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تعج ضاىخة السخجرات مغ أىع السذاكل االجػتساعػية الخصيخة التي تػاجو السجتسع فػي

الػقت الحاضخ ،اذ اف ضاىخة السخجرات تأخح ابعاد امشية وصحية واقترادية فكاف لداماً
عمى الجولة اف تػاجو ىحه الطاىخة بكل الصخائق السسكشة فممتذخيعات العخاؾية الجور الكبيخ
والبارز في مكافحة ضاىخة السخجرات والسؤثخات العقمية مغ خالؿ مشح سمصات الزبط

االدارؼ العجيج مغ الػسائل العالجية والػقائية والصبية وتفعيميا لمحج مغ ىحه الطاىخة .اف

لسػضػع وسائل الزبط االدارؼ في مكافحة ضاىخة السخجرات اىسية كبيخة الحتػائو عمى
وسائل ضبط وقائية لتفادؼ او تقميل األضخار التي تدببيا السخجرات قبل وقػعيا عكذ

الػسائل الجشائية العالجية التي تكػف الحقة لػقػع الجخيسة  ،فزال عغ إبخاز اىسية السخافق
الصبية التأىيمية والعالجية في عالج ومداعجة السجمشيغ وكحلظ إبخاز دور الػسائل االدارية

لدمصات الزبط االدارؼ في مكافحة ضاىخة السخجرات وبعس التصبيقات التي عسمت بيا
سمصات الزبط كػسائل عالجية او وقائية لمحج مغ ىحه الطاىخة كالؿياـ بأنذاء مخاكد

خاصة لسعالجة السجمشيغ او مخاكد خاصة بالتأىيل لتخصي عؿبة االدماف ،لحلظ قدسشا

السػضػع الى مبحثيغ االوؿ لمتعخيف بالسخجرات وانػاعيا والثاني لػسائل الزبط االدارؼ
الػقائية والعالجية والصبية في مػاجية الطاىخة.

الكمسات السفتاحية :السخجرات؛ الؽسائل؛ الزبط االداري؛ السؤثخات العقمية؛ السجمشيؼ.
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Abstract
The phenomenon of drugs is one of the most serious social
problems facing society at present, as it has had security, health, and
economic dimensions, so the state needed to confront this phenomenon
in all possible ways. Iraqi legislation has a great and prominent role in
combating the phenomenon of drugs and psychotropic substances by
granting the administrative control authorities many therapeutic,
preventive, and medical means and activating them to reduce the such
phenomenon. The subject of administrative control methods to combat
the drug phenomenon is of great importance because it contains
preventive control methods to avoid or reduce the damage caused by
drugs before they occur, unlike the criminal therapeutic methods that are
after the occurrence of the crime. Moreover, highlights the significance
of rehabilitative and therapeutic medical facilities in treating and helping
addicts, as well as focuses attention on the role of the administrative
means of the administrative control authorities in fighting the
phenomenon of drugs and some of the applications that the control
authorities worked with as curative or preventive means to reduce this
phenomenon, such as establishing special centers for the treatment of
addicts or special rehabilitation centers to overcome the obstacle of
addiction, Therefore, we divided the subject into two sections, the first
one is for the definition of drugs and their types, and the second for the
preventive, curative and medical administrative control methods in the
face of the phenomenon.
Keywords: Drugs; means; administrative control; psychotropic
substances; addicted.
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السقجمة

بالتجخبة أو بالرجفة ومشح القجـ قج عخؼ االنداف بعزاً مغ الشباتات التي
تداعج عمى تدكيغ آالـ بعس االمخاض ،وايزاً بسخور الػقت اكتذفت نباتات أخخػ

ليا تأثيخات عشج مزغيا أو استشذاقياً ذ تؤثخ عمى قجرتو ووعيو العقمي والشفدي .اف

السخجرات لع تعج ضاىخة محرػرة في بمج معيغ بل اتدعت يػماً بعج يػـ واصبحت
تيجد السجتسعات كميا ،واشغمت مجتسعات العالع اجسع لتأثيخىا الشفدي واالجتساعي
عمى الفخد والسجتسع لحا كاف لداما الترجؼ ليحه الطاىخة بكل الػسائل الستاحة .وتستمظ

ىيئات الزبط االدارؼ وسائل متعجدة لتحقيق غايتيا االساسية الستسثمة بالحفاظ عمى

الشطاـ العاـ ،واف ما يسيد وسائل الزبط االدارؼ اف ىجفيا واحج وواضح والغاية مشو
ىػ الحفاظ عمى الشطاـ العاـ عشج اختاللو واعادتو الى نرابو .وىحه الػسائل ىي
عبارة عغ اعساؿ قانػنية او مادية ترجر عغ االدارة

لسسارستيا وضيفة الزبط

االدارؼ ،ونحغ في صجد البحث عغ وسائل الزبط في مكافحة السخجرات نجج اف
ىحه الػسائل اما أف تكػف وسائل ضبط وقائية واما وسائل ضبط عالجية واخي اًخ وسائل
ضبط شبية لمحج مغ ضاىخة السخجرات.

أوالً :ىجؼ البحث
ييجؼ البحث إلى تػضيح الػسائل اإلدارية التي مغ شأنيا مكافحة ضاىخة

السخجرات الخخاج العخاؽ مغ الترشيف العالسي كبمج مدتيمظ لمسخجرات بعجما كاف
خالياً مغ اؼ مػاد مخجرة قبل عاـ  ،3002وتػفيخ مخافق صحية وعالجية متصػرة
خاصة بعالج السجمشيغ في العخاؽ واتباع الػسائل الحجيثة في العالج ليحه الفئة مغ

السجتسع.

ثانيا :أىسية البحث

تكسغ اىسية السػضػع في كػنو مػضػع دقيق ججاً الف وسائل الزبط االدارؼ
ليحه الطاىخة تكػف وقائية اؼ تفادؼ اضخار السخجرات قبل وقػعيا عمى عكذ
الدياسات الجشائية التي تكػف الحقة لػقػع الجخيسة (عالجية) ،وكحا بياف اؼ الػسائل
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اكثخ نجاعة في الحج مغ انذار السخجرات ،فزال عغ ابخاز اىسية السخافق الصبية
التأىيمية والعالجية الخاصة بعالج السجمشيغ وفي مداعجة السجمشيغ في التخمز مغ

افة االدماف

.ثالثا :إشكالية البحث

تتسثل اشكالية الجراسة في الحرػؿ عمى اجابة لسجسػعة مغ التداؤالت والتي

اىسيا :ما الػسائل الستاحة اماـ سمصات الزبط االدارؼ لمحج مغ ضاىخة السخجرات؟
ومغ الجيات الستخررة بسعالجة وتأىيل السجمشيغ؟ ،وال نشدى معخفة وسػائل الزبط
في السكػافحػة وكيؽية معالجتيا ليحه الطاىخة لمػصػؿ الى اليجؼ السبتغى وىػ مشع

تعاشييا وتخويجيا ،وما مجػ كفاية نرػص قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية رقع

 00لدشة  3002في الػقاية والحج مغ ضاىخة السخجرات؟.

رابعاً  :مشيػجيػة البحث
اعتسجنا في ىحه البحث عمى اكثخ مغ اسمػب مغ اساليب السشيج العمسي
والستسثمة بسا يأتي:

 -0السشيج االستقخائي :تع االعتساد عمى ىحا السشيج في دراسة الػاقع الفعمي لطاىخة

السخجرات وعخض سبل معالجتيا مغ الشاحية القانػنية والجيػد الػششية الداعية الى

مكافحة ومعالجة ىحه الطاىخة ،ثع اقتخاح بعس التػصيات التي تيجؼ لسعالجتيا.

 -3السشيج التحميمي :لمػقػؼ عمى الشرػص القانػنية السجخمة لطاىخة السخجرات
واليات مػشع ىحه الجػخيسة اعتسجنا السشيػج التحػميمي بتحميل الشرػص القانػنػية الخاصة

بسػكافحة السخػجرات.

خامداً  :هيكمية البحث
لغخض دراسة السػضػع قدسشا البحث الى مبحثيغ  ،سشتكمع في السبحث االوؿ
عغ التعخيف بالسخجرات وانػاعيا وتزسغ مصمباف .اما السبحث الثاني فقج تشاوؿ

وسائل الزبط االدارؼ في مكافحة ضاىخة السخجرات وتزسغ ثالثة مصالب مع خاتسة
تزسشت اىع االستشتاجات.
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السبحث االوؿ
التعخيف بالسخجرات
تختمف السخجرات في مفيػميا مغ دولة الى اخخػ باختالؼ تجخيع الجولة
لمسخجرات وإباحتيا ،كسا اف ما يعج مخجرات في وقت ما ال يعج كحلظ في وقت اخخ

وفقاً لسا يثبتو العمع بيغ الحيغ واالخخ ،كسا اف السخجرات تختمف في تأثيخىا عمى جدع
االنداف باختالؼ السادة السخجرة ،اال اف جسيع السخجرات تذتخؾ في تأثيخىا وخصػرتيا

عمى السجتسع ،ولغخض تػضيح السخجرات بالذكل السصمػب سشقػـ بتقديع ىحا السبحث

الى مصمبيغ ،نتشاوؿ في السصمب االوؿ تعخيف السخجرات ،اما السصمب الثػاني انػاع
السخجرات.

