتبرا لغاية تشديد  عمى ارتكاب ألفعؿ بأنو ليس ركنا في الجريمة إال الجانييحمؿ 
 .العقكبة 

      كقد بينت االجراءات المتبعة في حاالت ضبط جرائـ المخدرات التي تتـ في مراحؿ سابقة 
معاصرة كالحقة لمضبط كاشكالياتيا القانكنية كالميدانية  ،  كما تطرقت إلى تدابير المكافحة كىي 

التدابير الكقائية كالعالجية كالعقابية سكاء عمى الصعيد الكطني أك الصعيد العربي أك عمى الصعيد 
الدكلي، كاتضح لي أنو عمى الصعيد الكطني ال تكجد ىناؾ إستراتيجية ك خطة كطنية لمكافحة 

المخدرات، كما اتضح لي أنو كعمى الرغـ مف الجيكد الدكلية المبذكلة لمكافحة المخدرات فأف ىناؾ 
ازدياد لسطكة مافيا المخدرات كعصاباتيا الدكلية كزيادة تالـز جرائـ المخدرات مع الجرائـ المنظمة 

األخرل، كتكسع دائرة الجدؿ العالمي حكؿ انتشار المخدرات بيف الذيف يركف أف القضاء عمى 
مشكمة المخدرات تكمف في كقؼ اإلنتاج كبيف الذيف يركف أف ذلؾ يتحقؽ في كقؼ االستيالؾ ، 
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إضافة إلى االعتبارات المتعمقة بالمصالح المتنكعة لمعديد مف الدكؿ، مما يؤدم إلى تراخي المراقبة 
الدكلية كبالتالي يؤدم إلى عدـ فعالية التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة المخدرات 

:  كمف النتائج التي خمص إلييا الباحث ما يمي 

 السارم المفعكؿ في الضفة 1975 لسنة (558) رقـ  بشأف العقاقير الخطرةف األمر العسكرمأ: أكال
 حيث ،1955لسنة  (10) قانكف العقاقير الخطرة األردني رقـ مكافحؿ الذم الغربية ىك القانكف 

 ، حيث تبيف لي أنو منو صراحة عمى إلغاء قانكف العقاقير الخطرة األردني (42)نصت المادة 
 قكانيف، كالتي تقتضي أف تككف   المخدراتقكانيفكيتنافى مع الغاية المرجكة مف تشريع قديـ جدا 

 جرم لـ مرمنذ صدكر ىذا األـك كما أنو  المخدرات متطكرة كحديثة كتشمؿ جميع أنكاع المخدرات،
  :عديدة أىميامكاضع خمؿ كنقص يو ، إضافة إلى أف تسميتو قديمة ، كقد اعترتو أم تعديؿ عؿ

، لـ "التعارؼ "عنكاف التي جاءت تحت  المذككر أعالهالمادة األكلى مف األمر العسكرمأف - أ
 ،تتطرؽ إلى التقسيمات األساسية لممخدرات أك المؤثرات العقمية أك المستحضرات كال التمييز بينيا

المشار إلييا في الذيؿ الممحؽ بيذا األمر " عقار خطر"كاقتصر األمر بو عمى ذكر كممة 
 .العسكرم

.  بيف الحيازة كاإلحراز، لـ يفرؽ  المذككر أعاله أف األمر العسكرم-  ب

لـ يفرض سياسة عالجية بحؽ المتيـ بجريمة حيازة كتعاطي المذككر أعاله أف األمر العسكرم - ج
دخالو أنو حيث  ، المخدرات  لـ يقرر كسائؿ معينة قد يتـ المجكء إلييا لمساعدة المدمف كتأىيمو كا 

. مرة أخرل في المجتمع 

أف العقكبات التي قررىا األمر العسكرم المذككر أعاله ضعفيو كغير متكازنة ، كما أنو لـ يتبع - د
. التدرج فييا ، ككذلؾ فأنو اعتبر الغرامة عقكبة جنائية كليست عقكبة تكميمية 

 األصؿ أف القانكف الكاجب التطبيؽ في منطقة قطاع غزة ىك قانكف العقاقير الخطرة :ثانيا
 ، 1972لسنة  (437) إعماال لألمر العسكرم رقـ 1936لسنة  (17)رقـ  (االنتدابي)الفمسطيني 

عماال لمقرار رقـ  .   ك القانكف األساسي الفمسطيني1995لسنة  (5) كالقانكف رقـ 1994لسنة  (1)كا 
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اعترتو العديد مف مكاضع  (القديـ) مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني أف :ثالثا
: الخمؿ كالنقص كذلؾ عمى النحك األتي

منو، لـ يفصؿ كيميز  (1)، كفي المادة  (القديـ)العقمية أف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات - أ
 .  حيث جمع بيف المخدرات كالمؤثرات العقمية في تعريؼ كأحد،بيف أنكاع المخدرات

 المجنة  انشاءعمى (القديـ)مف أف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية  (2)نصت المادة - ب
( 2) المادة كانت إذا   فينا يبرز التساؤؿلية ،الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العؽ

المذككرة أعاله قد نصت عمى أنشاء المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات، فما مصير 
كالمرسـك   بشأف المجنة العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية1999لسنة  (3)المرسـك رقـ 
 ؟ ، كما أنو كسع كفصؿ كؿ ما  بشأف إعادة تشكيؿ ىذه المجنة2005لسنة  (31)الرئاسي رقـ 

. يتعمؽ بيذه المجنة 

قد تحدثت عف صفة   (القديـ)  مف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية  (88)أف المادة - ج
 فنالحظ مف الشؽ األكؿ مف ىذه المادة أف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات  ،الضبط القضائي

العقمية الفمسطيني، أنو تـ التكسع في الصالحيات الممنكحة لضباط كضباط صؼ الشرطة الذيف 
يعممكف تحت ما يسمى باإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، فمع أنيـ يتمتعكف باألصؿ بيذه الصفة 

 الجزائية ككنيـ مف الضابطة القضائية ذات االختصاص االجراءاتمف قانكف  (21)بمكجب المادة 
اختصاصيـ مف  بالنص عمى أف اختصاصيـ يشمؿ جميع األراضي الفمسطينية كسع قالعاـ، إال أف

 دكف مراعاة لقكاعد االختصاص المكاني بالنسبة لمنيابة العامة كالمحكمة كلـ يحصره بمنطقة معينة
.  المختصة ، كىي القكاعد التي تعتبر مف النظاـ العاـ

قد تضمف   (القديـ )  كالمؤثرات العقميةأما في مجاؿ العقاب، نجد أف مشركع قانكف المخدرات- د
. عقكبات غير متكازنة كغير متدرجة 

، قد تضمف  (القديـ )  كالمؤثرات العقميةمشركع قانكف المخدرات نظر، أف لؿكمف الممفت - ق
نصكصا قانكنية منقكلة بشكؿ كامؿ مف قكانيف عربية كتحديدا قانكف المخدرات المصرم، كما أنو 
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التي نصت  (19)تضمف أحكاما ال تتالءـ مع كضع المخدرات في فمسطيف ، كمثاال لذلؾ  المادة 
عمى حظر كاتالؼ زرعات المخدرات بمساحات كاسعة ، فيذا النص ال يناسب فمسطيف لعدـ كجكد 

.  زرعات بمساحات كاسعة يتطمب االمر اتالفيا دكف مرعاة لممحاكمة مثمما ىك الحاؿ في مصر

  تسترعي كجدت مالحظات  (القديـ )  كالمؤثرات العقمية مشركع قانكف المخدراتكعند دراسة- ك
كمنيا أف أسمكبو أنشائي كيفتقر لمنيجية الصياغة القانكنية كتكحيد المصطمحات الكقكؼ عندىا ، 

تجده اخرل ، كتارة  بحيث أنو تارة تجده مختمطا غير منظـ مف حيث تداخؿ االبكاب كالمكضكعات
غير منسجـ في مكاده اك متعارض اك يحمؿ التكرار اك يتجاكز األحكاـ العامة في قانكف العقكبات 

. كاالجراءات الجزائية 

تضمف العديد مف األحكاـ اليامة ـ مؿ (القديـ )  كالمؤثرات العقميةمشركع قانكف المخدرات أف   - ز
. الخاصة بالمخدراتالدكلية  االتفاقيات فيالنمكذجي لممخدرات كالمكحد الكاردة في القانكف العربي 

 تضمف عشرات األحكاـ التي في (القديـ )  كالمؤثرات العقميةمشركع قانكف المخدرات لكحظ أف - ح
. االصؿ يجب أف ترد في الالئحة التنفيذية لمقانكف 

 لمحاجة اممبي جاء 2014 لسنة مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني أف :رابعا
كضعو في اطار سياساتي يقـك عمى الحداثة في عمـ ، حيث تـ  الفمسطينيةالكطنية كالمجتمعية 

 تكحيد ، كما أنو تضمف جرائـ كمرتكبييا كتشجيع الكشؼ عف اؿدمنيفمكافحة الجريمة كتأىيؿ الـ
 ، كما راعى المشركعادخؿ اك عدؿ بعض األحكاـ األجرائية ك التنظيمية ك  المصطمحات القانكنية

المرحمة كالنظرة المستقبمية كال سيما االكضاع الدستكرية ك السياسية ىذة الكضع الفمسطيني في  
 الجديد جاءت مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةكما أف .  ،كاالجتماعية كاالقتصادية

قكأنيف أحكامو معالجة لمكاضع الخمؿ كالنقص كالثغرات كاألنتقادات التي كجيت سكاء الى 
 قانكف  ، كحتى تمؾ التي كجيت الى"القديـ" مشركع القانكف في فمسطيف اكالىالنافذة المخدرات 

  كقد تميز 2013 كتعديالتو حتى سنة 1988لسنة  (11)المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
: ىذا المشركع بميزات عديدة كذلؾ عمى النحك االتي
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مف  (مكافحة)  أم بحذؼ كممة ، (مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية)  ةتتسمي-  أ
 العربي  عـ كمتناسقة مع االتفاقيات الدكلية كالقانكفأ حيث أف ىذه التسمية  أشمؿ ك،المشركع القديـ

. المكحد النمكذجي لممخدرات ك التشريعات العربية

 اختصر المكاد التي تتعمؽ بالمجنة  الجديدالعقمية مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات أف - ب
الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية بمادة كأحدة فقط ككنيا جاءت مفصمة في 

 بشأف أنشاء المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات 1999لسنة  (3)المرسـك الرئاسي رقـ
 بشأف اعادة تشكيؿ المجنة الكطنية 2005لسنة  (31 )كالمؤثرات العقمية كفي المرسـك الرئاسي رقـ
 . العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية

منو بيف المكاد  (1) الجديد ميز كفي المادة مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةأف - ج
 حصر المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية في المخدرة كالمؤثرات العقمية كالسالئؼ الكيميائية ، كما أنو

  كذلؾ طبقا لما (9)حصر السالئؼ الكيميائية في الجدكؿ رقـ    أنو، كما (8 – 1) الجداكؿ مف
نص عميو الجدكؿ العربي المكحد لممخدرات كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بالمخدرات، مع امكأنية 

. ك االضافة بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزيرأك التعديؿ أالحذؼ 

منو الجية صاحبة  (1) الجديد حدد كفي المادة مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةأف - د
االختصاص االصيؿ بمكافحة المخدرات ، كما راعى المشركع قكاعد االختصاص المكأني كالنكعي 

.   منو (16)المادة كذلؾ في  كالكظيفي كنص عمى الضابطة القضائية ليا االختصاص الخاص

ىـ األحكاـ التي نص القانكف أ تضمف  الجديد قدمشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةأف - ق
 المشركع غير كاإلستراتيجية العربية لمكافحة االستعماؿ 1986النمكذجي لممخدرات المكحد العربي 

ككذلؾ تشريعات المخدرات العربية لممخدرات كالمؤثرات العقمية كالخطط التنفيذية لتطبيقيا ، 
 التي كقعت عمييا فمسطيف كبخاصة االتفاقية العربية لمكافحة االتجار  العربيةكاالتفاقيات

 كالتي تضمنت في محتكاىا أحكاـ االتفاقيات 1994كاالستعماؿ غير المشركعيف بالمخدرات لسنة 
 االتفاقيات الدكلية لمكافحة المخدرات خاصة االتفاقية  ، كما تضمف أىـ أحكاـالدكلة بيذا المجاؿ

كاتفاقية المؤثرات ، 1972 بصيغتيا المعدلة ببركتكككؿ 1961الدكلية الكحيدة لممخدرات لسنة 
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كاتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات  ، 1971العقمية لسنة
 ك االعالف السياسي كخطة عممو الذم اعتمد في  الجزء الرفيع المستكل مف 1988العقمية لسنة 

. 2009مارس /  اذار12 ك11الدكرة الثانية كالخمسيف لمجنة المخدرات، الذم عيقد يكمي  

 تشديد متكازف لعقكبات جرائـ  الجديد قد تضمفمشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةأف - ك
العقكبات المالية في الجرائـ اد المخدرات المقيدة لمحرية حسب خطكرتيا ك اثارىا االجتماعية أك ز

