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 لجنة مناقشة بحوث الترقٌة المحترمون أعضاءالسادة رئٌس و 

 توصٌة المشرفم / 

 
اك حسيه كريم( ثرو)الموسوم )تفشً المخدرات أسبابها وسبل مواجهتها( للسٌدة البحث تم إعداد 

العراق كجزء -كوردستانمجلس القضاء فً إقلٌم  إلىاالدعاء العام فً رئاسة االدعاء العام الُمقَد م عضو

إشرافً  ل من أصناف االدعاء العام تحتوالصنف األ إلى الثانًمن متطلبات الترقٌة من الصنف 

ه جدٌر بالمناقشة أن، وتابتهعداده وكإها قد بذلت جهداً كبٌراً فً أن، ورأٌت فً طٌات صفحاته، ومتابعتً

 والقبول مع التقدٌر.
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اخاطرللمخدراتمن إ العدٌدة ومشكالتها ثروة تتك صبحلتًأ ها ولؾالعالم لتصادٌةابشرٌة 

 كبٌرة. النفسٌة فالمشكالت واالوالبدنٌة واالجتماعٌة أساسً نتاج ظاهرةنأللتصادٌة تشار

 او،تعاطٌهاوالمخدرات الظواهر أخطر من بلدتواجههلتً هً معظم الولتناا فً العالم

،حاضرال سكوردستانوإللٌُم الظاهرةنبمنؤ ىعلٌ  فً،هذه تمسأنوتكمنالمشكلة حٌاةها

ٌشلوالمدمنالشخصٌةواالجتماعٌة لبٌمما تفكٌس  الوعملهره ؼٌر  بتصرفات  منوٌموم بمة

الالوعً الص،جتماعًالعابلًواالوضعهعلىتإثر حوتسببفًتدهور المشاكلوانتشارة

والجرابم.

 -ٌة البحث:أهمالً : أو

بالبحثوأهمعذاتٌالمخدراتمنالمواضموضوع كبٌرةوجدٌرة بسببو،الدراسةٌة 

وخطور ٌأهمتها المشرتها بسنلام لمكافحةلوانٌنعون داخلٌا خاصة الظاهرة ودولٌا هذه

راتبالمخدراتوالمإثدولٌةخاصةتفالٌاتومعاهداتاشاءوإبرامنإلابٌنهانتالدولفٌمواوتع

لمكافحةالمخدرات.ٌوما عالمٌا ةممالمتحدولدخصصتاأل،ةدحالمتاألممشراؾالعملٌةتحتإ

 -سبب اختٌار البحث ::  ثانٌا

بالسكوتوخطرةوالٌجتظاهرةمنتشرهأ صبحبهاتجاراإللكونتعاطًالمخدراتو

ع مدمرة آثار من تخلفه لما نظرا  علىنها ،والمجتمعواألسرةالفرد منتوما وتحدثه تركه

أ  واضرارصحٌة وأ والتصادٌة سواجتماعٌة اللٌة التعاطًعناكءخ  بهااالتجارأونطرٌك 

والسلطاؼممنار العلى واتتباعالحكومات   تشارها.ناالجراءاتالالزمةللحدمنالوسابل 

 البحث: ثالثاَ :  إشكالٌة

صدرٌةمانونالالنصوصن إ لد المخدرات بخصوصمكافحة النافذة لبلتالعرالٌة

تالبمالوالعالحالًالسٌمابعدتفشًظاهرةتعاطًالمخدراتوالمننصؾلرنأكثرحوالً

إمدمانألاو ٌتطلب ما كما الحالً. الوالع ٌالبم بما نصوصها فً النظر هذهأنعادة تفشً

معالمتعاطًٌةمانونالعمارفٌهٌتطلبتؽٌٌرالمعاملةالظاهرةبٌنطبماتالمجتمعومختلؾاأل

معالبته ال معالجته ،بؽٌة النصوص حٌال الولوؾ ٌستدعً وتحلٌٌةمانونالمما هالالنفاذة

نصوصممترحةتكافحهذهالظاهرةوتعالجالمتعاطًمنها.إلىوالوصولبذلن

 

 َ  : منهج البحث  رابعا
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عحٌثندرسالموضوكتابةبحثنا،عفًلنهجالمت ب اصبحلًلٌحلٌولداخترناالمنهجالت

مختلفةحسبترتٌبخطةجوانبماٌتعلكبالظاهرةوكٌفٌةمجابهتهامنلنظرةتحلٌلٌةشاملةب

المضابٌنالعرالًوتمٌٌمهاثمتعزٌزالدراسةبؤحكامٌةمانونالمنخاللتحلٌلالنصوصالبحث

ً.كوردستانوال

 َ   البحث نطاق:  خامسا

بٌ على البحث هذا فً وناسنركز المخدرات أنماهٌة سبلواعها مع تفشٌها وأسباب

أماؼٌرذلنمنالموضوعاتفتخرجمننطاقهذا،الدولٌةمنالناحٌتٌنالوطنٌةو،امواجهته

البحث.

َ داس  خطة البحث :  سا

لماهٌةولتفًالمبحثاألوا،حٌثتنالبحثممدمةوثالثةمباحثوخاتمةاهذٌتضمن

المخ ثالثة خالل من وذلن درات األخصصتمطالب والمطلب المخدراتتعرٌؾلبٌانل

والثالثةلعاللالثانًو بالمسكرات، أنلبٌانالمخدرات المبحث أما فٌهواتنفالثانًواعها، لت

سبابهاومضارها،وذلنمنخاللثالثةمطالبخصصتأهاوناجرابمالمخدراتصورهاوأرك

والمطلباأل ناأركلبٌانل المخدراتوصورها، تشارناأ سبابلبٌانالثانًوالمطلبجرابم

الثال،المخدرات والمطلب المخدرات ومساوئ أضرار لتناول واألخٌرث الثالث المبحث أما

لوخصصتالمطلباأل،منخاللثالثةمطالبمكافحةالمخدراتوذلنلتفٌهالرلابةووافتن

المخدراتلبٌان برلابة لمجابهةٌةمانونالجراءاتاإللبٌان،الثانًوالمطلب،الجهاتالمنوطة

المخدراتوالمطلبالثالثواألخٌرلذكرالمعاهداتواالتفالٌاتالدولٌة.

والممترحاتالتًتوصلتالٌهامنتاالستنتاجاأهمهٌتالبحثبخاتمهدونتفٌهاأنثم

خاللالبحثوهللاالموفك.



 

 

 لوالمبحث األ
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 راتالمخدِ  ماهٌة

مطالبواٌتن المبحثثالثة  هذا م،ل بالُمْسكراتاهٌةنعرضفٌها المخدراتوعاللتها
.واعهاأنو

 لوالمطلب األ

 المخدرات تعرٌف

لبٌانلونخصصالفرعاألمنخاللفرعٌنالمخدراتتعرٌؾفًهذاالمطلبوضحنس
و )فمها ( شرعا  و ن،ا لانونتعرٌؾالمخدراتلؽة  بٌنما منتعرٌفهلبٌانالثانًخصصالفرع

ٌةواالجتماعٌةوالصحٌةوبالشكلالتالًلمالنواحًالع

 لوالفرع األ

 اَ  قانونتعرٌف المخدرات لغةَ وشرعاَ و 

ا لانونوشرعا وهذاالفرعتعرٌفهالؽة فًنتناول

 الَ : المخدرات لغةَ أو

درا تُحدثمادةكل والكسل والفتوروالحٌرةالملكٌشملوالخدر،لهواتنالذيالجسمفًخ 
والتسٌبواالضطرابوالثمل الحالةعلىتإثرأنالبدمخدرةمادةعلٌهاٌطلكمادةوأ ي.
لهاوالمتنالعملٌة

(1)
.

 ٌا : تعرٌف المخدرات شرعاَ و فقهاَ ناث

فها هأنأووسرورنشوةذلنٌصحبأندونوالحواسالعملٌؽٌبما:هاؤنبالفمهاءعر 

المطربةالشدةالمعالعملتؽطٌةعلٌهٌترتبما
(2).



 
 ً للمخدرات قانونثالثاَ : التعرٌف ال

                                                           

المواجهة،سبلوالتحدٌاتالعراق،فًالمخدراتراضً،دمحممصطفى (1) البحوث،دابرةالنوابمجلسالىممدمبحث

والتخطٌط،الدراساتدابرة 9ص،9112حزٌران نمالعن. المخدرات،عبدالمجٌد،الجبارعبدوسمٌرسعٌدصالحئاسؤ:

.4ص،9112ً،ملالعوالبحثالعالًالتعلٌموزارةالمتابعة،ووالتخطٌطالدراساتدابرةمنصادركتابالزاحؾ،الموت
ًالمرافاالمامنمالعن:94ص،والمانون،الشرٌعةبٌنبهاواالتجارالمخدراتتعاطًعموبةعبدالسمٌع،السٌدسامةأ.د( 2)

.282صالهٌثمً،حجرالبنالكبابرالتراؾعنوالزواجر;912ص،ولالجزءاألالفروق،اءأنوفًالبروقأنوارفً
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به لمخدراتافبموج  العصبًالجهازوتسمماإلدمانتسببالموادمنمجموعةهً
بواسطةالإتستعملوالمانونالٌحددهاأل ؼراضإ الصناعتهاأوزراعتهاأولهاواتدرظوٌُح

ع ولدمنٌُرخصلهبذلن الموادهذهتصنؾلُوداج ُوض 
(1)

.

 
 الثانً فرعال

  والصحٌة واالجتماعٌة ٌةملالع النواحً من المخدرات تعرٌف
الفمراتوفكاعالهالمذكورةالنواحًمنالمخدراتتعرٌؾالفرعهذافًنتناولس
:التالٌةالثالثة

 
  للمخدرات ًملالع التعرٌف:  الَ أو

األلمبتسكٌنالمصحوبالوعًؼٌابأووالنومالنعاستسببكٌمٌابٌةمادةالمخدر
(2)

.

 
 للمخدرات االجتماعً التعرٌف:  ٌاناث

مننوعا لهوتسببلوٌم،ؼٌروسلوكا ةحناجانفعاالتلمتعاطٌهاتسببالتًالموادهًو
لؽرضٌسلكهاالتًوالجرٌمةالمنحرؾ،والسلوناالجتماعًواإلرهابواالكتبابالنفسًالملك

السموملتلنتعاطٌهلتموٌلمشروعةؼٌربطرقموالألاعلىالحصول
(3).



 
  للمخدرات الصحً التعرٌف
وظابفهمنأكثرأوواحدةتعطٌلعلىوتعملالحًالكابنجسمتدخلمادةكلهانإ

(4)
.

اإللحاحدرجةإلىالتصلرؼبةبوجودتكونوالتعودعلٌهااإلدمانأوالتعودطرٌكعنوذلن
.المادةتلنتحدثهالذيالجارؾ

   

 الثانًالمطلب 

 المطلب الثانً

                                                           

.9ص,السابكالمصدر،راضًدمحممصطفى  (1)
.9نفسه,صالمصدر( 2)
9ص,نفسهالمصدر( 3)
.9ص،(المصدرنفسه 4)
بؽداد،الوطنٌةالمكتبةالمعدل،1282لسنة(88)رلمالعرالًالمخدراتلانونشرحفًالموجزعبدالرزاق،عبدالوهاب(2)

.11-2ص،1228




 اضطرارٌة بصورة معٌنة مادة تناول تكرار نتٌجة المزمنة التسمم حالة فهو: اإلدمان أما
ة علٌها والحصول تناولها على االستمرار فً ملحة رؼبة ت صحبه الشخص إرادة عن خارجة  بؤٌ 

 ةوسٌل
(5)

. 
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 عالقة المخدرات بالمسكرات

نالناحٌةالشرعٌةوعاللتهاستنباطحكمتحرٌمهامإرضفًهذاالمطلبالمخدراتونع

.خرىحًاألبٌنهاوبٌنالُمْسكراتمنالنواواآلثارالمشتركة

لذاالنجد،م1011سنةلىاهاظهرتحوأنالمخدراتمعروفةلدىالعربوٌذكرنلمتك

ة التارٌخفلمتكنلبلاإلسالمٌةةأ حكامخاصةبالمخدراتفًالشرٌعأٌ  عهدًمعروفةفهذا

نإواألبمة.وءالرسولوكذلنفًعصرالخلفا المرنالسادسناما بعد تشرتالنباتاتالمخدرة

المسكراتبلفًأضرارهاوآثارهاوأ خطارهاعنتملهاالؤنبتبٌنتعمالهاوسا الهجريوكث ُر

.هاعلٌتزٌد

كمافثارتالتساإالتفٌ الفمهاءتحرٌمهافرأى،تمحرمةشرعا أ مؼٌرمحرمةناإذا

 األالخمرعلىلٌاسا  م ر  ح  التًتُفمواعالمخد نكلاألسالم.ولد الرة بالعملألود هانعًوتُؽٌ 

سالمٌةتتعارضمعمماصدالشرٌعةاأل
(1.)

