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تصنيـف جـريمـة المخـدراتتصنيـف جـريمـة المخـدرات::أوالأوال
الـــمـــــخــــدرات

DRUGS

الجرائم اإلقتصادية
ECONOMIC  

الجريمة المنظمة
ORGANIZED

الجريمة المنظمة العابرة للحدود
TRANSNATIONAL 

CRIMES
ORGANIZED 

CRIMEORGANIZED CRIME

UNDERGROUND(            التحتي اإلقـــتـصـــاد - ECONOMY( .

HIDDEN (            الخفى اإلقــتـصـــاد - ECONOMY (.
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INFORMAL(الرسميغيراإلقـتــصــــاد- ECONOMY(. ييراإل ر INFORMAL( ا ECONOMY(.

BACK (   الخلفي الباب اقــتــصـــــاد - DOOR ECONOMY ( .



عالقـة المخـدرات بالجـرائم األخـرى عالقـة المخـدرات بالجـرائم األخـرى ::ثانياثانيا
المــــخـــدرات
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جــرائم اإلستعمـــار
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جـرائم الفساد اإلداري
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جــــرائــــم مـنظمـــة عـــبر الــــــدول  -    

TRANSNATIONAL  ORGANIZED  CRIMES



اإلقتصاديةاإلقتصاديةآثار المخدرات على التنميةآثار المخدرات على التنمية::ثالثاثالثا ي ى ر ير ى ر ير يإل إل

::واإلستثمارواإلستثمار  اإلدخاراإلدخارانخفاض معدالت انخفاض معدالت . . 11

 زيادة الى تؤدي اإلدخار معدالت ارتفاع أن المعلوم من

 دورا تلعب المنتجة القطاعات في اإلستثمار وزيادة ،اإلستثمار

ا ا ال ق ف ا ة كا اذا لك اإلق  شريحة كانت اذا ولكن .اإلقتصادي النمو تحقيق في حاسما ش

عنري  بدال المخدرات على للحصول أموالها تنفق المجتمع من عريضة ج هقا وا راىولأ الا ب

  عمليات تتوقف وبالتالي تنخفض اإلدخار معدالت فان ،اإلدخار من

 اإلقتصادي النمو  عجلة توقف الى يؤدي الذي األمر اإلستثمار

ال . للبالد لل



::زيادة العجز في ميزان المدفوعات والمديونية الخارجيةزيادة العجز في ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية..22

اذا كانت المخدرات تزرع ف البلد المستهلك لها فان ذلك يعن  

رجي ي يو و و ن يز ي جز رجيزي ي يو و و ن يز ي جز زي

اذا كانت المخدرات تزرع في البلد المستهلك لها فان ذلك يعنـي  

سوء استغالل األراضي الفالحية التي كان يمكن اسـتخدامها فـي   

بدال من المخدرات وخاصـة فـي المجتمعـات    الزراعة الشرعية 

واذا كانت هـذه  . النامية ذات التضخم السكاني والمستوردة للغذاء

ة     ن العمل ة م المخدرات تستورد من الخارج ، فان مبالغ طائلـة مـن العملـة    المخدرات تستورد من الخارج ، فان مبالغ طائل

وكان يمكـن لهـذه األمـوال ان    . الصعبة تخصص لهذا اإلستراد

تستخدم لسداد الديون الخارجية أو مواجهة العجـز فـي ميـزان    

.المدفوعاتل



::اإلنتاجيةاإلنتاجيةاضعافاضعاف..33

 اإلنتاجية بالقوى تلحق كبيرة خسارة هناك أن البحوث نتائج دلت

جي جيإل إل

 انتاجية وضعف .المخدرات تعاطي انتشار نتيجة وكيفا كما البشرية

 العملية على وبالتالي المجتمع، انتاجية على بالضرورة تؤثر  الفرد العملية عل وبالتال المجتمع، انتاجية عل بالضرورة تؤثر  الفرد