 )كذلؾ في المادتيف االكثر خطكرة عمى المجتمع نظرا لما تحققو مف ارباخ خيالية كغير مشركعة 
.   منو (14) المخدرات كذلؾ في المادة ،  كما قضي بالمصادرة لالمكاؿ المتحصمة مف جرائـ( 8،7

 استحداث بعض الظركؼ المشددة  الجديد قدمشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية أف -ز
 . (ج/21)منو ، اضافة الى ما اكردتو المادة  (9) كذلؾ في المادة لتقرير العقكبة األغمظ

تبني سياسة جنائية مستحدثة لرعاية  الجديد العقمية مشركع قانكف المخدرات كالمؤثراتأف -  ح
 كعدـ  في حالة الضبطكعالج المتعاطيف كالمدمنيف مف خالؿ عدـ العقاب عمى التعاطي ألكؿ مرة

كذلؾ في تسجيؿ سابقة بحقو  اك ايداع المتعاطي في المصحة اك تخفيؼ عقكبة تعاطي المخدرات 
ض يحتاج الى مأنطالقا مف التكجو الحديث الذم ينظر الى المدمف عمى أنو مرمنو ،  (13)المادة 

.  المعالجة لضمأف عكدتو الى المجتمع عضكا سميما

،  أفعاال لـ يكف معاقبا عمييا مف قبؿ ـ جر الجديدمشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية أف -ط
كذلؾ في اختالؽ الجرائـ ك  ، منو (20) كذلؾ في المادة "األنترنت"مثؿ الجرائـ المرتكبة عبر شبكة 

. منو (24)المادة 

نص عمى حماية الشيكد كالمبمغيف  الجديد مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةأف -  م
 كاجراءات صرؼ المكاف ت مكافحةجيزة اؿاكالمصادر المعرضة حياتيـ لمخطر بسبب مساعدتيـ 

. منو  (34،29)كذلؾ في المادتيف  ىـالمالية ؿ

ك  ترؾ تنظيـ ادارة المصحات الخاصة  الجديدمشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةأف - ؾ
 السالئؼ الكيميائية   كالمكاد المخدرة كالمؤثرات العقميةتنظيـ حيازة كاستيراد كتصدير ككؿ اتصاؿ ب
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( 38 )ء كذلؾ في المادة  ك التي سيصدرىا مجمس الكزرا قلالئحة التنفيذية  الالزمة لتنفيذ أحكاـ
   .منو

نص عمى التعاكف الدكلي كالمساعدة  الجديد  مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةأف - ؿ
القانكنية المتبأدلة التسميـ المراقب كمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات عبر البحر كفي 

. المناطؽ الحرة

 تبيف لي  أف 1988لسنة  (11) عند دراسة قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ :خامسا
ىذا القانكف قد تمت صيغتو بشكؿ محكـ، ك اف ىناؾ أنسجاـ بيف جميع مكاده ، كيمكنني القكؿ أف 

:  ىذا القانكف تميز بما يمي

أف القانكف المذككر اعاله قد فرؽ بيف المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية ، ككذلؾ ميز بيف الحيازة - أ
. كاالحراز، كما أنو حصر المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية بثمأنية جداكؿ ممحقة بو

أف القانكف المذككر اعاله قد ادخؿ في دائرة التجريـ معظـ االفعاؿ المتعمقة باالتصاؿ المادم - ب
اك القانكني بالمخدرات ، كما أنو كمف ناحية العقاب تضمف عقكبات متكازنة ، حيث تدرج 

بالعقكبات مف الحبس الى األشغاؿ الشاقة المؤقتة كاألشغاؿ الشاقة المؤبدة ، كما أنو فرض عقكبة 
. االعداـ لبعض الجرائـ ، كذلؾ فأنو اعتبر الغرامة عقكبة تكميمية كليست عقكبة جنائية

التي اكردىا الحاالت عدد مف في أف القانكف المذككر اعاله قد عمد الى تشديد العقكبة - ج
في أم مف منو ، كما أف القانكف المذككر اعاله قد عمد الى تغميظ العقكبة  (9،8)المادتيف 
 . (ج/21)، اضافة الى ما اكردتو المادة  (10 )المادة التي نصت عمييا الحاالت 

سياسة جنائية مستحدثة لرعاية كعالج منو قد تبنى  (14)أف القانكف المذككر اعاله كفي المادة - د
كعدـ تسجيؿ سابقة بحقو  في حالة الضبط المدمنيف مف خالؿ عدـ العقاب عمى التعاطي ألكؿ مرة 

.  اك ايداع المتعاطي المصحة

 قانكف المخدرات        كعمى الرغـ مف الميزات كااليجابيات المذككرة اعاله فقد كجدت في
:   عدة  ثغرات كاىميا2013 كتعديالتو حتى سنة 1988لسنة  (11)كالمؤثرات العقمية األردني رقـ 
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أف القانكف المذككر اعاله ، لـ يتضمف أحكاـ ميمة كردت باتفاقيات المخدرات كمنيا التسميـ - أ
المراقب ، المساعدة القانكنية المتبأدلة ك بالمقابؿ يمكف الرد عمى ذلؾ بأف االردف مكقعة كمصادقة 

. عمى االتفاقيات العربية كالدكلية كبالتالي فيي ممتزمة بمثؿ ىذه األحكاـ

أف القانكف المذككر اعاله ، لـ يتضمف أحكاـ خاصة بعمؿ المصادر السرية كمكافأتيـ ككذلؾ - ب
. حماية الشيكد

أف القانكف المذككر اعاله ، لـ يتضمف النص عمى اختالؽ الجرائـ اك الجرائـ المستحدثة كىي - ج
". األنترنت"جرائـ المخدرات المرتكبة عبر الشبكة المعمكماتية 

ضمف حاالت االعفاء التي نصت عمييا المادة  (8)أف القانكف المذككر اعاله لـ يشمؿ المادة - د
. عمى الرغـ أنيا تتـ بقصد االتجار (23)

 كالذم قرر عدـ معاقبة 2013اضافة لذلؾ كجو أنتقاد لمتعديؿ الذم طاؿ ىذا القانكف في سنة 
.  المتيـ في حالة ضبطة كبحكزتو مكاد مخدرة كعدـ تسجيؿ ىذه القضية سابقة بحقة 

 عند دراسة القانكف العربي المكحد النمكذجي لممخدرات ، كجدت أنو بحاجة لتعديالت :سادسا
:  كحتى األف ، كذلؾ فيما يخص1986اساسية ، نظرا لما استجد مف سنة كضعة 

 حذؼ جميع المكاد المتعمقة باستيراد المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية كتصديرىا كنقميا كاالتجار :أ 
فييا ، ككصؼ االطباء كصرؼ الصيأدلة لممكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية ، كتسجيؿ المكاد المخدرة 

كالمؤثرات العقمية ، ككذلؾ األحكاـ المتعمقة بالسالئؼ الكيميائية كشركط الترخيص لكؿ ذلؾ ، 
 كابقائيا ضمف الالئحة التنفيذية 78 الى 75كأنشاء مراكز ألفطاـ عف المخدرات كحذؼ المكاد مف 

. التي يصدرىا مجمس الكزراء

مف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات  (8،7 )حاالت التشديد الكاردة في المادتيف اضافة : ب
 مف القانكف (35) الى حاالت تشديد العقكبة الكاردة في المادة 2014العقمية الفمسطيني لسنة 

حالتي ثـ كضع  ايضا ، ( 36) ، ثـ النص عمى جميع ىذه الحاالت في المادة العربي النمكذجي
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مف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني  (9،20 )الكاردة في المادتيفلعقكبة اتغميظ 
. مف القانكف العربي النمكذجي( 36،35) عمى ذات المادتيف 2014لسنة 

مف  (13)الكارد في المادة  بالنص  مف القانكف العربي النمكذجي(39) استبداؿ نص المادة :ج
، ككذلؾ حذؼ المكاد التي   2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

.  مف القانكف العربي النمكذجي(49 ك 50)تتعارض مع ىذا النص كال سيما المادتيف 

مف  (16)الكارد في المادة  بالنص مف القانكف العربي النمكذجي( 69)استبداؿ نص المادة : د
، المتعمقة بصفة الضبطية  2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة  

 .  القضائية

مف  (34)الكارد في المادة  بالنص مف القانكف العربي النمكذجي( 74) استبداؿ نص المادة :ق
ص بند مالي مخص ، المتعمقة بت2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

.   لتغطية المكافأت التي تصرؼ لكؿ مف يرشد اك يساىـ اك يشارؾ في ضبط جرائـ المخدرات

مف مشركع  (8)الكارد في المادة  النص مف القانكف العربي النمكذجي(  62)اضافة لممادة : ك
المتعمقة بحاالت تقديـ مكاد مخدرة الم  ، 2014قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

 مكأنا لتعاطي اك ادار ك اعد اكىيا مكاد مخدرة كتصرؼ فييا اشخص كرخص لو بحيازة 
. المخدرات

مف مشركع  (31)الكارد في المادة  بالنص  مف القانكف العربي النمكذجي(61) تعديؿ المادة : ز
. بكقؼ التنفيذ كالغرامات  ، المتعمقة2014قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

مف  (20)الكارد في المادة  بالنص مف القانكف العربي النمكذجي 47 الى 42 استبداؿ المكاد مف :ح
بجراـ المخدرات   ، المتعمقة2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 

. المرتكبة عبر الشبكة المعمكماتية

مكاد مف مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية   الى القانكف العربي النمكذجياضافة: ط
:  ، خاصة المكاد التالية2014الفمسطيني لسنة 



215 

 

.  المتعمقة بالمستحضرات (12،11)المادتيف  -1

 .المتعمقة باختالؽ جرائـ المخدرات (24)المادة  -2

 المتعمقة باالشتراؾ الجرمي، (25)المادة  -3

 .المتعمقة بجرائـ المخدرات المرتكبة عبر األنترنت (20)المادة  -4

 .المتعمقة بالخضكع لتقنيات ألفحص الطبية (27)المادة  -5

 .المتعمقة بمسائمة مامكرم الضبط القضائي (28)المادة  -6

 .المتعمقة بحماية الشيكد (29)المادة  -7

 .المتعمقة بمكافحة االتجار بالمخدرات في المناطؽ الحرة كعف طريؽ البحر (32)المادة  -8

 .المتعمقة باختصاص المحكمة (33)المادة  -9

 أحكاـ قانكني العقكبات كاالجراءات بتطبيؽ  المتعمقة بالعقكبة االحتياطية ك (35)المادة  -10
 .الجزائية

. المتعمقة بالتسميـ المراقب كالتعاكف الدكلي كالمساعدة القانكنية المتبأدلة (د/2)المادة  -11

عند دراسة االتفاقيات الدكلية المعاصرة المبرمة في مجاؿ مكافحة المخدرات كجدت أف ىذه :سابعا 
: االتفاقيات تميزت بما يمي 

. أنيا اتفاقيات دكلية جماعية متعددة اإلطراؼ- أ 

 . أنيا اتفاقيات دكلية مفتكحة -  ب

. أنيا اتفاقيات دكلية تقبؿ التحفظ عمييا - ج

.  أنيا اتفاقيات دكلية يجكز األنسحاب منيا - د
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. أنيا اتفاقيات دكلية غير قابمة لمنفاذ بذاتيا - ىػ

. اتفاقيات دكلية تنشا قاعدة عرفية دكلية ممزمة لمكافة- ك

كعميو يمكف القكؿ أنو اذا كأنت االردف منظمة لالتفاقيات الدكلية المذككرة اعاله ، فأف التزاـ 
: فمسطيف يمكف تحديده فيما يمي

أف دكلة فمسطيف مكقعة عمى االتفاقية العربية لمكافحة االتجار كاالستعماؿ غير المشركعيف - 1
. لممخدرات كالمؤثرات العقمية كىذه بدكرىا تضمنت اىـ أحكاـ االتفاقيات المذككرة اعاله

. أف التزاـ دكلة فمسطيف باالتفاقيات المذككرة اعاله مصدره العرؼ الدكلي- 2

مرسـك أف ىناؾ اقرار ضمني بالتزاـ دكلة فمسطيف باالتفاقيات المذككرة اعاله ، مرده أف  اؿ- 3
ـ بشأف أنشاء المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات 1999لسنة  (3)رئاسي رقـ اؿ

تنفيذ - ) حكؿ مياـ ىذه المجنة عمى أنو  (8،7)كفي ألفقرتيف  (1) قد نص في المادة العقمية
 كالخاصة بالمؤثرات العقمية، 1971 كالمتعمقة بالمخدرات، ك 1961اتفاقيات األمـ المتحدة لسنكات 

 . كالخاصة بمكافحة االتجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية1988ك

(. تعزيز التعاكف الدكلي في مجاؿ الكقاية مف المخدرات كمنع أنتشارىا ككؿ ما يتعمؽ بذلؾ- 
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التكصيات 

