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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

  الملخص التنفيذي

عدد هذذإطدد  دسمخدد  دفذ ددرذدأل  يذواددرذ م   ددرذمشددة رذذألو دد  تقدد هذاددلدذدس  دسددرذدست  د دد ذ

ودقدد ذتشددتم ذدس  دسددرذع ددةذد   ددرذمسدد و ذدس سددير ذاددر ذذدسمجدد   س سي سدد فذدس  مددرذ ددرذاددلدذ

سي سددد فذمة  سدددرذدسمخددد  دفذ دددرذدس ددد سه ذودسدنددد هذدسدددوطدرذدأل  ددددرذ دددرذمة  سدددرذذوتسدددو ف

دسمخ  دف ذوس سرذددتش  ذدسمخ  دفذ رذدأل  يذ هذدستوصي فذومس ةد فذدسسي سد فذدس  مدرذ درذ

ذ .دس الجيرودسخ م فذذدسوق يرذودسمة  سر

سق ذم ذدسدن هذدس  سمرذسمة  سرذدسمخ  دفذ م دس ذمت   ةذمدلذدشأتهذ رذمط د ذدسقد يذدس شد يي ذ

وتطو ذع ةذشة ذمجموعرذميذدسم  ا دفذود تف قي فذدس وسيرذدسةذج دبذمؤسس فذمتخصصدر ذ

ع سميدرذمديذعقد ذ د حفذس ةدرذذأة د ومددلذذمت د  ة الدذدسدن هذ د فذيشد  ذتسدو فذوم دج د فذ

ج ي ةذ رذسي س فذمة  سرذدسمخ  دفذتص ع فذ رذدسسدودفذدست سيرذو  حذتصدو ذج يد ذسمف دوهذ

د جتم عيدرذدسسي سيرذدسترذتؤسسذع ي  ذدستدميرذد قتص  يرذذس م   ئ دألميذ وصفهذم عم ذومةمال

دسدد عودفذدسددةذدسمحيدد ذمدديذذدح د ف سقددواذدسدسدد يذ وجددهذعدد هاذو دداذاددلدذدسمدطددا ذذوعالقت دد 

دست ةيددحذع ددةذدس القددرذدسو يقددرذ ددييذم دق ددرذدسمخدد  دفذودألشددة  ذدألخدد  ذس جدد دهذمدديذج ددر ذ

ذ.دستدميرذدسمست دمر ذميذج رذ  ديرذوسي س ف

سألمددهذذسقدد ذوصدد فذم دج ددرذسي سدد فذمة  سددرذدسمخدد  دفذل وت دد ذ ددرذدجتمدد  ذدسجم يددرذدس  مددر 

ودستددرذذدسمخدد  دف دستقدد  ي ذدسد قدد ةذسسدد وبذذ ذسيددظذن دد فذس سددرذمددي6102دسمتسدد ةذعدد هذ

وددتقد فذ شدة ذدس سدرذدستشد  ذ درذذوسصد  ا  ط سفذدسئ رذج يئرذسو ذج و ذالهذدسس وبذ

مة  سدرذت تةدحذع دةذدأل سدرذ تج يهذت د طرذدسمخد  دفذودسد عوةذإسدةذت ددرذدسدت دتيجي فذج يد ةذس

ذ .دألخالقيردس  ميرذودس م يرذ   ًذميذدسسجرذ

ع ةذدس غهذدددهذ ذ- رذدتج ا فذع سميرذ رذسي س فذمة  سرذدسمخ  دفذ رذدس  سهذدسيوه ذاد كذ ال

 ذوارذ ذسي س فذدستش  ذودستج يهذس تجد  ذودسمت د طييذع دةذسد ذ-يمةيذو  ذس و ذ  ص رذ يد  

سددودوذوسي سدد فذدسم ودددرذودسسدد ذمدديذدس دد  ذوسي سدد فذدستشدد  ذودسمدد خ ذدستدمددو ذ ذوتددلابذ

سي سدد فذمة  سددرذدسمخدد  دفذدسددةذديذسصدد  ذدس قدد بذدسمتشدد  ذخالصددرذد تج ادد فذدسج يدد ةذ ددرذ

ودسسددجويذدسجم عيددرذودسف  يددرذسددهذتق دد ذمدديذدس دد لذودسط ددبذع ددةذدسمخدد  دفذ ذ دد ذحد فذمدديذ

دس س ي ذودسة فذدسم  يرذوددتش  ذد مد دلذ ذودددهذع دةذةد ذ وسدرذذ درذدس د سهذتطدوي ذدمولج د ذ

وت تدحهذ د ألط ذسد وبذدسمخد  دفذ ذذدسخ صذ   ذ رذمة  سرذدسمخد  دفذتسدتفي ذ يدهذمديذسصد  

ذودسم  ا دفذدس وسيرذاذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ي  ذدأل  يذميذدودئ ذ و ذدسش اذد وسطذدسترذطدو فذدن مد ذوطديد ذسمة  سدرذدسمخد  دفذع دةذ

دسدد غهذديذدسمجتمدد ذدأل  دددرذسددهذيشدد  ذندد ا ةذدسمخدد  دفذد ذمتددأخ دذ ذوسدد امفذ ددرذد غ ددبذ

وهذدسدن هذدسوطدرذدأل  درذ درذدست  مد ذمد ذعودم ذخ  جيرذ رذدشأةذالهذدسن ا ةذوتطو ا ذ ذيق

د ط  ذدستشد ي رذدسدل ذيدنمدهذقد دويذذ  ذذع ةذ ال رذدسسذود سرذ ذد و  تدسمخ  دفذومة  س

دسمخدد  دفذودسمددؤ  دفذدس ق يددرذودسقددوددييذود دنمددرذد خدد  ذلدفذدسصدد رذذ ذودس دد درذ ذد طدد  ذ

د مديدرذمؤسسد فذدس  هذذودسي يرذد ميذدسمؤسسرذدسمتم  ذ رذإ د ةذمة  سرذدسمخ  دفذدست   رذسم 

ودسخد م فذدسصدسيرذ ذودسجمد  كذد خد  ذم د ذسد سذدسسد و ذوقدودفذدس   يدرذدسم ةيدرذودسخ ميرذ

دس يديددرذود جتم عيددرذود خالقيددرذوموقف دد ذمدديذذ أ    ادد ودس  سددظذ ذدس ق  ددرذدسمجتم يددرذدأل  ديددرذ

ذ. دسمخ  دفذودسمؤ  دفذدس ق يرذ مخت فذددودع  ذودشة س  

دسمؤسسرذدسوطدرذذدسط  دسخ  دفذ رذدسمدنومرذدستش ي يرذو رذذأ   يم كذدأل  يذودس ةذميذ

ذمق ذ ر ذدسمؤسس ف ذمي ذمجموعر ذد ود  ذ يه ذتتة م  ذدسةدسل  ذوصو  ذدألمدير ذدسمؤسسر ذ مت  

ذ .ود تج  عم ي فذدسمة  سرذودسس ذميذدست  يبذ

ودستصدددي ذودسح دعددرذس مددود ذذس تجدد  وسقدد ذسمددفذاددلهذدسخ دد دفذدأل  يذمدديذدستسددو ذدسددةذم تدد ذ

دسمخدد  ة ذةمدد ذسدد امفذاددلهذدسخ دد ةذوع ددةذمدد  ذعقددو ذطوي ددرذ ددرذدسسدد ذمدديذتجدد  ةذدسمخدد  دفذ

وع ددةذدسدد غهذمدديذتددد مرذتجدد  ةذدسمخدد  دفذودح يدد  ذدعدد د ذدسمت دد طييذ دد يذدسخ دد ةذذد ق يميددر 

ذأة د ش  ا ذدسمدطقرذمددلذدأل  ديرذدستط عفذديذتس ذميذد    ذدسة   يرذس فو ةذد ق يميرذدسترذت

ومد ذت   د ذمديذسددودفذذ6100ميذعق ذودصفذعق  ذودسترذوص فذدوج  ذ رذدس و دفذدس   يرذ

س وبذودقتت  ذ رذع  ذميذدس و ذدسمج و ةاذودسترذد فذدسةذ  فذدسمؤسسد فذد مديدرذدسم ديدرذ

ذ ا مة  سرذدسمخ  دفذ رذت كذدس و 

س قدرذمد ذدس  يد ذمديذ و ذدس د سهذسدودوذ درذت د   ذدستط  ذدأل  يذ د وذش ةرذعالق فذق ئمرذع دةذد

دسخ  دفذدوذت    ذدسم  ومد فذود سدتخ   دفذ درذمجد  فذمة  سدرذدسمخد  دف ذوسد اهذ درذدقد ذ

خ  دتددهذ ددرذاددلدذدسمجدد  ذدسددةذعدد  ذمدديذ و ذدسمدطقددر ذ قدد ذسدد ع ذدأل  يذمم ةددرذدس سدد ييذوقطدد ذ

ة  سدرذدسمخد  دف ذوادد كذت د   ذ رذددش وذدج حةذمتخصصرذ درذمودسس طرذدسوطديرذدسف سطيديرذ

خ  دفذوت  ويذمستم ذ رذالدذدسمجد  ذ دييذدأل  يذوةد ذمديذ وسدرذد مد  دفذدس   يدرذودسمم ةدرذ

ذ.دسس و يرذومص ذودسةويفذودسو ي فذدسمتس ةذو و ذد تس  ذد و و رذوغي ا 

  يذسق ذس  نذدأل  يذع ةذم  ذعقو ذطوي رذع ةذم   فذددتش  ذمسد و ةذس مخد  دفذو قدرذد 

 ددرذدسسدددودفذد خيدد ةذيصدددفذع ددةذددددهذمدطقددرذع ددو ذستجدد  ةذدسمخدد  دفذد ذديذدسدد ال ذشدد  فذ

مخت فدرذون دو ذمسدتو ذذو أدود حي  ةذة ي ةذ رذددتش  ذوت  طرذدسمخ  دفذذ6108ذ–ذ6103
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ودسترذيتهذت  يدبذدسمدود ذدألس سديرذس د ذمديذدسخد  هذوخ ط د ذذ  لذد دود ذمس ي ذت ةيبم ذميذ

 ذسةيذاد كذت د ييذودختال د فذودسد رذ درذتقد ي ذسجدهذادلهذدسحيد  ةذودوعيت د ذذ درذذ  ست غذدسمس ر

  سم  ومد فذد مديدرذذو  ألخدل مسدوس فذوم  ومد فذدسمخد  دف ذس ووذع هذوجو ذدند هذوطددرذ

دسترذتتس ظذعيذد ق هذق  ي ذدسمخ  دفذودع د ذدسمتو طييذ ي  ذوخص ئص هذ  قد ذشد  فذس سدرذ

ذ2016لذسدد  فذقفددحدفذة يدد ةذمدديذدذ6108وذ6103ييذعدد مرذددتشدد  ذدسمخدد  دفذل وت دد ذذ دد

ذ ا6108ق يرذ رذع هذذ00051دسةذذ6103 رذع هذذيرق 

 ذ2013%ذميذدسمجمو ذدسة رذس ج دئهذ رذدسمم ةرذ درذعد هذ23.8سق ذشة فذج دئهذدسمخ  دفذ

%ذمديذدسجد دئهذ0ا30د ذ دسد رذذ01006د تفد ذعد  ذجد دئهذدسمخد  دفذدسدةذذ6106و رذع هذ

اذسيددظذةدد يذم دد  ذدسجدد دئهذ ددرذعدد هذ6100%ذ ددرذعدد هذذ2ا60دسة يددرذستصدد ذاددلهذدسدسدد رذدسددةذ

سيددظذذ6103د فذدسددمرذودخددلذيدمددوذ شددة ذط ي ددرذستددةذعدد هذذ01سةدد ذذ6 ددرذسدد و ذ`ذ6115

ج يمددر ذ ددهذت دجدد ذذ02قفددحذإسددةذذ6106د فذدسددمرذو ددرذعدد هذذ01جدد دئهذس ةدد ذذ0وصدد ذدسددةذ

ذادخ ذسدتييذد فذدسمرذ رذ01سة ذج يمرذذ06وذ06ق يالذدسةذ

ميذ الظذمد دفذخدال ذذأة  ذدسمخ  دفسق ذ يدفذدس  دسرذديذدسمد طاذدسترذت  عففذ ي  ذج دئهذ

ار ذوسطذعم ي ذشد اذعمد ي ذجددوبذعمد ي ذإ  د  ذدسمفد ا ذدس   يدر ذذ6102ذ-6100دسفت ةذ

ةم ذت ييذديذدسمس  ن فذدستدرذت تفد ذ ي د ذدسد رذجد دئهذذ ذدسطفي ر ذدس م  ذوعج وياذمأ   دسة ك ذ

دسمخ  دفذع ةذدس رذدسسة يذار ذمس  نرذدس ق رذومس  نرذم  يذومس  نرذدس  صدمرذومس  ندرذ

دس  ق و ذدس   ير ذمس  نرذدسطفي رذومس  نرذج شذو  ست سرذتشة ذ ؤ ذددتش  ذ   يراذدمد ذد دتشد  ذ

دسدمرذ دهذمس  ندرذذ111ا01ج يمدرذسةد ذذ60 د  ذسسبذدسمس  ن فذد ع ةذمس  ندرذدس ق درذ م

س ج يمدرذج يمر ذ يدم ذدقد ذم د  ذذ02ج يمرذوغ بذدس  ق وذذ66ج يمرذودسطفي رذذ68دس  صمرذ

ذ.دسمرد فذذ01ج دئهذسة ذذ6ذو رذدق يهذدس ت دذسج 

دسمتم  درذذ وع ةذدس غهذميذدسحي  ةذدسة ي ةذ رذددتش  ذدسمخ  دف ذم ذتدحد ذتقد  ي ذد مدهذدسمتسد ة

 تق يدد ذدسمخدد  دفذدس دد سمرذتؤةدد ذديذدأل  يذمدد ذحد ذيصدددفذ  دد ذع ددو ذس مخدد  دفذوسيسددفذ  دد ذ

ذا6102دسةذذ6103واوذم ذن  ذدي  ذ رذدستق  ي ذد مميرذدألخي ةذذدست الك ذدوددت هذ

 دد ذتقددفذد   ددرذدسدد  بذ ئيسددرذو دوذدح يدد  ذددتشدد  ذدسمخدد  دفذ ددرذدأل  يذخددال ذدسسدددودفذدأل 

ق يميرذوس سرذدسفو ةذوعد هذد سدتق د  ذديذس سدرذعد هذد سدتق د ذد و   ذدسدسم  ير ذد و  ذ