د والخ هوٌس ترفمنالخدروالمفترهأوبالمعنىاللؽويلهما.فالمخدرنارٌشتركمروالمخ 

وت سترالعملوتعطلههًتخمرفهو)الستر(فوالخمر،طلالعملعوٌفعلهنالعصبًعالجهاز

الخمرعلىمراحلفًزمنرسولهللاولد ٌسؤلونه)ملسو هيلع هللا ىلصتمتحرٌم أ خذوا عن(وعندما

فنزلتْذهبة للعملومضٌعةللمال.همامُؤنٌارسولهللاأ فتنافًالخمروالمٌسرفالخمربمولهم:

ْمر ع ن ْسؤ لُون ن ٌ﴿تعالىهمولرالناسمنشربالخمربالتًتُنف ةاآلٌةالكرٌم ر اْلخ  ٌْس  اْلم  لُلْو 

ا م  ه  ر إ ثْم فٌ  ن اف عُك بٌ  م  و  ال لن اس  إ ثُْمُهم  نأ ْكب رُو  م م  ه  ﴾ان ْفع 
(2)

أضرارأنإلىتعالىارهللاأش.حٌث

مةٌرطالعظٌمفًالاإلسالمًوهناتتجلًصورةمعهصورالدٌنمنفوابدهابكثٌرأكثرالخمر

.التًسلكهافًتحرٌمشربالخمر

اأٌ اٌ﴿الكرٌمة للصالةعدةسنٌنفًاآلٌةمهأ ثناءأدابهممراحلفمدحر علىو ٌن ه  ال ذ 

نُوا بُواآم  ت ْمر  ت ى رى اُسكتُمْأنو ة لوالص ال  ات ْعل ُمواح  .(3) ﴾ت مُولُون م 


                                                           

1891ولً،ألافٌةالعامة،بؽداد،الطبعةاكرمشعبان،السٌالةتحتتؤثٌرالمسكراتوالمخدرات،دارالشإونالثمصباح(1)
.42ص
 .]218سورةالبمرة/اآلٌة:[ (2)
.]43سورةالنساء/اآلٌة:[( 3)
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اٌ ا﴿كلمطلكلخمربشرٌمابتحثمنزلتاآلٌةنم ُّه  ٌن أٌ  نُواال ذ  انإآم  ْمرُم  رُاْلخ  ٌْس  اْلم  و 

األ ابُنو  األ زْص  ْجس مــ لو  نْر  ل م  ٌْط ع م  ﴾تُْفل ُحون ل ع ل ُكمْف اْجت ن بُوهُناالش 
(1).



ا﴿:تعالىمصدرالتشرٌعلمولهالكرٌمدستوراإلسالموالمرآنأنوبما م  ُسولُُكمُتء و  الر 

اف ُخذُوهُ م  ﴾ت ُهواناف ع ْنهُُكمْن ه و 
(2)

 اإلتهوسنبؤ مرهابتمرواأ ي  لال اوكما تٌمٌةمام ؤنفبن

التتارومنذحٌثنش،الهجرةمنستمابة811هرتفًالسنةالمخدراتظ ذلنالولتبدأرها

الخمرعلىلٌاسا عًستنباطحكمتحرٌمهاالشربمةفًالفمهاءواأل ا
(3)

.

نمو


اآلثارالمشتركةبٌن

-:الخمروالمخدرات

راتوانإ (1 بلخ المخد   .ه ناالعملوٌُؽ ٌبنامرٌذُه 

 كلمسكرومفتر.عناإلسالموالمخدراتمفترةونهى الخمرمسكرنإ (9

 .حرماتمابالجرابموالكتإ رإلىناالمخدراتوالخمرٌسببؼٌابالعملٌإدٌنإ (0

 سرة.أفراداألوالبؽضاءبٌنالناسوبٌنةواالعدناالمخدراتوالخمرتثٌرنإ (4

علىواالجتماعٌةضرارالصحٌةوالنفسٌةبالكثٌرمناألناٌتسببالمخدراتوالخمرنإ (2

 المجتمع.علىونساناإل

 .مالالخاصوالعاملهدراإلىالمخدراتوالخمرهماالطرٌك (8

نالمخدراتوالخمرٌتحولنإ (2 لدٌهفًسبٌلشخصؼٌرعاديٌبٌعاعزماإلىُمدم 

 علىالحصول ه أوشم  مخدر خمرأوإ برة كؤس فٌتحول إلى، ُمد مر لمجتمعهفرد

 .وأسرته

نالمخدراتوا (8 ٌماتالفرابضوالٌلتزمبالتعل بهفالٌإديرلخمرٌكونبعٌدا عنُمدم 

دنٌاواآلخرة.الالدٌنٌةفٌخسر

لتحرٌموهو)اإلسكار(لًبالسببالربٌسناالمخدراتوالخمرتشتركأنرىمماسبكن

أسكرومام،احرسكرمكل):()ملسو هيلع هللا ىلصلالرسولهللالالت،(رضًهللاعنها)عابشةولدرويعن

يللٌلهحرام.أ(.حراممنهالكؾ ءلُفم منهالفرق
(4)



 

                                                           

 .  ]09-09: آليحاسورة المائدة /  [(  1)
.]2اآلٌة:/سورةالحشر[( 2)
عمان–(د.ٌوسؾعبدالحمٌدالمراشدة،جرٌمةالمخدراتآفةتهددالمجتمعالدولً،دارومكتبةالحامدللنشروالتوزٌع 3)

.194-112ص9119الطبعةاالولى،

.192(المصدرنفسه,ص 4)
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 الثالثالمطلب 
 خدراتمواع الأن

نإ التً المواد لٌستكلاإلنسانتخدر وعٌه ووتفمده واحدا  نوعا  تنإها حنمسما بسم
 أ لتً المادة وأصل وتجر خأُمصادرها هذانمستمنها وفك م الطبٌعٌةإلىالمعٌار المخدرات

الفروعالثالثةٌة(والتًسنتحدثعنهافً)الصناعٌةمخلعٌة(والت)شبهالطبٌخلمٌةنصؾالتو
-ةالٌالت

 لوالفرع األ
 المخدرات الطبٌعٌة 

ا المخدرات أ وهً من تكون صلتً نباتً والكوكال والمنب )الخشخاش شجرة مثل
ف النباؤووالمات( هذه تراق تحتوي وثمارها وزهورها مخدرةٍعلىات هذهمواٍد تنتج حٌث

ٌشــالحشأوونــوي)االفٌدونإٍجراءعملٌاتكٌمٌابٌةوتحطبٌعٌةمباشرةالنباتاتمخدرات
ٌابٌا موادمخدرةذاتكٌمهاهذهالنباتاتٌستخرجمنفسنأنالمات(كماأوالكوكاةنٌعجأو

أصلنباتً
(1)

-واعالتالٌة:ناألإلىوٌمكنتمسٌمالمخدراتالطبٌعٌة،

 
 -: انارٌجوالقنب الهندي )الحشٌش( الما –الً أو

شابعةبؤسماءشتهرتا(سلتاتٌفاكنابٌسأودٌكاأنكنابٌس)سمبا علمٌآنديهالنبالمٌعرؾ
راقواألمنةجرخالمستالمخدرةلمادةلالشعبًلحصطالمهو(والحشٌش)اناٌجووالمارجوناكالب
والطبماتالفباتمختلؾبٌنتشرتناطبٌعًدرخموهوتالنباهذالرٌةالزهممموال

(2)
ناكنإو

بادئفً كدواءاحٌانأ لتعمساُماكلمشةاألجونسبالالحصناعةفًافهؤلٌبٌنتفعوناالمر
بٌسباناحٌوأ سنفالتصعوبةمعبتٌنالروتهٌجالحلكفًاباتهالتالحشٌشبٌسبومسكن،

ةوالرعشالهساإلمعسنفالتوصعوبةالذهنتبلدإلىٌإديالذيالحادمتسمبالىٌسم ا ضرارأ
حدسبٌالفمطرٌكعنالتعاطًمتواذا،والدموع فمدمعًمالهضجهازبالاتابالتهوثب

                                                           

،بكالورٌوسفًالمانونالمسابً،جامعةبٌنالنظرٌةوالتطبٌكللٌمكوردستانصالحدمحم،جرٌمةالمخدراتفًإ(آوات1)

 الدٌن -صالح ص9119-9111اربٌل، عن:2، المصرينمال المانون بٌن المخدرات مكافحة بوادي، الدمحمي حسٌن د.

.9112والمانونالدولً،منشؤةالمعارؾباإلسكندرٌة،

وزارة،الهداٌةمجلة،(المعاصرالعالم)فًالحروبوأخطرالمخدرات،الخطٌبدمحمنمالعن:2صالمصدرنفسه(9)

.90ص،1221،االسالمٌةوالشإونالعدل
.41دمحمالخطٌب،المصدرنفسه.صنمالعن:،2(المصدرنفسه،ص0)
.10ص،المصدرالسابك،(عبدالوهابعبدالرزاق4)
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الوزنفًظملحو
(1)

شكلعلىؽوطضمأوبػكالتمسحوقإماٌننوععلىةصنعالحشٌشوت،
نركٌلة(أوبالتدخٌن)سٌكارهاهٌعاطتمتوٌلوالب

(2)
.

 (Opium ) فٌون ، الخشخاشألا : ثانٌا  

(opium) ٌةناونالٌالكلمةمنمةتمشًوهللبنٌةللخشخاشالعصارةاعبارةعنوهو

االفٌونٌحتويالخاممنهالمصدرالوحٌدالذيٌإخذمنههوشالخشخانباتو.لعصارةاامعناه

تُإثرنسبتهااٌٌن(الٌشالكوداٌن،ةهو)المورفٌن،علٌهافاأكثرمركبا كٌمٌابٌا 02منأكثرعلى

على وٌجمع عنجودتها رأسٌة شموق لشطرٌك األفً الؽالؾ للبذوررة خضر
(3)

تستخدم.
إلىالجراحٌةملٌاتلعادعوبلبلوالتهدبةاأللمالجةعمنمؼراضاألمختلؾلالطبفًمهاعظم

للمخدراتالمشروعةؼٌرالتجارةسوقإلىٌتسربمنهاكبٌرا جزءا ولكن.السعالتسكٌن
(4).

  الكوكا :ثالثا

وبٌرووبولٌفٌااأل رجنتٌنوفًدٌزناألمرتفعاتعندالجنوبٌةأ مرٌكافًٌزرعاتنبوهو
وٌتمكالشايتستخدماناحٌوأ وتمضػالنباتهذاراقأوتُلؾالجنوبٌهأمرٌكابالدبعضوفً

األ فرادٌتعاطاهبالسجابرٌخلطمعجونإلىالنباتهذاراقأوتحوٌل
(5)،

إلىتحوٌلهاٌتمكما
تعاطٌهٌتممحلولإلىتحوٌلهاوٌتمستنشالهااٌمكنبلورٌةفضٌةصورةفًوقحمسصورة
وسمعٌةبصرٌةبهلوساتٌصابالمخدرمنالنوعهذاومتعاطً،بالورٌدالحمنطرٌكعن

شخصا ٌجعلهام ،بالعظمةورعالشأوفابمةعضلٌهبموةالشعور،مثلةٌالخٌهامأوووحسٌة
المجتمعضدإ جرامٌةأ عماال ٌرتكبلدخطرا 

(6)
. 

 ً  ت القا : رابعا

وعدنوالصومالالحبشةفًتهزراعوتكثرأ فرٌمٌافًتزرعشجٌراتعنعبارةهو
الموادمجموعةمنضالماتٌدخلوالالكوال،أوالشايمعػالمضبطرٌكتعاطٌهاوٌتممنٌالو
الدولفًزراعتهمحظورهأنإالاناالمووالمطاراتفًٌُرالبوالدولٌا المحظورةرةخدالم

لاألعماوٌعطلالكسلٌورثثبط ممخدروكثٌرهومنشطمنبهللٌلهالبطمشبهٌوهو،العربٌة
(7)



                                                           






(3 آ  ) ص دمحم، صالح 11وات ، الجامعً،عن:نمال الفكر )دار وأخطارها المخدرات العٌسوي، دمحم عبدالرحمن د.

