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  ملخص جىفيذي 

شظم معاساث جىىسه ،  ان ول ظاهشة احخماغُت البذ ان جدظى باهخمام مً ٌػنى ببىاء املجخمؼ ٍو

امىُت واكخفادًت وغيرها وبذسحاث وغىذما جمتزج هزه الظاهشة او جدؽػب ميىهاتها لخخذاخل فحها اغخباساث 

مً ؤحل اللماء  خىىسة مػُىت ، فُخىحب ان جخمؼ هزه الظاهشة لفدق ومشاكبت الجهاث الػلُا في الذولت

املخذساث في الػشاق ، هزه الظاهشة البالغت الخىىسة والتي  وجفيُؼ ، هلفذ هىا ظاهشة ججاسة واظتهالنغلحها

، واخزث جفشك م اهثر اهدؽاسا واحعاغادولُت ، هجذها الُى  ومػاهذاث واجفاكُاث لت كىاهينجخمؼ لعلع

ظاهشة ظلبُت للغاًت هدخاج ان هخػشف غلى اظباب يُت املجخمؼ وجدذد مالمذ جىىسه ههفعها بلىة غلى ب

ا اهدؽاسها   اخزها خيزا مً جفىير وهمي خُاة الؽباب في الػشاق .خفـى

  

ٌ ، والتي جخمدىس خى  (محمود أدًب)السيد الىائب لى ولب غذث بىاءا غذساظت التي اهىحض في هزه ال

والزي  7502لعىت  05هبذؤ باالواس اللاهىوي املخمثل باللاهىن سكم ، كمُت املخذساث في مدافظت مِعان

 واغذاد املىكىفين واملحيىمين، ـىال الى الاغذام في خاالث مػُىتجشاوخذ فُه الػلىبت مً الحبغ البعُي و 

ار الخظىا ان املحافظت جلؼ في املشجبت الثاهُت  ،التي جظهش ان هزه املحافظت حؽهذ وؽاوا واظػا لهزه الخجاسة

الاظباب التي  زم هىحض في معخىي الفلش، ألاخشي  املحافظاث ة س اـذلمً هما انها  مً بين املحافظاث الاخشي 

ٌ ملترخاث املػالف  ،ػاوي ؤو الاججاس بهزه املمىىغاثدفػذ لخ ملػشفت خُثُاث  ظىف هبدثها في  ،جت والحلى

 املىلىع ومعبباجه وظبل غالحه.  
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 املخدراث جزيمت عابزة للحدودأوال : 

مت البعُىلِعذ ا مت املىظمت الػابشة ملخاحشة باملخذساث بالجٍش ت اهما هي ؼيل مً ؤؼياٌ الجٍش

الاهبر والابشص ألحهضة الػذالت الجىائُت للذٌو وافت ، جمثل الخدذي ي ًجشي اسجيابها في ؤهثر مً دولتللحذود الت

ت  والظُما بػذ ما ؼهذه الػالم مً اهفخاح اكخفادي وحغُير في العُاظاث الاكخفادًت التي جدبنى مبذؤ خٍش

 الخجاسة وجالش ي الحذود بين الذٌو .

جها وان وان في الػشاق فان الامش ال ًخخلف هثيرا غً باقي الذٌو في ما ًخػلم بمخاحشة املخذسا ث وجشٍو

ج املخذساث بين دٌو املىىلت ففي الىكذ الحالش اـبذ الذولت التي  الػشاق في العابم اخذ املمشاث لترٍو

عخاٌ وصساغت هبخت الخصخاػ ال ش اهىاغها الظُما ـىاغت مادة الىَش تي ًجشي فحها ـىاغت املخذساث وجىٍى

وجىفُزا اللتزاماجه  0690اجفاكُت املخذساث للػام  غلىالػشاق  حعخخذم في اهخاج مادة الحؽِؽت، وكذ ـادق

الا ان رلً لم ًىً وافُا ملىؼ وجحجُم ججاسة  0690لعىت  96الذولُت ؼشع كاهىن ميافدت املخذساث سكم 