دسمسيطددرذ دد أل  يذخ قددفذس سددرذمدديذدسفو ددةذذدسمددد طاودسصدد دع فذودسسدد وبذدستددرذشدد  ت  ذ

 و ادد ذ دد ذذأ دد ف ذمددود دد ففذدسمؤسسدد فذد مديددرذومؤسسدد فذدسمة  سددرذ ددرذ و ذدسجددود ذم

ددبذ د فذتد د ي ذم دق درذدسسد و ذةد ذلسدكذو د ذودوقف  ذعيذدس م ذ رذ  لذالهذدس و ذدسةذج 
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  دي  ذدسحيد  ةذدسسدة ديرذذوتسوسفذ  لذ و ذدسمدطقرذدسةذ وسرذددت هذ ئيسراذذس تج   يئرذمالئمرذ

دسج ي  ذسق ذت  عفذع  ذسدة يذدأل  يذخدال ذدسدوذعقد ذو داذدست د د ذذيدسالجئيدسة ي ةذومجتم ذ

الجئدييذدسدوذسييذمديذدسود د ييذوديدد   د ذويشدة ذغيد ذ6100د خي ذس سة يذدسل ذدجد  ذعد هذ

د س  بذدس ئيسرذ دتش  ذد تج  ذودستد وي ذودست د طرذذأس %ذميذدسسة ي ذت  ذالهذدسحي  ةذذ30

س مخدد  دف ذويددد ةسذلسددكذدسددةذسدد ذمدد ذ ددرذد قدد هذدسمتددو طييذ ددرذد تجدد  ذودست دد طرذمدديذغيدد ذ

قددد دويذدسمخددد  دفذس سدددرذ  س ددد  ذد  دددط دبذدستشددد ي ر ذشدددة فذدست ددد يالفذع دددةذذدأل  ديددديياذ

د ط دبذسيسذمجتم ي ذوسسبذوستةذس  ذمؤسس فذدسمة  سدرذودسوق يدرذوتس يد دذدست د ي ذدسدل ذ

وج وذلسكذ موجبذدسم  ةذذ م ةذألو د ذم ذو  ذسو ذع هذمالسقرذدسمت  طرذذ6106ج  ذع هذ

ذ ا6106/ ذميذدسق دويذدسم   ذسسدرذ06

دسسي س فذدس وسيرذدسج ي ةذدسترذت ةحذ رذدستشد  ذذوع ةذدس غهذديذالدذدست  ي ذيتفاذدسةذس ذم ذم 

م ذدستج  ذودسم وجييذوتت  م ذ م ودرذميذدسمت د طييذ  عت د  اهذ دس ي  ذ دأيذتقد ي دفذدس  يد ذ

  ذدسدةذدتد ئ ذعةسديرذأ ذمدميذدسخ  دوذ  يذدسدلا بذدسدةذادلدذد تجد هذجد وذمتسد ع ذ درذدأل  يذم

جوة ذدسودس ذ رذدسمجتم ذدأل  ددرذوجدو ذ جدوةذددتش  ذدسذأ  ح د    ذن ا ةذدسجوة  ذذذاري س 

 ييذس عرذمدتجرذدسمخ  دفذميذج رذو ييذدسج  فذدس  ميرذدسترذت صد ذس ةدرذدسمدود ذدسمخد  ةذ

دسقد د دفذمديذج درذذلخدتوتق ي ذم ايت د ذمديذج درذو دييذادلهذدسج د فذدستدرذتطدو ذدسسي سد فذوت

سدوداذد   ديدرذ درذعد هذالدذم ذسد ظذ درذمو دو ذجدسجدوة جذدسدل ذدخدلذيدتشد ذ درذد ذ دخ  

ووص ذددتش  هذدسةذم   فذع سيرذوصو ذدسةذدتخ لذقد د ذ سدمرذ و د هذع دةذق ئمدرذذ6106

ذ .سدودفذأ      ذدسوذذدسمخ  ةدسمود ذ

دسددت دتيجرذوطدددرذ  دد فذتخفدديلذدسط ددبذع ددةذذإطدد  سقدد ذ عددفذاددلهذدس  دسددرذدسددةذتطددوي ذ

 ذوخفلذدس  لذميذخال ذدسمة  سدر ذوتوسدي ذدسخد م فذدسصدسيرذدسوق ئيردسمخ  دفذميذخال ذ

س خدد م فذدس الجيددرذ ددرذذوموئدد ودس الجيددرذوتسويدد ذدأل  يذدسددةذدمددولهذ ددرذدسوق يددرذودسمة  سددرذ

ذ .دسمدطقر

  د ذخ جدفذودستوصدي فذدستدرذدسمقت سدرذتتد و ذالهذدس  دسدرذد د حذمس ةد فذدسسي سد فذدس  مدرذ

اددرذدسوق يددرذمدديذخددال ذتطددوي ذسي سدد فذوطديددرذة يددرذذمجدد  فذدس سدديرذرسيددظذقسددمفذدسددةذد   دد

وقط عيرذس وق يرذسسبذ يئ فذد دتشد  ذدسف  يدرذ ذو يئد فذد دتشد  ذدسمستم درذ ذيسد  ذمديذخالس د ذ

دددددود ذدستددد خالفذودشدددة س  ذودسج ددد فذدسمة فدددر ذ دددهذدسمة  سدددرذمددديذخدددال ذ عدددهذد د ةذمة  سدددرذ

ذش ي يرذدسوطديرذ ذ هذتوسي ذوتطوي ذجدو ة ذوتطوي ذق  دت  ذ ذوتطوي ذدسمدنومرذدستذدسمخ  دف

دسخ م فذدس الجيرذدسط يرذذميذخال ذ د وذدسق  دفذدسوطديرذ درذدسخد م فذدس الجيدرذع د ذذدطدالاذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ودسمم  دييذودسم ديذدسط يدرذدسمسد د ةذ ذذسألط د و  دم ذسالختص صذدسط رذ رذم  سجرذد  مد يذ

صذادلدذدسمجد  اذوددشد وذم دةدحذعالجيدرذج يد ةذ درذةد ذمديذقو  د م ذد ت  ظذخد  جرذسسد ذدسدد

وذخ دداذ يئددرذج ل ددرذس سددي سرذدس الجيددرذسددددق يمددرذدسجدددوبذودسشددم  اذودخيدد دذدستسددو ذدسددوطدرذ

ذصدسقطد  ذدسخد مديذخدال ذتشدجي ذ رذد ق يهذذسم مدرذدسمخ  دفذ رذدسخ م فذدس الجيرد ق يميرذ

تشجي ذدسمست م ييذ رذتطوي ذسدم رذواويدرذوذاس  م يس محي ذميذد ست م  ذ رذم دةحذعالجيرذ

ذ.دس الجيردق يميرذس خ م فذدس الجيرذلدفذدسجو ةذ

دعد د ذدسدت دتيجيرذوطديدرذذأ  حاد وق مفذدس  دسرذمجموعرذميذدستوصي فذ درذدسج ددبذدسوقد ئرذ

شدد م رذسمة  سددرذدسمخدد  دفذتسددتد ذدسددةذدسسي سدد فذودسخ دد دفذدس  سميددرذدسم  صدد ةذ ددرذمة  سددرذ

و رذمق مت  ذد د ةذمة  سرذدسمخ  دفذ ذدسمخ  دفذتتش  كذ رذدع د ا ذة  رذدسج  فذلدفذدسص ر

مدود ذدسخ صدرذووحد ةذدسصسر ذوتطوي ذسقي رذت  ي يدرذوتوعويدرذوطديدرذشد م رذمديذدسمدود  ذودس

ودسددد سيبذد تصددد  ذقد عيدددرذدسود سددد سيبذدسج ل دددرذ  سدددتخ دهذ  ستددد  يبذودست  يدددرذع دددةذدسوق يدددرذ

دسس ي ددراذةمدد ذقدد مفذتوصددي فذستطددوي ذمدد خالفذدسوق يددرذ ددرذدس يئدد فذدست  يميددرذ ددرذدسمدد د سذ

سدرذ ذوتقتد  ذدس  د رذمجد  فذدستوعيدرذدسوق ئيدرذدسعالهذود تص  ذتطوي ذد دوذودسج م  فذو ر

و  ذخطرذوطديرذ  عيرذسالتص  ذودستوعيدرذ درذمجد  ذدسوق يدرذمديذدسمخد  دفذوتحويد ذوسد ئ ذ

دسج  يددرذت دد ذدس سدد ذمتيددد ذس دد   ذدس دد ه ذةمدد ذذ  سس طددردسعددالهذ  سم  ومدد فذدس و يددرذدسمس  ددرذ

ذسمشدة ترذدسعالمدرم ودرذس وكذدخالقرذسوس ئ ذدسعالهذ   فذت شدي ذدستدد و ذذإطالادقت سفذ

ودسمخدد  دفاذذودوصددفذدس  دسددرذ دد و ةذدسددتس دظذدندد هذوطدددرذمتة مدد ذسم  ومدد فذدستدد خييذ

ذ.دسف  ةنهذدسم  وم فذدس  سميرذودسمم  س فذدسمخ  دفذ   ستف  ةذميذد ذ

و درذمجد  ذدسمة  سدر ذدوصدفذدس  دسدرذد سددتم د ذ درذتطدوي ذدسسحمدرذدستشد ي يرذدسوطديدرذمدديذ

ت  يمدد فذأدنمددرذوذ إصد د دسددتةم س  ذخدال ذمجموعددرذمديذدست دد يالفذوتف يدد ذدسقدوددييذدسد  ددلةذدوذ

وطدرذش م ذ)دن هذد د ةذوطددرذسسد  فذدست د طروذيو د ذذإط  دسةذو  ذذس  ذودس عوةتدفيليرذ

 فذدسج دد فذدسم ديددرذ  سسدد  فذوأسدد ا  ذوي دد أذمدديذطدد اذد ةتشدد فذدستددرذتشددم ذويسدد  ذمسددؤوسي

د سدد ةذودس يئددرذدسمسيطددرذودسم  سددرذودسج م ددرذو يئددرذدس مدد ذوصددو ذدسددةذم س ددرذت قددرذدس ددالهذ

خ دهذ)صدد واذمة  سدرذدسمخد  دفذدستأةي ذع ةذ  و ةذدسس د ذ دإودست   رذودع  ةذدستأاي اذو

صذع يدهذدسقد دويذدسدةذسيدحذدسوجدو اذذو عدفذدستوصدي فذدسدةذ عدهذودسمؤ  دفذدس ق يدرو ذدسدل ذدد

قدد  دفذومددود  ذإ د ةذمة  سددرذدسمخدد  دفذمدديذدجدد ذتمةيد دد ذمدديذد سددتم د ذ ج ددو ذدسمة  سددر ذ

و عددهذقدد  دفذمؤسسددرذدسادددلدوذودسدد ودوذستمةيد دد ذمدديذسددد عرذد سددتج  رذوتس يدد دذ ددرذم دق دددرذ

ذ .ج ي ة خ  ذدوذتصدي ذم ة  فذدسصي سي فذومص   ذدس ودوذوم دق رذد ذتطو دفذ رذد
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 دد دم ذذ ددإطالادسخدد م فذدس الجيددرذدسط يددرذدوصددفذدس  دسددرذذو ددرذمجدد  ذتوسددي ذوتطددوي ذجددو ة

ودسمم  ييذودسم يذدسط يدرذدسمسد د ة ذو  دد م ذذسألط  وسالختص صذدسط رذ رذم  سجرذد  م يذ

دش وذم دةحذعالجيرذج يد ةذ درذةد ذمديذدق يمدرذدسجددوبذإد ت  ظ ذسس ذدسدفصذ رذالدذدسمج  اذو

وتق يهذدسمحي ذميذدسسود حذس قط  ذدسط رذدسخ صذسخ داذ يئدرذعالجيدرذمالئمدرذوج ل درذذودسشم  اذ

ذ اميذ و ذد ق يهذدسم مدييس الهذ

ذ

  مقدمة

دستقدد  ي ذدسصدد   ةذعدديذمدنمدد فذدمميددرذو وسيددرذ دد سج و ذذفدشدد  إ ددرذدسوقددفذدسددل ذتددح د ذ يددهذ

دأل  ديددرذ ددرذمة  سددرذدسمخدد  دفذودستأةيدد ذدسمتةدد  ذع ددةذدستددحدهذدأل  يذ تدفيددلذتوصددي فذدس يئددرذ

 ذيتدد مةذدسشد و ذدس د هذ  ح يد  ذددتشد  ذدسمتسد ةوذسألمدهتت د ذذ)مدنمدردس وسيرذسم دق درذدسمخد  دفذ

ذ .دأل  ين ا ةذدسمخ  دفذ رذ

 ددرذدسوقددفذدسددل ذتددح د ذ يددهذتجدد  ةذدسمخدد  دفذدس دد   ةذدسددةذدسمم ةددرذأوذدسمدد  ةذمدديذذيسدد ظذلسددك

يذدأل  يذمد ذأ يم ذيس  نذدسخط بذدس سمرذس مؤسس فذد مديرذودسسي سيرذدس سميرذع دةذذخالس   

وتشي ذدستقد  ي ذدس سدميرذدسدةذذدست الك حد ذيوصفذ  وسرذمم ذس مخ  دفذوسيسذ وسرذددت هذدوذ

دسمدددود ذدسمخددد  ةذدسم ددد وطرذو دددرذدعددد د ذدستجددد  ذودسمت ددد طييذو دددرذق ددد ي ذحيددد  ةذة يددد ةذ دددرذ

ذ .ع هدسمخ  دفذ شة ذ

ذدسمتسدد ةدسصدد   ذعدديذمةتددبذد مددهذذ6102وسسددبذدستق يدد ذد ممددرذسمة  سددرذدسمخدد  دفذس دد هذ

م يددويذشددخصذت دد طودذدسمخدد  دفذذ665 ذيوجدد ذ(UNODC) سمة  سددرذدسمخدد  دفذودسج يمددر

م يددويذشددخصذمدديذد ددط د  فذم ت طددرذ  ست دد طر ذسةدديذسددهذذ60خددال ذلسددكذدس دد ه ذ يدمدد ذعدد دةذ

أشددخ صاذومدديذ ددييذمسددت  ةرذذ2ي دد س ذمدديذاددلهذد  ددط د  فذإ ذشددخصذودسدد ذمدديذ ددييذةدد ذ

