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 المحاضرة العاشرة 

 حكم المخدرات في القانون الجزائري والدولي 

 : حكم المخدرات في القانون الجزائري -1
إن املخدرات جرمية أصبحت تتسع دائرهتا يوما بعد يوم ومل تعد تقتصر على بلد دون  

تكاد بقعة ختلو من هذه الظاهرة اخلطرية اليت أصبحت اليوم جرمية عاملية ومل تعد  خر، فالاأل
جمرد ظاهرة اجتماعية حمصورة يف بلد واحد ، فبالرغم من تطور االنسان يف العديد من 
اجملاالت إل أن آفة املخدرات ال تزال تنخر اجملتمعات وتولد العديد من الفئات اليت تؤدي 

طورت آفة املخدرات حىت وصلت درجة هامة من التعقيد حيث ت.عإىل الدمار والضيا 
تواجهها اجملتمعات، وأدى ذلك إىل جترميها يف خمتلف تشريعات العامل بسبب ما تلحقه من 
أضرار يف النفس، فأصبح من الضروري التسليم بأن هذه اآلفة اخلطرية متعددة األبعاد 

جهود دول العامل من أجل القضاء عليها، ومتفاوتة املستويات، وهذا ما أدى إىل توحيد 
وهذا عن طريق التعاون فيما بينها، سواء يف شكل جتمعات دولية أو عن طريق منظمات 

وترتبط جبرائم املخدرات جرائم كثرية ،كما ترتب حوادث مرور وتلحق باقتصاديات  دولية، 
وتتعدى تلك األضرار  الدول أضرار وخيمة، سواء باإلنتاج والقوة العاملة وتراجع التنمية

 .ذلك وتنتج ضحايا ال عالقة هلم باملخدرات
كما تؤثر جرمية املخدرات على اقتصاديات الدول من خالل االموال الضخمة املخصصة 
لتمويل اهليئات ملكافحتها ،مثل هيئات مكافحتها من شرطة ودرك وحراس السواحل ومجارك 

والتشخيص والعالج كإعادة التأهيل وسجون والقضاء والطب الشرعي وبرامج التوعية 
واإلستيعاب، ومن خالل األموال الضخمة املستنزفة من التهريب وزراعة واالجتار يف هذه 
السموم، ومن خالل اخلسائر البشرية املتمثلة يف العاملني يف املخدرات واملدمنون واملتعاطون 
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ى حنو خطري يف بدنه ونفسه والضحايا االبرياء، وتتفاوت أضرار املخدرات على متعاطيها عل
وعقله وسلوكه وعالقته بالبيئة احمليطة به، وتتمثل يف اخلمول والكسل وفقدان املسؤولية 
والتهور واضطراب اإلدراك والتسبب يف حوادث املرور ، وجتعل من املدمن قابل لألمراض 

ريات حادة يف النفسية والبدنية والعقلية والشعور بالقلق، وانفصام الشخصية وحىت إىل تغي
املخ، كما تؤثر املخدرات على املدمن من خالل إحداث كوارث على الفرد مثل التفكك 

 .األسري واإلجتماعي والعجز عن توفري املتطلبات األساسية للفرد واألسرة
كما قد يقع غالبا حتت تأثري الطلب على املخدرات يف جرائم السرقة    

، فهي ظاهرة ذات أبعاد تربوية واجتماعية وثقافية غريهاوالرتويج والسطو والقتل والقمار و 
 .ونفسية وجمتمعية وحىت دولية 

فاإلهتمام الكبري لدول العامل هو مكافحة التعاطي واإلجتار باملخدرات نظرا  
له هذه اجلرمية من صدارة، و نظرا خلطورهتا واتساعها بسبب تداوهلا وزيادة حجم ملا حتت

االجتار فيها، مما ينتج عنه زيادة املتعاطني و يؤثر على اقتصاديات الدول بزيادة أعباء 
مكافحة هذه الظاهرة، يف حني أن اجلماعات اإلجرامية تعتمد على إمكانيات هائلة 

تعددة للتسرت على جرائمها، هلذه األسباب عمدت اجلمعية ومتطورة وتلجا إىل وسائل م
بعرض  9111ديسمرب  91العامة لألمم املتحدة يف جلستها العامة السادسة املنعقدة يف 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية و اليت 
جانفي  81املؤرخ يف  19 - 19سي رقم صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئا

، وقد جاء يف مضمون هذه  9111ديسمرب  82واملوافق عليها بفيينا بتاريخ  9111
اإلتفاقية أهنا هتدف إىل النهوض بالتعاون فيما بني الدول حىت تتمكن من التصدي مبزيد 