(.22،ص9112

.11ص،المصدرنفسه( 4)
التضامناإلسالمًبراهٌمإمام،المخدراتأخطرتحدٌاتالعصر،الجزءاالول،مجلةإنمالعن:،11ص،نفسه(المصدر 5)

.22ولاؾ،مكةالمكرمة،صوزارةالحجاأل

.11ص،المصدرنفسه( 6)
(7 اسماعٌل  فتاح د.عماد المصري،( و العرالً المانون فً والتجرٌم العالج بٌن المخدرات جامعة،مكافحة

.04,ص9118،االسكندرٌة
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منةالثانٌالمادةبموجبزراعتهاومنعالمخدرةالشجٌراتمنًالعرالالمشرعاعتبرهاولد
.المعدل٥٦٨١لسنة(٨٦)المرلمالمخدراتلانون

ىمادةمخدرةمنأ شٌاءللوٌةتسمىلالماتمضربالصحةالحتوابهعأنولدثبتتعلمٌا 

الدورةضطراباتفًتًتظهرعلىمتعاطًالماتحصولاعراضالمرضٌةالومناأل)فاتٌن(

لمعوٌحدثشللفًاألمعاءومجرىالبو،وللةافرازاتهااتلتهابباالدموٌةكماتصابالمعدة

صفرارالوجهوالخمولظهورأعراضالخمولالجنسًوا 
(1)

.

  الثانًالفرع 

 ٌة )شبه الطبٌعٌة( قالمخدرات نصف التخل

وهًمادةتحضرمنتفاعلكٌمٌابًبسٌطمعموادمستخلصةمنالنباتاتالمخدرةالتً

الهٌروٌنالذيٌنتجمن:صلٌةمثلفاعلٌة منالمادةاألؤثٌرأ لوىتكونناتجةعنتفاعلذاتت

درٌدأن)أومادةكٌمابٌة)استٌلكلورٌد(معاألفٌونتفاعلمادةالمورفٌنالمستخلصةمننبات

حامضالخلٌن(
(2)

 -:الطبٌعٌةالمخدراتشبهأهممنو

علىشكلمسحوقناعمةفهوٌلهافاعأكثروشٌوعا األفٌونمشتماتأكثرمن-المورفٌن :الً أو

أعلىشكلأواللمس تسلراصمستدٌرة، لعالجالسعتلد اإلمسانإلسهالواالوالحمىوخدم

معالماءوالتسخٌنستعمالالموادالتًتحتويعلىالجٌرالحًاجالمورفٌنمناألفٌونبٌستخر

رةمنالجزءالعلويمنشٌمكناستخدامالمورفٌنمبا.واألمونٌامنثمجهازللترشٌحكلورٌدو

ثٌراتمخدرةتحولمنثمارهلبلاستخراجاألفٌونمنها.وللمورفٌنتؤالخشخاشوساقنبات

ومنعالشعورإلى ٌتحولناباأللم بكثرة صدورتشرٌعاتإلىأدىام اإلدمانإلىإستخدامه

)ا لانونبشروطمحددةلهااالفًالحاالتالطبٌةووابمنعتد
3
).

}أنحٌنٌرجمصطلحالهٌرو -ٌن الِهٌرو : ثانٌا Heroischهمشتكمنكلمة فً{ هًكلمة

صؽٌرةبجرعاتتمتعاطٌهًتعنً)الدواءذاتالتؤثٌرالموي(حتىلونالمالالماموسالطبًا
(4)

                                                           

السابكص1) المصدر فتاحاسماعٌل، عماد د. )04 ؼرٌب،نمالعن:، مكتبة  المخدرات، جرابم ؼالًالذهبً، ادوارد د.

.94ص1288الماهرة،الطبعةالثانٌة،
.21،ص9112لبنان،–دمحممرعًصعب،رسالةماجستٌرجرابمالمخدرات،منشوراتزٌنالحمولٌةبٌروت(9)


ناجًدمحمهالل،إدمانالمخدرات،الماهرة،دارالمعارؾ،الطبعةنمالعن:،41المصدرنفسه،صد.عمادفتاح,( 3)

.82،ص1222االولى،
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صؽٌرة
(1)

مشتماتالمورفٌنأرمورفٌنٌعتبدايوهو ٌذوببلوريٌضاب وهومسحوق،حد

و الماء فً فًبصعوبة ٌالكحولبسهولة ، ثالثة تبلػ حٌث كبٌرة بموة لوةأتمتع ضعاؾ

حُأالدماؼًبشكلالحاجزالدمويإلىٌصلأنهالمورفٌن،وٌمكن لذا رظسرعمنالمورفٌن.

وتحضٌ العراق منها كثٌرة بالٍد فً ،مصرره ثالثة على )الهٌروأنوهً األسمر،ٌنواع

ٌنذوشكلحبٌبات(.الهٌروٌنالجاؾ،الهٌرو
(2)



 ً راقنباتأوذاتاألصلالطبٌعًٌستخرجمنةالمنشطالعمالٌرمنألوى - الكوكاٌٌن :ثالثا

ومنبهللجهازهداكن،وإلىالشواببٌتؽٌرلونها إذاخالطتهنمٌا وناالكوكاأبٌضاللونإذاك

وعدمالشعوربالخوؾةوزٌادةالحركخفٌفةحالةسكرإلىتعاطٌهٌإديالعصبًالمركزي،و

ضرباتالملبمعتسارعالتنفسوتوسعبإرةالعٌن،وإلىنٌٌإديتعاطًالكوكاٌو.التعبأو

منثمتختفًو،ساعتٌنإلىتدومالحالةمنساعةو،حرارةالجسمارتفاعضؽطالدموارتفاع

 تشوشاألفكار وٌظهر والنشوة نعاسوهلوساتسمعٌة ٌعمبها لمسٌة
(3)

تعاطٌ بط رٌكهوٌتم ا

راقالنباتذاته.أومضػأوالشموالحمن

 ً ذااستعماٍلفًالعدٌدمناألدوٌةالطبٌةكالكحةوالسعالعتبرمخدرا لوٌا وٌ - الكوداٌٌن : رابعا

جدا مناألفرادتتعاطاه.وتوجدنسبةللٌلةا ٌكٌمٌابٌستخلصمنالمورفٌن،ؼٌرهاوتوالمهدبا

رةخدلماواعالمادةأنأكثروالكوداٌٌنمن،مدةطوٌلةمنالزمنإلىهٌحتاجدمانإنأل،والسبب

فهوضمنتراكٌبالكثٌرمناألدوٌة،علٌهٌةالحصوللانونو سببسهولةبستخدامالفًسوءا

 علٌهومنالممكنالحصول،لصٌدلٌاتفًا طبٌة العأأنالإدونوصفة الجرعة منٌالخذ ة

الثانًدخلهالمشرعالعرالًفًالجدولألهذا،وربماالوفاة،لدتسببنوباتالتشنجالكوداٌٌن

المعدل.1282السنة(88)خدراترلمماللانونالملحكفً
(4)



 

 
                                                           

د.دمحمفتحًعبد،تعاطًالمخدراتفًالمانونالممارن،الرٌاض،المركزالعربًنمالعن:،41(المصدرنفسه،ص 1)

 .122صللدراساتاالمنٌة،

د.عبدالحمٌدالشواربً،المسإولٌةالجنابٌةفًلانوننمالعن:،41ابكصالمصدرالسد.عمادفتاحاسماعٌل,( 2)

.01،ص9118المخدرات،الطبعةاالولى،

:مركزابحاثمكافحةالجرٌمة،المخدراتوالعمالٌرالمخدرة،سلسلةنمالعن،19واتصالحدمحم،المصدرالسابك،ص(آ 3)

.14رابع،الرٌاض،صكتبمكافحةالجرٌمة،الكتابال
خـــدراترابمالمـــٌدعبدالمطلب،جـدالحمـــــدوحعبــد.ممنمالعن:،40(د.عمادفتاحاسماعٌل،المصدرالسابكص 4)

الطبعة02المإثراتالعملٌةفًالمانوناالتحاديلدولةاالماراتالمتحدة،المجلةالعربٌةللدراساتاالمنٌةوالتدرٌب،العددو

.998،ص9110االولى،
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 الفرع الثالث
 (ة)الصناعٌ ةالمخدرات التخلقٌ  

مهً لٌست تكأنمواد ولم نباتً عامنصل حتى اكتشؾ1208معروفة عمارعندما

مصناعً المجدٌد لتسكٌننان ٌا لمستخلصات بدٌال  كٌمٌابٌ،فٌوناألاالالم عاللة ةولٌسله

هاتحدثأنالإهذهالموادالصناعٌةلٌستمنمشتماتالمخدراتالطبٌعٌةأنمؼبالمورفٌنور

للمخدراتالطبٌعٌةآ تماما  مشابهة أهم،ثارا  حالة )التعود(أواإلدمانها علىًوه،االعتماد

واعأنثالثة
(1)

.

 -مجموعة المنشطات والمنبهات الً :أو

المكٌفاتٌلساأنمملسالمنشطات: -1 بعضاألم ٌكون،شخاصبشكلعمالٌرتعاطاها لد

اجتماعً والفةنتٌجأوًناشهوأوًنفسأوبوالع كالشعراء والرٌٌناـــنحرفة أواضٌٌنــن

نترتأنالتخلًعنهبسهولهدونأوتركهعالٌستطٌنشاطهمثمأولتجدٌدذاكرتهمٌنالسٌاسٌ

نفسفً أه شخصأوثرا  وٌختلؾمن وكٌفا خرآلضررا  كما  ٌتعاطاها الذي تبرعوت.حسب

تامٌن(ٌامفسماصالوزنمثل)الدٌكنالةٌهالشعلىوتإثرًالمخدرالصناعنالمنشطاتنوعا م


(2.) 

ومشروباتواالمخدراتالتصنٌعٌةوالتًتشملالمهوةوالكاكنوعآخرمنوهوبهات :نالم-0

كماالشايأنعلىشٌنسون(ستهاناكتور)جوناثكتبالد1211.ففًسنةوالشوكوالتةالكوال

وتخدر تهدئ توالمهوة وتوتمنرتكل الصداع المخع وه،نشط تحافظ علىً نسانإلاسالمة

نباتالبننسانإلاوعرؾ.لألعصابهابالحلك،وهًمموٌةالصوتٌةوتمنعالتوتمويالحبال

المهوةأوولدعرفت،أخرىوأمراضةبتتُستخدمفًعالجالحصؤنوك،طوٌلةمنذمدة روبا

واٌستخدمونهاكدواءناءاللذٌنكطرٌكاالطباعن
(3).



اتبطالمخدراتالتصنٌعٌةفالمهوهًنوعآخرمن-بطاتثمجموعة المهبطات والم:  ثانٌا

ولسرٌععوهًذاتمفبعدخلطهابالهٌروٌنوالشملراصتإخذبالبلعأأووالتسبشكلكعلى
                                                           

.12ص،9110،الطبعةاالولى،االسكندرٌة،االزارٌطة،المكتبالجامعًالحدٌث،مشكلةالمخدراتواالدمان،احمدأبوالروس( 1)

المواعدالمنظمةللتعاملبالمخدراتفًدولة،.نمالعن:د.اٌماندمحمالجابري08المصدرالسابك,ص،د.عمادفتاحاسماعٌل( 2)

ومابعدها.91ص،9111،الطبعةاالولى،دارالجامعاتالجدٌدة،االسكندرٌة،االمارات

.08ص،المصدرنفسه،د.عمادفتاحاسماعٌل( 3)
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ثملفًالكالمإلىواذاأُخذتبكمٌةكبٌرةتإدي،سترخاءهاتجعلالشخصفًحالةاٌبعدتعاط
الوعًناعمٌكوفمدمنوو

(1)
،

 تكون مستدٌرةعلىوالمسكنات أ لراصبٌضاء مثلممشتولها،شكل مختلفة مواد من ات
ن(وا)المتو ٌطلك هون(والنوعلٌهالذي )السكاى لفظ )فا تسمً التً نابادٌن فضال  عنتون(
والرٌفادالدركسناالم

(2)
.

النعاسمنأوةتسببالهدوءوالسكٌنةنعابٌةمصًٌمجموعةموادكٌمه - لمهدئاتا : اثالث

)الفهأش والباربٌتورات(ٌالرها العام.وم التخدٌر فً تستخدم الالتً واألرقوفًعالج صرع

هأو تً التًلن العمالٌر إ شراؾطبًاٌتم تحت التؤث،ستخدامها فً كبٌرة لدرة علىٌرولها

العص االجهاز تم وإذا لفبً، نسبٌا تستخدامها طوٌلة تدرٌجٌا رة الجرعة ٌإدم ،تزداد إلىيا

)ترامادولهٌدروكلوراٌد(ومادتهالفعالةهًأفٌونًمثلعمار)الترامادول(فهومسكناإلدمان

لٌةهًحامضإستاٌلاألوتهمادتناكنإو،بٌةمعمدةاٌامنعدةمراحلكٌمعلٌهوٌتمالحصول

والتً)اإل سبرٌن( تحوٌلها ،ولسٌناروموٌبإلىٌتم اآلالمإ ستخداموٌتم فًتسكٌن العمار هذا

 عناتجةنلاالشدٌدة الجراأوالكسور العملٌات حٌبعد ة رولألأو فًٌةناالسرطام وخاصة

ا ،خٌرةألالمراحل إ أنوٌجب تحت بالنسٌكون دلٌك طبً  تإخذشراؾ التً للجرعة بة

رواالتفاحةوالبأوبسببلونهاألحمرلة(او)الفرهاأهماطٌنتعوللترمادولعدةتسمٌاتلديالم

ةٌوهًحبا)التامولإكسترا(أو وهبٌضطوٌلة التؤثٌر)والترادول( شدٌدة مستطٌلةًحباٌاء ة

أوالترامال()كالترامأخرىواعأنوهنان،مفعولهاجزاءلشدةأثالثةإلىمةمسبٌضاءم
(3)

.

