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مدى استجابة القوانین العراقیة لمتطلبات االتفاقات الدولیة لمكافحة 

جریمة المخدرات
**ذو الفقار علي رسن. د.م*علي غني عباس . د.م

المستخلص

تأریخ االنسانیة الى أن البشریة كانت قد عرفت المواد المخدرة او استعملتھا منذ امد لیس بالقصیر ال بل ان لھا یشیر
.تاریخ یكاد یكون موازیًا لتأریخ البشریة

وان كانت مشكلة المخدرات عالمیة اال ان المجتمع الدولي لم ینتبھ لھا اال في مطلع القرن العشرین حیث ظھرت 
لى مكافحة ھذه اآلفة االجتماعیة بعد ان تزایدت حاالت تعاطیھا ورغم كثرة االتفاقیات والمواثیق الدعوات ا

والبروتوكوالت الدولیة بھذا الخصوص اال انھ مازال تعاطي المواد المخدرة واالتجار فیھا من المشكالت الكبرى التي 
من سكان العالم من %) 15(اخر االحصائیات الى ان تجتاح العالم كلھ بصفة عامة والدول العربیة بصفة خاصة أذ تشیر

.المتعاطین لھذه المواد المخدرة

ورغبة منا في تسلیط الضوء حول ھذه االفھ الخطیرة وبیان انجح السبل الالزمة لمكافحتھا فقد ارتأینا عرض بحثنا 
بثالثة مباحث خصص ) جریمة المخدراتمدى استجابة القوانین العراقیة لمتطلبات االتفاقیات الدولیة لمكافحة(الموسوم 

االول منھا لعرض التعریف بالمخدرات وانواعھا في حین كرس المبحث الثاني لبیان اركان جریمة المخدرات اما الثالث 
.فسلطنا الضوء فیھ على موقف االتفاقیات الدولیة والتشریع العراقي في مكافحة جریمة المخدرات

، التشریع العراقي في مكافحة المخدراتاركان جریمة المخدراتالمواد المخدرة ، : الكلمات المفتاحیة

______________________
كلیة المنصور الجامعة*

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي**
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المبحث االول
التعریف بجریمة المخدرات

لكي تقوم جریمة المخدرات البد ان ینصب موضوعھا على مادة مخدره اذ بدونھا ال یكون لھا وجود وبغیة بیان 
المقصود بالمادة المخدرة سنتناول ھذا المبحث في مطلبین نكرس االول لبیان ماھیة المخدرات اما الثاني فنعرض فیھ ألھم 

.انواع العقاقیر المخدرة

المطلب االول
المخدراتماھیة

.سنتناول ھذا المطلب في فرعین نعرض في االول مفھوم المخدرات لغة اما الثاني فنعرض فیھ لمفھومھا اصطالحا
الفرع االول

مفھوم المخـــــــــــدرات لغة
...یطلق المخدر ویراد بھ معاني عده في اللغة

وقد )1()خدر العضو اي ضعف فال یطیق الحركة...كل ما یورث الفتور واسترخاء البدن فیقال(فقد یطلق ویراد بھ 
التغطیة او (وقد یراد منھ أیضا ) ظلمھ اللیل او المكان المظلم واشتداد البرد(یطلق المخدر بضم المیم وفتح الدال ویراد بھ 

.)2()الستر الذي یحد الجاریة في ناصیة بیتھا

الفرع الثاني
مفھوم المخــــــــــــدرات اصطالحًا

حالھ حال معظم التشریعات المقارنة اي نصًا 1965لسنھ ) 68(لم یورد المشرع العراقي في قانون المخدرات رقم 
:لبیان المراد بالمادة المخدرة اال انھا اتجھت في سبیل بیان المراد بتلك المواد احدسبیلین

اذ حدد المادة المخدرة من خالل حصرھا وھو ما سار علیھ المشرع العراقي في قانون المخدرات : السبیل االول
كل مادة طبیعیة او (بأنھا ) المخدر(في جداول تلحق بالقانون نفسھ اذ عرف المشرع العراقي في قانون المخدرات 

.)3()تركیبھ من المواد المدرجة في الجدولین االول والثاني ملحقھ بھذا القانون
كل مادة طبیعیة او تركیبھ من ((ات والمؤثرات العقلیة بأنھا في حین عرفھا المشرع االردني في قانون المخدر

.)4())الملحقة بھذا القانون) 4-3- 2- 1(المواد المدرجة في الجداول ذوات االرقام 

ھو ان یقتصر المشرع على ذكر صفھ المخدر التي تلحق بالمادة ویترك للقاضي حریھ التقدیر في : السبیل الثاني
خدرة على ضوء ما یثبت لدیھ انھا مادة مخدره ولقد سار على ھذا االتجاه المشرع اللیبي في تحدید طبیعة المادة الم

اال انھ سرعان ما عدل عن ھذا االسلوب وسلك السبیل االول بموجب قانون 1953قانون المخدرات لسنة 
.)5(1965لستة ) 44(المخدرات رقم 

المتضمن حصر المواد المخدرة ضمن جداول خاصھ وان ال ونحن من جھتنا نؤید مسلك السبیل او االتجاه االول 
یضاف علیھا اال بمقتضى نص قانون یشرع بھذا الخصوص الن اضافھ اي ماده مخدره الى الجدول بغیر قانون یعني 
بتجریم االفعال بموجب قرار اداري بغض النظر عن تسمیتھ وھذا اجراء یتنافى مع المبادئ الدستوریة التي ال تجیز 

.م االفعال اال بمقتضى قانونتجری
ومن ناحیھ اخرى ان اعطاء القاضي حریة التقدیر في تحدید طبیعة المادة المخدرة امرًا یكتنفھ الغموض وما قد 

.یثیره المتھمون من جدل طویل حول علمھم بمفعول تلك المادة المضبوطة
ولعل الدلیل على نجاح االتجاه او السبیل االول ھو تبني اتفاقیھ االمم المتحدة لمكافحھ االتجار غیر المشروع 

مادة مخدره طبیعیة كانت او (بأنھا ) المخدرات(لھ فقد عرفت ھذه االتفاقیة 1988بالمخدرات او المؤثرات العقلیة لسنة 
المعدلة ببروتوكول 1961ول والثاني من االتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة صناعیة من المواد المدرجة في الجدول اال

1972()6(.
وبعد ان وضعت االتفاقیة األخیرة تعریفًا للمخدر فقد تصدت لجنھ المخدرات التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