م يددويذشددخصذيت  طود دد ذ  سددتخ دهذدسسقددي ذم يددويذوسددتم ئرذأسددفذمددد هذذ06دسمخدد  دفذدجدد ذ

مديذمت د طرذدسمخد  دفذعديذماليييذذ2مص  ويذ في وسذ ق ديذدسمد عرذدسمةتس رذ)دسي حوذ يدم ذ

 ذوسسبذالدذدستق يد ذ د يذسجدهذ C ط ياذدسسقيذ)أ ذدصف هوذي  دويذميذ ي وسذدست  بذدسة  

%ذمديذسجدهذدستجد  ةذدس  سميدراذ8م يد  ذ و  ذد ذذ811تج  ةذدسمخ  دفذ رذدس  سهذتقد  ذ دسدوذ

 ةذم يددد  ذ و  اذوتخطدددةذسجدددهذتجددد ذ80وتصددد ذدس ودئددد ذدسم سيدددرذمددديذدسةوةددد يييذوسددد هذإسدددةذ

ذ.م ي  ذ و  ذ011دسمخ  دفذ رذد تس  ذدألو و رذعت رذدسـ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 قددرذدأل  يذين دد ذ ددرذدستقدد  ي ذدس  سميددرذسددو ذدسمخدد  دفذ ددميذ و ذع ددو ذدسمخدد  دف ذو ددرذ

ن  ذد   يذ دميذدسمجموعدرذد قد ذددتشد  دذودستدرذتتد دو ذ ي د ذدسدبذذ6102دستق ي ذد خي ذ

سددرواذي د ذدسقددبذد ة د ذذ20ذ-06%ذس سدة يذ دميذدسفئدرذدس م يدرذ)01ذ–ذ1د دتش  ذمد ذ دييذ

 وسدرذ درذدس د سهذديذادلهذدسمد  ةذدسمخد  ةذذ062  دفذدس  سميرذسيظذد  ادفذ ودج ذ رذتج  ةذدسمخ

ذ5  دد دًذيددح  ذخشددخ شذدأل يددويذوذ60تددح  ذ ددرذد د ددي  ذسدديسذمدديذ يد دد ذدأل  ي ذ يدمدد ذاددد كذ

 و ذتح  ذدسةوة ذسيسذميذ يد  ذدأل  يذدي د  ذ يدمد ذي د ذدأل  يذمديذ دييذدة د ذدس  د ديذسدخودرذ

 د فذشدسد فذذ6100ذ-6106وبذدسة ت غويذوخال ذد عدودهذدسترذتم ذميذخالس  ذشسد فذس 

ذ  ادس  سهت  ذميذ ييذدة  ذدسم  وط فذ رذ

مدديذ  دد ذمسدديطذمدديذندد ا ةذذأة دد وددتشدد  ذدسفو ددةذد مديددرذ ددرذذدسق يميددروسقد ذ  قمددفذدسندد وفذ

تج  ةذدسمخ  دف ذتشي ذدأل ق هذإسةذأيذسو ي ذوس د يذأاهذمص  ييذسس وبذدسة ت غويذ شدسد فذ

ماليييذس رذس شسدرذدسودس ةذ رذ  لذدسس  فاذوتدوعدفذطد اذدسدقد ذذ01سةذأة  ذميذوص فذإ

مدد يذع دد ذدس دد ذإسددةذدأل  يذودسسدد و ير ذودس سدد ذمدديذخددال ذدس سدد ذدألسمدد ذإسددةذدسخ ددي  ذم دد ذع ذ

ذ.ةم ذأيذاد كذشسد فذتهذت  ي   ذجودًذإسةذدسس و يرذودسم  دفذودس س ييذودسةويفذودسسو دياذ

وةد يذدس  مد ذدس ئيسدرذ درذادلهذدسحيد  ةذذ  يذدأل  يذخال ذدقد ذمديذعقد ييع  ذسةذت  عفسق ذ

دس جدد دفذدسقسدد يرذوس ةددرذدس جددووذ  دد ذتسددو فذجذدس  يدد ذدس   ددرذجذسيددظذيشددة ذدسالجئددويذ

%ذمديذدسسدة ي ذمد ذحد ذ03وذدسدوذ6100دسسو يويذوس اهذسسبذ دئد ةذد سصد ودفذدس  مدرذ)

ذ .ودسمخ  دفرذوميذ يد  ذدسج يمرذميذدستس ي فذد قتص  يرذود دس ديرذود مدي

س سي سدرذدس  مدرذسيد  ذند ا ةذدسمخد  دفذ درذدأل  ي ذذإطد  تس ةذالهذدسو قرذدسدةذتطدوي ذدسدةذ

د طد ذودستسدو ف ذذ سيظذتشتم ذع ةذدسمس و ذدست سيدر ذسي سد فذمة  سدرذدسمخد  دفذ درذدس د سه

دسمؤسسددرذودسخ دد ةذذودسطدد  دسقدد دودرذذدسطدد  ودسدندد هذدسددوطدرذسمة  سددرذدسمخدد  دفذ)ويشددم ذ

وس سددرذددتشدد  ذدسمخدد  دفذ ددرذدأل  يذودخيد دذدسمس ةدد فذد س سدديرذس سي سدد فذدس  مددرذوذديدر د  

ذ.دسمقت سرودستوصي فذ

ذ

ذ

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 سياسات مكافحة المخدرات في العالم : االطر والتحوالت

 ذوي تةدحذع دةذس سدرذمديذد تف قيد فذ0006ي ج ذدسدن هذدس وسرذسمة  سدرذدسمخد  دفذدسدةذعد هذ

ودسترذع  فذبجذم  ا ةذد  يويذجدسترذت  ذذ0006ودس  توةو فذ  أفذ  تف قيرذ ا  ذ رذع هذ

دو ذدط  ذق دودرذ وسرذ رذت  يخذمة  سرذدسمخد  دف ذت د ذادلهذدسم  اد ةذس سد رذمديذد تف قد ف ذ

سدندد هذدسدد وسرذسمة  سددرذدسمخدد  دفذدسيددوهذع ددةذ ددالظذدتف قيدد فذدمميددرذواددرذدتف قيدد فذوي تةددحذد

ذ.دسمتس ة ذوق ذص  قفذع ةذالهذد تف قي فذم نهذ و ذد مهذ0088وذ0050وذذ0020

ويو  ذالدذدسدن هذ دم يذدستدسدياذدسد وسرذ درذمة  سدرذدسمخد  دفذ ذو دم يذ ق  درذ وسيدرذع دةذ

دسوسيدد ةذس مخدد  دفذذدستددرذت ددو ذس دد هذذذد تف قيددر ذسقدد ذدساددفذذددتدد هذوتوحيدد ذدسمخدد  دفذ ددرذدس دد سه

 إدشدد وذدس يئددرذذد تف قيددرودسم  ادد دفذدسسدد  قرذ ذوتددت خصذأسةدد هذاددلهذذد تف قيدد فجميدد ذذ0020

وتس يد ذصدالسي ت   ذوتوسدي ذدند هذم دق درذدسمخد  دفذ ( S.C.I.O) دس وسيرذسم دق رذدسمخ  دف

دسمدود ذدألوسيدرذس مخد  دفذلدفذد صد ذدسط ي درذومشدتق ت   ذسيشم ذدسد  ت فذدسترذتستخ هذمد د ذ

ذوم دق ددرذدألدددود ذدسج يدد ةذس مخدد  دفذدسمصددد ر ذومددد ذإدتدد هذدسمخدد  دفذإ  ذألغدد دلذط يددرذأو

دسدوطدرذس صدد عرذود تجد  ذ  سمخد  دف ذوتدفيدلذذد ستةد  ع مير ذوذإدش وذأوذدس ق وذع ةذدند هذ

م ج هذ رذدسمجتم سي سرذخ صرذ  الهذدسم مدييذوإع  ةذإ 
1
 ذدم ذد تف قيرذدس  ديرذذ قد ذذصد  فذذ

وشدم فذ  س د  رذإسدةذدسمخد  دفذدسط ي يدر ذذ0050عيذمؤتم ذدألمهذدسمتس ةذدسمد قد ذ درذ ييدد ذ

سألغدد دلذدسط يددرذودس  ميددرذ سسددباذو عددهذ و ذذدسددت م س  دسمددؤ  دفذدس ق يددرذ  دد فذتخصدديصذ

تت  دداذ  سةشددفذعدديذسدد  فذدس مدد يذذم دد  ئذدس يئددرذدس وسيددرذسم دق ددرذدسمخدد  دف ذةددلسكذإ خدد  

ومت   رذدسمد مدييذ  د ذدس دالهذ درذدسم دةدحذدسمختصدر ذومودصد رذوتة يدفذدسج دو ذدسم لوسدرذ درذ

غيدد ذدسمشدد و ذس مخدد  دف ذو عددهذدست دد ويذدسدد وسرذ ددرذذود سددت م  مس   ددرذدسدتدد هذوت  يددبذ

ديدرذدسخ صدرذ ت د   ذدسمجد مييذمج سرذدسوق يرذودسمة  سرذ رذدفسذدسوقف ذوتوسدي ذدسقودعد ذدسق دو

ست    ذدسمج مييذ يد مد ذستدةذ درذغيد بذم  اد ةذذد تف قيرع ةذالهذذد عتم  سيظذيمةيذس وستييذ

 د ئيددر
2
تت  دداذ مة  سددرذذ0088 يسددم  ذذ61دس  س ددرذدستددرذوق ددفذ فييددد ذ تدد  يخذذد تف قيددرمدد ذأاذذذ

دسق  ئرذخصوصد ذ ي د ذيت  داذدس ق ير ذو عهذدست  ويذ رذدسمج  ذذودسمؤ  دفت  يبذدسمخ  دفذ

 ةشفذوقم ذج دئهذدسمخ  دف ذوتطوي ذوتسسييذ  دم ذدستةدوييذو دد وذدسقد  دفذومسد ع ةذ و ذ

ذ .دس  و 

                                                           
1
 UNODCذ: United Nations office on drugs and Crime. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html. 
2
 UNODC  United Nations office on drugs and Crime. C ONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES , 1971 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

وم ذمط  ذد سفيرذ  حفذس ةرذع سميرذج يد ةذ درذسي سد فذمة  سدرذدسمخد  دفذسدوفذتتصد ع ذ

دسسي سديرذذس م د  ئذ رذدسسدودفذدست سيرذو  حذتصو ذج ي ذسمف دوهذدألمديذ وصدفهذمد عم ذومةمدال

دسترذتؤسسذع ي  ذدستدميرذد قتص  يرذد جتم عيرذوعالقت  ذ سقواذدسدس يذ وجهذع هاذو داذادلدذ

دسمدطا ذتتج ةذدس القرذدسو يقرذ ييذمو و ذم دق رذدسمخد  دفذودألشدة  ذدألخد  ذس جد دهذمديذ

ذ.ج ر ذوسي س فذدستدميرذدسمست دمر ذميذج رذ  دير

ستدد ذدسم ت ددرذدس  س ددرذ  دد ذتجدد  ةذدسدددفطذودسسددال ذمدديذسيددظذدسسجدده ذأصدد سفذتجدد  ةذدسمخدد  دفذت

%وذمددديذسجدددهذدستجددد  ةذدس  سميدددر ذوادددلدذيؤةددد ذع دددةذع سميدددرذمشدددة رذ01-8وتشدددة ذمددد ذ دددييذ)

دسمخدد  دف ذوع ددةذديذج ددو ذمة  ست دد ذتتط ددبذتدسدديق ذوت  وددد ذ وسيدد ذودق يميدد ذذ ذةمدد ذيتسدد سفذ

  يدبذدسمخد  دفذوت ويج د ذ درذأدسد وذدس د سه ذدستج  ذودسم   ويذم ذجم ع فذإ ا  يرذ وسيدرذست

ذدسمخ  دفذأق  ذشأد ًذميذمشدة رذدس اد ب ذ د ذقد ذتفوق د ذ د أل   ذإلذإيذدسمت د م ييذ  د ذ سلدذ ذت   ُّ

وشد و  ه ذوإ شد وذدألسد د ذمق  د ذدسسدم  ذذوأوطد د ه ذوأسد اه ذاهذع ةذدست  د ذس ي ذأدفسد ه 

ذصد مفذخفدر ذذدق ذدسمخ  دفذوت  ي    ذواد ت  طرذوس هذ   درذذ-ي د حذخطد ذدسدتخ دم  ذةسدال م

   ذ ش ذدس  وذ رذدخت داذس و ذدس   ذدسمست  فذوأمد  ذدخت دق ًذم  ش دًذذ-دسس وب
3
ذا

  يذم   ذدست  طرذ درذدس د سهذوصد ذذ6100سسبذتق ي ذدس يئرذدس وسيرذسم دق رذدسمخ  دفذس  هذ

ةذمخ  د ذ رذش اذوجددوبذشخص ذ رذدس  سهذت  طذ08% ذواد كذودس ذميذ ييذة ذذ0ا3دسةذ

دطذ ش اذأو و   ذت  غذم  َّ فذت د طرذدسمخد ا دفذ د سسقيذمد ذيقد بذمديذخمسدرذأ د  فذدسمتوسا

ذم دد َّ ذد دتشدد  ذ دس دد سمراذو غددهذددد  ةذدس ي ددد فذعدديذت دد طرذدسمخدد ا دفذ ددرذأ  يقيدد  ذي قدد َّ ذأيَّ

ددبذ ددرذدسمدطقددرذ ذيددحد ذم تف دد ًذ% ددطذأ ذمدد ذيقدد ذ0ا5دسسدددو ذست دد طرذدسقدَّ  بذ دد فذدسمتوسا

 %6ا06دسسدو ذدس  سمر ذواوذم تف ذ دسوذخ صذ رذغ بذأ  يقي ذووسط  ذ
4

ذا

هوذوص ذعد  ذمسدتخ مرذدسمخد  دفذ درذدس د سهذإسدةذ6106تشي ذدسسص ئي فذإسةذأدهذ رذع هذ)

%وذميذت  د ذسدة يذدس د سهذدسدلييذتتد دو ذأعمد  اهذذ0ا6وذم يويذشخص ذأ ذم ذيشة ذ)663)

ويست ذت  طرذدسةوة يييذودأل يدويذودسمدشدط فذدسدسد رذدألة د ذ دييذدسمدود ذذوذسدر 26ذ-00 ييذ)

دسمخ  ةذم ذدختالفذأدودع   ذويالسنذ دأيذعد  دًذة يد دًذمديذدسد و ذع دةذمسدتو ذدس د سهذ ذتقدوهذ

   ستطالع فذدسمسسيرذعيذمشة رذت  طرذدسمخ  دفذ رذمجتم  ت   ذ  ست د وذدسق يد ذمديذدسد و ذ

وذأعدوده ذومد ذوجدو ذد تج اد فذدسمخت فدرذ0-3طالع فذ و يد ً ذمد ةذةد ذ)دسترذتقوهذ  لهذد سدت

سودوذدس د  درذأوذدسمود قدرذ دميذدسمدد طاذدسمتدوعدرذ درذدسمد يذدسدوذت د طرذدسمخد  دفذإ ذأيذ

                                                           
3
 UNODC ANNUAL REPORT 2015 

4
 Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2016—Statistics for 2014 (E/INCB/2015/2) 
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

دسةذدخد  ذ ذوتوصدفذس سدرذذذمدطقردسسيط ةذدس  سميرذع ةذمشة رذت  طرذدسمخ  دفذتخت فذميذ

ددتش  ذدسمخ  دفذأد  ذمستق ة
5

ذ. 