جها  ىاغتها واصدًاد غذد املخػاويناملخذساث وجشٍو واملذمىين غلحها.  ولم ٌػذ الامش مشجبىا باملخذساث الىاسدة  ـو

لحذود خُث ؤزبدذ الخدلُلاث في بػن اللماًا التي خللذ فحها مداهم الخدلُم إمياهُت ـىاغت مً خاسج ا

بػن املىاد والىَشعخاٌ في مىابخ البُىث الػادًت واصاء ما جمثله هزه الظاهشة مً مخاوش غلى صحت الافشاد 

ن ازش هز مت واخالت مشجىبحها وظالمت املجخمؼ فان احهضة اهفار اللاهىن امام جدذ هبير ًخمثل في جلٍى ه الجٍش

ؼ كاهىن املخذساث واملؤزشاث الػللُت سكم  والزي دخل خيز الىفار  7502لعىت  05الى اللماء وكذ ٌؽيل حؽَش

اللاهىن الزي جىىغذ مىاده بين جفػُل ظبل الشكابت غلى هزه الخجاسة ومخابػت املخػاوين  0 7502ؤًاس  6في 

الخإهُل، هزلً جممً جإظِغ الهُئت الىوىُت مليافدت املخذساث ،  إلغادةوجىفير ظبل الشغاًت الالصمت 

ت خاـت بهزا الؽإن في وصاسة الذاخلُت لخخىلى صمام ميافدت املخذساث. جشاوخذ الػلىباث في  وجإظِغ مذًٍش

مالًين دًىاس بدم  0-3اؼهش وغشامت مالُت جتراوح بين  3هزا اللاهىن اًما لخبذؤ مً الحبغ ما ال ًلل غً 

فت وبُت لغير اغشاك الػالج الىبي، زم جشجفؼ الػلىباث لخفل الى بِب الزي ًفشف مىاد مخذسة لمً ـو

ذ ؤو جىلق بدعب هىع الجالى ظىىاث س متجً جٍض ُـهاالتي  ٍش  غلىبتللاهىن لخفل اخُاها الى ا هق غل

 الاغذام. 
                                                             

1
،  32/8/3112القاضً أٌاد محسن ضمد ، المخدرات والمؤثرات العقلٌة ، موقع مجلس القضاء االعلى ، جمهورٌة العراق ، مقال ،   

https://www.hjc.iq/view.3915/ 

 

https://www.hjc.iq/view.3915/
https://www.hjc.iq/view.3915/
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 أسباب اهدشار هذه الظاهزة في محافظت ميسانزاهيا : 

هشة ال جىدفش بإظباب مدذدة ، وال ًمىً ان جيؽإ بعبب ظشف مػين ، بل بالخإهُذ فان هىزا ظا 

ظشوف ظُاظُت ؤو احخماغُت مػُىت  ا اخذار مػُىت او اهخياظاث جتزامً وجمخذ لخخىىس غبر فترة صمىُت جذغمه

ُاث للمخابػت .  لخدبلىس في ما بػذ لخيىن ظاهشة ظلبُت جخىلب خلىال للمػالجت وجـى

جخميز مِعان باسجفاع غذد هفىظها الزًً ٌعىىىن املذًىت ملاسهت بعاهىحها في الٍشف غً مدافظاث 

بلغ  7570ان غذد هفىط املحافظت خعب جلذًشاث غام  لإلخفاءاخشي ، ار ًلذس الجهاص املشهضي 

ا ًؤؼش الٍشف، مم 3000555مجهم في املذًىت ، بِىما ٌعىً  6660555( ملُىن وعمت ، ٌعىً 007570555)

ت ، ؤؼش الجهاص املشهضي لإلخفاء ان . غلبت خالت املذهُت في املجخمؼ % مً ظيان 00 ؤما باليعبت للفئاث الػمٍش

غاما ، لزلً ٌػخبر املجخمؼ في مِعان مً املجخمػاث  95% مجهم فىق ا0ٌغاما ، و 00املحافظت هم جدذ 

