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المخدرات من بالوقایة المخدراتالمتعلق من بالوقایة ر المتعلق ن  ی  و ر ق ب ن  ی  و ق ب
و المؤثرات العقليــــــة و المؤثرات العقليــــــة 
و قمع االستعمالو قمع االستعمال

ا ش ال غ ا ااالت ش ال غ ا و االتجار غير المشروعين بهماو االتجار غير المشروعين بهمااالت

للجيش الوطني للجيشالنادي الوطني 20092009مایومایو66وو55::النادي 20092009مایو مایو 66وو55::النادي الوطني للجيشالنادي الوطني للجيش



::مداخلة بعنوان مداخلة بعنوان 

ما و العود و المدمن انتكاسة ماإشكالية و العود و المدمن انتكاسة إشكالية انتكاسة المدمن و العود و ما إشكالية انتكاسة المدمن و العود و ما إشكالية
مالئمة قانونية معالجة من مالئمةیقابلها قانونية معالجة من     یقابلها من معالجة قانونية مالئمةیقابلها من معالجة قانونية مالئمةیقابلها

السيد محمد آوال ، قاضي نيابة  السيد محمد آوال ، قاضي نيابة  : : إلقاء إلقاء 
ا اة ا((ة ال قضا ال ال قضا ))ل ))مجلس قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائر((بمحكمة حسين دايبمحكمة حسين داي        





ة د ةق د مـقــــــــــدمةمـقــــــــــدمةق
أهمية الموضوعأهمية الموضوع:: –– 11

..استفحال ظاهرة المخدراتاستفحال ظاهرة المخدرات**
منظمة** منظمةجریمة ..جریمة . . جری جری   

..جریمة عابرة للحدود الوطنية جریمة عابرة للحدود الوطنية **
االخ** ائ ال دة ط عالقة االخذات ائ ال دة ط عالقة ال((ذات األ ض ت ة ها اإل ة الال األ ض ت ة ها اإل ة ال   ،،الجریمة اإلرهابية ،تبييض األموالالجریمة اإلرهابية ،تبييض األموال: (: (ذات عالقة وطيدة بالجرائم االخرىذات عالقة وطيدة بالجرائم االخرى**

...)....).التهریب التهریب 
ل ل ل ل لأث ل ل ل قأث قق ق ...)....).اقتصادیا ،اجتماعيا،اخالقيااقتصادیا ،اجتماعيا،اخالقيا((تأثيرها السلبي على المجتمعاتتأثيرها السلبي على المجتمعات**

يي((يي  ،،اضطراب في القوة العقيلة ،سوء األخالقاضطراب في القوة العقيلة ،سوء األخالق( ( تأثيرها السلبي على الفرد تأثيرها السلبي على الفرد **
).).ارتكاب الجرائم ارتكاب الجرائم 



ة ةل فل ة للظ فل ة للظ ل : : وجوب التصدي للظاهرة بهدفوجوب التصدي للظاهرة بهدف::النتيجةالنتيجة--22
الوقایةالوقایةالوقایةالوقایة
ججالعالجالعالج
الردعالردع

من خالل من خالل 04/1804/18هداف في القانون هداف في القانون األاألتكریس تكریس   
منه االول منهالمادة االول ال““::المادة القانون هذا الیهدف القانون هذا یهدف یهدف هذا القانون الىیهدف هذا القانون الى::  المادة االولى منهالمادة االولى منه

””........الوقایة و القمع الوقایة و القمع 
حالة تبعية نفسانية او تبعية نفسية حالة تبعية نفسانية او تبعية نفسية   ::دمان دمان الالاا- - 33

المخدر تجاه المخدرجسمانية تجاه العقلأأجسمانية المؤثر العقلو المؤثر و و المؤثر العقليو المؤثر العقليأأجسمانية تجاه المخدرجسمانية تجاه المخدر



االدمان44 من االدمانالعالج من ::العالج   ::العالج من االدمانالعالج من االدمان--44
یهدف الذي یهدفالعالج الذي النفسانيةااللإإالعالج التبعية النفسانيةزالة التبعية زالة زالة التبعية النفسانية زالة التبعية النفسانية االىلىإإالعالج الذي یهدف العالج الذي یهدف 

