
 

 مدخل :

ت حػاَي اإلاسضعاث ظاهغة مغيُت حػاوي منها ؤؾلب  بن مكٍل

 ً اإلاجخمػاث ؤلاوؿاهُت، لًٌ صعحت زُىعتها جسخلل م

مجخمؼ بلى آزغ جبػا الهدكاع حجم هظه الظاهغة قيها، 

واإلاسضعاث حػض مً ؤزُغ ألاوبئت التي تهضص اإلاجخمػاث 

ت في الػهغ الخايغ، خُث جخطح زُىعة هظه  البكٍغ

ؾلىى اإلاخػاَحن ؤو اإلاضمىحن غلى ألاوياع  اإلاكٍلت في ؤزغ 

الاحخماغُت والانخهاصًت والهاهىهُت والصخُت في اإلاجخمؼ 

الظي ٌػِكىن قُه، خُث ًخمثل طلَ مً الىاخُت الاحخماغُت 

في اجهُاع ألاؾغة وحػغيها لألهكهاُ ؤو الُالم والكهغ وجكٌَ 

 في الػالناث الاحخماغُت، وقهض نضعة الخكاغل والخػامل مؼ

 ً ألازٍغً، وجدٌم بالخهغقاث صازل ألاؾغة وزاعحها، ؤما م

 الىاخُت الهاهىهُت جظهغ في اػصًاص 

مػضالث الاهدغاقاث والهًاًا التي ًغجٌبىجها هدُجت الاؾخؿغام 

 مً بحغاءاث 
ً
في الؿلىى ؤلاحغامي، ألامغ الظي ًخُلب مٍؼضا

ت والهًاء إلاىاحهت هظه اإلاكٍلت، يما ًخمثل الجاهب  الكَغ

نخهاصي في الاؿاثغ اإلااصًت التي حػىص غلى اإلاجخمؼ حغاء الا

ًان مً اإلامًٌ ؤن حؿاهم  ت التي  قهضه لهظه الػىانغ البكٍغ

في غملُت البىاء والخىمُت في اإلاجخمؼ، خُث ٌػخبر اإلاخػاَىن 

زؿاعة غلى ؤهكؿهم وغلى اإلاجخمؼ مً خُث ؤجهم نىي غاملت 

ى طوحهم وغلى مػُلت غً الػمل وؤلاهخاج ٌػِكىن غالت غل

ل ال ٌؿاغض غلى الخهضم  اإلاجخمؼ، وبن ؤهخجىا قةهخاحهم يُػ
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  بحث وصفي ثحليلي -املرثبطة بحعاطي املخدرات املشكالت الاجحماعية والجنائية 

  

   

 زانا أحمد بيرداود                           

 حامػت نالح الضًً،ًلُت آلاصاب، نؿم غلم الاحخماع

  

 خالصة البحث  

بخػاَي اإلاىاص اإلاسضعة، ؤي مػغقت ؤزغ الخػاَي بظهىع ح اع الاحخماغُت اإلاغجبُت  هضف هظا البدث مػغقت آلاز

الاحخماغُت غلى مؿخىي الكغص وألاؾغة واإلاجخمؼ. ومً هاخُت آزغي خاولذ البدث  ؤهىاع مً اإلاكاًل

إلاترجبت غً حػاَي اإلاسضعاث، ؤي مػغقت صعحت الػالنت بحن اعجٍاب ؤهىاع  ت ا مػغقت ؤبغػ اإلاكٌالث الجىاُث

جىاُو اإلاىاص اإلاسضعة. وما ًسو اإلاىهج، اغخمض البدث غلى مىهج الىنك ي مسخلكت مً الجغاثم وبحن 

لي لى  .الخدُل هخاثج مً ؤهمها: ؤن حػاَي اإلاسضعاث وبالىىاع اإلاسخلكت ًاصي ب ونض جىنل البدث بلى غضة 

غُت في  ظهىع غضص مً اإلاكٌالث الاحخماغُت مً ؤبغػها الخكٌَ ألاؾغي وقهضان الضوع والىظُكت الاحخما

اإلاجخمؼ، وبالخالي قهضان اإلاٍاهت  ألاؾغة واإلاجخمؼ، وغضم الهضعة غلى الخكاغل و الخٌُل ؤلاًجابي مؼ ؤقغاص

لخػاَي ٌػخبر ؾلىى مًاص للهُم   غً ؤن ا
ً
ضعاس ي، قًال الاحخماغُت والانخهاصًت واإلاهىُت والخدهُل ال

 بمهالح ؤقغاصها الاام والػام، بالخالي 
ً
 لهاهىن الضولت ومًغا

ً
والػاصاث الاحخماغُت في اإلاجخمؼ ومسالكا

حُت يبحرة مً الكباب ٌػض غىهغ نلو وايُغاب ألمً اإلاجخمؼ ، هظا بلى حاهب قهضان َانت ونىة اهخا

م ًىعصؾخان/ الػغام.  نها بنُل مخػاَي اإلاسضعاث في حمُؼ صُو الػالم ومً ُب دت بحن  الظًً ًمثلىن ؤيبر قٍغ

ًالؿغنت والىهب  ت  حغاثم اإلااُل ت باعجٍاب   ؤما غً اإلاكٌالث الجىاثُت، قإن ظاهغة الخػاَي لها غالنت نٍى

ًاألغخضاء غلى ؤغغاى والاخخُ اُ وزُاهت ألاماهت، وحغاثم الهخل ؤو الكغوع قيها، وحغاثم ؾحر ألازالنُت 

ً، وخىاصر  ً والؼها والخدغف الجيس ي، واعجٍاب حغاثم ألاغخضاء الجؿضي ؤو اللكظي غلى آلازٍغ آلازٍغ

 ما ٌؿببها الخػاَي مً اهدكا
ً
ب، قًال ع ؤمغاى الهاجلت الؿحر اإلامُخت، وحغاثم ؾؿل ألامىاُ والتهٍغ

 ًالكحروؽ الٌبض وألاًضػ.
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ؤو الخىمُت بل نض ًٍىهىن في مؿخهبل خُاتهم غىامل هضم 

 غً يػل ؤصاء ويكاءة 
ً
و لػملُت ؤلاهخاج. قًال وحػٍى

اإلاخػاَي ؤو اإلاضمً لػمله وؾىء بهخاحه ألن ؤلاهخاج ًخُلب 

 ؾلُمت، وهظا ال ًٍىن 
ً
 وغهىال

ً
 هدُجت حػاَي  ؤبضاها

ً
مخىقغا

اإلاسضعاث ؤو ؾحرها مً اإلاظاهغ اإلاغيُت التي تهضص ؤمً اإلاجخمؼ 

 في 
ً
وؾػاصجه. بظلَ ًمًٌ الهُى بإن اإلاسضعاث جدضر قخىعا

 في الصخت، مما ًاصي 
ً
ا  في ألاغهاب وهبَى

ً
الجؿض وزضعا

زىع الىكـ وجمُؼ الالو وجدلل ؤلاعاصة ويػل الكػىع 

ًجػل اإلاخػاَحن ؤغًاء ؾحر باإلاؿاولُت والىاحب، مما 

نالخحن في حؿم اإلاجخمؼ. يما ؤن اإلاخػاَحن اإلاسضعاث نض 

 غلى خُاة آلازٍغً مً خُث ؤجهم غىهغ نلو 
ً
ٌكٍلىن زُغا

وايُغاب ألمً اإلاجخمؼ في ؾػيهم للبدث غً قَغؿت 

 .ًهخىهىجها

وبٍؼاصة بنباُ الكباب غلى حػاَي اإلاىاص اإلاسضعة، 

 غلى 
ً
مجغص خاالث قغصًت ًمًٌ الخػامل لم ٌػض ألامغ مهخهغا

مػها، مً زالُ اإلاىظىع الكغصي، ؾىاء بالػالج الُبي ؤو 

الجىاجي، بل جدُى ألامغ بلى ظاهغة احخماغُت زُحرة البض ؤن 

هىظغ بليها مً مؿخىي بحخماعي ونىمي، خُث حكحر بُاهاث 

الخهٍغغ الهاصع غً مٌخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني باإلاسضعاث 

مت لػام %( 5( ملُىن قغص ؤي هدى )247(، ؤن )2015) والجٍغ

م البالؿحن حػاَىا اإلاسضعاث مغة واخضة غلى  مً ؾٍان الػال

%( 0.6( ملُىن مً مخػاَي اإلاسضعاث ؤو )29.5ألانل، وان )

مً ؾٍان الػالم البالؿحن ٌػاهىن مً ايُغاباث هاقئت غً 

حػاَي اإلاسضعاث، وؤن وؿبت الىقُاث الىاحمت غً حػاَي 

(، وان 2015( بلى )2000%( مً )60ث اعجكػذ بلى )اإلاسضعا

 بحن 
ً
ًاهذ ؤيثر ؤؾخسضاما مسضع الهىب )الخكِل، اإلااٍعجىاها( 

( ملُىن قغص، ومً زم 183اإلاخػاَحن، خُث ونل الػضص بلى )

( 37الػهانحر اإلاسضعة )ألامكُخامُىاث واإلايكُاث( بػضص )

ً( بػضص ملُىن مخػاَي، وبػضها اإلاازغاث ألاقُىهُت )الهحروٍ

ًاإليؿخاس ي 35) ( ملُىن قغص، وبإغضاص ؤنل للمسضعاث ألازغي 

ًاًً )جهٍغغ اإلاسضعاث الػالمي،  (. 9:م2017وألاقُىن والٍى

وفي الػغام ؤصث ظغوف الخغب والكىض ى ألامىُت والاحخماغُت 

ويػل جىكُظ الهاهىن وجؼاًض اغضاص الىاػخحن واإلاكغصًً 

ى عواج اإلاىاص اإلاسضع،  واعجكاع مػضالث الكهغ وجكص ي البُالت بل

 بػض قخذ اإلاػابغ الخضوصًت مؼ صُو الجىاع بػض غام 
ً
زانت

(، وقدؿب جهاٍعغ وػاعة الصخت الػغانُت قةن مً بحن 2003)

تراوح ؤغماعهم بحن )  30-18ًل غكغة قبان غغانُحن ج
ً
( غاما

 
ً
قةن زالزت بلى ؤعبػت منهم مضمىىن، وغلُه ؤنبذ الػغام مػبرا

 للم
ً
ًان في الؿىىاث التي حؿبهها ومؿتهلٍا ىاص اإلاسضعة بػضما 

ً واإلاغوححن   لها قهِ، خُث ؤن غضص اإلاخاحٍغ
ً
ٌكٍل مػبرا

ًان ال ًخجاوػ )2003واإلاهغبحن للمسضعاث في الػغام )  )321 )

، الا ؤن اغضاصهم جىامذ ختى ونلذ )
ً
( بلى 2009شاها

. وعجخذ الاخهاثُت الهاصعة غً ألامم 1415)
ً
( شاها

( ؾىىاث الهاصمت ؾخكخَ بالكباب الػغاقي في 10ؤن )اإلاخدضة 

-423، م2016خاُ بهي الىيؼ غلى ما هى غلُه )الضلُمي، 

(. ولهض ؤيض اإلاكىيُت الػلُا لخهىم ؤلاوؿان في الػغام 425

 للمسضعاث بيؿبت 2018غام )
ً
(، ؤن الظًىع ؤيثر حػاَُا

( مىنىف في مغايؼ الاخخجاػ ؤما 6672%( بىانؼ )89.79)

( مىنىقت، وؤن 134%( بىانؼ )10.2ار قخبلـ وؿبتهم )ؤلاه

 للمسضعاث هي قئت الكباب 
ً
الكئاث الػمٍغت ألايثر حػاَُا

ت مً ) %(، 40.95ؾىت( بيؿبت ) 39-29وجدضًضا الكئت الػمٍغ

ت مً ) %(، وبحن 35.23ؾىت( بيؿبت ) 29-18جليها الكئت الػمٍغ

 هي الٌَغؿخاُ بي
ً
%( 37.3ؿبت )ؤن ؤيثر ؤهىاع اإلاسضعاث حػاَُا

( بيؿبت 1-ومً زم خبىب الٌبخاحىن واإلاػغوف باؾم )نكغ

%( وهي اخضي اإلاكخهاث الٌُمُاثُت بماصة 28.35)

ت  ألامكُخامحن، ومً زم ألاهىاع اإلاسخلكت ألازغي مً الاصٍو

(. 2018الػغام، -اإلاهضثت )مكىيُت الػلُا لخهىم ؤلاوؿان

ظمت وقُما ًسو بنلُم ًىعصؾخان/الػغام، قهض نضع مى

الثهاقت والىعي يض اإلاىاص اإلاسضعة بإن غضص مخػاَي اإلاسضعاث 

-3000ًان بحن ) 2010في انلُم ًىعصؾخان/الػغام غام 

تًراى 5000  غلى حمُؼ ؤهىاع اإلاسضعاث، وبسانت ال
ً
( مضمىا

والخكِل والهحروًٍ والٌغاى وألامكُخامُىاث )مدتمتص، 

بنلُم (. بِىما جايض هُئت خهىم ؤلاوؿان في 73، م2013

ًىعصؾخان/الػغام، غلى ؤن غضص اإلاىنىقحن واإلادٍىمحن غليهم 

، الاام بالخػاَي وؤلاججاعة 2018في نًاًا اإلاسضعاث لػام 

ًاهذ ) ( جمذ مدايمتهم غلى هظه 1270( قغص، منهم )2174بها 

(. ووقها إلخهاثُت 2018الهًاًا )هُئت خهىم ؤلاوؿان، 

م، جبحن ؤن حػاَي اإلاسض عاث بحن الكباب عؾمُت في ؤلانُل

 اعجكػذ بيؿبت 35 -16الظًً جتراوح اغماعهم بحن )
ً
( غاما

( )حٍغضة الهباح 2019-2018%( زالُ الػامحن )5)

ت الػامت 1،م2019الجضًض، (. وؤظهغث بخهاثُت مضًٍغ

ًا  إلاٍاقدت اإلاسضعاث في ؤلانلُم، ؤن غضص اإلاتهمحن بهًا

( 2019الخػاَي في مداقظتي ؤعبُل وصهىى في بضاًت غام )

( متهم، وفي مضًىت 977وختى جهاًت الكهغ الخاؾؼ ونل بلى )

( متهم، ونضعث حػاَي ماصة 270الؿلُماهُت ونل )

، وحػاَي الػهانحر الُبُت اإلاسضعة  الٌَغؿخاُ اإلاغجبت ألاُو

واإلايكُت جإحي في اإلاغجبت الثاهُت، وفي اإلاغجبت الثالثت ًاهذ 

( جم 2019-2018لخػاَي مسضع الخكِل. وبحن الػامحن )

( يُلى ؾغام مً اإلاىاص اإلاسضعة مسخلكت 541يبِ ما ًهاعب )

قهِ في خضوص مداقظت ؤعبُل وصهىى مً هىع الهحروًٍ 
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والٌغؾخاُ مُث والخكِل وجٍغاى والخبىب الُبُت اإلاسضعة) 

ت الػامت إلاٍاقدت اإلاسضعاث،  (. وان اهدكاع هظه 2019مضًٍغ

 الظاهغة اإلاغيُت وبهظه الهىعة في ؤلانلُ
ً
 زُحرا

ً
م، ٌػض ماقغا

نض حهضص ؤلاؾخهغاع ؤلاحخماعي والخُاة ألاؾٍغت وألامً الهىمي 

 .والانخهاصي في البلض

ولٍىن حػاَي اإلاسضعاث مً ؤزُغ اإلاكاًل التي  

جىاحه اإلاجخمػاث ؤلاوؿاهُت في غهغ الغاهً، والن اإلاجخمؼ 

الٍىعصي يمً بَاع هظه الضاثغة الاُحرة، بدُث ال ًسلى مً 

 غلى حىاهبها الاحخماغُت هظه ا
ً
لظاهغة اإلاغيُت التي جازغ ؾلبا

وألامىُت وغلى مؿخىي الكغص والاؾغة واإلاجخمؼ، بؿبب غالنتها 

باعجٍاب ؤهماٍ مسخلل مً الاهدغاقاث الؿلىيُت والجغاثم. 

ومً هظا اإلاىُلو ًمًٌ جدضًض مكٍلت هظا البدث بما هُت 

ػالنت بخػاَي ؤهم  اإلاكٌالث الاحخماغُت والجىاثُت طاث ال

ُ الدؿائالث آلاجُت  :اإلاسضعاث، وطلَ مً زال

ؤ: هل ؤن حػاَي اإلاسضعاث ًاصي بلى ظهىع اإلاكٌالث 

 الاحخماغُت غلى مؿخىي الكغص وألاؾغة واإلاجخمؼ؟

ب: هل جىحض غالنت بحن حػاَي اإلاسضعاث واعجٍاب ؤهىاع 

 مسخلكت مً الجغاثم؟

زغ غلى ألامً ث: هل ؤن الخػاَي وؤلاججاع باإلاسضعاث له آلا

 ؤلاحخماعي والانخهاص الهىمي للضولت؟

 بحن اإلاخػاَحن؟
ً
 ر: ما هي ؤيثر اهىاع اإلاسضعاث بؾخسضاما

بهظا قإن ؤلاحابت غلى ؤؾئلت البدث ٌكٍل  

 :ؤهضاقه، وهي غلى هدى ألاحي

ؤ: الخػغف غلى ؤهم اإلاكٌالث الاحخماغُت الىاحمت غً ظاهغة 

 .ألاؾغة واإلاجخمؼحػاَي اإلاسضعاث غلى مؿخىي الكغص و

ب: مػغف الػالنت بحن حػاَي اإلاسضعاث واعجٍاب ؤهىاع 

 .مسخلكت مً الجغاثم

ث: مػغقت آزغ الخػاَي وؤلاججاع باإلاسضعاث غلى ألامً 

 .ؤلاحخماعي والانخهاص الهىمي للضولت

 بحن اإلاخػاَحن
ً
 .ر: الخػغف غلى ؤيثر ؤهىاع اإلاسضعاث اؾخسضاما

ت البدث، ًمًٌ ج ٍ وبسهىم ؤهُم دضًضها مً زالُ الىها

 :آلاجُت

ؤن حػاَي اإلاسضعاث واإلاكٌالث الاحخماغُت والجىاثُت  :1

اإلاغجبُت بها مً اإلاىيىغاث التي هي بداحت ماؾت بلى الضعاؾت 

ًاصًمُت في مجاُ غلم الاحخماع وغلم ؤلاحغام،  مً الىاخُت الا

 لخضازت هظه الظىاهغ في مجخمػىا، ولهلت الضعاؾاث 
ً
هظغا

 .في هظه اإلاجاُالػلمُت 

ؤن صعاؾت ظاهغة حػاَي اإلاسضعاث لها ؤهمُت جُبُهُت  :2

 ُ باليؿبت للماؾؿاث الاحخماغُت وألامىُت، الًىجها جداو

الخػغف غلى ؤبغػ اإلاكٌالث الاحخماغُت وؤلاحغامُت اإلاترجبت 

بخػاَي اإلاىاص اإلاسضعة، وماهي الؿبل الػملُت والػلمُت 

اجساط الاُىاث الصخُدت إلاىاحهت هظه اإلاكٍلت الاُحرة، و 

في الخػامل مػها، وجىغُت قػالت إلاىاحهت هظه آلاقت الاُحرة 

    .التي تهاحم الكباب في اإلاجخمػاث ؤلاوؿاهُت

وقُما ًسو مىهج البدث، اغخمضها غلى مىهج  

الىنكي الخدلُلي في جكؿحر اإلاػُُاث بهضف الىنُى لىخاثج 

َي جىضح آلازاع الاحخماغُت وؤلاحغامُت الىاحم ت غً حػا

اإلاسضعاث. غلُه قإن هظه البدث ًهؼ في صاثغة البدىر 

ت  .الىظٍغ

: ثحديد املفاهيم
ً
 :أوال

 :املشكالت الاجحماعية :1

اإلاكٌالث الاحخماغُت مً اإلاىيىغاث ألاؾاؾُت  

 : التي ًدىاولها غلم الاحخماع بل ًظهب بػٌ الػلماء بلى الهُى

اإلاكٌالث الاحخماغُت. وهي ؤنَّ مهمت غلم الاحخماع هي صعاؾت 

مً اإلاىيىغاث التي جغجبِ باإلوؿان وبإصواعه الاحخماغُت 

حره  ومضي اهضماحه في خُاة مجخمػه وجىاقهه مؼ نُمه ومػاً

ص ي،   )1، م2012وؤصواعه للىاحباث اإلاىاَت به )الهَغ

ولهض غغف "واًيبحرى" اإلاكٌالث الاحخماغُت غلى  

ها ؤهماٍ ؾلىيُت ؤو خاالث حػض مغقىيت ؤو ؾحر مغؾىب قيها  ؤجَّ

مً نبل غضص يبحر مً ؤغًاء اإلاجخمؼ وبنَّ هاالء ألاغًاء 

ٌػترقىن بًغوعة ونـ الاُِ والبرامج وجهضًم الاضماث 

ؤلانالخُت في مجابهت هظه اإلاكٌالث والخض مً مكػىلها. 