 -م مف أعماؽ-  الآـ لقد تكصمت في ىذه الدراسة الى أنو كفي غاية االىمية تقديـ عدة مقترحات 
 : ، كىيأف تجد ىذه المقترحات طريقيا نحك التحقيؽ

رفع مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة ادعك الجيات المختصة لمعمؿ عمى -  1
كذلؾ ،  لسيادة الرئيس مف أجؿ اصداره كقرار بقانكف بصفة االستعجاؿ ك باسرع كقت ممكف 2014

لمضركرة كالحاجة الماسة الصداره نظرا لمكضع الخطير الذم كصمت اليو المخدرات في البالد 
 لتعطؿ عمؿ المجمس التشريعي لغاية اآلف ، ككذلؾ نظراك بسبب عدـ ردعية العقكبات الحالية 

 . الدعكة لتعديؿ قانكف االجراءات الجزائية باضافة األحكاـ التي تنظـ عمؿ المصادر السرية

 دعـ كتطكير  ، ك لمكقاية مف المخدرات  كالمؤثرات العقمية شاممةتبني استراتيجية كطنية-   2
 .اجيزة المكافحة 

مف أجؿ اعماؿ _ كلحيف صدكر قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الجديد -  دعكة القضاء - 3
 بحدىا االقصى كبعقكبة 1975لسنة  (558)العقكبات الكرادة في االمر بشأف العقاقير الخطرة رقـ 

.  السجف كعدـ االكتفاء بالغرامة فقط ، ككذلؾ عدـ استبداؿ الحكـ بالحبس بالغرامة

، تعزيز التكاجد الفمسطيني عمى الساحتيف العربية كالدكلية في مجاؿ مكافحة المخدرات-  4
األنضماـ كالمصادقة عمى االتفاقيات العربية كالدكلية الخاصة بالمخدرات اك االتفاقيات االخرل ذات ك

 ككذلؾ المشاركة ألفعالة في المؤتمرات كالمنظمات االقميمية كالدكلية المتعمقة بمكافحة ،العالقة
 .المخدرات

 بالصبر كالقدرة عمى إخراج ممدفأف  إال أف نحمد اهلل عمى نعمتو في مأخيرا كليس آخرا لـ يبقى ؿك
.   ىذه ا في صكرتوالدراسةىذا 
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قائمة المصادر كالمراجع  

: المصادر: أكال

. القرأف الكريـ. أ

: التشريعات الفمسطينية أكالتشريعات السارية في فمسطيف. ب 

  .2011 قانكف المختبر الجنائي لسنة مشركع -1
. 2010 بصيغة  قانكف العقكبات الفمسطينيمشركع -2
 كتعديالتو 2003ة  لسف(القديـ)  قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطينيمشاريع -3

  . 2014 كالمشركع الجديد لسنة 2013 كسنة 2009في سنة 
  . 2008لسنة  (4) بقانكف بشأف القضاء العسكرم رقـ قرار -4
 . األمكاؿ بشأف مكافحة غسيؿ 2007لسنة  (9) بقانكف رقـقرار -5
. كالحدكد بشأف تنظيـ اإلدارة العامة لممعابر 2006لسنة  (16) الرئاسي رقـالمرسـك -6
 .  2006لسنة  (1)تعميمات النائب العاـ رقـ  -7
 .2005لسنة  (1)رقـ  (المعدؿ) مكافحة الفساد قانكف -8
 .2005لسنة  (8) الخدمة في قكل األمف رقـ قانكف -9

 . 2005 المعدؿ بالقانكف لسنة 2003 األساسي الفمسطيني لسنة القانكف -10
. 2004لسنة  (20) الصحة العامة رقـقانكف -11
  .2001لسنة (2) أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ قانكف -12
. 2001لسنة  (3) االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ قانكف -13
. 2000لسنة  (5) المركر الفمسطيني رقـقانكف -14
 مف لمكقاية  المجنة الكطنية العمياأنشاء بشأف ـ1999لسنة  (3) الرئاسي رقـ المرسـك -15

. المخدرات كالمؤثرات العقمية
. 1998لسنة  (16) الرئاسي بشأف مختبرات الجامعات رقـ القرار -16
. بشأف األسمحة كالذخائر1998لسنة (2) رقـ قانكف -17
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". السجكف" بشأف مراكز األصمح كالتأىيؿ 1998لسنة  (6 ) رقـ قانكف -18
 . بشأف نقؿ السمطات كالصالحيات1995لسنة  (5) رقـ قانكف -19
القاضي بأنشاء قضاء عسكرم ، 19/11/1994بتاريخ   (19) الرئاسي رقـ المرسـك -20

فمسطيني في السمطة الكطنية الفمسطينية يعمؿ بمجمكعة التشريعات الجزائية لمنظمة 
 . التحرير الفمسطينية

. 1979 العقكبات الثكرم لسنة قانكف -21
. 1979 أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لسنة قانكف -22
. 1975لسنة (558) العسكرم بشأف العقاقير الخطرة رقـ األمر -23
. 1972لسنة (437) العسكرم رقـاألمر -24
 بشأف استمرار العمؿ بالقكأنيف كاألنظمة كاألكامر التي كأنت 1994لسنة  (1) رقـ القرار -25

 . في األراضي الفمسطينية5/6/1967سارية المفعكؿ قبؿ تاريخ 
. 1965لسنة  (38 ) األمف العاـ األردني رقـ قانكف -26
. 1962لسنة  (19) المخدرات المصرم رقـ قانكف -27
. 1962لسنة  (11) الجمارؾ كالمككس األردني رقـ قانكف -28
. 1960لسنة  (16) العقكبات األردني رقـقانكف -29
. 1955لسنة (10) العقاقير الخطرة األردني رقـ قانكف -30

:  التشريعات العربية. ج

 المعدؿ 2012 العربي النمكذجي االسترشادم لمكافحة غسيؿ األمكاؿ لسنة القانكف -1
 .    2003لمقانكف لسنة 

  االمارات العربي االسترشادم لمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات كما في حكمياقانكف -2
.     2004القانكف العربي النمكذجي االسترشادم لمكافحة غسيؿ األمكاؿ لسنة 

كتعديالتو 1988لسنة  (11) المخدرات كالمؤثرات العقمية األردني رقـ قانكف -3
. 1986 العربي المكحد النمكذجي لممخدرات لسنة القانكف -4
كتعديالتو 1961لسنة  (9) أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـقانكف -5
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. 1960لسنة (180) مكافحة المخدرات المصرم رقـقانكف -6
. كتعديالتو1950لسنة  (150) االجراءات الجنائية المصرم رقـ قانكف -7

 العربية ك الدكلية تاالتفاقيا. د 

  .2010 العربية لمكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب لسنة االتفاقية -1

. 2010 العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية لسنة االتفاقية -2

 . 2010 العربية لمكافحة الفساد لسنة االتفاقية -3
  .2005  الدكلية  لمكافحة  المنشطات  في  مجاؿ الرياضة لسنة االتفاقية -4
. 2003 االمـ المتحدة لمكافحة الفساد عاـ اتفاقية -5
  .2000 لسنة األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنيةاتفاقية -6
 العربية لمكافحة االتجار كاالستعماؿ غير المشركعيف بالمخدرات كالمؤثرات العقمية االتفاقية -7

 .1994لسنة 
 المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لسنة ير االمـ المتحدة لمكافحة االتجار غاتفاقية -8

1988  . 
 . 1986 العربية لمكافحة المخدرات لسنة االستراتيجية -9

. 1972 بصيغتيا المعدلة ببركتكككؿ جنيؼ 1961 الكحيدة لممخدرات لسنة االتفاقية -10
 . 1971 المؤثرات العقمية لسنةاتفاقية -11

: المراجع. ثأنيا

: الكتب

 اماـ القضاء العسكرم يفعدـ مشركعية محاكمة المدنييف الفمسطيني:  ناصرالريس، -1
 .2011 مؤسسة الحؽ، راـ اهلل ،،1، طالفمسطيني
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، منشكرات الحمبي 1، طالمضمكف النفسي لقانكف المخدرات:  عبد الرحمف محمدالعيسكم، -2
 .2011الحقكقية، بيركت، 

 كالمؤثرات العقمية في راتنحك استراتيجية كطنية لمكافحة المخد:  خالد محمد محمكدخميؿ، -3
رسالة )، 2010 العربية السعكدية  المممكة/الرياض ،فمسطيف، جامعة نايؼ لمعمـك االمنية

.  (ماجستير غير منشكرة

سبؿ مكافحة تسريب  المؤتمر العربي الثالث كالعشريف لرؤساء اجيزة مكافحة المخدرات، كثائؽ -4
، البند التاسع مف جدكؿ السالئؼ الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشركع لممكاد المخدرة

 .9/7/2009-8مف  (غير منشكر)االعماؿ، عماف، 

الجزء الثاني، المكاجية التشريعية لمكافحة جرائـ :  ككيفية مكاجيتيادراتالمخ راسخ، ابراىيـ -5
، مطبعة ألفجيرة الكطنية االمارات العربية المتحدة الرقـ 2008، 2 طالمخدرات كالمؤثرات العقمية،

 .345 -0217المكضكعي 

 الخاصة قدمةمنياج دكرة مكافحة المخدرات المت: إدارة مكافحة المخدرات األمف العاـ، مديرية -6
 .(غير منشكر)، 2007- 2006ف، عماف، . د. ، بلمضباط

 .  2007 ،، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت1، طجرائـ المخدرات:  محمد مرعيصعب، -7

، المسئكلية الجنائية في قانكف المخدرات: كالدناصكرم، عز الديف.  الحميدعبد الشكرأني، -8
. 2006القاىرة، د، ف، 

دراسة -  قكأنيف المخدرات الجزائة :  كامؿ فريد، تقديـ البركفيسكر ايكارد ىكرفالسالؾ، -9
 عمـ األجراـ كالسياسة ثمقارنة لقكأنيف المخدرات في المأنيا كالبالد العربية عمى ضكء ابحا

 9953-462-98-4رقـ االيداع  . 2006 .، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت1، طالجنائية
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المنشطات الرياضية مف قاعدة االباحة : كحمك، نضاؿ ياسيف.  محمد سميمافاألحمد، -10
 لمنشر كالتكزيع، عماف، جيينة، 1 ط،دراسة تحميمية–  الرياضية لجريمةالجنائية الى قانكف ا

 .359/2/2003 ،رقـ االيداع.  2002

، 1الكتاب االكؿ، ط –  الفمسطينيالتشرعاصكؿ االجراءات الجزائية في :  سالـ احمدالكرد، -11
 .  2002 ،مكتبة القدس، القدس

 كدار الثقافة لمنشر لية الدار العممية الدك،1، طالجريمة المنظمة:  ككركيس يكسؼداكد، -12
 .2001 ،كالتكزيع، عماف

 الدكلي لمكافحة الجريمة، دراسة لالستراتيجية الكطنية لمتعاكف التعاكف : عالء الديفشحاتة، -13
 قـ االيداع 264 ص،2000 القاىرة، كالتكزيع، لمنشر ايتراؾ، 1ط ،اتالدكلي لمكافحة المخدر

 .977-5723-14- ،0 كالرقـ الدكلي 16002/99

 اإلستراتيجية الكطنية لمتعاكف دراسة–التعاكف الدكلي لمكافحة المخدرات:  الديفعالء شحاتو، -14
. 2000، ايتراؾ لمنشر كالتكزيع، 1، طالدكلي لمكافحة المخدرات

 ،، مطابع االخكة، غزة2،  طاساليب التحقيؽ كالبحث الجنائي ألفني:  خميؿ حسفالجريسي، -15
2000  . 

محاكـ امف الدكلة كالمحاكـ : (القانكف) حقكؽ االنساف كالبيئة ة الفمسطينية لحمامالجمعية -16
 .1999 ، القدس،ف. ، د1، ط كحكـ القانكفلسطيفالعسكرية في ؼ

 ألفني لالصدارات لمكتب، ا1، ط الشاممة في جرائـ المخدراتعةالمكسك:  عمرك عيسىألفقى، -17
 9639/98االيداع .82 ك81، ص1999القانكنية، القاىرة، 

، القاىرة، دار محمكد لمنشر 3، طالدفكع في قضايا المخدرات:  مصطفى مجدمىرجة، -18
. 1998كالتكزيع، 

 .1997 ، عماف،ف. د. ، ب1، طنتشارىااالمخدرات اضرارىا كاسباب :  صالحالسعد، -19
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معمقا عميو بألفقو كأحكاـ النقض كاإلدارية العميا – قانكف المخدرات:  مجدم محبحافظ، -20
 .1997 ،، القاىرة، المكتبة القانكنية 2، طكالدستكرية العميا

ف، دار النيضة . س. ، دمحميا– استراتيجية مكافحة المخدرات دكليا :  عمي احمدراغب، -21
. 977 -04- 1706- 8الترقيـ الدكلي،  – 5546/1996رقـ االيداع . 1997العربية، القاىرة، 

 اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ،1 ط،مشكمة المخدرات كاإلدمأف:  الركس، احمدأبك -22
1996 .

 لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، الميسرة، دار اصكؿ ألفقو: عبد الرحمف فاضؿ،  الكأحدعبد -23
 (.1015/8/1996)رقـ االيداع . ، الصفحات1996

، القاىرة، المكتبة 1، طالمشكالت األجرائية في قضايا المخدرات:  مجدم محبحافظ، -24
 .1992القانكنية، 

، مكتبة دار 1، طالكجيز في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية األردني:  محمد صبحينجـ، -25
 .1991الثقافة، عماف، 

، دار الثقافة لمنشر 4القسـ العاـ، ط– شرح قانكف العقكبات األردني:  محمد صبحينجـ، -26
  843/12/1990رقـ االيداع - 156- 153، ص1996كالتكزيع، عماف، 

رقـ االيداع . 1988، القاىرة، مكتبة غريب، 2، طجرائـ المخدرات:  ادكار غاليالذىبي، -27
 977- 172- 172- 0الترقيـ الدكلي - 3143/87

، 1، ط كقكاعد الضبط كالتفتيش كتسبيب األحكاـلمخدراتقضاء ا:  السيد خمؼمحمد، -28
.   ف.س. د،القاىرة، دار المطبكعات الجديدة

س ف .  ب،ف.د. االسكندرية، بكلى،، الطبعة االشرح تشريعات المخدرات:  عبد ألفتاحمراد، -29
 .125497رقـ االيداع . 
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  :الدكريات كالمنشكرات. ب 

 .2006حزيراف /  عماف، العدد االكؿ:مجمة اردف بال مخدرات  -1

.  2009حزيراف / ، العدد السابع عمافمجمة اردف بال مخدرات، -2

.   ، جمعية الصديؽ الطيب، محافظة القدس2012مجمة االصدقاء، العدد االكؿ، كأنكف االكؿ  -3

  . 2010مؤسسة المقدسي، حقكؽ االنساف اكال، التقرير السنكم،  -4

المبادمء كاألحكاـ القضائية  - ج

-2005في القضايا الجزائية ) مجمكعة المبادمء الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية –1
 .2010 المحكمة العميا الفمسطينية، راـ اهلل ،  –، الجزء الثاني، اصدار المكتب ألفني ( 2006

 المبادمء القانكنية لمحكمة التمييز –مجمكعة األحكاـ الجزائية : خالد، محمد، كخالد يكسؼ- 2
، الجزء الثاني، ككالة التكزيع األردنية، عماف، 1 ،ط1995- 1988في القضايا الجزائية مف سنة 

 1476/11/1996رقـ االيداع . 1996

 ،دكف تحديد المبادم القانكنية لمحكمة التمييز األردنية في القضايا الجزائيةمدغمش، جماؿ، - 3
. ،  1996الطبعة، عماف، المكتبة المركزية، 

 المبادمء القانكنية لمحكمة –مجمكعة األحكاـ الجزائية : خالد، محمد، كخالد يكسؼ - 4
،االصدار االكؿ، الدار العممية 1 ، ط 2001- 1996التمييز في القضايا الجزائية مف سنة 

 . 2002الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ، 

 اصدار المكتب الفني –في القضايا الجزائية كالحقكقية  (الييئات العامة)أحكاـ المحكمة العميا - 5
 . 101 ، ص2012، راـ اهلل ، 

 27/2/2013 تاريخ 172/2005حكـ محكمة بداية قمقيمية في جناية رقـ - 
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. منظكمة التشريع كالقضاء في فمسطيف: المقتفي- 

.  مكقع عدالة لممعمكمات القانكنية - 

: مكاقع األنترنت. د 

1. nauss.edu.sa/Ar/G0lleges and Genters /Researches Genter/…/2.pdf             

2. . pulpit.alwatanvoice.com/content/print/189186.html                     

3. http://safa.ps/details/news/9749  

4. www.paltimes.net/olddetails/news/92199  

5. arabic.people.com.cn 

6. www.alquds.com/news/article/view/id/457614  

7. kenanaon.com/users/thefreelawyar 

8. www.alriyadh.com/.../article279591.html                                        

9. muqtafi.birzeit.edu 

10. lawpractice-iskandar.blogspot.com/2012/01/blog-post_08.html 

11. www.alifta.net/fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page...1...2       

12. www.iasi.net/iasi?fulltex&ald=1355  

13. arabhumansecuritynetwork.wordpress.com  

14. dvd4arab.maktoob.com 

http://safa.ps/details/news/9749
http://www.alifta.net/fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page...1...2
http://www.iasi.net/iasi?fulltex&ald=1355
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15. alisalamah.net/news.php?action=show&id=39    

16. kenanaonline.com/users/MuhammadAshadaw/posts/536055               

17. www.moqatel.com  

18. www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?24840  

19. faculty.ksu.edu.sa/74117/DocLib.doc / 

20. arabic.arabia.msn.com/lifestyle/health 

21. dr-nabil.com       

22. www.wafainfo.ps     

23. pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/02/07/73909.html 

24. www.nauss.edu.sa/Ar/.../TrainingCollege/Trainingactivities/.../3.pdf  

a. uqu.edu.sa/page/ar/82520 

25. kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=303012  

26. drug-addiction-blog.blogspot.com/2010/08/blog-post_973.  

27. www.dr-nayef.com/d/pageother.php?catsmktba=273  

28. sciencesjuridiques.ahlamon                                                                                                                         

tada.net/t630-topic                                            

29. ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/.../khaledobeidi.pd  

30. www.free-pens.org/index.php?show=news&action=article&id=141  

http://www.moqatel.com/
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31. www.qalqilia.edu.ps/khal.htm  

32. zuheirkhalil.com/book/abhath/jar.doc 

33. www.ffu.ps/index.php?option=com_content&view=article...  

34. www.startimes.com/?t=25915385  

35. www. damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/.../509-526.pdf              

36. www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=594149  

37. www.imn.iq/articles/view.320/ 

38. aliftaa.jo/ArticlePrint.aspx?ArticleId=161 

39. www.3kalam.com/vb/t48004.html  

40. www.yousefsalama.com/news.php?maa=View&id=862  

41. lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210 

42. muqtafi.birzeit.edu/ 

43. www.lob.gov.jo/  

44. www.palpolice.ps/ 

45. www.alghoraba.com/wthaeq/32_mraseem_abas.htm  

46. https://www.facebook.com/permalink.php?id=245427768857323...  

47. lawpractice-iskandar.blogspot.com/2012/01/blog-post_08.html 

http://www.palpolice.ps/
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48. qanon.ps/news.php?action=view&id=6454 

49. ar.wikipedia.org/wiki/  

50. alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=303012 

51. www2.ju.edu.jo/..   

52. ar.wikipedia.org/wiki/  

53. . https://www.facebook.com 

54. pulpit.alwatanvoice.com/content-191685.html  

55. kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/335388  

56. hntahara.org   www.al-maqdese.org/ar  

57. ncssociety.org/ar/news.php?action=view&id=8  

58. forum.ramallah-land.com/f31/t40216  

59. www.insanonline.net/news_details.php?id=2697 

60. www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/ar/.../projects-summary.html                 

61. www.emro.who.int/ar/entity/about-us/  

62. www.alzaytouna.net/permalink/48972.html 

63. www.nauss.edu.sa/.../... 

64. acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K12.HTM 

http://www.insanonline.net/news_details.php?id=2697
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65. www.kuwait-history.net     

66. www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/ResearchesCenter/…/6.pdf  

67. www.nauss.edu.sa/Ar/NationalCooperation/Pages/mjlswzra.aspx                

68. www.aim-council.org/DrugsAffairs/Pages/efforts.aspx  

69. www.sdarabia.com/preview_news.php?id=30527&cat=8  

70. www.elazayem.com      

71. www.moqatel.com 

72. https://www.unodc.org/documents/...Uploads/.../V0984961-Arabic.pdf  

73. ar.wikipedia.org/wiki. 

74. www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/457044.html 

75. www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=585177  

76. www.moh.ps/?lang=0&page=3&id=1902  

77. www.hanancoo.org/pdf/valu_low.pdf  

78. nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=249  

79.    www.elaph.com/Web/news/2014/1/866518.html  

: المقابالت الشفكية . ىػ 

محضر اجتماع  معالي كزير العدؿ  بالمجنة ألفنية المكمفة مف المجنة العميا بمراجعة مشركع . 1
. صباحا10:55الساعة  . 19/1/2014بتاريخ . راـ اهلل . قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية 

http://www.elazayem.com/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/457044.html
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 . 3/6/2013بتاريخ . قمقيمية  .  رئيس محكمة بداية قمقيمية–مقابمة مع القاضي سائد الحمداهلل . 2
. صباحا11:00الساعة 

/ 5/10تاريخ .راـ اهلل . ابراىيـ ابك عيف مدير ادارة مكافحة المخدرات / مقابمة مع العقيد .  3
   .  13..:الساعة  . 2013

. قمقيمية . مقابمة مع الدكتكر فايز ياميف  مدير دائرة الصحة النفسية في مديرية صحة قمقيمية . 4
.   صباحا11..:الساعة . 20/11/2013تارخ  
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 الممحؽ

 .2014مشركع قانكف المخدرات كالمؤثرات العقمية الفمسطيني لسنة 
 قانكف المخدرات كالمؤثرات العقميةمشركع 

  ـ2014لسنة  (  )رقـ 
 رئيس دكلة فمسطيف

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

 10منو؛ كعمى قانكف العقاقير الخطرة رقـ  (43)ـ، كال سيما المادة 2003بعد االطالع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 السارم في 1960 لسنة (16) كتعديالتو المعمكؿ بو في محافظات الضفة، كعمى قانكف العقكبات األردني رقـ 1955لسنة 

 كتعديالتو السارم في قطاع غزة ، كعمى قانكف 1936لسنة  (74)الضفة الغربية، كعمى قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
( 3) كتعديالتو المعمكؿ بو في قطاع غزة، كعمى قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 1962 لسنة 19المخدرات رقـ 

، كبناءن عمى تكصية المجمكعة الكطنية العميا لمخطة التشريعية؛ كبناء عمى ما أقره مجمس الكزراء في جمستو 2001لسنة
 ـ؛ كبناء عمى مقتضيات المصمحة العامة؛ كالصالحيات المخكلة لنا؛ أصدرنا القانكف 2014/  / المنعقدة بتاريخ  

:-  التالي

 1 المادة

 يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذا القانكف المعأني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير 
: ذلؾ

. كزير الصحة: الكزير

. كزارة الصحة: الكزارة

الجية التي يصدر بتحديدىا قرار مف كزير الصحة لتتكلى مسؤكلية اتخاذ التدابير كالقرارات المقصكدة : السمطة المختصة
.  في ىذا القانكف

الجرائـ المنصكص عمييا في جميع مالحقة التي تختص بلمديرية العامة لمشرطة التابعة ؿ  االدارة :إدارة مكافحة المخدرات 
. المرجع األساسي  لمكافحة جميع جرائـ المخدراتتعتبر ىذه االدارة ك، ىذا القانكف  كتعقب مرتكبييا 

  الممحقة بيذا 4 ك2 ك1كؿ مادة طبيعية  اك تركيبية مف المكاد المدرجة في الجداكؿ ذكات االرقاـ : المادة المخدرة
 .القانكف

  الممحقة 8ك7   ك 6ك 5 كؿ مادة طبيعية  اك تركيبية مف المكاد المدرجة في الجداكؿ  ذكات االرقاـ : المؤثرات العقمية
.  بيذا القانكف

 كفقا لما ىك منصكص  أك مؤثر عقمي يحتكم عمى  مخدر اك نصؼ جامدمزيج سائؿ اك جامدمحمكؿ اك كؿ :  المستحضر
. الممحؽ بيذا القانكف (3)عميو في الجدكؿ رقـ 
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 ، كىي المكاد   جميع المنتجات الكيماكية التي تستخدـ في عمميات صنع المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية:السالئؼ
 .الممحؽ بيذا القانكف (9)الجدكؿ رقـ المدرجة في 

بذكر نباتات المدرجة في أم مف  ك  النباتات:النباتات كبذكر النباتات التي ينتج عنيا أم مكاد مخدرة  اك مؤثرات عقمية 
 .الجداكؿ الممحقة بيذا القانكف 

. " الترأنزيت"رىا عب اك دكلة فمسطيفنقؿ المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية مف مكأف الى ّاخر داخؿ : النقؿ

 التيريب؛ جمب اك اخراج المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية مف اك الى اقميـ الدكلة ، كيشمؿ نقؿ تمؾ المكاد بطريقة 
 .العبكر بصكرة غير مشركعة

. فصؿ المادة المخدرة اك المؤثرات العقمية عف اصميا النباتي: األنتاج

ام عممية يتـ الحصكؿ بكاسطتيا عمى أم مادة مخدرة اك مؤثرات عقمية بغير طريقة األنتاج بما في ذلؾ عمميات : الصنع
كصنع ، كاالستخراج كتحكيؿ المادة المخدرة  الى مادة مخدرة أخرل  كالمؤثرات العقمية الى مؤثرات عقمية  اخرل  التنقية