السطمب األوؿ

تعخيف السخجرات
يختمف تعخيف السخجرات باختالؼ الجية التي تشطخ الييا ،ولبياف ىحا

االختالؼ ولإلحاشة بالسػضػع ارتأيشا اف نقػـ ببياف تعخيف السخجرات بذكل مفرل
وعمى الشحػ االتي :

الفخع االوؿ

تعخيف السخجرات لغ ًة

السخجرات جسع (مخجر) مذتق مغ الفعل خجر ،وجحر ،خجر يجؿ داللو

صخيحة عمى الدتخ ،والبطء واإلقامة (ابغ فارس ،د.ت ،)001 ،قاؿ الخميل" :الخجر:

ستخ يسج لمجارية مغ ناحية البيت ،وكحلظ يشرب ليا خذبات فػؽ قتب البعيخ،

مدتػر بثػب ،وىػ اليػدج السخجور" (الفخاىيجؼ ،د.ت ،)322 ،اما السعشى الثاني،
البطء ،فيػ ثقل يريب االنداف قج يذمو عغ الحخكة لدبب ما ،وذكخ اىل المغة اف

الخجر ىػ أذالؿ يعتخؼ الذخز ،ويقاؿ :خجرت رجمي ،وخجرت عطامو (الخازؼ،
 ،)342 ،0122وخجرت السقاعج ،اذا قعج شػيالً حتى خجرت رجاله ،اؼ :ثقمت رجاله
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وامتشعت عغ السذي (ابغ مشطػر ،)230 ،3002 ،مغ ىشا جاءت تدسية السخجرات
بيحا االسع ؛ألنيا تغيب العقل والحػاس وتريبو بالفتػر وال وعي ،وذلظ لػياب االدراؾ

وتسييد االمػر الدميسة مغ غيخىا.

الفخع الثاني

تعخيف السخجرات اصطالحاً

اختمف الفقياء في تعخيفيع لمسادة السخجرة ،فقج عخفيا بعزيع بانيا "كل مادة

تحجث في جدع االنداف تأثي اًخ مغ نػع خاص لو اعخاض معيشة حجدتيا مؤلفات الصب

سػاء تشاوليا عغ شخيق الفع او االنف او الحقغ او بأؼ شخيق اخخ" (دمحم،0133 ،

.)30

اما البعس االخخ فقج عخؼ السخجرات بانيا "كل مادة يشتج عغ تعاشييا

فقجاف جدئي او كمي لإلدراؾ برفة مؤقتة بحيث تػدؼ الى تذػير العقل والحػاس
بالتخيالت واليالوس بعج الشذػة والصخب والتيو والتفخيع وبعج زواؿ تأثيخىا يعػد الى

شبيعتو العادية" (السخاشجة ،د.ت.)02 ،

وقج عخفت ايزاً بانيا "مادة شبيعية او مرصشعة تفعل جدع االنداف فتغيخ

في احداسو وترخفاتو وفي بعس وضائفو ولتكخار استعساؿ ىحه السػاد نتائج خصيخه
عمى الرحة الجدجية والعقمية وتأثيخىا مؤذؼ عمى البيئة والسجتسع" (البدتاني،

.)04 ،3002

ويعخفيا البعس االخخ انيا "مجسػعة مغ العقاقيخ التي تؤثخ عمى الشذاط

الحىشي والحالة الشفدية لستعاشييا اما بتشذيط الجياز العربي او ابصاء نذاشو او
بتدببيا لميمػسة او التخيالت  ،وىحه العقاقيخ تدبب االدماف ،ويشجع عغ تعاشييا

مذاكل في الرحة والحياة االجتساعية" (ـ .ر .دمحم ،3003 ،ص .)03

وعخفت ايزاً عمى انيا "مػاد تؤثخ عمى الجياز العربي السخكدؼ وتدبب تغيخات

في وضائف السخ وتذسل ىحه التغيخات تشذيط او اضصخاب في عسل خاليا العقل

وتؤثخ عمى مخكد الحاكخة واالدراؾ والشصق" . 2)، 2013،(Coomber & et al.
:
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كسا اف السذخع العخاقي لع يحجد تعخيفاً واضحاً لمسخجرات وانسا اكتفى بتحجيج

تمظ "السػاد السخجرة" مغ خالؿ الشز عمى اف السخجر "كل مادة شبيعية او تخكيبية

مغ السػاد السجرجة في الججوليغ االوؿ والثاني السمحقيغ بحا القانػف" (قانػف السخجرات

السمغي (ؽ.ـ) ،0130 ،السادة ( ،)0الفقخة ( ،))2ولع يبتعج كثي اًخ السذخع في القانػف
الحالي عشجما سمظ نفذ السدمظ الحؼ سمكو القانػف السمغى عشج اق اخره "قانػف
السخجرات والسؤثخات العقمية رقع  00لدشة  "3002اذ عخؼ السخػجرات او السخػجر بانيا
"كل مادة شبيعية او تخكيبية مغ السػاد السجرجة في الججاوؿ (االوؿ) و(الثاني)

و(الثالث) و(الخابع) السمحقة بيحا القانػف وىي قػائع السػاد السخجرة التي اعتسجتيا

االتفاؾية الػحيجة لمسخجرات لدشة  0130وتعجيالتيا" (قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية

(الشافح) (ؽ.ـ.ـ.ع) ،3002 ،السادة ( )0ثانياً).

وعمػى الخغػع مغ التعخيفات الدػابقة والجيػد التي بحلت لتحجيج السخجرات ،اال

انشا نالحع انو لع يكغ ىشاؾ تعخيف متفق عميو لمسخجرات ،وبالتالي تمظ التعخيفات

مشتقجة نػعاً ما ،الف التعخيفات دارت حػؿ السخجر وشخؽ استخجامو ،والبعس عجىا
نػعاً مغ الدسػـ ،والبعس حرخىا في ججاوؿ والحقيا ببعس القػانيغ رغع التقجـ

العمسي في تحجيجىا.

وبشاء عمى ما تقجـ نتفق مع تعخيف قج يدمع مغ الشقج العتخافو باف السخجرات
ً
تعج مغ العقاقيخ الصبية ،ؼيسكغ اف نحجد مفيػـ السخجرات ب "انيا مجسؽعة مؼ

العقاقيخ الشباتية او الكيسيائية آو الرشاعية تقؽـ بحرخىا برفة مدتسخة ىيئة او

مشعسة الرحة العالسية والسذخع الحالي ألدراجيا في ججاوؿ قابمة لإلضافة او

الححؼ أو التغييخ نع اًخ ألثارىا الزارة عمى الفخد والسجتسع السحمي والجولي إذ تؤدي
الى خمل بالشذاط الجدسي والحالة الشفدية لستعاطييا ويشجػ عؼ تعاطييا مذاكل
صحية واقترادية واجتساعية وسياسية لمفخد والسجتسع السحمي والجولي ويحعخ

االتراؿ بيا مادياً او اقترادياً اال في االحؽاؿ التي يحجدىا السذخع في كل دولة

:
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وفقاً لسا يتساشى مع قؽاعج القانؽف الجولي واالجتساعي التي تشعػ االتراؿ السادي
والقانؽني بتمغ السؽاد بكافة دوؿ العالػ" (راغب.)032 ،0112 ،
السطمب الثاني

انؽاع السخجرات
تختمف انػاع السخجرات حدب ترشيف "السػاد السخجرة" بػجو عاـ ،وليذ

ىشاؾ نػع معيغ بالحات ،فقج ترشف حدب خصػرتيا او حدب تػأثيخىا عػمى جدع

االنداف ،او قج ترشف شبقاً ألصميا وشخيقة صشعيا وىحا الترشيف تعتسج عميو اغمب

الجراسات السخترة بجراسة انػاع السخجرات ،لإلحاشة بالسػضػع يشبغي اف نبيغ انػاع

السخجرات والتي ىي شبيعية واصصشاعية وذلظ عمى الػجو االتي:
الفخع االوؿ

السخجرات الطبيعية
يقرج بالسخجرات الصبيعية "السػاد السخجرة ذات األصل الشباتي ،سػاء أكانت

باؾية عمى حالتيا الصبيعية أـ حػرت صػرتيا تحػي اًخ بديصاً مغ مرجرىا الشباتي
كالحذير ،واألفيػف ،ونبات شجخة الكػكا والقات" (أ .البدتاني.)02 ،0121 ،
ويقرج بيا ايزاً "السخجرات التي يتع استخالصيا مغ الصبيعة ،بسعشى انيا
نباتات تحتػؼ اوراقيا وثسارىا عمى السادة السخجرة الفعالة التي يشتج عشيا فقجاف كمي او
جدئي لإلدراؾ برفة مػقتة ،مثل نبات القشب اليشجؼ (الحذير) والكػكا ،والخذخاش

(االفيػف) والقات" (عتيقة .)020 ،3003 ،اف زراعة ىحه السخجرات مشتذخة في بقاع

العالع ،واكثخ السشاشق شيخه بالدراعة وىي (افغاندتاف ،باكدتاف ،ايخاف) و(تايمشج،

والوس ،وميانسار) (السػسػؼ ،)2 ،3004 ،والسخجرات الصبيعية االكثخ انتذا اًر ىي:

 -1مجسؽعة االفيؽف.