.ككل اإلقتصادية

البيئية..44 البيئيةاألضرار ::األضرار ي44 بي ر  ر يأل بي ر  ر أل

 ، للمخدرات المنتجة الدول في للبيئة ضررا المخدرات تسبب

 عن فضال والخشخاش الكوكا لزراعة الغابات ازالة بسبب وذلك

ة ا ال الق ا ة األ ال ة ال ا ة لل ذائ ال .الغذائية للزراعة الصالحة باألراضي الهندي القنب زراعة



::المتعاطون طاقات معطلةالمتعاطون طاقات معطلة..55

 ومتعاطوها وناقلوها ومنتجوها وزارعوها ومهربوها المخدرات تجار

 في  المشروع غير اإلتجار عمليات في المتورطين من وغيرهم

برونر نشاطهم ممارسة أثناء سواء معطلة طاقات يعتبرون المخدرات همروي

.للعالج المستشفي داخل أو السجن في وجودهم أثناء أو اإلجرامي

::تعريض اقتصاد البالد للخطرتعريض اقتصاد البالد للخطر. . 66

 إلى وتؤدي للبالد المالي اإلستقرار تهدد أن شأنها من المخدرات جرائم

ز عن البحث إلى يدفعهم مما األجانب، وخاصة المستثمرين ثقة زعزعة بورينز همألج ىي نبإ

 إلى بدوره يؤدي األموال رؤوس وهروب . أمنا أكثر أخري أسواق

.للبالد اإلقتصادية التنمية مسيرة توقف



::نفقات أجهزة المكافحةنفقات أجهزة المكافحة..77

  والعالج المكافحة عمليات تقتضيها باهضة نفقات هناك

جهزجهز

  والعالج المكافحة عمليات تقتضيها باهضة نفقات هناك

 مكافحة أجهزة أهم ومن . الغرض لهذا تنشأ التي والمؤسسات

 وزارة ومصالح ، الجمارك ومصلحة الحدود، حراس المخدرات

 المبالغ وهذه .الوطني والدرك ، والشرطة العدل، ووزارة ، الصحة

  إلى توجه أن الممكن من كان النواحي هذه في تنفق التي  إلى توجه أن الممكن من كان النواحي هذه في تنفق التي

.اإلنتاج عمليات في اإلستثمار



اإلجتماعياإلجتماعياإلستقراراإلستقرارآثار المخدرات علىآثار المخدرات على::رابعارابعا ب بر ىر ر ىر ر رر ر رإل ر يإل يإلج إلج
::أثر المخدرات على المجتمعأثر المخدرات على المجتمع. . 11

 الى تؤدي أنها المجتمع على للمخدرات السلبية اإلنعكاسات بين من

اث تش ا  األ ا ال ا ة  ال ش  ال  ، والرشوة ، والجريمة ، والبغاء الخمور، وادمان ، األحداث تشرد  ال

. والنفسية العقلية واألمراض ، والفساد ، واإلختالس س إل ضوو ر ييو و

::أثر المخدرات على األسرةأثر المخدرات على األسرة..22 ر ى ر رر ى ر ر

 خطورة اآلفات أكثر من تعد والمخدرات المجتمع، نواة هي األسرة

 ما غالبا المخدرات على األسرة أفراد أحد إدمان أن حيث األسرة على

األسرة هذه تفكك إل يؤدي .األسرة هذه تفكك إلى يؤدي



::أثر المخدرات على العملأثر المخدرات على العمل..33

 لدى اإلنتاج معدالت انخفاض والبحوث الدراسات أوضحت

ل ى ر لر ى ر ر

 العمل إلصابات التعرض احتمال وتضاعف ، الثلث بنسبة العمال

ة اف ثالثة ن تفا  أ ة ا ل  التغ ن ال  ال  العمال بين العمل عن التغيب نسبة وارتفاع ، أضعاف ثالثة بنسبة ال

.المخدرة المواد يتناولون الذين ونين و روي

الشباب..44 على المخدرات الشبابأثر على المخدرات ::أثر ب44 ب ى ا را  ر ا بأ ب ى ا را  ر ا أ