 .مستحضرات غير التي يتـ تركيبيا مف قبؿ الصيدليات  بناء عمى كصفة طبية

أم عمؿ مف أعماؿ البذر أك الغرس لمنباتات المخدرة بقصد األنبات أك أم مف أعماؿ العناية بالنبات منذ بدء : الزراعة
 .كتشمؿ التعامؿ مع أم مف أجزاء النبات أك مع بذكره في أم طكر مف أطكار نمكىا، نمكه كحتى نضجو كجنيو 

 2المادة 

 اك نقميا دكلة فمسطيفيحظر استيراد أم مادة مف المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية اك تصديرىا اك ادخاليا  الى -  أ
 اكاالتجار  بيا اك أنتاجيا اك صنعيا اك تممكيا  اك حيازتيا  اك احرازىا اك بيعيا اك شراؤىا  اك تسميميا اك تسمميا اك

التبادؿ بيا اك التنازؿ  عنيا بأم صفة كأنت اك التكسط  في أم عممية مف تمؾ العمميات اال اذا كأنت لالغراض الطبية 
.  بمقتضى ترخيص خطي مف الكزير كفي األحكاؿ كالشركط المنصكص عمييا في التشريعات  المعمكؿ بيالميةاكالع

يحظر استيراد أم مستحضر اك تصديره اك صرفو طبيا اك صنعو اك التداكؿ اك التعامؿ بو اال لالغراض الطبية - ب
. كفي األحكاؿ  كالشركط المنصكص عمييا في التشريعات المعمكؿ بيالمية اكالع

يترتب عمى السمطات الجمركية قبؿ التخميص عمى أم مكاد كيميائية يمكف أف ينتج منيا مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية - ج
مكافقة الكزارة عمى التخميص عمييا عمى أف تحدد المكاد المشمكلة بأحكاـ ىذه ألفقرة بمقتضى تعميمات يصدرىا الكزير  اخذ
 .نشرىا في الجريدة الرسمية  كيتـ

عالـ مدير الجمارؾ أف - 1- د يجكز لكزير الداخمية بناءا عمى عرض مدير عاـ الشرطة كبعد اخذ إذف النائب العاـ كا 
إلى دكلة أخرل تطبيقا لنظاـ التسميـ المراقب إذا دكلة فمسطيف يسمح خطيا بمركر شحنة مف المكاد المخدرة عبر أراضي 

 .رأل أف ذلؾ سيساىـ في الكشؼ عف األشخاص الذيف يتعاكنكف عمى نقؿ الشحنة كالجية المرسمة إلييا

التعاكف الدكلي اك طمب اك تقديـ  المساعدة القضائية المتبأدلة اتماـ أم أجراء في مجاؿ يجكز لمسمطات المختصة - 2
 .األنظمة النافذة كذلؾ تنفيذا لالتفاقيات التي تككف فمسطيف طرفا فييا اك عمال بمبدأ المعاممة بالمثؿ ككفقا لمقكأنيف 
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 3المادة 

 ال يجكز صنع مستحضر صيدألني ادخؿ في تركيبو أم مادة مخدرة اك مؤثرات عقمية في أم مصنع لالدكية اال بعد 
القانكف كال يجكز ليذه المصأنع استعماؿ المكاد المخدرة اك   مف ىذا2الترخيص المنصكص عميو في المادة  الحصكؿ عمى

 .التي في حيازتيا اال في صنع المستحضرات الصيدألنية المؤثرات العقمية

 4 المادة

نمك  يحظر استيراد اك تصدير النباتات اك بذكر النباتات التي ينتج عنيا أم مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية في جميع  اطكار
 التعامؿ اك التداكؿ بيا بأم صكرة مف الصكر بما في تحضر زراعتيا اكتمؾ النباتات اك الحالة التي تككف عمييا ، كما 

كشراؤىا كبيعيا كنقميا كتسميميا كتسمميا كالتنازؿ عنيا كأجراء التبادؿ بيا اك التكسط في كاحرازىا كحيازتيا  ذلؾ تممكيا
 .العمميات كذلؾ ميما كأنت الغاية مف ذلؾ التعامؿ اك التداكؿ أم عممية مف ىذه

 5المادة 

 لمكزير كبالشركط التي يضعيا ،الترخيص بحيازة المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية اك بزراعة أم نبات مف النباتات الممنكع 
زراعتيا اكأف تسمح ليا باستيراد ىذه النباتات اك بذكرىا كفي ىذه الحالة تخضع لتدابير االستيراد المنصكص عمييا في 

:- الستعماليا في االغراض الطبية كالعممية الم مما يميالالئحة التنفيذية ليذا القانكف ، كذلؾ 

. المعاىد العممية كمراكز البحث العممي المنشأة كفؽ أحكاـ التشريعات النافذة- أ

. أم جية رسمية اك خاصة يتطمب عمميا حيازة ىذه المكاد - ب

 6المادة                                           

 كال تزيد عمى ثالثة  أردني كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينارة يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عمى سف
أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان كؿ مف حاز اك احرز اك أشترل اك سمـ اك نقؿ اك أنتج اك صنع  أردني  أالؼ دينار

مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية اك زرع نباتان مف  النباتات التي ينتج عنيا مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية كلـ يكف االقداـ عمى 
 . بيا اك لتعاطييا كفي غير األحكاؿ المرخص بيا قانكنياأم فعؿ مف ىذه االفعاؿ بقصد االتجار

 7المادة 

 كال تزيد  أردني كبغرامة ال تقؿ عف عشرة أالؼ دينارةعشرة سفاثنى  ف لمدة ال تقؿ ع المؤقتةيعاقب باألشغاؿ الشاقة-  أ
 كؿ مف أقدـ عمى أم فعؿ مف االفعاؿ التالية  بقصد  أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان  أردني دينار عمى عشريف ألؼ

:- االتجار

 أنتج اك صنع أم مادة مخدرة اك مؤثرات عقمية اك أستكردىا اك صدرىا اك قاـ  بنقميا اك خزنيا كذلؾ في غير األحكاؿ- 1
. المرخص بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا

اك  أشترل اك باع أم مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية  اك نباتا مف النباتات المنتجة لمثؿ تمؾ  المكاد اك المؤثرات اك حاز-2
 احرز اك خزف مثؿ تمؾ المكاد كالمؤثرات كالنباتات اك تعامؿ اك تداكؿ بيا بأم صكرة مف الصكر بما في ذلؾ تسمميا  اك

. تسميميا اك تكسط في أم عممية مف ىذه العمميات في غير الحاالت المسمكح بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا
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 زرع أم مف النباتات التي ينتج عنيا أم مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية اك استكرد اك صدر مثؿ تمؾ النباتات اك تعامؿ- 3
اك  اك تداكؿ بيا بأم صكرة مف الصكر بما في ذلؾ حيازتيا اك احرازىا اك شراؤىا اك بيعيا اك تسمميا اك تسميميا اك نقميا

. خزنيا كذلؾ في أم طكر مف اطكار نمكىا اك الحالة التي تككف عمييا

عشريف خمسة ك كال تزيد عمى  أردني دينار ألؼعشرخمسة تككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة كبغرامة ال تقؿ عف - ب
 (أ)اذا ارتكبت أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ألفقرة  أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان  أردني دينار ألؼ

: التالية مف ىذه المادة في أم مف الحاالت

في حالة التكرار كلممحكمة أف تعتمد في اثبات التكرار أم حكـ صادر بأدأنة الجاني في أم جريمة مف الجرائـ - 1
. عمييا في ىذه المادة بما في ذلؾ األحكاـ القضائية االجنبية المنصكص

اك المستخدميف اك العامميف المنكط بيـ مكافحة الجرائـ اك  المكظفيف   العمكمييفاذا كأف الجاني مف المكظفيف- 2
المؤثرات العقمية اك القياـ بأعماؿ الرقابة كاالشراؼ عمى التعامؿ اك التداكؿ بيا اك حيازتيا اك  المتعمقة بالمكاد المخدرة اك
. عمييا في ىذا القانكف أم مف االعماؿ المنصكص

اذا ارتكب الجاني أم جريمة مف تمؾ الجرائـ باالشتراؾ مع قاصر اك أحدان مف أصكلو أك فركعو أك زكجو أك أحدان ممف - 3
 أحدا مف المذككريف اعاله أك استخدـ يتكلى تربيتيـ أك مالحظتيـ أك ممف لو سمطة فعمية عمييـ في رقابتيـ أك تكجيييـ

 . اك لتعاطييا كفي غير الحاالت كاألحكاؿ المرخص بيا قانكنيا في ارتكابيا  شخصان أخر دكف معرفة ذلؾ الشخصاك

 .شخص أك أكثر أك إلحاؽ ضرر جسيـ بصحتيـ إذا تسبب المخدر في كفاة - 4

ارتكبت الجريمة في أحدل دكر العبادة اكالمؤسسات الثقافية اك التعميمية أك الرياضية أك مراكز اإلصالح اك التأىيؿ اذا - 5
 .أك أماكف الحبس االحتياطي اك في الجكار المباشر ليذه االماكف

 .غيره بأية كسيمة مف كسائؿ اإلكراه أك الغش اك االغراء الرتكاب الجريمةالجاني حمؿ  اذا – 6

 8المادة 

كال تزيد عمى أردني يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف عشر سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة أالؼ دينار -  أ
: كؿ مف أقدـ بمقابؿ عمى أم فعؿ مف االفعاؿ التالية  أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان  أردني عشر ألؼ دينار خمسة

قدـ الى أم شخص أيا مف المكاد المخدرة اك المؤثرة العقمية اك سيؿ لو الحصكؿ عمييا كذلؾ في غير الحاالت  - 1
. اك المسمكح بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا المرخص

رخص لو بحيازة مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية الستعماليا في غرض اك اغراض معينة كتصرؼ بتمؾ المكاد كالمؤثرات - 2
. بأم صفة في غير تمؾ االغراض

. اعد مكأنا اك اداره  لتعاطي المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية اك لمتعامؿ اك لمتداكؿ بيا فيو اك ىيأ مثؿ ذلؾ المكأف- 3

 مف ىذه المادة بغير مقابؿ فيعاقب مرتكبيا باألشغاؿ الشاقة (أ)اذا ارتكبت أم مف الجرائـ المنصكص عمييا في ألفقرة - ب
أك  أردني  كال تزيد عمى خمسة أالؼ دينار أردنيالمؤقتة  مدة ال تقؿ عف ثالث سنكات كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة أالؼ دينار

. ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 
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 كال  أردني  كبغرامة ال تقؿ عف عشر أالؼ دينارقتة لمدة خمسة عشر عاماتككف العقكبة الكضع باألشغاؿ الشاقة المؤ- ج
اذا  أرتكبت أم مف الجرائـ المنصكص عمييا  أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أردني دينار  تزيد عمى عشريف ألؼ 

: مف ىذه المادة في أم مف الحاالت التالية  (أ)في ألفقرة 

في حالة التكرار كلممحكمة أف تعتمد في اثبات التكرار أم حكـ صادر بأدأنة الجاني في أم جريمة مف الجرائـ - 1 
. عمييا في ىذه المادة بما في ذلؾ األحكاـ القضائية االجنبية المنصكص

العامميف المنكط بيـ مكافحة الجرائـ المتعمقة بالمكاد اك  اك مف في حكميـ  العمكمييفاذا كأف الجاني مف المكظفيف- 2
المؤثرات العقمية اك القياـ بأعماؿ الرقابة كاالشراؼ عمى التعامؿ اك التداكؿ بيا اك حيازتيا اك أم مف االعماؿ  المخدرة اك
. عمييا في ىذا القانكف المنصكص

اذا ارتكب الجاني أم جريمة مف تمؾ الجرائـ باالشتراؾ مع قاصر اك أحدان مف أصكلو أك فركعو أك زكجو أك أحدان ممف - 3
 أحدا مف المذككريف اعاله أك استخدـ يتكلى تربيتيـ أك مالحظتيـ أك ممف لو سمطة فعمية عمييـ في رقابتيـ أك تكجيييـ

قدمت اليو المادة المخدرة اك   اك لتعاطييا ، اك كأف الشخص الذم في ارتكابيا  شخصان أخر دكف معرفة ذلؾ الشخصاك
 .في غير األحكاؿ المرخص بيا قانكنياكأف ذلؾ كأحدا مف المذككريف اعاله،  المؤثر العقمي 

 .شخص أك أكثر أك إلحاؽ ضرر جسيـ بصحتيـ إذا تسبب المخدر في كفاة - 4

ارتكبت الجريمة في أحدل دكر العبادة اكالمؤسسات الثقافية اك التعميمية أك الرياضية أك مراكز اإلصالح اك التأىيؿ اذا - 5
 .أك أماكف الحبس االحتياطي اك في الجكار المباشر ليذه االماكف

 .غيره بأية كسيمة مف كسائؿ اإلكراه أك الغش اك االغراء الرتكاب الجريمةالجاني حمؿ  اذا – 6

 9المادة 

 كؿ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة ك بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ دينار أردني اك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا يعاقب 
أم حالة مف    مف ىذا القانكف في8 ك 7مف أقدـ عمى ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في المادتيف 