 ً  مجموعة المواد المهلوسة : رابعا

م مجموعة متجنهً ؼٌر ،ةسنامواد المدرة واعلىلها فًإ حداثاختالل ضطراب 

واالنال الذهنً الحسٌةستشاط ا،جابات ومع الشخصٌة فً مهالختالالت ختؤثٌرات علىتلفة

وت خٌالتٍوجعنهاهالتنتوالتفكٌردراناإل العكسعلىأوة للهلدرة خارأنتصورٌبحٌث،س 

إلىلدٌفضً،ٌالٍتالسندلهامنالوالعخوتماهأوسبببتبابشدٌدٌنكعواا ٌصاببفزنااحٌ

تناال مواد من تنتج المهلوسات وهذه حار مثلأوطبٌعٌة )عشٌرجثضاللٌمح)مصنعة ) ن 

تسالؽراب الشدة( بالؽة بدرجة المستنعالمصنصؾوهًمنالمهلوسات،ببالهلوسة لصخة

اللونوالرابحةٌضعدٌمبوقأحمسأولراصأشكلعلىوٌوجد،رجوت()لطراألمادتهمن

                                                           

،مجلةدراساتاجتماعٌة،مشكلةالمخدراتفًالوطنالعربً،.نمالعن:د.أكرمنشؤتابراهٌم02ص،د.عمادفتاحاسماعٌل( 1)

.02ص،1222،بٌتالحكمة،بؽداد،العددالثالث

.02ص،المصدرالسابك،د.عمادفتاحاسماعٌل( 2)

.08صنفسه(د.عمادفتاحاسماعٌل،المصدر3)



14 
 

وتنتج هذهو)داياٌثٌل( الكٌمٌابٌة فًالمعامل علىالعمالٌر هٌبةعلىمتبلوروقمسحشكل

لولمح
(1).



  الثانًالمبحث 
 سبابها ومضارهاأها وصورها وناركأجرائم المخدرات 

ٌتن مطالب ثالثة المبحث هذا واٌتضمن فٌها ناركأل المخدرات، صورهاجرٌمة
ئالمخدرات.وامنثممس،وانتشارهااإلدمانأسبابو

 
 ل والمطلب األ

نخصص،صورهامنخاللفرعٌنجرابمالمخدراتونافًهذاالمطلبأركنتناولس
 األول ولبٌانالفرع المادي الركن ونبٌن صورها الفرع لالثانًفً المعنوي جرابملالركن

-المذكورةوبالشكلالتالً

 ل والفرع األ
الركن المادي 

ذاالركنفًجرابمالمخدراتعنصرٌنٌتمثله
ال - لهماأو العملٌة،ولدحددها لملحمةواالعرالًبجدمانونوالمانونالموادالمخدرةوالمإثرة
.به

ًمانونالأوتصالالماديجرامًالمتمثلفًصورةمنصوراالالسلوناإل- الثانً والعنصر
والذيٌتخذعدةصوربحٌثتستوعبفً،مانونالعلٌهبالمإثرالعملًالذينصأوبالمخدر

 تمثل التً األفعال كل بالمخدرامجموعها مشروع ؼٌر الصوروٌمكن،تصاال  هذه تحدٌد
-:كاآلتً

 
صنعالموادالمخدرةأوتاجنإأوبجلأوتصدٌرأوستٌرادا :الً أو

(2)
.

إلىخدرةمنخارجالدولةمرادجلبالموادالٌستٌمصدباال:المخدراتوجلبستٌرادا -1
ولدأشارالمشرعجوٌا )أوبحرٌا أوبرٌا ،وبؤٌةوسٌلةمنوسابلالنمل،داخلالدولة

 فً من0-1)تٌنفمرالالعرالً ) من الخامسة النافذ(دخالملانونالمادة عتبرهوارات

                                                           

آواتصا 1) المصدرالسابكص( نمال14لحدمحم، عبدالرحمندمحمالعٌسوي,، د. دارالفكرعن: ، المخدراتواخطارها

.111ص9112الجامعً




أنظرالمراجعالتالٌة:

د.سمٌردمحمعبدالؽنً،جرابمالمخدر؛(9-)المادةالسادسةالمعدل1282(لسنة88لانونالمخدراتالعرالًالمرلم)( 2)

 مصر ، شتات مطابع ، المانونٌة الكتب دار ، والموضوعٌة االجرابٌة المانونٌة –االحكام سنة ، الكبرى 9118المحلة

)؛.129ص العدد الثالثون، المجلد مجلةالتمنً، 2صدامعلًهادي، تؤرٌخأخرالزٌارةwww.iasj.net.9112(سنة ،

.99/9/9191للمولع

http://www.iasj.net/
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بمصدمانونالالثالثةمنفًالمادةجلبالمخدراتالمذكورةأو،كلمناستوردجرٌمة
ٌجبتوفرثالثةشروطفًالمخدراتالمستوردة.وبهااالتجار

 تكونالموادالمخدرةتماستٌرادهامنخارجالبالد.أن-أ

 .التكونالموادالمخدرةلالستعمالالشخصًأن-ب

ولدجعلالمشرع.ممابلبدونأوبممابلسواء التروٌجأواالتجارمنهالهدؾٌكونأن-ج

سل المخدرة وجلبالمواد اعتداء استٌراد ٌمثل سواء وكا  المجتمع وصحة ناكعلىحٌاة

.حتىالتخزٌنأوٌجالتروأوبٌعالبمصد

العراقعنمولفهابهذا-كوردستانلمحكمةتمٌٌزاللٌمةالثانٌ–ولداعربتالهٌبةالجزابٌة

ول لراراالدضتالصدد جناٌاتاربٌلنابصحة الصادرمنمحكمة ةالثانٌ-ة المتهمضد

،وفكالمادة)الرابعةعشر 1282(لسنة88المخدراتالمرلم)لانون(من1-ب-اوال 

فً والنافذ المعدل أدلة وذلنلتحصل البالؽةلانوناالللٌم المخدرة المواد بضبط متمثلة ٌة

المتهمبالمتاجرةبالمخدراتبعدالسريوالشاهد)ع.م(ثبتلٌام(كؽموألوالالمخبر92)

لمتهمتحمٌما ومحاكمة ....الخ(العتراؾاكوردستانإلىإللٌمناادخالهامندولةإٌر
(1)

. 

المخدرة -9 المواد تصدٌر : به إالممصود من المخدرة المادة بصرإخراج الدولة ؾللٌم

النظر كإعما ناذا منه إٌمصد إلىدخالها فتمعأوأخرىدولة عنها، التخلً مجرد

تجمالجرٌ بمجرد الدولواة المخدرحدود العرالًاجازةز المشرع لٌد ولد التصدٌرة.

المعنٌة بالوزارة
(2)

اةترجععل التصدٌرتجرٌم و المشرعفًإلىالستٌراد أنرؼبة

تشارالمخدراتناعلىٌبسطرلابتهعلىعملٌاتالتجارةالدولٌةإسهاما منهفًالمضاء

فًالمجتمعالدولً
(3).



نبــوالموكةــراقالكأوونوـــفصلاألفٌ)ه:ؤنـباالنتاجمانونالعرؾوالصنع:االنتاج -0
و المنب أرٌج العر و،(نباتاتهعن بؾ ؤنتصنٌع ؼٌر العملٌات )جمٌع : التًاالنتاجه

ٌ المخدراتو على بها وٌحصل التمنٌة المخدراتشمل .(أخرىمخدراتإلىتحوٌل
ٌجادمادةمخدرةلمتكنموجودةمنلبلإستحداثالمادةالمخدرة،أيااالنتاجؤنفعلٌه

م الخام األفٌون على الحصول النانمثل الخشخاش نبات ثمار بعدرإوس ضجة
د،الذيٌحتويالجدٌحصولعلىالمركبلل،مزجعدةموادبها،والتصنٌعٌحدثحٌتجر
مثم مادج )انماكستىن فىرخ(  ،ذرجانمادج انمخعلى

(4).
 

 

                                                           
)ؼٌرمنشور(12/11/9112رٌخؤ،ت(1221العراقالمرلم)-الثانٌةلمحكمةتمٌٌزإللٌمكردستان–(لرارالهٌبةالجزابٌة 1)

(.9-السادسةالمعدل)المادة1282لسنة88(لانونالمخدراتالعرالًالمرلم9)
.120(د.سمٌردمحمعبدالؽنً،المصدرالسابكص0)
 (صدامعلًهادي،المصدرااللكترونًالسابك.4)
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 بها االتجارتسلٌم المخدرات بقصد  أو شراء أو إحراز أو حٌازة  -:ثانٌا

الصور تجر ةهذه المادي الركن من حٌازة بمجرد أوم أوإحراز ءشراأوتسلٌم

توفرلصد دعلىالمخدراتٌالبها،فحٌازةالمخدرهًوضعاالتجارالمخدراتمعضرورة

فٌعتبرالشخصناولوك،ختصاصاالأوعلىسبٌلالملن  المحرزللمخدرشخصا ناببا عنه،

ذاـــوه،همبسوطا علىالمخدراتولولمتكنفًحٌازتهالمادٌةناٌكونسلطأنحابزا بمجرد

ؾحٌثع،هالمشرعالعرالًٌالماذهب بنفسهصوضعماديٌسٌطرالشخ):هاؤنالحٌازةبر 

ًء(.ٌةعلىشعلسٌطرةفةبالواسطأو
(1)

ىعلحرازسلطةوالعٌةٌمارسهاالحابزاإل،فالحٌازةو

تكونأنلةسلطته،والٌهموافًلصدالحابزمعمزو،بحٌثتتفكفًمظهرهاالخارجًءشً

كاملة المالنؼٌرأوالحٌازة وٌتحمكاإلحرازبمجرداالستٌالءنالصةوٌعتبرحابزا  الحابز.

 على إالمادي المخدر كنجوهر معهما لصرتو أم فترته وٌتوافرعلٌهالباعثناطالت ،

منزله.كهـــــتسٌطرتــتحأوهمـازةالمتٌٌمعفًحمكانالمخدرموجودا فًنااإلحرازاذاك

حرازالمادةالمخدرةلالتمحكمةتمٌٌز:)وبصددحٌازةوإفًارضهأوحمٌبتهأوسٌارتهأو

 االولى-كوردستانإللٌم اربٌل جناٌات محكمة اتجاه بصحة االولى الجزابٌة الهٌبة العراق

المرلمالمخدراتلانون(من9-ب-اوال (وفكاحكامالمادة)الرابعةعشر/بتجرٌمالمتهم)ح.م.م

لسنة88) )1282( البالػعددها (1911المعدلوذلنالعترافهبجلبكمٌةالحبوبالمخدرة

الؾومابتٌنشرٌطا والتًتمضبطهافًداخلسٌارته(
(2)

.

خروالٌشترطأحٌازةشخصإلىً،ناخراجالمخدراتمنحٌازةالجإأماالممصودبالتسلٌم:

ٌتمدفعثمنهأنأوٌمعالتسلٌمفعال أن
(3)

.

رة(معالبابعممابلثمنخدًبالتعالدعلىمحلالجرٌمة)المادةالمناٌمومالجأنهو-والشراء:

لمٌمعالتبادلولو،ؼٌرمنمولةأو،ٌكونامالكامنمولةؤنك،ؼٌرهاأوانمود ناكأمعٌنسواء 

فالجرٌمةمتحممة
(4)

.

  زراعة النباتات المخدرة ثالثاً:

                                                           

.المصدرااللكترونًالسابك،(صدامعلًهادي 1)

،)ؼٌرمنشور(.4/11/9112تارٌخ9112/(242،الهٌبةالجزابٌةاالولى،رلم)(انظرلرارمحكمةتمٌٌزإللٌمكوردستان 2)

.المصدراإللكترونًالسابك،(صدامعلًهادي 3)

.المصدراإللكترونًالسابك،المصدرنفسه( 4)
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تجهإتاجالموادالمخدرةفمدنإٌعالججمٌعحاالتأنحرصا منالمشرعالعرالًعلى

المخدرةإلى النباتات من أي زراعة ال،تجرٌم حسب خــالمن:)مانونوهً و وــب شخاش

ماٌمتدالفعلنوإ،الٌمتصرعلىزراعةالبذوروؼرسالشتالتو،(األفٌونوالماتوالكوكا

كلإلى من ٌتخذ ما الزراعة، فعلأعمال ولوع بمجرد الجرٌمة تحمكوتمع سواء  الزراعة،

ملمٌتحمكأتاجالبذور،نإ
(1)

.