مواد منبھھ او مسكنھ من شأنھا اذا كل مادة خام او مستحضر تحتوي على (بأنھا ) المخدرات(باألمم المتحدة وعرفت 
استخدمت في غیر االغراض الطبیة او الصناعیة ان تؤدي الى حالة من القّود او االدمان علیھا مما یضر بالفرد جسمیًا 

.)7()او نفسیًا وكذلك المجتمع
وان اختلفت من حیث اما على الصعید الفقھي تعددت التعاریف التي قیلت في بیان المراد بالمخدرات اال انھا 

.الصیاغة اال انھا توحدت من حیث المضمون والجوھر
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مادة ذات طبیعة وخواص معینة یؤثر تعاطیھا او االدمان (بأنھا ) المخدرات(فقد ذھب جانب من الفقھ الى تعریف 
ق الفم او االنف او اي تأثیرًا ضارًا بدنیًا او ذھنیًا او نفسیًا سواء تم تعاطیھا عن طری, علیھا في غیر اغراض العالج

.)8()طریق اخر
مادة طبیعیة او مصنعة تفعل في جسم االنسان فتغیر في احساسھ (كما ذھب البعض االخر الى تعریفھا بأنھا 

وتصرفاتھ وفي بعض وظائفھ ولتكرار استعمال ھذه المواد نتائج خطیرة على الصحة الجسدیة والعقلیة وتأثیر مؤذي 
.)9()مععلى البیئة والمجت

نوع من السموم وان صح ان قلیًال منھا فیھ شفاء للناس فأن االدمان علیھا ینجم عنھ بالغ (في حین عرفھا اخرون بأنھا 
.)10()الضرر لیس فقط على من یتعاطاھا وانما ایضًا لعائلتھ وللمجتمع

م بحضرھا بصفة مستمرة ھیئة او مجموعة من العقاقیر النباتیة او الكیمیائیة او الصناعیة تقو(كما وعرفت بأنھا 
.)11()منظمة الصحة العالمیة

من كل ما تقدم في اعاله یستشف لنا ان المخدرات ھي مواد طبیعیة او عقاقیر مصنعة من شأنھا التأثیر على النشاط 
الضرار الذھني والحالة  النفسیة لمتعاطیھا وینجم عن استخدامھا في غیر االغراض المخصصة لھا االدمان علیھا وا

).الجسدي والنفسي والعقلي

المطلب الثاني
انـــــــــــــواع العقاقیر المخدرة

سنحاول في ھذا المطلب تقدیم عرضًا موجزًا ألھم انواع العقاقیر المخدرة الشائعة في العالم من خالل أربعة 
الى المخدرات الطبیعیة ذات االصل النباتي في ) القات, الكوكائین , االفیون (مجموعات متغیرة تنتمي ثالثة منھا وھي 

وبغیة تسلیط الضوء على ھذا الموضوع سنتناولھ في , صناعیة او التخلیقیةحین تنتمي المجموعة الرابعة الى المخدرات ال
في حین نسلط الضوء في الثاني على المخدرات الصناعیة ) النباتیة(فرعین نكرس االول لبیان المخدرات الطبیعیة 

).التخلیقیة(

الفرع االول
)النباتیة(المخـــــــــــدرات الطبیعیة 
:طبیعیة ثالثة انواع من النباتات نحاول بحثھا في التقسیم االتيتندرج ضمن المخدرات ال

االفیون: االول
كما ویستخلص منھ ایضًا )12(یعد االفیون مخدر مھبط للجھاز العصبي المركزي اذ یستخرج من ثماره االفیون الخام

الذي یفوق المورفین في القوة ) ینالھیرو(ویستخلص منھ )13(الذي یفوق االفیون الخام في قوة التخدیر) المورفین(
التخدیریة بما یعادل عشرة امثال ومن ثم فھواخطر من االفیون مائھ مرة بل یعتبر من اقوى واخطر المخدرات على 

.)14(صحة االنسان
ذا یزرع زراعة مشروعة لتلبیة احتیاجات العالم الطبیة والعلمیة في عدة دول تنفی) االفیون(ومن المعلوم ان الخشخاش 

لالتفاقیات الدولیة وخارج ھذا االطار المشروع تتم زراعة الخشخاش وانتاج االفیون ومشتقاتھ في مناطق عدیده من 
.)15()منطقة الھالل الذھبي فضًال عن المكسیك, منطقة المثلث الذھبي (العالم اھمھا 

العصارة اللبنیة لخشخاش (وقد اورد المشرع العراقي في قانون المخدرات ذكر خشخاش االفیون عند ما عرفھ بأنھ 
االفیون (في حین عرف االفیون الطبي بأنھ )17()جنبة انواع الخشخاش المنوم(اما خشخاش االفیون فھو )16()االفیون

.)18()لطبيالذي مر بالعملیات الالزمة لتھیئتھ لالستعمال ا
ویبدو بان المشرع العراقي انتھج نھج المشرع الدولي في تعریفھ لألفیون واالفیون الطبي اذ من االفیون الذي مر 

.)19(بالعملیات الالزمة لتھیئتھ لالستعمال الطبي ھو الفیصل بالتمییز بین االفیون غیر المشروع واالفیون الطبي

الكوكائین: ثانیًا
كوكائین من اوراق شجرة الكوكة او شجرة الكوكا فھي مصدر مخدر الكوكاین الذي ھو المادة الفعالة فیھا یستخرج ال

وھو مخدر حدیث ) الكراك(وھناك نوع اخر من المخدر الذي ینتمي الى الكوكائین ھو )20(ویستحضر من عجینة الكوكا
علیھا من نبات الكوكا ویتمیز الكراك عن االخیر بأنھ نسبیًا ظھر في منتصف الثمانینات ویعد احدث مادة امكن الحصول 

.)21(اكثر نقاوة واشد اثرًا حیث یزید تأثیره بمقدار اضعاف قوة تأثیر الكوكائین
ویزرع الكوكائین على نطاق واسع في سفوح جبال االندیز وحوض نھر األمازون بأمریكا  الجنوبیة وفي بعض 

.)22(لنطي والبحر الكاریبيالسھول الساحلیة على المحیط االط
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جمیع انواع (بأنھا ) جنبة الكوكا(ولقد اخضع المشرع العراقي في قانون المخدرات نبات الكوكا ألحكامھ حیث عرف 
جنبة الكوكا باستثناء الورقة التي استخرج (بانھا ) ورقة الكوكا(في حین عرف )23()الجنبات من جنس االرثیووكسیلون