 بإجها اهدغاف وانعي ؤو زُالي غً الهاغضة 
ً
وغغف ؤًًا

ص يبحر مً الىاؽ ؤي بجها جخػلو الاحخماغُت التي ٌػتز بها غض

بالهُم التي ًهضؾها الىاؽ وال ًمًٌ ؤلاخاَت بها صون ؤلاخاَت 

ًاهذ ؾاثضة  بخلَ الهُم قهي بطن نغاع نُمي بحن نُم 

 مً الؿُُغة غلى يماثغ 
ً
ومهضؾت في اإلاجخمؼ جماعؽ قِئا

ض  الىاؽ وجىحه ؾلىيهم وبحن نُم ؤزغي حضًضة مخهاغضة جٍغ

 
ً
ها  في الىحىص مثل الجزاع الهاثم بحن  ؤْن حكو لها ٍَغ

ً
حضًضا

ضي اإلاكغوباث الٌدىلُت ومػاعييها) الهَغل،  ، 2012مٍا

 بإجها ظاهغة بحخماغُت نازبت حػٌغ 1م
ً
(. يما حػغف اًًا

خُاة غضص يبحر مً ابىاء اإلاجخمؼ إلاا حؿببه مً آزاع ؾلبُت غلى 

 همِ غالناتهم وجكاغلهم وحؿخضعي الجهىص آلػالت هظه الازاع 

ًي و مٌُاف،   ).13، م2018الؿلبُت)جغ

وحػغف اإلاكٌالث الاحخماغُت يظلَ غلى ؤجها  

مظهغ مً مظاهغ غضم الخىظُم الاحخماعي ؤو جكٌَ الاحخماعي 

لظا قهي جازغ في الكغص والجماغت واإلاجخمؼ بهىعة غامت 

(. وهىاى مً ًغي بإجها ازخالف في 594، م1999)الخؿً، 

 ًجب ا
ً
لىنُى قُه بلى خالت ؤقًل مما مىنل الكغص ازخالقا

هي غلُه وهي غلى ؤهىاع منها مكٌالث هابػت مً ظغوف 
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ًالكهغ واإلاغى ومنها مكٌالث جيبؼ مً البىاء  اإلاجخمؼ 

ًالبُالت والخغوب. )مضًىع وآلازغون،  ، 1975الاحخماعي 

 .(547م

غي    بإن اإلاكٍلت الاحخماغُت جخمثل  (Perelman) ٍو

واإلاػاًحر التي ٌػُيها اإلاجخمؼ في ؾلىى مػهض حهضص الىظم 

نُمت، يما بجها مىانل حؿخىحب الخصخُذ ؤو ظغوف مػُىت 

لها جإزحرها في الىاؽ بدُث ٌكػغ اإلاجخمؼ في تهضًض يُاهُه ؤو 

ؤهظمت مىُه، وهي في الىنذ هكؿُه غباعة غً مكٌالث قغصًت 

جازغ في ؤغضاص يبحرة ؤو وؿب غالُت مً ؾٍان اإلاجخمؼ 

  ).63، م1976)خؿىحن، 

، ًمٌىىا حػٍغل اإلاكٌالث ؤلاحخماغُت  
ً
وؤزحرا

ًخػغى لها الكغص في  ألؾغاى هظا البدث بإجها مىانل ؾلبُت 

جت حػاَي اإلاسضعاث ونض ًترجب غلُه  ألاؾغة ؤو اإلاجخمؼ هُد

ًالخكٌَ ألاؾغي وقهضان اإلاٍاهت والهُمت  الٌثحر مً اإلاكٌالث 

ُاع الخالت الاحخماغُت واهدالُ الػالناث الاحخماغُت واجه

الانخهاصًت والككل مً الػمل في الضعاؾت، خُث ًمثل 

حػاَي اإلاسضعاث همِ مً اهماٍ الؿلىى اإلاًاص للمجخمؼ، 

 .وطلَ لًغعها باإلاهلخت الاحخماغُت الاانت والػامت

 ):املشكالت الجنائية )الجريمة2 :

الههض مً مكهىم اإلاكٌالث الجىاثُت في هظا  

الظي ًترجب هدُجت حػاَي الكغص البدث هى الؿلىى ؤلاحغامي 

للمسضعاث، مما ًجػله قانض الهضعة غلى الخدٌم بؿلىيه 

ػغف الؿلىى  وجهغقاجه، وان ًهؼ جدذ َاثلت الهاهىن. َو

 لهاهىن 
ً
 بإهه طلَ الؿلىى الظي ًهؼ مسالكا

ُ
ؤلاحغامي ناهىهُا

الػهىباث ؤو ؤهه ؾلىى ؾحر مكغوع ناصع غً بعاصة حىاثُت 

. وهىاى مً ًٍؼض غلى ًهغع له الهاهىن غ
ً
 اختراػا

ً
هىبت ؤو جضبحرا

 
ً
 ؤو تهضًضا

ً
طلَ بإجها ؾلىى بوؿاوي مػانب غُه بىنكه زغنا

لهُم اإلاجخمؼ ؤو إلاهالح ؤقغاصه ألاؾاؾُت ؤو إلاا ٌػخبره اإلاكغع 

، 2005يظلَ ووؾُلخه في طلَ الىو الهاهىوي )الهاقمي، 

 ).15م

مت    ومً وحه هظغ الاحخماغُحن حػض الجٍغ
ً
ًا ؾلى

ها في اإلاجخمؼ   لالغغاف الاحخماغُت اإلاخػاعف غلي
ً
مؿاًغا

(. ؤو هي ًل قػل ؤو امخىاع ًخػاعى 35، م2001)الجمُلي، 

مؼ الهُم وألاقٍاع التي اؾخهغث في وحضان الجماغت)الىهاع، 

(. وغلُه ًدبحن ؤن ألاغغاف والهُم الاحخماغُت 33، م2011

ً  واإلاباصت ألازالنُت التي حؿىص اإلاجخمؼ وجهضعها حماغت وجام

بها، غباعة غً يىابِ جهُض ؾلىى الكغص، والتي جدضًض 

 مً غضمه
ً
 بحغامُا

ً
ًا  .الاقػاُ التي حػض ؾلى

غون ؤن الؿلىى ؤلاحغامي    ً بِىما غلماء الىكـ

ًخٍىن هدُجت لأليُغاباث في نىي الصاهُت الثالر "الهى، 

" في جٌُكها مؼ الهاهىن ألازالق ي واإلاػاًحر الظاث، الظاث الػلُا

، 2001الؿاثضة في اإلاجخمؼ )غبض الاالو وعمًان، 

 181م
ً
ُا  احخماغ

ً
(.ؤو هي َانت اهكػالُت لم ججض لها مسغحا

خكو والاوياع التي ٌؿمذ بها  قإصث بلى ؾلىى اًل

 ).45، م2005اإلاجخمؼ)اإلاكهضاوي، 

وفي يىء مما ؾبو ًمٌىىا حػٍغل اإلاكٌالث  

مت -الجىاثُت  البدث بإهه ؾلىى ؾحر ألؾغاى هظا  -الجٍغ

ت في اإلاجخمؼ، هدُجت  احخماعي ًخػاعى مؼ اإلاباصت الازالُن

حػاَي اإلاىاص اإلاسضعة واإلاازغاث الػهلُت، لظلَ ًدغمه الهاهىن 

ػانب غلُه بجؼاء حىاجي، بما ٌؿببه مً ؤيغاع  بىو نٍغذ َو

  .بمهالح ؤقغاصه ألاؾاؾُت

 :الحعاطي :3

اإلاكغوع  ٌػغف الخػاَي بإهه هى الخىاُو ؾحر  

هت ؾحر مىخظمت وؾحر صوعٍت ًخػاَاها ألاقغاص  للمسضعاث بٍُغ

مً ؤحل بخضار حؿُحر في اإلاؼاج ؤو في الخالت الػهلُت، ولٌىه ال 

(. 21، م2007ًهل بلى خض الاغخماص الخام غليها)اإلاكانبت، 

ػغقه اإلاغيؼ الهىمي للبدىر الجىاثُت بمهغ بإهه اؾخسضام  َو

ً الهىع اإلاػغوقت في مجخمؼ ما ؤي غهاع مسضع بإي نىعة م

، 2009للخهُى غلى جإهِـ هكس ي ؤو غهلي مػحن)قٍغضة، 

 ).17م

وؤقاع "الكُىٌـ" بإن الخػاَي هى الهُام   

باؾخػماُ اإلااصة اإلاسضعة بلى الخض الظي نض ًكؿض ؤو ًخلل 

الجاهب الجؿمي ؤو الصخت الػهلُت للمخػاَي، ؤو نضعاجه 

. وهىاى مً ٌػغف الخػاَي الىظُكُت في الجاهب الاحخماعي

بإهه عؾبت ؾحر َبُػُت ًظهغها بػٌ ألاشاام هدى مسضع ؤو 

مىاص ؾامت ًخم الخػغف غليها مً زالُ آزاعها اإلاؿٌىت 

 ً واإلاسضعة ؤو اإلايكُت واإلاىبهت، والتي نض حؿبب خالت م

 )اإلاػاًُت 
ً
 وناهىهُا

ً
 واحخماغُا

ً
ؤلاصمان جًغ بالكغص حؿمُا

ؤو هي عؾبت ؾحر َبُػُت ًظهغها (. 342، م2007وآزغون، 

بعاصًا ؤو  –بػٌ ألاشاام هدى مسضعاث ؤو مىاص ؾامت حػغف

ت و  –ٍَغو اإلاهاصقت  غلى آزاعها اإلاؿٌىت واإلاسضعة ؤو اإلاىُب

 ،
ً
اإلايكُت حؿبب خالت مً ؤلاصمان، جًغ بالكغص حؿمُا

)زلُكت، 
ً
 و احخماغُا

ً
 ).40، م2003وهكؿُا

ؾغاى هظا وغلُه ًمٌىىا حػٍغل الخػاَي أل  

البدث بإجها جىاُو ؤي هىع مً ؤهىاع اإلاىاص اإلاسضعة ؤو اإلاازغاث 

الػهلُت اإلادظىعة التي ٌػانب غليها الهاهىن في اإلاجخمؼ، إلاا لها 

، وما 
ً
 وحؿمُا

ً
 وهكؿُا

ً
مً جإزحر ؾلبي غلى خالت اإلاخػاَي غهلُا

ًترجب غلُه مً مكٌالث الاحخماغُت جًغ بالكغص وألاؾغة 

ًاصي بلى اعجٍاب ؤهىاع مسخلكت مً الجغاثم تهضص واإلاجخمؼ مما 

  .ؤمً وؾالمت اإلاجخمؼ واإلااؾؿاث الهاثمت قيها
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 :املخدرات :4

حػغف اإلاسضعاث مً هاخُت الػلمُت غلى ؤجها ماصة  

يُمُاثُت حؿبب الىػاؽ والىىم ؤو ؾُاب الىعي اإلاصخىب 

ً  (Narcotic) ًدؿٌحن ألالم وهي جغحمت لٍلمت اإلاكخهت م

ه  )الىجاع،  (Narcosis) ُتألاؾٍغ
ً
التي حػني ًسضع ؤو ًجػل مسضعا

(. ؤو هي اإلاىاص التي جسضع ؤلاوؿان، وجكهض وغُه، 18، م1992

 ).44، م2008وحؿُبه غً ؤلاعاصة )ؤخمض، 

ومً الىاخُت الاحخماغُت حػغف غلى اجها جلَ اإلاىاص  

التي جاصي بمخػاَيها ومخضاولها بلى الؿلىى الجاهذ، ؤو هي جلَ 

.) اإلا
َ
 مىدغقا

َ
ًا ىاص اإلاظهبت للػهل قُإحي مؿخػملها ؾلى

 ).33،م2006الؿٍغب، 

ؤما مً الىاخُت الهاهىهُت حػغف غلى اجها مجمىغت  

دظغ  مً اإلاىاص حؿبب ؤلاصمان وحؿمم الجهاػ الػهبي ٍو

جضاولها ؤو ػعاغتها ؤو نىػها الا الؾغاى ًدضصها الهاهىن وال 

ػغقها البػٌ حؿخػمل الا بىاؾُت مً ًغزو له بظل َ. َو

بإجها ًل ماصة ًترجب غلى جىاولها بجهاى الجؿم وله جإزحر غٌس ي 

غلى الػهل ختى جٍاص جظهب به، وجاصي غاصة بلى ؤلاصمان، 

 ).10، م2005وجدغمها الهىاهحن الىيػُت )مىس ى وآزغون، 

ومً اإلاىظىع الىكس ي غغف اإلاسضعاث غلى ؤجها ؤي  

حػاَي ؤلاوؿان لها ؤو  ماصة َبُػُت ؤو يُمُاثُت جدضر غىض

 في شاهِخه ؤو وظاثل حؿمه ؤو ؾلىيه)ؤبى 
ً
اؾخػمالها حؿحرا

(. ومػنى طلَ ان هظه اإلاىاص اإلاسضعة جازغ 18، م1998غمت، 

بلى خض بػُض غلى الجاهب الىكس ي إلاخػاَيها والػملُاث الػهلُت 

لضًه مً بصعاى والخسُل. وهى جإزحر مانذ ًدؿم بالخيكُِ ؤو 

هلىؾت، ولٌىه ؾغغان ما ًخدُى بلى ؤلاصمان الخثبُِ ؤو ال

غليها، يما ًترجب غىه جإزحراث ؾلبُت جُاُ الىؾِ الاحخماعي 

 .الظي ًيخمي بلُه

وغلى الػمىم ًخطح لىا ؤن اإلاسضعاث هي غباعة غً  

 غلى غهله ) 
ً
مىاص ًخم جىاولها مً َغف الكغص خُث جازغ ؾلبا

، ومىه وغُه( قخضقػه للهُام بخهغقاث ؾحر مهبىلت اح
ً
خماغُا

ًهبذ حػاَيها ًمثل مكٍلت مجخمػُت زُحرة ًترجب غنها آزاع 

ؾلبُت باليؿبت للكغص واإلاجخمؼ. وؤن اإلاىاص اإلاسضعة جازغ غلى 

الكغص غىض حػاَيها بضعحاث مخكاوجت ؾىاء غلى الجهاػ الػهبي 

ؤو وظاثل الجؿم ؤو غلى الجاهب الىكس ي والاحخماعي، وطلَ 

ًاهذ يمُت  عاحؼ لىىع اإلاسضع وحجم والٌمُت اإلاؿتهلٌت، قٍلما 

 والػٌـ صخُذ
ً
ًان الخإزحر يػُكا  .نؿحرة ًلما 

ومما ؾبو ًمٌىىا حػٍغل مكهىم اإلاسضعاث    

ت ؤو   َبُُػ
ً
ًاهذ زاما ألؾغاى هظا البدث بإجها ًل ماصة 

مهىػت ؤو مؿخلهت اخخـىث غلـى نكاث مىبهت ؤو ميكُت ؤو 

ت وؤزـغث غلى الخالت مهلىؾت ؤصزلذ للجؿم بُغم ؾحر ناهىهُ

 بحخماغُت 
ً
البضهُت ؤو الظهىُت ؤو الىكؿُت وؤلخهذ ؤيغاعا

بالكـغص ؤو ألاؾغة ؤو اإلاجخمؼ، وؤصي بلى اعجٍاب الؿلىى 

 .ؤلاحغامي

: الدراسات السابقة
ً
 :ثانيا

( الاهاثو الىكؿُت 2006صعاؾت ؾلُمان قاًؼ نضًذ ) -1

ؤلانالح  والاحخماغُت إلاخػاَي اإلاسضعا"الباهجى" في مغيؼ 

 .والخإهُل بؿؼة

اؾتهضقذ الضعاؾت مػغقت الاهاثو الىكؿُت  

ُىت مً مخػاَي الباهجى في مغيؼ ؤلانالح  والاحخماغُت لػ

والخإهُل، وطلَ بمهاعهت بُنهم وبحن ؤقهائهم مً ؾحر اإلاخػاَحن 

 الانتراب مً قهم 
ً
غلى هظه الاهاثو، يما تهضف اًًا

قهم للػىامل  صًىامُاث الصاهُت لضي اإلاخػاَي بؿغى

والابراث الؿٍُىلىحُت التي حكٍل البىاء الىكس ي للمخػاَي. 

ت، اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنكي  وبهضص ؤلاحغاءاث اإلاىهُج

اإلاهاعن، وجٍىهذ غُىت البدث مً مجمىغخحن: ألاولى جًم 

( مً ألاقهاء 30( مً مخػاَي الباهجى، والثاهُت جًم )40)

بو الباخث مهُ ت، ؾحر اإلاخػاَحن. َو اؽ الػالناث ألاؾٍغ

 .ومهُاؽ اإلاىار ألاؾغي، يما اؾخػان باؾخبُان الصاهُت

وجىنلذ الضعاؾت بلى غضة هخاثج مً ؤهمها، جمحز  

البىاء الىكس ي للمخػاَي بااليُغاباث، والثىاثُت الىحضاهُت، 

واإلاػاهاة مً الهلو والدكٌَ، ومكاغغ الٌغاهُت هدى ألاب، 

 غً اإلاػاهاة مً الى
ً
ظغ الؿلبُت للخُاة، والهغوب مً هظا قًال

 .جدمل اإلاؿاولُت، وجكسخ الػالناث الاحخماغُت مؼ الازٍغً

م اإلاػاًُت وآزغون ) -2 ( 2007صعاؾت خمؼة غبض اإلاُلب يٍغ

مت في يىء  ظاهغة حػاَي اإلاسضعاث وآزاعها في خضور الجٍغ

 .بػٌ اإلاخؿحراث الضًمىؾغاقُت

 اؾتهضقذ الضعاؾت الخػغف غلى ظاهغة حػاَي 

اإلاسضعاث وآزاعها الىكؿُت والصخُت والاحخماغُت 

والانخهاصًت وألامىُت. وبهضص ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت، اؾخسضم 

 غلى اإلاسح 
ً
هت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي، مػخمضا الباخث ٍَغ

ً 207الاحخماعي بالػُىت الػكىاثُت، التي بلـ مجمىغها ) ( م

في ألاعصن.  الػاملحن والػامالث في حامػت البلهاء الخُبُهُت

 .ولجمؼ البُاهاث ؤغخمض الباخث غلى اؾخماعة الاؾخبُان

وجىنلذ الضعاؾت بلى غضة هخاثج مً ؤهمها، ؤن  

حػاَي اإلاسضعاث جازغ غلى ؤحهؼث الكغص البضهُت مً خُث 

ت واليكاٍ، وغلى اإلاؿخىي الىظُكي ألغًاء  الهىة والخٍُى

 الجؿم وخىاؾه اإلاسخلكت قإن جإزحره ًخكاوث مضاه ون
ً
ىجه جبػا

هت حػاَيها. يما جبحن ؤن  ٍغ الزخالف هىع اإلاسضعاث وصعحت َو

حػاَي اإلاسضعاث ًاصي بلى الاوػؼالُت لضي الكغص وغضم 

ٍل   لٍىهه ؾحر ناصع غلى مماعؾت خُاجه بك
ً
اإلاكاعيت وحضاهُا
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ً في جهٍغغ اإلاهحر، وغضم الهضعة غلى  َبُعي ومكاعيت آلازٍغ

وغضم التزام بًىابُه بؿبب الابخٍاع وؤلاهخاج وؤهماُ الػمل 

ى  زمُى ويؿل، يظلَ جبحن ؤن حػاَي اإلاسضعاث ًاصي بل

الخكٌَ ألاؾغي والىكىع مً اإلاجخمؼ واإلادُُحن به. واجطح 

 بإن الخػاَي ًازغ غلى ألامً الػام للضولت وغلى ؾالمت 
ً
اًًا

ترجب مً الٍؼاصة في مكاحغاث واغخضاءاث غلى  اإلاىاَىحن، بما ً

 .ث الؿلىيُت مسخلكت بحن ؤقغاص اإلاخػاَحنآلازٍغً واهدغاقا

( مضي جإزحر الغقام اإلاضمىحن 2011صعاؾت ماحض ؤبى مىجل)  3- 

في الػملُت بصمان بػٌ اإلاغاههحن غلى بػٌ ؤهىاع اإلاسضعاث 

   .واإلاازغاث الػهلُت

اؾتهضقذ الضعاؾت مػغقت الػالنت بحن مسالُت  

الػىامل  الغقام اإلاضمىحن وبصمان اإلاسضعاث، وجدضًض ؤهم

الاحخماغُت والانخهاصًت اإلاغجبُت بةصمان بػٌ اإلاغاههحن غلى 

اإلاسضعاث. وبهضص ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت، اؾخسضم الباخث 