 

  ًستعمال الشخصرابعاً : جرٌمة التعاطً واال

الت ٌعرؾالمشرعالعرالًمفهوم ٌمكنأنآلإعاطًلم ؤنالمولبه )اه ستعمالالمخدر:

وٌتكون(عالجٌةأوتألؼراضؼٌرطبٌةتانباأونوعالمخدرمادةنات،وأٌا كنابؤٌةوسٌلةك

الجرٌ مةالسلونالماديلهذه خدرةزراعةالنباتاتالمأوشراءأواحرازأومنالمٌامبحٌازة

مابمصدالتعاطًنإ،واالتجاربمصدسلونالمادي،المفهومهذهالصورللناتمبٌأنسبكوو

أو بدون الشخصً واالستعمال المترخٌص، المواد كمٌة ذلن وهوخدمعٌار المضبوطة، رة

هالنالشخصًتساللحاجةالفردوةالتناسببٌنالكمٌةالمضبوط
(2)

. 

 الجزابٌة الهٌبة لضت المبدأ لهذا ةالثانٌ-وتكرٌسا  إللٌم تمٌٌز –كوردستانلمحكمة

التهمةالموجهةالٌهمابإلؽاء...العراقبصددكمٌةالموادالمخدرةالمضبوطةبحوزةالمتهمٌن

 عشرة الرابعة المادة منأو/وفكأحكام )المخدراتالانونال  88لمرلم لسنة المعدل1282(

فواال أدلة تحصل لعدم تثبتلٌامهلانونراجعنهما وٌة المخدرة، بالمواد بالمتاجرة ثبتمنإما ا

نالمادةمامهتالكمٌةالضبٌلةالتًضبطتبحوزأن،حٌثاجرٌمةتعاطًالمخدراتارتكابهم

...بهاـالخاالتجارلفًستعمالالشخصًوالتدختألؼراضاالناالمخدرةك
(3)

.

                                                           
(

1
.المصدراإللكترونًالسابك،معلًهادياصد( 
(

2
(صدامعلًهادي,المصدرااللكترونًالسابك. 

،18/19/9112(بتارٌخ1814/1112العراق/الهٌبةالجزابٌةالثانٌةرلم)–(انظرلرارمحكمةتمٌٌزإللٌمكوردستان3)

.)ؼٌرمنشور(
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  الثانًالفرع 

 المخدرات الركن المعنوي فً جرائم 

 المعالب المادٌة األفعال جمٌع علٌهتعتبر عنا لانونا تصدر والتً ؼٌراشخاص،

عمدٌة،إأوباستعمالالمخدراتمرخصلهم ًالمصدناٌتوفرلدىالجأناإذ فٌلزمستخدامها

ذاٌحظرهمانونالؤنامًمعالعلمبارتكابالفعلاإلجرإلىإرادتهنصراؾإوهوالجنابًالعام

ًعنناهٌتحمكبمجردلٌامالجأن،أيواإلرادةساسالعلمًعلىأالمصدالجنابوٌمومالتصرؾ

أيعلمالفاعلالمشرعٌحرمذلنالفعل،ؤنهوٌعلمبوإرادةوإختٌاربارتكابالفعلالجرمً

ؤنب موضوع المنصوصالمادة المخدرة المواد هًمن الماديفًالجرٌمة فًعلٌهالركن ا

الوالعـلمبــوالعــبههلعلمالذيٌعتمداطبٌعتها،فهالمادة،أيماهٌتهاوكن ،وهوعلمبمانونال

كنههافالٌتوفرفًحمهالركنالمعنويوٌترتبعنهأوٌجهلطبٌعةالمادةناكنإ.فمانونالال

ذلنعدمالمسإولٌة.

الموضوعفًًمنالمسابلالموضوعٌةالتًٌستملبتمدٌرهالاضوتوفرالعلممنعدمههو

بعلٌهمختلؾالظروؾالتًتعرض العلم الجرٌمة والٌكفًلمٌام المادةؤن، المواد، هًمن

 البد بل ، الجأنالمخدرة المحناٌكون األفعال أتً لد بإرادتهر ً المخدرات جرابم فً مة

وا أختٌاره، واإلرادةا)يتوفر المشرلعلم وشدد الع( الجارع نالًعموبة صراؾناًفًحالة

المرلممانونالنم(14بؤيصورةكمافًالمادة)مخدرة،وبالموادالاالتجارإلىرادتهإعلمهو

المعدل1282لسنة(88)
(1)



                                                           

كلٌة،اٌناسدمحمراضً:الركنالماديوالمانونًفًجرٌمةاالتجاروالتعاملبالموادالمخدرةفًالمانونالمؽربً( 1)

.18/2/9191،تارٌخاخٌرزٌارةللمولعwww.uobabylon.edu.iq،العراقبابٌلونالمانون

http://www.uobabylon.edu.iq/
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العراق:–كوردستانلهذاالمبدألضتالهٌبةالجزابٌةاالولىلمحكمةتمٌٌزإللٌموتكرٌسا 

 وفكأحكامالمادة(مم،ع.عوم.ع.)المتهمٌنعنبإلؽاءالتهمةواإلفراجالمحكمةلرارؤن)...ب

 

عشر الرابعة / ثانٌاة موافكلانونمن و صحٌح مانونللالمخدرات، الماديلتوفر الركن

تحمٌما والٌندــمٌنالفعلالمستهكارالمنإلفمطدونالركنالمعنويلها، للجرٌمة اكمة ــمحهما

.(1)(لتجرٌمهما...الخٌةمانونالةالكفاٌإلىالمتوفرةفًالدعوىضعٌفةالترلىالمرابن أن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

4/12/9112(بتارٌخ1022/9112العراق/الهٌبةالجزابٌةاالولىالمرلم)–(انظرلرارمحكمةتمٌٌزإللٌمكوردستان 1)

)ؼٌرمنشور(.
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  الثانًالمطلب 

 هادمانإتشار المخدرات وناسباب أ 

إلىالذيٌنتهًبصاحبهاإلدمانبتنتهً،ًؼٌرحاالتالعالجتعاطًالمخدراتفن إ

تمامهوٌركزاه،الجنونوالموتالعاجلفهوٌعٌشحٌاة مضطربةٌهملنفسهوأسرتهوعمله

.فٌحطمنفسهوكلمنحولهكلهافًالحصولعلىالمخدر،

.(1):المخدرةفٌماٌلًتشارالموادناوعلٌهنلخصأسباب

ٌتبعهمنتحوالتفًالحضاريالسرٌع،التطور- الً أو  المٌ وما السابدةم وتؤثٌر،الحضارٌة

المٌ  و والمعنوٌة االجتماعٌة والتمالٌدالعاداتتفاوتم ، لتؽٌٌر االلتصادٌةواألنتٌجة ضاع

 .سلوكهدعرضة لالجتهادفًتبرٌرٌجعلالفر امم ،التعلٌمٌةوالثمافٌةو

بالنماءالطبٌعًومنهامرحلةالمراهمةالتًتتطل،حٌاةالفردنموالحرجةفًالمراحل-ٌا ناث

الثورةعلىأومالسابدةالتشكنفًالمٌ إلىاٌدفعبعضالمراهمٌنم ،واالستماللٌةوإثباتالذات

لجوءالبعضإلىوهذالدٌإدي،المؽاالتفًالظهورأومساٌرةبعضالجماعات،أو،السلطة

 تعاطًالمخدرات.إلى

طرٌكعن،العاداتوالمٌماالجتماعٌةالمحاكاةفً:كالتملٌدوخرىربالحضاراتاألالتؤث-ثالثا 
 بالزٌارة أواالحتكانالمباشر منكتبوصحؾوأوالعمل االعالم ذاعةإعنطرٌكوسابل

فالموفٌدٌووؼٌرها.أمسموعةومربٌةو

 ً -رابعا نتٌجة األسري التوجٌه اناؼٌاب وجراؾ للرزق الدابب سعٌهم وراء التحصٌلآلباء
االتكالٌة.إلىوٌدفعهموجدفراؼا فًتوجٌهالنشاٌُامم ،المادي

لفًالفجوةالثمافٌةوالتعلٌمٌةبٌنبعضالفباتفًالمجتمعـالفجوةبٌناألجٌالوتتمث-خامساً 
وتسببالصــراعاتوالمـــلك،أفراداألسرةالواحدةأواألجٌالبٌناالنسجامعدمإلىلدتإدي

وتعاطًالمخدرات.لالنحراؾوالتوترالذيٌدفع

                                                           

.81-22ص،المصدرالسابك،د.ٌوسؾعبدالحمٌدالمراشدة؛22-22،المصدرالسابك،صحمدأبوالروسأ(انظر: 1)
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 ً - سادسا مالحظ،الموالؾالحرجةأوالظروؾالصعبة أمكن ما تهوهذا ظاهرة تشارأنمن
الذهنًوكذلنللتؽلبعلىاإلجهادالجسمًو،المخدراتبٌنالسابمٌنوالعاملٌنلساعاتطوٌلة
اتلتساعدهمعلىالسهرللمذاكرةواالستٌعاب.ناتعاطًبعضالطالبللمنبهاتاستعدادالالمتح

 ً ٌعأو- سابعا حٌث المملة، نالاتالفراغ بعضالشبابمن م أوً الطوٌلة الفراغ ٌدفعلات ا

إلىضعبال المنشطة الحبوب االإلحداث،المهلوسةأوتعاطً على تساعدهم تاعستمأمزجة

لاتهم.ؤوب

 ً منالتؽلؽلٌتمكنو،لتظلتحتسٌطرته،السمومفًالدولببثتلنستعماروصلتهالا- ثامنا

.االجتماعٌةووااللتصادٌةفًجمٌعنواحٌهاالسٌاسٌةٌإثر،وفبثالمخدراتٌهدمالمجتمعفٌها

 ً األ- تاسعا المنفذ الشبابوالمراهمٌنألوالكحولوالتدخٌنهما منتشرةنلالذيٌنطلكمنه ها

و بعضالدولومرخصة، فً الشباب تسحب لكنها اجتماعٌا  خطورةأكثرمورأإلىممبولة

كالمسكنات،وبشكلتدرٌجًللمخدرات.

مٌإثركثٌرا علىالشبابمصاحبتهمنحرفٌنوشخاصؤباالتصالن:إالرفمةالسٌبة - اً عاشر

تفكٌرهم.عملهموو

الموادباالتجارالمخدراتمنالٌةالتًتعودعلىالمهربٌنوتجاراألرباحالخٌ- ةحادي عشرال

.المخدرة

هأصبحمنالدولأنإال9110المنافذالعابرةللمخدراتلبلعامأوتمنالدولناالعراقك

بالمواد والمتاجرة اال،المخدرةالمروجة من ٌشهده الففالتاألمنًونلما وضىوضعؾحالة

النإمإسسات وامانونفاذ واستؽاللالدولالمج، فٌهنإبتروٌجلهارة اتاجها ولد ستؽلتبعض،

الم المكاسب تحصٌل ألجل الهش، األمنً الوضع المهربٌن من توسٌعوةالٌالمجموعات

تجارتهم.
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.81-22ص،المصدرالسابك،د.ٌوسؾعبدالحمٌدالمراشدة؛22-22،المصدرالسابك،صحمدأبوالروسأانظر:

 

  الثالث المطلب

 المخدرات مساوئو أضرار 

لفردالهاضٌتعر التًواألضرارالمشكالت أخطرمناإلدمانوالمخدراتتعاطًد ـٌع

ا ٌوسٌاسوالتصادٌا اجتماعٌا ثارهاآدتمتمانإو،فمطالمخدراتمدمنتمسالحٌثوالمجتمع

 .(1)تًآلكا ضرارهاأو

  لواأل الفرع

 النفسٌة األضرار 

والتًٌمكنالنفسٌةًحالنوا منالمخدراتلمتعاطًتحصلالتًاألضراربهامصدٌ

 -:تلخٌصهافٌماٌلً

وٌسمعشكاال أفٌرىالهالوسورإٌة،والبصرالسمعوخصوصا الحواسضطرابا - الً أو

 .الحواسفًالخداعإلىإضافةوجود،لهالٌسا تواصأ

 .العامالتفكٌرفًاالختاللوالذاكرةعلىوالتؤثٌر،مكانوالزمانللاإلدرانفمد - ثانٌا

 ً  .رارمستالاوعدمناوالهٌجبالعصبٌةالشعوروالمستمروالتوتروالملكبالخوؾالشعور - ثالثا

 ً عندمافهو ،والراحةبالرضاٌشعرالإذ،ناالوجدفًضطرابا االمخدراتتعاطًٌحدث- رابعا

اثرزوالبعدالشعورهذاٌتؽٌرماناسرعالنشاطفًوالزٌادةوالنشوةةبالسعادٌشعر

اكتباب.وولبخممصحوبرهاقإوفتوروندملىا،المخدرات

 

 
                                                           

ٌوسؾ 1) د. انظر: للمزٌد المراشدة( السابك،عبدالحمٌد 28–21ص،المصدر حسن؛ المخدراتعصمتدمحمعلً ،

 العدد ، الممارن ابحاثالمانون 9منشوراتمركز ، اربٌل ص9118، المصدر؛02-41، عبدالسمٌع، السٌد اسامة د.