رأو التبعية النفسية الجسمانية تجاه المخدر أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه المخدر  ج ي ج ي ي ب رو ج ي ج ي ي ب و
..أو المؤثر العقلي أو المؤثر العقلي 



المطروحة المطروحةاإلشكالية ::اإلشكالية ::اإلشكالية المطروحةاإلشكالية المطروحة
االدمان ظاهرة الجزائري المشرع عالج االدمانآيف ظاهرة الجزائري المشرع عالج آيف  عالج المشرع الجزائري ظاهرة االدمان آيف  عالج المشرع الجزائري ظاهرة االدمان آيف

  ؟؟على المخدرات و المؤثرات العقليةعلى المخدرات و المؤثرات العقلية

داا ال ة االنتكا الة ن قفه ده ال ة االنتكا الة ن قفه ؟؟ه   ؟؟هو موقفه من حالة  االنتكاسة و العودهو موقفه من حالة  االنتكاسة و العودوماوما

ييوما مدى نجاعة الحلول الواردة في القانونوما مدى نجاعة الحلول الواردة في القانون
؟؟0404//1818



:: ::أوالأوال والوال
اإلدمان لظاهرة الوقائي اإلدمانالجانب لظاهرة الوقائي الجانب الوقائي لظاهرة اإلدمانالجانب الوقائي لظاهرة اإلدمانالجانب

المخدرات المخدراتعلى على المخدراتعلى المخدراتعلى



الوقائيةأأ--11 التدابير الوقائيةولویة التدابير ::ولویة يأأ11 و ابير ا وی ا يو و ابير ا وی ا : : و
))0606المادةالمادة(( ))((

: : تتمثل في مایلي تتمثل في مایلي 
: : ــویكون ذلك بویكون ذلك ب  ::المبادرة الشخصية للمدمن المبادرة الشخصية للمدمن 

ط ط طث ط ث االمتثال للعالج الموصوف من طرف الطبيب  االمتثال للعالج الموصوف من طرف الطبيب  **
..المختصالمختصالمختصالمختص

النهایة** حتى العالج هذا النهایةمتابعة حتى العالج هذا ی ..متابعة ه ى ا الج   ا ا ی ب ه ه ى ا الج   ا ا ..ب ه
يي  ..اثبات ذلك بملف طبياثبات ذلك بملف طبي**



::تغيير البيئة تغيير البيئة 
الباحثون االجتماعيون یدعون لتغيير بيئة المدمن بعد الباحثون االجتماعيون یدعون لتغيير بيئة المدمن بعد 

الجالجالعالجالعالج

ه ن نف ال اآث فإ ا ا ال هف ن نف ال اآث فإ ا ا ال فحسب الدراسات فإن اآثر مسببي العنف بنوعيهفحسب الدراسات فإن اآثر مسببي العنف بنوعيهف
..الجسدي والجنسي هم المدمنون الجسدي والجنسي هم المدمنون  م ي مي ي ي

فالمدمن تتغير شخصيته وتصرفاته، وتظهر عليه فالمدمن تتغير شخصيته وتصرفاته، وتظهر عليه   
االسرة وعل والعزلة، والتوتر والقلق ، االسرةالعصبية وعل والعزلة، والتوتر والقلق ، العصبية ، والقلق والتوتر والعزلة،  وعلى االسرة العصبية ، والقلق والتوتر والعزلة،  وعلى االسرة العصبية

والمجتمع مساعدة المدمنوالمجتمع مساعدة المدمن
ا اال تخل ل ال ال ال اال تخل ل ال ال على العالج ليتخلص من االدمانعلى العالج ليتخلص من االدمانل



جدور مؤسسات العالجدور مؤسسات العالج ؤ جور ؤ ور
ضرورة جعل العالج سري لتشجيع المدمنين عليه ضرورة جعل العالج سري لتشجيع المدمنين عليه **

حرج حرجدون دون حرجدون حرجدون

  ::مراحل العالجمراحل العالج**
یلي ما یليتتطلب ما ::تتطلب ي يب  ی ::ب  ی

معرفة نوع المخدر المستعمل من المدمنمعرفة نوع المخدر المستعمل من المدمن
ائ ال ال ائال ال ال نا((ال ال ا ال ناف ال ا ال ))ف ))وصف الدواء المناسبوصف الدواء المناسب((العالج الدوائي العالج الدوائي 
))الجلسات النفسية مع المختصالجلسات النفسية مع المختص((العالج النفسيالعالج النفسي ي يج ص((ج ع ي صج ع ي ))ج