وسبت جتزامً هزه اليعب مؼ اسجفاع  مشجفػت. الفخُت ؤو املشجفػت وعبت الؽباب، وبالخالي هىان كىة غاملت

با  7502، ار بلغذ في غام في املحافظت البعالت حػخبر مً لمً املحافظاث الاغلى خعب وصاسة ار ، %20جلٍش

في مدافظت مِعان وفم اخش  وسبت الفلزجؤؼش اسجفاع وعبت الفلش، ار بلغذ بذوسها الخخىُي، املعإلت التي 

، وهي بزلً جدخل املشجبت الثالثت غلى معخىي الػشاق 7506لعىت  %45,40مسح لىصاسة الخخىُي الػشاكُت 

، وهى سكم 7وعمت  0500000، لُفل غذد الفلشاء مً بين مجمىع العيان الى بػذ مدافظتي املثنى والذًىاهُت

 مجاٌغشلت لىثير مً الاختراكاث في  ، حػلهاحافظت مِعانلحذودي ملاملىكؼ امشجفؼ في مدافظت خذودًت. ف

مجمىغه مً الاظباب الاخشي هلخفها  الى باإللافت، مما ًجػل املحافظت امام جدذ خلُلي ، ججاسة املخذساث

  في :

ػها في داخل الاخُاء العىىُت . -0  هثرة امللاهي وجىَص

 جشن املذسظت والػمل املبىش .العىء ، سفلاء  -7

 سحاٌ الذًً بالخىغُت.لػف جىححهاث  -3

ً وحعِب الحذر. -0  اهففاٌ ألابٍى

 

                                                             
 لألحصاء ، وزارة التخطٌط ، العراقالجهاز المركزي   3
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باإلضافت الى مجموعت اسباب البد ان هذهزها بشكل جفصيلي جزجبغ بيشوء وهمو هذه الخجارة في 

 3العزاق ،  وهي :

الخفاوث الىبلي في املجخمؼ الػشاقي ، فبػن الؽشائذ التي حػاوي الفلش والمغىه الىفعُت املشجبىت به ججذ هفعها  -0

جي .   ممىشة الى الػمل في هزا املجاٌ ، جذاٌو واظخػماٌ ، وكذ ًخدىلىن الى مشوحين غلى معخىي البالد وبؽيل جذٍس

ت . -7  لػف جىفُز الذالئل واملبادئ الاسؼادًت الخىظُمُت لىـف ألادوٍت ، ومثلها الخاـت بالعُىشة غلى بُؼ الادٍو

لفشد وججػله ًخػاوى املخذساث ، ظىاء وان هزا الخػاوي ؤظباب هفعُت ، جخمثل في دوافؼ شخفُت حػخل في هفغ ا -3

بفىسة مىخظمت ، ؤم مخلىػت بدعب املىاظباث والظشوف . هزه الظشوف الىفعُت ًففها البػن بالفؽل 

والاخباه في اداء غمل ما وليي ًداٌو وعُان مشاسة رلً الاخباه او الفؽل فإهه ًلجا الى املخذساث همخػاوي زم ما 

ذكاء واظهاس  0مذمىا غلحها . ًلبث ان ًفبذ وكذ جيىن اظباب احخماغُت ؤخشي والشغبت في الخجشبت و جإزير الـا

ً او ختى العهش ألغشاك الػمل ؤو الذساظت   .0الشحىلت وجللُذ آخٍش

ت والخفىً الاحخماعي غالبا ما جيىن اخذ اظباب الخىحه هدى مثل هزه املماسظاث املؽبىهت ،  -0 الاخباواث الاظٍش

الخيؽئت الاحخماغُت مً كبل ألاظشة امللشون باالهفخاح الاغالمي واظخدىار وظائل الخىاـل الاحخماعي غلى ولػف 

خيز واظؼ مً رهً الُافػين والؽباب وجإزشهم الحخمي بها ، مما ًجػل بػن الفئاث هفعها امام خىك ججاسب 

 ههزه وبالخالي العلىه في بشازً املجهىٌ .