.98السابك،ص
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  الثانً الفرع

(1) المخدرات تعاطً ةنتٌج تنتج التً الصحٌة أو ةٌالجسم األضرار 

 -:(1)تترتبعلىتعاطًالمخدراتأضرارجسمٌةوصحٌةٌمكنتلخٌصهافًالحاالتالتالٌة

وسوءالؽازات،وكثرةتفاخنباالبالشعورٌسببماضمًهالالجهازفًضطراباتا - الً أو

 .السكريبمرض ةاإلصابإلىوٌإديالبنكرٌاسوتعطٌلالمعدةالتهابعنهاٌنتجذيال،ضمهال

فً ختاللاوٌحدث،المزمناعدوالصالعاموالضعؾةالنحافاعنهتنتج،الشهٌةنافمد - ثانٌا

.ذنٌناألفًالصبًزرالتؤوالتوازن

 ً زٌفنواتمرحتالمخدراتًطتعاثُحد ٌُ- ثالثا وتهٌجا  ،فٌةناألالجٌوبوانسدادؾناألفًا 

بالتهاباتلإلصابةفٌهاالكربونٌةالموادترسباتنتٌجةالهوابٌة،الشعبوٌةالمخاطلألؼشٌة

 .مزمنةربوٌة

 ً لدىوٌةنالماتناالحٌووتضعؾسٌةالجنالمدرةملتحٌثسً،الجنالنشاطىٌإثرعل- رابعا

 .اإلناثلدىٌةرالشهالدورةوتضطرب،الذكور

 ً إلىٌإديبالنتٌجةوالتًكلها،وتآالعصبٌةالخالٌامالٌٌنٌمتحطو،خالمفًالتهاب - خامسا

 . والفكرٌةوالبصرٌةالسمعٌةهلوسةالالذاكرة،نافمد

 ً  .الصرعاتببنوالمدمنصابٌُُالمخدرعناالنمطاعبعد- سادسا

فً وارتفاعملبالفًتضطراباالنتٌجةالفجابٌة،بالوفاةالمدمنصابٌُأنٌحتمل –سابعا 

.االنتحارإلىبالمدمنٌإديأنالممكنومنالدم،

 

 

                                                           

.02-02المصدرالسابكص،(د.عصمتدمحمعلًحسن 1)
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 الثالث الفرع

عكاسها ناو اطًتعالم سرةألُ  ٌحصل ما اي المجتمع و األسرة علىالمخدرات  رضراأ

 المجتمعفً 

ادهاالمخدراتوالتًتتركزفًاألضرارالمجتمعمنجراءتعاطًأفرتتضرراألسرو

 -:(1)تٌةاآل

ٌةناالعدو إلىاألبناءوتوجه،االجتماعٌةوالروابطاألسرٌةالعاللةوتحطٌماألسرة،تفكن - الً أو

 .المخدراتهمتعاطٌلبخللهمٌوالدأحدصابةإنتٌجة،واالنطوابٌة

ٌإثرعلىامم والمٌماألخالقدتفسب،باإلصابةالمدمنالشخصعلىالسلبًالتؤثٌر- ثانٌا

 .انحرافهمووتدمٌرهمبنهجهااللتداءأوالدراسًتحصٌلهمفًوالتؤخٌرالدهأوأخاللٌات

 ً  .مشوهةوالدةإلىٌإديوالجنٌنعلىٌإثرةندمالماألمتعاطً- ثالثا

 ً  مستوىتدنًإلىوعملهنافمدأوطرده،إلىٌإديلعملهالمتعاطًاألسرةربالهمإ- رابعا

مك،اتفوالخالوالشماقالتوتروٌسوده،عابلتهةشمعٌ ةنسبزٌادةًفالمجتمععلىثرهأٌمتدا

. البطالة

األخالقنبذووالظلمالفواحشوالسرلةمنماترالمحاؾعلىالترالمخدراتتساعد - اسامخ

.الزوجٌة...إلخاتناوالخٌالزنامن

 الرابع الفرع

 اقتصادها و الدولة علىالمخدرات  رراأض 
نإعلىالمجتمع،فوانعكاسهاسرٌةارالنفسٌةوالجسمٌةوالصحٌةواألضرعناألفضال 

إلىبعضوالتًنتعرضموطنٌهاعلىالمخدرات،دمانإالتصادهاتتضررمنجراءالدولةو

 :(1)منهافًالفمراتالتالٌة

                                                           

؛44المصدرالسابكص،دمحمعلًحسنعصمت;24المصدرالسابكص،:د.ٌوسؾعبدالحمٌدالمراشدةأنظرللمزٌد( 1)
.92أسامةالسٌدعبدالسمٌعالمصدرالسابكص
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.البطالةزٌادةونتاجاإلللةإلىٌإديامم ،العملفًالفردتاجنإمستوىخفض - الً أو

مكنالممن ناكاإلدمانومكافحةٌلتؤهولعالجالمستخدمةكالتكلفة،ةالدولاتنفمزٌادة- ثانٌا

.منتجةأخرىجوانبفًصرفها

 ً ًتعاطفًرةالمثموالذكٌةالعمولستهالنانتٌجة،نٌالمٌادٌةكاففًالنهوضتؤخر- ثالثا

 .فٌهاداعواالبتكاراإلبلدرةوضعؾ،هادمانإأوالمخدرات

فرادهأبٌنالمخدراتظاهرةالمجتمعفًتتفشاذافالدول،أمنعلىأثرللمخدرات- رابعا

وفرٌسةوالفوضىوالتخلؾالكسادٌسودهمرٌضا مجتمعا فٌصبح،المجتمععلىذلنعكسأن

 .ثرواتهوعمٌدتهعلىاءتدعلالسهلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

.28-22ص،المصدرالسابك،:د.ٌوسؾعبدالحمٌدالمراشدة( 1)
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 المبحث الثالث

 مكافحة المخدراتالرقابة و

مكافحةالمخدرات،نخصصمنخاللثالثةمطالب،الرلابةوتناولفًهذاالمبحثنس

 المخدراتلبٌانالمطلباالول برلابة ٌةمانونالاالجراءاتالثانًالمطلبو،الجهاتالمنوطة

االتفالٌاتالدولٌة.وتتناولفٌهالمعاهدانخٌرفالمخدرات،أماالمطلبالثالثواأللمجابهة

 لوالمطلب األ

 الجهات المنوطة برقابة المخدرات 

المخدراتوالمإثراتهنانبعضاألجهزةوالجهاتتإديدورا فًمكافحةأنالشنفٌه

ذلنفًالفرعٌنالتالٌٌنالصعٌدالدولًوالداخلًنذكرالعملٌةعلى

  لوالفرع األ

 األجهزة الداخلٌة

لواتاألمنوالشرطةٌطبكاختصاصاتهفًجزءمنأراضًوتشملفباتمتنوعةمن

جهزة أٌكلؾأنجزاءالبالد،كماٌجوزأفٌشملجمٌع،منذلنأكثرإلىٌمتدأنٌجوزو،الدولة

دولةكلنظامولوانٌنبعضهافمطحسبأولجنابٌة،منالشرطةبجمٌعالجرابما
(1.)



فًالمشاكلالتأنإلىنشٌرو العامة لواتالشرطة العالمأنجمٌعًتواجه والتً،حاء

سرعةتحركهمإلىواعهاوأنالمجرمٌنعلىاختالؾالحدٌثةبٌناالتصاالتسهولةإلىترجع

تجعلمنالضروريفًبعضو كلهذه الدول، بٌن بٌنهم فٌما أناناألحٌترابطالمجرمٌن

الالشرطةوتزود وجمصلحة تعملأنو،تتبادلالمعلوماتأنمارنبوسابلعملمتخصصة،

أنإذ،تؼٌرالمشروعبالمخدرااالتجارالسٌمافًحاالتالمضاءعلىتنسٌكرووامعا فًتش

                                                           
،لسمالمخدرات،جنٌؾ1281،نمالعن:دلٌلهٌبةاألممالمتحدةلسنة12عصمتدمحمعلىحسن،المصدرالسابكص: (1)

.02ص
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تمتدعبرمسافاتطوٌلةمنالحدودبٌنالدولتحتمعلى التجارة منهذه كبٌرا  جهزةأجزءا 

إطارالمنطمةالفعالفًالتعاونتكونلادرةعلىأنالمكافحة
(1).



كلحسباعلو والمكافحة الشرطة منهختصاصىرجال فٌهم المشتبه األفراد معرفة

ومالحمتهم بالمخدرات والمتاجرٌن المتعاطٌن عملهم مجال وأوفً خطوطمسكنهم معرفة

بمرالبةاألماكنالتًٌترددون جرابمالمخدراتوالتً،اعلٌهسٌرهم، طرٌكعنترتكبفٌها

.البولٌسٌةالكالبأودورٌاتللشرطةأونصبكمابن

  الثانًالفرع 

 األجهزة الدولٌة

 ٌنكر أنال المخدراتوالمإثراتالعملٌةاالتفالٌاتابرام لمكافحة والمعاهداتالدولٌة

أنذإ،تشارهانامكافحةالمخدراتوالحدمنإلىتهدؾشاءبعضاألجهزةالدولٌة،نإتنتجعنها

هماوالتفالتعاونءًجهزةتهأتشارالموادالمخدرةمالمتكنهنانناتستطٌعمواجهةالدولال

العربٌةواإلللٌمٌةاالتفالٌاتإلىلدأبرمالكثٌرمناالتفالٌاتوالمعاهداتباإلضافةبٌنالدولو

االتفالٌاتصدرتهأتكونمهمتهاتنفٌذماأجهزةدولٌةتكوٌنمإسساتوإلىتوصلتؤنبهذاالش

-:الدولٌةاالتفالٌاتومناألجهزةالتًتؤسستبناءعلى،الدولٌةمنمكافحةالموادالمخدرة

 المكتب المركزي لألفٌون - الً أو
(2)

تؤكٌدا علىاتفالٌه1292لىعمدتلعامواتفالٌةجنٌؾاألنإ

علىالمأكثرووضعرلابة،1219الهايلعام المهر وادتشدٌدا  بةدولٌا بموجبهذهالمخدرة

لأناالتفالٌة الدابم المركزي المكتب شؤ األطراؾألفٌون دول من تباتفاق ، ثمم ٌةنااختٌار

 لٌكونوا المكتبأعضاءمرشحٌن هذا منظمووفما ،فً لبل من معٌنة األممةلشروط عصبة

ال الشخصٌةب والتً بموة تمتعهم من وحٌادهمود ،الخبرة األوعلى إرسالعضاءدول

الخاصةبالموادالمخدرةللمكتبالمركزيلألفٌونتبٌنفٌهاالصادراتوالوارداتاإلحصابٌات

الدةموادالمخدرةوالكمٌةالمطلوبلل هذه تكلتشو،وللألؼراضالطبٌةوالعلمٌةالتًتحتاجها

تعلىكلدولةطرؾناكةالثانٌجنٌؾاتفالٌةهًو1201لابًدولًفًاتفالٌةعامرجهاز

إلىفًموعدمحددفًكلعامو،رسالاحتٌاجاتهاللموادالمخدرةؼٌرطرؾإأواالتفالٌةنم

                                                           
الصفحةنفسها.نفسه, عصمتدمحمعلىحسن،المصدر( 1)


.1292:اتفالٌةجنٌؾلعام،نمالعن142(د.عمادفتاحاسماعٌل،المصدرالسابك،ص1)
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رلابًدولًو،نالمكتبالمركزيلألفٌو طرٌكجهاز الؽرض.شأنعن لهذا إا هذٌنأنال

لالتفالٌةالفةــالمخراؾــطلأللهماةزابٌـجٌةجودصالحفًمهامهالعدموالجهازٌنلمٌنجحا

.1281ةٌلبراماتفاإتمأنلؽابهبعدإلذاتمالمخفٌةللمعلومات،أو

 

 