التدخل االجتماعي التدخل االجتماعي : : المحور االجتماعي المحور االجتماعي 
ج ا ال جاألنشطة ا ال محور األنشطة و البرامجمحور األنشطة و البرامجاألنشطة



ف ق لل نا نه ال ال ان اإلد ن ث د فال ق لل نا نه ال ال ان اإلد ن ث د الحدیث عن اإلدمان و العالج منه یجرنا للوقوف الحدیث عن اإلدمان و العالج منه یجرنا للوقوف ال
احتمالين احتمالينأمام ::أمام ين م ا ينأ م ا ::أ

إما المثول للشفاء و استقرار حالة المدمن و إما المثول للشفاء و استقرار حالة المدمن و ••
اندماجه في المجتمع ، و هذا هو الهدف المرجواندماجه في المجتمع ، و هذا هو الهدف المرجو

االنتكاأأ ق ط عن ا لل ع االنتكاال ق ط عن ا لل ع ال الرجوع للوراء عن طریق االنتكاسالرجوع للوراء عن طریق االنتكاس::أوأو••



االنتكاسة االنتكاسةتعریف ::تعریف ::تعریف االنتكاسةتعریف االنتكاسة

هي عودة المدمن المتعافي إلى  هي عودة المدمن المتعافي إلى  ::االنتكاسةاالنتكاسةةة
ة القد اة ال ط ةن القد اة ال ط اط((ن الت اة ك اطل الت اة ك ))ل ) ) سلوك حياة التعاطيسلوك حياة التعاطي((نمط الحياة القدیمةنمط الحياة القدیمة

من بالتدهور المدمن حياة منوتبدأ بالتدهور المدمن حياة وتبدأ حياة المدمن بالتدهور من وتبدأ حياة المدمن بالتدهور من وتبدأ
). ). انتكاسة فكریةانتكاسة فكریة((جدیدجدید ))((



ييسبب انتكاسة المدمن المتعافي من االدمان هو سبب انتكاسة المدمن المتعافي من االدمان هو 
عودته لنفس البيئة السابقة التي تسببت في  عودته لنفس البيئة السابقة التي تسببت في  

انه انها ادمانهادمانها

تغير ان االسرة تغيرعلى ان االسرة يرعلى ن  ر  ال يرى  ن  ر  ال ى 
یبرز هنا إذن دور یبرز هنا إذن دور ((بيئة المدمن بعد عالجه بيئة المدمن بعد عالجه 

))األسرة و المحيطاألسرة و المحيطألأل



ضرورة متابعة المدمن بعد العالج لتفادي ضرورة متابعة المدمن بعد العالج لتفادي 
االنتكاسةاالنتكاسةةة

ة آثي بابها ا ة ةاالنتكا آثي بابها ا ة ::االنتكا ::االنتكاسة اسبابها آثيرةاالنتكاسة اسبابها آثيرة
الخارجية** بالعوامل الخارجيةالتأثر بالعوامل البيئة::التأثر لنفس البيئةالرجوع لنفس الرجوع رجي ل ا وا ر ب رجيا ل ا وا ر ب بي ::ا س ا رجوع  بي ا س ا رجوع  ا

و االشتياق للمخدرو االشتياق للمخدر
أ أأل أل التدخل الخاطئ لألسرة ، أو عدم تقبل المجتمع التدخل الخاطئ لألسرة ، أو عدم تقبل المجتمع **

ماضيه نسيان عدم و عالجه بعد ماضيهللمدمن نسيان عدم و عالجه بعد للمدمن بعد عالجه و عدم نسيان ماضيهللمدمن بعد عالجه و عدم نسيان ماضيهللمدمن
هذا له عالقة بشخصية  هذا له عالقة بشخصية  ((عدم استقامة السلوكعدم استقامة السلوك** ((مم

))المعنيالمعني



ة22 ن القان ةاالثا ن القان الاالثا اللل لل   للعالج للعالج االثار القانونيةاالثار القانونية––22
ةة العالج من اسباب عدم جواز المتابعةالعالج من اسباب عدم جواز المتابعة--