.)24()منھا كل من االیكونینوالكوكائین وجمیع اشباه قلویات االیكونین  االخرى
وفي اطار االتفاقیات الدولیة فأن نبات الكوكا یخضع ألحكام االتفاقیة الوحیدة للمخدرات والبروتوكول المعدل لھا

)25()یقصد بتعبیر شجرة الكوكا الوارد باالتفاقیة جمیع انواع شجیرات الكوكا من جنس اریتوكسیلون(حیث قررتاالتفاقیة

ورقة شجرة الكوكا باستثناء الورقة التي استخرج منھا الكوكائین ( وفیما یتعلق بتعبیر ورقة الكوكا ھي 
.)26()الخ....واالكجونین

العراقي والدولي ھو اتفاقھما في العدید من االحكام العامة المتعلقة ببیان المصطلح المراد یالحظ على موقف المشرع 
على الرغم من ادراجھا كل من ورقة انھما الكوكا , اال ان الذي یؤخذ علیھما ) جنبة الكوكا او حتى ورقة الكوكا(بـ 

وھذا یعد احد المثالب التي یجب ) مخدر الكرك(اج أنھا اغفال ادر,والكوكائین في الجدول الملحق بالقانون واالتفاقیة 
.تالفیھا من خالل ادراجھ ضمن الجداول الملحقة لخطورتھ التي تزید كثیرًا عن الكوكائین

القات: ثالثًا
ومفعولھا یشبھ الى حد كبیر مفعول المنشطات ) الكاثین(ھو نبات معروف منذ القدم ویضم مواد عدة من اھمھا مادة 

استعمالھا ادمانًا نفسیًا فضًال عن مادة الثانین ومشتقات متعددة لمادة الفینول وتنتشر زراعتھ بكثرة في جمھوریة ویسبب 
في ) اسرار(في المغرب و ) كیف(الیمن ومصر وتونس وبعض الدول االوربیة ولھ تسمیات متعددة اذ یعرف باسم 

.)27(الخ...تركیا
ظور زراعتھا بمقتضى احكام قانون المخدرات العراقي الذي اشار بصریح العبارة ویعد نبات القات من النباتات المح

.)28(الى اقتالع ھذا النبات واتالفھ من جذوره ان كان قد نبت بصورة بریة

الفرع الثاني
)التخلیقیة(المخــــــــــــدرات الصناعیة 

فھي عبارة , اال انھا تتوحد من حیث المفھوم )29()لیقیھالتخ(على الرغم من تعدد التسمیات التي قیلت على المخدرات 
.)30(عن عقاقیر تصنع في المعامل بالطرق الكیمیائیة وال یدخل في تكوینھا المخدرات الطبیعیة اال انھا تحمل خصائصھا

مر وتكون ھذه المخدرات في صورة اقراص أو كبسول أو في شكل مسحوق أو سائل وكانت تستخدم في بادئ اال
لألغراض العالجیة اال انھ ما لبث ان شاع استعمالھا بصورة غیر مشروعة كبدیل للمخدرات الطبیعیة بعد ان اكتشف 
المدمنون اثارھا التخدیریة ویؤدي إساءة استعمالھا الى اثار سلبیة ال تقل خطورة عن تلك التي تسببھا المخدرات 

.)31(الطبیعیة
-:)32(طبیعة تأثیرھا على الجھاز العصبي لإلنسان الى ثالثة انواع یمكن اجمالھا باالتيوتقسم المخدرات التخلیقیة وفقًا ل

االمفیتامینات(المنشطات : اوًال(
تعد االمفیتامینات من المواد المنشطة للجھاز العصبي المركزي لإلنسان وتعطى لإلنسان ألغراض عالجیة 

وتنشیط ) المخ(طبیة كما في حاالت االنھیار العصبي اذ یعمل ھذا العنصر على تنبیھ الجھاز العصبي المركزي 
في حاالت زیادة الوزن لدفع المریض لإلقالل عملیة التنفس وتنظیمھا وتقویة القلب وتنظیم نبضاتھ  كما وتعطى

.)33(من الطعام
اما في حالة اساءة استخدامھا فأنھا تؤدي الى التسمم وعدم انتظام ضربات القلب االمر الذي قد یؤدي الى 

.)34()رتیالین, دیكساامفتیامین , امفتیامین (االسراع في الوفاة ولعل من اشھر عقاقیر ھذه المجموعة ھي 

الباربیتورات(المھبطات : ثانیًا(
ویتم انتاجھا والتصنیع غیر المشروع لھا ) المخ(وھي من المواد التي تھبط نشاط الجھاز العصبي المركزي 

في معامل ومختبرات سریة لتطرح في االسواق لغرض االتجار بھا والتعاطي غیر المشروع لھا ومن ابرز 
.)35()تالوسیكوباربیتالاموباری(انواع العقاقیر المھبطة 

.ویتم تعاطیھا عن طریق الفم في صورة اقراص او كبسوالت كما ویمكن تعاطیھا عن طریق الحقن بالورید

المھلوسات: ثالثًا
تسبب عقاقیر الھلوسة تأثیرًا سلبیًا في سلوك االنسان المتعاطي لھا من خالل خلق اضطرابات حادة في ادراكھ 
الحسي وحالتھ النفسیة ینتج عنھ رد فعل منفصل عن المؤثرات الخارجیة حیث تنقلھ من عالمھ الحقیقي الى عالم 

.)36(خیالي
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.ویتم تعاطیھا اما عن طریق الفم او عن طریق الحقن) L.S.D(ومن اشھر عقاقیر الھلوسة ھو عقار 
وھي عبارة عن مواد اكثر استخدامھا ) السالئف والكیماویات(وھناك نوعًا اخر من المخدرات التخلیقیة تعرف بأسم 

مواد في الصنع غیر المشروع للمخدرات اذ تعتبر بمثابة عوامل مساعدة تضاف بنسب محددة وبمقادیر ثابتھ كیمیائیًا ل
.)37(اخرى للحصول على مخدرات ومؤثرات عقلیة

وتجدر االشارة الى ان كل ھذه االنواع من العقاقیر المخدرة التخلیقیة تم ادراجھا ضمن الجداول الملحقة باالتفاقیة الدولیة 
العراقي في للمخدرات فضًال عن الجداول المرفقة بالتشریعات المعنیة بمكافحة المخدرات كما ھو الحال في التشریع

.قانون المخدرات العراقي
وتلعب المخدرات دورًا سلبیًا ملحوظا في حیاة المتعاطي لھا من جوانب مختلفة فعلى الجانب االقتصادي تؤثر 
المخدرات غیر المشروعة على العملة واالسعار والضرائب والتجارة والمالیة اذ تؤدي موارد االتجار غیر المشروع الى 