دس جددرذدس وسيدرذذأ  حاد وددف لدذس دن هذدس وسرذسمة  سدرذدسمخد  دفذدوجد فذدطد ذمؤسسديرذ وسيدرذ 

 دددميذدس جددد يذدسسدددترذدست   دددرذس مج دددسذذ0062س مخددد  دفذسيدددظذتدددهذإدشددد وذادددلهذدس جددددرذسددددرذ

ع ودذيدتخ  هذدسمج سذوميذصالسي فذذ03سألمهذدسمتس ةذوتتةويذميذذود جتم عرذد قتص   

ذد تف قيد فيمد ذيت  داذ دند هذدس ق  درذدس وسيدرذس مخد  دفذودس مد ذع دةذتط يداذالهذدس جددرذدسدند ذ 

مد ذيد ادرذذودقتد د دس وسيرذسمة  سرذدسمخ  دفذوت د ي ذجد دو ذدسمدود ذدسخ  د رذس  ق  درذدس وسيدرذ

عم ددهذ ددرذمجدد  ذدس سددظذدس  مددرذوت دد   ذدسم  ومدد فذ ددييذدسدد و اذو  دد ذصدد و ذد تف قيددرذدس وسيددرذ

مد ذذوت مد ذ0020 درذسددرذ OICS دسمخد  دفشئفذدس يئرذدس وسيرذس ق  رذدسوسي ةذس مخ  دفذدد

دس و ذدألع  وذ رذدألمهذدسمتس ةذس سد ذمديذح دعدرذوإدتد هذوتصددي ذودسدت م  ذدسمخد  دفذو قد ذ

دس وسيرذوت  ذتق ي ذسدو ذيت ميذتقييم ذشد مالذستطدو ذند ا ةذدسمخد  دفذ درذدس د سهذذسالتف قي ف

ذ   م ذ  دد م ذدألمدهذدسمتسد ةذس  ق  درذدس وسيدرذع دةذدسمخد  دفأذوم  ذتط ياذدسم  ا دفذدس وسيراذ

PNUCID  ميذط فذدسجم يرذدس  مدرذسألمدهذدسمتسد ةذويشد فذع دةذادلدذذ0001ددشئذ رذذ ق

ذا ONUDCدفيل ذس يئرذدألمهذدسمتس ةذ  ذدسمخ  دفذودسج يمردس  د م ذدسم ي ذدست

دس وسيددرذع ددةذدسدد و ذدسموق ددر ذدس مدد ذع ددةذإدشدد وذذد تف قيدد فدستددرذتف  دد  ذذد ستحدمدد فوتتط ددبذ

ايئ فذوطديرذتتوسةذم مرذتدسياذدسدش ط فذدسوطديرذدسمت  قرذ  سوق يرذوم دق درذومس   درذت  يدبذ

 دلذدسمش وعرذأ ذدسط يدرذودس  ميدرذ ذودس مد ذع دةذتةييدفذإ ذسألغذدست م س  دسمخ  دفذومد ذ

دستش ي ذدسوطدرذم ذدستش ي ذدس وسرذودسقي هذ جمي ذدست د ي ذودتخ لذة  رذدسجد دودفذدس دميدرذإسدةذ

تق يصذدسط بذودس  لذ رذدفسذدسوقفذودست د ويذمد ذمؤسسد فذدألمدهذدسمتسد ةذدسمة فدرذ  سسد  ذ

دست د ويذدسد وسرذمديذأجد ذدستا دبذع دةذم درذدسمخد  دفذدستدرذذدس وسيرذوتدميدرذد تف قي فع ةذتدفيلذ

تق دداذدسجميدد ذتقدد يهذتقدد  ي ذسدددويرذتوصددفذدسو دد ذدسسدد ئ ذ ددرذدسدد و ذدسم ديددرذودسسدد يظذعدديذ

ذ . دسسي س فذدسوطديرذدسمت  رذ رذمج  ذدسوق يرذميذدسمخ  دفذومة  ست  

ق ي رذوص فذل وت د ذ درذتش  ذسي س فذمة  سرذدسمخ  دفذ رذدس  سهذم دج رذش م رذمدلذسدودفذ

 ذسيدددظذن ددد فذس سدددرذمددديذدستقددد  ي ذدسد قددد ةذس سددد وبذ6102دجتمددد  ذدسجم يدددرذدس  مدددرذس ددد هذ

ودسترذط سفذدسئ رذج يئرذسدو ذجد و ذادلهذدسسد وبذوسصد  ا  ذوددتقد فذ شدة ذذ دسمخ  دف

ذ .دسمخ  دفدس سرذدستش ي ذ رذدسسي س فذع ةذتج يهذت  طرذ

                                                           
5
 United  Nation Office on Drugs Crime (2016), Cannabis an iIIicit Narcotic Croup,  ODCCP, World Drug Report, New York: United  Nations 

Publications,ODCCP,March,p:13. 
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ويشة ذدستق ي ذدس وسرذدسص   ذ  دوديذجذدد  وذس وبذدسمخ  دفذجذدقطرذتسو ذم مرذ رذت  يخذ

دسدل ذصد  ذعديذمشد و ذدسسي سدرذدس وسيدرذذمة  سرذدسمخد  دف ذمج  دق ذدسسي س فذدستق ي يرذ رذ

سمة  سرذدسمخ  دفذدست   ذسة يرذسد يذسالقتص  ذودس  وهذدسسي سيرذومؤسسرذدسمجتم ذدسمفتدو ذوأيد ذ

دذدستق ي ذخمسرذدقتص  يييذس ئحييذع ةذج ئحةذدو   ذخال ذدسمف و  فذدس وسيرذ شأيذسي سدرذال

مة  سرذدسمخ  دف
6

ذ. 

ويدد عوذتق يدد ذجإد دد وذسدد وبذدسمخدد  دفجذإسددةذت دددرذدسددت دتيجي فذج يدد ةذسمة  سددرذدسمخدد  دفذ

 يد ذدستةد سيفذسادرذد قتصد  ذستسذو  سدتخ دهت تةحذع ةذدأل سرذدس  ميرذ   ًذميذدسسجدرذدألخالقيدراذ

ودسمدددد    ذيددد  سذدستق يددد ذدئ ددد  ذدس  ئ دددرذسج دددو ذدسسنددد ذودسمدددد ذع دددةذ  ددد ديذتو يددد ذوع دددو ذ

و  دلذ ودئد ذد د ذجتخفيدفذدس د  جذدسقد ئهذذ- درذأم يةد ذدسالتيديدرذومسدي ذوأ  يقيد ذذ-دسمخ  دفذ

ذع دةذدسصددسرذدس  مددرذ د ذمت دد طرذدسمخدد  دف ذ د  ًذمدديذتدد د ي ذد عتقد  ذود ستجدد حاذذو م دددة

دخ ذيد عوذدستق يد ذدسدةذدعد  ةذدستفةيد ذ درذسي سد فذمدد ذ  دلذدددود ذدسمخد  دفذوع دةذ أسد  ذ

دسقدب ذولسكذديذسي س فذدسمد ذع ةذم  ذعقو ذطوي رذد قفذتج  ةذدسمخ  دفذم  سر ذ يم ذتفيد ذ

ذ.ج ي ةسوداذأ سظذعيذتدسم دج رذديذد ذتش  ذ رذ وسرذم ذيج  ذعص   فذدسمخ  دفذ

لابذةدد ذمدديذج م ددرذد مددهذدسمتسدد ةذو  ددد م ذد مددهذدسمتسدد ةذد دمدد ئرذدسددةذو ددرذد تجدد هذلدتددهذتدد 

ودعت د  ذأاد دفذدستدميدرذدسمسدت دمرذدقطدرذذدسمخد  دف دست ةيحذع ةذد   د  ذدستدمويدرذ درذمة  سدرذ

ددطالاذسس ذالهذدسمش ة ذميذدسق ع ةذإسةذدسقمرذوسيسذمديذدسقمدرذإسدةذدسق عد ة
7
اذويد  ذدسخ د دوذذ

دأل دد د ذودسمجتم دد فذذعشدد ذ ددإي  سم ئددرذمدديذدألادد دفذدسدم ئيددرذدسسدد  رذذ01أدددهذإلدذتددهذتسقيدداذ

ودسدد و ذسدديةودويذأة دد ذقدد  ةذع ددةذدسصددمو ذ ددرذمودج ددرذدسدد م  ذدسددد جهذعدديذإسدد وةذدسددتخ دهذ

إدفد لذذم يد  ذ و  ذدستدرذتدفداذسددوي ًذع دةذ011دسمخ  دفذود تج  ذ  د  ذوإلدذمد ذتدهذتوجيدهذدسدـذ

دسقوددييذدسخ صرذ مة  سرذدسمخ  دفذدسدوذدسسي سد فذدس دميدرذإسدةذت حيدحذدستدميدرذ د  ًذمديذلسدك ذ

ذ. سيةويذميذدسس  ذأي  ًذتسقياذ  لذميذأا دفذدستدميرذدسمست دمر

 مرذدتج هذ  فذيح د ذقوةذ رذدسسي سد فذدس وسيدرذيد عوذدسدةذأيذدسد   ذ  تجد هذسي سد فذج يد ةذأمد ذ

إلدذة دفذستد رذتجد يهذت د طرذدسمخد  دفذوت ت د ذإ مد يذدسمخد  دفذمشدة رذجي ذس ا ير ذخ صرذ

صددسيرذوسيسددفذج يمددرذوتسدد ةذس تصدد  ذسج دددبذدسط ددبذمدديذاددلهذدسم   سددر
8

 ذومدد ذديذاددلهذذذ

                                                           
6
 Ending the Drug Wars  Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy, May 2014 ذ

7
 James Cockayne and Summer Walker (United Nations University): What Comes After the War on Drugs – 

Flexibility, Fragmentation or Principled Pluralism? 2016  
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:3304/UNU_Drug_Policy_Online_Final.pdf 
8
 Drug control and public health: getting beyond stalemate -http://www.who.int/bulletin/volumes/91/2/13  ذ

040213/en/ 

http://collections.unu.edu/eserv/UNU:3304/UNU_Drug_Policy_Online_Final.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/2/13-040213/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/2/13-040213/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/2/13-040213/en/
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

دستوج دد فذدسج يدد ةذمدد ذتددحد ذمو دد ذجدد  ذعدد سمرذ دد يذدسدد و ذدسة دد  ذم دد ذدسو يدد فذدسمتسدد ةذ

سي س فذدسمخد  دفذ يدمد ذتتفد وفذتجد  بذدسد و ذودسصييذو وسي ذوةد دذودي ديذدة  ذتش  دذ رذ

دستددرذلا ددفذدسددةذعدد هذتجدد يهذدسمخدد  دفذدوذ  ددلذددودع دد ذو ددرذمقدد مت  ذدس  تادد  ذواوسددد دذذ

وسويس دذدسترذدخلفذدستخ دهذسي سرذتسمةذ)ذدسس ذميذدس   وذوستةذدسو ي فذدسمتسد ةذذتشد  ذ

 سدد بذجددد دئهذذ عددودفذدسددوذمحيدد ذمددديذدسم ودددرذ ددرذنددد ذتس ةدد فذسوقددفذسدددجيذدألشددخ ص

دسمخ  دفذدسطفيفرذوإق دهذ  دلذو ي ت د ذع دةذعد هذتجد يهذ د ذوستدةذإ دف وذدسصد ارذدسق دوديدرذ

ذ .جودد يدسم  ع ةذ

و ذتقيديهذدسسي سد فذدس  سميدرذ درذسدعش ذسددودفذسوذويمةيذت خيصذدسدق شذدس  سمرذدس دئ ذمدلذد

ذ:دست سيرطذخ  جيرذ  سدق دسمميرذدوذمة  سرذدسمخ  دفذسودوذ دس ذدسمدنم فذدأل

ديذسصدد  ذدس قدد بذدسمتشدد  ذودسسددجويذدسجم عيددرذودسف  يددرذسددهذتق دد ذمدديذدس دد لذ ا0

ودسط دددبذع دددةذدسمخددد  دف ذ ددد ذحد فذمددديذدس دددس ي ذودسة دددفذدسم  يدددرذوددتشددد  ذ

ذ.د م دل

ع ددةذةدد ذ وسددرذ ددرذدس دد سهذتطددوي ذدمولج دد ذدسخدد صذ  دد ذ ددرذمة  سددرذدسمخدد  دفذ ا6

ولسدكذ دإج دوذدستجد  بذدسخ صدرذ  د ذذدسمخد  دف تستفي ذ يهذمديذسصد  ذسد وبذ

ذ.ن و   يص  ذس  ذوم ذ ذيص  ذو اذذعم ودس سظذ

اد كذدتف اذودس ذدسدط اذ ييذدس  ي ذميذدس   ديذع دةذأيذدسسد بذع دةذدسمخد  دفذ ا3

دسددتد فذدسددةذد تدد دلذغيدد ذ قيدداذ  ألسدد سذجأدددكذمدديذخددال ذم  جمددرذمصدد  ذ

قدهذ  سف د ذادوذت دخيهذدسم د دفذتستطي ذتق يصذدسط ب ذ رذسدييذأيذةد ذمد ذتسق

ذفجاأس   ذدسمخ  د

تدميرذ  ي رذت   ذذ إس دظديذدسم  سغذدسط ئ رذدسترذت   ذ رذمة  سرذدسمخ  دفذةفي رذ ا6

د   د ذعيذد  ت   ذعيذدسمخ  دفذم ذيتط بذدس و ةذدسةذسي سرذعالجيدرذت د أذمديذ

ذ .دسمة  سردسقودع ذو ذت م ذ

 