التدابري  من الفعالية ملختلف مظاهر ملشكلة االجتار باملخدرات، وعلى الدول أن تتخذ
التشريعية واالدارية وفقا لألحكام األساسية لنظمها التشريعية وأن تتخذ تدابري لتجرمي تلك 
األفعال وكذلك فيما خيص املشاكل اجلزائية، واجلزائر وفاءا منها بالتزاماهتا الدولية وبسبب 
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يتعلق  8221ديسمرب  89املؤرخ يف  18-04مقتضيات داخلية أصدرت القانون رقم 
وقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع اإلستعمال واإلجتار غري املشروعني هبا، وقد بال

تضمن تدابري وقائية وعالجية وأحكام جزائية حتتوى على جترمي مجيع حاالت االستعمال 
 .واالجتار باملخدرات، وكذلك قواعد إجرائية

 مفهوم تعاطي المخدرات
عاطي أن يقدم شخص الخر مادة خمدرة لكي يقصد بتقدمي املخدرات للت :أوال   

يتعاطاها يف غري األحوال اجلائزة قانونا، سواء كان ذلك مبقابل أو بدون مقابل، فإذا مت تقدمي 
املادة املخدرة من شخص آلخر من أجل استعماهلا لوجه حق أو أداء لواجبه فيكون ذلك 

خمدرة للتعاطي يف األحوال و عمال مشروعا، كأن يقدم الطبيب أو املمرض للمريض   مادة 
 .احلدود املرخص هبا قانونا

فإن قيام جرمية تقدمي املخدرات للتعاطي، يقتضي األمر أن يكون مرتكبها  
و أن  حمررا للمادة املخدرة، و أن يأيت فعال إجيابيا يتم مبقتضاه تقدمي املادة احملظورة للتعاطي

  .يضعها حتت تصرفه و رهن مشيئته 
كما ختتلف طرق تعاطي املخدرات من صنف آلخر  ومن شخص آلخر  

فالبعض يفضل التعاطي مفردا والبعض اآلخر يشعر بنشوة وهو يتعاطاها وسط جمموعة 
 . والبعض يفضل الشم و اآلخر يفضل التدخني والبعض يفضل احلقن يف الوريد

ة لكي يتعاطاها يقصد بالتسليم للتعاطي تقدمي شخص آلخر املادة املخدر  :ثانيا  
سواء كان ذلك مبقابل أو دون مقابل، وتتم جرمية تقدمي املخدرات للتعاطي مبجرد تسليم 
املادة املخدرة سواء أعقبه التعاطي أم ال، مبعىن أن تعاطي املادة املخدرة ليس شرطا لقيام 

 .اجلرمية وإمنا تتم اجلرمية مبجرد تقدمي املخدر للتعاطي  
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 تعاطيه من الغري متكني و التعاطي تسهيل املخدرات، تعاطي لبتسهي يقصد: ثالثا  
 حقنة يقدم له كأن ما، بنشاط يقوم بأن ذلك و قانونا، اجلائزة األحوال غري يف املخدر

 أن أو خوف بدون داخله يف التعاطي يستطيع مكان إىل الوصول يف يساعده أو،  للتعاطي
 فعل بأي املخدرات تعاطي تسهيل جرمية تتحقق للتعاطي، حيث الالزمة األدوات يقدم له

 .املخدرة للمواد (الضحية املتعاطي) الغير  تعاطي تسهيل بقصد اجلاين به يقوم إجيايب
 مل ولو حىت املخدرة املادة من الغري متكني يف املخدرات تعاطي تسهيل حيث يتمثل

 يتعاطاها
 .غرضه حتقني املتعاطي استطاع ما ولواله املسهل اجلاين نشاط مبقتضى

 91-04 رقم القانون من 16 و 15 املادتني يف وردت أشكال عدة الفعل هذا يأخذ - 
 هبا املشروعني غري واالجتار االستعمال وقمع العقلية واملؤثرات املخدرات من املتعلق بالوقاية

 : يف وتتمثل
 جمانا أو مبقابل ةالعقلي املؤثرات أو املخدرة للمواد املشروع غري االستعمال للغري تسهيل -
 األوىل الفقرة 15 املادة عليه نصت كما الغرض هلذا احملل بتوفري السيما كانت طريقة بأية
 . 04-18 رقم القانون من
 وصفات بواسطة عليها احلصول حماولة أو البيع قصد العقلية املؤثرات على احلصول -