: الحاالت التالية

سكءا  اذا أشترؾ  في ارتكابيا مع أحدل العصابات  الدكلية المتعاممة بالمكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية كالتداكؿ بيا- أ
بتيريبيا اك  بأم طريقة اك صكرة أخرل ،  اك كأف شريكا مع تمؾ العصابة  عند ارتكاب الجريمة اك كأف يعمؿ لحسابيا اك 

 يتعاكف معيا في ذلؾ الكقت ، اك كأنت الجريمة التي ارتكبيا جزءا مف أعماؿ تمؾ العصابة اك مف عممية دكلية لتيريب
. المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية اك التعامؿ بيا

 اذا كأنت الجريمة  التي ارتكبيا مقترنة بجريمة دكلية اخرل بما في ذلؾ تيريب االسمحة كاألمكاؿ كتزييؼ النقد ،  اك- ب
 كأنت الجريمة جزءا مف أعماؿ عصابة دكلية تقـك بأرتكاب الجرائـ الدكلية التي يككف مجاؿ أعماليا  كميا اك أم منيا  في

 .اكثر مف  دكلة كأحدة ، اك يشترؾ في ارتكابيا مجرمكف مف اكثر مف دكلة كأحدة

 10المادة 
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 كال تزيد عمى  أردني  لمدة التقؿ عف ثالث سنكات كبغرامة التقؿ عف عشرة أالؼ دينارقتةيعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤ
كؿ طبيب قدـ الى أم شخص  اك بأحدل ىاتيف العقكبتيف أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أردني دينار   عشريف ألؼ

 الطبي كىك عالـ بذلؾ كصفة طبية بمكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية اك قدميا لو بعينيا مباشرة كذلؾ لغير العالج

 11 المادة

أك ما  أردني  كال تزيد عمى ثالثة أالؼ دينار أردني يعاقب بالحبس مدة التقؿ عف سنة كبغرامة التقؿ عف ألفي دينار- أ
يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان كؿ مف أنتج اك صنع اكاستكرد اك صدر أيا مف المستحضرات في غير الحاالت المسمكح 

. بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا

 أردني كال تزيد عمى ألؼ دينارأردني بغرامة التقؿ عف خمسمائة دينار  كا أشير  ال تزيد عف ستةيعاقب بالحبس مدة-ب
كؿ مف حاز اك احرز اكتعاطى اك سمـ اك تسمـ اك تعامؿ اك بكمتا العقكبتيف أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

  .بالمستحضرات في غير الحاالت المسمكح بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا 

 12 المادة

أك ما يعادليا أردني كالتزيد عمى ثالثة أالؼ دينار أردني تقؿ عف سنة كبغرامة التقؿ عف ألؼ دينار  يعاقب بالحبس مدة ال
ايا مف المستحضرات في غير الحاالت  كؿ مف صرؼ اك قدـ اك كصؼ اك بأحدل ىاتيف العقكبتيف بالعممة المتداكلة قانكنان 

.  المسمكح بيا بمقتضى التشريعات المعمكؿ بيا 

 13المادة 

أك ما يعادليا أردني  دينارألفيكال تزيد عمى أردني  دينار خمسمائةتقؿ عف   سنة ك بغرامة الحتىيعاقب بالحبس - أ
مف تعاطى اك استكرد اك أنتج اك صنع اك حاز اك احرز أيا مف  كؿاك بأحدل ىاتيف العقكبتيف بالعممة المتداكلة قانكنان 

ذاتيا كؿ مف زرع اك اشترل أيا مف النباتات التي تنتج  المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية بقصد تعاطييا كيعاقب بالعقكبة
 اك بغرامة ال تقؿ عف تقؿ عف سنتيف يعاقب الجاني بالحبس مدة الك تعاطييا بقصد منيا المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية 

  في حاؿ تكرار اك بكمتا العقكبتيف أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان ألفي دينار أردني كال تتجاكز ثالثة أالؼ دينارأردني 
المنصكص   كيعتمد الثبات التكرار صدكر حكـ عمى ألفاعؿ في أم جريمة مف الجرائـ المذككرة اعاله  االفعاؿأم مف 

اذا كأف الجاني يقكد مركبة تحت تاثير مخدر اك مؤثر  اك عمييا في ىذه المادة بما في ذلؾ األحكاـ القضائية االجنبية
 .عقمي استعممو بطريقة غير مشركعة

مف ىذه المادة أف تتخذ بحؽ الجاني  (أ)لممحكمة عند النظر في أم جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في ألفقرة - ب
. االجراءات  التالية بدال مف الحكـ عميو بالعقكبة المنصكص عمييا في تمؾ ألفقرة كذلؾ كفقا لما تراه مالئما لحالتو أيا مف

كالمؤثرات العقمية لممدة  أف تأمر بكضعو في أحدل المصحات المتخصصة بمعالجة المدميف عمى تعاطي المكاد المخدرة- 1
. تقررىا المجنة المعتمدة لفحص المكضكعيف في المصح رىف المعالجة التي

 المتخصصة في المعالجة النفسية كاالجتماعية لممدمنيف الحككمية اك الخاصةأف تقرر معالجتو في أحدل العيادات - 2
كالمؤثرات العقمية كالتردد عمييا كفقا لمبرنامج الذم يقرره الطبيب النفسي اك االختصاصي  عمى تعاطي المكاد المخدرة

. االجتماعي في العيادة
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 تتـ معالجة المدميف عمى تعاطي المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية المبينة في ىذه المادة كفقا لألحكاـ كاالجراءات- ج
المنصكص عمييا في النظاـ الصادر بمقتضى ىذا القانكف ليذه الغاية عمى أف ينص في النظاـ عمى مراعاة السرية  

ىكية األشخاص الذيف تتـ معالجتيـ كفي أم معمكمات اك كقائع تتعمؽ بيـ كذلؾ تحت طائمة معاقبة مف يفشي  التامة في
أك ما يعادليا بالعممة  أردني دينارخمسمائةبالحبس لمدة ال تزيد عمى سنة كأحدة كبغرامة ال تزيد عمى  تمؾ المعمكمات
.  المتداكلة قانكنان 

ال تقاـ دعكل الحؽ العاـ عمى مف يتعاطى المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية اك يدمف عمييا اذا تقدـ  قبؿ أف يتـ -1-د
، مف تمقاء نفسو اك بكاسطة أحد اقربائو الى المراكز المتخصصة لممعالجة التابعة الم جية رسمية اك الى ادارة  ضبطو
. المخدرات اك أم مركز امني طالبان معالجتو  مكافحة

مف ىذه المادة ال تقاـ دعكل الحؽ العاـ عمى كؿ مف ضبط متعاطيا لممرة االكلى  (أ)عمى الرغـ مما كرد في ألفقرة - 2
 أك أم مركز عالجي آخر يعتمده ة المركز المتخصصأم لممكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية عمى أف يتـ تحكيمو لممعالجة في 

 اذا اكصت الجية الطبية المختصة في كزارة الصحة كزير الداخمية كذلؾ خالؿ اربع كعشريف ساعة مف القاء القبض عميو
، كأف يتـ قيد اسمو في سجؿ خاص لدييا كفؽ تعميمات يصدرىا كزير الداخمية ليذه بذلؾ

.  الغاية، كدكف أف يعتبر ىذا ألفعؿ سابقة قضائية بحؽ مرتكبو

 14المادة 

 يحكـ بمصادرة المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية كالنباتات التي ينتج عنيا مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية كبذكرىا كاألدكات- أ
كاالجيزة كاآلالت كاالكعية  المستعممة ككسائؿ النقؿ المستخدمة في ارتكاب  الجريمة كذلؾ دكف أخالؿ بحقكؽ الغير 

. النية حسني

لمنيابة العامة أف تحقؽ في المصادر الحقيقية  لالمكاؿ العائدة لالشخاص مرتكبي الجرائـ  المنصكص عمييا في ىذا - ب
لمتاكد مما اذا كأف مصدر  ىذه األمكاؿ يعكد ألحد االفعاؿ المحظكرة بمكجبو كلممحكمة أف تقرر القاء الحجز عمييا  القانكف

 .كمصادرتيا

 15المادة 

  تتمؼ المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية كالنباتات المنتجة ليا كبذكرىا المحكـك بمصادرتيا مف قبؿ لجنة تؤلؼ بقرار- أ
العاـ أف تقرر اتالؼ  تمؾ  النائب العاـ كلمحكمة الدرجة االكلى خالؿ رؤيتيا مثؿ ىذه القضايا بناء عمى طمب  المدعي

. مكضكع الدعكل المصادرات عمى أف تحتفظ بعينة مناسبة مف كؿ منيا لدييا الى أف يصدر القرار النيائي  في القضية

 لمنائب العاـ أف يأذف بتسميـ المكاد المقرر اتالفيا اك أم جزء منيا الى أم جية حككمية  لألنتفاع بيا في االغراض- ب
. العممية كالصناعية كالطبية

 تتمؼ بقرار مف الكزير المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية التي يثبت ألفحص المخبرم عدـ صالحيتيا اك ينتيي التاريخ- ج
 .المحدد الستعماليا عمى أف يتضمف القرار االجراءات التي تتبع في عممية االتالؼ كالجية التي تتكلى ذلؾ

 16المادة 



238 

 

يككف لمدير ادارة مكافحة المخدرات كمعاكنيو مف الضباط كضباط الصؼ صفة مأمكرم الضابطة القضائية في جميع - أ
 مع التقيد بقكاعد االختصاص التي ينص عمييا القانكف لمنيابة العامة كالمحكمة  المختصة في أنحاء األراضي الفمسطينية

. ذات المنطقة فيما يخص االجراءات التي يجب أف تتـ بامرىا اك بمعرفتيا 

قكات امف الحدكد ك ؿ لرؤساء الضابطة الجمركية كمعاكنييـ مف الضباط كمكظفي الييئة العامة لمتبغ يككف-  ب
 لمفتشي كزارة الزراعة كالميندسيف الزراعييف فييا الذيف يصدر بتعيينيـ قرار مف كزير الزراعة صفة مأمكرم ككالشكاطيء 

 .الضابطة القضائية فيما يختص الجرائـ التي تقع في نطاؽ اختصاصيـ

 مع ادارة مكافحة  الكامؿ بالتنسيؽ كألم شخص مف اشخاص الضابطة  القضائيةعمى الرغـ مف أم قانكف اخر- ج
أم ارض  يدخؿ الىيتخذ أجراء بحؽ أم شخص بحكزتو مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية اك أف المخدرات في كؿ األحكاؿ أف 

اك  اك مكأف فيو مكاد مخدرة  اك مؤثرات عقمية اك نباتات محظكر زراعتيا بمقتضى ىذا القانكف لمتحفظ عمييا اك لقطعيا
 .جمعيا كايداعيا لدل االدارة الرسمية  المختصة بمكافحة المخدرات  لالحتفاظ بيا عمى ذمة المحاكمة

 17 المادة

يحكـ باغالؽ أم محؿ مرخص لمتداكؿ بالمكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية الغراض طبية اك عممية اك أم محؿ مرخص -أ
. مف ىذا القانكف (6)ك (5)اخرل اغالقان نيائيا اذا ارتكبت فيو أم مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف  لغاية

عمى الكزير الغاء الترخيص الخطي الممنكح بمكجب أحكاـ ىذا القانكف اذا ثبت لو مخألفة الشخص الحاصؿ عميو - ب
  .ىذا القانكف  لشركطو كأحكاـ

 18 المادة 

يترتب عمى مف رخص لو بتداكؿ المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية كالمستحضرات الغراض طبية اك عممية مسؾ -  1- أ
. اصكلية يحدد الكزير نمكذج كؿ منيا كالبيأنات الكاجب قيدىا فييا سجالت

 مدة التقؿ عف لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات كلمكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية بالنسبة ؿتحفظ السجالت االصكلية -  2
. بحضكر مفتش كزارة الصحة مف تاريخ اخر قيد في كؿ سجؿ عمى أف يتـ اتالفيابالنسبة لممستحضرات سنتيف 

أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة   أردني كال تزيد عمى ألفي دينار أردنييعاقب بغرامة التقؿ عف خمسمائة دينار- 1-ب
مف ىذه المادة الخاصة بالمكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية ، اك قاـ  (أ)مف ألفقرة  (1)قانكنان كؿ مف لـ يتقيد بأحكاـ البند 

. باخفاء أم مف السجالت  اك لـ يقـ بقيد أم بيأف مف البيأنات التي حددىا الكزير فييا

  أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أردني كال تزيد عمى خمسمائة دينارأردني يعاقب بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار - 2
مف ىذه المادة ، الخاصة بالمستحضرات اك قاـ باخفاء  أم مف السجالت  (أ)مف ألفقرة  (2)كؿ مف لـ يتقيد بأحكاـ البند 