ذ

ذ

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 سياسات مكافحة المخدرات في العالم تحوالت

 سياسات التشدد والمدخل التنموي  سياسات المرونة والحد من الضرر سياسات التشدد والتجريم 

 سمات السياسات العامة 

 ومالسقت هتج يهذدسمت  طييذ -1
ع هذتج يهذدسمت  طييذدوذع ةذد ق ذمدس هذ  ص ذ. 1

 .س قال 

 دسة تسف ومي تسف دسة  وا مي -

  دسوقف دفس  ر  وا

 ودسط ب خفلذدس  ل -2

مس د ةذدسم مدييذودست دهذتوقيت هذ رذدستخ رذعيذ -2
دسمخ  دفذودسدن ذإسي هذةأشخ صذيستسقويذأيذيتمت ودذ

  سي ةذأ   ذوأطو 

 ودس ط سر ودسفق  فدس شودئي  مة  سر  -

  دسمخ  دف مي دسس  سي ا  ر دوسوير

   دسم ميذ  سدن هذدس الجر  طذ-4 دستش  ذ رذدسمة  سرذ -3

   دست  د ذدس  ذودستخ دهذدس الهذدس  ي ذس مخ  دف -5  

 االعتبارات االجتماعية والسياسية 

  دجتم عير وصمر دسمخ  دف ت  طر  - دجتم عير وصمر سيسف دسمخ  دف  -    س ا ب دسمخ  دف تج  ة   ط   -

 مة  سر  ر دس وسر د د   ط -

  دسمخ  دف

 دس وسر   سدن ه د ستحده م  تتد قل   دسم ودر سي س ف -

  دسمخ  دفذ مة  سر

 دس وسر   سدن ه دس وسر د ستحده -

 دسمخ  دف سمة  سر

 سمة  سر دس وسر   سدن ه د ستحده -

  دسمخ  دف
    

 أمثلة  الدول 

دسو ي فذدسمتس ة ذدسصيي ذ وسي  ذ
 دسف  ييذ

 دس  تا   ذسويس د ذاوسد دذ
مص  ذدس د  ذ  لذ و ذدم ية ذ

  ردسالتيدي

ذ

ذ

ذ

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 النظام الوطني لمكافحة المخدرات في األردن

  تاريخ المخدرات في األردن .1

خالذدأل  يذخال ذدأل   رذعقو ذدألوسةذميذدسقد يذدس شد ييذمديذتسدجي ذسد  فذإ مد ي ذو درذ  

وةدد يذدسدشدد طذدسف  ددرذستجدد  ةذذ دسخمسدديدي فذن دد فذمشددة رذدسمخدد  دفذع ددةذدسسدد سرذدأل  ديددر

دسمخ  دفذ رذعق  ذدسس  يدي فذودس م ديد فذمديذدسقد يذدسم  در ذومد ذدسدتق د ذدسو د ذ ذومد ذ

شدد  هذدأل  يذمدديذدح ادد  ذدقتصدد   ذو قدد  رذوت  يمددر ذحد ذدستةدد كذدأل  يذ  س دد سهذدسخدد  جرذ

مديذةد ذدألجدد س ذذدتيجًرذدسمحي ذميذد دفت  ذد قتص   ذودس قد  ر ذو خدو ذدسم د ج ييذودسسدي  

ع ةذدس م سرذدسود  ةذمديذ  د ديذتدتشد ذ ي د ذدسمخد  دفذذ  درأإ   رذإسةذدح ي  ذدعتم  ذد قتص  ذ

ايئفذالهذدسن وفذوشة فذأاهذدألس  بذدسترذأ فذإسةذحي  ةذدسط بذع دةذدسمدود ذدسمخد  ةذذ درذ

.   دأل  ي
9
ذ 

دسة يد ذمد د ذع د ذدسسد و ذسيدظذدس د سهذ خ دفذذدسج يد ةذ دروم ذدح ي  ذن و ذدسمود ذدسمخد  ةذ   

ذ  يالًذعيذدسمخد  دفذ درذ ن  فذس وبذدفسيرذتؤخلذع  ذدسفهذوة يذدسسصو ذع ي  ذس الً ذوت  ُّ

ذ.س  ذد ح ي  ذ رذأس   ذدسمود ذدسمخ  ةذدألخ  ذم  ذدسسشيشذودأل يوي

سقدد ذسدد اهذدسموقدد ذدسجا د ددرذس مم ةددرذ ددرذج دد ذدسدد ال ذم  دد دذس مخدد  دفذدستددرذتسددت  فذدسدد و ذ

وتد  طذذودو و د  أ  يقيد ذوتس ي دذ رذةويذدأل  يذيم كذودج  فذس و يرذتد  طذدسدي ذذدسمج و ة 

الهذد ق سيهذ  سمم ةرذدس   يرذدسس و يرذومدطقدرذدسخ دي ذدس   درذوودسد ذمديذأادهذدسخطدوطذس ةدرذ

، الكبتتاوون الكويتت ححبتو  –السعودية  –الردن ا –سورية  –لبنان ذب دست  يبذودسترذتم ذ

 .(الحشيش

 دييذةم ذأيذم  اد دفذدسسدالهذ دييذ  دلذ و ذع  يدرذوإسد دئي  ذ مد ذ درذلسدكذم  اد ةذدسسدالهذ  

هوذج دد ذدأل  يذممدد دًذس صددفق فذدستددرذة دددفذتددتهذ ددييذدسدد و  ذ0006وإسدد دئي ذعدد هذ)ذدأل  ي

ذ ذوجدو   وأسي د ًذة دفذتخحيذ يهذدسمود ذدسمخد   ة ذوس دلدذددتشد فذ  دلذادلهذدسمدود  ذةمد ذدسدت ا َّ

ش سدد رذمديذدسصددس دوذشد قرذدأل  يذدستددرذة دددفذتقطد د ذ  ددلذدسق  ئد ذدس   يددرذع ددةذذمسد س ف

أط دفذدس   ديذ رذت  يبذدسمخ  دف
10

ذ. 

وميذخال ذلسكذدستدت ذأيذدأل  يذع  ذم دس ذتطو هذدستد  يخرذقد ذشد  ذعد  دًذمديذدسند وفذ  

دد ذأ  ذإسددةذدسددتق  سهذموجدد فذة يدد ةذمدديذ دسصدد  رذوخ صددرذ  ددلذد  ددط د  فذدسق يميددر ذمم 
                                                           

9
ذ8:ص، وذدسش  بذودسمخ  دفاذ د ذدسد سذعم ي2991م ي يرذدألميذدس  هذ) 

10
ذ.88األردن، ص: ،عمان ،للنشر والتوزيع دم،دار الحا(ه سيسيولوجيإدمان املخدرات والتفكك األسري )دراسة ،(م5002: عبدهللا قازان ) نظر ا 
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

دسم  ج ييذودسالجئييذميذدس و ذدسمجد و ةذودستدرذ د و ا ذسد ع فذع دةذددتشد  ذدسمخد  دفذ دييذ

 ذع دد ذدأل  يذإسددةذدس  دد ديذدسمجدد و ةجتم دده ذوددتق س دد ئدد فذم
11

وي ددح ذوجددو ذدأل  يذةممدد ذ. 

ذس مخ  دفذدسةذموق هذدسجا د رذ ييذ و ذد دت هذو و ذد ست الكا

ةذذو رذ ووذالهذدسوق ئ ذذتد  دفذدسسد ط فذ درذدأل  يذإسدةذخطدو ة  مشدة رذدسمخد  دفذمددلذمد  

ذدسمشة رذ رذلسكذدسوقفذة دفذمس و ةذوغي ذن ا ةذ س جمي ذ ذإلذة يذع  ذدسمد مدييذ  ي ةذم ذأي 

ذمدديذاددلهذدسمشددة رذدئخددلةذ  ستحديدد  ذوعمددالًذ م دد أذ مسدد و دذ ذومدديذمدط دداذدسسدد صذع ددةذدسسدد  

هو ذ0028دستخطيطذق  ذوقو ذدسمشة ر ذ ق ذأ ساسذمةتبذمختصذ مة  سدرذدسمخد  دفذ درذعد هذ)

ذوة يذيت  ذس د ةذدستسقيق فذدسجد ئير ذولسدكذدسدتج  رذس س جدرذدسمس يدرذوس التف قيد فذدس وسيدرذ ذذإ  

أيذدسم دسالفذم ذدسمةتبذدس   رذسمة  سرذدسمخ  دفذدست   ذس ج م رذدس   يدرذ درذدسقد ا ةذة ددفذ

تددته ذعدديذط يدداذقسددهذدسق دد ي ذدستدد   ذسدد دئ ةذدسجمدد  كذدس  مددر ذو قيددفذإ د ةذدستسقيقدد فذدسجد ئيددرذ

ذتددو  ذ ددرذدس مسدد ةهذدسم ديددرذعدديذط يدداذم  شدد ةذس م  دد ذوة دددفذق دد ي ذدسمخدد  دفذدستددرذت  دد  ط 

هوذذتددهذإدشدد وذإ د ةذسمة  سددرذدسمخدد  دفذتت دد ذم ي يددرذ6/0/0053مدد ي ي فذدسشدد طر ذ تدد  يخذ)

دألميذدس  ه ذ د ًوذع ةذدستوصيرذدسمد  قرذعيذمؤتم ذق  ةذدسش طرذدس  بذدسل ذعق ذ درذأ دوذن درذ

ذ دد درذإ د ةذسمة  سددرذدسمخدد  دفذ ددرذدسددوطيذدس   ددرذ  دد ذدس  د ةذدس  مددرذ ددرذمدددلدك ذواددرذت دد ُّ

ذ.جم و يرذمص ذدس   ير

ذ درذعد هذ)  هوذ0056وت   ًذستطو ذمشة رذدسمخ  دفذ رذدس  سهذدسل ذص س هذتطو ذمس ر ذأدِشئ 

قسددهذمة  سددرذدسمخدد  دفذ ددرذدسشددم   ذم ةددحهذم ي يددرذشدد طرذمس  نددرذإ  دد ذسمت   ددرذو دد ذ

مس  ندرذدس ق در ذإلذدسمخ  دفذ رذمدطقرذدسشم   ذوقسهذمخ ذ رذدسجدوبذم ةحهذم ي يرذشد طرذ

ذ ددرذدسمسةمددرذدس   يددرذم  شدد ًةذعدديذط يدداذدس د ةذ ددرذلسددكذ ة دددفذدسق دد ي ذدستددرذت  دد طذت ددو    

 ت طذ ددهذيددةذمسددتق ذس د ةذمة  سددرذدسمخدد  دفذدسوقددف ذإ ذأيذدسس جددرذ قيددفذم سددرذسدشدد وذم ددد

 د ةذقسددمرذدسشددم  ذودسجدددوب ذو  سف دد ذأقدديهذم دددًةذمسددتق ذ ددرذمدطقددرذدس  دد سر ذودسددتم فذدس

 ذوتوسي ذأقس م  ذوحيد  ةذأعد د ذدس د م ييذ ي د  ذإلذي  دغذإجمد سرذعد  ذدس د م ييذ ي د ذدسدوذ  ستطو

وذمونددفذمددوحعييذع ددةذة  ددرذدألقسدد هذ ددرذأقدد سيهذدسمم ةددرذدس ال ددر ذوقدد ذأصدد سفذأقسدد هذ0111)

دس د ةذتاطددرذة  ددرذدسمس  ندد فذودسمدد يذدس ئيسددرذودسمد  ددلذدسس و يددر ذ  ددالًذعدديذإق مددرذم ةددحذ

.  صذس الهذدسم مدييخ 
12

ذ 

                                                           
11

ذ.01 ص :، ذكره سبق مرجع( م5008) القبالين خالد محمد: نظرا 

 

 
12

 10:00)م5006\2\02، تاريخ الزيارة http://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-08-25-06/2015-03-02-09-18-3راجع موقع إدارة مكافحة املخدرات ،

am). 

http://www.psd.gov.jo/index.php/ar/2015-01-19-08-25-06/2015-03-02-09-18-3
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

إلذة يذقد ذذهوذ وش ذدس م ذ رذم دةذدس د ةذدسة ئيذ رذ  سيرذدسي سميي 6116و رذ  ديرذع هذ)

ذ ددد ًوذسدد ي  ًذومددحو دًذ ة  ددرذد ستي جدد فذدستددرذتةفدد ذس  دد م ييذ يددهذةدد ذوسدد ئ ذمودة ددرذتطددو ذ أ ِعدد َّ

مة  سدرذدسمخد  دفذ درذم ي يدرذدألمديذذدسدت دتيجيردسمشة رذوس    ذع دةذدسسد سرذدس دخ يدر ذتقدوهذ

دس  هذو اذ ال رذمس و ذ ئيسير ذوارذمسو ذدسمة  سر ذومسو ذدسوق يدرذومسدو ذس  دالهذودس مد ذ

ع ةذمد ذ خو ذدسمخ  دفذإسةذدأل د رذدأل  دير ذومد ذددتش  ذت  طرذدسمخد  دفذ ي د  ذومدد ذ

تي د ذ دلو ذدسخشدخ شذقي هذح دع فذغي ذمش وعرذس مخ  دفذ دواذأ د درذدسمم ةدر ذومدد ذدسد

دتمد هذذ  د ذوم فذوتصديف  ذوتو يق  ذوت وي   )دأل يويوذو لو ذدسقد ب ذولسكذميذخال ذجم ذدسم  

دس م ذد ستخ     ذواوذعصدبذعمد ذإ د ةذمة  سدرذدسمخد  دفذست ديياذدسخدد اذع دةذةد ذمديذ

م  ومد فذمد ذيت  م ذ  سمخ  دف ذو  طهذ  سج هذدسمش و ذوإي دعهذس ق  و ذودستدسياذوت    ذدس

ذ.دسقودفذدسمس سرذدأل  ديرذوة  رذدألج حةذدألمديرذدألخ  

ذ

ذ . النظام الوطني األردني لمكافحة المخدرات ا6

ذ

 دد ذذع ددةذ ال ددرذدسددسذود ددسر ذذتيقددوهذدسدندد هذدسددوطدرذدأل  دددرذس ت  مدد ذمدد ذدسمخدد  دفذومة  س

ودسقدوددييذود دنمدرذد و  ذد ط  ذدستش ي رذدسل ذيدنمهذقد دويذدسمخد  دفذودسمدؤ  دفذدس ق يدرذ

