
املخــدراتحماضـرة حـول

18.04خصائص القانون 



عامــــةمقدمــة

 اقتصادیاتها في الدولاستقرار تضرب و المجتمعات تهدد خطيرة ظاهرة المخدرات      

 تؤدي التي والمعامالت هذه من عنها المتحصل األموال وجهة على ناهيك       

المخدراتعائداتأموالتبييضومشروعةغيرنشاطاتلتمویل   .المخدراتعائداتأموالتبييض و مشروعةغيرنشاطاتلتمویل



يف النظرة الدوليةاملخدرات 
  

 الدولي المجهود إلى ذلك تعدى بل وطني محلي موضوع یعد لم المخدرات محاربة إن 
 أعلى على بالدراسة یحضى أصبح و المتحدة األمم إشراف تحت الظاهرة لمكافحة
138فيهشارآتالذي"فيان"ملتقمنبدأدوليةوإقليميةملتقياتمنمستوى  138 فيهشارآت الذيفيانملتقىمنبدأدوليةوإقليميةملتقياتمنمستوى
. المتحدة لألمم العام األمين عليه أشرف و الجزائر بينها من دولة

 اإلتفاقية إلى اإلشارة من البد و “ للمـوت ال للحيـاة نعـم " شعار تحت إنعقد        
conventionالوحيدةلإلتفاقيةبعد فيماتحولتو1961المبرمة unique  q

. العقلية بالمؤثرات المتعلقة 1971 إتفاقية آذلك و



  
  إنضمت المخدرات مكافحة بإتفاقية سميت و تلته التي اإلتفاقية و " فينا" مؤتمر  

. 20/12/1988 في توقيعها تم و دولة 144 إليها
 لمكافحة الدولي المجهود في للمشارآة عليها صادقت و إليها إنضمت الجزائر    

. المخدرات
 آل تمویله في تشارك المخدرات محاربة و للوقایة المتحدة األمم برنامج         
 المخدرات على للقضاء دولية إستراتجية وضع قصد لإلتفاقية المنظمة الدول
طأ :نشاطاتهأهمومن

. مردود و قيمة ذات بزراعات المخدرات زراعة تعویض -     
. جمارك – قضائية ضبطية ، المخدرات قمع مهام لهم الموآولة اإلطارات تكوین -     
.. التحري أساليب تطویر و للكشف الحدیثة الوسائل إقتناء -     



درات اجلزائرياملخ ع التشري :ف  :فـي التشريـع اجلزائرياملخـدرات 

منهانذآرقوانينعدةعبرالمخدراتظاهرةالجزائريالمشرععالج  منها نذآر قوانينعدةعبرالمخدرات ظاهرةالجزائريالمشرععالج 
بالمخدرات المتعلق 75-09 القانون -      

ن7976األ تض نال ةقان ةال ال العموميةالصحةقانونالمتضمن76-79األمر -     
 ترقيتهاو الصحة حمایة قانون المتضمن 85-05 القانون  -

  للتطورات یستجيب آنذاك 85-05 القانون نقصد و العمل به الساري القانون یعد لم  

هي و مواد03 في  إالالجریمةعلىینصلموالمخدراتإنتشارظاهرةعرفتهاالتي ررر صمورإ وويإجریىی

 - التاجر – المستهلك  بين المشـرع یفـرق لم وبالتالي ، 242- 245 : المـواد  هي

قل لل ......الزراع-الناقل
 المواد             بنص الجریمـــة علــى یعاقـب الجمارك قانون أن ننسـى أن دون 

326-324 .



        
: یلي ما إلى أساسا یهدف الذي و 04-18 القانون سن إلى أدت آلها األسباب هذه      

  و الجزائر إليها انضمت التي الدولية لإلتفاقيات وفقا الجزائري التشریع تكييف     
: منها نذآر و المخدرات لمكافحة الدولي المجهود إطار في عليها صادقت

 بموجب عليها المصادق 1961 لسنة بالمخدرات المتعلقة الوحيدة اإلتفاقية         
خ63/343ال 11/09/1963فال .11/09/1963 فيالمؤرخ63/343المرسوم