 .الكزير فييا   اك لـ يقـ بقيد أم بيأف مف البيأنات التي حددىا

 19 لمادةا

اليجكز لمف رخص لو بحيازة مكاد مخدرة اك مؤثرات عقمية أف يتجاكز النسب التالية عند تعدد عمميات الكزف زيادة اك -أ
:- نقصان 
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. في الكميات التي ال يزيد كزنيا عمى غراـ كأحد (10%-)1

. غراما (25)في الكميات التي يزيد كزنيا عمى غراـ كأحد كال تتجاكز  (5%- )2

. غراما (25)في الكميات التي يزيد كزنيا عمى  (2%- )3

. في المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية السائمة ايا كأف مقدارىا (5%- )4

اذا تبيف لمكزارة كجكد نقص اك زيادة في الكميات المصرح باستخداميا مف المخدرات كالمؤثرات العقمية بشكؿ يخالؼ -ب
رفع تقرير ممف ىذه المادة يشكؿ الكزير لجنة لمتحقيؽ في اسباب الزيادة اك النقص كنسبة أم منيا  ك (أ)ألفقرة  أحكاـ

. بذلؾ اليو

ال  اذا ثبت لمكزير كفقا لتقرير المجنة أف النقص اك الزيادة غير مبرر يحاؿ االمر الى القضاء كيعاقب المخألؼ بغرامة- ج
أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان كفي حاؿ التكرار يعاقب أردني  كال تزيد عمى ألفي دينار أردني تقؿ عف خمسمائة دينار

أك ما  أردني كال تزيد عمى ثالثة أالؼ دينارأردني ال تقؿ عف ألؼ دينار  بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كبغرامة
 يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان 

 20المادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف  ثالثة أشير كال تتجاكز سنتيف ك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تزيد -  أ 
: عمى ثالثة أالؼ دينارأردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان اك بأحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف

أنشأ اك نشر مكقعا عمى الشبكة المعمكماتية اك أحد اجيزة الحاسب اآللي  بقصد االتجار اك التركيج اك التعاطي - 1
. بالمخدرات اك المؤثرات العقمية ك  اك تسييؿ التعامؿ فييا 

شفر أم مف المكاقع االلكتركنية التي يستخدميا تجار المخدرات لكي ال تقع تحت رقابة السمطات اك تكلى تجييز - 2
. الحاسكب اآللي بكسائؿ فؾ الشفرة المرسمة الى أحد طرفي االتجار بالمخدرات

عرض معمكمات عمى مكقع الكتركني عف كيفية تصنيع المكاد المخدرة ك المؤثرات العقمية اك السالئؼ الكيميائية  - 3
. اك عف كيفية أنتاجيا ك اساليب تسكيقيا كتركيجيا كطرؽ تعاطييا 

باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة أالؼ دينار أردني   (أ)يعاقب عمى الجرائـ المنصكص عمييا بألفقرة - ب
: كال تزيد عمى خمسة عشر ألؼ دينار أردني  أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان في أم مف الحاالت التالية

في حالة التكرار كلممحكمة أف تعتمد في اثبات التكرار أم حكـ صادر بأدأنة الجاني في أم جريمة مف الجرائـ - 1
. المنصكص عمييا في ىذه المادة بما في ذلؾ األحكاـ القضائية االجنبية

. اذا حمؿ الجاني غيره بأية كسيمة مف كسائؿ اإلكراه أك الغش اك االغراء الرتكاب الجريمة – 2

. اذا كجو نشاط الجاني لقاصر- 3

يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة ك بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ دينار أردني اك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا -ج 
: في أم حالة مف الحاالت التالية (أ)كؿ مف أقدـ عمى ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في    ألفقرة 
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اذا أشترؾ  في ارتكابيا مع أحدل العصابات  الدكلية المتعاممة بالمكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية كالتداكؿ بيا سكءا - 1
بتيريبيا اك  بأم طريقة اك صكرة أخرل ،  اك كأف شريكا مع تمؾ العصابة  عند ارتكاب الجريمة اك كأف يعمؿ لحسابيا اك 

يتعاكف معيا في ذلؾ الكقت ، اك كأنت الجريمة التي ارتكبيا جزءا مف أعماؿ تمؾ العصابة اك مف عممية دكلية لتيريب 
. المكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية اك التعامؿ بيا

اذا كأنت الجريمة  التي ارتكبيا مقترنة بجريمة دكلية اخرل بما في ذلؾ تيريب االسمحة كاألمكاؿ كتزييؼ النقد ،  اك - 2
كأنت الجريمة جزءا مف أعماؿ عصابة دكلية تقـك بأرتكاب الجرائـ الدكلية التي يككف مجاؿ أعماليا  كميا اك أم منيا  في 

. اكثر مف  دكلة كأحدة ، اك يشترؾ في ارتكابيا مجرمكف مف اكثر مف دكلة كأحدة

بما كرد  (أ)يعاقب عمى الشركع كاالشتراؾ الجرمي في ارتكاب أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في ألفقرة -  1- د
. مف ىذا القانكف (25)في المادة 

. يعاقب الجاني بنصؼ العقكبة كلك لـ تقع الجريمة األصمية- 2

 21المادة 

ج  مف ىذه المادة يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كأحدة كبغرامة ال تقؿ عف ، مع مراعاة أحكاـ ألفقرتيف  ب -  أ
أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان كؿ مف قاـك بالقكة  اك بأم أردني كال تزيد عمى ألؼ دينارأردني دينار  خمسمائة

عمى تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة كالقرارات  صكرة مف صكر العنؼ أم مكظؼ مف المكظفيف العاميف القائميف
.  ككأف ذلؾ اثناء تأدية الكظيفة اك بسببيا كاألحكاـ الصادرة بمكجبيا

مف ىذه المادة في أم   (أ)تككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة المنصكص عمييا في ألفقرة - ب
حالة 

: مف الحاالت التالية

. اذا ادت الجريمة الى اصابة المكظؼ بعاىة دائمة اك تشكيو جسيـ ال يرجى اك يحتمؿ زكالو- 1

. اذا كأف الجاني يحمؿ سالحا عند ارتكابو الجريمة- 2

 اذا كأف الجاني مف رجاؿ السمطة المنكط بيـ المحافظة عمى االمف اك تنفيذ القكأنيف  كاألنظمة المعمكؿ بيا كالقرارات- 3
. كاألحكاـ الصادر بمقتضاىا

األشغاؿ الشاقة المؤبدة ك بغرامة ال تقؿ عف ثالثيف ألؼ دينار أردني اك ما يعادليا بالعممة المتداكلة يعاقب الجاني ب- ج
 .مف ىذه المادة الى مكت أم مف المكظفيف العامميف (أ) اذا ادت الجريمة المنصكص عمييا في ألفقرة قانكنا
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 22المادة 

كبغرامة ال تقؿ عف ثالثة أالؼ دينار أردني اك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا  يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف 
ثـ غير كجيتيا اك بدؿ كسيمة  "الترأنزيت"المؤثرات العقمية بطريؽ  كؿ مف حصؿ عمى ترخيص  لنقؿ المكاد المخدرة اك

 .الرسمية المختصة النقؿ التي كأنت محممة فييا دكف الحصكؿ عمى  ترخيص مسبؽ بذلؾ التغيير اك التبديؿ مف الجيات

 23المادة 

  مف ىذا القانكف كؿ مف بادر مف الجناة الى ابالغ ام مف 9 ك 8  ك7 كاد يعفى مف العقكبة المنصكص عمييا في الـ
االمنية اك الجمركية  اك النيابة العامة عف الجريمة المرتكبة قبؿ عمميا بيا كاذا تـ االبالغ بعد عمـ السمطات  السمطات
بالجريمة فيشترط لالعفاء مف العقكبة أف يؤدم االبالغ الى ضبط باقي الجناة اك الكشؼ عف األشخاص الذيف  المعنية

 .اك ممف ليـ عالقة بعصابات محمية اك دكلية تمارس اعماال مخألفة لمقكأنيف كاألنظمة اشترككا في الجريمة

 24 المادة 

 الجريمة  المنصكص عمييا في ىذا القانكف  بعقكبةالجرائـيعاقب كؿ مف اختمؽ أدلة مادية إليقاع الغير بأحدل - أ
. المختمقة

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف اك بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار أردني كال تتجاكز ثالثة أالؼ دينار أردني اك - ب
بما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا اك بكمتا العقكبتيف كؿ مف بادر البالغ الجيات المختصة باختالقو الجريمة قبؿ صدكر 

. الحكـ في الجريمة المختمقة

 25المادة 

يعاقب الشريؾ في أم جريمة مف الجرائـ  المنصكص عمييا في ىذا القانكف بأم صكرة مف صكر  االشتراؾ بما في - أ 
في الجريمة اك التحريض عمييا اك المساعدة عمى ارتكابيا  بعقكبة ألفاعؿ  االصمي سكاء ارتكبت الجريمة  ذلؾ التدخؿ

  .اك خارجيادكلة فمسطيف داخؿ  

 .يعاقب عمى الشركع في ارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف بالعقكبة المقررة لمجريمة التامة- ب

 26لمادة ا

لمصيأدلة المكظفيف الذيف يفكضيـ الكزير دخكؿ أم محؿ مرخص لو بالتداكؿ اك التعامؿ بالمكاد المخدرة  اكالمؤثرات 
اك بتصنيفيا اك بحيازتيا اك باستعماليا ألم غرض مف االغراض  كذلؾ لمتحقؽ مف قياـ صاحب المحؿ اك مديره  العقمية

 كتنطبؽ عميو في ذلؾ قضائيةأحكاـ ىذا القانكف كيعتبر الصيدلي المفكض بذلؾ مف رجاؿ الضابطو اؿ المسؤكؿ بتنفيذ
 .الصيدلة المعمكؿ بو كيمارس الصالحيات المنصكص عمييا فيو بيذا الخصكص أحكاـ قانكف مزاكلة مينة

 27المادة 

إذا تكافرت دالئؿ جدية تحمؿ عمى افتراض أف شخصا ما ينقؿ مكاد مخدرة مخبأة في جسمو أك  ابتمع أك تعاطى مكاد 
 .مخدرة يجكز إخضاعو لتقنيات ألفحص الطبي بعد الحصكؿ عمى إذف مف النيابة العامة

 28 مادة اؿ
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عمى الرغـ مف أم قانكف اخر ال يجكز لغير النائب العاـ أك أحد مساعديو إقامة الدعكل الجزائية ضد أحد  مأمكرم 
الضابطة القضائية لجناية أك جنحة كقعت منو أثناء تأدية كظيفتو أك بسببيا كال يسأؿ مأمكر الضبط القضائي مدنيا إال 

. عف خطئو الشخصي

 29مادة اؿ

 اك تمتـز الدكلة بحماية الشيكد كالمبمغيف كالمصادر المعرضة حياتيـ لمخطر بسبب القضايا التي تؤدم بالغاتيـ- أ
كعف أدلتيا كتشمؿ اكالمتستريف اكالمساىميف اكالمتدخميف اكالمشاركيف اكعف مرتكبييا ا أك شياداتيـ عف جريمة اخباراتيـ

. كفقا لمقانكفتمؾ الحماية أسرىـ بما فييا األصكؿ كألفركع 

تمتـز الدكلة بتعكيض الشاىد كالمبمغ في حالة تعرضو لالعتداء ىك أك أحد أسرتو بسبب ما قاـ بو مف شيادة أك - ب
بالغ، كما كتمتـز بتعكيض كرثتو في حالتو أدل االعتداء لمكفاة بشرط أف يككف المشمكؿ بالحماية قد ألتـز باجراءات 

مع عدـ االخالؿ  كذلؾ  لمدكلة الرجكع عمى الجاني اك الجناة الستيفاء ما تحممتو مف اعباء اك تعكيضات مالية، كالحماية 
. بالمحاكمة الجزائية

 30المادة 

  تسعيف يكما مف تاريخ90تعتبر جميع الرخص المعمكؿ بيا  كالمتعمقة بالمكاد المخدرة اك المؤثرات العقمية ممغاه بعد  
العمؿ بيذا القانكف اال اذا أنقضت مدة الرخصة قبؿ ذلؾ ، كعمى ذكم العالقة بتمؾ الرخص أف يقكمكا خالؿ ىذه المدة 

 .اكضاعيـ مع أحكاـ ىذا القانكف بتكفيؽ

 31مادة اؿ

 .ال يجكز الحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبة عمى العائد في الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف- أ

األحكاـ الصادرة حضكريا في الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف كاجبة النفاذ فكرا في جميع األحكاؿ كلك مع - ب
. استئنافيا

تعتبر الغرامات المحكـك بيا بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف كاألمكاؿ المصادرة بمكجبيا تعكيضا مدنيا لمخزينة العامة - ج
 .كفقا لقانكف تحصيؿ األمكاؿ االميرية كتحصؿ

 32المادة 

. تخضع المناطؽ الحرة لنفس تدابير المراقبة كاإلشراؼ التي تخضع ليا سائر أجزاء اإلقميـ الكطني- أ