 :الهٌئة الدولٌة للرقابة على المخدرات - ثانٌا

،الهٌبةنحلتمحلالجهازٌنالسابمٌو1281الموحدةللمخدراتعاماالتفالٌةتمابرام

افحةالمخدراتعلىهٌبةواحدةمخصصةلمكأوتكونجهازا ،الدولٌةللرلابةعلىالمخدرات

 الدولً والصعٌد االتفالٌةتضمنت تإدي التً اإلجراءات الدولإلىالموحدة الهٌبة ةٌتكوٌن

من،علىالمخدراتةللرلاب تتكون عشرعضوا و )ثالثة فًأعضاءثالثة بالخبرة ٌتمتعون

 والعمالٌر الطب ٌُ(الصٌدلةأومجال العالمٌة الصحٌة المنظمة لبل من عضاءواألختارون

 الدول لبل من ترشٌحهم ٌتم المتحدةعضاءاألاألخرون األمم منظمة العوفً فًؼٌر ضو

مستهلكةللمخدراتبدرجاتالأومنالدولالمنتجةأعضاءختٌارٌراعًاالمنظمةالمذكورةو

منعلٌهالتعرؾإلىتكونالعضوٌةلخمسسنوات،لكًالٌإديو،خرىلاألمنالدوأكثر

طلوبةمنالموادالمخدرةممهامهذهالهٌبةتمدٌرالكمٌاتالأهممنو،المافٌاأولبلبعضالدول

حددتأنوالكمٌاتالتًٌجب منلبلالد، استٌرادها فًذلن.وٌتم ولحسبالشروطالمعٌنة

او أنلمنتجةعلىالدول ٌحدد ولألؼراضكمٌاتها الطبٌة حسبنموذجمن االستمارةالعلمٌة

الرلابةوالتدلٌكالموادالمخدرةفًكافةمراحلها،الرلابةعلىللهٌبةو،الهٌبةإلىالتًتمدمها

 الممد اتلبٌاناعلى الدولاإلحصابٌة لبل من ومة اإلجراءات، اتخاذ الدولٌةمانوناللها بحك

رٌرسنوٌةتبٌنعدادتماإوعلىالهٌبة،االتفالٌةمن(91)افًالمادةعلٌهوالمنصوصالمخالفة

و االحصابٌات للناوبٌ،للمخدراتاتلبٌانافٌه المخالفة وملٌتعالدول ترسلو،المراراتات
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 العامواالجتماعًالمجلسااللتصاديإلىالتمارٌر األمٌن منخالل . جهزةأشؤتعدةأنولد

نفٌذمهاماجهزةالرلابةالدولٌةفرعٌةمختصةبالرلابةومكافحةالموادالمخدرةللمٌامبت
(1)

.



 

 

 الثانًالمطلب 

 لمجابهة المخدرات ٌةقانونالاإلجراءات 

التًٌجباتخاذهالضبطومجابهةجرابمالمخدراتبكافةأوهًاإلجراءاتالتًتتخذ

هامنخاللنتناولالداخلً)الوطنً(علٌهناالجراءاتعلىصعٌدٌنالدولًووتكونتلواعهاأن

-:الفرعٌنالتالٌٌن

 لوالفرع األ

  ٌة لمجابهة المخدراتلدوال تاإلجراءا 

التالٌتٌنجراءاتخاصةلمجابهةالمخدراتنتعرضالٌهامنخاللالفمرتٌنإتبنتالدول

لامتاالتجارؼٌرالمشروعفًنهاٌةالسبعٌناتإساءةاستعمالالمخدراتوالزدٌادنظرا  -ال أو

رعا تحت الدولٌة المخدرات إةٌهٌبة بدراسة المتحدة شاملةمكاناألمم استراتٌجٌة وضع ٌة

و بعٌدوعملٌة مدى على استعمال إساءة حول دولٌة ترتبو،فرضمرالبة عاملد فً ذلن

ربعأجٌةتتعلكبإساءةاستعمالالمخدراتبوضعبرنامجاساسًمدتهٌوضعاسترات(1281)

وٌتنا(1288-1289)سنواتعام كافة والعالجوإجوانبل االتجار من التؤهلالمرالبة عادة

ٌوالمحاص ل دعتهذه واللتعاالستراتٌجٌةولد الدولًلمكافحة الإن استعمال ...خدراتمساءة

 المتحدة األمم االتجاربازدٌادشعرت مخاطر عام المخدرة بالمواد المشروع (1282)ؼٌر

 مشروعإوطلبت عداد لمكافحة واالتجاراتفالٌة المخدرة نصوصبالمواد ةٌالفعأكثروضع

                                                           

(
1
.148ص،المصدرالسابك،(د.عمادفتاحاسماعٌل 
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و المخدرات... للمجابهة فًوضع المخدرة المواد سم المخدراتعام مشروع(1288)لجنة

الحكوماتتٌرتفالٌةا بها ربععشرةأاالتفالٌةوٌشملمشروع،كزعلىالممترحاتالتًتتمدم

لمشروعوالهدؾالشاملاالتجارؼٌرالمشروعبالمخدراتجهأومعالجةكافةإلىمادةترمً

مدادهاإوةٌكبٌنالسلطاتمثلالجمارنوالشرطةوالهٌباتالمضابٌوتحسٌنالتنسهاالتفالٌة

ؼٌرالمشروعبالمخدراتبصورةفعالةفًجمٌعاالتجارالرامٌةلتحرٌمٌةمانونالبالتوجٌهات

مراحله
(1)

.

ٌرمًلتسهٌلتحدٌدعملٌاتلوانٌنعبارةعنوضعاالتفالٌةاعلٌهدالتًاشتملتالجداالبتكار

بالمخدراتاالتجار المشروع ومصادرتهاوؼٌر تجمٌدها و فرضالؽراماتعلىتعمبها و ،

بضرورة1282عام(بٌرٌزديكوٌار)علىتمرٌرالسكرتٌرالعاملألممالمتحدةبناء وارباحها

لمجابة الدولٌة الجهود نطاق توسٌع والدعوالممٌتةالمخاطر دولًللمخدرات مإتمر لعمد ة

ٌناعامًٌفًفدولعمدمإتمرةدلررتالجمعٌةالعامةلألممالمتحفمدجوانبالمشكلة،لمعالجة

العالمًوتعزٌزردولًٌعالجهذهالمسؤلة.نتجعنهارفعمستوىالوعًلمإتمأوهوو،1228

المسؤلةهواردهالهذــمنــبرمــتكرٌسالجزءاألكبٌنالحكوماتوتنسٌكالجهودوالمبادرات

مناإلجراءاتأخرىجوانبو
(2)

.



 -الدول  باع نظام تسلٌم المجرمٌن بٌنات : ٌاناث

المجرمٌن تسلٌم نظام ٌُعد أهمذا لعدم بالؽة، ٌةمكانإٌة للمهتم فرصة ًناالجأواتاحة

إلىالفرارأوللهروب أوبلٍد وبعدأخرىدولٍة هأنعرؾنظامالتسلٌمعلىارتكابهلجرٌمته،

شخصا ٌسلمةبالمثللمتؤسٌساعلىالمعاأومعاهدةإلىا التًتسلمبهالدولةاستناداإلجراءات

بعموبةجنابٌةعلٌههمحكومنألأوالتهامهتطلبهأخرىدولةإلى
(3).



 أنوبما دولٌا ولؽرضاالتجارجرٌمة الممنوعة المحذورة بالمخدراتتعتبرمنالجرابم

ٌنفٌمامرــتسلٌمالمجلهااتباعهذاالنظامواألجدرحماٌةاألمنالداخلًوالخارجًللدول،فمن

                                                           

(1)  شمس، زكً فمها أمحمود العربً، الوطن فً المخدرات مكافحة األول-لضاء-اجتهادا -تشرٌعا -سالٌب الجزء

.200-292ص

الصفحةنفسها.،المصدرالسابك،محمودزكًشمس( 2)

الوسٌطفًلانونالسالم،نمالعند.دمحمطلعتالنعٌمً،128ص،المصدرالسابك،د.عمادفتاحاسماعٌل( 3)

 ومابعدها.402ص،1289الطبعةاالولى،منشؤةالمعارؾ،االسكندرٌة
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والمعاهداتبٌناالتفالٌاتحسبمعالبةالمجرمٌنمضابٌةلمحاكمةوالاإلنابةاتباعنظامأوبٌنها

 .الدول

   

 

 

 

 الثانًالفرع 

 اإلجراءات الداخلٌة لمجابهة المخدرات

منلواتاألمنٌمععلىع الداخلٌة اتكوزارة أخرىمعجهاتباالشترانالمختصة

اإلدمانحماٌةالشبابمنوتشارهاأنمنعالتصديلتهرٌبالموادالمخدرةو
(1.)



 هً  برز اإلجراءات التً ٌجب اتخادهاأو من 

و- الً أو مكافحة جلب جرابم أوضبط أوتصدٌر أنأوزراعة أوتاج فًاالتجارأوحٌازة
 المخدرة أوالجواهر علٌهالتبادل ،أوا عنها بهاأوالتنازل المصرح األحوال ؼٌر فً تعاطٌها

.ا لانون

تد- ثانٌا علىحركة الرلابة السالبؾواإحكام المعنٌةوالكٌماوٌاتل الدولة أجهزة و تنسٌما 
ؼٌرالمشروعفًالموادالمخدرة.االتجارسوقإلىعدمتسربهانالضم

 ً اإلجراءاتالكفٌلةلتحمٌكهذهالمكافحةمحلٌا ودولٌا .اتخاذوضعمخططو- ثالثا

 ً -رابعا والمحلٌة، المركزٌة األجهزة جهود وتنسٌك مكافحةتوجٌه مجال فً تعمل التً
المخدرات.

 ً جهزةالمكافحةالدولٌة.أرانمعتشالؽةالدولٌة،باتنفٌذعملٌاتالمكافحةذاتالصب- خامسا

                                                           

(محمودعبدالراضً،التعرؾعلىاختصاصاتإدارةمكافحةالمخدراتودورهافًحماٌةالشبابمناإلدمان.1)

https،،www.youm7.com99/9/9191،تارٌخاخرزٌارة.
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 ً الحكومٌةفًدراسةمشكالت- سادسا استجابةمتابعةمدى،واإلدمانالمشاركةمعاألجهزة
المختصةلتمدٌرالرعاٌة.بالجهاتواالتصالالمدمنٌنللعالج،

 ً و- سابعا المواتالمسلحة مع ومدالتنسٌك إعداد فً المختلفة حمالتٌرٌاتاألمن عدة تنفٌذ
الجبلٌةالوعرة.ٌةوواسنوٌةلمكافحةزراعةالموادالمخدرةفًاألماكنالصحر

 ً المشرو- ثامنا ؼٌر الثروات ومتابعة المخدرات جرابم من المتحصلة اإلجراءاتعة اتخاذ
.شطةناألحٌالالعناصراإلجرامٌةفًتلنٌةمانونال

 

 

  المطلب الثالث

ولٌةدال واالتفاقٌاتالمعاهدات  

العالمً،تتضمنزراعةوبالمخدراتتجارةؼٌرمشروعةعلىالصعٌداالتجارتعتبر

ةؼممنالجهودالمكثفعلىالر حظرالمخدرات،وموانٌنبٌعالموادالخاضعةلصناعةوتوزٌعو

مشكلةالمخدراتالعالمٌةتموضأن المجتمعالمدنًبذلها،إالالتًتواصلالدولوالمنظماتو

االجتماعً واالستمرار المتحالسٌاسًوااللتصادي األمم عمل مشكلةوٌموم مكافحة فً دة

.المخدراتالعالمٌةعلىثالثمعاهداتدولٌةربٌسٌةلمرالبةالمخدرات

 

 لوالفرع األ

 دةتحات األمم الماتفاقٌ 

ممالمتحدةهماالتفالٌاتالمبرمةمنلبلاألمنخاللالفمراتالثالثةالتالٌةأنتناولس
-تًمكافحةالمخدراتوكاآلبخصوص

االتفالٌة - الً أو للمخدراتلعام 1281الوحٌدة لحظر دولٌة وأنهًمعاهدة محددةتاج تورٌد

و إأل للمخدرات المماثلة اآلثار ذات ترخٌصالعمالٌر العالجألؼراضمحدوبموجب مثل دة
األبحاثالطبٌعًو

(1).


                                                           

( 1)www.ar.m.wikpedia.org 10/9/9191الزٌارةتؤرٌخ.  

http://www.ar.m.wikpedia.org/
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 ً اتف- ثانٌا لسنة العملٌة المإثرات 1221الٌة تستهدؾ المتحدة لألمم تابعة معاهدة إلىهً

(بٌناتــالبنزودٌازٌمثل)األمفٌتامٌناتوالبارٌتوراتوالسٌطرةعلىالعمالٌرذاتالتؤثٌرالعملً

(األفٌون)المنبوالكوكاوالتصرعلىالمخدراتمع1281والمنشطات،كوناتفالٌةسنة
(1)

.