  
سباب تعطيل  ممارسة سباب تعطيل  ممارسة أأالعالج  من العالج  من   - - 

ة ال ةال ال     الدعوى العموميةالدعوى العموميةال



عدم دقة المرسوم التنفيذي رقم عدم دقة المرسوم التنفيذي رقم --33
یوليویوليو3030المؤرخ فيالمؤرخ في0707//229229

طط   0606الخاص بتطبيق المادة الخاص بتطبيق المادة 20072007

))0606تكرار لما تضمنته المادة تكرار لما تضمنته المادة (( ر(( رر ))ر



المرسوم44 عل آان الت المرسومالنقائص عل آان الت النقائص النقائص  التي آان على المرسومالنقائص  التي آان على المرسوم––44
::معالجتهامعالجتها

عالقة الطبيب المعالج بوآيل عالقة الطبيب المعالج بوآيل للتوضيح اآثر توضيح اآثر 
الجمهوریةالجمهوریةةة

الاا** ة ط اله ة ط ائئااثثه ل الت ة الط اق ل الت ة الط ق ق الطبية التي یرسلها  ق الطبية التي یرسلها  ئئااثثهي طبيعة الوهي طبيعة الوماما**
ومتى للمحكمة ومتىالطبيب للمحكمة ؟؟الطبيب ى بيب  و ىا بيب  و ؟؟ا

قهل لوآيل الجمهوریة حق الرقابة الالحقة هل لوآيل الجمهوریة حق الرقابة الالحقة ** قه ه
؟؟او البعدیة على ظروف متابعة العالج او البعدیة على ظروف متابعة العالج 



لوآيل ملزم الطبي التقریر لوآيلهل ملزم الطبي التقریر هل التقریر الطبي ملزم لوآيل  هل التقریر الطبي ملزم لوآيل  هل
؟؟الجمهوریةالجمهوریة ؟؟الجمهوریةالجمهوریة

الدعوى مصير في تتحكم العالج نتائج الدعوىهل مصير في تتحكم العالج نتائج وى  هل ير  ي  م  ج  ج  وى  ل  ير  ي  م  ج  ج  ل 
؟؟العمومية العمومية 

في في   ةةهي طبيعة الشهادة الطبية المذآورهي طبيعة الشهادة الطبية المذآور  ماما  
؟؟من المرسوممن المرسوم44المادة المادة 

الل ذ اللل ذ ل هو مصير المدمن اذا اتضح من خالل هو مصير المدمن اذا اتضح من خالل ماما
ال االخير هذا ان الالفحص االخير هذا ان منهالفحص منهجدوى ؟؟جدوى ؟؟جدوى منهجدوى منهالفحص ان هذا االخير الالفحص ان هذا االخير ال



::ثانياثانيا   ::ثانياثانيا
القضائية الجهات القضائيةدور الجهات دور الجهات القضائية دور الجهات القضائية دور
ال إع ف الاألخ إع ف األخرى في إعمالاألخرى في إعمالاألخ

ال ال التدا ال   تدابير العالجتدابير العالجتدا



المتهمين--11 باألشخاص االمر المتهمينیتعلق باألشخاص االمر یتعلق ين  11 ه ص  ر ب ق  ين  ی ه ص  ر ب ق  ی
0404//1818ق ق   1212المادة المادة   أحكامأحكام  بموجببموجب

دور قاضي التحقيق و قاضي االحداث  دور قاضي التحقيق و قاضي االحداث  ––22
––) ) الجنح الجنح   قسمقسم( ( دور قاضي الحكم دور قاضي الحكم   - - 33

ه نف اال هتخذ نف اال یتخذ االمر بنفسهیتخذ االمر بنفسهتخذ
األإإققأنأنكنكن األقا قاضقا عن اد قاضال عن اد ال مر الصادر عن قاضيمر الصادر عن قاضيبقاء األبقاء األإإیقرریقررأنأنیمكنیمكن  - - 

التحقيقالتحقيقالتحقيقالتحقيق
ثارهثارهآآتمدیدتمدیدیمكنیمكن-- ثارهثارهآآتمدیدتمدیدیمكنیمكن



ة ةة ة عمال تدابير عمال تدابير إإاالعفاء من العقوبة نتيجةاالعفاء من العقوبة نتيجة--44
ت د ة قا تال د ة قا ادةثثااال ال عل ادةها ال عل ؟؟1212ها ؟؟1212ها على المادة ها على المادة ررثيثيااالوقایة و مدى تالوقایة و مدى ت