 غلى اإلاسح الكامل 
ً
هت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي، مػخمضا ٍَغ

ـ  لجمُؼ اإلاىحىصًً في ماؾؿت ؤلانالح والخإهُل بُغابل

صاع جغبُت وجىحُه ومغيؼ غالج وعغاًت وجإهُل اإلاضمىحن و 

. ولجمؼ 100ألاخضار الظًىع، التي بلـ مجمىغها )
ً
( قغصا

 .البُاهاث ؤغخمض الباخث غلى اؾخماعة الاؾخبُان

وجىنلذ الضعاؾت بلى غضة هخاثج مً ؤهمها، ؤن  

هىاى غالنت بحن ؤلاصمان غلى حػاَي اإلاسضعاث واعجٍاب 

 بحن اإلاض
ً
مت، وؤن ؤيثر ؤهىاع الجغاثم اهدكاعا مىحن هي الجٍغ

حغاثم الؿغنت، يما جبحن وحىص غالنت بحن حػاَي اإلاسضعاث 

  .واهسكاى مؿخىي الخدهُل الضعاس ي

( الاهاثو الاحخماغُت 2012صعاؾت جخِل لُُكت )  -4

 -والضًمىؾغاقُت إلاخػاَُاث اإلاسضعاث في اإلاجخمؼ الجؼاثغي 

ت زيكلت  .صعاؾت مُضاهُت بىاًل

و اؾتهضقذ الضعاؾت الخػغف غلى الاهاث 

الاحخماغُت والضًمىؾغاقُت إلاخػاَُاث اإلاسضعاث في اإلاجخمؼ 

الجؼاثغي، ومػغقت الػىامل التي جاصي بلى حػاَي اليؿاء 

للمسضعاث، والٌكل غلى آزاع حػاَي اإلاسضعاث غىض اليؿاء 

غلى اإلاؿخىي الكغصي واإلاجخمعي. وبهضص ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت، 

هت اإلاىهج الىنكي الخدل  اؾخسضم الباخث ٍَغ
ً
ُلي، مػخمضا

غلى اإلاسح الكامل لجمُؼ اإلاترصصاث غلى زلُت ؤلانؿاء 

واإلاخابػت لجمػُت عغاًت وجغنُت الُكىلت، التي بلـ مجمىغها 

( مً اإلاخػاَُاث اإلاسضعاث. ولجمؼ البُاهاث ؤغخمض 80)

 .الباخث غلى اؾخماعة الاؾخبُان واإلاالخظت

وجىنلذ الضعاؾت بلى غضة هخاثج مً ؤهمها، ؤن  

آلازاع التي ٌؿببها حػاَي اإلاسضعاث غىض اليؿاء هي مكاًل ؤهم 

في ألاؾغة وفي الصخت والايُغاباث الىكؿُت، يما جبحن ان 

اؾلب مخػاَُاث اإلاسضعاث ال ًماعؾً ؤي وكاٍ ما ًضُ غلى 

ً 38.58ان الخػاَي مً ؤخض ؤؾباب البُالت. وجلجإ ) %(م

ى اإلاخػاَُاث الى الؿغنت والضغاعة مً احل الخهُى غل

هكهاث اإلاسضعاث، مما ًضُ غلى ؤن حػاَي اإلاسضعاث ًٍىن في 

 في اعجٍاب الجغاثم والاهدغاقاث 
ً
يثحر مً ألاوناث ؾببا

 .الؿلىيُت

( صوع اإلاماعؾت 2013صعاؾت مغجط ى ألامحن مدمض نالح )  -5

 -الػامت في مىاحهت مكٌالث حػاَي اإلاسضعاث لضي الكباب

ت غلى هؼالء سجً مضًىت  الهضي ؤلانالخُت بام صعاؾت جُبُُه

 .صعمان

اؾتهضقذ الضعاؾت الخػغف غلى اإلاكٌالث  

الاحخماغُت والانخهاصًت والصخُت والىكؿُت والضًيُت 

الىاججت غً حػاَي اإلاسضعاث لضي الكباب في الؿىصان. 

هت اإلاىهج  وبهضص ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت، اؾخسضم الباخث ٍَغ

 غلى اإلاسح الاحخم
ً
هت الىنكي الخدلُلي، مػخمضا اعي غً ٍَغ

غُىت غكىاثُت إلاجمىغت مً الكباب الظًً ؤوصغىا سجً 

مضًىت الهضي ؤلانالخُت بؿبب حػاَي اإلاسضعاث بلـ مجمىغها 

( هٍؼل. ولجمؼ البُاهاث ؤغخمض الباخث غلى اؾخماعة 50)

 .الاؾخبُان

وجىنلذ الضعاؾت بلى غضة هخاثج مً ؤهمها،  

ضعاث لضي مكٌالث الاحخماغُت الىاججت غً حػاَي اإلاس

 غلى الػالناث الُُبت مؼ ألازىة 
ً
الكباب، خُث ًازغ ؾلبا

ًػل  وألاناعب، بدُث ًاصي بلى الاوػؼاُ غً آلازٍغً ٍو

مٍاهتهم ؤمام ألاؾغة، مما ًٍؼض مً الاالقاث بُنهم وبحن ؤقغاص 

اصي يظلَ بلى الككل في الضعاؾت وبلى غضم  ؤؾغهم، ٍو

ض مً الاجىظام في الػمل وبلى بجهُاع غالنخه  بؼمالثه مما ًٍؼ

زالقاجه وؾىء ؤزالنه مػهم. وبسهىم اإلاكٌالث 

 ً الانخهاصًت، جبحن ؤن حػاَي اإلاسضعاث ٌؿخجزف حؼء يبحر م

ت إلاخػاَي وؤؾغجه لكغاء مىاص اإلاسضعة مً  محزاهُت الكهٍغ

ت هاججت غً الخػاَي مً  الىاخُت، وغالج مً ألامغاى الػًٍى

 غً مكٌالث ص
ً
ًاعجكاع الىاخُت آلازغي. قًال خُت وهكؿُت 

في يؿِ الضم وقهضان الكهُت وشخىب الىحه والؿثُان، 

وغضم الىظاقت والاهخمام باإلاظهغ، يما ًازغ الخػاَي غلى 

ُ. وما ًسو  ؾالمت الجهاػ الػهبي مما ًجػله ؾَغؼ الاهكػا

مكٌالث الضًيُت، جبحن ؤن حػاَي اإلاسضعاث ًاصي بلى الىنىع 

مما ًجػله اإلاخػاَي ال ًمحز بحن في اإلاىٌغاث واعجٍاب اإلاػاص ي 

   .الخالُ والخغام، يما ًاصي بلى يػل الخُاء بُنهم

( جإزحر اإلاسضعاث غلى الػالناث 2014صعاؾت ؾػُض ٍػىف)  -6

صعاؾت مُضاهُت بمغيؼ غالج اإلاضمىحن  -الاحخماغُت غىض اإلاغاهو

غ ت البٍى  .ؤبى بٌغ بلهاًض بىاًل
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صمان لضي اؾتهضقذ الضعاؾت الخػغف غلى آزغ ألا  

اإلاغاهو غلى الخكٌَ ألاؾغي في اإلاجخمؼ الجؼاثغي، ومػغقت 

ألاؾباب والػىامل اإلااصًت بلى ظاهغة حػاَي اإلاسضعاث غىضهم، 

يظلَ الخػغف غلى غالنت الخكٌَ ألاؾغي بخػاَي اإلاسضعاث 

لضي اإلاغاههحن. وبهضص ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت، اؾخسضم الباخث 

هت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي  غلى اإلاسح الكامل ٍَغ
ً
، مػخمضا

لجمُؼ اإلاىحىصًً في اإلاغيؼ الىؾُِ إلاػالجت مضمىحن اإلاسضعاث 

. ولجمؼ 50مً الظًىع وؤلاهار، التي بلـ مجمىغها )
ً
( قغصا

 .البُاهاث ؤغخمض الباخث غلى اؾخماعة الاؾخبُان

وجىنلذ الضعاؾت بلى غضة هخاثج مً ؤهمها، ؤن  

اًل انخهاصًت واحخماغُت حػاَي اإلاسضعاث ًاصي بلى زلو مك

مسخلكت، خُث حػلذ مً ألاؾغة مٍاها ؾحر مؿخهغ ومهضص 

بالخكٌَ في ؤًت لخظت، وبهما غلى اإلاجخمؼ يٍل، مما حؿبب في 

ت ؾاعغذ مً وجحرة جكٌَ ألاؾغة  جهضغاث وبهدالالث زلُه

 .واإلاجخمؼ

: أنواع املخدرات بحسب إنحاجها
ً
 :ثالثا

مكخهت مً هباجاث َبُػُت اإلاسضعاث الُبُػُت: وهي مىاص  -1

جدخىي غلى غىانغ مىبهت ؤو مؿممت والتي مً قإجها بطا 

اؾخػملذ بكٍل مخٌغع في ؾحر ألاؾغاى الُبُت اإلاىحهت، ؤن 

جازغ بدٌم َبُػتها الٌمُاثُت غلى بيُت الجؿم ووظاثكه 

ؿبب ؤيغاع بضهُت وغهلُت، وحؿحر الؿلىى ؤلاوؿان  ، َو
ً
ؾلبا

وغىاَكه وؤخؿاؾِؿه وؤؾلىب  الُبُعي ومؼاحه واهكػاالجه

جكٌحره، وجيخج مً هباجاث َبُعي مثل الخكِل وألاقُىن 

ًا والهاث، والتي جدخىي ؤوعانها وؤػهاعها وزماعها غلى  والٍى

اإلااصة الكػالت اإلاسضعة، يما ًمًٌ ؤن ًخم جىاوُ هظا ألاوعام 

(. 25، م2011وألاػهاع والثماع مباقغة )اإلاكغف والجىاصي، 

 :لُبُػُت غضة ؤهىاع يما ًإحيواإلاسضعاث ا

ؿتهلَ بإقٍاُ  ًا، َو ؿخسغج مً هبخت الٍى ًاًحن: َو ؤ:الٍى

ًاًحن  ًا، ًلىعٍضعاث الٍى ًا، عجُىت الٍى مسخلكت مثل وعم الٍى

كػغ اإلاخػاَي  ًاًحن غلى قٍل زام ؤو يغاى. َو ونلىهُاث الٍى

في البضاًت باليكىة والؿػاصة واليكاٍ اإلاخضقو، ؾحر ؤن هظه 

، بط ؾغغان ما ٌػهبها الٌؿل والالمباالة الخالت ال 
ً
ال  جضوم ٍَى

والًػل الػام. قُداُو ؤن ًخؿلب غليها وطلَ بخػاَي حغغت 

ؤزغي مً اإلاسضع، قُضزل اإلاغخلت الثاهُت وهىا جظهغ غلُه 

ايُغاباث ؾلىيُت مً الهلىؾاث بٍل اهىاغها ؾمػُت 

كػغ اإلاضمً ؤن ًل ما ًدُِ به ًخدغى،  ت وإلاؿُت، َو وبهٍغ

ويظلَ ًضزل اإلاضمً في خالت الكػىع ؤهه مغانب، وبهظا 

 ما جدضر هظه الغخلت بػض مغوع 
ً
ًضزل اإلاغخلت الثالثت، وؾالبا

ًاًحن وؤهم ؾماتها اهدُاٍ جام  ؾبؼ ؾىىاث مً حػاَي الٍى

، 2006لجمُؼ وظاثل الجؿم وجكٌَ الصاهُت )شخاجت، 

(. يما ؤن ٍػاصة اؾخيكانه ؤو حػاَُه بالخهً ٌؿبب 90م

 بلى ايُغاباث نلبُت وجىكؿُت 
ً
الدؿمم، وهظا ما ًاصي ؤخُاها

اصي بلى جضمحر  مؼ مىث مكاجئ بؿبب قلل غًالث الهلب، ٍو

ا اإلاش، وقهضان الؿُُغة والخدٌم في الىكـ )غبض الؿني،  زاًل

(. مما جاصي بلى مماعؾت الاغماُ الػىل 300، م2005

ش ي، والاغخضاء الجيس ي واعجٍاب الجغاثم زانت )ماٌؿترا

 .(53، م2014

 مً 
ً
ب: ألاقُىن )هباث زصااف(: ٌؿخسلو ألاقُىن غمىما

زمغة هباث الاصااف، قخٍىن غلى هُئت يبؿىلت مؿخضًغة 

الكٍل حػغف باؾم ببغ الىىم وهي التي ٌؿخسغج منها ماصة 

ألاقُىن بىاؾُت يكُها خُث ًسغج ؾاثل ؤبٌُ لؼج 

ترى ؾغغان ما ًخدُى بلى اللىن البني غىض حػغيه للهى  اء ٍو

 قُهُؼ بلى نُؼ نؿحرة 
ً
 مخماؾٍا

ً
هظا الؿاثل ختى ًهحر نلبا

ؤو يبحرة خؿب الُلب، ؤو ٌسخو مٍىها مسخىم ألاقُىن، 

والتي حػخبر اإلاهضع الىخُض إلااصة ألاقُىن. جيبه هظه اإلاىاص 

الجهاػ الػهبي اإلاـغيـؼي وجـهـبـُـه قـي آن واخـض. قـهـي حؿًٌ 

ؾترزاء والىػاؽ والهضوء ألالم وجًػل الخىكـ وحؿبب الا 

والكػىع باليكىة ؤخُاها وبااليخئاب واهدغاف اإلاؼاج في ؤخُان 

ؤزغي، ويظلَ ًهاب مً ًخػاَها بالهُاج الػهبي 

(. وؤن ألاقُىن بطا حػىص 102، م 1982الكضًض)الضمغصاف، 

 مً خُاجه ال حؿخُُؼ حؿمه ؤصاء 
ً
غلُه الصاو ناع حؼءا

كػغ باآلم خاصة بطا لم وظاثكه صون جىاوُ الجغغت اإلاػ خاصة، َو

ًدىاُو الجغغت وجخضهىع صخخه وجًػل طايغجه وجًمغ 

ء في الخىكـ وػعنت  دضر ِب غًالجه وجهل قهُخه للُػام ٍو

ىهو وػهه )الؿٍغب،   ).38، م2006في الػحن ٍو

ث: الهاث: ٌؿخسغج الهاث مً ؤوعام شجغة صاثمت الاًغة، 

ع في الؿالب في البلضان جىمى في اإلاىاَو الخاعة واإلاػخضلت وجؼع

هُت، وال ؾُما في يُيُا وبزُىبُا والهىماُ  الػغبُت والاقٍغ

والجمهىعٍت الُمىُت. وجدخىي ألاوعام غلى ماصة مسضعة حؿمى 

ناجحن، خُث جمخو هظه اإلااصة غً ٍَغو مًـ ؤوعام 

الىباث، وبمجغص مًـ الهاث ٌكػغ اإلاخػاَي باليكاٍ والغيا 

يس ى الابراث  اإلااإلات ومكاًله، وختى ؤهه ال ٌكػغ والؿػاصة ٍو

بالجىع، زم بػض ؾاغاث مً الخػاَي ًيخابه قػىع بالامُى 

والٌؿل الظهني والبضوي وايُغاباث هًمُت وبمؿاى 

والتهاباث في اإلاػضة واعجكاع في يؿِ الضم باإلياقت بلى 

الايُغاباث الىكؿُت اإلاخمثلت في ألاعم وؤلاخؿاؽ بالًػل 

ضة، الػام والامُى الظهن ي والخهلب اإلاؼاجي والايخئاب.)قٍغ

 .(37، م2009

ر: الهىب: غغف هباث الهىب بإؾماء يثحرة بما قيها الخكِل 

ؤو اإلااٍعجىاها ؤو الٌُل، قىجض ؤن ؤلاجكانُت الضولُت في حىُل 
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غغقخه بإهه الغئوؽ اإلاجككت ؤو اإلاثمغة مً الؿُهان ؤلاهار 

جه الهمؿُت ؤًا لىباث الٌىابِـ ؾاجُكا الظي لم ٌؿخسغج ماص

(. 48، م2007ًان ؤلاؾم الظي ٌػغف به في الخجاعة )مغوى، 

كغب  وقُما ًسو اؾتهاليها قُخم طلَ غً ٍَغو الخضزحن َو

 غً ٍَغو اإلاكغوباث الؿازىت وطلَ بىهػه مؼ اإلااء 
ً
ؤخُاها

ازغ الهىب غلى الجهاػ  اإلادلى بالؿٌغ وحساُىه غلى الىاع. ٍو

 ِ خؿب الٌمُت اإلاخػاَاة ؤو الػهبي بالخيكُِ ؤو الخثُب

حره ًاصي بلى ؤلاخؿاؽ باليكىة  هت الخػاَي. ؤما غً جإز ٍَغ

واإلاُل بلى الطخَ ألبؿِ ألاؾباب، وجهل صعحت ؤلاخؿاؽ 

باأللم والبرصة ؤو الخغاعة، والكػىع بالغيا ًاالبتهاج مؼ اهتهاء 

ًااليخئاب والهلو والهلؼ  اإلاكػُى ٌكػغ اإلاخػاَي بالامُى 

 في جهضًغ خؿاب الؼمً  والباعاهىٍا،
ً
دضر زلال ٍو

(. وؤن حػاَُه لكترة َىٍلت 17-16، م2006واإلاؿاقاث)هبُل، 

ًترجب غلُه آزاع صخُت وغهلُت وحؿضًت ؾِئت وياعة، خُث 

ي بلى بعجٍاب ؤي قػل  جاصي بلى ؤلاصمان الىكس ي، وبالخال

ػخبر ماصة 83-82، م2006للىنُى له)شخاجت،  (. َو

 بحن الخكِل ؤو اإلااٍعجىاها 
ً
مً ؤيثر ؤهىاع اإلاسضعاث اهدكاعا

ػض مضزل ألاُو لػالم الخػاَي. وبدؿب جهٍغغ  الكباب َو

مت، لهض ونل  مٌخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني باإلاسضعاث والجٍغ

ؼ اهداء الػالم  اؾتهالى مسضع الخكِل ؤو اإلااٍعجىاها في حُم

( ملُىن شاو حػاَىه إلاغة 166.5( بلى )2009في الػام )

ألانل، وبهظا نض خهل هظا الىىع مً اإلاسضع غلى واخضة غلى 

ؤيبر وؿبت مً الخػاَي مهاعهت باإلاىاص اإلاسضعة ألازغي 

 ).51، م2013)مدتمتص، 

اإلاسضعاث اإلاهىػت: ًخم بهخاحها غً ٍَغو مػالجت ؤو  -2

جهيُؼ جهني للمسضعاث مً الىباجاث الُبُػُت مثل: اإلاىعقحن 

ً والهغوٍحن ومكخهاث ألاقُىن ألازغي ؤ ًاًحن اإلاكخهت م و الٍى

 ، ًا )الؿُى  :(. وهي يما ًإحي 28، م2011هباث الٍى

ػخبر مً ؤنىي  ؤ: اإلاىعقحن: غباعة غً مسخىم ؤبٌُ َو

خم حػاَُه غً ٍَغو الخضزحن ؤو  اإلاسضعاث اإلااوػت لأللم ٍو

مًٌ اؾخسالنه مً هباث  البلؼ ؤو بالخهً في الىعٍض، ٍو

ما باليؿبت آلزاعه الاصااف او ما ٌؿمى )نل الاصااف(، ؤ

قخٌمً في وكىء الخإزحر الهىي غلى نكغة اإلاش ويثرة اؾخػماله 

جاصي ؤلى ؤلاغخماص غلُه، وحؿلب غلى مخػاَي هظا اإلاسضع 

الصاهُت الاهُىاثُت واإلاًُغبت. ؤما بطا ؾاب غىه طلَ 

اإلاسضع ًهاب بهُجان غهبي قضًض، قاإلاىعقحن غهاع ال مثُل 

ا ًسو جسكُل آلاالم له لخض آلان في الُب في قُم

ثن،  خم حػاَي مسضع اإلاىعقحن 53، م2002الخؿُت)البًر (. ٍو

 
ً
غً ٍَغو الخضزحن ؤو الخهً جدذ الجلض ؤو في الػًل، وهاصعا

هت ًلؼم حػاَي  ما ًإزظ غبر البلؼ، ألهه بطا ؤزظ بهظه الٍُغ

ى جٍالُل باهظت، وغاصة ما  يمُاث يبحرة مىه وهظا ًدخاج بل

ث اإلاخهضمت بلى الخهً في الىعٍض مباقغة ًلجإ اإلاضمً في خاال 

خُث جٍىن قاغلُخه ؤؾغع مً الخهً جدذ الجلض )اإلاكابهت، 

(. ومً اخض اإلاكخهاث اإلاىعقحن الاُحرة، ماصة 51، م2007

 ٍ ػض مً ؤبغػ الخبىب اإلاسضعة اإلاىدكغة بحن اوؾا التراماصُو َو

خم ؤؾخسضام هظه الىىع مً اإلاسضع يميكِ ومىبه  الكباب، ٍو

ُُل الػملُت الجيؿُت، يما ٌؿبب  في الػمل ومهىي ومدكؼ ٍو

ايُغاباث هكؿُت نض جسلو غضواهُت ججاه آلازٍغً، ونض 

ى  جهل بالكغص بلى مؿخىي اإلاغى الػهلي ؤو نض جضقؼ به بل

(. لهض ؤظهغث 25، م2016مداولت الاهخداع)قٍغخذ، 

ً، ان ) ت اؾاٌل عابٍغ  مً 236199بخهاثُت مضًٍغ
ً
( نغنا

ً بحن غامي الخبىب ال تراماصُو جم يبُها في نًاة بصاعة عابٍغ

(، والتي حػض مىُهت خضوصًت بحن الػغام 2017-2018)