 المرسوم بموجـب عليهـا المصادق 1971 لسـنة العقلية المؤثـرات إتفاقيـة            
07/12/1977فالمؤرخ17777 .07/12/1977فيالمؤرخ177-77
 عليه المصادق 1961 للمخدرات الوحيدة لإلتفاقية المعدل 1972 برتوآول           

61المرسومبموجب 05/02/2002فيالمؤرخ02 .05/02/2002فيالمؤرخ61.02المرسومبموجب
 المؤثرات و بالمخدرات المشروع غير اإلیجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية           

وجبيقي في المؤرخ  41.95المرسومبموجبعليهالمصادق1988لسنةالعقلية ومب يؤرخر
28/01/1995 .



ط :املصطلحـــــاتبعــــــض

ف  بعضآمجرمين المخدراتموضوعفيالعاملين والمدمنونیستعمل             
 الحذر و  اإلحتياط باب من وذلك ، هؤالء إال یفهمه ال مدلول لها التي المصطلحات

:منها :منها
 آمية : انصایف                نوعيـة أحسن : الشوري 

رديءنوع:القرفةالمعالجالكيفأوالبضاعة:السلعة رديءنوع:القرفة   المعالجالكيفأوالبضاعة:السلعة 
الكيف نبات وردة : الطرشة       الكيف من معد عجين : المعجونة 

بالحنةمغشوشةشيرة:مدرحةالجافةالجذور:الربوع بالحنةمغشوشةشيرة:مدرحة            الجافةالجذور:الربوع 
تدخين : نكمى  إستعماال األآثر المخدرات من نوع : الكيف  

السجائرتناولفيالمستعملةتشبهآلة:سبسي .السجائرتناول فيالمستعملةتشبهآلة:سبسي 
 مصحوبة مغلقة تكون عادة المخدرات تناقل مكان : محشاشة 

ىبالموسيقى ي و  ب
. التداولأو بالمخدرات محشوة سيجارة طلب یقصد : المحبوس سلك 

        



ال ااإل امل :املخــــدراتواإلســــالم

إبنبينهممنالعالجقصدللمخدراتالمسلميناألطباءبعضإستعمالثبتلقد  إبنبينهم من العالجقصدللمخدراتالمسلمين األطباءبعضإستعمالثبتلقد 

 أن إال القرآن في صریح نص ورود عدم فرغم المخدرات إستهالك أما ، البيطر
 و  المتشابهة للنتائج نظرا آالخمر بالمحرمات یلحقونها و یحرمونها الفقهاء
ب إبنآتبوقد   . بالقياسحرمتأي)المخدرات – الخمر( تناولهماعنالمترتبة هنر سري)رر(و ي إبنبوب
: یقول تيمية

 و                 ذآائهواإلنسانبجسمیلحقهاالتي لألضرارنظراالخمرحرم"      
 علىالمؤمنين و  رسولهواهللاغضبالحشيشیجلببينما،السيئةنتائجه

 طبعه و  عقله على و الشخص إیمان على یؤثر فهو یبيعونه الذین و مستهلكيه
ا ننتهاغال ن "ال "بالجنونینتهيماغالبا



مل ة :جرمية املخدراتخصائص

ات خد نقدال تك :تكونقدالمخدرات

 تأثير تحت الجریمة ارتكاب على یقدم )التأثير تحت الفعل إتيان( للجریمة سببا -     
. المخدرات

)( على تشجعه   المخدراتتناول)الفعلعلىالمقدرة تعطيهأنهایعتقد(وسيلة-     
. الطبيعية حالته في هو و به یقوم أن یمكن ال بما القيام

جرائمیقترفعليهاالحصولأجلمنولالقتناءأموالیتطلبالتعاطي(نتيجة- ي(يج     با والی ءأ ولأجلنوال رف يه ا می  جرا
. المختلفة االعتداءات و النصب و آالسرقة ) أخرى

تبط تباطت ائوثيقا ةبج لحةآاإلتجا(:لهاجاو والتبييضباأل األ  األموالتبييض ، باألسلحةآاإلتجار(:لهامجاورة بجرائموثيقارتباطترتبط-     
. ) المنظمة بالجریمة إرتباط لها عامة بصفة اإلرهاب ، التهریب ،