یكرسأأ صياغة الجزائري المشرع یكرسورد صياغة الجزائري المشرع فيهافيهاورد فيها فيها ورد المشرع الجزائري صياغة یكرسورد المشرع الجزائري صياغة یكرسأأ
::  السلطة التقدیریة للقاضي بعبارةالسلطة التقدیریة للقاضي بعبارة ر ب ب ي ریری ب ب ي یری

ي الشخص من ي الشخص من ففیمكن للجهة القضائية ان تعیمكن للجهة القضائية ان تع(( يي((
  ))  1212العقوبة المقررة في المادة العقوبة المقررة في المادة 



ل ل لل ق ك ل لف ل لل ق ك ل فهل هناك تناقض بين اللجوء الى التدابيرفهل هناك تناقض بين اللجوء الى التدابيرف
ة ا ال ةتط ا ال ؟؟1212تط ؟؟1212و تطبيق المادةو تطبيق المادة

جاإإینبغینبغ::لذلكلذلك االن لخلق الصياغة جاعادة االن لخلق الصياغة عادة عادة الصياغة لخلق االنسجام عادة الصياغة لخلق االنسجام إإینبغيینبغي: : لذلكلذلك
بين بينالمطلوب القانونأأالمطلوب هذا القانونحكام هذا حكام ونوب بينوب بين ونم   م  



ادة ال تناقض ادةالة ال تناقض ادة0909الة ادةال 1212ال 1212و المادةو المادة0909حالة تناقض المادةحالة تناقض المادة
ادة ال ق تط ة كان إ إل ادةالنظ ال ق تط ة كان إ إل نن0707النظ من  من  0707بالنظر إلى إمكانية تطبيق المادة بالنظر إلى إمكانية تطبيق المادة 

حلقة ف الوقوع إل یؤدي مما ، حلقةجدید ف الوقوع إل یؤدي مما ، جدید ، مما یؤدي إلى الوقوع في حلقة جدید ، مما یؤدي إلى الوقوع في حلقة جدید
مفرغةمفرغةمفرغةمفرغة

بدقة::لذلكلذلك المصطلحات ضبط بدقةینبغي المصطلحات ضبط ینبغي ینبغي ضبط المصطلحات بدقة  ینبغي ضبط المصطلحات بدقة  ::لذلكلذلك



::::ثالثاثالثا••
مدى تكفل القانون مدى تكفل القانون 

بظاهرة بظاهرة 0404//1818
ال ة الاالنتكا ة االنتكاسة و العوداالنتكاسة و العوداالنتكا

****بين النظري و الواقع بين النظري و الواقع ****



المادة--11 المادةمكانة قانون1212مكانة قانونمن 04/1804/18من 04/1804/18من قانونمن قانون1212مكانة المادة مكانة المادة 11

    ::رض رض تفي بالغتفي بالغالال  1212المادة المادة 
  

ةةةة حالة االستهالك حالة االستهالك ة ، وة ، والفصل بين حالة الحيازالفصل بين حالة الحياز**

للقاض** التقدیریة للقاضالسلطة التقدیریة طبيعةالسلطة تحدید طبيعةف تحدید ف في تحدید طبيعةفي تحدید طبيعةالسلطة التقدیریة للقاضيالسلطة التقدیریة للقاضي
العقوبةالعقوبة

  



ةللفةفةأثأث ةلق ققلق     0202رقم رقم القضائية القضائية السوابقالسوابقصحيفةصحيفةتأثيرتأثير**
العود حالة العودعل حالة على حالة العودعلى حالة العودعل

      
للعقوبة** بدیل هي وحدها الغرامة تطبيق للعقوبةهل بدیل هي وحدها الغرامة تطبيق هل تطبيق الغرامة وحدها هي بدیل للعقوبة هل تطبيق الغرامة وحدها هي بدیل للعقوبة هل

ممالسالبة للحریة ام حلول محل التدابيرالسالبة للحریة ام حلول محل التدابير
؟؟    الوقائية ضمنياالوقائية ضمنيا



االشكاالت التي یطرحها الواقع العملي  االشكاالت التي یطرحها الواقع العملي  ––22
ب التكفل بتجاه التكفل االنتكاححتجاه االنتكاالة ::الة   ::الة االنتكاس الة االنتكاس ححتجاه   التكفل بتجاه   التكفل ب