عخؼ االفيػف قبل ما يديج عمى ثالثة االؼ وخسدسائة عاـ ،خالؿ الحؿبة

اليػنانية الخومانية ،استخجمو السرخييغ في الصب كسدكغ لأللع ،وايزاً عخفو

:

186

الدػمخيػف ،إذ اف استعساالتو وججت مجونو في الػثائق التي عثخ عمييا في بالد ما
بيغ الشيخيغ (عصيات.)42 ،3000 ،

تذسل ىحه السجسػعة السخػجرات ذات األصػل الشباتي ،التي تدتخخج مغ نبتة

الخذخاش ،الحؼ يدتخجـ كسخجر او كسيبط لمجياز العربي السخكدؼ ،وايزاً يدتخجـ
لغػخض معالجة بعس االمخاض او تخؽيف االوجاع كالتدشيغ عشج االشفاؿ والحسى

واالمداؾ وغيخىا .وشخيقة استخخاجو تكػف بتذخيط بحور الشباتات غيخ الشاضجة فػي

الرباح الباكخ بحيث تديل مشيا مادة لبشية المػف تترمب مع مخور الػقت وتتحػؿ
الى المػف البشي ليتع تحػيميا الى قػالب او اقساع او عيجاف وما الييا مغ اشكاؿ وىحا
ىػ مخجر األفيػف الصبيعي الخاـ (عبجالغشي.)03 ،3003 ،

ويرشف االفيػف مغ ضسغ الشباتات التي تشسػ في الذتاء الف اعتساده عمى

مياه االمصار وزراعتو تكػف تقميجيو كالقسح ،ونبات الخذخاش يعج السرجر الصبيعي

لألفيػف ،والخذخاش نبات يبمغ ارتفاعو خالؿ الشزج مغ  20الى  000سع ويحتاج

الى  2اشيخ مغ تاريخ الدرع حتى يشزج ،كسا اف بحور الخذاش صغيخة الحجع ال
يديج شػليا عمى ممستخ واحج ولػنيا رمادؼ او اسػد او بشي كسا اف لو زىػر جسيمة

الذكل ذات الػاف بيزاء وارجػانية وبشفدجية ،ويحتػؼ عمى الكػداييغ والشارسييغ
والسػرفيغ والبابا فخيغ (ـ .ر .دمحم.)02 ،3003 ،

 -2مجسؽعة الكؽكائيؼ.

يعج أشج السشذصات الصبيعية ،ويدتخمز مغ أوراؽ نبات الكػكا الحؼ يشسػ
في أمخيكا الجشػبية إذ يسزغو األىالي وىػ معخوؼ لجييع مشح  0000عاـ

خاصة بػليؽيا والبيخو ويزعػنو مع الذاؼ ويذخبػنو لالنتعاش والتغمب عمى التعب،
وكانت مادة الكػكاييغ الشقي قج عدلت عغ الشبات عاـ  0220بػاسصة الفخيج نيساف

وكانت تدتعسل كسخجر مػضعي في جخاحات العيغ واألنف والحمق ألف ىحه السادة
تزيق االوعية الجمػية وتسشع الشديف ،ويتع تعاشي ىحه السادة اما بػاسصو الذع او

:
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التجخيغ وتسشح صاحبيا شعػر بالخفة والشذاط والصاقة والحداسية الدائجة (عبجالغشي،

.)24 ،3003

اما ما يتػعمق بالجانب القػانػني فقج اجسعت احكاـ التذخيعات عمى عج ىحا

الشبات وثساره وأوراقو مغ السخجرات واف ىحا الشبات يخزع ألحكاـ "قانػف السخجرات
العخاقي" السمغى اذ جاءت السادة االولى الفقخة الخامدة بانو "جشبة الكػكو _جسيع انػاع

الجانبات مغ جشذ االريثخوكديمػف" وايزاً الفقخة الدادسة "ورقة الكػكة _ورقة جشبة
الكػكة باستثشاء الػرقة التي استخخج مشيا كل االيكػنيغ والكػكاييغ وجسيع اشباه

قمػيات االيكػنيغ االخخػ" (ؽ.ـ.)0()0130 ،

اما القانػف العخاقي الشافح لمسخجرات اكتفى بالشز عمى السػاد السخجرة السعجلة

جشيشاً ولع يرشف انػاع الشباتات السخجرة (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة ( ،))03/0وكاف
احخػ بالسذخع العخاقي اف يكػف اكثخ دقة وتفريل في عخض وشخح ىحه االنػاع
لتجشب االجتياد والتأويل وإلغالؽ الثغ اخت السػجػدة في التذخيع.
ثانيا :الػسخجرات التخميقية (االصطشاعية)

ويدسييا البعس السخجرات نرف الرشاعية ،وال تخجع في االصل الى

السخجرات الصبيعية ،فيي ال تػجج اال بتجخل بذخؼ" ،وترشع في مختبخات مغ مخكبات

كيسياوية وتحجث نفذ التأثيخات التي تحجثيا السخجرات الصبيعية" (السػسػؼ،3004 ،

 ،)20ولكشيا تعتسج في الػقت ذاتو عمى الشباتات ويسكغ تعخيفيا عمى انيا "مخجرات
مرشعة تدتخخج مغ الشباتات السخجرة بحيث يشتج مغ التفاعل الكيسيائي البديط مادة

ذات تأثيخ اقػػ مغ السادة االصمية التي صشع مشيا" (السخاشجة ،د.ت.)43 ،

وتكػف ىحه السػاد في صػرة كبدػالت او سائل او اقخاص او في شكل مدحػؽ

كانت تدتخجـ ألغخاض عالجية لكغ سخعاف ما استخجمت برػرة غيخ مذخوعة عغ

شخيق االساءة في استخجاميا بعج اف اكتذف السجمشػف اثارىا التخجيخية التي تحجث
نتيجة استخجاميا مذاكل صحية واجتساعية ال تقل خصػرتيا عغ الستختبة عمػى

السخجرات الصػبيعػية (عبجالغشي.)00 ،3003 ،
:
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أف مفي ػػػـ الس ػػؤثخات العقمي ػػة يع ػػج أوس ػػع نصاقػ ػاً م ػػغ حي ػػث الجالل ػػة م ػػغ مفي ػػػـ

السخجرات التخميؿية الف السخجرات التخميؿيػة ال تشػصبػػق اال عمػى السػػاد السخمقػة كيسائيػاً
فػػي حػػيغ أف السػػؤثخات الع ػػقمية تشصبػػق عمػػى الشػػػعيغ السخػػجرات الصبيعيػػة ذات األصػػل

الشب ػػاتي والسخ ػػجرات غي ػػخ الصبيعي ػػة ،وف ػػي ى ػػحا السعش ػػى اش ػػارت "اتفاؾي ػػة األم ػػع الستح ػػجة

لسكافحػػة االتجػػار غيػػخ السذػػخوع بالسخػػجرات والسػػؤثخات العقميػػة لدػػشة ( ")0122إذ جػػاء
فػي السػادة ( /0ص) عمػػى اف ػتعبيخ السػؤثخات العقميػػة ىػػ "أيػة مػػادة شبيعيػة كانػػت أو
صشاعية أو أية مشتجات شبيعيػة مجرجػة فػي الجػجوؿ األوؿ والثػاني والثالػث وال اخبػع مػغ

اتفاؾيػػة السػػؤثخات العقميػػة لدػػشة  "0120ومػػا جػػاء باالتفاؾيػػة األخيػخة فػػي السػػادة (/0ىػػ)

عمػػى انػػو يقرػػج بتع ػػبيخ الس ػػؤثخات العقميػػة (اتفاؾيػػة السػػؤثخات العقميػػة (إ.ـ.ع)،0120 ،

السػػادة (/0ز))

()3

"كػػل السػػاد سػػاء أكانػػت شبيعيػػة أـ تخكيبيػػة وكػػل السشتجػػات الصبيعيػػة

السجرجػػة فػػي الجػػجاوؿ األوؿ أو الثػػاني أو الثالػػث أو ال اخبػػع "" ،ليػػحا بػػجأ العسػػل السذػػتخؾ

لالتحاد األوروبي لسػاجية مخاشخ ىحه السػاد االصصشاعية الججيجة في حديخاف 0112

بيػػجؼ مشػػع ،أو الحػػج مػػغ انتذ ػار مثػػل ىػػحه الس ػػاد وقسػػع السسارسػػات غيػػخ السذػػخوعة
الستعمقة بتعاشييا او االتجار بيا والتي تدسى السؤثخات العقمية" ، 1995،(UNODC

).8–11

وتشقدع اف ىحه السػاد تشقدع وفقاً لصبيعة تأثيخىا عمى الجياز العربي

لإلنداف الى ثالثة انػاع تتسثل في( :السيبصات ،السشذصات ،السيمػسات) ،وسػؼ
نػضحيا عمى وفق االتي -:

 -1السيبطات (العقاقيخ السيبطة).