 ً ؼٌرالمشروعفًالمخدراتوالمإشراتالعملٌةلعاماالتجاراتفالٌةاألممالمتحدةضد- ثالثا

هًاحدىثالثمعاهدات1288 المخدراتالمعمولبها االتفالٌةا توفرٌالحربٌسٌةلمكافحة

(2)1281اتفالٌةالعاماذفإلنهضافٌٌةإلانوناتٌلآ
.

  

  

 الثانًالفرع 

 اتفاقٌات دول العرب لمكافحة المخدرات 

 العربعام داخلٌة وزراء 1224اتفالٌة أنالتً رلم بالمرار العراق لها سنة(8)ظم

ةمكافحعلىبٌنهافٌماالتعاونإلىاالتفالٌةأ طراؾىتسعاالتفالٌةلهذهالعاماإلطار9111

للمادةوفما لررتهاالتًالجرابممجالفًالعملٌةوالمإثراتبالمخدراتالمشروعؼٌراالتجار

للدولةالداخلٌالتشرٌعاتإلىالمخدرةالموادنمٌعتبرماتحدٌدفًوٌرجع،االتفالٌةنم(9)

الموحدبالجدولاالسترشادمعاالتفالٌةلهذهتنفٌذا التعاونلٌهاإلبتُطالتً
(3)

.


  

 

 

 

 

                                                           

( 1)www.ar.m.wikpedia.org 10/9/9191تؤرٌخالزٌارة

( 2)www.ar.m.wikpedia.org 10/9/9191تؤرٌخالزٌارة


.13/2/2020،تؤرٌخآخرالزٌارةwww.almeezan.qaالمولعااللكترون1/1/1885ًالبوابةالمانونٌةالمطرٌة،جرٌدةرسمٌة،تؤرٌخالصدور،:(المٌزان3)

http://www.ar.m.wikpedia.org/
http://www.ar.m.wikpedia.org/
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 الخاتمة

 دراستنا المخدراتفًختام موضوع  ،حول معمدةأنرأٌنا المخدراتظاهرة ظاهرة

المشكلوتتؽ أبعاد ةٌر دولة مواكبتسحأخرىإلىمن ب العالمٌةللها والتؽٌٌرات تطورات

إلىتوصلناومنخاللبحثنا،تشارهاأنوالحدمن،للتصديلهاةالمتبعاتواالستراتٌجٌةٌلواال

-ٌلً:لخصهابمااجاتوممترحاتننتستاعدة

  االستنتاجات - الً أو

بعض -4 بعدلكون تكتشؾ لم ربما النباتات من المخدرة المواد المخدرة،من والمواد

 نعبعدالتًفًطورالتصنٌعوالتًوالعمالٌرالصناعٌة تُص  ففً،لم مشكلةؤنتزاٌد

 ولنتزول.ةزدٌادوبالٌاالمخدراتفً

فتاحنا -0 بٌن،الجدٌدةتالتكنولوجٌاعلىالعالم العاللاتواالتصاالت وتسهٌل وتمرٌب

الدول، األلكترونٌات الكثٌروتوفٌر األٌديفً سب ،من وإ لباله الفرد لدفع علىب

 المخدرات.هاستجداتالمباحةوؼٌرالمباحةمنضمنالم

االلتصادالعالمًوتحرٌكهاوفماُلمتطلباتهمومتطلباتعلىسٌطرةالتجارالكباروالمافٌا -3

االستعمالعلىلخرقاالتفالٌاتوالمعاهداتالدولٌةللسٌطرةسبب،دةلهمناالدولالمس

 .ؼٌرالمشروعللمخدرات
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الحروب -1 نًوالسٌاسًفًكثٌرمنالدولإماألمواالنفالتكثرة تزاٌدإلىتدتآثارها

 ا .ٌالحقالعراكمافً،ٌنالداخلًوالدولًالصعٌدعلىبالمخدراتاالتجارحركة

الممنوعاتعنهوإ بعادلردعالفرد،ةاالعالمٌةوالدٌنٌوةوجودتمصٌرفًالتوعٌةالثمافٌ -5

 خاللٌة.األالممنوعاتالخلمٌةوباحةإتشاروناإلىوالمومساتأدت

6-  وانتشاريااللتصادالكساد أكثرالبطالةالذيتواجهها للمٌام باألعمالالدولٌدفعالفرد

 بالموادالمخدرة.االتجاروعةبمافٌهانالمم
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 المقترحات: ٌاناث

 لما نظرا  خالللمسناه بمن المضابً المخدرةؤنعملنا للمواد المتعاطٌن الشباب معالبة

بلًدتهممجددا للتعاطواوعدممعإلبعادهمالعالجوالهًالطرٌمةالرادعةهًلٌستجنبالس

ٌترب  وطرٌمتها المخدرة بالمواد للمتاجرة جدٌدا  طرٌما  ٌكون اما رفالهم من لسجناءعلمونها

-المجتمعوالحٌاةالطبٌعةمجددا نمترح:إلىءالفرصةلهإالءمنالعودةرضإ عطاول ؽ

مص نإ .1 شاء أوحة بحسمصحاٍت المتعاطاالحتٌاج نٌلمعالجة الموادعلىوالمدمنٌن

 .المخدرةوالمإثراتالعملٌةمنالناحٌةالنفسٌةوالصحٌة

ةدوراتتؤهٌلٌةحولكٌفٌحوفت،مناألطباءوالكوادرالصحٌةوالنفسٌةمختصٌنٌنتعٌ .9

 الموادالمخدرةبرلابةمناالدعاءالعام.علىوالمدمنٌننمعالجةالمتعاطٌ

والصناعٌةخشبٌةشؽالالالمخدراتكاألعلىوالمدمنٌننٌطالزامٌةللمتعادوراتفتح .0

 همللعملبعدالخروجمنالمصحة.لٌلتؤه،دوٌةٌالو

ال .4 التوعٌة ثمبثبرامج اافٌة وشاشاتالتلفازإلفًوسابل ورةخطناوبٌبإظهار،عالم

 .ةوالدٌنٌةٌحوالصةوتؤثٌراتهاوأ بعادهااالجتماعٌالمخدراتوالعمالٌرالمخدرة

 فمافوق.عداديلمنهاجالدراسًاإلاضمنإ دخالموضوعالمخدراتوخطورتها .2

عةارالجمهورلتكونرادظأنرأمامجابارالت ألمخدراتوكًُجتنفٌذأ حكاماإلعداملمرو .8

 ٌعتبر.وعبرةلمنال

2.  رفعلىالعمل كفاءة وتزأعضاءع بتدرٌبهم المخدرات مكافحة وٌدضبط بؤحدثهم

 هم.هاممألداءجهزةاأل

وسابلمتمدمةلكشؾوتتبععملٌاتالتهرٌبوتحصٌنالمرالبةالحدودٌةواكتشاؾتباعا .8

للدول.
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 المصادر

 الكرٌم القران

 الكتب  :اوالً 



أ -1 بوالروسأحمد و، المخدرات اإلدمانمشكلة الحدٌث، الجامعً المكتب -االزارٌطة،

 .9110،االسكندرٌة
اإلجرابٌةوالموضوعٌة،دارٌةمانونالحكامعبدالؽنً،جرابمالمخدراتاألدمحمسمٌر.د -9

 .9118مطابعشتات،المحلةالكبرى،-مصر،ٌةمانونالالكتب
شعب -0 كرم ناصباح السٌا، دار والمخدرات، المسكرات تؤثٌر تحت الثمافٌةلة الشإون

 .1282لً،وبؽداد،الطبعةاأل،العامة
1282(88)المرلمالعرالًالمخدراتلانونشرحفًالموجزعبدالرزاق،عبدالوهاب -4

 .1282،بؽدادالوطنٌة،المكتبةالمعدل،

ربٌلأ،(9)العددالممارن،المانونبحاثأمركزمنشوراتحسن،علىدمحمعصمت -2

9118. 

فتاحد.عماد -8 الاسماعٌل، بٌن المخدرات فمكافحة والتجرٌم العرالًمانونالًعالج

 .9118،والمصري،جامعةاالسكندرٌة
صعب -2 دمحممرعى المخدرات، مكتبةجرابم ، الحمولٌة بٌروت-لبنان،واالدبٌةزٌن

9112. 
أ -8 زكًشمس، ٌالسمحمود العربً المخدراتفًالوطن –بمكافحة -تشرٌعا –فمها

 زلاقرامً.-دمشك،لوالجزءاأل–لضاء –اجتهادا 
والمانونالشرٌعةبٌنبهاواإٍلتجارالمخدراتتعاطًعموبةعبدالسمٌع،السٌدأسامة.د -2

 . 9118االزهر،جامعةالماهرة،الجدٌدة،الجامعةدار

ومكتبةدارتهددالمجتمعالدولً،آفةرٌمةالمخدراتجراشدة،الحمٌدالمعبدد.ٌوسؾ-11

 .9119،لًوالطبعةاأل،أردن-عمان،الحامدللنشروالتوزٌع
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 ً   : البحوث و الدراسات  ثانٌا

"،اتصالحدمحموآ -1 إالمخدراتفًجرٌمة والتطبٌككوردستانللٌم بحث"بٌنالنظرٌة

–9111اربٌل–جامعةصالحالدٌن،المسابًلنٌلالبكالورٌوسمانونلسمالإلىممدم

9119. 
إلىبحثممدم"المواجهةالتحدٌاتوسبل،المخدراتفًالعراق"مصطفىدمحمراضً -9

 .9112،لسمالبحوث،دابرةالبحوث،مجلسالنوابالعرالً

 المقاالت االلكترونٌة :اً : البحوث و لثثا

هادي .1 علً التمنً،صدام الثالثون،مجلة العدد،المجلد /2 ،9112 مشار فًإ. لٌه

 .99/9/9191زٌارةالخرآرٌخؤ،تwww.jast.netالمولعااللكترونً
راضً .9 دمحم "اٌناس الالركن و مانونالمادي جرٌمة فً بالموادواالتجارً التعامل

رٌخؤت،www.uobabylon.edu.iqالمولعااللكترونً"المؽربًمانونالمخدرةفًال

  .18/2/9191أخرالزٌارة
عبدالراضً .0 فًإالتعرؾعلىاختصاصات"،محمود المخدراتودورها مكافحة دارة

 من الشباب :"اإلدمانحماٌة التالً االلكترونً المولع فً الٌه  مشار
https//www.youmv.com،99/9/9191تارٌخآخرالزٌارة. 

المولع،1/1/1222تارٌخالصدور،جرٌدةرسمٌة،المطرٌةٌةمانونالالبوابة،ناالمٌز .4

 .10/9/9191تارٌخآخرالزٌارة ،www.almeezan.qaااللكترونً
رٌخآخرالزٌارةؤت،  ar.m.wikipedia.orgالمولعااللكترونً،ممالمتحدةاتفالٌةاأل .2

10/9/9191.

 ً  قوانٌن :ال:  رابعا

 المعدل.1282لسنة(88)المخدراتالعرالًالمرلملانون .1

األحكاموالمراراتالمضابٌة)ؼٌرمنشورة(:خامساً :

 -العراقكماٌلً:–لراراتلمحكمةالتمٌٌزفًإللٌمكوردستان

 .12/11/9112رٌخؤتبةالثانٌهٌبةالجزابٌةلل(1221/9112)لراررلم -1
 .18/19/9112رٌخؤتبةالثانٌهٌبةالجزابٌةلل(1814/9112)لراررلم -9
 .4/11/9112رٌخؤتبلىوهٌبةالجزابٌةاأللل(242/9112)لراررلم -0

http://www.jast.net/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.almeezan.qa/
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 .4/11/9112رٌخؤتلىبوهٌبةالجزابٌةاأللل(1022/9112لراررلم) -4

 

 سادسا : االتفاقٌات والعهود الدولٌة 

المتحدة -1 لألمم للمخدرات الوحٌدة ،االتفالٌة االلكترونً،1281لعام المولع

www.ar.m.wikpedia.org،10/9/9191تؤرٌخآخرالزٌارة. 
المتحدة -9 لألمم العملٌة المإثرات ،اتفالٌة السابك،1221لسنة االلكترونً المولع

www.ar.m.wikpedia.org10/9/9191تؤرٌخآخرالزٌارة. 
اتفالٌةاألممالمتحدةضداالتجارؼٌرالمشروعفًالمخدراتوالمإشراتالعملٌةلعام -0

1288،www.ar.m.wikpedia.org،10/9/9191آخرالزٌارةتؤرٌخ. 
المخدرات -4 لمكافحة العرب دول المطرٌة،المٌزان،اتفالٌات المانونٌة جرٌدة،البوابة

تؤرٌخ،www.almeezan.qaالمولعااللكترون1/1/1222ً،تؤرٌخالصدور،رسمٌة

 .10/9/9191آخرالزٌارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 







http://www.ar.m.wikpedia.org/
http://www.ar.m.wikpedia.org/
http://www.ar.m.wikpedia.org/
http://www.ar.m.wikpedia.org/
http://www.almeezan.qa/
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