ت اؾاٌل عابٍغً، نؿم مىاص اإلاسضعة،  (. 2018واًغان)مضًٍغ

يما ؤيض مضًغ نىضوم مٍاقدت وغالج ؤلاصمان في مهغ، ؤن 

( ؤلل 116( جم جهضًم زضمت الػالج لـ)2018زالُ غام )

تراماصوُ ٌػض اإلاسضع عنم واخض مٍغٌ بصم  بلى ؤن ال
ً
ان، القخا

في وؿب الخػاَي بحن اإلاضمىحن )نىضوم مٍاقدت وغالج 

 ).1، م2019ؤلاصمان في مهغ، 

ب: الهحروًٍ: الظي ًيخج مً جكاغل ماصة اإلاىعقحن اإلاؿخسلهت 

مُاثُت )اؾدُل ًلىعٍض( وجإزحره  مً هباث الاقُىن مؼ ماصة ُي

(. وهى ؤيثر 6، م2010)قٍغجي،  انىي مىه بثالزحن يػل

ىحض   لإلصمان الىكس ي والجؿمي، ٍو
ً
هىع مسضع زُىعة وبخضازا

بما غلى قٍل مسخىم ؤبٌُ اللىن ؤو يخل ؤو ؤنغام ؤو 

ً. وغً  خم حػاَُه غً ٍَغو الاؾخيكام ؤو الخه ؾاثل، ٍو

جإزحرها غلى الصاو اإلاخػاَي، خُىما ًضزل الهغوًٍ الضوعة 

ت ختى ًإزظ اإلاض  -مضة صنُهخحن -مً بخؿاؽ باليكىة الضمٍى

دبػها خالت   باعحػاقاث في الجؿض والغؤؽ والكٌغ، ٍو
ً
مصخىبا

بحن الُهظت والىىم إلاضة ؾاغخحن، خُث ٌكػغ اإلاخػاَي يإهه 

ً. وخضها ؤلاخؿاؾاث اللظًظة جمغ بِىما  ٌؿبذ في ماء ؾاز

ألاوحاع الجؿضًت وآلاالم الىكؿُت والهمىم جغقٌ وجبهى 

ويإجها ال حػىُه، ومؼ الىنذ وهدُجت حػاَي زاعج الضماؽ 

 بػض ًىم جسكل خضة ؤلاخؿاؽ باليكىة زم 
ً
يمُاث ؤيبر ًىما

 
ً
دىاُو مسضع الهحروًٍ لِـ َلبا جسخكي. هٌظا ًهبذ اإلاضمًً 

 مً الاههُاع ومً 
ً
ًان ٌكػغ به في الكترة ألاوُ بل زىقا إلاا 

ث غلى ألاغغاى وآلاالم الىاججت غىه. وؤن الهحروًٍ له جإزحرا

قتى وظاثل الجؿم في اههباى في خضنت الػحن واهسكاى في 

الخىكـ وفي يغباث الهلب وفي خغيُت الجهاػ الهًمي مما 

ٌُؿخػص ى الخؿلب غلُه مؼ الىنذ)البؿخاوي،   
ً
ٌؿبب يخاما

ت صالت 112، م2003 (. يما حؿبب حؿحراث هكؿُت ؾحر جىاقُه
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ًي ويػل   حكمل ههو ألاصاء الىكس ي الخغ
ً
الهضعة اًلُيٍُا

غلى الخٌم ؤو غلى الاهدباه والخظيغ وزهل الٌالم. ومً ألازُاع 

 ِ الاحخماغُت إلاخػاَي الهحروًٍ اهماُ ؤو قهض مػظم الغواب

الاحخماغُت، يما ًىاحه اإلاضمً زُغ اعجٍاب حغاثم في ؾبُل 

ل هظا ؤلاصمان) ماٌؿتراش ي،   ).48، م2014جمٍى

التي اهدكغث ج: الٌغاى: ٌػخبر مً ؤخضر اهىاع اإلاسضعاث 

ؼ في الٌثحر مً الضوُ الػالم وبكٍل زام في  وبكٍل ؾَغ

ًاثحن  اث اإلاخدضة ألامٍغٌُت. والٌغاى مكخو مً الٍى الىاًل

ًا بةياقت مغيب  ٍى  مً ؤوعام ال
ً
الظي ًخدهل غلُه ؤؾاؾا

خٍىن غلى قٍل مٌػباث  بٌُغبىهاث الهىصًىم ؤو اليكاصع ٍو

ػخبر مً اإلاسضعاث الغزُهت باإلا هاعهت بالهغوٍحن نؿحرة، َو

خم حػاَيها غً ٍَغو الخضزحن مؼ السجاثغ ؤو في  ًاًحن، ٍو والٍى

ػض مً ؤؾغع ؤهىاع اإلاسضعاث اإلاؿببت  ؾلُىن ػحاجي، َو

لإلصمان خُث مً اإلامًٌ ؤن ٌؿبب ؤلاصمان بػض حغغت 

اصي اؾخػمالها بلى يػل وهدُى في الجؿم  واخضة. ٍو

 
ً
غً ؤلانابت اإلاخػاَي وانكغاع وشخىب في الىحه، قًال

ًالهظًان والٌأبت وحؿحراث مؼاحُت  ببػٌ ألامغاى الىكؿُت 

خاصة والهُام ببػٌ الؿلىيُاث الكاطة والخػغى بلى 

الهالوؽ الؿمػُت والبهٍغت وؤلانابت بالعجؼ الجيس ي الٍامل 

  ).202-201، م2002)الخهباوي، 

اإلاسضعاث الخسلُهُت: وهي مىاص ال جغحؼ ؤنلها للمسضعاث  -3

ُت وبهما ًخم جسلُهها ونىاغتها صازل مػمل  اإلاىاص الُبُػ

اإلاهىػت وبهما هي مىاص جغيب مً غىانغ يُمُاثُت مسخلكت، 

 مً مغيباث يُمُاثُت، لؿغى الخسضًغ والتهضثُت ؤو 
ً
اهُالنا

الخىبُه والخكؼ والتي منها غلى ؾبُل اإلاثاُ خبىب الهلىؾت 

ت ألازغي ج دضر واإلايكُاث واإلاهضثاث ويثحر مً ألاصٍو

الخإزحراث هكؿها التي جدضثها اإلاسضعاث الُبُػُت. وهظه 

 :اإلاسضعاث يما ًإحي

ؤ: اإلاهلىؾاث: وحكخمل غلى مىاص يثحرة الخىىع جيخمي بلى 

مجمىغاث يُمُاثُت وقاعماًىلىحُت مخؿاًغة. وهي غهانحر لها 

زانُت بخضار الهلىؾت ومً ؤقهغها غهاع الكُيؿٍُلُضًً 

آلازاع اإلاترجبت غلى حػاَي هظه  (، وم213ً،م2004)مهباح، 

ل نىعة الىانؼ  اإلاجمىغت خضور ألاوهام والخسُالث وحكَى

 ُ اصي الخػاَي اإلاخٌغع واإلاخىانل لهظه الػهانحر بلى خهى ٍو

، 2002ؤلاصمان الىكس ي لضي اإلاخػاَي)حػكغ، 

ترجب غلى بصماهه الىكس ي ظهىع الهلىؾت البهٍغت 295م (.ٍو

اؽ ونض ًهاب بالكؼع الكضًض وجخؿحر اإلاغثُاث وجسخلِ الخى 

ِاجه الهظًان والكػىع  نض ًاصي بلى الاهخداع، ومً ازخاَل

مًٌ ؤن ًغي 44، م2006بااليُهاص)الؿٍغب،   ً (، خُث

 قُػخهض ؤهه نغار 
ً
ؿمؼ نىجا  َو

ً
 لٍلب نؿحر قحراه ؤؾضا

ً
جمثاال

 خغيت ألاقُاء قةطا جدغى ؤخض 
ً
كمل هظا الايُغاب ؤًًا َو

   .ؤهه حهم بهخله قُاطًه زُىة هدىه ًمًٌ ؤن ًظً

ب: الػهانحر: وحكخمل هظه اإلاجمىغت غلى مغيباث مكُضة 

ًاألمكُخامُىاث مثل ألامكُخامحن والضيؿامكُخامحن   
ً
يُمُاثُا

خالحن واإلاُثُل  واإلاُثامكُخامحن وقبيهاث ألامكُخامىِىاث مثل الٍغ

قُىضاث. وحػُي هظه الػهانحر إلاغى الػملُاث الجغاخُت يما 

ى ؤجها اؾخ سضمذ ًىؾُلت للخهُى غلى الغقانت ألجها جاصي بل

قهضان الكهُت، ونض بضؤث  بؾاءة اؾخػمالها ؤزىاء الخغب 

( غىضما حػاَاها ناثضوا الُاثغاث 1945الػاإلاُت الثاهُت )

ت )الباع،  (. ومً 313، م1989لٍؼاصة غضص الُلػاث الجٍى

آلازاع الىاججت غً حػاَي هظه الػهانحر الكػىع باليكىة 

ت التي حكػغ مخػاَيها باليكاٍ والُانت لبًؼ ؾاغاث، ا لهٍى

خُث ًبضو بػضها منهمٍا مؼ ؤلاخباٍ وغضم الهضعة غلى التريحز 

والكػىع بىىع مً اإلاًاًهت، ما ًهاخبه زكهان الهلب 

اصي  وحكاف الكم وؤعم وغضم الهضعة غلى الاؾترزاء، ٍو

بلى مغى  الاؾخمغاع في حػاَيها بلى ؤلاصمان الىكس ي الظي ًاصي

(. خُث ؤن التريُب الٌُمُاجي 81، م2012غهلي )والضًغي، 

لهظه الػهانحر ٌؿبب الؿلىى الهؿخحري والدكىف الظهني 

(. ومً ايثر 18، م2018وجؼاًض الكَ )غبض الغخمً وغلي، 

 هي غهاع الٌغؾخاُ مُث)الكبى(، وهي 
ً
ؤهىاع الػهانحر زُىعة

ا مً اإلاسضعاث اقبه بالٌغؾخاُ ؤو الؼحاج، وجهىل غلى ؤجه

ت  خم جهيُػها بالٍامل مً بػٌ ألاصٍو الخسلُهُت اإلايكإ، ٍو

الهىاغُت ؤو الؿالثل الٌُمُاثُت اإلاغانبت مثل ) 

الامُثامكُخامحن ( وهي جضزل يمً مىاص الامكُخامُىاث 

 ما ًٍىن لىجها ؤبٌُ هانؼ، ومً آزاعها 
ً
اإلايكُت، وؾالبا

هم والايخئاب الؿلبُت اجها حؿبب الاجهُاع الػهبي والخى 

 ).1،م2019والجىىن)مىؾىغت ؤلاصمان،
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ً ؤو اإلابُضاث ؤو ألانباؽ،  اإلاىاص الُُاعة مً الؿغاء ؤو البجًز

. ألن جلَ 
ً
وهي غباعة غً مسضعاث جازغ غلى الجؿم والػهل مػا

ٌُمُاثُاث، ومً اإلاىاص الُُاعة ماهُت الا مجمىغت مً ال

الهػب جدضًض مهضع الاُغ الهاجل قيها. وجإزحر اؾخيكام 

هُت ألجها  جلَ اإلابُضاث والؿاػاث قبُه بخإزحر اإلاسضعاث الخُه

حكترى مػه في ؤجها جظهل الػهل، ولًٌ الخإزحر ألاوُ ًٍىن 

 ً  باإلاهاعهت بؿحره، ألن اإلااصة الُُاعة جضزل م
ً
 حضا

ً
ػا ؾَغ

صون ؤن جمغ غلى اإلاػضة، مما ًدضر  الغثخحن بلى خىجغة الضم

ؼوُ هظا ألازغ  الاوسجام للمخػاَي بؿغغت صون ؤن ًدـ ٍو

غحؼ الؿبب في  اؾخيكام جلَ اإلابُضاث والؿاػاث  بؿغغت، ٍو

ألجها عزُهت الثمً والخهُى غليها ؤمغ ؾهل وألجها جٍىن 

 غً الامغ واإلاسضعاث اإلاػغوقت ونؿاع الؿً ٌػخبروجها 
ً
بضًال
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ً
ً  مخػت ووكاَا  زانت غىضما ًخم الاؾخيكام م

ً
با  ؾٍغ

ً
حضًضا

نبل مجمىغت مً ألاشاام. لظلَ قةن مضمني اإلابُضاث 

 في ؤن واخض )مغوى، 
ً
 وزُحرا

ً
با والؿاػاث نض ًٍىن ؾلىيهم ؾٍغ

(. خُث ًاصي ؤؾخسضام هظه اإلاىاص بلى جلل 50-49، م2007

ألاؾكُت التي حؿُي ألاغهاب اإلاىحىصة في حؿم ؤلاوؿان، 

خإزغ  بظلَ الجهاػ الػهبي، ونض ًاصي طلَ بلى مكاًل  ٍو

هكؿُت، ويػل في ؤلاصعاى وجضوي مؿخىي التريحز 

ثن،   .(63، م2002والخكٌحر)البًر

مما ؾبو ًدبحن، ؤن حػاَي اإلاىاص اإلاسضع بإهىاغها  

ت ؤو الُُاعة جاصي بلى ظهىع  الُبُػُت ؤو اإلاهىػت ؤو الخسلُُه

ت، يما ٌؿبب الايُغاباث في مػظم وظاثل الجؿم ال ػًٍى

ؤلانابت باألمغاى الػهلُت والىكؿُت الاُحرة التي جاصي بلى 

قهضان الٍامل في ؾُُغة غلى ألاقػاُ والخهغقاث في الخُاة 

الُىمُت في صازل ألاؾغة وفي مٍان الػمل ؤو ألامايً الػامت، 

اصة   لخكٌَ ألاؾغ واإلاجخمؼ، وبالخالي ًاصي بلى ٍػ
ً
وجٍىن مهضعا

قاث الؿلىيُت واعجٍاب اهماٍ مسخلكت مً في حجم الاهدغا

الجغاثم التي تهضص ؤمً واؾخهغاع اإلاجخمؼ وؾالمت ماؾؿاتها 

مً الىىاحي ألامىُت والانخهاصًت، يظلَ ًترجب غلى الخػاَي 

قهضان َانت اهخاحُت مهمت هدُجت ألاصمان. وهظه ًظهغ مضي 

زُىعة ظاهغة حػاَي اإلاسضعاث  واوػٍاؾاتها الؿلبُت غلى 

 .احي الاحخماغُت والجىاثُتالىى 

: الاضرار الاجحماعية والجنائية الناجمة عن جعاطي 
ً
رابعا

 :املخدرات

، ًظُ الكغص  
ً
 احخماغُا

ً
ٌػّض حػاَي اإلاسضعاث مغيا

ىػٌـ غلى شاهِخه،  ازغ غلى هكؿِخه، ٍو دُمه، ٍو ٍو

ى  هىص الصاو بل ضقػه بلى الغطًلت، ٍو قُمدى مىه الكًُلت، ٍو

ً  الخبلض والالمباالة بػضه غ مما ًكهضه الكػىع باإلاؿاولُت، ٍو

 زاثغ الهىي، صاثم الجلىؽ نلُل 
ً
وانؼ الخُاة، ًبضو صاثما

الخغيت، ال ًهىي غلى الػمل، وال ٌػغف مػنى الٌكاح، ًيخهي 

به الخاُ بلى ؤلانامت بإخض اإلاؿدككُاث لػالج مغى غًىي 

مؼمً، ال قكاء مىه، ؤو بمؿدككى ألامغاى الػهلُت بلى ؤن 

(، ؤو في السجً العجٍابه 156،م2007خهي خُاجه)ؾباعي،جي

مت جدذ جإزحر اإلاسضع  .الجٍغ

بن ايغاع حػاَي اإلاسضعاث نض جطامذ لضعحت  

ؤنبدذ تهضص وخضة ألاؾغة بالخكٌَ، يظلَ تهضص ؤمً 

 لخػضص اإلاكٌالث التي جىجم 
ً
اإلاجخمؼ وؾالمت ؤقغاصها. وهظغا

حخماغُت غً الخػاَي قؿىف هدىاولها مً الىاخُت الا 

مت( يما ًلي  :والجىاثُت )الجٍغ

 :الاضرار الاجحماعية الناجمة عن جعاطي املخدرات :1

كهضه ًل   ان حػاَي اإلاسضعاث ًدُم بعاصة الكغص ٍو

خػُل غً غمله الىظُكي  ت ٍو الهُم الضًيُت والازالُن

ي   بالخال
ً
 وزهاقُا

ً
والخػلُم مما ًهلل بهخاحُخه ووكاَه احخماغُا

خدُى بكػل حػاَي اإلاسضع بلى ًحجب غىه زهت ال ىاؽ به ٍو

شاو يؿالن ؾُخي، ؾحر مىزىم قُه ومهمل ومىدغف في 

اإلاؼاج والخػامل مؼ آلازٍغً، وؾغغان ما ًكهض غمله ومٍاهخه 

لػضم جدمله اإلاؿاولُت، قالُالب جظهغ بزاع ؤلاصمان غلُه في 

جٌغاع الغؾىب، ويثرة الهغوب مً اإلاضعؾت ؤو الجامػت، وجإزغ 

بكٍل غام. ؤما اإلاىظل قمً خُث يثرة الؿُاب غً صعاس ي 

الػمل، والدكاحغ ؤزىاء الػمل، وغضم الاهخمام 

ثن،  (. يظلَ ًترجب غلى حػاَي 148، م2002باإلاظهغ)البًر

 
ً
اإلاسضعاث غضم الخىاػن بحن الضزل ومخُلباث اإلاسضع، وؾالبا

 للًغوٍعاث ألاؾاؾُت. 
ً
ًان مسهها ما ًىكو غلى اإلاسضع ما 

اَي اإلاسضع ًهخل الهضعة غلى الخكٌحر الؿلُم يما ان حػ

ؿبب ؤلانابت بالٌثحر مً ألامغاى الجؿضًت والايُغاباث  َو

ًالكػىع بااليُهاص والٌأبت والخىجغ الػهبي وخضور  الىكؿُت 

هالوؽ ؾمػُت وبهٍغت وخؿُت نض ًاصي بلى الاهخداع 

(، مثل ؾماع ؤنىاث 52، م2012)الخغاخكت والجؼاػي، 

ت ؤقُاء ال  هاب اإلاخػاَي بػض ػمً نهغ مً وعٍئ  وحىص لها. ٍو

ؤلاصمان بايُغاباث غهلُت قخًػل قيهم الظايغة وجسىع 

ؤلاعاصة الػهلُت وجؼوُ اإلاغوءة وجخؿحر خاالث البضن، ونض ًهل 

 )ؤبى هىع، 
ً
(. 50،م1986ألامغ بلى الجىىن وقهضان الػهل ًلُا

ل في الظايغة، بط جسخلِ ألاخضار الخايغ   يما ًدضر حكَى

غىضه مؼ اخضار اإلااض ي، مؼ جضوي نضعة التريحز والاؾدُػاب 

ؤو الخظيغ، يما ًدضر جهلب لالهكػاالث، وؾغغت ؤلازاعة 

(. يما 6، م2009والتهُج، ويػل اإلاهاعاث الخغيُت)عحُػت، 

 ً ؤن اإلاسضع جكهض ؤلاعاصة في ؤلاوؿان، ألن اإلاضمً حهغب م

كاًل قةهه ال الىانؼ باؾخسضام اإلاسضع، وفي ًل مغة ًخػغى إلا

ًىاحهها وال ًداُو ؤن ًدلها بالُغم الُبُػُت، وبهما ًلجإ بلى 

يؿاها بهكت مانخت، وبظلَ ًهبذ   ً اإلاسضع الظي ًجػله

 ؾحر َمىح ولِـ لضًه خماؽ، يؿُى ال مبالي 
ً
مؿدؿلما

 ).70، م2010ويػُل ؤلاعاصة )الضؾِل، 

لهض ؤزبدذ اؾلب الضعاؾاث التي ؤحٍغذ غلى  

ث ؤن الكئاث اإلاخػاَُت ؤؾلبها مً الكباب ظاهغة اإلاسضعا

الظًً ٌػخمض غلُه اإلاجخمؼ في غملُاث ؤلاهخاج وبالخالي 

ًهبدىن نىة مػُلت وغبئا غلى الانخهاص الهىمي. ولهض 

جىنل اإلاغيؼ الهىمي للبدىر الاحخماغُت والجىاثُت في الهاهغة 

بلى ؤن ؤلاهخاج ال ًهل في الُىم الظي حػاَي قُه الصاو 

(. 20، م2009، بل ًخػضاه بلى الُىم الخالي) قٍغضة، اإلاسضع

 في الخالت 
ً
 ملخىظا

ً
يظلَ ؤن حػاَي اإلاسضعاث ٌؿبب جضهىعا
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اصي بلى يػل اإلاىاغت لضًه مما ًجػل  الصخُت للمضمً ٍو