"وىي السخجرات التي تبصئ وتيجغ الجياز العربي السخكدؼ مثل االفيػف

والحذير" (بػادؼ ،)00 ،3000 ،والسيبصات ىي عقاقيخ او ادوية تعسل عمى ابصاء

او قسع نذاط الجماغ واالعراب ،وعسميا يكػف مباش اًخ عمى الجياز العربي لتخمق

تأثي اًخ او مدكشاً لمذخز الستعاشي ليا وتذسل ىحه الفئة مغ عقاقيخ البشدوديازيبيشات

( ألبخازوالـ  ،ديازيباـ ،كمػنازيباـ  ،لػ ارزيباـ ،ميجازوالـ)
:

وعقاقيخ

الباربيتػرات
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(الفيشػباربيتاؿ ،ثيػبشتاؿ ،بػتالبيتاؿ) والكحػؿ ،وتدتخجـ ىحه السثبصات لمتخؽيف مغ

القمق ،وايزاً تشطيع نػبات الكأبة لجػ السخيس وتعديد القجرة عمى الشػـ ،وىحا الشػع
مغ العقاقيخ السخجرة يعج الشؿيس الشػعي لمعقاقيخ السشذصة ،فإذا كانت األخيخة تخفع

القجرة الجدسانية والحىشية فاف العقاقيخ السثبصة تيبط بتمظ القجرة ،ألنيا تزعف قجرة

التخكيد واالنتباه مع انخفاض الحخكة والشذاط (السػسػؼ.)22 ،3004 ،

ويتختب شبيا عمى إساءة استخجاـ ىحه العقاقيخ ذات االثخ السيبط جسمة آثار

جدجية ونفدية تتسثل بسا يأتي (عبجالغشي12 ،3003 ،؛ السػسػؼ:)22 ،3004 ،

أ -حجوث اإلدماف الشفدي عمييا والحؼ تتفاوت درجتو وفقاً لحالة الستعاشي الرحية
والشفدية وعسخه وضخوؼ التعاشي وشخقو وكسية الجخعة وعجد السخات التي تع فييا

التعاشي.

ب -حجوث اإلدماف الجدجؼ بحيث يتختب عمى عجـ تشاوؿ العقار أعخاض خصيخة قج
تؤدؼ بحياة السجمغ.

ج -تحجث العقاقيخ قػة تحسل لجػ الستعاشي تختمف درجتيا مغ شخز إلى آخخ
ومغ مادة إلى أُخخػ .

 -2السشذطات(عقاقيخ الشذؽة).

شعػر بالشذػة والدعادة الف ليا فاعمية في
ىي العقاقيخ التي تسشح متعاشييا
اً
تشذيط الجدع فتديج مغ نبزات القمب وتخفع مغ معجؿ ضغط الجـ ،تخسل اشارات مغ

السخ لمعزالت إذ تسشح الستعاشي قػة اضاؼية ،مغ ذلظ اف خصػرتيا تتزح باالعتياد

عمييا ألنيا تعج مغ العقاقيخ السيجئة لمحياة العاشؽية ،كحلظ تجعل الذخز الحؼ
يتشاوليا يذعخ بالتخكيد والتحفيد والحيػية كسا انيا تجعمو يذعخ بالغزب او

االضصخاب (البجادنو.)23–20 ،3003 ،

اما "تقخيخ السخجرات العالسي" عاـ ( )3003الرادر عغ مكتب االمع الستحجة

السػختز بالسػخجرات والػجخيسة ،فاف السشذصات السذتقة مغ االمفيتاميغ مثل

السيػثامفػيتاميغ واالكدػتاسػي ىي مغ اكثخ انػاع السخجرات تعاشياً في العالع بعج
الساريػجػانا (راغب.)043 ،0112 ،
:
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 -3السيمؽسات (عقاقيخ اليمؽسة).

السيمػسات اصصالح تُعخؼ بو العقاقيخ او األدوية السخجرة ،والتي تعػسل عمى
الجػياز العػربي فتجفع الستعاشي ليا اذ يتغيخ إدراكو لمػاقع والدماف والسكاف الحؼ

يتػاجج ؼيو ،وىي عقاقيخ تؤدؼ إلى اضصخاب الشذاط العقمي وتدبب ىمػسات
لستعاشييا وتخيل لو سساع أو رؤية أشياء معجومة في ارض الػاقػع أو تخيل لو مػاقف

يعيذيا ليدت حؿيؿية ،وتسشحو االستخخاء العاـ واضصخاب في الحكع عمى األشياء،

فزالً عغ كػنيا مغ عقاقيخ تػلج األوىاـ ،والقمق السختفع ،وانفراـ الذخرية ،ؼيعتقج
الستعاشي انو يدسع الزػء األحسخ بجالً مغ أف يخاه والعكذ ،ويذع صػت الجخس
بجالً مغ أف يدسعو ويذعخ بحالة خخوج الجدع مغ ذاتو ،وسسيت بيحا االسع ألنيا
تحجث اثار ىمػسة عمى الذخز الستعاشي وتكػف عمى شكل حبػب تؤخح عغ شخيق

الفع (السيشجؼ )42 ،3002 ،وتذسل األدوية او العقاقيخ السيمػسة كال مغ :
الديمػسيبيغ وىػ (مػجػد ؼيسا يعخؼ بالفصخ الدحخؼ) .-الجايثيالميج حسس الميدخجيظ السعخوؼ باسع) .( LSD

ػ ػ والجاؼ ميثيل تخيبتاميغ السعخوؼ باسع ) .(DMT

وقج ذىب السذخع العخاقي بأدراجيا "بالججاوؿ السمحقة بقانػف السخجرات رقع

( )32لدشة ( )0130السمغي" بػية تػسيع نصاؽ قانػف السخجرات العخاقي بيجؼ
سخياف أحكامو عمى انػاع السخجرات جسيعيا سػاء كانت شبيعية اـ تخميؿيو لحا فاف

احكامو تػدػخؼ عمى جسيع السخجرات السبيشة في "الججاوؿ االوؿ والثاني والثالث والخابع"

السمحقة بو ،والسخجرات االخخػ التي تدخؼ عمييا احكاـ "االتفاؾية الػحيجة لمسخجرات

لدشة ( ")0130والتي صادؽ عميو العخاؽ بالقانػف رقع ()03لدشة (( )0133ؽ.ـ،
 ،0130السادة ( ،))2ولع يتصخؽ "قانػف السخجرات الشافح رقع ( )00لدشة (")3002
ليحه الفئة مغ السخجرات بل تخؾ االمخ كسا ىػ مشرػص عميو عمى اساس انيا

مجرجو في "الججاوؿ السحمقة بقانػف السخجرات السمغي" ،وكاف االولى بالسذخع العخاقي

اف يجرجيا في ججاوؿ ممحقة بالقانػف الججيج لدج اية ثغخة يسكغ االجتياد بيا.

:
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السبحث الثاني
وسائل الزبط االداري في مكافحة ظاىخة السخجرات
تستمظ ىيئات الزبط االدارؼ وسائل متعجدة لتحقيق غايتيا االساسية الستسثمة

"بالحفاظ عمى الشطاـ العاـ" ،واف ما يسيد وسائل الزبط االدارؼ اف ىجفيا واحج
وواضح والغاية مشو ىػ "الحفاظ عمى الشطاـ العاـ" عشج اختاللو واعادتو الى نرابو.

اف ىحه الػسائل ىي "عبارة عغ اعساؿ قانػنية او مادية ترجر عغ االدارة

لسسارستيا لػضيفة الزبط االدارؼ" (الصائي ،)02 ،3000 ،ونحغ في صجد البحث

عغ وسائل الزبط في (مكافحة السخجرات) نجج اف ىحه الػسائل اما قج تكػف وسائل

ضبط وقائية او وسائل ضبط عالجية واخي اًخ وسائل ضبط شبية لمحج مغ ضاىخه

السخجرات ،وسػؼ نقػـ بجراسة ىحا السبحث بثالثة مصالب بالتفريل وكسا يأتي:
السطمب االوؿ

وسػػػػػػػػػائل الزػػػػػػػبط االداري الؽقػػػائيػػػة

تدتخجـ سمصات الزبط االدارؼ وسائل تجبخ االفخاد عمى احتخاـ ارادتيا عشج

مسارستيا لشذاشيا في سبيل الحفاظ عمى الشطاـ العاـ  ،وىحه الػسائل ىي قج تكػػف
ق اخرات تشطيسية او ق اخرات الفخدية.

الفخع االوؿ

الق اخرات التشعيسية

تعج مغ اىع اساليب الزبط االدارؼ وابخزىا لسسارسة سمصة الزبط،
اذ عغ شخيق ىحه الق اخرات تزع االدارة قػػاعج عامػة ومػضػعية تحج مغ
أنذصة الفخد في سػبيل صيانة الشطاـ العاـ (مرصفى .)12 ،3002 ،اذ

عخفيا البعس انيا" :الق اخرات التي تتزسغ قػاعج عامة مػضػعية مجخدة وتشصبق ىحه

الق اخرات عمى عجد مغ االشخاص ليدػا محجديغ بحواتيع" (الجبػرؼ.)003 ،0110 ،

:
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وقج تتخح ىحه الق اخرات في سبيل تدييل تشػفيح القػانيغ االخخػ الرادرة عغ

الجيات العميا اذ جاء في "نز السادة (/20ثالػثاً) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ

 3000عمى ،يسارس مجمذ الػزراء الرالحيات ....اصجار االنطسة والتعميسات
والق اخرات بيجؼ تشفيح القػانيغ" (دستػر جسيػرية العخاؽ ،3000 ،السادة ( /20ثالثاً)).