د خد  ذ ذود طد  ذدسمؤسسددرذدسمتم د ذ ددرذإ د ةذمة  سدرذدسمخد  دفذودس ديددرذد مديدرذودسخدد م فذ

دسصددسيرذ ذودس ق  ددرذدسمجتم يددرذدأل  ديددرذوموقف دد ذمدديذدسمخدد  دفذودسمددؤ  دفذدس ق يددرذ مخت ددفذ

ذ. ددودع  ذودشة س  

  .التشريعي اإلطار . أ

ع ةذق دويذدسمخ  دفذودسقوددييذود دنمدرذد خد  ذلدفذيقوهذد ط  ذدستش ي رذدأل  درذ

دسص رذ تدنيهذدست  مد ذمد ذدسمدود ذدسمخد  ةذومالسقدرذدسمتد ج ييذ  د ذومة  ست د ذودسوق يدرذ

مد   ذسيظذي  ذق دويذدسمخ  دفذميذدق هذدستش ي  فذدأل  ديدر ذو  ستد سرذ قد ذعد ذدأل  يذ

ةذديجدد  ذتشدد ي  ذ  ددلدذدسشددأيذدلذمدديذدودئدد ذ و ذدسمدطقددرذدستددرذدستفتددفذم ةدد دذدسددةذ دد و 

ذ. 0062ي ج ذدو ذق دويذس مخ  دفذدسةذع  ذد م  ةذ رذع هذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ييذم ودددرذوت دد يالذدلذعمدد ذدسمشدد  ذ دددرذمدديذدة دد ذدسقددوددي ت دد ذقدد دويذدسمخدد  دفذد  

 ذذ6103 ذذ6112 ذذ6116دأل  درذدسةذت  ي ذالدذدسق دويذ رذمد دفذع يد ةذدخ اد ذ)ذ

سدددرذ ذد ذديذذ02يذخ دد ذدسددةذد   ددرذت دد يالفذخددال ذوذ ذمدد ذي دددرذديذدسقدد دوذ6102

ذ.  م دج رذس لدذدسق دويذسج دودسمش  ذدت  ذدسف صرذة ذد   ذسدودفذ

سقدددد ذدنددددهذدسمشدددد  ذد   دددددرذ موجددددبذدسةدددد هذقدددد دويذدسمخدددد  دفذد   دددددرذدسجدددد دئهذ

دسمت ت ددددرذ ددددرذمجدددد  فذدام دددد  ذ)ذدس يدددد ذ ذودسسيدددد حةذ ذدسدقدددد ذ ذدستصدددددي  ذودسح دعددددرذ

ااوذاذوشدددد  ذ ي دددد ذدس قو دددد فذو  سمق  دددد ذشددددج ذدسقدددد دويذدسمت دددد طييذع ددددةذودست دددد طرذا

وع ددد ذم دسددد ذتطدددو ذدستشددد ي ذدأل  ددددرذسددد  نذذس  دددالهاوخ دددوع هذذأدفسددد هتسددد يهذ

ودسدنددد ةذد صدددالسيرذو موجدددبذذأسة مدددهدسمشددد  ذع دددةذدسقددديهذد جتم عيدددرذ دددرذة  دددرذ

وتددددد  ةذذ قددددد ذتميددددحفذدست ددددد يالفذتددددد  ةذ تشدددد ي ذدس قو ددددد فذدست دددد يالفذودسم دج ددددد ف

  سددددتس دظذت  يفدددد فذس مددددود ذدسمخدددد  ةذودام دددد ذد دددد  رذدسسددددالئفذدسةيم ئيددددرذ ددددميذ

ذ.ت دوس  ق ئمرذدسمخ  دفذدسممدو ذ

وس  ذدة  ذت  يالفذدسترذدست دفذدق شد فذدجتم عيدرذودسد رذذذمد ذو  ذسدو ذعد هذمالسقدرذ

ذ6106/ ذمديذدسقد دويذدسم د  ذسسددرذ06م ة ذوج وذلسكذ موجدبذدسمد  ةذذألو دسمت  طرذ

ذ: "يظذج وس

وذمد د ذ0وذميذدسق دويذد ص رذ  عت   ذم ذو  ذ رذدس د ذ)06ت   ذدسفق ةذ) وذميذدسم  ةذ)

ذ :دست سروذدسي  ذ  سدصذ6)ود   رذدس د ذ

ع ةذدس غهذمم ذو  ذ رذدسفق ةذ)أوذميذالهذدسم  ةذ ذتق هذ عو ذدسسداذدس د هذع دةذمديذا6

 دد طذمت  طيدد ذس مدد ةذد وسددةذس مددود ذدسمخدد  ةذودسمددؤ  دفذدس ق يددرذع ددةذديذيددتهذتسوي ددهذ

س م  سجرذ رذدسم ةحذدسمتخصصذدستد   ذس د ةذمة  سدرذدسمخد  دفذأوذد ذم ةدحذعالجدرذ

وديذذع يده وعش ييذس عرذميذدسق وذدسق لذذأ   خال ذذمخ ذي تم هذوحي ذدس دخ يرذولسك

ذدسا يدر يتهذقي ذأسمهذ درذسدج ذخد صذسي د ذو داذت  يمد فذيصد  ا ذوحيد ذدس دخ يدرذس دلهذ

ذ " و ويذديذي ت  ذالدذدسف  ذس  قرذق  ئيرذ ساذم تة ه

ذ



 
 

 19  
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 استراتيجي  للسياسات العامة

 سيددظذتددتهذذ6102سسدددرذ63وعدد  ذدسمشدد  ذعدديذاددلدذدست دد ي ذ موجددبذدسقدد دويذ قددهذ  

جد ئيددرذذةأسد قيرمدد ةذو ويذأيذتسسدبذسددهذذألو دوديددرذس مت د طرذدسمالسقدرذدسق 
13
اذوسةدديذذ

صدالسيرذس مسةمدرذس تد  هذ درذد سةد هذسيدظذذ إعط و  سق دويذدسج ي ذذ0مد ذدصذدسم  ةذ

جذي  قددبذ دد سس سذمدد ةذ ذتقدد ذعدديذسدددرذو ذتحيدد ذع ددةذ ددالظذسدددودفذذ0دصددفذدسمدد  ةذ

م فذ يد  ذة ذمديذت د طرذدوذاد بذذو ا دمرذ ذتق ذعيذدسفذ يد  ذو ذتحي ذع ةذ ال ر

دوذدستو  ذدوذددت ذدوذصد ذدوذس حذدوذدج حذدوذدشت  ذدوذح  ذأي ًذمديذدسمدود ذدسمخد  ةذ

ودسمددؤ  دفذدس ق يددرذأوذدسمستس دد دفذدوذدسد  تدد فذدستددرذيدددت ذمد دد ذمددود ذمخدد  ةذ قصدد ذ

ذ. "ت  طي  

 دويذدسمخدد  دفذسقدد ذعةسددفذدست دد يالفذودسم دج دد فذدستشدد ي يرذد خيدد ةذدستددرذشدد  ا ذقدد

ودسمؤ  دفذدس ق يرذس سدرذدسدقد شذ دييذمد جدييذ درذسي سد فذدست  مد ذدسمخد  دف ذمد ذيقدو ذ

دسددةذدسددتدت هذديذدأل  يذسدديسذ  يدد دذعدديذدسدق شدد فذودستسددو فذدستددرذتشدد  ا ذسي سدد فذ

وام ذمد  ذدستش  ذودس م ذع دةذتخفديلذدس د لذودسط دبذومدد  ذذدس  سهادسمخ  دفذ رذ

ذ .   دسدسم ودرذودسس ذميذ

  :6112لعام  33وأهم ما جاء قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 

يسن ذدستي د ذأ ذم  ةذميذدسمود ذدسمخ  ةذودسمدؤ  دفذدس ق يدر ذأوذتصد ي ا ذأوذإ خ س د ذ ا0

إسددةذدسمم ةددر ذأوذدق  دد ذأوذد ت جدد  ذ  دد ذأوذإدت ج دد ذأوذصددد    ذأوذتم  ة دد ذأوذسي حت دد ذأوذ

ش دؤا ذأوذتس يم  ذأوذتسد  م   ذأوذدست د   ذ  د ذأوذدستدد ح ذعد د ذأوذإس دحا  ذأوذ ي   ذأوذ

ذإلدذة دفذسألغد دلذ ت دوس  ذ أ ذصو ة ذأوذدستوسطذ رذأ ذعم يرذميذت كذدس م ي ف ذإ  

دددرذمددديذدسدددوحي  ذو دددرذدألسدددود ذودسشددد وطذ دسط يدددرذأوذدس  ميدددرذ مقت دددةذتددد خيصذخط 

ذ.دسمدصوصذع ي  ذ رذدستش ي  فذدسم مو ذ   

هذ عو ذدسساذدس  هذع ةذميذيت  طةذدسمود ذدسمخ  ة ذودسمؤ  دفذدس ق ير ذأوذيد ميذ ذتق  ا6

ع ي دد ذإلدذتقدد هذق دد ذأيذي دد طذمدديذت قدد وذدفسددهذأوذ ودسددطرذأسدد ذأق   دده ذإسددةذدسم دةددحذ

دسمتخصصرذ  سم  سجدرذدست   درذأل ذج درذ سدميرذأوذإسدةذإ د ةذمة  سدرذدسمخد  دفذأوذأ ذ

د قد وذادلهذدسمد  ةذةمد ذو  فذ درذدسقد دويذدسم د  ذ قدهذذم ةحذأمدرذط س د ًذم  سجتده ذوي د  ذ

سعط وذ  صرذس مت  طرذ م  سجتهذ  د ذأيذأ  دفذسسديذذولسكذإيج  ي ًذذ6113وذسسدرذ85)

دسديددر ذوس دد هذإغددالاذدأل ددودبذأمدد هذدسمت دد طييذس  ددالهذسيددظذقدد ذيدد    هذ قدد دد هذسألمدد ذ

ذ.  س الهذإسةذدس و ةذود ستم د ذ  ست  طر

                                                           
13

ذجذق دويذدسمخ  دفذودسمؤ  دفذدس ق يرذجذ1122سسدرذذ12ق ددويذ قهذ 
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ج يدد ذدسمت دد طرذدسمةدد   ذس مدد ةذدس  س ددرذمدديذد سددتف  ةذمدديذد سددت  د  ذأ ذمددد ذدسقدد دويذدس ا3

ةذ  م دةذأدهذ ذيسم ذس مت  طرذميذدست  د ذمد ةذمسةوميتدهذ ا دمدرذم سيدرذم مد ذ  ادفذمد  

ذ .دسسةه

أ   ذدسق دويذدسج ي ذدصد ًذود دس ًذوصد يس ًذسدهذيةديذ درذدسسد  اذوادو ذمديذيقدوهذ و د ذ ا6

وذمديذدسقد دوي ذي  قدبذ د سس سذمد ةذ ذ8 ي درجذو داذدسمد  ةذ)م  ةذمخ  ةذيت ييذخ ف د ذجدسةي

وذ يدد  ذ6111تق ذعيذسدتييذو ذتحي ذع ةذخمسذسدودف ذو ا دمرذم سيدرذ ذتقد ذعديذ)

سةددد ذمددديذو ددد ذمددد  ًةذمخددد  ًةذأوذمدددؤ  دًذعق يددد ًذأوذذوذ يدددد   0111و ذتحيددد ذع دددةذ)

 دأ ذصدو ةذة ددف ذذمستس  دًذس اي ذ قص ذدس  د ذ هذأوذدسيقد  ذ ده ذأوذشد  كذ دلسك

و ذيجوحذس مسةمرذ رذالهذدسس  فذدألخلذ  ألس  بذدسمخففرذدستق ي يدر ذوي  د أذدسمت د  ذ

ذ .ميذدسج يمر

ذيسدمةذ)صدد واذمة  سدرذدسمخد  دفذودسمدؤ  دفذدس ق يدرو ذ  د فذ ا0 إدش وذصدد واذخد ص 

مة  سددرذجدد دئهذدسمخدد  دفذودسمددؤ  دفذدس ق يددر ذودسمسدد امرذ ددرذم  سجددرذمت دد طرذدسمددود ذ

دسمخدد  ةذودسمستس دد دفذودسمددؤ  دفذدس ق يددرذومدد مدي   ذو عددهذدسقدد ئمييذع ددةذتط يدداذ

ذ .دألسة ه

 ذي ت دد ذدسف دد ذسدد  قرذج ميددرذأوذقيدد دذأمديدد ذ سدداذم تة ددهذس مدد ةذدألوسددة ذواددلدذد مدد ذ ا2

يستجيبذدسةذدستسو فذ رذدسسي سد فذدس  سميدرذودس دعيدرذدسدةذدستخفيدفذمديذدس  د ذدس قد  رذ

ذ .ود  ش   دسودق ذس مت  طييذمق   ذدست ةيحذع ةذدس   ذدس الجرذ

ذ:خال مسةمرذميذدة فذدسة هذدسق دويذع ةذدس و ذدس الجرذس  ا5

 دد  ذمدديذدسسةددهذع يددهذ  س قو ددرذأيذتددأم ذ و دد هذ ددرذدسدد  ذدسمصددس فذ اذأ

دسمتخصصرذ م  سجرذمت  طرذدسمود ذدسمخ  ةذودسمؤ  دفذدس ق يرذودسمستس د دفذ

س مدد ةذدستددرذتق  ادد ذدس جدددرذدسم تمدد ةذ ي دد ذسفسددصذمدديذيددتهذو دد  هذ ددرذدسمصددسرذ

ذ.س م  سجر

  دفذدسمتخصصدرذ درذدسم  سجدرذدسدفسديرذأيذتق  ذم  سجتهذ درذدسد  ذدس يدذ اذب

ود جتم عيرذس م مدييذع دةذت د طرذدسمدود ذدسمخد  ةذودسمستس د دفذودسمدؤ  دفذ

دس ق يرذودست   ذع ي  ذو ق ًذس   د م ذدسل ذيق  هذدسط يدبذدسدفسدرذدوذد ختص صدرذ

ذ.د جتم عرذ رذدس ي  ة

 مرذعيذاويرذدسسف نذع ةذدسس يرذة م دهذس مت  طييذوت دعةذدسس يرذدستذ اذف

د شددخ صذدسددلييذتددتهذم دد سجت هذود ذم  ومدد فذدوذوقدد ئ ذتت  دداذ  ددهذولسددكذتسددفذ
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 استراتيجي  للسياسات العامة