تماما تمدى الدعوىرأيرأيثيرثيرأأمدى على الدعوىالطبيب على الطبيب الطبيب على الدعوى  الطبيب على الدعوى  رأيرأيثير ثير أأمدى تمدى تماما
؟؟العموميةالعمومية

هل وآيل الجمهوریة ملزم برأي الطبيب هل وآيل الجمهوریة ملزم برأي الطبيب   
ال الال ؟؟ال ؟؟المعالجالمعالج
المعالج الطبيب هو المعالجمن الطبيب هو طبيبطبيبمتخصصمتخصص((من طبيب  طبيب    ،،متخصص متخصص ((من هو الطبيب المعالجمن هو الطبيب المعالج
؟؟))عامعام ؟؟))مم

ييهل لحالة االنتكاسة نفس القراءة في نظر هل لحالة االنتكاسة نفس القراءة في نظر 
  الطبيب المعالج و القاضي ؟الطبيب المعالج و القاضي ؟



إزالة بعد نتك لل نح ت الت انات الض ه إزالةا بعد نتك لل نح ت الت انات الض ه ما هي الضمانات التي تمنح للمنتكس بعد إزالة ما هي الضمانات التي تمنح للمنتكس بعد إزالة ا
عالتسمم لكي ال یتكرر الوضع ؟التسمم لكي ال یتكرر الوضع ؟ ي عم ي م

هل لوآيل الجمهوریة حق رفض تقریر الطبيب، هل لوآيل الجمهوریة حق رفض تقریر الطبيب، 
؟ فض ال االت ه ؟ا فض ال االت ه و ما هي حاالت الرفض ؟و ما هي حاالت الرفض ؟ا

یستهلك شخص ضبط یتم مرة آل في یستهلكهل شخص ضبط یتم مرة آل في هل في آل مرة یتم ضبط شخص یستهلكهل في آل مرة یتم ضبط شخص یستهلكهل
؟؟ببر الوقائية ببر الوقائية ااددتتالمخدرات تطبق عليه الالمخدرات تطبق عليه ال

غير من تشریعنا الحالي  غير من تشریعنا الحالي  ننهل من الضروري  ان هل من الضروري  ان 
تحریك قبل الزامية الوقائية التدابير تطبيق تحریكبجعل قبل الزامية الوقائية التدابير تطبيق بجعل تطبيق التدابير الوقائية الزامية قبل تحریك بجعل تطبيق التدابير الوقائية الزامية قبل تحریك بجعل

؟؟  الدعوى العموميةالدعوى العمومية



لل ل للل ل ل هي الضمانات التي تمنح للمنتكس بعد  هي الضمانات التي تمنح للمنتكس بعد  ماما
عائدا یصبح ال حت التسمم عائداازالة یصبح ال حت التسمم ؟؟ازالة التسمم حتى ال یصبح عائدا ازالة التسمم حتى ال یصبح عائدا ؟؟ازالة

حلوال هناك حلوالهل هناك الميئوسنونيةنونيةقاقاهل الميئوسللمنتكس للمنتكس للمنتكس الميئوس للمنتكس الميئوس نونيةنونيةقاقا  هل هناك حلوالهل هناك حلوال
؟؟))المؤسسة العقابية او بدائل اخرىالمؤسسة العقابية او بدائل اخرى((منهمنه ))((



العالج جدوى عدم حالة العالجفي جدوى عدم حالة الجفي وى ا م ج الجي   وى ا م ج     ي  

لمتهم المنتكس او العائد الذي یدخل لمتهم المنتكس او العائد الذي یدخل للهل  هل  
ف به للتكفل فرصة العقابية فالمؤسسة به للتكفل فرصة العقابية المؤسسة العقابية فرصة للتكفل به فيالمؤسسة العقابية فرصة للتكفل به فيالمؤسسة

، أو لجنة إعادة  ، أو لجنة إعادة  لجنة تكييف العقوبةلجنة تكييف العقوبة((اطاراطار
أل ة ألة ة ة