.االستثمارات المشروعة الدائمةالتحول عن 
اما على الجانب االجتماعي فلھا انعكاسات خطرة تظھر في عدم التواصل العاطفي بین االبوین واالبناء وغیاب 
الوالدین او احدھما الطویل المسبب لصدمة نفسیة واستعمال القوة في تأدیب االبناء فضًال عن توتر العالقات االسریة 

ناھیك عن االثار العدوانیة الناتجة عنھا , لحالة الصحیة للمدمن تصل في االغلب منھا الى حالة الوفاةوتفككھا وسوء ا
والتي قد تدفع في االغلب المدمن الوقوع في االجرام والذي ینجم عن حاجة المدمن الى المال من اجل شراء 

.الخ...المخدرات

المبحث الثاني
اركان جریمة المخدرات

مخدرات شأنھا شأن أي جریمة اخرى یتطلب لقیامھا االركان العامة للجرائم المنصوص علیھا في جریمة ال
الفعل الجرمي والنتیجة الجرمیة (الركن المفترض والركن المادي ((التشریعات العقابیة لكافة انواع الجرائم ممثلة بـ 

نكرس مطلبا مستقًال لكل ركن من االركان اعاله وس)) والركن المعنوي وھو القصد الجرمي) فضًال عن العالقة السببیة
-:وعلى النحو االتي

المطلب االول
المفترضالركن

ان الركن المفترض في جریمة المخدرات یتمثل بالمخدر وقد سبق االشارة الى أن التشریعات الجنائیة تتخذ في سبیل 
بیان ما یعد مادة مخدرة احد سبیلین االول ھو ان یتم حصر المواد المخدرة في جدول یلحق بنصوص التجریم والثاني ان 

وللقاضي حریة التقدیر في تحدید طبیعة المادة على ضوء ما . ق بالمادة التي تلح) المخدر(یتم أو یقتصر على ذكر صفة 
.)38(یثبت لدیھ من تحلیلھا على ایدي الجزاء

وقد اتجھت غالبیة التشریعات ومنھا المشرع العراقي في قانون المخدرات الى السبیل االول المتمثل بذكر المواد المخدرة 
.)39(فیترتب على ذلك ان ما عدا ھذه المواد یخرج عن دائرة التجریم, قانون على سبیل الحصر في الجداول الملحقة بال

والذي یستشف من الحكم السابق ان على القاضي ان یبین نوع المادة المخدرة عند الحكم باإلدانة فإذا لم یبین حقیقة 
المادة المخدرة على وجھ التحدید او اذا تبین انھا لیست من المواد المدرجة بالجداول الملحقة بالقانون وجب علیھ الحكم 

.بعدماالدانة
حكمة االستعانة بذوي الخبرة بھذا المجال للكشف عن نوع المادة المخدرة المضبوطھ الن القطع وھنا یجب على الم

.بتحقیق المادة ال یصلح فیھ غیر التحلیل فإذا حكم من الدلیل الفني الذي یستقیم بھ قضاؤه فأنھ یتعیب بما یوجب نقضھ
تبین لنا بان القانون لم یولي 1965لسنھ ) 68(ومن خالل االطالع على نصوص قانون المخدرات العراقي رقم 

اھتمامھ الكبیر بمقدار وحجم المادة المخدرة بمعنى ان القانون لم یجعل من مقدار المادة المخدرة ركنا في الجریمة وبناء 
.علیھ فإذا بین الحكم نوع المادة المخدرة فال یعد عیبا ان لم یحدد مقدارھا

المطلب الثاني
الركن المادي

یتكون الركن المادي في جریمة المخدرات من احد االفعال التي اخضعھا المشرع للتجریم والمالحظ ان المشرع 
قد وسع دائرة ھذه االفعال  بقصد قطع كل صلة بین االفراد من 1965لسنة ) 68(العراقي في قانون المخدرات رقم 

حة المجتمع قیام ھذه الصلة في حدود معینة وتكاد دائرة وبین المواد المخدرة أال في الحاالت التي تقتضي فیھا مصل
-:التجریم تشمل كل صور االتصال بالمخدر وسنحاول ادراج ابرز ھذه االفعال باآلتي

االستیراد او التصدیر ویراد باالستیراد ھو جلب المادة المخدرة وادخالھا الى اراضي اقلیم الدولة باي وسیلة وتعتبر -1
ادخال المادة المخدرة اما التصدیر فھو اخراج المادة المخدرة من حدود اقلیم الدولة وبھذا الجریمة تامة بمجرد 

استورد او صدر او جلب بأیة صورة من (الخصوص اشار المشرع العراقي في قانون المخدرات الى معاقبة كل من 
.)40(...)الصور المخدرات
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اما االستخراج فیراد بھ تحلیل . خدرة لم یكن لھا وجود من قبلاالنتاج او االستخراج ویقصد باإلنتاج استحداث مادة م-2
وبھذا الخصوص عاقب )41(مادة قائمة وفصل عناصرھا المكونة لھا فصال یتم بھ الحصول على المادة المخدرة

.)42(...)او انتجھا او صنعھا بقصد االتجار او باعھا...(المشرع العراقي في قانون المخدرات كل من
اتات المخدرة المقصود بالزراعة ھنا كل االفعال الالزمة لزراعة النبات من تسمید االرض والقاء البذور زراعة النب-3

وبالتالي تقع الجریمة تامة بمجرد وقوع فعل الزراعة سوى , في جوف االرض او غرس شتالت النبات في بطنھا 
.)43(نبت الزرع او جفت شجیراتھ

باإلعدام او السجن المؤبد وبمصادرة االموال المنقولة وغیر المنقولة كل من قامبـ وبھذا المجال عاقب المشرع العراقي 
.) 44(...)زراعة نبات القنب وخشخاش االفیون والقات وجنبة الكوكا او نقل نبات من ھذه النباتات(

من نیھ االستئثار الحیازة او االحراز ویقصد بالحیازة ھي السیطرة الفعلیة على الشيء ومباشرة سلطات المالك علیھ-4
وقد عاقب المشرع العراقي في )45(بھ كمالك اما االحراز فھو االستیالء مادیا على المخدر ألي غرض من االغراض

حیازة المخدرات المذكورة في المادة الثالثة من ھذا القانون او احرازھا او شراؤھا او (قانون المخدرات كل من قام 
.)46()تجار بھاتسلیمھا بأي صفة كانت بقصد اال