  91-04 القانون من الثالثة الفقرة 16 املادة عليه عرض ما على بناءا صورية طبية
 العقلية املؤثرات على للحصول الصورية الطبية الوصفة يستعمل مبن هنا ويتعلق األمر

 املستهلكني علم دون مشروبات يف أو غذائية مواد يف عقلية مؤثرات أو خمدرات وضع -
 .04 -18القانون من الثانية الفقرة 15 املادة عليه نصت

  سنوات 05 من بالحبس سابقا المذكورة األفعال على حيث يعاقب القانون الجزائري 
 .15 المادة  لنص وفقا دج مليون إلى دج ألف500من  مالية وبغرامة سنة 15 إلى
 حتت املوضوعة للمخدرات الشخصي االستعمال املشروع غري باالستعمال كما يقصد  

 . طبية وصفة بدون الرقابة
 قانون أي العام القانون يف مألوفة غري األفعال هذه جزاء املقررة العقوبات أن هنا واملالحظ



 حكم املخدرات يف القانون اجلزائري

 

 

 5 

 حدها يصل للجنح حبس عقوبة أحكامه جممل ضمن وال سلمه يف يتضمن ال الذي العقوبات
 .حبسا سنة 15 إىل األقصى
 ايجابي بنشاط المخدرات تعاطي تسهيلمعنى 
 اجيايب بفعل التعاطي مسهل يقوم  أن هو اجيايب بنشاط املخدرات تعاطي بتسهيل يقصد
 يصف الذي الطبيب ذلك ومثال بسهولة املخدرات على احلصول من املدمن معه يتمكن
 بدون وجه املخدرة املادة املدمن تعاطي لتسهيل بل العالج بغرض ليس طبية كوصفة املخدر

 .حق
 المخدرات تعاطي جريمة أركان

 املخدرات، تعاطي جرمية اجلرائم هذه من و أركاهنا بتوافر إال جرمية أي تقوم ال
 و اجملرم للسلوك التشريعي النص على يقوم الذي الشرعي الركن ركنني أساسيني، على تقوم اليت

 يوجد و ،اإلنسان يأتيها قانونا جمرم سلوك كل هو و املادي الركن له، و املقررة العقوبة احملدد
 (.ثانويركن ) اجلنائي القصد هو الذي املعنوي الركن

 الشرعي الركن
 أمن، تدابري أو عقوبة من معني لسلوك املقرر اجلزاء حيدد تشريعي نص وجود هو الشرعي الركن

 السلوك على اجلرمية صفة أو املشروعية عدم وصف يضفي الذي هو الشرعي الركن فإن عليه و
 فجرمية، مرتكبه على عقوبات يوقع بالتايل ، املخدرات تعاطي سلوك جيرم رياجلزائ القاانون و

 وتعاطي، أركاهنا توافر مجيع عند تقوم العام القانون جرائم ككل هي املخدرات تعاطي
 العاملية الصحة مبنظمة اخلرباء جلنة عرفتها اليت اإلدمان حالة إىل يؤدي متكررة بصفة املخدرات

 االستخدام نتيجة احلاالت هذه وتكون واجملتمع بالفرد مضرة مزمنة أو دورية تسمم حالة": بأهنا
 . " صناعي أو طبيعي لعقار املتكرر

  :وهي مراحل بأربع اإلدمان ويمر
 مرة ألول والتعاطي التجريب مرحلة -
 االنتظام قبل التعاطي مرحلة -
 املنتظم التعاطي مرحلة -
 اإلدمان مرحلة -
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 الجزائري القانون في المخدرات تعاطي سلوك تجريم نص وجود: أوال
 تطبيق له، املقررة للعقوبة احملددة اجملرم للسلوكات التشريعي النص على للجرمية الشرعي الركن يقوم
 ال ": يلي ما على  العقوبات قانون من األوىل املادة تنص، و العقوبات و اجلرائم شرعية ملبدأ

 جرمية فعل أو سلوك أي اعتبار جيوز ال أنه حيث ."بنص إال أمن تدابير وال عقوبة ال و جريمة
 القانون كان إذا إال له عقوبة نفرض ال و السلوك، أو الفعل ذلك جترمي على القانون ينص مل ما

 أو العقوبات قانون يف سواء املشرع أورده الذي القانوين النص التجرمي بنص ويقصد، بذلك يسمح
 بإصداره املختصة السلطة من الصادر املكتوب التشريعي النص بان القول وميكن آخر، قانون أي