 وفى العربى العالم فى الدراسات ونتائج المستقبل، هوأمل الشباب

 .الشباب بين تنتشر المخدرات تعاطي ظاهرة أن أظهرت الجزائر

ط ا ق ا ق ف الش ة للق ا  ال  الشابة للقوى تدميرا يعد المخدرات مستنقع فى الشباب وسقوط الشا

   .البالد لمستقبل وبالتالى



::زيادة معدالت الجريمة في المجتمعزيادة معدالت الجريمة في المجتمع..55

 ارتكاب إلى يلجؤون المخدرات على المدمنين أن الدراسات أثبتت

قة ائ ا ال ت ا ل إذا اآلخ ل اإل خ ث ل ل  ال

ع ج ي جري عزي ج ي جري زي

 .المخدر ثمن على يحصلوا لم إذا اآلخرين على واإلعتداء السرقة جرائم

مي  عنف بجرائم قاموا والذين للمخدرات المتعاطي الشباب نسبة بلغت فمثال

 ، قتل بجرائم قاموا أيضا منهم % 52 نسبة وأن ،% 66 فرنسا في

ا% 76 د ائ قا ن ل الت ظف ن ال   .الرسميين الموظفين على التعدي بجرائم قاموا% 76  ال

::زيادة معدالت البطالةزيادة معدالت البطالة..66 ب بزي زي

 إلى تؤدي كما العمل، على الحافز تقليل إلى تؤدي المخدرات جرائم

ةأكالا كاف ةال ال لةققللذاال لال  على الدولة قدرة من يقلل وهذا .والمعالجة المكافحة أجهزة تكاليف زيادة

يي زيادة إلى يؤدي الذي األمر ، البطالين لتشغيل جديدة مشروعات اقامة

.المجتمع في البطالة معدالت



يآثار المخدرات على األمن العموميآثار المخدرات على األمن العمومي::خامساخامسا و ن ى ر ير و ن ى ر ر
::استخدام التقنيات الحديثةاستخدام التقنيات الحديثة  ..11

 وشبكة حواسيب من الحديثة التقنيات المخدرات عصابات استخدام

ات ة نقل ائل ل تغالل ي ات ا نية الثغ دة القان  الموجودة القانونية الثغرات واستغالل سريعة نقل ووسائل معلومات ال

 تواجهها التي األمنية التحديات من زاد قد ، للدول القانونية بالنظم

.الظاهرة هذه لمكافحة األمنية األجهزة

::ازدياد معدالت الجرائمازدياد معدالت الجرائم..22

مر اإلقتصادية الجرائم تنامي إلى يؤدي المخدرات جرائم انتشار    يرجر ىيؤ ميإ يجر إل

 أن شأنه من وهذا .األموال غسيل  وجريمة ، السرقة جريمة مثل األخري

ةلأل ةل لل لل .للدول والبشرية المادية والموارد  اإلقتصادي األمن يهدد



::تنامي نشاط المنظمات اإلرهابيةتنامي نشاط المنظمات اإلرهابية..33
 المالية الموارد استغالل إلى عادة اإلرهابية المنظمات تلجأ

بي إلر بيي إلر ي

 إلرتكاب بالمخدرات المشروع غير اإلتجار من المتحصلة

ها، ر جرائ رض الذي األ ن ي لة أ للخطر الد .للخطر الدولة أمن يعرض الذي األمر جرائمها،

ا44 ال األ ل ات خ ال اأث ال األ ل ات خ ال أث ::أثر المخدرات على األمن العامأثر المخدرات على األمن العام..44

ىرر والحافالت الطائرات قائدي إلى المخدرات آثار تمتد قد   وريإ

 تصبح وهنا المكافحة، أجهزة عن والمسؤولين المرور ومراقبي

.الجريمة مخاطر من مواطنيها حماية عن عاجزة الدولة



::أثر المخدرات على المؤسسة السياسية وجهاز العدالةأثر المخدرات على المؤسسة السياسية وجهاز العدالة..55

 ورجال المسؤولين رشوة في الماليين المخدرات تجار ينفق ورجال المسؤولين رشوة ف الماليين المخدرات تجار ينفق