التعامل في المواد المخدرة او التصرف فیھا او تقدیمھا للتعاطي وما یتصل بھ من افعال وقد عاقب المشرع العراقي -5
)47()من سمح للغیر بتعاطي المخدرات في اي مكان عائد لھ ولو كان ذلك بغیر مقابل(في قانون المخدرات كل بـ 

.)48(سنة على تعاطي المخدرات او حسن لھ تعاطیھا) 18(فضال عن معاقبتھ لكل من اغوى حدثا لم یتم 

المطلب الثالث 
الركن المعنوي

جریمة المخدرات شانھا شان جمیع الجرائم االخرى عمدیة والقاعدة العامة انھ یكفي لقیام جریمة المخدرات توافر 
ولتوضیح ذلك سنحاول بحث ذلك في فرعین نكرس االول )49(القصد العام اال اذا اشترط القانون قیام القصد الخاص

-:د الخاص وعلى النحو اآلتيلعرض القصد العام في حین نخصص الثاني لدراسة القص

الفرع االول
القصد العام

بمعنى انصراف علم الجاني بان المادة من المخدرات المحظورة مع )50(یقوم القصد العام على العلم واالدارة
المواد انصراف ارادتھ الى ارتكاب النشاط الجرمي والعلم الذي یجب توافره لیقوم علیھ القصد ھو العلم بأن الشيء من 

)51(المخدرة المحظورة قانونًا

اما القصد الثاني فھو االرادة فال تقع الجریمة أال بإرادة الجاني فان شاب ارادتھ احد عیوب ھو االرادة المقررة 
وبھذا علیھ فال تقع الجریمة ممن یكره على اتیان الفعـــــــــــــــــل الجرمي ,بموجب القانون فال یتبع القصد وال یقوم 

الخصوص نص المشرع العراقي في قانون المخدرات على وجوب توافر القصد العــــــــــــام المتمثل بانصراف علم 
.وارادة الجاني الى االتجار بالمادة المخدرة

ثالھ ما ومن الجدیر باإلشارة الى انھ ال عبرة بالبواعث الدافعة الى ارتكاب الجریمة او االغراض التي یتوخاھا الجاني وم
ال تصح تبرئة الزوجة التي تضبط وھي تحاول اخفاء (قضت بھ محكمة النقض المصریة في احد قراراتھا والذي جاء فیھ

.)52()المادة المخدرة التي یحرزھا زوجھا بداعي دفع التھمة عنھ

الفرع الثاني
القصد الخاص

من قانو ) 13(ھو تعمد نتیجة معینة او الحاق ضرر خاص وھذا ما ابرزه المشرع العراقي على وجھ الدقة في المادة 
عندما اشترط لقیام الركن المعنوي لھذه الجریمة تحقق القصد الجرمي الخاص فیھا 1965لسنة ) 68(المخدرات رقم 

ولو كان ذلك بغیر مقابل او توسط في ایھ عملیة من ھذه ... لمھا للغیربقصد االتجار بھا او باعھا او س(... والذي یتمثل 
).العملیات

وبالتالي اذا قصد الجاني االتجار بالمواد المخدرة اي ان یتخذ من التصرف فیھا نشاطًا معتادًا لھ سواءًا باشر ھذا 
.ھ الى اتخاذ ھذا العمل حرفة معتادة لھالنشاط فعًال او لم یبدأه بعد فیعد قد قصد االتجار بھ طالما انصرفت نیت

منھ ) 14(كما اورد المشرع العراقي في قانون المخدرات صورًا اخرى للقصد الخاص جاء ذكرھا بموجب احكام المادة 
-:وھي 

من سمح للغیر بتعاطي المخدرات في مكان عائد لھ ولو كان ذلك بغیر (قصد تسھیل التعاطي اذ جاء فیھ -1
.)53()مقابل
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التداول أي ان یتوفرالقصد الجرمي لدى الجاني بان یقصد طرح المخدر وتداولھ بین الناس سواء أكان قصد -2
.المستورد قد استوردھا لحساب نفسة او لغیره

.قصد التعاطي او االستعمال الشخصي-3
غالبًا ما تستدل المحكمة على قصد التعاطي او االستعمال الشخصي من ضآلة الكمیة المضبوطة وبھذا

اذا كان عدد (الخصوص نستدل بالحكم الصادر عن محكمة النقض المصریة في احد قرارتھا الذي جاء فیھ 
شجیرات الحشیش التي زرعھا المتھم ضئیًال ولم یقم دلیل على قصد االتجار فان ھذا یفید بذاتھ ان الحیازة بقصد 

.)54()التعاطي او االستعمال الشخصي
من حاز او احرز المخدرات المذكورة في (العراقي في قانون المخدرات على عقاب كل وبھذا الخصوص نص المشرع 

من ھذا القانون او زرع نبات القنب وخشخاش االفیــون والقات وجنبة الكوكة وكان ذلك بقصد التعاطي ) الثالثة(المادة 
.)55()واالستعمال الشخصي

.المسلحة العراقیة او مستخدمًا فیھا او كان یعمل معھا او لمصلحتھاوتكون العقوبة أشد اذا كان المتھم من افراد القوات
وحسنًا فعل المشرع العراقي في قانون المخدرات من تفریقھ في المعاملة العقابیة بالنسبة للمتھم اذا ارتكب االعمال 

احرازھا او حیازتھا او جلبھا او استیراد المواد المخدرة او تصدیرھا او(المعاقب علیھا بمقتضى احكام ھذا القانون من 
مقترنھ بقصد االتجار بھا او اذا كان ذلك بقصد التعاطي واالستعمال الشخصي الن الحالة الثانیة اخف وطأة ) زراعتھا

.بكثیر من الحالة االولى

المبحث الثالث
موقف االتفاقیة الدولیة والتشریع العراقي من مكافحة جریمة المخدرات

الموضوع في مطلبین نكرس االول لعرض موقف االتفاقیات الدولیة في مكافحة جریمة المخدرات في حین سنتناول ھذا
.نخصص الثاني لدراسة موقف التشریع العراقي من مكافحة جریمة المخدرات

المطلب االول
موقف االتفاقیات الدولیة من مكافحة جریمة المخدرات

باتت اشكالیة مكافحة جرائم المخدرات تتسم بسمات تمیزھا عن غیرھا من االمور التي یتصدى لھا المجتمع الدولي 
المعاصر فزراعة النباتات المخدرة وتصنیع المخدرات وتركیب وتخلیق اصناف جدیده منھا وتخزینھا ونقلھا وترویجھا 