 حضر يتضمن النه كانت جرمية اي يف الشرعي الركن لقيام أساسيا عنصرا التجرمي نص ويعترب
 لفعل يف جترميه اجلزائري املشرع به ماذهب وهذا وبشروطه بطبيعته عليه ومعاقب معني سلوك

، 82/28/9129املؤرخ  21-75 األمر خالل من املخدرة للمواد الشخصي االستهالك
 يف املؤرخ 05/85 والقانون  السامة للمواد احملظورين واالستهالك االجتار قمع املتضمن

املؤرخ يف  91-21وترقيتها والقانون رقم  الصحة حبماية املتعلق. 92/28/9119
 98يف املادة  السالف الذكر وبذلك جاء   29/   85 للقانون واملتمم املعدل 89/98/8221

 دج 5.000 من وبغرامة سنتني إىل شهرين من باحلبس يعاقب على أنه  91-21من القانون 
 اجل حيوز من أو يستهلك شخص كل العقوبتني هاتني بإحدى أو دج 50.000 إىل

 .مشروعة غري بصفة عقلية مؤثرات أو خمدرات الشخصي االستهالك
الذي ألغي  75/21 االمر من 05 املادة يف االستهالك على ينص املشرع كان بعدما 

 500 من وبغرامة واحدة سنة إىل شهرين من باحلبس يعاقب كان الذي 19/29مبوجب القانون 
 إحدى قانونية غري وبصفة استهلك من كل العقوبتني هاتني بإحدى أو دج 5.000 إىل دج

 الشخصي االستهالك جرمية يف شدد املشرع أن ونالحظ كاملخدرات املصنفة النباتات أو املواد
 . 19/29الصحة  قانون يف عليه منصوص كان ملا خالفا  91-04 قانون يف للمخدرات

هذا األمر  إلغاء ورغم السامة املواد هذه استهالك جيرم قانوين نص أول يعترب  75/21 و األمر
السالفة  29إال أن املشرع احتفظ بنفس الصياغة اليت جاءت يف املادة  19/29مبوجب القانون 

جتماعية اإلللضرورة اليت أملتها الظروف  29/21مر األلقد جاء منه  819الذكر يف النص املادة 
 للسلطات اتضح كما اجلزائر يف املخدرات آفة استفحال إىل أدت قتصادية للجزائر اليتإلوا
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 للتصدي كايف غري مالئمة تشريعية نصوص إصدار دون الدولية لالتفاقيات االنضمام أن اجلزائرية
 سنة باملخدرات خاص تشريعي إصدار نص إىل ذلك أدى و اجلرمية هذه وحماربة اآلفة هلذه

 اليت 91-04 القانون من 03 املادة يف اجلزائري املشرع انتهجه الذي قاملنط نفس وهو ،1975
 يف واملؤثرات العقلية املخدرات تصنيف بشان الصحة وزير من لقرار حتديدا التنظيم إىل أحالت
 سالئف أو عقلية ومؤثرات كمخدرات المصنفة والمواد النباتات جميع ترتب " انه على بنصه جداول

 تعديل كل ويخضع الطبية وفائدتها لخطورتها تبعا جداول أربع في بالصحة المكلف الوزير من بقرار
 النباتات تسجل " الثانية فقرهتا يف املادة نفس أضافت و " نفسها األشكال إلى الجداول لهذه

 " عليها المتعارف التسمية أو العلمية بتسميتها ذلك تعذر وإذا الدولية بتسميتها والمواد
 مشروعا املخدرة املواد استهالك فيها يكون اليت احلالة على أيضا املشرع كذلك نص ولقد 

-18القانون من األوىل الفقرة 06 املادة تقابلها واليت الثانية الفقرة 249 املادة نص خالل من
 العالج إىل امتثلوا الذين األشخاص ضد العمومية الدعوى متارس ال" انه على تنص اليت 04

 ال انه الفقرة هذه ، مبعىن أن مفاد" هنايته حىت وتابعوه التسمم هذا إلزالة هلم وصف الذي الطيب
 واليت املعاجل الطبيب من برخصة املخدرة املواد يتناولون الذين جزائيا األشخاص متابعة جيوز

 نكون اجملرم وال الفعل انتفاء وبالتايل السليب بقصدها وليس التداوي بقصد باستعماهلا هلم مسحت
 .قانونا عليها املعاقب املخدرات تعاطي جنحة بصدد احلالة هذه يف

 يف املخدرة العقاقري وصف قانونا له املخول الطبيب قبل من الرتخيص يكون أن القانون ويشرتط
 وعليه،  هلا خمالفته حالة يف قانونية جزاءات إىل األخري هذا ويتعرض مهنته ممارسة شروط إطار