))
؟؟  ))التربية بالنسبة لألحداثالتربية بالنسبة لألحداث

الحب::توصيةتوصية دة تصاحب ان الحبینبغ دة تصاحب ان ینبغ ینبغي ان تصاحب مدة الحبسینبغي ان تصاحب مدة الحبس::توصيةتوصية
..بدائل اخرى إلصالح المدمنبدائل اخرى إلصالح المدمن ح حإل إل

هل لوآيل الجمهوریة حق الرقابة الالحقة هل لوآيل الجمهوریة حق الرقابة الالحقة 
ة(( دان ال ة د ةال دان ال ة د ال))ال ال الاثنا ال اثنا ؟؟  اثناءالعالجاثناءالعالج))البعدیة  الميدانيةالبعدیة  الميدانية((



يهي القوة القانونية لتقاریر الخبرة الطبية في  هي القوة القانونية لتقاریر الخبرة الطبية في  ماما يي ي
؟؟  مجال ازالة االدمانمجال ازالة االدمان

ا شخ ان الت للط كن ات شخ ان الت للط كن قدقدت قد  قد  متى یمكن للطبيب التصریح ان شخص مامتى یمكن للطبيب التصریح ان شخص ما
اال من االشفي من علىوماوما،،مانمانددشفي العلمية االجابة علىهي العلمية االجابة هي ال ن  الي  ن  ى وو  ن ن ي  ي  ب  الج ى ي  ي  ب  الج ي 

  ؟؟ذلكذلك



ق ط ه التكفل ت ا قل ختل ال اذا قل ط ه التكفل ت ا قل ختل ال اذا لماذا المختل عقليا یتم التكفل به عن طریق  لماذا المختل عقليا یتم التكفل به عن طریق  ل
االداریة االداریةالشرطة الوالي((الشرطة من الواليقرار من عمالعمال))قرار عمال عمال ) ) قرار من الوالي قرار من الوالي ((الشرطة االداریةالشرطة االداریة

هونونننبب  و ترقيتها و ترقيتها قانون الصحةقانون الصحةمنمن107107بالمادةبالمادة ي ر هو ي ر و
رغم ان حالة االدمان أقل رغم ان حالة االدمان أقل   دون المدمندون المدمن

؟؟  خطورة من حالة الجنونخطورة من حالة الجنونةة



الموجودة  الموجودة  هل المؤسسات العالجية المتخصصة هل المؤسسات العالجية المتخصصة 
ت ا عل ة تقاد ا عل ة انييقاد لإلد تزایدة ال الحاالت انعاب لإلد تزایدة ال الحاالت ؟؟عاب ؟؟عاب الحاالت المتزایدة لإلدمان عاب الحاالت المتزایدة لإلدمان ييقادرة على استقادرة على است

استعجال تجسيد مشروع بناء شبكة  استعجال تجسيد مشروع بناء شبكة    ::توصية  توصية  
ف ة ث فة ة ث ::مراآز العالج المتخصصة المتمثلة فيمراآز العالج المتخصصة المتمثلة فية

لالستشفاء1515** جدید لالستشفاءمرآز جدید داخلي((مرآز داخليعالج ))عالج ء1515 ی  ز ج ءر ی  ز ج ي((ر يج  ) ) ج 
) ) خارجيخارجي((مرآز بيني مرآز بيني   5353**



المواد ف عليها المنصوص التدابير الموادهل ف عليها المنصوص التدابير هل التدابير المنصوص عليها في المواد  هل التدابير المنصوص عليها في المواد  هل
ييإلزامية للقاضي إلزامية للقاضي 0909، ، 0808،،0707

؟؟  1212مدى تأثيرها و تأثرها بالمادة مدى تأثيرها و تأثرها بالمادة ما ما و و 

المادة ف المقصود الشخص المادةهل ف المقصود الشخص 1313هل الشخص المقصود في المادة هل الشخص المقصود في المادة 1313هل
الغير(( على یعرض أو یسلم الغيرالذي على یعرض أو یسلم تشملهتشمله))......الذي ير(( ى  رض  و ی م  يري ی ى  رض  و ی م    ) ) ......ي ی

  0606التدابير المنصوص عليها في المادة التدابير المنصوص عليها في المادة 
ااا ال ؟؟ل ؟؟یليهایليهاو ماو ما



أ العالج یفيده العائد أهل العالج یفيده العائد متابعتهممهل متابعتهتتم تتم الج أ ه ا ي الج أهل ا ی ه ا ي بممهل ا ی بم  م 
؟؟مباشرة مباشرة 