 لألمغاى، الؾُما اإلاضمىحن الظًً ًخػاَىن 
ً
حؿمه ؤيثر حػغيا

دُىما اإلاسضعاث غً َغم الخهً في الىعٍض ؤو جدذ الجلض، ق

 
ً
 ؾحر مػهمت جٍىن ؤحؿامهم ؤيثر حػغيا

ً
ٌؿخسضمىن ببغا

 .للجغازُم الكخايت

ى   ومً حاهب ؤزغ قإن حػاَي اإلاسضعاث نض ًاصي بل

ت، مما ًضقؼ بلى جؼاًض اخخماالث  ؾىء الػالنت الؼوحُت وألاؾٍغ

كاُ وجٍؼض ؤغضاص ألاخضار  ونىع الُالم واهدغاف ألَا

ان مً ألاب ؤو ألام ؤو ؤخض اإلاكغصًً، خُث ان الخػاَي ؾىاء ً

ت هدُجت ما حػاهُه   غلى الغوابِ ألاؾٍغ
ً
 مباقغا

ً
حرا ألابىاء ًازغ جإز

ألاؾغة مً قهام وزالقاث صاثمت لؿىء الػالناث بحن 

اإلاخػاَي وبهُت ؤقغاص ؤؾغجه. غلُه قإن حػاَي ؤخض الىالضًً 

للمسضعاث ًكهضهما الهضعة غلى الهُام بىظاثكهما ألاؾاؾُت، 

ن في خالت صخُت ؤو غهلُت حؿمذ له ؤن ًغعى ؤبىائهم، وال ًٍى 

عجؼ غً جيكئتهم الخيكئت الاحخماغُت الؿلُمت. قهض ؤزبدذ  َو

البدىر والضعاؾاث اعجكاع مػضالث ؾىء الػالناث الؼوحُت 

والجزاع الضاثم بحن الؼوححن واهكهالهما في ألاؾغ التي ًىحض بها 

 لظلَ ًغجكؼ مػضُ خض
ً
ور الايُغاباث مضمني مسضعاث، وجبػا

كاُ في هظه ألاؾغ، مما ًاصي بلى ونىع  الؿلىيُت بحن ألَا

  .(25،م1999ألاخضار في الاهدغاف )غبض اللُُل، 

يما ان حػاَي اإلاسضعاث نض ًاصي بلى والصة ؤَكاُ  

ًاهذ ألام مضمىت  مضمىحن وفي بػٌ ألاخُان مكىهحن بطا 

ألابىاء (، يظلَ ؤن الهؿىة الؼاثضة غلى 68، م2009)غماعة، 

 ُ هدُجت اإلاؼاج اإلاخهلب لضي اإلاخػاَي ًاصي بلى جغى اإلاجز

 غً مإوي ونض ال ًجضون ؾىي مجخمؼ 
ً
والهغوب مىه بدثا

ألاقغاع الظًً ًضقؼ بهم بلى ٍَغو الكغ واإلاػهُت وحػاَي. 

 
ً
غلُه ٌػِل ؤقغاص ألاؾغة التي ًيخمي لها مضمً اإلاسضعاث ويػا

، ًٌخىكه الخجل 
ً
ا  مإؾاٍو

ً
والخُاء والوػؼالُت، احخماغُا

ء والجحران،  والتهغب مً اإلاىاحهت مؼ ألاهل وألاناعب وألانضنا

بؿبب ؾمػتهم الؿِئت لخػاملهم مؼ اإلاسضع وما ًكغػه مً 

 غلى هظغة اإلاجخمؼ اإلادلي بلى 
ً
ؤهماٍ ؾلىيُت ؾلبُت، قًال

ٌٌ مػضي  ػمغة اإلاخػاَحن، قُىظغ بلى اإلاخػاَي غلى ؤهه مٍغ

اٌن قاط غلُه ؤن ًخىب ؤو ؤهه همىطٌج بداحت للػالج ؤو ؤوؿ

ه بوؿان  احخماعي س يء ؤو ؤهه مهضع ؾىء وعقُو ؾىء ؤو ؤه

(. هٌظا ًهبذ 53، م1996ملىر ًجب ؤن ًيبظ.) الؿػض، 

اصي  اإلاضمً بوؿان قاط زاعج غً ؤغغاف اإلاجخمؼ وجهالُضه. ٍو

ت  هظا بلى ببػاص مخػاَي اإلاسضعاث غً بُئخه الاحخماغُت الؿٍى

بُػُحن، وٍلجإ بلى ألاوؾاٍ اإلاىدغقت وبلى نضاناث وعقانه الُ

عقام الؿىء مً ؤمثاله الظًً ًخػاَىن اإلاسضعاث، وبلى اعجُاص 

ألامايً وألاوؾاٍ الؿِئت ختى ًخىقغ له اإلاسضع، ومً زم 

ًدخكظ بظوي الؿلىى الس يء والؿحرة الكاثبت. ولهض ؤظهغث 

ً نلت هخاثج ؤخضي الضعاؾاث، ؤن مضمىحن اإلاسضعاث ٌػاهىن م

ً لهم )يُُان،   ).23،م2010اخترام ألازٍغ

وؤن حػاَي اإلاسضعاث ًاصي بلى ونم ؤقغاص ؤؾغة  

اإلاخػاَي، مما ًجػل خالتهم الىكؿُت ؾِئت، وطلَ لكػىعهم 

بالػاع ألن حػاَي ؤو بصمان غلى اإلاسضعاث ؾلىى بهدغافي زاعج 

ترجب غلى طلَ قهض  غً الهاهىن والاغغف الاحخماغُت. ٍو

اخترام وجهضًغ ؤبىاء له يغص قػل إلاا ًظهغه مً  اإلاخػاَي

 
ً
 وازالنُا

ً
 .مظاهغة ؤلاصمان مً ؾلىى ؾحر مهبُى احخماغُا

وهدُجت َبُػُت لػضم الاجؼان الاهكػالي الظي ٌػاوى  

مىه اإلاخػاَي ًهبذ ؾحر ناصع غلى بنامت غالناث احخماغُت 

ت مؼ ؤقغاص اإلاجخمؼ مما ًكهضه الثهت بالىكـ، ونض ًترجب  ؾٍى

غلى طلَ الػؼلت الاحخماغُت للمخػاَي وجٍؼض طلَ مً نلهه 

وايُغابه الىكس ى، غلُه جؼصاص صعحت حػاَُه للمسضعاث 

ى صعحت يبحرة مً ؾىء   مً الىانؼ، نض ًهل اإلاخػاَي بل
ً
هغوبا

الخىاقو الاحخماعى والايُغاب الىكس ى، نض ًضقؼ به بلى بًظاء 

. يما ؤن (104، م1988هكؿه ؤو بًظاء ؾحره) ؤُ ؾػىص، 

 مً مخػاَىن اإلاسضعاث ٌؿهُىن قَغؿت ألامغاى 
ً
يثحرا

ت والخؿُت  الػهلُت، قخظهغ غليهم الهالوؽ الؿمػُت والبهٍغ

 بأالم في الجؿم ؤو يمىع 
ً
 زاَئا

ً
يإن ًدـ الكباب بخؿاؾا

في ؤَغاقه ؤو يإن هىاى خكغاث جمص ي غلى حلضه، ونض ًظهغ 

ؾغجه اإلاغى الػهلي غلى نىعة قَ غىُل في ؤقغاص ؤ

ل مً ًخػامل مػهم، وغىضثظ جٌثر غىضه  واإلادُُحن به ًو

ألاقٍاع الااَئت يض الؿحر، وفي الهىعة النهاثُت جخضهىع 

، نض جهل بلى خض اعجٍاب ابكؼ 
ً
شاهُت اإلاضمً جماما

 ً الجغاثم. لهض جبحن مً هخاثج صعاؾت مدمض قهاب الضً

 وآزغون، ؤن اإلاخػاَحن ًمُلىن بلى الىخضة وغضم الايترار

ببىاء غالناث مؼ آلازٍغً، ولىخظ ؤن عجؼ مضمني اإلاسضعاث 

ؼصاص العجؼ باػصًاص  غلى الخىانل مؼ الىاؽ اإلادُُحن به، ٍو

يمُت اإلاسضعاث اإلاخىاولت، وؤن ؤنص ى صعحاث الىخضة جظهغ 

، 2016لضحهم وهم في خالت جلهل للماصة اإلاسضعة)غخُهت، 

 172م
ً
 مباقغا

ً
لىنىع (. بن حػاَي اإلاسضعاث ٌػّض ؾببا

الػضاوة والبؿًاء بحن الىاؽ ختى ؤلانضناء منهم، إلن اإلاضمً 

 ُ مىؼ مً ؤلانىاُ وؤلاقػا  ً كهُض الػهل الظي خُىما ٌؿٌغ ٍو

التي حس ئ بلى الىاؽ، ٌؿخىلي غلُه خب الكسغِ الٍاطب والٌبِر، 

ى ؤلىاٍن مً البؿًاء  ؿغع بلُه الؿًُب بالباَل مما ًضقُؼ بل َو

غامت الىاؽ، قُيكإ الهخُل وبقكاء والػضواة بحن اإلاخػاَي و 

ؤلاؾغاُع وهخَ ؤلاغغاى، وهظه ؤؾهاٌم احخماغُت جاطي اإلاجخمؼ 

 غً طلَ قان 28، م2010وجىعصه قغ مىعص )يماُ، 
ً
(. قًال

اإلاسضعاث ًجػل اإلاضمً ؾحر مهخم بىظاقت حؿمه ومظهغه 
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 ً الااعجي وال ٌؿخدم في قترة الخػاَي، الن اإلاُاه حػخبر م

مً اإلاُهًاث، وهظا ما ًجػله ؾيئ اإلاظهغ اإلاىبهاث ؤو 

 ً غض ى بإؾىؤ ألاماي ، ٍو
ً
والغاثدت ومً الهػب نبىله احخماغُا

 له ختى ًسخكي غً ألاهظاع
ً
     .ؾٌىا

وبن وحىص شاو مضمً فى ألاؾغة نض ًٍىن له  

ً قيها لىحىص الىمىطج والبِئت اإلاًُغبت  ؤزغه غلى ؤقغاص آزٍغ

ًاة هظا الىم ىطج، قػملُت حػلم الضواقؼ التى حؿاغض غلى مدا

واإلاُُى غملُت احخماغُت، ؤط ًداًى الكغص مً ًدُُىن به 

وزانت بطا ما وحض الىمىطج اإلاىدغف والبِئت اإلاًُغبت. غلُه 

ت وجكهض ألاؾغة ؾُُغتها غلى ؤقغاصها  جؼصاص اإلاكٌالث ألاؾٍغ

مما ًاصي بلى جهضغها وجكٌٌها. وبالخالي ًيكإ هاالء ألاقغاص 

ؤي قػىع باإلاؿاولُت خُاُ ؤؾغهم ومجخمػاتهم  ولِـ لضحهم

، وهظا ألامغ زُغ غلى اإلاجخمؼ خُىما ًيكإ ؤقغاصه 
ً
مؿخهبال

َي  غلى اججاهاث وؾلىيُاث ؾالبت هدىه. وهٌظا ًهبذ حػا

ؤقغاص ألاؾغة للمسضعاث مجمىغت مً الخلهاث اإلاخخالُت 

واإلادكابٌت التي ال جىكهل بخضاها غً ألازغي، وجاصي في 

ًامل لألؾغة ومً زم اإلاجخمؼ. ونض ؤيضث يثحر  النهاًت بلى صماع 

مً الضعاؾاث ؤن هىاى وؿبت يبحرة مً ؤبىاء مخػاَي 

اإلاسضعاث نض ؤنبدىا مىدغقحن، خُث ؤبغػ طلَ "حايؿىن" 

كاُ اإلاىدغقحن ونكىا والضحهم باجهم   بان ألَا
ً
في صعاؾخه مايضا

هابظون، وؤجهم مخػاَى اإلاسضعاث، لظلَ قهم ٌكػغون 

مُلىن بلى جهلُض ؾلىيهم)نُام، ب ، 2015الػضاوة هدىهم ٍو

 ).28م

ولهض اجطح مً مغاحػت ملكاث الهًاء في  

الؿػىصًت، ؤن هىاى مئاث مً الهًاًا التي جُلب قيها 

الؼوحت الُالم بؿبب عجؼ الؼوج مً الهُام بىاحباجه 

ىالض، ويؼوج، وبخدلُل ؤؾباب جلَ  الؼوحُت، يغب غاثلت، ًو

ؤن ؤؾلب ألاػواج ممً ًخػاَىن اإلاسضعاث  الهًاًا اجطح

ضمىىجها، وبؿبب طلَ زاعث نىاهم الجؿمُت وؤنبدىا في  ٍو

خاحت بلى مً ٌػىلهم، بػضما قهضوا مهاصع صزىلهم ألانلُت، 

ؤو زغواتهم، وؤنبذ ما لضحهم ال ًٌكي إلاػِكت ألاؾغة وؾض 

ًُغها نغار ألابىاء وهي بحن باؽ  خاحاتها ألاؾاؾُت، ُق

ى الػِل وال خاحت بلى ما ال جغياه لىكؿها، ونض ًاصي هظا بل

خغمان ألابىاء مً الخػلُم ؤو الخهُى غلى الػالج ؤزىاء اإلاغى 

ؤو اإلاؿًٌ اإلاالثم. يظلَ بؿبب العجؼ اإلااصي وغضم الهضعة 

غلى قغاء اإلاسضع قهض ًلجإ اإلاخػاَي بلى بُؼ غغيه للخهُى 

ى مً غلى اإلاسضع والههو خُى هظا اإلاىيىع يثحرة قهىا

ًجبر ؤبيخه ؤو ؤزخه غلى البؿاء ؤو ٌؿٌ الىظغ غً ؾلىى 

ػوحخه للخهُى غلى اإلاسضع باإلاهابل. وهىا جخكٌَ الهالث 

والغوابِ بحن ألاقغاص والػاثالث وجنهضم الؿػاصة اإلاجزلُت وقغ 

حىاًت ًجىيها ألاب غلى ؤوالصه جٍىن بؿبب حػاَُه اإلاسضعاث 

 (. وبهظا نض 26ً،م1999)غبض اللُُل، 
ً
هبذ ألاؾغة مغحػا

للكغ والغطًلت، بؿبب يػل بىائها وقؿاص ؤبىائها. وهدُجت 

ؤزغي مً اخخُاج اإلاضمً للماُ، نض ًًُغه ألامغ بلى الػمل 

بإغماُ مهُىت ؾانُت ججلب له الػاع قُيبظه اإلاجخمؼ وبػمله 

هظا ًًغ بىكؿه وباألؾغة ويظلَ اإلاجخمؼ )الخاج غلي، 

اؾاث اإلاسخلكت اإلاهخمت (. ولهض جىنلذ الضع 38، م2016

باألؾغة وجماؾٌها ويظلَ بالػىامل اإلاغجبُت باهدغاف 

ألاخضار وألاؾغ التي جكهض قُما بُنها غالناث اإلاىصة وألالكت 

واإلادبت ًخمحز ؤبىائها بالػضوان والالمباالة وغضم اخترام مكاغغ 

ً وحػاَي اإلاسضعاث. )الضؾىقي،  كحر 45، م1998آلازٍغ (. َو

ى ؤن اإلاسضعاث حػض مً ؤيبر الػىامل التي ؤصث "الخمُضان" بل

بلى جكٌَ بػٌ ألاؾغ، ويػل جغبُت ألابىاء، واهدغاف 

بػًهم، وما ؾببه طلَ مً آالم ومػاهاة، باإلياقت بلى ما 

ًخٌبضه اإلاجخمؼ مً زؿاعة انخهاصًت، ؾىاء بكهض قغص مىخج، 

وما آلذ له هظه آلاقت مً جٍالُل باهًت في الػالج وبغاصة 

 ).10، م2007هُل)الخمُضان، الخإ

بن ؾىء الخىاقو للمخػاَي وما ًهاخبه مً  

مظاهغ ؾىء الخٌُل غاصة ما ًضقؼ به بلى غضم مؿاًغة اإلاػاًحر 

والهُم الاحخماغُت وألاهماٍ الؿلىيُت الؿاثضة فى مجخمػه، 

مما نض ٌػغيه للككل فى مىاحهت مخُلباث مؿاولُاجه 

ػغيه لٌثحر مً  مت. ؤلاحخماغُت َو الاهدغاقاث الؿلىيُت والجٍغ

ى هبٍى مؿخىي ؤزالم مخػاَيها  قإن حػاَي اإلاسضع ًاصي بل

وبلى خب الظاث وغضم الكػىع باإلاؿاولُت وؤلاؾتهخاع بالىاحب 

ويػل ؤلاعاصة وبهماُ الىحباث الػاثلُت والخىٌغ إلاباصت 

ألاماهت والكغف. يما ؤن اإلاىاص اإلايكُت ؤو اإلاهلىؾت ًمىذ حغؤة 

 ؾحر َب
ً
ُػُت جضقؼ الكغص بلى الخهجم غلى مً هى ؤيبر مىه ؾىا

 وبهاهخه بهاهاث بالؿت.) مسخاع، 
ً
 ).106، م2005ومهاما

 في الىحضان،  
ً
دضر حػاَي اإلاسضعاث ايُغابا ٍو

قهى بػض الخػاَي ٌكػغ بالؿػاصة واليكىة والػِل في حى 

ت ولًٌ  زُالي وؾُاب غً الىحىص وػٍاصة اليكاٍ والخٍُى

خؿحر الكػىع بالؿػاصة واليكىة بلى هضم ووانؼ ؾغغان ما ً

مالم وقخىع وبعهام مصخىب بسمُى وبيخئاب. يظلَ جدؿبب 

اإلاسضعاث في خضور الػهبُت الؼاثضة والخؿاؾُت الكضًضة 

والايُغاب والخىجغ الاهكػالي الضاثم والظي ًيخج غىه 

بالًغوعة يػل الهضعة غلى الخىائم والخٌُل 

(. يما ان حػاَي اإلاسضعاث 41، م2003الاحخاعي)الػِؿىي، 

ى ازخالُ في الخكٌحر الػام ونػىبت وبِء في الكهم،  ًاصي بل

ي بلى قؿاص الخٌم غلى ألامىع وألاقُاء الظي ًدضر  وبالخال

ى  مػها بػٌ ؤو ختى يثحر مً الخهغقاث الؿٍغبت بياقت بل
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ت )غِس ى،  (. يما ؤن 12، م2009الهظًان والهلىؾت البهٍغ