اما بالشدبة لمق اخرات التشطيسية التي تتخح مغ قبل سمصات الزبط االدارؼ في

مجاؿ مسارستيا لػضيفتيا في "السحافطة عمى الشطاـ العاـ في عشاصخه الثالثة ،االمغ

العاـ ،والرحة العامة ،والدكيشة العامة" ىي ذات الق اخرات التي تتخحىا االدارة في
مكافحة السخجرات فيي ايزا تدتشج الى التذخيعات السسشػحة لدمصات الزبط ،ولعل

ابخز قانػف تدتشج اليو سمصات الزبط في مكافحة السخجرات ىػ القانػف الحالي الشافح

لمسخجرات رقع  00لدشة  3002القانػف الحؼ خػؿ سمصات الزبط مسارسة اصجار
االنطسة والتعميسات  ،وىحه الق اخرات ليا بعس الرػر واالشكاؿ وىي:

 -1تشعيػ الشذاط.

جاء في نػز السادة (/02ثانياً) مغ قانػف الػسخجرات الشافح عمى "تشطع و ازرة

الرحة اجخاءات التثبت مغ الرالحية والسصابقة بتعميسات يرجرىا الػزيخ" ،اذ مشح

قانػف السخجرات الشافح وزيخ الرحة تشطيع االجخاءات كافة الستعمقة برالحية السػاد
السخجرة واذا ما كانت مصابقة لمتعميسات اذ ال يجػز استيخاد السػاد السخجرة او الدالئف

الكيسائية اال بذخوط البج اف تكػف مدجمة في سجالت و ازرة الرحة بتاريخ صجور

اجازة االستيخاد اوالً والتأكج مغ صالحيتيا لالستعساؿ ومصابقتيا لمتعميسات والبيانات
الػاردة في اجازة االستيخاد بسػجب تقخيخ مغ مختبخات الخقابة الجوائية وتثبت ىحا في

سجالت الرحة (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة (/02أوالً)) ،ال شظ اف الغخض مغ
استيخاد السػاد السخجرة ما ىػ اال الستعساليا في السجاؿ الصبي والعمسي ،ولكي يزسغ
السذخع استعساؿ ىحه السػاد لمغخض الحؼ استػردت مغ اجمو كاف البج لو مغ التأكج

مغ ىحه السػاد السدتػردة انيا صالحة لالستعساؿ ومصابقة لمتعميسات ،واالجخاءات

سالفو الحكخ ميسة ججاً لخصػرة السػاد السخجرة فمػ فخضشا اف تع استيخاد ىحه السػاد
:
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لغخض عالج معيغ وتبيغ بعج اف تع استحزارىا انيا مشتيية الرالحية فاف مغ شاف
ذلظ االستحزار يجعل مشيا مادة قاتمة عشج تشاوليا مغ قبل السخضى (دروير،

.)201 ،3002

اما ما يتعمق في السحاؿ السجاز ليا الستاجخة بالسػاد السخجرة فقج "نرت عمييا

السادة (/00خامداً) مغ قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية الشافح ،يرجر وزيخ الرحة

تعميسات لتحجيج الذخوط الػاجب تػفخىا في السحل الحؼ يجاز لو الستاجخة بالسػاد

السخجرة ( ".....ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة (/00خامداً)).

واخي اًخ مشح قانػف السخجرات الشافح وزيخ الرحة صالحية بياف يحجد ؼيو

الذػخوط الػاجػب تػفخىا لمحرػؿ عمى الخخز والبيانات التي يجب اف تػافخىا في

الصبيب او الريجلي ،وايزا لػزيخ الرحة تحجيج الجية االدارية السخترة بإصجارىا
والسقاديخ التي ال يرح مجاوزتيا لمسخيس شيخياً (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة

(/01ثانياً)) ،اذ ال يجػز لمريجلي صخؼ مػاد مخجرة اال بسػجب وصفو اصػلية

صادرة مغ شبيب مختز او بسػجب بصاقة رخرة صادرة مغ و ازرة الرحة تحجد

السػاد السخجرة ومقجارىا(ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة (/01أوالً)) ،وبصاقة الخخرة ىي
البصاقة التي يتع بسػجبيا صخؼ السػاد السخجرة وىحه البصاقة يسشحيا الصبيب لسخضاه

يحجد ؼيو السػاد السخجرة ومقجارىا.

ثانياً -الحعخ او السشع .

ويقرج بو اف يشيي القخار التشطيسي االفخاد عغ اتخاذ اؼ اجخاء معيغ او مغ

مسارسة نذاط معيغ ،والقرج مغ ىحا الحطخ ىػ الحطخ الجدئي السؤقت ،الف الحطخ

الكمي او الذامل لمشػذاط يعج غيخ مذخوع ومرادره لمشذاط ال حط اًخ (عباس،3004 ،

.)30

اما في مجاؿ (مكافحة السخجرات) فاف سمصات الزبػط االدارؼ تستمظ فخض

الحطخ الجدئي عمى بعس االنذصة لمػقاية مغ السخاشخ التي تريب االنداف نتيجة

السخجرات ،اذ يدتصيع وزيخ الرحة تحجيث الججاوؿ السمحقة بقانػف السخجرات واضافة
:
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او ححؼ مادة مسا يعشي قج يذسل الحطخ مػاد لع تكغ مذسػلة سابقاً (ؽ.ـ.ـ.ع،
 ،3002السادة ( ،))1كسا يسكغ ايزاً لإلدارات السحمية اف تحطخ جدئياً بعس
الشذاشات لمػقاية مغ السخجرات كحطخ اصحاب السقاىي والكػؼيات اف يعسمػف بعج
السػاعيج التي حجدتيا الجيات السخترة او مشع االحجاث مغ دخػؿ السقاىي مغ اجل

حسايتيع مغ الجشػح وتعاشييع لمسخجرات .

الفخع الثاني

الق اخرات الفخدية
ىي الػسيمة الثانية التي تسارس مغ خالليا سمصات الزبط نذاشيا

"بالسحافطة عمى الشطاـ العاـ" ،اف ىحه الق اخرات ترجر شبقاً إلحكاـ القػػانيغ واألنطػسة
والتعميسات ،وتعخؼ انيا" ،الق اخرات التي ترجرىا اإلدارة لتصبق عمى فخد معيغ أو

مجسػعة أفخاد معيشيغ بحواتيع أو حاالت معيشة بالخغع مغ انرخاؼ آثارىا إلى عجد
غيخ محجد مغ األفخاد بيجؼ السحافطة عمى الشطاـ العاـ" (الجبػرؼ،)033 ،0110 ،
اف الق اخرات الفخدية في التصبيق العسمي تأخح صػر متعجدة مشيا.:

 -0االمخ :اف ىحا التجبيخ يتزسغ ام اًخ بالعسل بذيء ما ،كرجور امخ بيجـ مشدؿ ايل

لمدقػط او صجور امخ بالتححيخ ومػاجية بعس الكػارث الصبيعية (الصائي،3000 ،

.)32

 -3الشيي :اف ىحا التجبيخ يتزسغ ام اًخ باالمتشاع عغ عسل شيء ،كرجور امخ بسشع
عقج اجتساع عاـ ،أو مشع التقاط صػر لبعس السشاشق الحتساؿ إخالؿ ذلظ بالشطاـ

العاـ.

 -2مشح ترخيح :ىػ التجبيخ االخيخ الحؼ يتزسغ السػافقة والخخرة لسداولة عسل ما،

بعج اف يخزع ىحا العسل لكافة الذخوط مغ قبل سمصات الزبط حفاضاً عمى الشطاـ

العاـ ،كالترخيح بعخض فيمع معيغ ،او فتح محل عاـ (الصساوؼ.)321 ،0112 ،

:
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وبشاء عمى ما تقجـ يتزح لشا اف الق اخرات الفخدية البج ليا اف ترجر مغ جية
ً
عميا وذات اختراص وعادة ما ترجر مغ الػزراء او السحافطيغ او مغ رجاؿ الزبط
كل شخز في نصاؽ اختراصو ً،فيي تسثل الؿياـ بعسل او االمتشاع عغ عسل.