ساءة استعمالھا كلھا امور لم تعد تخلو منھا او من احداھا ایة دولة من والتجارة غیر المشروعة بھا وتعاطیھا وادمانھا وا
.)56(دول العالم

ویعتبر انتشار المخدرات من اھم المشاكل التي تواجھ المجتمعات الیوم والتي تقتضي شحذ الھمم من اجل مواجھتھا 
قتصادي واالجتماعي وما یترتب علیھ من والحد من نطاقھا نظرًا لما تؤدي الیھ من اثار مدمرة على الصعیدین اال

.انعكاسات خطیرة على الظاھرة االجرامیة
وامام انتشار اساءة استخدام المخدرات في العدید من دول العالم فقد برزت الى الوجود موجبات التعاون الدولي 

قبتھا معاھدة االفیون الدولیة الموقعة وقد اعت1909لمعالجتھا وكانت بدایة ھذه الجھود انعقاد لجنة شنغھاي لألفیون سنة 
والتي انضمت الیھا اطراف دولیة كثیرة وتوالت الجھود واالتفاقیات الدولیة الى ان وصلنا الى . 1912في شنغاھاي عام 

االتفاقیات الدولیة المعاصرة والتي تستھدف في مجموعھا حمایة مصلحة مشتركة اساسیة وھي الصحة العامة للبشریة 
.ال عن حمایة االسس االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للمجتمعات البشریة بكافة شرائحھاجمعاء فض

ومن اجل تسلیط الضوء على ھذا الموضوع سنحاول بحثة في نقطتین نكرس االولى لدراسة االتفاقیات الدولیة في حین 
:وعلى النحو االتينعرض في الثانیة االتفاقیات االقلیمیة وسنخصص فرعا مستقال لكل نقطة 

الفرع االول
االتفاقیات الدولیة على الصعید الدولي

لعل من ابرز االتفاقیات على المستوى الدولي ھي
1961االتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة -1

لقد كان الھدف الرئیس من ابرام ھذه االتفاقیة ھو عمل تقنین موحد لألحكام التي تضمنتھا المعاھدات المتعددة 
االطراف السابقة علیھا والتي كان معموال بھا في ذلك الوقت في مجال الرقابة على العقاقیر المخدرة ولعل من 

-:)57(ابرز ما جاء بھا من احكام في اطار مكافحة المخدرات ھي
االفیون (تحریم زراعة وانتاج جمیع المواد المخدرة واالتجار بھا واستخدامھا ألغراض غیر طبیة ال سیما -أ

).واوراق الكوكا والقنب
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ارساء نظاما شامال للتجارة الدولیة بالمخدرات یھدف الى السیطرة على الحركة المشروعة للعقاقیر - ب
.المخدرة وشرعیتھا وعدم تسربھا الى سوق التجارة

وضع اسس التعاون الوطني والدولي في مجال مكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات وذلك بان تقوم - ت
باتخاذ الترتیبات الالزمة على الصعید الوطني , مع مراعاة انظمتھا الدستوریة والقضائیة واالداریة , الدول 

لتنسیق التدابیر الرامیة الى قمع االتجار غیر المشروع بالمخدرات والتعاون مع االجھزة الحكومیة المختصة 
.)58(بطریقة سریعة

.1972بروتوكول االتفاقیة الوحیدة للمخدرات صیغتھا المعدلة ب-2
ادت زیادة اساءة استعمال العقاقیر المخدرة في كثیر من بقاع العالم في اواخر الستینات بالمجتمع الدولي للتفكیر 
في تعدیل احكام االتفاقیة الوحیدة للمخدرات ولعل من اھم تلك التعدیالت على مستوى مكافحة المخدرات 

:)59(االتي
كما اجاز لھا ھذا البروتوكول ان تستبدل حكم ألعقوبة على , نتاج االفیون تشدید الرقابة للحد من زراعة وا-أ

متعاطي المخدرات او تضیف الیھ من خالل اخضاعھ إلجراءات العالج والتعلیم والتأھیل والرعایة 
.االجتماعیة

لجھود ان ال تتجھ الجھود الدولیة نحو التأثیر في عرض المواد المخدرة فحسب بل ینبغي ان تمتد تلك ا- ب
.ایضا وبنفس القدر الى التأثیر في الطلب علیھا وخفضھ

1971اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة -3
وبعد مداوالت عدة اعتمد 1971عقدت االمم المتحدة مؤتمرًا العتماد اتفاقیة المؤثرات العقلیة في فینا عام 

:في اطار مكافحتھا للمخدرات االتيالمؤتمر االتفاقیة ومن اھم االحكام التي جاءت بھا ھذه االتفاقیة 
منع اي استعمال للمواد المدرجة على الجداول الملحقة باالتفاقیة فیما عدا االستعمال لألغراض العلمیة او -أ

.)60(االغراض الطبیة المحدودة لألشخاص المخصص لھم
.)61(حظر توجیھ اعالنات على المواد المؤثرة على الحالة العقلیة الى عامة الجمھور- ب
على الدول االعضاء اتخاذ كافة االحتیاطات العملیة لمنع سوء استعمال المؤثرات العقلیة واكتشاف ذلك في - ت

.)62(وقت مبكر وعالجھ بالتوجیھ والتعلیم والرعایة االجتماعیة
اعتبرت االتفاقیة كل فعل عمدي مخالف ألحكام االتفاقیة جریمة تستوجب العقاب بالسجن او غیره من - ث

بات السالبة للحریة مع اتخاذ اجراءات عالجیة وثقافیة ورعایة واعادة تأھیل اجتماعي بالنسبة لمتعاطي العقو
.)63(المؤثرات العقلیة كبدیل للعقوبات

.1988اتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة االتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة -4
:لمكافحة االتجار غیر المشروع للمخدرات یمكن ایجاز اھمھا بالتيجاءت ھذه االتفاقیة بأحكام ھامة جدا

تحدید جرائم وجزاءات موحدة نسبیا فیما یتعلق بسلسلة من االفعال العمدیة المرتبطة باإلتجار بالعقاقیر -أ
المخدرة یتعین على الدول االطراف تجریمھا وفرض جزاءات علیھا في اطار تشریعاتھا الداخلیة و من تلك 

فعال زراعة وانتاج ونقل وبیع وتوزیع المخدرات والمؤثرات العقلیة المساھمة في ارتكاب اي من تلك اال
الجرائم عن طریق االشتراك او التحریض او المساعدة كما اشارت الى مبدأ تسلیم المجرمین المتھمین بھذه 