تعمؿ السمطات المختصة عمى منع االتجار غير المشركع بالمخدرات ك المؤثرات العقمية اك تيريبيا عف طريؽ البحر - ب
. كفقا لمقكأنيف النافذة اك تنفيذا لاللتزامات الكاردة في االتفاقيات التي تككف فمسطيف طرفا فييا

 33المادة 

 عمى الرغـ مما كرد في أم تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف باصدرا 
 كالحكـ  في جميع االمكر المتعمقة بيذه الجرائـ  بما في ذلؾ العقكبات التبعية كااللزامات المدنية كال يجكز ألم جية القرار
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قضائية اك ادارية اخرل بما في ذلؾ المحاكـ كالسمطات الجمركية اتخاذ أم  أجراء اك اصدار أم قرار في القضية ميما 
 .ماىيتو كأنت

  34الماد 

يخصص بند مالي في المكازنة العامة يرصد ألدارة مكافحة المخدرات لتغطية المكافأت التي تصرؼ لكؿ مف يرشد اك - أ
.   يساىـ اك يشارؾ في ضبط جرائـ المخدرات

قكاعد عمؿ كاجراءات صرؼ المكافآت المالية لكؿ مف يرشد أك يساىـ أك يشترؾ في ضبط مكاد  تحدد الجية المختصة- ب
.  كفقا لمقانكفمخدرة آك مؤثرات عقمية

 35المادة 

 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تتجاكز ثالثة أالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان -أ 
.  أك بأحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف ارتكب أية مخألفة أخرل ألحكاـ ىذا القانكف أك القرارات المنفذة لو

 عمى أم حالة مف الحاالت غير المنصكص عمييا في ماالمعمكؿ بوكاالجراءات الجزائية  العقكبات متطبؽ أحكاـ قانكف- ب
 .ىذا القانكف

 36المادة 

 تتكلى المجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية اختصاصاتيا كما  نص عمييا المرسـك الرئاسي رقـ 
.  كتعديالتو1999لسنة  (3)

 37المادة 

 لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير تعديؿ الجداكؿ المتعمقة بيذا القانكف بحذؼ أم مادة منو أك اضافة أم مادة 
 .اليو اك تعديؿ النسب اك المكاصفات كالشركط الخاصة كالمتعمقة بأم منيا أخرل

  38 المادة 

:-  الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف بما في ذلؾ مايميالمكائح التنفيذية يصدر مجمس الكزراء   

تنظيـ ادارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات كتكفير العالج النفسي كاالجتماعي ليـ كأنشاء العيادات النفسية  -أ
. ىذه الغاية كادارتيا كاالجتماعية

 كاسس استيراد  الكاردة في أم جدكؿ ممحؽ بيذا القانكفشركط منح الترخيص لحيازة المكاد المخدرة كالمؤثرات العقمية -ب
. لمرخص ليا بحيازتيا كطرؽ مراقبتيا  اىذه المكاد كالتزامات الجية المستكردة كالجية

 (9) رقـ المكاد المدرجة في الجدكؿ  السالئؼ الكيميائية كىي  شركط استيراد كتصدير كأنتاج كصنع كحيازة كتداكؿ- ج
الممحؽ بيذا القانكف، كما يحدد ترتيبات كاجراءات المراقبة عمييا بما يحكؿ دكف استخداميا في صنع المخدرات أك 

 .المؤثرات العقمية أك االتجار بيا عمى نحك غير مشركع
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 39 المادة

ـ كتعديالتو المعمكؿ بو في محافظات الضفة الغربية، كقانكف 1955لسنة  (10)يمغى العمؿ بقانكف العقاقير المخدرة رقـ   
حكـ يخالؼ اك ـ كتعديالتو المعمكؿ بو في محافظات غزة، كيمغى كؿ  تشريع  أك أمر 1962لسنة  (19)المخدرات رقـ 

. أحكاـ ىذا القانكف

 40المادة 

جيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كيعمؿ بو بعد ثالثيف يكمان مف تاريخ نشره في جميع اؿعمى 
. الجريدة الرسمية

. ميالدية /     /           صدر بمدينة  راـ اهلل بتاريخ     
. ىجرية /     /                                المكافؽ    

 محمكد عباس                                                                         
 رئيس  دكلة فمسطيف                                                            

  رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية                                                
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Abstract 

This study discusses the narcotic crimes and the possible ways of fighting 

them according to The Palestinian legislation .  It was necessary to clarify 

the narcotic crimes , defining them  and distinguishing them from mental 

effects and chemical substances in chapter one. Chapter one , also, includes 

kinds of narcotics , classifications , limiting them according to " crimes and 

punishments legality" , factors of spreading  , purpose of  conviction which 

are their hazards  and damages, and the international issues about 

smuggling and  disclosure . The major aim of this study is about narcotic 

crimes and Procedures of  contention  . 

The study concluded that the military article  about the dangerous drugs                

(558/ 1975) is very old and discords with the narcotic laws because it has 

shortcomings . On the other hand, the new one fulfills the social and 

national needs. The study recommended that it is necessary to establish a 

recent  narcotic laws and mental operant. 

Importance of the Study  

This study springs from the weakness of the deterrence in the narcotic law  

.Also, it springs from the need for study which reinforces this deterrence 

and procedures in order to achieve the purpose of establishing such these 

laws  because legislation is considered the most important field of 

contending  these crimes . So the importance of this study emerges from 

the following : 
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1. The subject matter  is very important  because illegal drugs is considered 

an international  human  issue for several reasons  included that the drugs 

and narcotics  are closely related to the human hygienic , ethical 

considerations ,   force work , financial issues and the effects on the 

economics of the word countries as a result of the volume of the invested 

money on drug and narcotics trade and fighting them . 

2. The effect of narcotics on the society security and stability , the 

contribution of the narcotics in family dissociate, social damage and  the 

prevalence of some  diseases  and epidemics particularly VIH virus. Also, 

the association of narcotics with other crimes and the role of the occupation 

in borders dominant and its obstacles in national efforts in fighting this 

phenomenon. The study results will inform the officials about the 

procedures of fighting mechanisms and suitable solutions in protecting 

recent and future generations . 

3. The subject matter has its importance from human right perspective as a 

result of the procedures which treat the privacy of the human being , the 

treatment and not punishing the addicts . 

3. Lack of previous studies . So, researchers and students will be able to 

benefit from this recent study . 

Methodology  

Descriptive  analytical method  in addition to comparative and historical  

ones will be used . Legal statements ,  doctrinal writings and legal verdicts 

either books or thesis will be noted . Moreover, scholars  opinions in the 

legal references will be inducted . more help will be obtained from the 

websites as a result of the lack of references . 

Study objectives  

The study aims at    achieving the following objectives : 

1. Studying the legal dimensions of the problem of narcotic crimes in the 

Palestinian community in order to reach the best methods for fighting them 
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, particularly, the legislative and security methods. Benefiting the officials  

is a major  objective . 

2. Warning the Palestinian legislator for the necessity of establishing   a 

progressive punishment law in order to bridge the gaps and modify the 

ordinary laws . 

3. Benefiting the scholars and researchers from the study results . 

Statement of the problem 

Despite the increasing awareness of international community about the 

narcotic and drugs  phenomena , hazards , preventative and fighting 

methods and limitation of prevalence, this awareness did not reach the 

human society ambition of terminating this epidemic which threats the 

individuals and societies all over the world . The narcotic dealing continues 

gradually as a result of the increasing of the subjects who addict these 

substances in the world . The problem emerges to be a human one with an 

international , regional and domestic dimension. The narcotic dilemma 

became not an individual predicament but also social, healthy, economical 

and security one which influence  both the developing and developed 

countries . No country all over the world has an immunity or is being away 

from the negative influence of this evil and its negative side effects because 

of its feature of being  fast transited among the world countries with their 

different classes .
1
   

In Palestine, the most important problem about narcotics is the absence of 

progressive integral and deterrent law . The military Act about the illegal 

drugs (558/1975 ) issued by the occupying state the only legislative in the 

West Bank is still valid and it is considered very old law . The legislative is 

neither   deterrent nor comprehensive . Moreover , it doesn't include the 

progressing law according to the technical and scientific advance . It is 
                                                 

1
  Al- Saed , S :" Narcotics – Disfavors and reasons for prevalence . 1 B .D.N , Amman 

1997 , p 7  
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notable to that the Egyptian Necrotic Law (19/ 1962 ) is still valid in Gaza 

strip which was canceled by the military Act ( 437/1972 )  and applied the 

mandate Act of the dangerous drugs ( 1936) which ignored  protection the 

Palestinian community  . the Egyptian Necrotic Law reapplied by the de 

facto government 
1
 . These reasons were called for establishing  Palestinian 

law for narcotics which hasn't been carried out  yet. 
2
  

As a result , illegality issues , the lack of progressive , weakness of    

deterrence  and disunity in addition to the weakness in border dominancy 

and the role of the occupying state  emerge . 

So, the reason for chosen this subject matter is my intention in benefiting  

from both; my legal and practical experience in the field of fighting 

narcotic crimes which I have worked in for fourteen years . 

Under these circumstances and in the light of the need for  facing  narcotic 

crimes    , this study came to investigate in several questions which are : 

What is the influence of punishment and fighting procedures in limiting 

narcotic crimes? , Is the valid narcotic crime effective in achieving its goals 

?, What are the best methods for narcotic crimes ? , What is the 

effectiveness of the international cooperation in this field ? . 

Furthermore , the following question emerges about the legal statements " 

International agreements " which the countries resort on when establishing 

the suitable crime legislatives and the accordance with the proposed laws ? 

 Limitations of the study 

There is major limitation  to this study which is narcotic crimes subject 

matter  and the procedures of fighting such these crimes in the Palestinian 

legislation .  

                                                 
1
  Al-Shami . A., Ibid . 

2
 Gaza government approved the Egyptian Necrotic Law instead of the Israeli one . Safa 

News Agency .   
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The study will focus on the Palestinian laws of narcotics crimes , 

particularly, the military Act about the hazardous drugs  ( 558/1975) which 

is valid  in the West Bank ,  the Egyptian Necrotic Law (19/ 1962 ) which 

is valid in Gaza strip , Jordanian Punishment Law ( 16/1960), The 

Palestinian  Penalty  Procedures ( 3/2001) , Narcotic  and mental Influences 

Law Project ( The old ) in ( 2003) and its modifications in ( 2009) and 

Narcotic  , mental Influences Law Project ( The recent  ) in ( 2014 and  the 

Jordanian legislatives  of the narcotics crimes , particularly,  Jordanian  

Narcotic  and mental Influences Law (11/1988) with its modifications  in 

addition to clarifying some legal statements in several different legal 

systems . Also, the study will clarify Arabic ideal agreements and laws of 

the narcotic crimes especially the Arabic Agreement for  Illegal trade and 

use of narcotics and mental influences in 1994   , Arabic Strategy for 

Fighting Narcotics ( 1986) and Unified Ideal Arabic Law of narcotics and 

mental influences in ( 1986 ) in addition to the international Agreements 

related to the study subject matter , particularly, The United Nation 

Agreement for Fighting Narcotic  Trade in (1988) , the only agreement for 

narcotics in 1961 with its modified form of Geneva Protocol in ( 1972)   , 

the Mental Influences Agreement  in ( 1971) and the Political Declaration 

in 2009. 

Several obstacles have faced the researcher , included the following : 

1. Lack of legislatives related to the study subject matter. 

2. Lack of previous studies in Palestine. So, this study will be a new 

additive to the Palestinian legal library . On the other hands, the Arabic 

studies revolves around the legislatives of their countries about the narcotic 

crimes . 

The difficulties that face the researcher during the study included the 

following :  
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1. The instability of the legal and legislative situations in Gaza strip after 

the splitting out  in 2007 which cause the researcher to limit his study to the 

West Bank excluding Gaza strip . In case of reconciliation  , the legislatives 

which will be applied are those approved by Palestinian President . 

Appendix will be added summarizing Narcotic Law ( 19/1962)  

2. The change  in law of narcotics and mental influences which has 

approved by the Palestinian Legislation Council  in primary and second 

approval since more than ten years . The law has not been exited  since the 

undoing   of the Council .  

It is worthy to note that the problem is not only limited by the change ,but 

also by commission which I have received from the supreme committee 

formed by the cabinet – as a result of my job in  being legal advisor for 

Fighting Narcotic Department  - to participate in legal committee                 

( Technical ) aiming to reform the law of narcotics and mental influences.
1
 

3. Arabic Office of Narcotic Affairs application from Palestine State to 

comment on the review of Unified Arabic Ideal  Law of Narcotics and 

Mental Influences and its proposed modifications according to the 

resolution of the Arab Ministers of Justice Council ( Q 968 .D 26-29 

/11/2013 ) which has requested me to complete this review as a result of 

my position . 

The subject matter of crime fighting has been discussed throughout two 

chapters : 

Chapter One : the definition of the narcotic crime fighting, and  

Chapter Two : procedures for fighting narcotic crime. 

                                                 
1
 supreme committee consisted of ministers of justice , health, social affairs and 

internal in addition to police general manager and with participation of High Judicature 

Council and attorney general office   