ومغ التصبيقات الػاردة في "قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية" الشافح مػضػع

البحث قخار عجـ مشح اجازة الستاجخة بالسػاد السخجرة اال لريجلي او مرشع ادوية او

لمجيات السحكػرة بشز السادة( )00مغ ىحا القانػف ،او قج يكػف العكذ اذ يكػف

القػخار الرادر بسشح محل تخخيز الستاجخة لتػفخ الذخوط التي يتصمبيا قانػف
السخجرات ؼيو (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة (/00ثالثاً)).
السطمب الثاني

وسػػػػػػػػائل ضػػػػػػبط عػػالجػػػيػػة
كسا نطع السذخع وسائل ضبط وقائية ادارية لمحػج مغ انتػذار السخجرات

وتعاشييا ايزا نطع السذخع وسائل اخخػ عالجية تتسكغ مغ خالليا سمصات الزبط
مغ فخض رقابتيا عمى االستيخاد والترجيخ وضساف عجـ انتذارىا واستعساليا ودور

سمصات الزبط في مخاؾبة تجاوؿ السػاد السخجرة وىحه الػسائل ميسة والبج اف تأخح
حي اًد واسعاً لكي تحج مغ ضاىخة السخجرات ،ولغخض بياف ىحه الػسائل ودورىا سشػضح

ما يأتي.:

الفخع االوؿ

مخاقبة استيخاد السؽاد السخجرة

ذكخت السادة ( )34مغ "قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية رقع ( )00لدشة
( ")3002الشافح عمى اإلجخاءات ؼيسا يخز مدألة استيخاد السػاد السخجرة وكيؽية
استعساليا بكذف يقػـ بو الريجلي او السحاؿ السجازة وىحا الكذف ؼيو تفريل بالسػاد

السرخوفة والسػاد الستبؿية ويخسل الى الجية االدارية السخترة خػالؿ فتخة ( )10يػـ
مغ تاريخ الدساح ليع باالستيخاد او الشقل اذ جاء في نز السادة ( )34ما يمي:

:
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"عمى مدؤولي الريجليات والسحاؿ السجازة باستيخاد السػاد السخجرة أو

السؤثخات العقمية أو الدالئف الكيسيائية أو استعساليا اف يخسمػا كذفا تفريميا بالسػاد
السخجرة أو السؤثخات العقمية السدتمسة والسرخوفة والستبؿية مػقع عميو الى الجية
اإلدارية التي تعيشيا و ازرة الرحة خالؿ ( )2سبعة أياـ مغ انقزاء مجة ( )10تدعيغ
يػـ السشرػص عمييا في البشج( ثالثا) مغ السادة ( )03مغ ىحا القانػف شبقا لمشساذج

التي تعجىا الػ ازرة ليحا الغخض ويدخؼ ذلظ عمى السؤسدات الرحية الحكػمية وغيخ

الحكػمية وعيادات األشباء" (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة ( ،))34اذ مغ خالؿ ىحا
الكذف تدتصيع الجية االدارية مغ معخفة تمظ السػاد السخجرة ومعخفة الجية السدتػردة

وبالشياية اتخاذ االجخاءات لستابعة مريخ تمظ السػاد.

وبسا اف و ازرة الرحة ىي الجية االدارية السدؤولة عغ مشح اجازة االستيخاد

لمسػاد السخجرة فقج نطع السذخع شخيقة عسل قاعجة بيانات باألشخاص والييئات
السدؤولة عغ االستيخاد او الترجيخ او صشع تمظ "السػاد السخجرة" وجاء في نز

السادة (/30اوالً) عمى "تشطع في و ازرة الرحة قاعجة بيانات خاصة باألشخاص
والييئات السجازة باستيخاد و ترجيخ ونقل وصشع السػاد السخجرة والسؤثخات العقمية

والدالئف الكيسيائية" (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة ( /30أوالً)) ،واضاؼ القانػف عمى
ىحه الجيات االحتفاظ بالبيانات لسجة ( )30سشػة مغ تاريخ اخخ قيج تع الكتابة ؼيو

وجاء في نز السادة ( /30ثانياً ) عمى "تحفع البيانات السشرػص عمييا في البشج

(اوال) مغ ىحه السادة لسجة ( )30عذخيغ سشة مغ تاريخ آخخ قيج تع الكتابة ؼيو"
(ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة ( /30ثانياً)).

يتزح لشا مغ نرػص السػاد اعاله اف السذخع اراد االحاشة بسػضػع

االستيخاد والترجيخ ونقل وحفع السػاد السخجرة بالداـ الريجلي والسجاز مغ استيخاد
السػاد السخجرة ومعخفة كسيتيا وكيف ترخؼ ومريخ الديادة بعج االستعساؿ وتقجيع
بيانات بكافة التفاصيل كل ذلظ مغ فخض سمصتيا ورقابتيا وضساف الػقاية مغ

مخاشخ السخجرات .

:
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الفخع الثاني

مخاقبة تجاوؿ السخجرات
اف دور "سمصات الزبط االدارؼ" الخقابي ال يقل اىسية عغ مكافحة انتذار

السخجرات وتقػـ ىحه الدمصات باتخاذ كافة االجخاءات التي مشحت ليا "لمحفاظ عمى

الشطاـ العاـ" ومغ الدمصات السدؤولة عغ الخقابة ىي مكتب السفتر العاـ واالقداـ

التابعة لو في جسيع السحافطات الحؼ يتػلى ميسة مخاؾبة اصحاب الريجليات في

مجػ الت ادميع بالقػانػف والتعػميسات الرػادرة بخرػص السػاد السخجرة ويتػلى مكتب
السفتر العاـ ىحا الجور الخقابي الى جانب قدع الريجلية ونقابة الريادلة واليجؼ مغ

كل ىحا ىػ لسشع تدخب االدوية التي تحتػؼ عمى السػاد السخجرة ولػ بشدبة قميمة
(دروير.)200 ،3002 ،

اذا عمى "مكتب السفتر العاـ" التأكج مغ التػداـ اصحاب الريجليات بالقانػف

والتعميسات الخاصة بتجاوؿ السػاد السخجرة والكذف عغ مكانيا اذ البج اف تػضع في
مكاف خاص ،وتشطع ليا سجالت خاصة يحكخ فييا العجد والتاريخ واسع السخيس
وندخة مرػرة مغ وصفة السخيس وال يجػز صخؼ مثل ىحه االدوية ألكثخ مغ مخة

مع االحتفاظ بالػصفة الصبية ،ويطيخ الجور الخقابي لدمصات الزبط مغ خالؿ الؿياـ

بجػالت ميجانية لتمظ الريجليات ومعخفة مجػ التداميع بالقانػف والتعميسػات الرادرة

بيحا الخرػص ،لكغ الػاقع يقػؿ غيخ ذلظ الف االجخاءات ضعيفة وال تختقي لمسدتػػ
السصمػب وقج تقترخ عمى االجخاءات الخوتيشية ال اكثخ االمخ الحؼ يشجع عشو تفاقع

انتذار السػاد السخجرة بذكل اكثخ وسيػلة الحرػؿ عمى اؼ دواء يحتػؼ عمى مػاد
مخجرة ،االمخ الحؼ يدتجعي تطافخ الجيػد ووضع اجخاءات ر قابية وتشديق مذتخؾ

بيغ الجيات الخقابية واالجيدة السعشية (دروير.)203 ،3002 ،

اذ جاء في "قانػف السخجرات العخاقي الشافح رقع ( )00لدشة ( ")3002في

السػادة (/33اوالً) مشو عمى "تمتدـ و ازرة الرحة بإبالغ السجيخية العامة لمسشافح الحجودية
والدمصات الكسخكية عغ شبيعة ونػع وكسية السػاد السخجرة السخاد استيخادىا مع تكميف
:
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صيجلي في كل مشفح حجودؼ لمكذف عغ السػاد السخاد استيخادىا ومصابقتيا مع اجازة

االستيخاد واعجاد محزخ بحلظ يدمع الى الجائخة السعشية عغ شخيق مػضف مخػؿ رسسياً
بحلظ" (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة ( /33أوالً)) ،ويطيخ ىشا الجور الخقابي عمى السػػاد

السخػجرة الحؼ تقػـ بو و ازرة الرحة اذ عمييا ابالغ دائخة السشافح والحجود عغ الشػع
والكع مغ السػاد السخجرة التي يخاد استيخادىا ثع تجاوليا في الريجليات او السحاؿ

السجازة ؼيقف الى جانب الجيات االمشية مػضف مغ و ازرة الرحة (صيجلي) يقف في

كل مشفح لفحز السػاد السدتػردة ومجػ مصابقتيا لمقانػف والتعميسات كل ذلظ يدجل
في محزخ ويدمع لمجية او الجائخة السعشية مغ قبل السػضف السختز ،ناـيظ عغ

الجور الخقابي داخل العخاؽ الستسثل بسخاؾبة الدراعة السخجرات والسيسا في الفتخة االخيخة

اف ىشاؾ معمػمات مؤكجه تذيخ الى زراعة الخذخاش والقشب اليشجؼ في بعس مشاشق
القصخ االمخ الحؼ يعج خص اًخ وييجد السجتسع والشطاـ العاـ.

وىشا يتزح الجور الخقابي لمجيات السختػرة بالكذف عمى السػاد السخجرة

واالسع الجولي غيخ التجارؼ وغيخه واذا كاف خالؼ التعميسات فعمى االجيدة السعشية

مشع االستيخاد ورفزو اف ىحا التذجيج يديع بذكل كبيخ في انخفاض مدتػػ استيخاد

السػاد السخجرة بالذكل الغيخ صحيح.

السطمب الثالث

وسػػػػػائل ضػػػػبط طػػػػبية

ال تقف سمصات الزبط االدارؼ في (مكافحة السخجرات) عشج حج مػاجية

التعامل الغيخ مذخوع بالسػاد السخجرة بل يستج الى ابعج مغ ذلظ بتقجيع سمصات الزبط
الجعع وخجمات العالج واعادة تأىيل متعاشي السخجرات عمى اعتبار انيع مخضى

ويحتاجػف الى العالج والتأىيل وذلظ عغ شخيق انذاء مخافق شبية متخررة،

فتدعى سمصات الزبط االدارؼ بشذاشيا السخفقي العاـ الى مػاجية ضاىخة السخجرات
بسخافقيا الرحية او االمشية ،ولغخض االحاشة بالسػضػع اكثخ سػؼ نقػـ بتقديع ىحا

السصمب الى فخعيغ ،الفخع االوؿ مشيا انذاء السخافق الصبية العامة الستخررة
:
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لسعالجة السخضى ،والفخع الثاني تصبيقات السخافق العامة الستخررة بالعالج
والتأىيل.