 غري بطريقة املخدرة املواد يتناولون الذين لألشخاص خاصة محاية منح قد املشرع أن نالحظ
 متابعتهم جيوز ال مث ومن للتسمم املزيلة الطبية الرعاية حتت كانوا أهنم إثباهتم حالة يف شرعية
 عليها املنصوص مجيع احلاالت يف مينع ال انه إال احملظور الضار للفعل ارتكاهبم أساس على قضائيا

 اجلهة رئيس من ، األمر اقتضى إذا احملجوزة النباتات أو املواد مبصادرة احلكم املادة هذه يف
 . العامة النيابة طلب على بناءا املختصة القضائية
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 المادي الركن
 إىل باإلضافة أخرى عناصر توافر على يقوم املخدرات تعاطي جرمية يف املادي الركن إن 

 و التعاطي أجل من املخدرات كحيازة اجلرمية موضوع املادية األفعال هي و التعاطي،
 ..لالستهالك عرضها أو تسليمها و االستهالك،

 (04 -18القانون من 12 المادة نص( واالستهالك التعاطي أجل من المخدرات حيازة:أوال
 فيها يشرتط ال و االختصاص و امللك سبيل على اليد وضع هو املخدر حبيازة املقصود 

 عنه، نائبا آخر شخصا للمخدر احملرز كان ولو حائزا الشخص يعترب بل املادي، االستيالء
 املضبوطة للمادة ماديا حمرزا يكون أن خمدرة ملادة حائزا الشخص العتبار يشرتط ال أنه مبعىن

حيازته املادية،  يف تكن مل لو و عليها، مبسوطة سلطاته تكون أن كذلك العتباره يكفي بل
أو  و االستهالك و التعاطي يكون بكافة الطرق املمكنة سواء عن طرين التدخني أو الفم  

 .احلقن و غريها الشم،
 ( :  11 -40من القانون  11طبقا لنص المادة ) تسليم أو عرض المخدرات لالستهالك : / ثانيا

التسليم لالستهالك معناه أن يقدم شخص آلخر املادة املخدرة لكي يتعاطاها سواء كان   
نشاط إجيايب التسليم مبقابل أو غري مقابل، و يتطلب تسليم املخدرات لالستهالك ضرورة صدور 

يتجلى به معىن التسليم لالستهالك، و تتم جرمية التسليم لالستهالك مبجرد تسليم املادة املخدرة 
ليس شرطا لقيام اجلرمية و إمنا  سواء أعقبه االستهالك أو مل يعقبه، مبعىن أن تعاطي املادة املخدرة

لصيديل بتقدمي دواء ذو تأثري تتم اجلرمية مبجرد التقدمي لالستهالك ، مثال عن ذلك كأن يقوم ا
 .خمدر لشخص الراغب يف تعاطيه، بدون وصفة طبية وقد يكون حىت بدون مقابل

حيث  91-21من القانون  91فإن هذا التسليم لالستهالك جرمه املشرع مبوجب املادة 
تعاقب هذه املادة على تسليم وعرض للغري بطريقة غري مشروعة خمدرات أو مؤثرات عقلية هبدف 

 922ألف دح إىل  922سنوات وبغرامة من 92الستعمال الشخصي باحلبس من سنتني إىل ا
 . ألف دج
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 الركن المعنوي
وبعد دراستنا لركين جرمية تعاطي املخدرات الشرعي واملادي وحىت ميكن أن نعترب الواقعة   

جرمية البد أن يتوفر ركنها املعنوي، واملقصود بالركن املعنوي هو انصراف إرادة الشخص إىل 
 . واملعاقب عليه مع العلم بتوافر أركانه يف الواقعة  ارتكاب الفعل احملظور قانونا ، 

بالركن املعنوي الركن اجلنائي، و هو نوعان قصد عام و قصد خاص، فاألول له نقصد  
العلم و اإلرادة، أما الثاين فهو الباعث إلحداث النتيجة : عنصران أساسيان يقوم عليهما مها

 .اإلجرامية
أما جرائم املخدرات شأهنا شأن مجيع اجلرائم العمدية، /تشرتط بعض اجلرائم القصد اخلاص،و  

القاعدة العامية أنه يكفي لقيام جرمية املخدرات توفر القصد العام ، إال إذا اشرتط القانون قيام و 
القصد اخلاص، حيث أن هذا األخري ال يوجد بصفة مستقلة، وال تقوم به اجلرمية، فهو ال يقوم 

 .بدون توافر القصد العام
 
 

 

 

  