ت مضمني ألانغام ا إلاهلىؾت جدضر لهم هخاثج غٌؿُت وؾلُب

جاصي بلى خضور ايخئاب قضًض ومداوالث لالهخداع للخسلو 

مً الخػاَي. ولػل الاهُىاء والكػىع بالظهب والهلو والخىجغ 

هي خاالث جإحي بػض خاالث اليكىة اإلاانخت التي ًدـ بها 

لت. )مىس ى وآزغون،  مضمً اإلاسضعاث لكترة ٍَى

( ، بإن 1992غث صعاؾت غبض الباقي)(. ولهض ؤظه127،م1989

اإلاضمىحن ٌكػغون بااليُهاص ولضحهم اهدغاف ؾٍُىباحي، 

كػغون بالُإؽ وقهضان الثهت بالىكـ وآلازغًٍ والايخئاب  َو

ُاؽ  والهىؽ وجىهم اإلاغى والهؿخحًرا والكهام وؤعجكاع مه

(، جبحن 1997الٌظب والخىجغ. وفي صعاؾت التي نام حها عوبغث )

ًان لضحهم ايُغاباث  %( م47ًؤن ) مضمىحن مسضع ألاقُىن 

%( لضحهم ايخئاب هكس ي 25.1الصاهُت اإلاًاصة للمجخمؼ، و)

ًاهىا في حصاُو ؾحر مدضص )الؿضاوي، 15.8حؿُم، و)  )%

 ).102، م2014

ومً هىا حهضص حػاَي اإلاسضع بمٍاهُت الكغص في  

ُاة اإلاضمً بل في  الخىاؾم والخٌُل الاحخماعي، لِـ قهِ في خ

كػغ هاالء ألانغباء بإن خُ اة ًل مً هى نٍغب وغٍؼؼ غلُه، َو

 غنهم، وفي الىنذ هكؿه 
ً
با  ؾٍغ

ً
اإلاضمً نض ؤنبذ شاها

 ٌكػغ بإن ؤهله وؤنضناءه ؾغباء خىله. وهىا 
ً
اإلاضمً ؤًًا

ى  وكحر بلى جضهىع الخىاؾم في الػالناث اإلاهمت في الخُاة، وبل

ُغ  الاجهُاع مغخلت خُث جهل خُاة ألاؾغة بإيملها بلى ز

(. ايل بلى 43، م2001بؿبب حػاَي اإلاسضعاث ) قُاًغ، 

 مً اإلاخػاَحن ًًُغون بلى الخػلو بمً ًمضهم 
ً
طلَ ؤن بػًا

هبذ طلُل الىكـ ال شاهُت له،  باإلاسضع والخبػُت لهم ٍو

ؿحره يُل ما ٌكاء)الخاج غلي،  (. وجهبذ هىا 38، م2016َو

اؾغ الجؿض الخُاة لػبت غهلُت في مىخهى الاُىعة، خُث ً

ُغة ومخُلباث ؤلاصمان، وؤغني هىا ؤهه  والػهل جدذ ؾُ

 بلى حؿض مًُغب وغهل قاؾض، 
ً
ًخُىع ؤلاوؿان ؾلبُا

ويالهما مؿدبض مً نبل اإلاسضع، ختى ًهبذ في النهاًت 

  .شاهُت مًاصة للمجخمؼ

 :الاضرار الجنائية الناجمة عن جعاطي املخدرات :2

 وز 
ً
مت ًغجبِ جىاُو اإلاسضاعث اعجباَا  بالجٍغ

ً
ُها

 ما ًلجإ مخػاَىا اإلاسضاعث بلى اعجٍاب 
ً
وبُغاثو مخػضصة. قٌثحرا

ل غاصتهم، يما ؤن الػضًض مً  حٍغمت ؤلاخغاػ مً ؤحل جمٍى

هترن  حر اإلاسضعاث، ٍو اإلاجغمحن ًغجٌبىن حغاثمهم جدذ جإز

حػاَي اإلاسضعاث ؾحر اإلاكغوغت بمكاًل ؾلىيُت، نض حكمل 

 إلااصة ؤلاصمان والٌمُت
ً
اإلاخىاولت منها ؤلاغخضاء ؤو الػىل.  َبها

ًان الصاو ٌػاوي مً ايُغاباث ؾلىيُت وطو  وبطا 

شاهُت غضواهُت. ًجػلهم طلَ غغيت للخىعٍ في اعجٍاب 

 ما جٍىن مػضالث جىاُو اإلاسضاعث لضي 
ً
مت. وؾالبا الجٍغ

، 2013اإلاجغمحن ؤغلى بٌثحر منها لضي بهُت ألاقغاص)اإلاهىضي، 

مت ٌػانب (. يما ؤن حػاَي ا120م إلاسضعاث لىخضه ٌػض حٍغ

ُ. بط ٌػخبر اؾتهالى  غليها الهاهىن في حكَغػاث مػظم الضو

 ً مت ناثمت يؿحرها م اإلااصة اإلاسضعة ؤو اإلاازغاث غهلُت حٍغ

هت  الجغاثم ألازغي بطا اؾتهلٌذ بؿحر جغزُو َبي وبٍُغ

( مً ناهىن الػهىباث 28مسالكت للهاهىن. ولهض حاءث اإلااصة )

( لؿىت 50اام باإلاسضعاث واإلاازغاث الػهلُت عنم )الػغانُت ال

(، ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاانذ وبؿغامت ال جهل غً 2017)

حن صًىاع وال جٍؼض غً زالزحن ملُىن صًىاع ًل مً  غكغة ماًل

ؤنضم غلى حػاَي مىاص مسضعة ؤو مازغاث الػهلُت ؤو ؤؾهم ؤو 

لهاهىن ) ناهىن شجؼ غلى حػاَيها في ؾحر الاخىاُ التي ؤحاػها ا

 ).17، م2017اإلاسضعاث واإلاازغاث الػهلُت، 

وغاصة ما جٍىن جٍالُل الجغاثم اإلاخهلت  

باإلاسضعاث يبحرة، قكي بٍغُاهُا جهل للخٍالُل الاحخماغُت 

والانخهاصًت اإلاترجبت غلى جىاوُ اإلاسضعاث ؾحر اإلاكغوغت بلى ؤن 

بلُىن  (13.9مجمىع جٍلكت الجغاثم اإلاخهلت باإلاسضعاث ػهاء )

ًخػاَي ما  حىُه اؾترلُني. خُث وحض "ولُام بلىم" ؤن اإلاضمً 

 في نىعة خهً، ومً 
ً
بحن زالر بلى زمـ حغغاث مسضع ًىمُا

بحن ؤلل وزمؿماثت مضمً في مضًىت هُى ؤوعلُاهؼ وحض 

ً خاحتهمً بلى حػُي اإلاسضعاث غً ٍَغو  زالزماثت امغؤة ؤقبػ

ً اغخبرو ا مً بحن مغوجي الضغاعة، يما وحض زالزماثت آزٍغ

اإلاسضعاث وبالخالي جمٌىىا مً اقباع خاحتهم بليها غً ٍَغو ما 

ًاهىا ًدهلىن غلُه مً غمىالث.. ووحض الباخث زالزماثت 

آزٍغً ممً جمٌىىا مً الاهكام غلى قغاء اإلاسضعاث غً ٍَغو 

ًاهىا ًخهايىجها مً ؤغمالهم ؤو غً ٍَغو ما  ألاحىع التي 

ضزل، ؤما الؿخماثت البانىن قهض ألػواحهً ؤو ػوحاتهم مً ال

ى الؿغنت لضقؼ جٍالُل الجغغاث  وحض الباخث اجهم لجإوا بل

ًاهذ الجغغت الىاخضة جخٍلل ما بحن زمؿت بلى  الُىمُت، وإلاا 

 قهض ايدكل اجهم ايُغوا لؿغنت 
ً
زمؿت وغكٍغً صوالعا

ً بلى ماثت وزمؿت  اقُاء جهؼ نُمتها ما بحن زمـ وغكٍغ

 في ا
ً
لُىم الىاخض، وطلَ القباع خاحتهم بلى وغكٍغً صوالعا

ًان ٌؿغنه  ألاصمان، وبص يء مً الخدكظ ًمًٌ جهضًغ نُمت ما 

 ً  م
ً
الؿخماثت مضمً في الػام الىاخض بدىالي ازني غكغ ملُىها

(. ومً هىا ًمٌىىا جهىع 79-78، م1987الضوالعاث)الؿؼاوي، 

ت التي ججمؼ ما بحن حػاَي اإلاسضعاث واعجٍاب  الػالنت الهٍى

مت  .الجٍغ

م حػاَي   وهىاى مكٍلت ؤزغي ًترجب غلى جدٍغ

، بط ًاصي بلى غضم جمًٌ الجهاث ألامىُت مً 
ً
اإلاسضعاث ناهىها

مغانبت ما ًباع مً مىاص اإلاسضعة بكٍل مسكي غً هاظغ 
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الخٍىمت، وغىض قغاء اإلاضمً لها قان هظا ال ٌػني اجها جخىاقغ 

 غلى قُه قغوٍ الؿالمت، بمػنى اهه اطا ما حػىص الك
ً
غص مثال

( في اإلااثت 5-3قغاء مسضع الهحروًٍ بىهاوة جهضع وؿبتها بدىالي )

ض قُه وؿبت  ه في اإلاغة الخالُت ؾتًز قما ؤصعاه ان ما ؾىف ٌكتًر

 وهىا جدضر الىقاة 30-25الىهاوة لخهل ما بحن )
ً
( باإلااثت مثال

التي حػؼي بلى الجغغت الؼاثضة غً الخض، ولضواقؼ بوؿاهُت 

 ما جهضع قهاصاث الىقاة صون طيغ ؤو جدضًض واحخماغُت 
ً
يثحرا

 ).79، م1987الؾبابها الخهُهُت)الؿؼاوي، 

مت جيبؼ في   ؤن غالنت اإلاسضعاث باعجٍاب الجٍغ

ً: ؤولهما ًخمثل في حؿحر الخالت الػهلُت  الؿالب مً مهضٍع

واإلاؼاحُت للمخػاَي وما ًيخج غً هظا الخؿحر مً ازخالُ في 

ؿاؽ والخكٌحر، بالخالي قهضان الهضعة وظاثل ؤلاصعاى وؤلاخ

غلى الؿُُغة غلى يبِ الظاث، مما ًجػل الكغص ًُلو 

مت صون واػع مً  الػىان لغؾباجه وقهىاجه، قهض ًغجٌب الجٍغ

يمحر ؤو زىف مً الػهاب. ؤما اإلاهضع الثاوي قُخمثل في 

خاحت الكغص اإلالخت بلى ماصة اإلاسضع، خُث ًهبذ اإلاخػاَي 

 لػاصجه، خ
ً
ُث ًٍىن هاحؿه الىخُض الخهُى غليها، ؤؾحرا

وبػض ؤن ًهغف اإلاخػاَي ًل ما ًملَ مً ألامىاُ في قغاء 

ٌىه مً الخهُى غلى  اإلاسضع ؾغغان ما ًكٌغ بُغم آزغي جم

 
ً
اخخُاحاجه مً اإلاسضع، وغلى طلَ قإن اإلاخػاَي ال ًترصص يثحرا

في ؤزخُاع الُغم ؾحر اإلاكغوغت للخهُى غلى اإلااُ، قهض 

ؿغنت والىهب والاخخُاُ والتزوٍغ والغقىة ًماعؽ ال

والازخالؽ ونض ًهل ختى بلى اعجٍاب حغاثم الهخل ؤو ألاغخضاء 

غلى آلازٍغً مً ؤحل الخهُى غلى اإلااُ لكغاء اإلاسضع الظي 

ًالهىاء باليؿبت له)خؿحن،  (، بما ًظهغ 53، م1997ؤنبذ 

لضحهم مً ؾلىيُاث وعصوص ؤقػاُ غضواهُت جدؿم بالػىل 

ى بًهاع ألاطي باألزٍغً) غُض،  اإلاكٍغ ، 1999الظي نض ًاصي بل

 ما ٌؿخؿل ججاع اإلاسضعاث اإلاضمىحن اإلاكلؿحن 46م
ً
(. وؾالبا

 ُ هبدىا ججاع الهُػت مهابل الخهى لبُؼ اإلاىاص اإلاسضعة، ٍو

غلى حغغت اإلاسضع، بظلَ ًغجٌبىا حغمخحن في هكـ الىنذ 

 ما ٌػاو
ً
مت الخجاع بها. ويثحرا مى حػاَي وحٍغ ي مخػاَي حٍغ

اإلاسضعاث مً الالمباالة وهى جدذ جإزحر اإلاسضع، خُث نض 

 غلى بىاجه ؤو 
ً
ًغجٌب ؤقػاُ ال ؤزالنُت، يإن ٌػخضي حيؿُا

ً. )الؿضاوي،  مداعمه ؤو ٌؿمذ للؿحر بمماعؾت الجيـ مػه

ػخبر الػهل مدغى ؤلاوؿان بدُث ًمحز 109، م2014 (، َو

بحن ما هى بحن الصخُذ و بحن الاُإ و بحن ما هى خالُ و 

خغام، لًٌ ًكهض الصاو هظه اإلاحزة ًهبذ ؾحر مضعى 

لألقُاء وال ًكغم بحن ما هى ؤزالقي و ما هى ؾحر ؤزالقي)غبض 

  ).15، م2008الؿمُؼ، 

يظلَ ٌػض حػاَي اإلاسضعاث مً   

 ، مؿبباث بعجكاع وؿبت خىار اإلاغوع في الٌثحر مً الضُو

 هجض ان الصاو
ً
ًهىص الؿُاعة  وبػصًاص خاالث الىقُاث، قمثال

ُدؿبب في  ٍىن في خالت الؿٌغ ق جدذ جإزحر اإلاىاص اإلاسضعة ٍو

مت الهخل الاُإ-نخل ؤعواح غضًضة مً ألاشاام ؤو  -حٍغ

، 2018بنابهخم بجغوح نض ٌؿبب غاهت مؿخضًمت)ؾهام، 

(. ونض اجطح في صعاؾت احٍغذ في مضًىت ؤوجاوا الٌىضًت 25م

ت الهاجلت في ( خالت مً خاالث ؤلا 484غلى غُىت نىامها ) ناب

%( مً الخىاصر ًاهذ بؿبب حػاَي 67خىاصر الٍُغو، ؤن )

(. خُث ؤن اإلاسضعاث 171-170، م1996اإلاسضعاث )ؾٍىل، 

ًاًحن والهغوٍحن واإلااٍعجىاها وؾحرها  بمسخلل ؤهىاغها مثل الٍى

جدـ اإلاخػاَي غليها بالكػىع اإلابالـ في جهضًغ الظاث 

 .ػاَيها بدـ باإلاٍان والؼمانوالهضعاث، قماصة اإلاسضع جكهض مخ

مت حػاَي اإلاسضعاث لِؿذ   وهٌظا هغي ؤن حٍغ

لظاتها قدؿب، بل بجها جدؿبب في يثحر مً الجغاثم ألازغي، وال 

هخهىع ؤن هىاى زُغ حهضص ؾالمت ؤي مجخمؼ وؤمىه 

واؾخهغاعه ًثحر اإلاساوف خُى مؿخهبله، يما جكػله اإلاسضعاث 

ً  طلَ ألجها جيكغ ألامغاى وحكُؼ في ألاعى الكؿاص وجهخل قُم

ًخػاَها َاناث اليكاٍ اإلاىخج وحكل خغيت الخكٌحر اإلابضع 

وجضقؼ اإلاجخمؼ بلى مهاوي الخسلل والًُاع. وؤن ؤيغاع 

اإلاسضعاث الجىاثُت ال ًهخهغ غلى مخػاَيها قدؿب بل ًخػضاه 

هحر في   ً ىجها جكؿض الػهل واإلاؼاج ختى ه ًو بلى طٍعخه وطٍو

كؿاص والاهدغاف غلى ؤقغاص ؤؾغجه ؤزىاء الغحل صًازت ًغض ى ال

 .الخػاَي لهظا الؿمىم

لهض ؤظهغث الضعاؾت التي احغاها اإلاجلـ الهىمي  

%( مً 86إلاٍاقدت وغالج ؤلاصمان والخػاَي في مهغ، ؤن )

َ 58مغجٌبي حغاثم الاؾخهاب، و) %( مً مغجٌبي حغاثم هخ

%( 24%( مً مغجٌبي حغاثم الهخل الػمض، و)23الػغى، و)

ًاهىا ًخػاَىن مسضع  مً مغجٌبي حغاثم الؿغنت باإليغاه 

ًاهىا 56.7الخكِل. يما اجطح ؤن ) م  %( مً مغجٌبي الجغاث

مت بؿاغاث، وهظا  ًخػاَىن اإلاسضعاث نبل اعجٍابهم الجٍغ

ماقغ نىي غلى الػالنت الىزُهت بحن الخػاَي واعجٍاب 

مت )حٍغض الكغم ألاوؾِ،  (. يظلَ جبحن 3، م2017الجٍغ

( غً الازخالقاث في 2005ؾت عاحكىض وعاقاصا )في صعا

اث اإلاخدضة  الصاهُت بحن اإلاضمىحن  وؾحر اإلاضمىحن في الىاًل

ألامٍغٌُت، ؤن اإلاضمىحن اجهكىا بالػضواهُت والاهدغاف 

(. ونض 349، م2007بمسخلل ؤهىاغه )اإلاػاًُت وآزغون، 

اظهغث ؤخض الضعاؾاث التي احٍغذ في والًاث اإلاخدضة 

 للهغوًٍ، اعجكاع 354غلى غُىت جًم )ألامٍغٌُت 
ً
( مضمىا

 مؼ بضء بصماجهم 
ً
ًاهىا ًغجٌبىجها ًىمُا مػضالث الجغاثم التي 
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ل،  الهحروًٍ، وؤهسكايها مؼ البضء في الانالع غنها )ؾٍى

  ).141، م1996

يظلَ جغجبِ بمكٍلت حػاَي اإلاسضعاث باإلججاع  

 حظب بها، قػلى الغؾم مً ؤن ججاع اإلاسضاعث ًخكاصون 
ً
غمىما

واهدباه ؾلُاث بهكاط الهاهىن، ولًٌ نض ًاصي الخىاقـ بحن 

ً بلى اؾخسضام الػىل الظي ٌكمل  مسخلل الجماغاث اإلاخجٍغ

الهخل في نغاغها للضقاع غً خههها في الؿىم ؾحر 

اإلاكغوغت. ًًاف بلى طلَ ؤن الجماغاث ؤلاحغامُت التي ججني 

 َاثلت حؿخسضم هظه ألاعباح لإلقؿا
ً
ص. يظلَ قإن ؤعباخا

الخجاعة باإلاسضعاث ٌػض مً ؤهم ؤؾباب الضاقػت بلى غملُاث 

ؾؿُل ألامىاُ، بط ًلجإ اإلاخاحغون قيها بلى ؤزكاء وحىص الضزل 

ه مً ؤحل  ؤو ؤزكاء مهضعه ؾحر مكغوع زم ٌػمضون بلى الخمٍى

ؤلاحهام بإن الضزل مكغوع. وغملُت ؾؿُل ألامىاُ هي جهغف 

هت جسكي مهض عها وؤنلها الخهُهي. خُث في الىهىص بٍُغ

ؤنبذ اإلاسضعاث في الػهغ الغاهً مً ؤخض مهاصع اإلاالُت 

ل وكاَاتها ؤلاحغامُت )ؾهام،  للجماغاث ؤلاعهابُت بؿغى جمٍى

(. وؤن ؤعباح مبُػاث اإلاسضعاث مً الهغوٍحن 33، م2018

ًاًحن نض بلؿذ ) اث 122والٍى  في الىاًل
ً
ا ( بلُىن صوالع ؾىٍى

( مً هظه 70ؤوعوبا، وؤن ما ًٍؼض غلى )اإلاخدضة الامٍغٌُت و 

اإلابالـ جمغ بمغخلت ؾؿُل وجبٌُ، يما نضع ألامم اإلاخدضة 

 ُ ونىة الػمل اإلااُ إلاٍاقدت ؾؿُل ألامىاُ، ؤن حجم ألامىا

 ًتراوح بحن )
ً
ا ( بلُىن صوالع 500( بلى )300التي حؿؿل ؾىٍى

ؤمٍغٍي غلى مؿخىي الضوُ الهىاغُت قهِ، باالياقت بلى ما 

مً ؤمىاُ باقي الضُو الػالم، خُث ًدبحن ضاامت آلازاع  ٌؿؿل

الانخهاصًت اإلاترجبت غلى الاججاع في اإلاسضعاث، وما ٌػهبها مً 

ًامل،  -202، م2009حغاثم ؾؿُل ألامُى ؾحر اإلاكغوغت ) 

203.( 

يما ان اهدكاع ظاهغة اإلاسضعاث )ألاهخاج، الدؿىم،  

ل حؼء يبحر مً مىاعصها  ألاؾتهالى( ؾخجبر الضولت جدٍى

الانخهاصًت وبهكانها الػام غلى مٍاقدت اإلاسضعاث وهظا بضوعه 

ؾُاصي بلى الخهلُل مً ألامىاُ اإلاؿخسضمت في ؤوحه الاؾدثماع 

والخىمُت الانخهاصًت في البالص، وألاهكام غلى الاضماث 

 مً الضُو جخدمل ؤغباًء بياقُت في 
ً
الػامت. يما ؤن يثحرا

ان، وغلى ألاحهؼة ألامىُت ؤوكاء مصخاث لػالج آقت ألاصم

اإلاٍلكت بمٍاقدت اإلاسضعاث ومالخهت الاججاع بها واإلاهغبحن لها. 