ط ئ رذم  ق رذميذيفشرذت كذدسم  وم فذ  سس سذم ةذ ذتحي ذع ةذسدرذو ا دمدرذ ذ

ذ.تحي ذع ةذخمسم ئرذ يد  

تشةي ذسجدرذتسمةذجذدس جدرذدسوطديرذسمة  سرذدسمخ  دفذودسمؤ  دفذدس ق يرذجذوتشة ذمديذ ا8

ع دددودذمددديذمخت دددفذدسمؤسسددد فذدسسةوميدددرذدستدددرذس ددد ذعالقدددرذ  سسددد ذمددديذددتشددد  ذذ03

وس دد ذصددالسي فذتت  دداذ  سددهذدسسي سددرذدس  مددرذسمة  سددرذدسمخدد  دفذوو دد ذذدسمخدد  دف 

دسخطددطذدسالحمددرذستدفيددلا ذد دد  رذدسددةذدقتدد د ذدست دد يالفذع ددةذقدد دويذدسمخدد  دفذودعدد د ذ

ذ اذستدفيلا مش وع فذد دنمرذدسالحمرذ

صددالسيرذت دد ي ذقددودئهذدسمددود ذذدسددوح دومج ددسذذ6102دست دد يالفذدسق دوديددرذس دد هذذمدسددف ا0

سةددرذيددو  ذدسج دد ذودسوقددفذوسدد عرذد سددتج  رذمدد ذمدد ذيددتهذذدس ق يددر دسمخدد  ةذودسمددؤ  دفذ

  .دس  سهتصدي هذوتطوي هذميذمود ذمخ  ةذ رذ

ذ

   :يليتتمثل فيما  6112ان اهم المالحظات التي يجملها مشرعون وخبراء على قانون 

ذأوسويدروذت طدرذ6103ديذدسق دويذع  ذدسةذدسف سفرذدس ق  يدرذ  د م ذة ددفذدست د يالفذدسسد  قرذ) ا0

دحذدسقد دويذدسسد  اذع دةذم  سجدرذدسمت د طرذ ذسمة  سرذد دتش  ذومة  سرذد  م ي  درذسدييذ ة 

ذ صو ةذأة  اذودستودئهذ

ةمد ذتدهذو د ذةد ذذ إجم سيردسج ي ةذغ  نفذو   فذدس قو  فذ صو ةذذدسق دوديرديذدست  يالفذ ا6

دسمخ  دفذ رذس رذودس ةذ ويذتمييح ذميذدسس وبذدسترذق ذتةويذمخ  دفذ سديطرذةمسدةد فذ

حد ذمدديذدس دد و ةذتو ددي ذتف صددي ذدس قو ددرذودددو ذإ ذأدددهذ ذذ إسددةذدس يدد وييذودسةوةدد ييي

 ذ   دةذمديذدفدسذدسقد دويذو0)ذدصذدسم  ةذ ت  ي دسمخ  ذوط ي رذدسج هذ ميذ دو ذدسق دوي ذ

ذ.دس قو روتف صي ذودسج هذدو ذدسمخ  دفذسو ذدسق دويذأيذيت سهذ  سو و ذودس قرذ

سهذيتط اذدسق دويذإسةذدسمد طاذدسترذي ت د طةذ ي د ذ  سف د ذدسمد   ذس دلهذدسج يمدر ذسدودوذةد يذ ا3

ذمم  سددرذاددلهذ دسمةدد يذع مدد ًذأوذمةدد يذع دد  ةذأوذمؤسسددرذت  يميددرذأوذم د دداذدجتم عيددر ذإلذت  دد ُّ

ذذذ. ي  ذخ ق ًذسقودع ذدسدن هذدس  هذودئ دبذدس  مرذدسترذتسروذس مجتم دألدشطرذ

م ذيحد ذم  أذدسةف سرذدسم سيرذس   ذدسمف و  ذولسكذسسبذق دويذأصو ذدسمس ةم فذدسجحدئير ذ ا6

إلذت ق    ذةف سرذدسمت هذوادلدذسداذمشد و ذسده ذوسةديذستدةذ ذي سدتخ هذادلدذدس دد ذدسقد دودرذسايد ذ

ق ددديرذوتمسيصددد  ذمددديذد  عددد وذدس ددد هذوتقددد يهذدسق ددديرذسق  دددرذمسدددتسقيه ذوجدددبذتددد قياذدس

دسمو ددو ذتقدد يم ًذمةتمدد ذدأل ةدد يذ ذ ادد ةذق دوديددرذ يدده ذإلذت  ددفذدأل سددرذدسم دويددرذودسم  يددرذ
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)د عت دف ذدستق  ي  ذدسفسوص فاااذإسخوذأيذدسمت هذسودوذة يذمت  طي ً ذأوذمت  طي ًذمة  دً ذ

ج ً ذأوذت ج دًذق ذد تةبذ       .تهأوذم و 

 سيدظذذ6102وذمديذقد دويذدسمخد  دفذودسمدؤ  دفذدس ق يدرذسسددرذ30ت د ي ذدسمد  ةذ)  و ةذ ا0

دسدةذدسسد طرذدستدفيليدرذمديذذدس جدرذدسوطديرذسمة  سرذدسمخ  دفذودسمدؤ  دفذدس ق يدرتد طذ ئ سرذ

ذذذخال ذوحي ذدس دخ يرذأوذأس ذدسوح دوذدسم ديييا

دسةذج دبذق دويذدسمخ  دفذت ت طذدسمخ  دفذومة  ست  ذ قوددييذدخ  ذميذدام  ذق دويذ

ذ.وغي ا دسصسرذدس  مرذوق دويذدس قو  فذوق دويذدس ودوذودسالدوذ

  .المؤسسي اإلطار .  

دسمؤسسرذع ةذدس ديرذد مديرذدسوطديرذدأل  ديرذدلذتت  ذإ د ةذمة  سرذدسمخد  دفذدسدةذذدسط  يقوهذ

اددر ذدس م يدد فذودس القدد فذذ ئيسددر م ي يددرذد مدديذدس دد ه ذوتتةددويذاددلهذدس د ةذمدديذ ددالظذشدد بذ

دس وسيددر ذودسشدد طرذدسق دد ئير ذود  د ة ذوم ةددحذعددالهذدسمدد مدييذد دد  رذدسددةذدقسدد هذمة  سددرذ

دسدوطدرذدستدنيمدرذع دةذدستدسدياذودست د ويذود  ت د طذ دييذذدسطد  ويقوهذذ سيهاد قدسمخ  دفذ رذ

دسمؤسسدد فذد مديددرذدسوطديددرذد خدد  ذ ددرذج ددو ذدسمة  سددرذودس م يدد فذوع ددةذ أسذاددلهذدسج دد فذ

دسقودفذدسمس سرذدأل  ديرذو دئ ةذدسمخد   دفذدس  مدرذوقدودفذدس   يدرذدسم ةيدر ذو درذمجد  ذدسوق يدرذ

ذ.دستدنيمرذسيشم ذوحد ةذدسصسرذودسمؤسسرذدس  مرذس الدوذودس ودوذدسط  ودس الهذيمت ذ

دو  ذ د طذدسمتدو طييذ ق د ي ذدسمخد  دفذذ مد ذي درودج  ت  ذ دسمخ  دفذوس  فذد د ةذمة  سرذ

  سج هذدسمش و ذومد ذقي هذأيرذح دع فذغي ذمش وعرذس مخ  دفذع ةذأ د رذدسمم ةدرذوإعد د ذ

خ  دفاذذ  دي  ذدستوعيرذميذأخط  ذدسمخ  دفذعديذط يداذدستق  ي ذودسسص ئي فذعيذمشة رذدسم

دسمس  دد دفذ ددرذدسج م دد فذودسمدد د سذودسم دةددحذدسشدد   يرذودسمشدد  ةرذ ددرذدس دد دم ذدست فحيوديددرذ

وإع د ذدسوس ئ ذدسترذتسظذع ةذد  ت   ذعيذدسمخ  دفاذذو  س   ذدسش دفذع دةذعدالهذدسمد مدييذ

هذ   ستف  ةذميذتجد  بذدسد و ذدسمتق مدراذذ د  د  ذ  ستدسياذم ذوحد ةذدسصسرذوتطوي ذمسيرذدس ال

تف يدد ذدست دد ويذدسدد وسرذ ددرذمجدد  ذمة  سددرذدسمخدد  دفذعدديذط يدداذإ دمددرذد تصدد  ذمدد ذ دد  طذ

ذ .د تص  ذ رذدسمدطقرذوخ  ج  ذود ستف  ةذميذدستطو ذدسل ذس ظذ رذالدذدسمج  

  سرذودس م يد فذدسمي دديدرذوسق ذدستط عفذ دئ ةذمة  سرذدسمخ  دفذتطوي ذق  دت  ذ رذمج  ذدسمة

وسج فذددج حدفذم مرذخدال ذمخد ذعقد ييذ ذ درذدسقد  ةذع دةذ د طذشدسد فذة يد ةذمديذدسمدود ذ

دسمخ  ةذدس    ةذع  ذدسس و ذدأل  ديرذ ذسيظذش  فذدس دئ ةذتطو دذتدنيم ذود س ذوتطدو دذ درذ

ةدوسوجيد ذودسد سيبذ د وذق  دفذدس  م ييذ ي  ذ ذود خ  ذدس سيبذج ي ةذ رذدسمة  سدرذ ذود خد  ذدست
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دستت دد ذدسس ي ددرذ ذةمدد ذشدد  فذقدد  دفذدسدد دئ ةذ ددرذمجدد  فذدسوق يددرذتطددو دذم موسدد ذ ددرذدسسدددودفذ

ذسأل ةد  دسخمسذد خي ةذميذخدال ذدسدتخ دهذدسد سيبذس ي درذ درذد تصد  ذودستسدوياذد جتمد عرذ

ودسم   ئذدسترذتسصيذدسمجتم ذ  ذدسمخ  دفذودس سيبذدسم وجييذ   فذدسس ذمديذدسط دبذع دةذ

دسمود ذدسمخ  ةذاذوميذدسود  ذحي  ةذدست  دفذدسش  بذ رذج دو ذدسمة  سدرذسةسدبذم   درذدة د ذ

ذ .دسم وجويتجد  هذميذدسوقو ذ سيرذالهذدأل ر ذود    اهذعيذدس يئ فذدسخط ةذدسترذيدتش ذ ي  ذ

  .المخدراتاألردنية في مكافحة  التجربة .3

دسددتط  ذدأل  يذع ددةذمدد  ذتسدد رذعقددو ذمدديذدست  مدد ذمدد ذم ددفذدسمخدد  دفذ ددد وذخ دد دفذوطديددرذ

دسخ  دفذ رذمج  ذدسمدنومرذدستش ي يرذو درذمجد  ذذأ   مش و ذس   ذ  أل  يذيم كذودس ةذميذ

ق مت  ذدسمؤسسدرذدسمؤسسرذدسوطدرذدسل ذتتة م ذ يهذد ود ذمجموعرذميذدسمؤسس فذ رذمذدسط  

ذ.ود تج  دألمديرذو رذمج  ذدس م ي فذ رذدسمة  سرذودسس ذميذدست  يبذ

ودستصدددي ذودسح دعددرذس مددود ذذس تجدد  وسقدد ذسمددفذاددلهذدسخ دد دفذدأل  يذمدديذدستسددو ذدسددةذم تدد ذ

دسمخد  ةذ ذةمدد ذسد امفذاددلهذدسخ د ةذوع ددةذمدد  ذعقدو ذطوي ددرذ درذدسسدد ذمديذتجدد  ةذدسمخدد  دفذ

د ق يميددرذ ذوع ددةذدسدد غهذمدديذتددد مرذتجدد  ةذدسمخدد  دفذودح يدد  ذدعدد د ذدسمت دد طييذ دد يذدسخ دد ةذ

ترذتشد  ا ذدسمدطقدرذدأل  ديرذدستط عفذديذتس ذميذد    ذدسة   يرذدسمستم رذس فو ةذد ق يميرذدس

ومد ذت   د ذمديذذ6100مدلذدة  ذميذعق ذودصفذعق ذودسترذوص فذدوج  ذ رذدس و دفذدس   يرذ

سدددودفذسدد وبذودقتتدد  ذ ددرذعدد  ذمدديذدسدد و ذدسمجدد و ةذمدد ذد  ذدسددةذ قدد ديذدسمؤسسدد فذد مديددرذ

  . سمة دت  ذود ود ا ذدألم ذدسل ذد  ذدسةذدح ا  ذتج  ةذدسمخ  دفذ رذدسمدطقر

ذ

ذ

  :يليابرز مالمح التجربة األردنية فيما رصد ت  

ذس تجدد   ذدسسم يدرذدس دخ يددر ذدسدتط عفذدسمدنومددرذد مديدرذع ددةذمدد  ذعقدو ذمدديذو د ذسدد دذاوال

  سمخ  دفذومس ص ةذعم ي فذدست  يبذع  ذدسس و  ذوت  م دفذ قدوةذوةفد وةذمد ذس سدرذطدود ئذ

محمدرذميذدسفو ةذد ق يميرذ رذدسوقفذدسدل ذيقد ذ يدهذدأل  يذوسدطذخطدوطذد تجد  ذودست  يدبذ

ذأ د حومديذذذد سدت الكاد ق يميرذودس وسيرذ دييذ  د ديذدستصددي ذودسح دعدرذود تجد  ذو دييذ  د ديذ

دج  ذدأل  يذ رذوقفذددتش  ذم  ةذدس  وييذمس ي ذدسترذدخلفذتتد مةذ رذدسدصدفذدس د درذد م  رذ

ذ .دسمدطقرميذعق ذدستس يدي فذميذدسق يذدسم  رذدتيجرذدح ا  ذد تج  ذ   ذ رذ
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 ذدست  مدد ذدسمسددؤو ذمدد ذدسندد وفذد ق يميددرذودس وسيددر ذسيددظذي دد ذد   يذسسددبذدستصددديفذثانيتتا

ميذعقد ييذيشدة ذجد د ذدمد يذذأة  د ممرذمدطقرذم و ذوع و ذس مخ  دف ذوسةيذدأل  يذومدلذ

ذادسمدطقرسقيقرذس و ذ

 ذسصد فذدسج دو ذدسخ د دفذدأل  ديدرذ درذمجد  ذدسمة  سدرذدشد  ةذ وسيدرذمت د  ةذ قد ذسصد فذثالثا

ع ةذدسج ئحةذدألوسةذدسترذخصص  ذ  د م ذدألمدهذذ6110إ د ةذمة  سرذدسمخ  دفذدأل  ديرذع هذ