.)64(الجرائم
ل المتأتیة من الجرائم المنصوص علیھا الزام الدول االطراف یضبط ومصادرة جمیع المتحصالت واالموا- ب

.) 65(في االتفاقیة اعاله
.)66(اجازت االتفاقیة للدول االطراف ان تطلب المساعدة القانونیة من طرف اخر- ت

الفرع الثاني
االتفاقیات الدولیة على المستوى االقلیمي

لعل من ابرز االمثلة على االتفاقیات الدولیة على الصعید االقلیمي ھي االتفاقیة العربیة لمكافحة االتجار غیر 
اذ كان من ابرز االسباب التي دفعت الدول العربیة لعقد ھذه 1994المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

ة االطراف یساورھا بالغ القلق من ازدیاد حجم انتاج المخدرات ان الدول العربی(االتفاقیة كما جاء في دیباجتھا 
والمؤثرات العقلیة والطلب علیھا واالتجار فیھا بطریقة غیر مشروعة على المستوى الدولي مما یشكل تھدیدا خطیرا 
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مجتمعات البشریة لصحة البشر ورفاھھم ویلحق بالغ الضرر بالقیم االجتماعیة والثقافیة واالسس االقتصادیة والسیاسیة لل
....)بكافة شرائحھا

:ولعل من اھم األھداف التي اجملتھا ھذه االتفاقیة لمكافحة المخدرات واالتجار بھا ھي
العمل بكافة السبل المتضافرة لحرمان المتاجرین بصورة غیر شرعیة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة من االیرادات -1

مي بھدف القضاء على الحافز الرئیس الذي یدفعھم الى ھذا النشاط غیر غیر المشروعة المتأتیة من نشاطھم االجرا
.المشروع وبالتالي شل نشاطات عصابات التھریب واحباطھا

القضاء على مشكلة اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلیة من جذورھا وبضمنھا الطلب غیر المشروع على -2
.)67(ة المستمدة من االتجار غیر المشروعالمخدرات والمؤثرات العقلیة وارباحھا الھائل

المطلب الثاني
موقف التشریع العراقي في مكافحة جریمة المخدرات

یعتبر المشرع العراقي االسبق بین التشریعات العربیة ال بل حتى االجنبیة في تشریع قانون یعنى بمكافحة المخدرات 
سمي بقانون منع زراعة قنب الحشیشة الھندي وخشخاش و1933فقد صدر اول قانون عراقي بھذا الخصوص سنة 

وتعدیالتھ اال ان 1938لسنة ) 44(ثم تاله قانون العقاقیر الخطرة والمخدرة رقم 1933لسنة ) 12(االفیون رقم 
النواقص التي انتابت ھذین القانونین ولضرورة ضم احكام اخرى اقتضتھا الضرورة وتبدیل تلك التي لم تعد تتفق مع ما

.)68(1965لسنة ) 68(صدر القانون النافذ رقم 1961ھو وارد في االتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 
ورغبة من المشرع العراقي في قانون مكافحة المخدرات النافذ في مكافحة ھذه الجریمة و الحد منھا فقد اوجد طریقتین 

:لتحقیق ھذه الغایة یمكن اجمالھا باالتي

الفرع االول
الوقائیة لمكافحة المخدراتالطرق

:باالتي1965لسنة ) 68(یمكن حصر الطرق الوقائیة التي اشار الیھا المشرع العراقي في قانون المخدرات رقم 
حصر صناعة المخدرات الوارد ذكرھا في الجداول الملحقة بھذا القانون بالمؤسسات والمحالت المجازة وعلى -1

لمادة الحصول على اجازة خاصة من وزارة الصحة بعد التشاور مع مكتب الشخص الذي یرغب في صناعة تلك ا
.)69(شؤون المخدرات

حصر المشرع استیراد المخدرات بتلك الوارد ذكرھا في الجدول الرابع من قانون المخدراتكورقة الكوكة والكوكائین -2
ببیان تنشره الوزارة في الجریدة وأمالحھ والمستحضرات الحاویة علیھا ومشتقاتھ واي مخدر اخر على ان ُتعّین 

الرسمیة بوزارة الصحة حصرا وأما بخصوص المواد المخدرة االخرى فال یجوز استیراد اي مادة اال بعد الحصول 
.)70(على اجازة خاصة من الوزارة باستیرادھا واقتناع الوزارة بضرورة الكمیة المطلوبة

من القانون بالحكومة العراقیة ) 5(من المادة ) 1(ھا في الفقرة حصر المشرع تصدیر اي مادة من المواد المشار الی-3
اما بخصوص بقیة المواد المخدرة فال یجوز تصدیر اي منھا اال باجازة من وزارة الصحة على ان یذكر في االجازة 

وانھ واسم كافة تفاصیل المخدر من اسمھ واالسم الدولي غیر التجاري لھ والكمیة المراد تصدیرھا واسم المصدر وعن
.)71(المستورد وعنوانھ او یتم اشعار مكتب شؤون المخدرات بذلك

كما اوجب المشرع العراقي على كل شخص مجاز یتعاطى المتاجرة بالمواد المذكورة والواردة في الجدول الملحق -4
خدرات المستوردة او بھذا القانون ان یقوم بتدوین اسمھ في السجالت الرسمیة التي تجھزھا الوزارة مع ثمن جمع الم

المشتراة كما اوجب على مصانع االدویة والمذاخر الطبیة المجازة ان تقدم نھایة شھر كانون الثاني من كل عام جدوًال 
سنویًا للسنة التقویمیة السابقة على االستمارة الرسمیة تبین فیھا الكمیات المستوردة المصنوعة والمصروفة 

.)72(خرىالخ من البیانات اال...والمصدرة
وقد اكد المشرع العراقي ومن خالل النص على ھذه االسالیب على اھمیة الدور الوقائي للقضاء على مسببات 

و نحن من جھتنا نشید بھذا الدور الفعال )الوقایة خیر من العالج(الجریمة قبل وقوعھا انطالقًا من المبدأ القائل 
.للمشرع العراقي

الفرع الثاني
العقابیة لمكافحة جریمة المخدراتالطرق 

خطة تھدف الى ان التدرج 1965لسنة ) 68(أختط المشرع العراقي عند بیان العقوبات في قانون المخدرات رقم 
فیھا تبعًا لخطورة الجاني ودرجة اثمھ ومدى تردیھ في ھوة االجرام ووازن بین المقاصد التي یتطلبھا القانون في الصور 