  



 ،18-04 القانــون( تشریعييــن بنصيـن عليها یعاقب بذلك یقصـد مختلطة جرائـم -       
.)الجماركقانون (

 الخاصية بهذه یسمح 5 المادة بنص محظورة سلعة الجمرآي القانون إعتبرها وقد       
كة فأأل ةط ل ط ةكلل  عدة هناكو بالتعویضاتالمطالبةو            مدنياطرفاتتأسسبأنالجماركإلدارة
 اإلتجاه هذا في ذهبت العليا للمحكمة قرارات

28/12/1986 في المؤرخ 37338 رقم قرار  -          

فقق 17/06/1987في المؤرخ41843رقمقرار -        

41758رقمقرار -         ر مر ر

12/07/1994 في المؤرخ 113553 رقم قرار  -          



:18.04القانـــون
الفراغات لسد القانون هذا توجهوالنقائصوجاء آانت التي المالحظات آذلك آذلك المالحظات التي آانت  توجه والنقائص وجاء هذا القانون لسد الفراغات 

.حاول تجاوزها  و 05.85للقانون 
: فصول 4 القانون یتضمن         

عامة أحكام -  1                            
جالعالجوالوقایة تدابير -2                           
الجزائية األحكام  - 3                            
اإلجرائيةالقواعد -4                            يو إلجر

 المؤثرات و للمخدرات دقيقة قانونية تعریفات إعطاء األول الفصل في المشرع حاول  
ىج المستحضرات و آالسالئفشيوعااألآثرالمخدرات تعریفعلىعرجآما،العقلية

   ...الكوآا شجيرة  -  األفيون – خشخاش – آالقنب     المخدرات أنواع ثم
  . طبية وصفة بدون بذلك یقصد و الشرعي الغير لإلستعمال تطرق آما  
 الصنع و  اإلنتاج و الزراعة على عرج ثم به المقصود ما و المدمن عرف آما  

. العبور و النقل ، اإلستراد و التصدیر



:اجلرائــــــم ئــــــم  :جلر

18القانونحصر العقوباتعلونص2212الموادفالجرائم04  العقوباتعلى ونص12-22الموادفيالجرائم 18.04القانونحصر         
  أجل من الحيازة و       اإلستهالك – الجرائم هذه أهم من نجد و قانونا المقررة

. اإلستهالك

والشخصياإلستعمالبهدفالغيرعلىالعقليةالمؤثراتأوالمخدراتعرض  و  الشخصي اإلستعمالبهدفالغيرعلىالعقليةالمؤثراتأوالمخدراتعرض      
 أو معوق أو قاصر على عرضت إذا العقوبة المشرع ضاعف الجریمة هذه في

  الظروفلهذه الجاني إستغاللوالفئةهذهلضعف نظرااإلدمانبسببیعالجشخص

.  

. الجریمة بمعاینة المكلفين األعوان منع أو اإلعتراض            

 الشقق و       الفنادق أصحاب ، المحل توفير( للغير اإلستعمال تسهيل          
.)....  المطاعم،الحانات-المفروشة )م



األطباء المشرع یقصد هنا المحاباة سبيل على أو صوریة طبية وصفة تقدیم
ةثقذغةةة   العقليةالمؤثرات بتسليمقامواذلكرغموالوصفة بصوریةعلموامتىالصيادلةو

  توزیع  اإلستخراج التخزین - البيع قصد شراء -بيع -عرض -صنع – إنتاج          
قنالنقل الط .العبورطریقعنالنقل

  على المشرع یعاقب آما جنح أساس على المشرع صنفها الجرائم هذه          
اك ةفاإلشت أالال اال ال .العامبالمبدأ عمالالجریمةفي  اإلشتراك

. فيها الشروع على یعاقب آما        
 التي العقوبات في تشدد أنه إال جنحا أعاله المذآورة الجرائم تكييف رغم         
 20 إلى 12 بالمادة عليها المنصوص الجریمة في سنتين بين ما تتراوح نجدها
. 17 المادة في عليها المنصوص الجریمة في حبسا سنة