 هذه استغالل منهم البعض استطاع بل .والتشريع والقضاة القانون

 ثم ومن .الدول بعض في اإلنتخابية الحمالت تمويل في الماليين

ألآ   خالل من للبالد العمومي األمن على سلبا المخدرات آثار تنعكس

  .الذمم وافساد الرشوة  .الذمم وافساد الرشوة



ياألجهزة الدولية واإلقليمية العاملة في مجالاألجهزة الدولية واإلقليمية العاملة في مجال::سادساسادسا ي ي إل و ي و يز ي ي إل و ي و ز
المخدراتالمخدرات

ييأجهزة دولية متخصصة قي المخدراتأجهزة دولية متخصصة قي المخدرات::أوالأوال

.برنامج األمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدراتبرنامج األمم المتحدة الدول لمكافحة المخدرات•

ملجنة األمم المتحدة للمخدرات •

هيئة األمم المتحدة لمراقبة المخدرات •



أجهزة دولية معنية بمشكلة المخدراتأجهزة دولية معنية بمشكلة المخدرات  ::ثانياثانيا

منظمة الصحة العالمية •

منظمة التربية والعلوم والثقافة•

منظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية والزراعة•

منظمة العمل الدولية•

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية•

المنظمة العالمية للجمارك• المنظمة العالمية للجمارك•

برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية•

المعاهد اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة•



أجهزة إقليمية معنية بمشكلة المخدراتأجهزة إقليمية معنية بمشكلة المخدرات  ::ثالثاثالثا

العرب الصحة وزراء مجلس•

ا ل ة ز اخل ال ال العرب الداخلية وزراء مجلس•

العرب العدل وزراء مجلس•

العرب اإلعالم وزراء مجلس•

)عمان( المخدرات لشؤون العربي المكتب• )(ي

)بغداد ( الجريمة لمكافحة العربي المكتب•

)القاهرة ( األمن لإلعال العرب المكتب• )القاهرة ( األمني لإلعالم العربي المكتب•

)دمشق( الجنائية للشرطة العربي المكتب•

الخليجي التعاون لمجلس العامة األمانة•

األمريكية الدول منظمة•

 األوروبية المخدرات شرطة وحدة•



الدولية واإلقليمية لمكافحة ظاهرةالدولية واإلقليمية لمكافحة ظاهرةالمجهوداتالمجهودات::سابعاسابعا رووبب ي ي إل و ي رو ي ي إل و ي و
المخدراتالمخدرات

الدوليةالدولية  المجهوداتالمجهودات  ::أوالأوال

1909قرارات مؤتمر شنغهاي عام  •

)1920 بهابدأ العمل (  1912معاهدة الهاي لألفيون •

ف لألف  ن ة  1925اتفاق 1925اتفاقية جنيف لألفيون •

1931اتفاقية جنيف للحد من تصنيع المخدرات • ر يع ن ي ج 1931ي



1936 المخدرات في المشروعة غير التجارة لردع جنيف اتفاقية•

  1931 اتفاقية عن الخارجة المخدرات أخضع( 1948 عام باريس بروتوكول•

)1949 عام به العمل وبدأ للتجريم )1949 عام به العمل وبدأ للتجريم

الخشخاش نبات زراعة من للحد 1953 نيويورك بروتوكول•

)1964 بها بدأالعمل ( 1961 للمخدرات الوحيدة اإلتفاقية•

)1976 بها العمل بدأ ( 1971 العقلية المؤثرات اتفاقية• ري )بهب(يؤ

للمخدرات الوحيدة لإلتفاقية المعدل 1972 مارس 25 بروتوكول•

لل للللل     بها المشروع غير واإلتجار العقاقير استعمال باساءة المعني الدولي المؤتمر•

)1987 فيينا (

  والمؤثرات المخدرات في المشروع غير اإلتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية•