مة احراز المخدرات واالتجار بھا وقدر لكل منھا العقوبات التي تناسبھا وبغیة تسلیط الضوء على ھذا المختلفة لجری
- :الموضوع سنتناولھ وفق التقسیم االتي
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عقوبة جنایات المخدرات: اوًال
:تدرج المشرع العراقي في عقوبة جنایات المخدرات وفق الترتیب االتي

وھي عقوبة سالبة لحریة (او السجن المؤبد ) وھي عقوبة سالبة لحیاة المدان(فرض المشرع العراقي عقوبة االعدام-1
وھي عقوبة تكمیلیة ال تقوم وحدھا (ومصادرة االموال المنقولة وغیر المنقولة ) سنة15سنوات لغایة 5(المدان من 

لمختصة فعًال من االفعال لكل من ارتكب بغیر اجازة من السلطات ا) وانما تلحق بالعقوبة االصلیة بعد النص علیھا
:)73(األتیة
 من القانون او انتجھا او ) 3(استورد او صدر او جلب بأیة صورة من الصور المخدرات المذكورة في المادة

.صنعھا بقصد االتجار بھا او باعھا او سلمھا للغیر او تنازل لھ عنھا بأي صفة كانت
بأي صفة بقصد االتجارحیازة المخدرات او احرازھا او شراؤھا او تسلیمھا.
 زراعة النبات المخدر وفي اي طور من اطوار نموه ھو وبذوره بقصد االتجار وتكون العقوبة االعدام اذا عاد

.المتھم الى ارتكاب االفعال اعاله ثانیة
تتجاوز ال ) وھي عبارة عن عقوبة تكمیلیة وجوبیة(فرض المشرع العراقي عقوبة االعدام او السجن المؤبد وبغرامة -2

:)74(عشرة االف دینار وال تقل عن ثالثة االف دینار في الحاالت االتیة
 اذا كان المتھم من موظفي او مستخدمي الكمارك او من الموظفین العمومین الذین لھم بھذه المواد اتصال من

.اي نوع كان
او لمصلحتھااذا كان المتھم من افراد القوات المسلحة او مستخدمًا فیھا او كان یعمل معھا.

او الحبس الشدید بما ال یقل عن ) السجن مدة ال تزید على خمسة عشر سنة(فرض المشرع عقوبة السجن المؤقت -3
ثالث سنین وبغرامة ال تزید على الف دینار وال تقل عن خمسمائة دینار كل من حاز او أحرز المخدرات بقصد 

.)75(ا كان المتھم احد افراد القوات المسلحة او مستخدمًا فیھاالتعاطي واالستعمال الشخصي وتكون العقوبة مشددة اذ
.)76(فرض المشرع العراقي عقوبة الجریمة التامة على الشروع في الجریمة-4

عقوبة جنح المخدرات: ثانیًا
:)77(یعاقب بالحبس وبغرامة ال تتزید على الف دینار او بأحدى ھاتین العقوبتین كل من

 المخدرات او ضبط في مكان یجري فیھ تعاطیھا بحضوره وبعلم منھمن سمح للغیر بتعاطي.
 على تعاطي المخدرات او حسن لھ تعاطیھا) الثامنة عشر من العمر(من اغوى حدثًا لم یتم.

عقوبة مخالفات المخدرات: ثالثًا
:)78(عاقب المشرع العراقي في قانون المخدرات بغرامة ال تتجاوز مائتي دینار كل من

 حكمًا اخر من احكام القانونخالف.
 من علم بوجود نباتات القنب وخشخاش االفیون والقات وجنبة الكوكة مزروعة في مكان ما لألغراض المذكورة في

.ھذه المادة ولم یبادر بأخبار اقرب سلطة عن ذلك
كمیلیة وجوبیة وھي كما كما اوجب المشرع العراقي على المحكمة ان تحكم باإلضافة لما ورد في اعاله بعقوبات ت

وھذه العقوبات تلحق بالعقوبات االصلیة بحكم القانون اذا جاء في ) الغرامة والمصادرة فضًال عن غلق المحل(سبق القول 
یحكم في جمیع االحوال بمصادرة المخدرات المضبوطة وكذلك االدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ()79(القانون

كما اجاز للمحكمة ان تحكم بغلق كل مكان ...) بأتالف النباتات التي زرعت خالفًا ألحكام القانونارتكاب الجریمة ویحكم 
.ادیر او ھیئ لتعاطي او وصنع المخدرات وذلك لمدة ال تزید على سنة

ایداع المدمن احدى المصحات: رابعا
اجاز المشرع العراقي للمحكمة أیداع من ثبت ادمانھ على تعاطي المخدرات في احد المصحات الصحیة بدًال من 

:بالشروط االتیة)80(ایقاع العقوبة علیھ
یجب ان یثبت ادمان المتھم على تعاطي المواد المخدرة الن المدمن ضحیة من ضحایا المخدرات-1
المصحات مقصورًا فقط على حالة االتصال بالمخدر بقصد التعاطي واالستعمال االمر بإیداع المدمن في احدى -2

.الشخصي اما في حالة االتصال بالمخدر بقصد االتجار بھ فال یطبق ھذا االجراء
.ان الحكم بھذا التدبیر ھو حكم جوازي للمحكمة ال وجوبي-3
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.1965لسنة ) 68(من قانون المخدرات رقم ) 14(من المادة) سابعًا(ینظر نص الفقرة .80
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The Extent Of Iraqi Laws In Response Of The International
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Abstract

The history of human kind indicates that the humanity has known drugs or used them
for a quite some time; in fact it has a history that is almost equal to the history of
mankind.

Although the problem of drugs is global, the international community did not pay
attention to it but in the early twentieth century, whereas the complaints to fight this
social disease have arisen after the situations of taking them have increased, and in
spite of the high numbers of international agreements, covenants and protocols
concerning this matter, drug taking and trading is still one of the biggest problems
around the entire world in general and the Arabic countries in particular, as the latest
statistics indicates that (15%) of the world’s population are taking these drugs.

It is in our desire to shed the lights upon this dangerous disease and to reveal the
best ways to strive against it, so we deemed appropriate to display our marked
research (The extent of Iraqi laws in response of the international agreements’
requirements to strive against drugs crime) in three subjects, the first one is
specialized in defining drugs and their types while the second one is dedicated to
revealing the basis of drugs crime, however, the third one sheds the lights on the
position of the international agreements and the Iraqi legislation in the fight against
drugs crime.
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