الفخع االوؿ

انذاء مخافق طبية عامة متخررة لسعالجة السخضى

اف مغ اوليات الزبط االدارؼ وسمصاتو ىػ االىتساـ بالرحة العامة والسخافق

الصبية تعج مغ اىع السخافق االدارية والديادية التي تيتع وتتكفل بيا الجولة وتدعى دائساً
ألنذاء مخافق شبية وتصػيخىا كل ذلظ مغ اجل "الحفاظ عمى الشطاـ العاـ" بذكل عاـ

والرحة العامة بذكل خاص ،وقج تبشى القزاء االدارؼ والفقو تعخيف السخفق العاـ اذ

يسكغ تعخيفو عمى انو" :كل نذاط مػضػعو تمبية االحتياجات العامة التي تقرج
الجولة تحؿيقيا بشفديا او تحت اشخافيا أيا كاف الشذاط الحؼ تقػـ بو  ،وسػاء قاـ بو

شػخز مغ اشخاص القانػف العاـ او مغ اشخاص القانػف الخاص تحت اشخاؼ
االدارة العامة" (بجيخ و آخخوف.)340 ،3000 ،

وقج عخفو القزاء العخاقي عمى انو "مذخوع تجيخه جية االدارة او تشطسو او

تذخؼ عمى ادارتو ويقرج بو اداء خجمات او سج حاجات ذات نفع عاـ"(.)2

اما ؼيسا يخز انذاء السخافق الصبية والعالجية فالسذخع العخاقي "بقانػف

السخجرات الشافح رقع  00لدشة  "3002الدـ و ازرة الرحة خالؿ سشتيغ مغ نفاذ ىحا

القانػف بسا يأتي" :أ ،انذاء وتصػيخ الػحجات العالجية الخاصة بسعالجة السجمشيغ
عمى السػاد السخجرة في السؤسدات الرحية  ،ب ،تػفيخ عيادات نفدية_ اجتساعية

لسعالجة متعاشي السػاد السخجرة والسجمشيغ عمييا ،ج ،تأىيل وتجريب السالكات مغ
االشباء والريادلة والسػضفيغ وتذجيعيع ماديا ومعشػيا لسعالجة السجمشيغ عمى السػاد

السخجرة ومتعاشييا واستعادة لياقتيع الرحية الكاممة بجنيا وعقميا واجتساعيا"

(ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة ( /42أوالً)) ،اذ تقػـ الػ ازرة وبالتعاوف مع مشطسات
السجتسع السجني بػضع خصط لتػعية السجتسع مغ خصخ استعساؿ السخجرات وتأثيخىا

عمى الفخد وصحتو .

:
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ىحا وتقدع السخافق الصبية العامة الى عجه اقداـ تبعاً لمشصاؽ الجغخافي لمدكاف

القاششيغ وتتػلى ىحه االقداـ خجمات صحية مغ عالج وتأىيل وىي نػعيغ:
 -1السخافق الطبية العامة.

يعشي بالسخافق الصبية العامة القػمية ىي التي تقػـ الجولة بأنذائيا وتتػلى

الجولة ادارة واستغالؿ وتذغيل ىحه السخافق الصبية في سبيل تقجيع كافة الخجمات

الصبية والرحية لكافة سكاف السجتسع القاششيغ في اقميع الجولة بغس الشطخ عغ
الصبيعة القػانػنية او الذكل الجغخافي اؼ اف الشذاط الخجمي ىػ نذاشاً شامالً عاماً

(دروير.)200 ،3002 ،

والػاضح اف ىحه السخافق الصبية تخزع إلشخاؼ االدارة السخكدية بالػ ازرات او

الجوائخ الستخررة بستابعة مػضفييا العامميغ فييا ألىسيتيا في تقجيع الخجمات لجسيع

سكاف اقميع الجولة ،وايزاً لتحقيق السداواة بيغ االفخاد في تػزيع الخجمات الرحية.

 -2السخافق الطبية السحمية.

ويعشي بالسخافق الصبية السحمية ،ىي جسيع السخافق التي ىجفيا تقجيع خجمات

شبية لػحجات ادارية معيشة دوف غيخىا مغ الػحجات االدارية االخخػ في اقميع الجولة،
وىحه السخافق تجار مغ قبل الدمصات السحمية السدؤولة عغ ادارة ىحه الػحجات

بسقتزى القانػف والجستػر ،وتسمظ الدمصات السحمية الستسثمة بسجػمذ السحافطة الخقابة
عمى جسيع الشذاشات التي تقػـ بيا دوائخ الجولة في السحافطة مغ اجل ضساف سيخ

السخفق العاـ ومغ ىحه الجوائخ ىي السخافق الصبية او و ازرة الرحة خرػصاً بعج نقل
الرالحيات مغ الػ ازرات الى السحافطة اذ تسارس الدمصات السحمية الستسثمة بالسحافع
ومجمذ السحافطة الخقابة عمى دوائخ الرحة في سبيل حساية وصحة وسالمة

السػاششيغ مغ خصخ السخجرات وغيخىا (قانػف السحافطات غيخ السشطسة في إقميع

(ؽ.ـ ،غ.إ) ،3002 ،السادة ( /20ثالثاً ،اربعاً)).

اما ؼيسا يخز اركاف السخافق العامة فيي تتألف مغ ثالثة اركاف اساسية ال

يترػر ؾياـ اؼ مخفق عاـ دونيا وىي:

:
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 -1السخفق العاـ تشذأه الجولة :وىحا اوؿ ركغ يجب اف يتػفخ في السخفق العاـ اذ اف
الجولة ىي التي تشذأ ىحا السخفق وتقػـ بتحجيج كل السدائل الستعمقة بالسخفق العاـ،

وعج السخفق العاـ مذخوعاً واف القانػف ىػ مغ يدبغ عمى السذخوع صفة السخفق العاـ

(الذخقاوؼ .)000 ،0122 ،اما في العخاؽ فػ ازرة الرحة ىي مغ تأسذ الػحجات

الرػحية وادارتيا وتصػيخىا والسداىسػة في رفع السدتػػ الرحي في البالد (قانػف
و ازرة الرحة العخاؾية (ؽ.و.ص.ع) ،0122 ،السادة ( ،3الفقخة األولى)).

 -2تحقيق السرمحة العامة :وىحا الخكغ الثاني اؼ اف يكػف اليجؼ مغ انذاء
السخفق العاـ الرحي ىػ لتحقيق السرمحة العامة الستسثمة بتػفيخ الخجمات الصبية

كافة واف اليجؼ مغ انذاء ىحه السخافق ال يتحقق اذا كاف االفخاد يدتصيعػف تحؿيقو
دوف تجخل الجولة بل يتحقق بتجخل الجولة (الحمػ.)232 ،0123 ،

 -3خزؽع السخفق العاـ لشعاـ قانؽني متسيد :وىح الخكغ يعشي وجػب خزػعو الى

احكاـ نطاـ قانػني متسيد مغ جية ويكػف لإلدارة الكمسة العميا في ادارتو والغائو مغ

جية اخخػ ،واف يكػف انذائو بشاء عمى قانػف يخػؿ احجػ الدمصات العامة في الجولة
انذاءه وتكػف ىحه الدمصة ىي صاحبة القخار في ادارتو وتشطيسو والغائو (حديغ،
.)03 ،3003

مغ خالؿ ما تع ذكخه تقػـ و ازرة الرحة بأنذاء مخاكد متخررو لسعالجة

وتأىيل السجمشيغ واعجاد السػضفيغ االدارييغ العامميغ فييا والكػادر الستخررة بشاء

عمى الرالحيات السسشػحة ليا لكي تحج مغ ضاىخة السخجرات وىحا مغ باب اف الجولة
تعيخ اىسية كبيخة لطاىخة السخجرات بػضع الخصط العامة بسػاجيتيا فتتخح كافة

التجابيخ الالزمة لتجارؾ خصخ السخجرات ومشع اساءة استخجاميا .