)1988 فيينا ( العقلية )يي(ي

1994 المنظمة والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مؤتمر•



اإلقليميةاإلقليميةالمجهوداتالمجهودات::ثانياثانيا

ي   للمخدرات المشروع غير اإلستعمال لمكافحة العربية اإلستراتيجية• ي ر رروعيرإلربيإل

  1986 تونس ، العقلية والمؤثرات

ذللل 1986للللل   1986 البيضاء الدار ، للمخدرات النموذجي الموحد العربي القانون•

  1987 المخدرات لمكافحة العربية اإلستراتيجية لتنفيذ األولى المرحلية الخطة•

. 1990 األموال غسل جريمة ايرادات مصادرة و لضبط األوروبية اإلتفاقية•

أ  في  المخدرات مكافحة أجهزة لرؤساء الخامس اإلقليمي المؤتمر توصيات•

. 1992 نيجيريا ، أبوجا ، افريقيا



ي  1994 المخدرات لمكافحة العربية اإلستراتيجية لتنفيذ الثانية المرحلية الخطة• يجييير ر رربيإل

 العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروع غير اإلتجار لمكافحة العربية اإلتفاقية•
. 1994 تونس 1994 تونس

  1994 تونس المخدرات، ظاهرة لمكافحة الموحدة العربية اإلعالمية الخطة•

 1994 كوستاريكا الوسطى، أمريكا بلدان لرؤساء عشر الخامس المؤتمر•

  البحار، عبر للمخدرات  المشروع غير اإلتجار لمكافحة األوروبية اإلتفاقية•
1995 .

1996    اإلفريقية بالدول المخدرات مكافحة أجهزة لرؤساء التاسع اإلجتماع• ع ولرجهزرؤعإلج يب ري 99إل

  عوائد ومصادرة والضبط والتحري والبحث األموال لغسل األوروبية اإلتفاقية•
. 1997 الجريمة، 1997 الجريمة،

.2002 افريقيا في المخدرات مكافحة أجهزة لرؤساء عشر الثاني اإلجتماع•



الجزائر::ثامناثامنا في المخدرات الجزائرمشكلة في المخدرات مشكلة ن نث ئرث جز ت في  ر خ ئر  جز ت في  ر خ  
II--المخدراتالمخدراتظاهرةظاهرةحولحولالوطنيةالوطنيةالصحافةالصحافةمقوالتمقوالت II--المخدراتالمخدراتظاهرةظاهرةحولحولالوطنيةالوطنيةالصحافةالصحافةمقوالتمقوالت

)بوسعادة ( بالمخدرات والمتاجرة  السرقة تنامي• ري جرةا راوا ة(ب )بو

الجزائر في يسوق الكوكايين•

المعالج الكيف من كلغ 1572 اكتشاف•

  األول السداسي خالل شخصا 2941 وتوقيف القنب من كلغ 1280 حجز  األول السداس خالل شخصا 2941 وتوقيف القنب من كلغ 1280 حجز•

)2006(

الجزائر في المخدرات إمبراطورية تكشف 3682 السجين رسالة•

رسنة سجنا لمهرب طن من المخدرات 20• ن ن هرب ج

السكان يشتكون من ظاهرة المتاجرة بالمخدرات•



من تالميذ المدرسة يتعاطون المخدرات45%•

أ ألف حدث ومراهق تورطوا في اإلنحراف والمخدرات 300•

)2006(قنطارا من المخدرات منذ بداية السنة  38حجز • )(

مزارع للحشيش في أدرار بأموال الدعم الفالحي•

ن 200ز • د ا  طا ه ن  كا ن الك ا  غ غرام من الكوكايين بمطار هواري بومدين 200حجز •

أمن تبسة  يحجز نصف قنطار من الكيف المعد للتهريب باتجاه تونس•

ألف مدمن على المخدرات في بومرداس 120•

من المخدرات التي تعبر البالد يستهلكها الجزائريون10%• ريون10% جز ه ه ي ب بر ي ر ن

كلغ من المخدرات بسواحل تيبازة  84حجز أكثر من •

ا ال ا ال ا ك ة شيخ يسير مزرعة بهكتار من المخدرات بالوادي•

الفالح الجزائري قد يتحول إلى مختص في زراعة المخدرات•

الجزائر على وشك أن تتحول الى بلد منتج للمخدرات•



IIII - -  عدد القضايا و األشخاص المتوقع تورطهم في المخدراتعدد القضايا و األشخاص المتوقع تورطهم في المخدرات