ئت الصحُدت وغُاب الاغالم املىحه اصاء هىزا كمُت وغذم اًالء الخىبُه مً خىىستها لػف الىاصع الذًني والخيؽ -0

 الحيز املىاظب مً الجهاث املػىُت .

ىذفؼ مجها املشاهلين ، فهي بىابت اولى ألنها  -9 الىدىٌ والخذخين ، جيىن هي الىافزة الاولى التي ًىىلم مجها الؽباب ٍو

بػن الذٌو الغشبُت ملبىلت احخماغُا ، لىجها حسحب الؽباب خاـت الى مىدؽشة ومشخفت )الىدىٌ والخذخين( وفي 

جي.  9ؤمىس اهثر خىىسة املخذساث وبػن اهىاع املعىىاث وبؽيل جذٍس

ب اللىاث الامىُت -2 ، ومدذودًت غذد املذسبين غلى جدبؼ  املعؤولت غً الخفخِؾ والخدشي غلى املخذساث ان لػف جذٍس

اث وغذد املشوحين للمخذساث ، ولػف املػلى  ت املخػللت بخجاسة املىاد املخذسة ، وكلت غذد الذوٍس ماث الاظخخباٍس

                                                             
2
 )مقتبسة من دراسة سابقة لنا عن ظاهرة المخدرات فً العراق( .  

سمٌرة حسن عطٌة ، دور المراكز البحثٌة فً الحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتأثٌرها على المجتمع العراقً ،  م م   4
 .3112،  42مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة ، العدد 

5
وث االستراتٌجٌة ، ابراهٌم مصحب الدلٌمً ، المخدرات واالمن القومً العربً ، كتاب لمركز االمارات للدراسات والبح   

 3112الطبعة االولى 
 https://www.aljazeera.net، / 2/11/3114د. حمود علٌمات ، منظور شامل للوقاٌة من المخدرات ، الجزٌرة ،    6
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الخػاون والخيعُم بين املحافظاث في جبادٌ املػلىماث  اد املخذسة ، باإللافت الى لػفالعُىشاث املخخفت باملى 

 2الامىُت .

مخابػت املتهمين وججاس املخذساث ، غلى اوػذام الخػاون الامني مؼ ؤحهضة الامً الاًشاهُت بؽان جبادٌ املػلىماث ، و  -6

الشغم مً وحىد غؽشاث مزهشاث الخفاهم العُاظُت والامىُت التي وكػتها خيىمخا الػشاق واًشان في املجاالث وافت . 

العماوة( في جبادٌ املػلىماث الامىُت  –مِعان  –وهزلً اوػذام الخػاون والخيعُم بين املحافظاث الثالر )البفشة 

ة املىلىبين ، وفي غملُاث جبادٌ الخبراث ، مما افلذها اللذسة غلى املخابػت لمً خذود الشكػت الجغشافُت وفي مىاسد

 6لهزه املحافظاث الثالر .

ش اغالمُت وبػن الادلت املعخمذة مً مفادس سظمُت بين غذد آخش مً الجماغاث الاسهابُت والجماغاث  -6 جشبي جلاٍس

ش اغالمُت بان املخمشدة والجماغاث املعلحت غير ال خابػت للذٌو وججاسة املخذساث. فػلى ظبُل املثاٌ ، رهشث جلاٍس

عتهلً ؤكشاؿ الىبخاغىن .  ا ًيخج َو هزه الاكشاؿ  6جىظُم داغؾ وغيره مً الجماغاث املعلحت في الػشاق وظىٍس

و هظشا غً فػلهم . التي ًدخاحها الخىظُم لجػل غىاـشه كىابل مىكىجه جىفجش في اي ميان بذون ادسان او معؤولُت 

 للذستها غلى هضع الخىف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
د.خالد حنتوش ساجد ، المخدرات فً العراق ، مالحظات مٌدانٌة فً المحافظات الجنوبٌة ، دراسة نشرها قسم االبحاث فً   

 3112البٌان ، بغداد ، اٌلول مركز 
8
 المصدر نفسه .   