لللللل لك ل للأث لك ل أث یتأثر مرآز المستهلك للمخدرات   یتأثر مرآز المستهلك للمخدرات   ، هل، هلعملياعمليا
السوابق السوابقبصحيفة ممأأ0202رقمرقمالقضائيةالقضائيةبصحيفة ممأأ0202رقم رقم القضائيةالقضائيةبصحيفة السوابقبصحيفة السوابق

دا یصبح ضحية و بالتالي دا یصبح ضحية و بالتالي عائــعائــبكونه بكونه 
؟ ة ت ته ؟ال ة ت ته معالجته حتمية ؟معالجته حتمية ؟ال

ال للعائد الهل للعائد إمكانيةذذهل التدابير من استفاد إمكانيةي التدابير من استفاد ي ي استفاد من التدابير إمكانية  ي استفاد من التدابير إمكانية  ذذهل للعائد الهل للعائد ال
    ؟؟إعادة تطبيقها عليه مرة  أخرىإعادة تطبيقها عليه مرة  أخرى

ةأأ ة ةة ة ة !!  تجرنا هده الوضعية الى حلقة  مفرغةتجرنا هده الوضعية الى حلقة  مفرغةأيأي



::  حالة االنتكاسة  و الظروف المخففةحالة االنتكاسة  و الظروف المخففة

ادة ادةال ادة2626ال ال ق تط د ت ادةت ال ق تط د ت ننن5353ت نقان قان قانون قانون من من   5353تستبعد تطبيق المادةتستبعد تطبيق المادة2626المادةالمادة
::عقوبات في بعض الحاالت منها عقوبات في بعض الحاالت منها الال ه ض ب ي هوب ض ب ي وب

ضاف مرتكب الجریمة للمخدرات مواد من ضاف مرتكب الجریمة للمخدرات مواد من أأا ا ذذإإ* * 
ا ت خط ف تز أ ا اشأن ت خط ف تز أ ا شأنها أن تزید في خطورتها شأنها أن تزید في خطورتها شأن



ه ههل القانونذذهل من الهدف تناقض المادة القانونه من الهدف تناقض المادة ه ه المادة تناقض الهدف من القانون ه المادة تناقض الهدف من القانون ذذهل ههل ه
ل،،0404//1818 لوهل المعاملةذذههــوهل أو التميز المعاملةا أو التميز ا ل 0404//1818 ل و و ههو يز  و   يز   

؟؟تأثير على المدمن تأثير على المدمن 

ه ه ـذـذهل آان على المشرع أن ال یستثني ههل آان على المشرع أن ال یستثني ه  
ال خففة ال ف الظ ط ة الالف خففة ال ف الظ ط ة ككللذذالف ك ك ــللذذننالفئة من تطبيق الظروف المخففة الالفئة من تطبيق الظروف المخففة ال

ال و االنتكاسة عل الیشجع و االنتكاسة عل ؟؟ودودععیشجع ؟؟ودودـعـعیشجع على االنتكاسة و الیشجع على االنتكاسة و ال



من حالة العودمن حالة العود1818//0404موقف القانون موقف القانون  و وو ووو
: :   ))2727المادة المادة ((

قانون2727المادةالمادة قانونمن آافية0404//1818من آافيةغي غي غير آافية غير آافية 0404//1818من قانونمن قانون2727المادةالمادة--



ف التخف ف فظ التخف ف : : ظروف التخفيفظروف التخفيفظ

بأن التخفيف ظروف أحكا المشرع بأنعدل التخفيف ظروف أحكا المشرع ::عدل : : عدل المشرع أحكام ظروف التخفيف بأنعدل المشرع أحكام ظروف التخفيف بأن
الى العقوبة الىخفض العقوبة حالة2020خفض في حالةسنة في سنة ى وب  ىض  وب  ي 2020ض  ي    

ثلثي العقوبة في باقي ثلثي العقوبة في باقي   إلىإلىالسجن المؤبد و السجن المؤبد و 
الحاالت الحاالت 



هالك حتميهالك حتمي  =  =المخدراتالمخدرات

اإلصغاء**** حسن عل اإلصغاءشكرا حسن عل شكرا على حسن اإلصغاءشكرا على حسن اإلصغاء****شكرا