:
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الفخع الثاني

تطبيقات السخافق العامة الستخررة بالعالج والتأىيل

اف السذخع العخاقي في "قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية رقع ( )00لدشة

( ")3002قج شجد عمى اىسية تصػػيخ وتػفيخ السخافق الصبية التي تعشى بسعالجة
السجمشيغ واعػادة تأىيميع في العجيج مغ الشرػص القانػنية التي تزسشيا القانػف اعاله،
والتي تؤكج رغبة السذخع العخاقي في ىحا التذخيع تبشي مبجأ العالج فزال عغ العقاب

في مػاجيتو ومكافحتو التذخيعية لطاىخة تعاشي السخجرات واالدماف عمييا ومغ ىحه
الشرػص:

نرت السادة ( )2مشو عمى "استحجاث الييئة الػششية العميا لذؤوف

السخجرات" وبيغ نطاميا القانػني وتذكيميا ،كحلظ نز السادة ( )0مغ القانػف نفدو

في الفقخات ( ،)03-00-2التي تحجد "اختراص الييئة الػششية العميا لذؤوف
السخجرات" ومغ اىع ىحه االختراصات ىي:

".0اقتخاح انذاء وتصػيخ السؤسدات الرحية وتاميغ احتياجاتيا مغ السالكات وكحلظ

تاميغ احتياجيا مغ االجيدة والسعجات (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة (.))2 /0

 .3االستفادة مغ الخبخات الػششية العخاؾية بالتعاقج معيا في اؼ مجاؿ يحقق ىجؼ

ىحا القانػف (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة (.))00 /0

 .2التذجيع السدتسخ والجعع لمكػادر الصبية واالجتساعية لمعسل في السؤسدات

السخترة بسكافحة السخجرات (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة (.))03 /0

 .4خرز القانػف الفرل التاسع مشو لتجابيخ معالجة السجمشيغ وجاء في نز

السادة( )0/21مشو عمى (لمسحكسة بجؿ مغ اف تفخض العقػبة السشرػص عمييا في
السادة ( )22مغ القانػف اف تقخر ما تخاه مشاسباً مسا يأتي :

أ – ايجاع مغ يثبت ادمانو عمى السخجرات أو السؤثخات العقمية في احجػ السؤسدات

الرحية التي تشذأ ليحا الغخض ليعالج فييا الى اف تخفع المجشة السخترة ببحث حالة

:
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السػدع تقخي اًخ عغ حالتو الى السحكسة السخترة لتقخر االفخاج عشو او االستسخار
بإيجاعو لسجة او مجد اخخػ.
ب– اف تمدـ مغ يثبت تعاشيو السػاد السخجرة او السؤثخات العقمية بسخاجعة عيادة
(نفدية-اجتساعية) تشذأ ليحا الغخض مخة او مختيغ في االسبػع لسداعجتو عمى
التخمز مغ عادة التعاشي الى اف يخفع الصبيب السكمف بسداعجتو تقخي اًخ عغ حالتو
الى السحكسة لتقخر وقف مخاجعتو او استسخارىا لسجة او مجد اخخػ  ،وال يجػز تأخيخ
رفع ىحا التقخيخ عغ ( )10تدعيغ يػـ مغ تاريخ بجء السخيس بسخاجعة تمظ العيادة.

ج– كسا يجػز لمسحكسة ايزا ووفق تقجيخىا الداـ مغ يتقخر االفخاج عشو مغ السؤسدة

الرحية بسخاجعة العيادة الرحية الشفدية واالجتساعية" (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة

( /21أوالً)).

 .0نز السادة ( )3/21عمى "تذكل في و ازرة الرحة لجاف شبية متخررة لمعسل

عمى تشفيح االجخاءات السشرػص عمييا في ( البشج اوالً ) مغ ىحه السادة وتحجد مياـ
تمظ المجاف بتعميسات يرجرىا الػزيخ" ،اما في حاؿ رفس السحكػـ عمية العالج

السقخر لو فممسحكسة ايجاعو الحبذ بالسجد السشرػص عمييا في السادة ( )22مغ ىحا
القانػف (ؽ.ـ.ـ.ع ،3002 ،السادة ( /21ثانياً ،ثالثاً)).

مسا تقجـ ذكخه وألىسية السػضػع وحخص السذخع العخاقي التأكيج عمى مدالة

العالج بجؿ العقاب اوجب عمى االدارات الرحية اف تمتدـ بتقجيع الخجمات وتشفيح ىحا

االمخ عمى ارض الػاقع خالؿ فتخة زمشية امجىا سشتيغ مغ تاريخ نفاذ القانػف.

وفي العخاؽ ال يػجج مدتذفى متخرز في شؤوف تقجيع الخعاية والعالج مغ

السخجرات اال مدتذفى واحج فقط ىػ (مدتذفى ابغ رشج لألمخاض الشفدية) اذا يحتػؼ

السدتذفى عمى قدع لسعالجة السجمشيغ عمى السخجرات تع انذاء ىحا القدع عمى عجه
مخكد متخرراً لسعالجة حاالت االدماف عمى الكحػؿ والسخجرات ،وىحا القدع تابع
اً

لسدتذفى ابغ رشج وىػ عبارة عغ وحجة شبية عالجية تأىيمية متخررة (نطاـ

السخكد الصبي لعالج اإلدماف الكحػلي والسخجرات (ف.ـ.ط ،0120 ،).السادة (،))0
:
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ويتع ادخاؿ السخيس الى القدع شمبا لخجمات العالج والتأىيل عغ شخيق عيادة

معالجة السجمشيغ في مدتذفى ابغ رشج بسػاعيج محجدة مدبقا يدتثشى الحاالت الصارئة
 ،ومغ الحاالت الصارئة ىي ما يأتي-:

"حالة اليحياف االىتدازؼ ونػبات الرخع الكحػلي الستكخر وحاالت االضصخاب العقمي
او التييج الحاد " (ف.ـ.ط ،0120 ،السادة (.))3/3

الخاتسة

بعج اف انييشا كتابة بحثشا "وسائل الزبط اإلدارؼ في مكافحة ضاىخة السخجرات"،

تػصمشا الى جسمة مغ االستشتاجات وبشيشا عمييا العجيج مغ التػصيات ونجرجيا
كاالتي-:

أوالً ػػػػ االستشتاجات:
 -0اف لمزبط االدارؼ دور ميع ورئيذ في معالجة ضاىخة السخجرات بالػسائل التي
يدتخجميا لمحفاظ عمى عشاصخه إذ اف لمسخجرات اثخ عمى الرحة العامة وامتجاد ىحا

االثخ الى الشطاـ العاـ مغ خالؿ ؾياـ الستعاشيغ بارتكاب الجخائع مسا يدبب اخالالً في

عشاصخ الشطاـ العاـ.

 -3اف لمسخجرات تأثيخ عمى الجياز العربي مغ خالؿ اضصخاب خاليا العقل وىي
نػعيغ شبيعية كاألفيػف والكػكائيغ ومرصشعة كالسيبصات والسيمػسات

 -2السذخع العخاقي وخالؿ استحجاثو لمييئة العميا لذؤوف السخجرات اغفل جانب ميع
واساسي ايزاً وىػ الجانب التػعػؼ ،اذ لع يجرج التخبية والتعميع مغ ضسغ تذكيالت

الييئة اعاله كاف البج مغ ادراج اعزاء مغ التخبية والتعميع لؿياميع وبالتشديق مع و ازرة
الرحة بإقامة نجوات ومؤتسخات عمسية تححر مغ السخجرات وتعاشييا .

 -2تحجيج السذخع في "قانػف السخجرات والسؤثخات العقمية" الشافح لمسػاد السخجرة

وحجدىا في ججاوؿ اذ ال يجػز الحج التعامل فييا مصمقاً وحجد بعس (السػاد السخجرة)
التي يسكغ لمصبيب او الريجلي صخفيا بػصفة بقرج العالج الصبي ووفق التعميسات

والزػابط.
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 -4اعتسج السذخع في مكافحة ضاىخة السخجرات عمى وسيمتيغ ىسا ،الزبط االدارؼ،
ومخافق معالجة السجمشيغ وتبخز اىسية وسيمة الزبط االدارؼ في االدارات الستخررة
بسكافحة السخجرات" بالعسل عمى مخاؾبة السشافح الحجودية ومخاؾبة االماكغ التخفييية

والسقاىي والحج مغ تعاشي وتجاوؿ السخجرات ومعالجة السجمشيغ بالسعالجة الشفدية

لمستعاشي وتححيخه مغ االثار السدتقبمية لستعاشييا .

ثانياً ػػػػ التؽصيات:

 -0عقج مؤتسخات واقامة دورات تػعػية "في مجاؿ مكافحة السخجرات" واصجار

التعميسات واالنطسة الالزمة لػضع بخامج وششية شاممة بيحا الذأف لكػف الجانب

التػعػؼ ميع ججاً.

 -3عمى "و ازرة العسل والذؤوف االجتساعية العخاؾية" العسل عمى الخعاية الالحقة
والؿياـ بأنذاء مؤسدات خاصة الى جانب مخكد تأىيل السجمشيغ تعسل ىحه السؤسدات
عمى رعاية االفخاد بعجما يتع االفخاج عشيع وشفائيع فخخوج السجمغ مغ السرحة ال

يعشي انياء ادماف الذخز تساماً بل يحتاج لخعاية تامة حتى ال يعػد مججداً.

 -2ضخورة اصجار ضػابط وتعميسات صارمة ودؾيقة تحجد عسل واوقات االماكغ
التخفييية والسقاىي لكي تحج مغ انتذار السخجرات في ىحه االماكغ.

 -4ضخورة حرخ مدألة االستيخاد بيج الػزيخ حر اًخ وعجـ اعصاء اؼ جية صالحيات
تخز االستيخاد والترجيخ لكي تسشع االجتيادات في ىحه السدائل.

 -0ضخورة تفعيل وتكثيف الجور الخقابي لمجيات السعشية والسدؤولة عمى السشافح
الحجودية وتفعيل الجور االمشي االستخباراتي الف السشاشق الحجودية ىي التي مغ

خالليا يتع الستاجخة والتخويج بالسخجرات.
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