 . 32، ص UNODC، مكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجرٌمة ،  3112تقرٌر المخدرات العالمً    9

 17000مـدير مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية : القاء القبض على 

2021حتى اواخر  2020متهم بتجارة وتعاطي الممنوعات منذ بداية   
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  اعداد اللضاًا ضمً رئاست محكمت اسخئىاف ميسان الاجحادًتزالثا: 

ان هزه الاسكام وسدث مً مجلغ اللماء الاغلى ، وهي اسكام سظمُت جىضح بالخففُل اغذاد  وؽير

اللماًا في وافت املحاهم خٌى حىاًت املخذساث. مً املهم ان وؽير الى ان مدافظت مِعان واهذ في ـذاسة 

خالٌ غذد اللماًا املحافظاث التي جخػشك لهزه الخجاسة غير املؽشوغت ظىاء غبىس ؤو حػاوي، ار اخخلذ مً )

 غلى معخىي الػشاق بػذ مدافظت البفشة املحارًت لها . املزهز الثاويادهاه( 

 محاهم الجىاًاث

عدد اللضاًا الغير  عدد اللضاًا املحسومت السىت

 محسومت

 عدد املحكومين

2000 52 0 30 

2000 78 0 53 

2002 70 0 44 

2003 90 0 75 

2004 030 0 88 

2005 55 0 35 

2006 088 0 98 

2007 022 0 80 

2008 75 0 52 

2009 070 0 000 

2020 204 0 065 

 00 محاهم ألاحدار

عدد اللضاًا الغير  عدد اللضاًا املحسومت السىت

 محسومت

 عدد املحكومين

2000 0 0 0 

                                                             
 فً ما ٌخص االحداث 3112و  3116مالحظة : ذكر تقرٌر مجموعة العمل الوبائٌة ارقاما اقل بكثٌر تخص االعوام  11
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2000 2 0 0 

2002 3 0 2 

2003 6 0 3 

2004 6 0 0 

2005 0 0 0 

2006 7 0 3 

2007 5 0 4 

2008 3 0 0 

2009 00 0 6 

2020 03 0 9 

 

 محاهم الجىح

عدد اللضاًا الغير  عدد اللضاًا املحسومت السىت

 محسومت

 عدد املحكومين

2000 0 0 0 

2000 0 0 0 

2002 0 0 0 

2003 0 0 0 

2004 0 0 0 

2005 58 0 58 

2006 25 0 25 

2007 053 0 047 

2008 436 0 438 

2009 528 0 532 

2020 390 6 403 
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 كاهون والتي وردث في الفصل الثامً مً ، مً الجدًز بالذهز الاشارة الى بعض املصعلحاث التي وردث آهفا في هذا البحث

مت املػاكب غلحها بإخذ الػلىباث  فالجىاًت،  جحذ عىوان )العلوباث( 2007املخدراث واملؤززاث العلليت لعام  هي الجٍش

 00الخالُت :

 الاغذام 

 السجً املؤبذ 

 .السجً اهثر مً خمغ ظىىاث الى خمغ غؽش ظىت 

مت املػاكب غلحها بإخذ الػلىبخين الخالُخين:الجىحتؤما   ، هي الجٍش

 .الحبغ الؽذًذ ؤو البعُي ؤهثر مً زالزت ؤؼهش الى خمغ ظىىاث 

 الغشامت 

مت املػاكب غلحها بإخذي الػلىبخين الخالُخين:املخالفتاما   ، هي الجٍش

 ظاغت الى زالزت ؤؼهش.الحبغ ال ً  بعُي ملذة اسبػت وغؽٍش

 .ذ ملذاسها غلى زالزين دًىاسا  الغشامت التي الًٍض

 

 

 

 