):):  20062006––20042004(  (  عدد القضايا و األشخاص المتورطين في قضايا المخدرات عدد القضايا و األشخاص المتورطين في قضايا المخدرات 

األشخاص المتورطونعدد القضاياالسنة األشخاص المتورطونعدد القضاياالسنة

200457418594

200561859007

2006688010097

)بتصرف( 22, 13، ص  2006،2005. الحصيلة السنوية. ONLCDT: المصدر
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ايا عدد القض ون   خاص المتورط األش



األشخاص المتورطيناألشخاص المتورطين  وونسبة التغير في قضايا المخدرات نسبة التغير في قضايا المخدرات 
))20042004––20062006:(:(   )  )20042004 – –20062006:(:(

المتورطونالقضاياالسنة األشخاص وني ور ص  أل
℅التغير℅التغير

2004 - 2005 +444 +7,7℅ +413 +4,8℅

2005 - 2006 +69511,2℅ +1090 +12,1℅
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القضــايا   ــون    ــخاص المتورطـ األشـ



طريقة تحليل السالسل الزمنية طريقة تحليل السالسل الزمنية 
( Methode des series chronologiques )( Methode des series chronologiques )::

خ ة ق ت ال ا القضا خدد ة ق ت ال ا القضا فدد ط ت ق ت ال األشخا فدد ط ت ق ت ال األشخا دد عدد القضايا المتوقعة بخصوص عدد القضايا المتوقعة بخصوص 
المخدراتالمخدرات

20072007--20102010//20202020

عدد األشخاص المتوقع تورطهم فيعدد األشخاص المتوقع تورطهم في     
قضايا المخدرات  قضايا المخدرات            

20072007--20102010//20202020 2007200720102010//20202020          2007200720102010   / /20202020
عدد  السنةعدد القضاياالسنة

القضايا

20077407200710735

20087977200811487

20098547200912238

20109117201012990

202014811202020505 202014811202020505



--IIIIII  الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة المخدراتالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة المخدرات

 المتعلقة االقليمية و الدولية االتفاقيات جميع على المصادقة•

.ومكافحتها بالمخدراتل

 الجزائر في المخدرات ظاهرة لمتابعة خاصة وطنية هيئة أنشأت الجزائر في المخدرات ظاهرة لمتابعة خاصة وطنية هيئة أنشأت•

 .1997 سنة وإدمانها المخدرات لمكافحة الوطني الديوان" وهي

  للفترة وطني توجيهي مخطط تنفيذ علي اآلن يسهر الديوان وهذا

2004-2008.

  08-04 رقم قانون وهو المخدرات بجريمة خاصا قانونا أصدرت•

  المخدرات من بالوقاية والمتعلق 2004 ديسمبر 25 في المؤرخ

.بهما المشروع غير واالتجار االستعمال وقمع العقلية والمؤثرات ر ؤ عيو لو رال ج ال بهروعيرو



المخدرات على بالمدمنين وللتكفل لإلستماع المراكز من مجموعة إنشاء•

  للتكفل وطنية شبكة والسكان الصحة وزارة ستحدث 2007 خالل•

:أقسام ثالثة الشبكة هذه وتضم . المخدرات بضحايا ي مرب مبو

 اإلستماع مهمتها الوطن واليات كافة عبر موزعة مراكز :األول  القسم

.للمدمنين

 المدمنين  عالج في مختصون أطباء عليها يشرف والئية مراكز::الثانيالقسم المدمنين  عالج ف مختصون أطباء عليها يشرف والئية مراكز::الثانيالقسم

.المخدرات على

    المستعصية الحاالت معالجة مهمتها جهويا مركزا 14 ::الثالث  القسم

.لإلدمانلإلدمان



شكراشكراشكراشكرا