زم بن ؤؾػاع اإلاسضعاث الباهظت حؿخجزف الضزل الهىمي 

لخجخمؼ في ؤًضي نلت مً الىاؽ حػمل لخؿاب حهاث بحغامُت 

مً اإلااقُا وؾىاها. بط ؤن اإلاسضعاث التي ُتهّغب مً الااعج جهضع 

ً بمئاث اإلا لُاعاث، وهظا ٌػني ؤن ألامىاُ التي جدؿغب م

جب ؤن حؿدثمغ في  الااعج ًدخاُج لها حمُؼ ؤقغاص الكػب ٍو

ت حػىص غلى الضولت بمغصوصاث ضامت ًٍىن لها  نُاغاٍث خٍُى

آلازغ اإلاباقغ في بخضار غملُت الخىمُت الانخهاصًت 

(. بط حكحر 142، م2005والاحخماغُت للمىاَىحن )مسخاع، 

ٍغذ في اإلاملٌت اإلاخدضة واًغلىضا الكمالُت بلى ؤن صعاؾت ؤح

ًاالخخُاُ  الخٍالُل اإلاترجبت غلى الجغاثم اإلاخهلت باإلاسضعاث 

( مً 1.6والؿُى والؿلب والؿغنت في اهجلترا ووٍلؼ حػاصُ )

 ).112، م2013الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي )اإلاهىضي، 

ومً اإلاكاًل الجىاثُت آلازغي اإلاترجبت غلى حػاَي  

سضعاث ؤلانابت بمغى الاًضػ، خُث ؤن الخػاَي غً ٍَغو اإلا

ألابغ هى اخض الػىامل الغثِؿُت الهدكاع وباء الاًضػ واهخهاُ 

قحروؾه في ؤوعبا الكغنُت واؾُا الىؾُى خُث ٌػض الؿبب 

ضػ في جلَ اإلاىاَو 80في خضور ) %( مً مجمل ؤلاناباث باإًل

ِ بل هى الؿبب في صزُى الكحروؽ بلى صُو الكغم  ألاوؾ

هُا وحىىب قغم ؤؾُا. يما سجلذ في ؤمٍغٍا  وقماُ ؤقٍغ

%( مً خاالث 40( وؿبت )2009الجىىبُت في بىعجىعٍٍى غام )

ضػ بحن الغحاُ ووؿبت ) %( بحن اليؿاء 27ؤلانابت الجضًضة بااًل

 غً 
ً
بؿبب اؾخسضام الخهً في الخػاَي للمسضعاث، قًال

خٌخم غليها طلَ قإن الٌثحر مً خاالث ؤلانابت باإلاغى ً

ؤصخابها مساقت مً الىبظ الاحخماعي ؤو لخاالث الخجل مً 

ض مً زُىعة الخالت وغضم اجساط  آلازٍغً ألامغ الظي ًٍؼ

ُاؾغي،  (. ولهض 269-268، م2015الخضابحر الالػمت للػالج )ال

مت في  بحن جهٍغغ مٌخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني باإلاسضعاث والجٍغ

مً مخػاَي اإلاسضعاث بالخهً  ( ملُىن 1.6(، ؤن )2017الػام )

ت، و) ً 6.1مهابىن بكحروؽ ههو اإلاىاغت البكٍغ ( ملُىن م

، وؤن (C) اإلاخػاَحن بالخهً مهابىن بالتهاب الٌبض مً الىىع

 (C) ( ملُىن شاو مهابىن بالتهاب الٌبض مً الىىع1.3)

، وجم عنض )
ً
ت مػا ( 600000وقحروؽ ههو اإلاىاغت البكٍغ

بكحروؽ ههو اإلاىاغت البكٍغت  خالت وقاة بؿبب ؤلانابت

( خالت وقاة بؿبب ؤلانابت بالتهاب الٌبض مً 2220000و)

 ).12-11، م2017جهٍغغ اإلاسضعاث الػالمي،  ) (C) الىىع

: الخاثمة
َ
 :خامسا

مً زالُ صعاؾت اإلاكٌالث الاحخماغُت والجىاثُت  

ً الخىنل بلى غضة هخاثج  الىاججت غً حػاَي اإلاسضعاث، ًٌم

  :منها

ًترجب غلى حػاَي اإلاسضعاث الػضًض مً آلازاع الصخُت  -1

الاُحرة التي جهِب ؤحهؼة الجؿم اإلاسخلكت بإيغاع حؿُمت 

اناجه  ت َو مما جًػل نىي اإلاضمً الػهلُت ونضعاجه الكٌٍغ

الاصعايُت، خُث ًهبذ بوؿان ؾاثب الػهل، مظبظب الىحضان 

مهتز الكػىع، مًُغب ؤلاصعاى مػُل الخكٌحر، مما ًجػله 

ت به  .غاػف غً ؤصاء الىاحباث اإلاىَى
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ًترجب غلى حػاَي اإلاسضعاث الػضًض مً آلازاع الىكؿُت،  -2

ًالهلو والخىجغ وؤلايخئاب  منها: ؤلانابت باألمغاى الىكؿُت 

ت والؿمػُت ً وقهضان الظايغة والهلىؾت البهٍغ   .الىكس ي اإلاؼم

ًترجب غلى حػاَي اإلاسضعاث ظهىع الٌثحر مً اإلاكٌالث  -3

حخماغُت التي تهضص يُان ألاؾغة واإلاجخمؼ، منها: البُالت، الا 

الكهغ، الخكٌَ ألاؾغي والغوابِ الػاثلُت وػٍاصة اإلاكٌالث 

 مً ألاخُان بلى جضمحر ألاؾغة وقغام 
ً
الؼوحُت والتي جيخهي يثحرا

الؼوححن ويُاع ألابىاء واهدغاقهم بًُاع مثلهم الػلُا، يما 

ى قهضان الضوع الاحخماع ي والهضعة غلى الخكاغل ًاصي بل

والخػامل مؼ ألازٍغً مما ًاصي بلى غضم الاؾخهغاع والخٌُل 

 في الػالناث الاحخماغُت مؼ ؤقغاص 
ً
الاحخماعي مما ٌؿبب جىجغا

ألاؾغة وألاناعب والجحران، خُث جاصي يثرة اإلاكاحغاث 

والاالقاث والتي نض جهل بلى مسخلل الجغاثم، يما جاصي بلى 

مي واإلانهي بلى حاهب اهدكاع ؤهىاع اعجكاع وؿبت الكك ل الخػُل

الغطًلت في اإلاجخمؼ، يظلَ تهضص الهُم واإلاػخهضاث الاحخماغُت 

 بدُث ٌؿبب 
ً
 وصخُا

ُ
مما ًجػل اإلاجخمػاث مٍغًت زلهُا

ُ ألامً الاحخماعي وػٍاصة وؿبت الجغاثم  . ازخال

ًترجب غلى حػاَي اإلاسضعاث اعجٍاب اهماٍ مسخلكت مً  -4

تهضص ؤمً اإلاجخمؼ و ؾالمخه، مثل حغاثم  الجغاثم التي

الؿغنت، الىهب وألاخخُاُ، زُاهت ألاماهت، الؿل، الهخل 

ً، التهضًض، الؿب  والكغوع في الهخل، ؤلاغخضاء غلى ألازٍغ

ًاللىاَت والؼها وألاغخضاء  والهظف، جدغف، الكظوط الجيس ي 

   .غلى ؤغغاى ألازٍغً

اث ؤيغاع باألمً ًترجب غلى الخػاَي وؤلاججاع باإلاسضع  -5

ؤلاحخماعي والانخهاص الهىمي للضولت، مثل تهٍغب الػملت 

وؾؿل ألامىاُ ونغف اإلابالـ الُاثلت إلاىاحهت ؤصمان اإلاسضعاث 

مً ججهحز ألاحهؼة ألامىُت بٍاقُت ألامٍاهُاث بلى بوكاء اإلاغايؼ 

الػالحُت، يما جهلل ؤهخاحُت الػمل مما ًاصي بلى اهسكاى 

ً الضزل وجؼاًض جٍال  غً الٌثحر م
ً
ُل اإلاػِكت، هظا قًال

 
ً
ألامىاُ التي جهغف مً نبل اإلاضمىحن لكغاء اإلاسضع، وازحرا

ت وبالتهاب  ٍػاصة وؿبت اإلاهابىن بكحروؽ ههو اإلاىاغت البكٍغ

 .هدُجت الخػاَي اإلاسضعاث بالخهً (C) الٌبض مً الىىع

 بدى غام غلى مؿخىي  -6
ً
ان ؤيثر ؤهىاع اإلاسضعاث قُىغا

الػالم بحن اإلاخػاَحن هي مسضع الهىب )الخكِل ؤو 

اإلااٍعجىاها(، حػهبه الػهانحر اإلاسضعة واإلايكُت ) 

ألامكُخامُىاث، خبىب َبُت مسضعة (، وفي اإلاغجبت الثالثت ًإحي 

مسضع ألاقُىن والهحروًٍ. وما ًسو بنلُم ًىعصؾخان والػغام 

 بحن اإلاخػاَحن هي مسضع 
ً
، قإن ؤيثر اإلاسضعاث قُىغا

ً
غمىما

الٌغؾخاُ مُث )الامُثامكُخامحن( وؤن زُىعة هظه اإلاسضع 

جٌمً في ؤن حػاَيها في ألوُ وهلت ًاصي بلى ؤلاصمان غلُه، 

وبالضعحت زاهُت جإحي الخبىب الُبُت اإلاسضعة واإلايكُت، وفي 

ها ًإحي مسضع اإلاغجبت الثالثت جإحي ماصة الخكِل، وبػض

 .الهحروًٍ

 :ؤما غً الخىنُاث واإلاهترخاث، قهي يما ًإحي 

ـاوي منها - 1 بن حػاَي اإلاسضعاث هــي مكٍلت احخماغُت ٌػـ

ــاعيت حمُؼ الجهــاث الغؾمُت  اإلاجخمؼ يٍل، و بالخالي ًجب مكـ

ت البدث  منهـا وؾحر الغؾمُت قــي بًجاص الخــل، ـمـؼ جىقحر خٍغ

ً الػلمي وويؼ الضعا ـ ؾاث الػلمُت التي جدىاُو اإلاكٍلت مـ

ــاقت  حىاهبها الاحخماغُت و الىكؿُت والجىاثُت، و جىقحر يـ

الدؿهُالث و الًماهاث لىجاح غمل الباخثحن قـي الهُــام 

ـا ختى ًخم الخض مً ظاهغة حػاَي اإلاسضعاث  .بمهامهـ

مً الًغوعي ؤن جهىم وػاعة التربُت والخػلُم باالهخمام  -2

ت الخضًثت قـي باإلاىاه ج الضعاؾُت وبجباع ألاـؾـالُب الػلُم

ِىت مــً الىعي و  ــاغضة مخ ـاء حُل بًجابي غلـى نـ ـ الخضَعـ لبىـ

ــي  ــاُ مىيىع اإلاسضعاث و اإلاازغاث الػهلُت قـ التربُت. وبصزـ

ت  بغامج وػاعة التربُت والخػلُم والٍلُاث الخهىم والكَغ

 .اضمت الاحخماغُتوؤنؿام غلم الاحخماع وغلم الىكـ وال

جىغُت ؤقغاص اإلاجخمؼ غبر مسخلل ؤحهؼة ؤلاغالم للضولت  -3

باأليغاع الجؿمُت، والىكؿُت و الاحخماغُت والانخهاصًت 

ـا حؿكغ  ـ ــاقئت غــً حػاَي اإلاسضعاث غلى يىء مـ والجىاثُت الىـ

 ُ ـاثج الضعاـؾــاث و البدىر الاحخماغُت و الىكؿُت خى ـ غىه هخـ

 .اإلاكٍلت

الًغوعي ؤن جهىم خٍىمت بنلُم ًىعصؾخان/الػغام  مً -4

ــاث مً الكباب،  بمػالجت مكٍلت البُالت، التي ٌػاوي منها اإلائـ

ـاقئت مــً الػمل و الاغخماص غلى  ـ وطلَ بخىقحر قغم مخٌـ

ني بكٍل عثِس ي وطلَ   اإلاىاًَ قـي البىاء الانخهاصي الَى

ت، والػمل بالػمل غلـى الخض مً الاغخماص غلى الػمالت ألاح ىُب

ـالت اإلادلُت  غلى جىقحر قغم الخػلُم و الخضٍعب اإلاهىــي للػمـ

 .إلخاللهم مدــل الػمالت ألاحىبُت

جىقحر الػالج الصخــي والاحخماعي للمخـػــاَحن واإلاضمىحن  -5

الظًً ًخم يبُهم وطلَ بخىقحر اإلاصخــاث الىكؿُت ومغايؼ 

غ لهم قغوٍ الخضٍعب اإلاهىــي والخىغُت لٌؿبهم مهً جىق

ـاصًت و مػِكت ؤقغاص ؤؾغهم بػض قترة الػالج ـ   .مػِكتهم اإلاـ

ـاثُحن  -6 ـا بإزـهـ ـاصاث الىكؿُت وجؼوٍضهـ الػمل غلى قخذ الػُــ

ــاُ اإلاغض ى  ـاغُحن للػمل غلـى حصجُؼ بنبـ ـاهُحن و احخمــ هكؿــ

ـاما غً  ــاصاث جمــ ـا غلى ؤن جبػض هظه الػُـ اإلاخـــػاَحن للػالج بهـ

لُابؼ ألامني والغنابت اإلاباقغة مً نبل ألاحهؼة ألامىُت، بدُث ا

 .ًُمئن مغض ى اإلاضمني اإلاسضعاث

ـإيُض غلـى صوع ألاؾغة قـي تهُئت الظغوف الانخهاصًت  -7 الخــ

ت  ــاء غلى ألاؾـ ألازالُن والاحخماغُت والصخُت لتربُت ألابىـ
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رها الؿلُمت جهيهم ـمـً قغ الؿهٍى قـي حػاَي اإلاسضعاث وؾح

مً ألامغاى الاحخماغُت ألازغي، ويغوعة مخابػت ومغانبت 

 .ألابىاء زاعج البِذ، ومكاعيتهم في ازخُاع ألانضناء

 في  -8 
ً
مىــؼ حؿغب اإلاىاص اإلاسضعة بلــى صازل البالص، زانت

ـاء غلى ججاعها بمػانبت  اإلاىاَو الخضوصًت، والػمل غلى الهًــ

ً الخهُهُحن ل ـا صون جمُحز والدؿتر غلـى اإلاغوححن واإلاـخــاحٍغ هــ

خُلب هظا الدكضًض  ـانبت الطخاًا الهؿاع. ٍو ـ ـاع منهم ومػـ ـ الٌبـ

ألامني في مىاَو الخضوصًت واإلاُاعاث، والػمل غلى غهض بغامج 

بُت وجإهُلُت مخهضمت لغحاُ ألامً والجماعى وؾحرهم ممً  جضٍع

جهؼ غلى غاتهم مؿاولُت خماًت اإلاجخمؼ مً مداوالث 

  .ام اإلاخٌغعة التي ًلجإ بليها ججاع اإلاسضعاثالازتر 

ـاوي مىه نُــاع  -9 ـاجل الظي ٌػـ ـ الػمل غلى بمالء الكغاؽ الهـ

ـاقُت  ــاغُت و زهــ يبحر مً الكباب وطلَ بىيؼ بغامج احخمـ

ت وعي الكـبــاب و قخذ مضاعيهم، وجىقحر ًل قغم  حضًغة بدىُم

ـاقُت والاحخماغُت ؤلابضاع لضحهم مــً زالُ اليـكــاَاث الثهـ ـ

ت و الجمػُـــاث ألاهلُت  ــايُت غبر اإلااؾؿــاث الغؾُم ـ ـ والٍغ

ــاعح و ؾحرها. مؼ يغوعة ويؼ عنابت  وألاهضًت الكػبُت و اإلاؿـ

ؤمىُت غلى امايً اللهى والؿهغ في اإلاهاهي والٍاقتًراث والىىاصي 

  .اللُلُت، والػمل غلى الخض مً اؾخسضام الجريُلت قيها

لًغوعي غلى الجهاث اإلاػىُت في مىاحهت ظاهغة مً ا-10

حػاَي اإلاسضعاث في الضولت، ججاوػ مغخلت الاىف مً احغاء 

 ً صعاؾاث مسخُت غلمُت واغالن هخاثجها، غلى اؾاؽ م

الهػب ؤن ًسلى ؤي مجخمؼ بوؿاوي مً هظه الظىاهغ، وؤن 

الػبرة بضنت جهضًغ حجمها وػٍاصة في الجهىص الىناثُت 

 .والػالحُت منها

 :املصادر   

(، حجم ظاهغة الاؾخػماُ 1998ؤبى غمت، غبض الغخمً مدمض ) .1

ت للػلىم ألامىُت،  ًاصًمُت هاًل الػغُب ؾحر اإلاكغوع للمسضعاث، ؤ

اى  .مغيؼ الضعاؾاث والبدىر، الٍغ

ت 2011ؤبى مىجل، ماحض ) .2 (، مضي جإزحر الغقام اإلاضمىحن في الػمُل

هىاع  اإلاسضعاث واإلاازغاث بصمان بػٌ اإلاغاههحن غلى بػٌ ؤ

س ي،  ت، ؤَغوخت صيخىعاة، حامػت مدمض الاامـ الؿَى الػهُل

ت، نؿم الاحخماع، الغباٍ ت الػلىم الترُب  .ًُل

(، اخظعوا مً اإلاسضعاث، 1986ؤبى هىع، مدمض ألاخمضي ) .3

 .ميكىعاث وػاعة ألاوناف، الهاهغة

ت 2008ؤخمض، الهضًت غلي غبض الغخمً ) .4 (، الؿُاؾت الجىاُث

جي إلاٍاقدت  -وجغوٍج اإلاسضعاث في هظم مجلـ الخػاون الاُل

ت جُبُهُت مهاعهت، عؾالت ماحؿخحر،حامػت هاًل  ُل صعاؾت جإنُ

اى ت للػلىم ألامىُت، الٍغ  .الػغُب

(، حػاَي اإلاسضعاث في بػٌ 1988ؤُ ؾػىص، ؾُل ؤلاؾالم ) .5

ت، صاع الػلم للُباغت  -صُو مجلـ الخػاون  صعاؾت مُضاُه

اى  .واليكغ، الٍغ

(، ألايغاع الصخُت للمؿٌغاث 1989الباع، مدمض غلي) .6

 .واإلاسضعاث واإلاىبهاث، صاع الؿػىصًت لليكغ والخىػَؼ، حضة

ؼ غبض هللا ) .7 ًثن، غبض الػٍؼ (، الاضمت الاحخماغُت في 2002البر

ت للػلىم ألامىُت  ًاصًمُت هاًل الػغُب مجاُ بصمان اإلاسضعاث، ؤ

اى ب، الٍغ  .والخضٍع

(، اإلاسضعاث واإلاؿٌغاث 2003هللا ) البؿخاوي، اهُىان لُل .8

مضزل غام بلى ؤلاصمان والػالج والخإهُل، صاع النهاع -واإلاهضثاث

 .لليكغ، بحروث

ًي، غبض هللا وػُم ومٌُاف، ؾكغان ناؾم ) .9 (، اإلاكٌالث 2018جغ

ت في مداقظت -الاحخماغُت للمغؤة اإلاُلهت  مُضاُه صعاؾت 

ت آلاصاب، نؿ ت، حامػت الهاصؾُت، ًُل  .م غلم الاحخماعالضًىاُه

غ اإلاسضعاث الػالمي، مٌخب ألامم اإلاخدضة اإلاػني باإلاسضعاث  .10 جهٍغ

مت،   .2017والجٍغ

ض الكغم ألاوؾِ، الػضص  .11 ، قبٌذ اإلاػلىماث 14213حٍغ

 .2017الػاإلاُت ألاهترهِذ، 

ضة الهباح الجضًض) .12 (،قبٌت اإلاػلماث الػاإلاُت 2019حٍغ

 http://newsabah.com›newspaper.الاهترهِذ

(، اإلاسضعاث والخضزحن ومهضعهما، صاع 02002كغ، خؿان حػ .13

 .الخغف الػغبي، بحروث

غبض الؿني ) .14 مت واإلاجخمؼ ومغجٌب 2001الجمُلي، قخدُت  لجٍغ (، ا

ىُت، غمان مت، صاثغة اإلاٌخبت الَى  .الجٍغ

 .(، اإلاسضعاث والؿمىم، ص.م، ؾػىصًت2016الخاج غلي، مدمض ) .15

، بصمان 2012لي )الخغاخكت، ؤخمض خؿً والجؼاػي، وحالُ غ .16 )