 جنایات أساس على فكيفت بعدها ما و 18 المادة في الواردة الجرائم أما    
: وهي المؤبد بالسجن القانون عيها یعاقب

. مؤثرة مواد و مخدرات إستراد أو  تصدیر -          
. القنب ، الكوآا ، األفيون ، الخشخاش زرع -          
  بهدف معدات أو تجهيزات أو السالئف توزیع و نقل ، صناعة -          

. الصناعة أو اإلنتاج أو الزراعة في إستعمالها
ت فا قظ تكتالت ةإ ةاالفال ان تخ آإ   آإستخدام معنية حاالتفيالجریمةإرتكبتمتى التحقيقظروفاستبعد       

. )حاالت 5 ( األسلحة أو العنف
)العقوبةمضاعفة(العودحاالتفالعقوباتشددآما .)العقوبةمضاعفة(العودحاالتفيالعقوباتشددآما        

 العقوبات المشرع أقر ، )الغرامات و الحبس( األصلية للعقوبات باإلضافة        
الغلق،السالححملرخصمنالمنعوالوثائقسحبواإلقامةآمنعالتكميلية  الغلق،السالح حملرخصمنالمنعوالوثائق سحبواإلقامةآمنعالتكميلية
. للمحالت بالنسبة
هييي عقوبةلها وقررالمعنويالشخصمسؤولية القانونفيجاءآما        
 الشخص بحل الحكم و الطبيعي للشخص المقررة الغرامة مرات 5 تساوي
. المعنوي

 



            

 الشرطة لضباط باإلضافة الجرائم لمعاینة المؤهلين األشخاص على المشرع نص      
ة نقدالقضائ ا فنت :ط :طرفمنتعاینقدالقضائية

الزراعيون المهندسون  *          

. القضائية الشرطة ضباط سلطة تحت الصيدلة مفتشو  *          

ةفف  و ساعة48 ظرففيالشخصیقدمالنظرتحتالوضعموضوعوفي      
. آتابي بإذن 3X48 الجل تمدید الجمهوریة لوآيل یجوز

  الوسائل و العقلية المؤثرات و المخدرات بمصادرة القانون نص آما      
لة ت الال الآلاأل نق اال قا اثتال اط ت ةإ ال .بالجریمة إرتباطها ثبتمتىالعقاراتوالمنقوالتوآلاألموالوالمستعملة



القانونمن تصفح :خالل :خالل تصفح القانون من

:المالحظات التالية نستنتج 
حاول تجاوز آل النقائص التي آانت تثار في القوانين  18-  04القانون / 1 

.النقد الموجه لهو05.85منها القانونوالسابقة ة
هي نقطة هامة جدا ألن  والعالجية قبل الجزائية  ونص على التدابير الوقائية / 2  

ا ل ل الذ أ ل ة قا ال ق ة ال خصوصية الجریمة تقتضي الوقایة لتحدید أآبر عدد ممكن من الذین لم یدخلوا ة
.حلقة المخدرات 

ات/3 خد ال ض ل ن قان اد أف ة ل أل ألول مرة أفراد قانون لموضوع المخدرات/3 
بالتالي الفاعلين ورتب عقوبات حسب خطورة الفعل   وصنف الجرائم / 4    

ا/5 ق ال ف اش ق تط ف ة ا ا ا إ ض .وضع إجراءات صارمة في تطبيقها وشدد في العقوبات/5  
الفعل  إرتكابقلص من السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر العقوبة متى ثبت / 6   
جرم الشخص المعنوي/7  

  وسع من العقوبات التكميلية/ 8      



 توعوي عمل ذلك رافق إذا إال تكفي ال فإنها العقوبات آانت مهما نقول ذآر لما خالصة
يعى المجتمعفي الفاعلينآلطرفمنجدیةعملبرامجتبنىواألصعدةجميععلى ىوج جب یبر عيينرنج ج

. الــــــــمخــــــــــدرات المسمى الشبح هذا لتجنب
              

اإلصغاء ن عل الشك ل ز ع مع جزیل الشكر على حسن اإلصغاء                    
       

اء زي:إلق لعزی د محم محمـــــــد لعزیــــزي:  إلقـــــاء                             
وزو تيزيالنائب العام مجلس قضاء                                