 عاظين للمسدشفياث ومزاهز الخأهيل في ميسان خاملزاجعين مً امل أعداد رابعا:

 ابُيذ فحهاسكاما  200907 و 2008 امو عل ريزها لافي جل مجموعت العمل الوبائيت ثوؽش  

اغذاد املشاحػين وىاغُت مً املخػاوين الى مشاهض اغادة الخإهُل واملعدؽفُاث ، وواهذ مدافظت 

 مِعان غلى الىدى الخالي :

                                                             
11

 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقً رقم )  
 ت ذات العالقة بموضوع المخدرات مجموعة تجتمع سنوٌا ٌرأسها مستشار فً وزارة الصحة بمشاركة جمٌع الوزارات والجها   13
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 روىس  املادة املحافظت

جدذ ظً 

02 

 اهار

جدذ ظً 

02 

 روىس 

فىق ظً 

02 

 اهار

 فىق ظً 

02 

الػذد الىلي 

 للمشاحػين

ادمان  مِعان

 دوائي

2 0 03 7 93 

ادمان  

 هدىلي

5 5 7 5 7 

 07 0 00 - - افُىهاث 

 0 - 0 - - ميؽىاث 
 2008الجدول ًوضح اعداد املزاجعين للمسدشفياث لعام 

 روىس  املادة املحافظت

جدذ ظً 

02 

 اهار

جدذ ظً 

02 

 روىس 

فىق ظً 

02 

 اهار

 فىق ظً 

02 

الػذد الىلي 

 للمشاحػين

ادمان  مِعان

 دوائي

- - 20 - 20 

 00 - 00 - - افُىهاث 

  ٌ  6 - 6 - - هدى
 2009الجدول ًوضح اعداد املزاجعين للمسدشفياث لعام 

 

هالخظ ان غذد املشاحػين ملشاهض الخإهُل ال ًدىاظب وغذد اللماًا التي خعمتها املحاهم في مِعان ، 

ادة في غذد املخػاوين، ان الاظباب وساء لػف الاكباٌ غلى  ادة غذد املحيىمين البذ ان ًؤؼش ٍص فٍض

مشاهض الخإهُل حػىد الى كلتها اـال ولػف امياهاث املخاح مجها الافت الى لػف الذافؼ وساء الػالج 

املشجبي بمػف الىفُدت والاسؼاد مً الجهاث املعؤولت في املجخمؼ، بالتزامً مؼ اخخمالُت الػىدة الى 

 عم الاوعان.الخػاوي بعبب وبُػت املىاد املخذسة التي مً الفػب حذا اخخفاء اغشالها مً ح
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في مِعان ، فلذ وؽش ممثل وصاسة الذاخلُت في احخماع مجمىغت الػمل الىبائُت املخدراث  إلحصائيتوباليسبت 

شا غً اهىاع وهمُت املىاد املخذسة املمبىوت خعب املحافظاث لػام 7506لػام  ، واهذ خفت 7506، جلٍش

 مدافظت مِعان غلى الىدى الخالي:

 هزسخال هيرويً أفيون  حشيش

 هغم 009000620 غم00735 هغم006350020 هغم2,900,040

   

جدل في املشجبت الثاهُت بػذ مدافظت البفشة،)ال  ميسانان مدافظت  مً خالل الاحصائيتجبين لىا  

الحدود وعملياث الدهم حؽمل الاخفائُت اكلُم وىسدظخان( ، وان هزه الاسكام جمثل حملت ماٌ جم لبىه في 

في  . ووان غذد املتهمين هى الاغلى مً بين املحافظاث ألاخشي  7506في غمىم املحافظت خالٌ غام  والخفخيش

 .هزه العىت

 

)حسب  مجلس  2009 و 2008ي جصييف للمحكومين واملوكوفين ضمً محافظت ميسان لعامخامسا : 

 :اللضاء الاعلى( 

 

 املحافظت

2008 

العدد 

 الكلي

 مخاجزة حعاظي وساء رجال موكوفين محكومين

 00 299 2 308 -- 300 300 ميسان

 