ب الػالج، صاع الخامض لليكغ  ُل اث واؾا اإلاسضعاث والٌدىُل

 .والخىىػَؼ، الاعصن

(، مىؾىغت غلم الاحخماع، صاع 1999الخؿً، اخؿان مدمض ) .17

ت للمىؾىغاث  .الػغُب

هت الاضمت الاحخماغُت في 1976خؿىحن، ؾُض ؤبى بٌغ ) .18 (، ٍَغ

ت، الهاه  .1976غة، جىظُم اإلاجخمؼ، مٌخبت الاهجلى اإلاهٍغ

ؼ مدمض ؤخمض ) .19 (، اإلاسضعاث والؿلىى 1997خؿحن، غبض الػٍؼ

، حامػت هاًل 179ؤلاحغامي، مجلض ألامً والخُاة، الػضص 

اى ت للػلىم ألامىُت، الٍغ  .الػغُب

(، الازاع الانخهاصًت الهدكاع 2002الخهباوي، مكغج بً ؾػض ) .20

ت للضعاؾاث ألامىُت والخضع  ٍب، ظاهغة اإلاسضعاث، اإلاجلت الػغُب

ت للػلىم ألامىُت، 34، الػضص17اإلاجلض ، حامػت هاًل الػغُب

اى  .الٍغ

(، صوع اإلااؾؿاث التربىٍت في الخض 2007الخمُضان، غاًض غلي ) .21

مغيؼ  ت للػلىم ألامىُت،  ًل الػغُب مً حػاَي اإلاسضعاث، حامػت ها

اى  .الضعاؾاث والبدىر نؿم الىضواث واللهاءاث الػلمُت، الٍغ

كت، غبض اللُُل  .22 صعاؾاث في ؾٍُىلىحُت 2003)زُل  ،)

ب لليكغ والخىػَؼ، مهغ  .الاؾتراب، صاع ؾٍغ

ً 2010الضؾِل، مدمض بً مؿكغ ) .23 (، صوع اإلاغؤة في الىناًت م

ت غلى الػامالث -اإلاسضعاث في اإلاجخمؼ الؿػىصي صعاؾت مُضاُه

اى،  ت الػامت إلاٍاقدت اإلاسضعاث بالٍغ ت باإلاضًٍغ بالكاون الىناُث
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ت عؾالت ماحؿخحر، حامػ ت للػلىم ألامىُت، ًُل ت هاًل الػغُب

اى ُت، الٍغ ا، نؿم الػلىم الكَغ  .الضعاؾاث الػُل

(، ؤلاصمان مظاهغه وغالحه، ؾلؿلت 1982الضمغصاف، غاصُ ) .24

لثهاقت 56يخب غالم اإلاػغقت، الػضص ) ني ل (، اإلاجلـ الَى

ذ  .والكىىن وآلاصب، ، الٍٍى

اع ا2009عحُػت، غبض الخمُض غبض الػظُم ) .25 لىكؿُت (، آلاز

لخػاَي وبصمان اإلاسضعاث، مغيؼ الضعاؾاث والبدىر نؿم 

ت للػلىم  الىضواث واللهاءاث الػلمُت، حامػت هاًل الػغُب

اى  .ألامىُت، الٍغ

ىف، ؾػُض ) .26 زحر اإلاسضعاث غلى الػالناث الاحخماغُت 2016ٍػ (، جإ

ت بمغيؼ غالج اإلاضمىحن ؤبى بٌغ بلهاًض  -غىض اإلاغاهو صعاؾت مُضاُه

الكلل، مجلت الضعاؾاث -بىٍغ، حامػت خؿِبت بً غليبىالًت ال

 .في الخىمُت واإلاجخمؼ، الػضص الثاوي، صاع واثل للُباغت، الجؼاثغ

اع الثهاقت لليكغ، 1996الؿػض، نالح ) .27 (، اإلاسضعاث واإلاجخمؼ، ص

 .غمان

(، ؤلاصمان غلى اإلاسضعاث وجإزحره غلى 2018ؾهام، بغماعن ) .28

ت الؿلىى ؤلاحغامي، عؾالت ماحؿخحر ، حامػت بجاًت، ًُل

 .الخهىم والػلىم الؿُاؾُت، نؿم الهاهىن الاام، الجؼاثغ

ت، 1996ؾىٍل، مهُكى ) .29 (، اإلاسضعاث واإلاجخمؼ هظغة جٍامُل

لثهاقت 205ؾلؿلت غالم اإلاػغقت، الػضص ) ني ل لَى (، اإلاجلـ ا

ذ  .والكىىن وآلاصب، الٍٍى

(، الخضزحن وؤلاصمان وبغانت 2006شخاجت، ؤخمض خؿحن ) .30

 .2006ىمُت، مٌخبت صاع اإلاػغقت، الهاهغة، الخ

جي، وؾً غبض الخؿحن ) .31 (، اإلاسضعاث واإلاجخمؼ 2010قٍغ

م والبدث الػلمي، حامػت صًالى،  جدضًاث مخباصلت، وػاعة الخػُل

 .مغيؼ ابدار الامىمت والُكىلت

خذ، بؾالم ػاهغ ؤخمض ) .32 ت هدى 2016قٍغ لثاهٍى (، اججاه َلبت ا

بإهماٍ الصاهُت، عؾالت ماحؿخحر، غهاع التراماصُو وغالنخه 

ت، نؿم غلم الىكـ، ؾؼة ت الخالُب  .حامػت ؤلاؾالمُت، ًُل

، صوع اإلاماعؾت الػامت في 2013نالح، مغجط ى ألامحن مدمض ) .33 )

صعاؾت  -مىاحهت مكٌالث حػاَي اإلاسضعاث لضي الكباب

جُبُهُت غلى هؼالء سجً مضًىت الهضي ؤلانالخُت بام صعمان، 

امػت الؿىصان للػلىم والخٌىىلىحُا، مػهض عؾالت ماحؿخحر، ح

ىم  .جىمُت ألاؾغة واإلاجخمؼ، الاَغ

ت والخىاقو الىكس ي لضي 2015نُام، َاعم مدمض ) .34 (، هٍى

السجىاء مخػاَي اإلاسضعاث وؤبىائهم في نُاع ؾؼة، عؾالت 

ا، نؿم غلم  ت الضعاؾاث الػُل ُل ماحؿخحر، الجامػت ؤلاؾالمُت، ً

 .الىكِـ، ؾؼة

(، قبٌت 2019وغالج ؤلاصمان في مهغ )نىضوم مٍاقدت  .35

//:https .اإلاػلىماث الػاإلاُت الاهترهِذ www.masrawy.com › 

news › news-videos › details 

مت 2001غبض الاالو، حالُ وعمًان، الؿُض ) .36 (، الجٍغ

لجامعي  لاضمت الاحخماغُت، اإلاٌخب ا والاهدغاف مً مىظىع ا

ت  .الخضًث، ؤلاؾٌىضٍع

(، يُمُاء 2018وغلي، هجىي خؿً )غبض الغخمً، ؾلمى  .37

اإلاسضعاث وآزاعها الىكؿُت الاحخماغُت وَغم مٍاقدتها في يىء 

صًني" لضي َاباث حامػت ألامحر هىعة بيذ  -بغامج مهترح"هكس ي

ت الكاملت مخػضصة اإلاػغقت لليكغ  ٌتروُه غبض الغخمً، اإلاجلت ألال

 .ألابدار الػلمُت والتربىٍت، الػضص الؿابؼ، ألاعصن

، غهىبت حػاَي اإلاسضعاث 2008الؿمُؼ، ؤؾامت الؿُض)غبض  .38 )

ت لليكغ،  ػت والهاهىن، صاع النهًت الػغُب وؤلاججاع بها بحن الكَغ

 .الهاهغة

كاُ وحػاَي اإلاسضعاث، اإلاٌخبت 2005غبض الؿني، سخغ ) .39 (، ألَا

ت، الهاهغة  .اإلاهٍغ

(، آلازاع الاحخماغُت لخػاَي 1999غبض اللُُل، عقاص اخمض ) .40

اى اإلاسضعاث، ب، الٍغ  .اإلاغيؼ الػغبي للضعاؾاث ألامىُت والخضٍع

(، ؤبػاص الاؾتراب الىكس ي وغالنتها بخػاَي 2016غخُهت، ؾػُض ) .41

ت غلى غُىت مً جالمُظ -اإلاسضعاث لضي اإلاغاهو صعاؾت مُضاُه

ؤَغوخت صيخىعا، حامػت مدمض زًُغ،  زاهىٍاث مضًىت بؿٌغة، 

ت والاحخماغُت، نؿم ال ت الػلىم ؤلاوؿاُه ػلىم الاحخماغُت، ًُل

 .الجؼاثغ

(، الؿمىم واإلاسضعاث بحن الػلم 2009غماعة، هاوي غبض الهاصع ) .42

 .والاُاُ، صاع ػهغان لليكغ والخىػَؼ،ألاعصن

(، ؤلاحغام اإلاػانغ، حامػت هاًل 1999غُض، مدمض قخخي ) .43

اى ت للػلىم ألامىُت، الٍغ  .الػغُب

الجامػُت  (، اإلاجغم الكاط، الضاع 2003الػِؿىي، غبض الغخمً ) .44

 .للٌخب، الهاهغة

(، اإلاسضعاث وألامً الاحخماعي، حامػت 2009غِس ى، ؤخمض ) .45

ت للػلىم ألامىُت، مغيؼ الضعاؾاث والبدىر، نؿم  هاًل الػغُب

اى  .الىضواث واللهاءاث الػلمُت، الٍغ

ً 2007ؾباعي، مدمض ؾالمت ) .46 (، ؤلاصمان زُغ حهضص ألام

ت  .الاحخماعي، صاع الىقاء، الاؾٌىضٍع

غىامل الصاهُت 2014ضاوي، ؾػُض بً ؤخمض بً ؾػُض )الؿ .47  ،)

ٌبري لضي مضمني اإلاسضعاث في يىء بػٌ اإلاخؿحراث بؿلُىت  ال

ت الػلىم وآلاصاب،  ُغمان، عؾالت ماحؿخحر، حامػت هؼوي، ًُل

ت ت والضعاؾاث ؤلاوؿاُه  .نؿم الترُب

ؼ بً غلي ) .48 ب، غبض الػٍؼ ، ظاهغة الاصمان في اإلاجخمؼ 2005الؿٍغ )

اى ت للػلىم ألامىُت، ٍع  .الػغبي، حامػت هاًل الػغُب

، بصمان اإلاسضعاث والػمل 1987الؿؼاوي، حالُ الضًً غمغ ) .49

ضعاؾاث ألامىُت، مجلض ) ت لل (، الػضص 2الاحخماعي، اإلاجلت الػغُب

اى4)  .(، الٍغ

، خؿحن غلي ) .50 (، ؤلاصمان: الجىاهب الىكؿُت 2011الؿُى

يٌُُت والػالحُت للمضمً تص -وآلاًُل يٌُُت،  -عاؾت ؾٍُىمتًر بًُل

 .صاع الكٌغ الػغبي، الهاهغة

ضة، نماػ ) .51 غىامل الاُغ والىناًت مً حػاَي الؿباب 2009قٍغ  ،)

ت الاصابً  للمسضعاث، عؾالت ماحؿخحر، حامػت مخىىعي، ًُل

 .نؿم الاحخماع والخىمُت، نؿخُُىت

مغاخله، غالحه، صاع 2001قُاًغ، حىاص ) .52 ، ؤلاصمان ؤهىاغه،  )

 .لليكغ والخىػَؼ، الهاهغة الكغوم
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ت، عنم ) .53 (، الىناجؼ الػغانُت، 50ناهىن اإلاسضعاث واإلاازغاث الػهُل

ضة الغؾمُت لجمهىعٍت الػغانُت ، الػضص   .2017، 4446الجٍغ

(، الاهاثو الىكؿُت والاحخماغُت 2006نضًذ، ؾلُمان قاًؼ ) .54

لباهجى" في مغيؼ ؤلانالح والخإهُل بؿؼة،  إلاخػاَي اإلاسضعاث "ا

ت، مػهض البدىر اَ غوخت صيخىعاة، حامػت الضُو الػغُب

ت، الهاهغة ت، نؿم الضعاؾاث التربٍى  .والضعاؾاث الػغُب

ل، ؾني هانغ خؿحن ) .55 (، مدايغاث غً اإلاكٍلت 2012الهَغ

ت آلاصاب  .الاحخماغُت في نؿم غلم الاحخماع، حامػت بؿضاص، ًُل

اع الانخهاصًت للمسضعاث2009ًامل، ؾامغه وػمت ) .56 ، مجلت (، آلاز

 .(، البابل1(، الػضص )1الكغاث للػلىم الؼعاغُت، مجلض )

(، ؤزغ اإلاسضعاث غلى وانؼ الكلؿُُني في 2010يماُ، مِؿاء ) .57

مت مت، حامػت ؤلاؾالمُت،  -خضور الجٍغ لجٍغ في حؿغاقُت ا صعاؾت 

ت آلاصاب، نؿم الجؿغاقُت، ؾؼة  .ًُل

غاث (، حػاَي اإلاسضعاث واإلاؿ2010ٌيُُان، َالب غبض الغيا ) .58

ت  -وغالنتهما ببػٌ اإلاخؿحراث الكغصًت والاحخماغُت صعاؾت مُضاُه

ت، مجلت الهاصؾُت،  لبػٌ مظاهغ ؤلاصمان في مضًىت الضًىاُه

ت آلاصاب، اإلاجلض   .، الهاصؾُت4، الػضص13ًُل

(، الاهاثو الاحخماغُت والضًمىؾغاقُت 2012لُُكت، جخِل ) .59

ضعاث في اإلاجخمؼ الجؼاثغي  بىالًت  -إلاخػاَُاث اإلاس ت  صعاؾت مُضاُه

ت الاصاب  زيكلت، عؾالت ماحؿخحر، حامػت باجي مسخاع، ًُل

ت والاحخماغُت، نؿم غلم الاحخماع، الجؼاثغ  .والػلىم ؤلاوؿاُه

ٍُى ) .60 (، اإلاسضعاث، ث:ػٍىا اإلاؿغبي، مضًىت 2014ماٌؿتراش ي، ُه

اى ؼ للػلىم والخهىُت،الٍغ  .اإلالَ غبض الػٍؼ

ؤؾبابه وآزاعه، مجلت مىاع  مدمض الضؾىقي، الخكٌَ ألاؾغي  .61

 .1998ؤلاؾالم، الهاهغة، 

(، مكٍلت حػاَي اإلاىاص الىكؿُت 2005مسخاع، وقُو نكىث ) .62

 .اإلاسضعة، صاع الػلم والثهاقت، الهاهغة

(، معجم الػلىم الاحخماغُـت 1975مضًىع، غبض هللا وآلازغون ) .63

ت الػامت  .الهُئت اإلاهٍغ

مت اإلاسضع 2007مغوى، ههغ الضًً ) .64 اث في يىء الهىاهحن (، حٍغ

ت، صاع هىما، الجؼاثغ  .والاجكاناث الضوُل

(، ؤلاصمان غلى اإلاسضعاث: ؤلاعقاص 2007اإلاكابهت، مدمض ؤخمض ) .65

 .والػالج الىكس ي، صاع الكغوم لليكغ والخىػَؼ، غمان

(، 2011اإلاكغف، غبض ؤلاله غبض هللا والجىاصًً وعٍاى غلى ) .66

ت ؤؾباب الخ ػاَي واؾالُب اإلاىاحهت، اإلاسضعاث واإلاازغاث الػهُل

ت للػلىم ألامىُت، مغيؼ الضعاؾاث والبدىر،  حامػت هاًل الػغُب

اى  .الٍغ

 

 

 

 

 

 

 

مت واججاهاتها 2005اإلاكهضاوي، ؤيغم غبض الغػام ) .67 (، وانؼ الجٍغ

اى ت للػلىم ألامىُت، الٍغ ً الػغبي، حامػت هاًل الػغُب  .في الَى

ت ا2004مهباح، غبض الهاصي ) .68 لبىاهُت، (، ؤلاصمان، صاع اإلاهٍغ ل

 .الهاهغة

م وآزغون ) .69 (، ظاهغة 2007اإلاػاًُت، خمؼة غبض اإلاُلب يٍغ

مت في يىء بػٌ  حػاَي اإلاسضعاث وآزاعها في خضور الجٍغ

 .اإلاخؿحراث الضًمىؾغاقُت، مجلض الػلىم التربىٍت، الػضص الثالث

ا لخهىم ؤلاوؿان) .70 (، قبٌت اإلاػلىماث 2018مكىيُت الػُل

 //:www.nrttv.com/ar/News/asp   htt .الػاإلاُت ألاهترهِذ

ت الػامت إلاٍاقدت اإلاسضعاث، حهاػ الاؾاٌل،  .71  .2019مضًٍغ

ً، نؿم مىاص اإلاسضعة،  .72 ت اؾاٌل عابٍغ  .2018مضًٍغ

 .(، قبٌت اإلاػلىماث الػاإلاُت ألاهترهِذ2019مىؾىغت ؤلاصمان ) .73

1. www.addiction-wik i.com 

ُت (، اإلاسضعاث وآزاعها الىكؿ2013اإلاهىضي، زالض خمض ) .74

ج  والاحخماغُت والانخهاصًت في صُو مجلـ الخػاون لضُو الاُل

ت  ت، وخضة الضعاؾاث والبدىر مغيؼ اإلاػلىماث الجىاُث الػغُب

ج الػغبُت،  إلاٍاقدت اإلاسضعاث إلاجلـ الخػاون لضُو الاُل

 .الضوخت

(، اإلاسضعاث: ألازُاع، 1989مىس ى، حابغ ؾالم مىس ى وآزغون ) .75

اىاإلاٍاقدت، الىناًت، الػالج،  ش لليكغ، الٍغ  .صاع اإلاٍغ

، حغاثم اإلاسضعاث، صاع الهضي للُباغت 2006هبُل، نهغ ) .76 )

 .واليكغ والخىػَؼ، الجغاثغ

، الجىاهب الانخهاصًت لظاهغة 1992الىجاع، مدمض مدمض ) .77 )

اى189اإلاسضعاث، مجلت الكُهل، الػضص   .، الٍغ

م غبض الؿاصة ) .78 غبض الٌٍغ ، اؾاؾُاث غلم 2011الىهاع،  )

لؤلاحغام   .والػهاب، حامػت حيهان الاانت، ؤعُب

حغاثم اليؿاء الػاإلاُت 2005الهاقمي، مدمض ) .79 (، مىؾىغت 

ت، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَؼ، غمان  .والػغُب

ل،  .80  .2018هُئت خهىم ؤلاوؿان، نؿم ؤلاخهاء، ؤعُب

صعاؾت -(، اإلاغؤة وؤلاصمان2012والضًغي، عقا غبض الكخاح ) .81

لىكس ي، مٌخبت ألاهجلىا هكؿُت احخماغُت مً مىظىع الخد ل ا ُل

ت، الهاهغة  .اإلاهٍغ

اؾغي، خمُض ًاؾغ ) .82 مت 2015اُل (، ظاهغة اإلاسضعاث والجٍغ

صعاؾت في حؿغاقُت الؿُاؾت، مجلت  -اإلاىظمت غبر الىَىُت

 .، حامػت الٍىقت21(، الػضص0البدىر الجؿغاقُت، مجلض )

ُبراهُم ) .83 اس ي زىوَغجً بت 2013مدتمتص، قاثحز ث (، ًامتلى

اوى، هتولَحر ماصصة ًان، يابساهتي مىيٍغ  .هاقبتعة

   

 

 

 

 

 

  