 

 املحافظت

2009 

العدد 

 الكلي

 مخاجزة حعاظي وساء رجال موكوفين محكومين

 062 268 4 426 -- 430 430 ميسان

 .ان الاعداد اعاله كابلت للزيادة او الىلصان وحسب كزاراث الحكم فيها ًخص اظالق لسزاح أو اًداع جدًد 



 مجلس النواب
 دائرة البحوث
 قسم البحوث

 

12                                       الباحث : مصطفى محمـد راضً                                                                          
 

 املعالجت والحلول  : ساساد

الواجب جىفيذها في ما ًخص السيعزة والزكابت على حزهت هذه املمىوعاث ،  هىان مجموعت مً الامور 

ًيبغي العمل بها وحعزيزها بشكل مسخمز وهي على الىحو الخالي ال  اما بينهجترابغ في  هثير منها هلاط عامت

 الحصز :

املخذساث واملؤزشاث الػللُت واكامت الىذواث والىسػ في لشوسة جفػُل دوس الاغالم للخػٍشف بخىىسة  -0

 املذساط والجامػاث لخىغُت الىلبت .

جىحُه خىباء الحعُيُاث والجىامؼ ورلً مً خالٌ جخفُق وكذ مدذد ازىاء خىبت الجمػت  -7

 لخىحُه وجىغُت الؽباب .

وهى ما هق غلُه كاهىن  ملػالجت وجإهُل املخػاوين في ول مدافظت. خخففتاوؽاء مشاهض وبُت م -3

 ، وحػذًل اللاهىن لِعمذ بفخذ مشاهض ؤهلُت.7502لعىت  05خذساث الػشاقي سكم ميافدت امل

 الغير مجاصة ومداظبتهم بؽيل مؽذد.وروي املهً الصحُت حؽذًذ الشكابت غلى الفُذلُاث واملزاخش  -0

ت املمىىغت واملخذسة والتي ًخم الخذاٌو بها مً كبل الف -0 فت وبُت.مشاكبت الادٍو  ُذلُاث بذون ـو

ت واملىمالث الغزائُت. اللماء غلى ظاهشة البعىاث -9  )الجىابش( والتي جبُؼ ألادٍو

 

 

 : أهمها   محافظت ميسانمكافحت املخدراث في جخص  الى السيد الىائب مالحظاث هىان مجموعت

لحُاصة املخذساث  الزًً ًللى اللبن غلحهمهثير مً ، ان  03الخظىا مً اسكام هُئت املىافز الحذودًت -0

هم مً الاحاهب ، وجدذًذا مً الاًشاهُين . فاملحافظت فحها مىافز خذودًت مؼ اًشان ، وفي هفغ الىكذ 

ت ، لزلً جيىن غشلت لىثير مً هزه الخشوكاث . لزا مً  جدخىي خلٌى هفىُت وميؽأث خٍُى

ٌ ٍش الػاملين فالمشوسي العُىشة غلى املىافز الحذودًت مً خالٌ جذٍسب وجىى  هزه  حها للحذ مً دخى

مىً الاظخفادة مً الػلىد الىفىُت مؼ الؽشواث الاحىبُت في ان جلىم بخ ،املىاد جهيز الاحهضة ألامىُت ٍو

                                                             
 كتاب هٌئة المنافذ الحدودٌة .  12
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وجفػُل مزهشاث الخفاهم مؼ  لىؽف املخذساث. K9املػىُت باألحهضة والىالب البىلِعُت املذسبت 

 غير املؽشوع.الجاهب الاًشاوي في ما ًخق الحذ مً هزه الخجاسة والىلل 

ب اليىادس الػشاكُت الػاملت بلماًا املخذساث مً خالٌ اظخخذام الخىىىلىحُا . -7  جذٍس

ؼ والفػاٌ غً هزه املمىىغاث فىس وسودها الى الجماسن . -3  جىفير احهضة ومػذاث للىؽف العَش

0- . ً  جىفير فشق الىالب البىلِعُت لغشك فدق خلائب وامخػت املعافٍش

ادة الخيعُم بين  -0  الاحهضة الامىُت الػشاكُت في جبادٌ املػلىماث .ٍص

 دغم العلىاث اللمائُت في املحافظت بغُت ان جخمىً مً الالىالع بمهامها بؽيل فػاٌ وآمً. -9

ذ ميافأث مالُت مػخبرة  -2 ً و ـس ؤفشاد اللىاث الامىُت التي جمبي هزه املىاد)هما وان مػمٌى به للمخبًر

مجهم مهماث مىاسدة ألفشاد هزه الػفاباث بؽيل مدفىف  اًام الىظام البائذ(  ظُما  مً ًؤدي

 باملخاوش.

جفػُل دوس حهاص املخابشاث وحهاص ألامً الىوني لخدبؼ افشاد هزه الػفاباث خاـت انهم ٌعخػملىن  -6

 اخُاها بػن الخىبُلاث والالػاب الالىتروهُت ألحل الخىاـل فُما بُجهم تهشبا مً الىظائل الاخشي.

 

هبيرة وجدذًث  مشوهتحػخبر ميافدت الاججاس باملخذساث وحػاوحها مً املعائل التي جخىلب 

ض املهاساث ، فهي ال جلف غىذ احشاءاث مػُىت وان واهذ مهمت ، وكذ جيىن  معخمش في البرامج وحػٍض

راث مػظم الاحشاءاث مخإخشة في الػشاق بعبب الظشف الشاهً ووحىد جإزير للفعاد واملحاباة والخإزي

، الا ان الؽشوع بىلؼ اظتراجُجُت ووىُت مليافدت ل في هزه الاحهضة املخخفتغلى غمل مفاـ

املخذساث اـبذ مً املعائل امللحت والتي جخىلب حهذا هبيرا ملىؼ اججاه الامىس مً الاهفالث وخماًت 

 املجخمؼ بالؽيل املىلىب . 
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 : املصادر

ت الػشاق ، ملاٌ ،  -0 اللاض ي ؤًاد مدعً لمذ ، املخذساث واملؤزشاث الػللُت ، مىكؼ مجلغ اللماء الاغلى ، حمهىٍس

73/6/7502  ،https://www.hjc.iq/view.3915/ 

 الجهاص املشهضي لألخفاء ، وصاسة الخخىُي ، الػشاق -2

، دوس املشاهض البدثُت في الحذ مً ظاهشة اهدؽاس املخذساث وجإزيرها غلى املجخمؼ الػشاقي ،  م م ظميرة خعً غىُت -3

ت للذساظاث الػشبُت والذولُت ، الػذد   .7503،  03مجلت املعدىفٍش

ابشاهُم مصحب الذلُمي ، املخذساث والامً اللىمي الػشبي ، هخاب ملشهض الاماساث للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت  -4

 7553لىبػت الاولى ، ا

شة ،  -5  https://www.aljazeera.net، / 3/05/7550خمىد غلُماث ، مىظىس ؼامل للىكاًت مً املخذساث ، الجٍض

د.خالذ خىخىػ ظاحذ ، املخذساث في الػشاق ، مالخظاث مُذاهُت في املحافظاث الجىىبُت ، دساظت وؽشها كعم  -6

 7502الابدار في مشهض البُان ، بغذاد ، اًلىٌ 

ش املخذساث الػالمي  -7 مت ،  7502جلٍش  ، UNODC، مىخب الامم املخدذة املػنى باملخذساث والجٍش

 املػذٌ. 0696( لعىت 000كاهىن الػلىباث الػشاقي سكم ) -8

ىُابُت ، جفذس غً دائشة البدىر ال البدىربدث ميؽىس في مجلت  مفىفى دمحم ساض ي ، ظاهشة املخذساث في الػشاق ، -6

 7570، مجلغ الىىاب ،  والذساظاث الىُابُت

https://www.hjc.iq/view.3915/