سيدظذخصصدفذت دكذذأ  يقي ادسمتس ةذسمة  سرذدسمخ  دفذومد ذدسج يمرذس ش اذدألوسطذوشم  ذ

 وسدرذ درذدسشد اذذ00دسج ئحةذأل   ذ وسدرذتسقداذدتد ئ ذ درذمجد  ذمة  سدرذدسمخد  دفذمديذ دييذ

وج وذلسكذدستة يهذتق ي دًذس ج و ذدسمتميدحةذدستدرذق مدفذ  د ذدس د ةذع دةذذيقي  د  د وسطذوشم  ذ

إ   رذس ج و ذدسم لوسرذ درذذدسمستو ذدسمس رذودسق يمرذو   ط  ذسةمي فذة ي ةذميذدسمخ  دف 

ذ. أخط  ا مج  ذخفلذدسط بذع ةذدسمخ  دفذميذخال ذدستوعيرذ

سةذعد  ذمديذ و ذدسمدطقدرذ ذ قد ذسد ع ذدأل  يذ ذس اهذدأل  يذ رذدق ذخ  دتهذ رذدسمج  ذدذرابعا

مم ةددرذدس سدد ييذ ددرذددشدد وذج  حادد ذدسددوطدرذ ددرذمة  سددرذدسمخدد  دفذ)ذد د ةذخ صددرذ مة  سددرذ

دسمخ  دفذوذوتهذديف  ذ   طذد  ديييذست  يبذدسةود  ذدس س يديرذوج وفذدسم ت  فذدس س يديرذ رذ

 ذدأل  يذدسسددد طرذدسوطديدددرذس سدددرذمددديذ و دفذدست ددد يشذمددد ذدسم ت ددد فذدأل  ديدددرذ ذةمددد ذسددد ع

 درذ دد وذقد  دفذوطديدرذ درذمة  سدرذدسمخد  دفذوسد اهذدأل  يذ درذذ6115دسف سطيديرذ درذعد هذ

مسد ع ةذس دد يذ درذدستدد  يبذو درذ دد وذدسقدد  دفذ ذوسد ع ذقطد ذ ددرذددشد وذد د ةذمتخصصدرذ ددرذ

م ةحذس الهذدسم مدييذع ةذغ د ذدستج  درذذ إدش ومة  سرذدسمخ  دفذ ذوق مفذدسسةومرذدسقط يرذ

دأل  ديددرذ ذواددد كذت دد   ذخ دد دفذوت دد ويذمسددتم ذ ددرذاددلدذدسمجدد  ذ ددييذدأل  يذوةدد ذمدديذ وسددرذ

ذ . د م  دفذدس   يرذودسمم ةرذدسس و ير

 ذدستط  ذدأل  يذ د وذش ةرذعالق فذق ئمرذع ةذدس قرذم ذدس  ي ذميذ و ذدس د سهذسدودوذ درذخامسا

سيددظذتدد ت طذد د ةذدسمخدد  دفذدأل  ديددرذذود سددتخ   دف وذت دد   ذدسم  ومدد فذت دد   ذدسخ دد دفذد

مةتبذد ق يمرذس د ةذمة  سرذدسمخ  دفذد م يةرذومق هذق  صذمديذخدال ذدسالق فذقويرذم ذ  

ت دد   ذدسم  ومدد فذوعقدد ذد جتم عدد فذدس و يددرذد دد  رذدسددةذديفدد  ذعدد  ذمدديذ دد  طذدسمخدد  دفذ

ذ(DEA) ت  يشذم ذمة  سرذدسمخ  دفذدسف  دسيرذد م يةيرد   ديييذو شة ذسدو ذ رذ و دفذ

ذ

ذ

ذ
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 حالة انتشار المخدرات في األردن

سس سرذددتش  ذدسمخ  دفذ رذدأل  يذتتم  ذذأ   دستس ي فذدسترذتودجهذتق يهذ  هذذأ  حودس ةذميذ

ع ميدرذو  دسد فذدستقصد ئيرذ و يدرذذ رذ  فذدسم  وم فذدسمتو  ةذدتيجرذع هذوجو ذمسوس ف

واوذد م ذدسل ذتق ذ هذو  ئاذمةتبذد مهذدسمتس ةذس مخد  دفذودسج يمدرذذ دت ئج   يمةيذدسو واذ

ذ .دس  سهودس  دم ذد مميرذد خ  ذدسم ديرذ  ص ذومت   رذددتش  ذدسمخ  دفذ رذ

ة  سددرذو ددرذمقدد مت  ذي تمدد ذدأل  يذع ددةذد  قدد هذدسمتددو  ةذمدديذدسمؤسسدد فذدسم ديددرذم  شدد ةذ  سم

ووحد ةذدسصدسرذ ذذدسمد مدييد د ةذمة  سرذدسمخ  دفذ درذد مديذدس د هذودسم ةدحذدسدوطدرذستأايد ذ

واددلهذدسم  ومدد فذدستددرذتو  ادد ذاددلهذدسمؤسسدد فذ ةفدد وةذ ذتةفددرذوسدد ا ذستس يدد ذسجددهذددتشدد  ذ

 ذديذذو سددهذخدد دئطذسمددد طاذد دتشدد  ذوددددود ذدسمددود ذودسمدد مدييدسمخدد  دفذودعدد د ذدسمت دد طييذ

ط ي دددرذدسم  ومددد فذدسمتدددو  ةذتشدددي ذعددد  ةذدسدددةذق ددد ي ذد تجددد  ذ  سمخددد  دفذودعددد د ذد  ددد د ذ

دسمتددو طييذ  دد ذ ذودسددةذدعدد د ذد  دد د ذدسددلييذي دج ددويذدسم دةددحذدسصددسيرذود شددخ صذدسددلييذ

ذ. يلا ويذدوذيتهذتسوي  هذع ةذدسم ةحذدسوطدرذستأاي ذدسم مديي

  دفذودسج يمدرذودسم صد ذد و و درذس مخد  دفذديذمد ذتشي ذتق  ي ذمةتبذد مدهذدسمتسد ةذس مخد

%ذميذدسمخ  دفذدسم   رذع  ذدسس و ذ رذدس  سهذ ذتق ذ رذدي  ذدج دحةذدسمة  سدر ذ81-21 ييذ

و  ستد سرذ د يذد قد هذذدسد د ئر ويص ذجحوذة ي ذمد  ذدسةذتج  ذدسجم رذودستجحئرذودسدةذدسمسدت  كذ

مؤشد دذدوسيد ذع دةذسجدهذدسند ا ةذوسةد د ذ ذتةفدرذق  ي ذدسمخ  دفذدوذد ق هذمت قرذدس دالهذت د ذ

ذ .د دتش  ستس ي ذ قياذسسجهذ

 . حجم انتشار المخدرات في األردن

سقدد ذسدد  نذدأل  يذع ددةذمدد  ذعقددو ذطوي ددرذع ددةذم دد  فذددتشدد  ذمسدد و ةذس مخدد  دفذو قيددفذ

وشدد  فذدسفتدد ةذمدد ذ  دد ذمدتصددفذذدسمخدد  دف د   يذتصدددفذع ددةذدد دد ذمدطقددرذع ددو ذستجدد  ةذ

ذ.دسمخ  دفدستس يدي فذميذدسق يذدسم  رذحي  ةذود سرذ رذم   فذد تج  ذ رذ  لذددود ذ

وة يذداتم هذس ط فذمة  سرذدسمخ  دفذ رذدأل  يذمدص  ذ رذدسسدودفذدسم  يرذع دةذد  تفد  ذ

فذم د  فذدسمف جئذ درذتجد  ةذدس يد ويي ذ سسدبذإسصد ودفذإ د ةذمة  سدرذدسمخد  دفذددخف د

اذوي ح ذادلدذإسدةذإجد دودفذدسم دق درذ0000ذ-ذ0006مص   ةذدس ي وييذخال ذدسفت ةذميذع هذ

دسشدد ي ةذودس قو دد فذدسمف و ددرذع ددةذد تجدد  ذ  سمخدد  دفذ ددرذدسدد و ذدسمجدد و ةذودسق دد وذع ددةذ

ذ. رذود  ذدس ق  ذدس  د دردسح دعرذدسمسنو ةذ
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ذ0002ةادهذعد هذذ6ا25ةادهذإسدةذذ2ا01ق  ي ذدسمص   ةذم ةذأخد  ذمديذذوم ذلسكذ ق ذحد ف

 ذعالوةذع ةذأيذمتوسطذدسةميرذدسمص   ةذ رذدس م يدرذدسودسد ةذدح د فذ0005ةاهذع هذذ6ا86و

 شة ذم سوناذوالدذق ذيةويذإش  ةذإسةذأيذتج  ذدسمخ  دفذيتحدي ذدسدتاالس هذس   د ذ درذعم يد فذ

ذاةاهذ6ا06ف فذدأل ق هذم ةذأخ  ذإسةذددخذ0008دس ي ذ  سجم راذو رذع هذ

يشي ذمةتبذد مهذدسمتس ةذس مخ  دفذودسج يمرذدسةذدد  ةذدسم  ومد فذسدو ذس سدرذدسمخد  دفذ درذ

جس سدرذدستقيديهذدسسد ي ذ شدأيذإسد وةذدسدت م  ذذ6110دأل  يذسيظذديذدو ذ  دسرذت و ذإسةذعد هذ

 ذت  طرذمسد و ذمد ذووص ذدسةذوجوشخصذذ0111دسمخ  دفذ رذدأل  يذجذوالدذدسمس ذشم ذ

حد ذدقدد ذمدديذدسم دد  فذدس  سميددرذويدتشدد ذدسمت دد طييذوسددطذدسشدد  بذوتس يدد دذط  ددرذدسج م دد فذ

%ذدسمددود ذ0ا1ودسددوذذ %ذيت دد طويذمدتجدد فذدسقدددبذ0ا6ودسة يدد فذوقدد  فذدس  دسددرذ دد يذدسددوذ

  يتد وسويذدسمد   فذدسم  ئرذودسدفسير%ذميذدسش  بذذ06 يوديرذواد كذدأل
14

ذ.

مس درذوسدطذدسخ د دوذو درذوسد ئ ذدسعدالهذوسسدبذدسصد ودفذد د ةذمة  سدرذذاد كذش هذدجمد  

دسمخدد  دفذو دئدد ةذدسم  ومدد فذدسجد ئيددرذوتقدد  ي ذد مددهذدسمتسدد ةذديذدأل  يذشدد  ذ ددرذدسسدددودفذ

مخت فدرذون دو ذذو دأدود حي  ةذة ي ةذ رذددتش  ذوت  طرذدسمخ  دفذذ6108ذ–ذ6103د خي ةذ

 ذسةيذادد كذت د ييذودختال د فذم ة رذمس ي ًذذذدسمود ذوصو ًذألدود ذ لذ ذت ةيبمستو ذم ذميذ

ذوجددو ذدندد هذوطدددرذسمسددو ودسدد رذ ددرذتقدد ي ذسجددهذاددلهذدسحيدد  ةذودوعيت دد  ذو ددرذ ددووذعدد هذ

ذ.دسحي  ةس ذدسسسهذ سجهذالهذأوم  وم فذدسمخ  دفذ ذيم كذ

دستدرذلا دفذدسدةذتقد يهذدسدبذذ وع ةذدسد غهذمديذن دو ذ  دلذدس  دسد فذد ستقصد ئيرذودسمسدو

سيدظذ  سادفذادلهذدستقد  ي ذذودق يد   ذديذمد ذخ جدفذ دهذادلهذدس  دسد فذسدهذي د وذإسو ذد دتش  ذ

 ددرذدسوقددفذدسددل ذتقدد ذ يددهذدسمؤسسدد فذد مديددرذ حيدد  ةذق دد ي ذذذ شددة ذة يدد ذ ددرذسجددهذد دتشدد  ا

  يذ أددهجذتسدفذوتصفذو  ذدسمخ  دفذ رذد ذدسمخ  دفذد ذدد  ذ ذت ت  ذلسكذتطو دذمق ق اذ

ع دةذذودست الك دسسيط ةذجذوم ذحد ذدأل  يذسسبذدست  يفذد ممرذ   ذع و ذوسيسفذ   ذددت هذ

مدطقدرذدسخ دي ذذوألسوداس خ  هذدعت   ذديذم نهذدسشسد فذدسترذيتهذدسق لذع ي  ذتةويذمتوج رذ

ودسمخد  دفذذوتشي ذدستق  ي ذدسسدويرذسمةتبذد مهذدسمتسد ةذس ج يمدردس   رذدوذمص ذودسسو دياذ

ذ .دست الكديذدأل  يذم ذحد ذ وسرذع و ذس مخ  دفذوسيسذ وسرذ

ذ

                                                           
14
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  تطور قضايا االتجار بالمخدرات

  ويذشكذش  ذددتش  ذدسمخ  دفذ رذدأل  يذحي  ةذة ي ةذ رذدس قد ييذد خد ييذ ذوسةديذمد ذي يد ذذ

ودستسددو فذدذ  دد ذدس ددو دفذدسق دداذدسحيدد  ةذدستددرذشدد  ا ذدأل  يذخددال ذدسسدددودفذد خيدد ةذوتس يدد 

 ذومدد ذت   دد ذمدديذس سددرذ و ددةذوت دجدد ذة يدد ذ ددرذقدد  دفذعدد  ذمدديذدسدد و ذدسمسيطددرذ ددرذدس   يددر

د ذمد ذذ6103 درذعد هذذ2016مة  سرذدسمخ  دفذ ذسق ذ  غذع  ذج دئهذذدسمخ  دفذ درذدأل  يذ

د تفدد ذعدد  ذجدد دئهذذ6105%ذمدديذدسمجمددو ذدسة ددرذس جدد دئهذ ددرذدسمم ةددرذ ذو ددرذعدد هذ66يشددة ذ

ج يمرذسا يدرذذ00051 ذستص ذدسةذ%ذميذدسج دئهذدسة ير26د ذ دس رذذ03001دسمخ  دفذدسةذ

ذا06/00/6108

وذأيذ0 ذذيالسددنذمدديذدسجدد و ذ قددهذ)ذالمؤشتترات العامتتة لعتتدد قضتتايا المختتدرات وانواعهتتا ذاوال

وذق ديرذ00051هوذإسدةذ)0002وذق يرذ رذعد هذ)ذ362ع  ذدسق  ي ذدسم  وطرذق ذحد ذميذ)ذ

وذ دد ف ً ذوةميدد فذدسمخدد  دفذدسم دد وطرذمدديذ65 ذأ ذ حيدد  ةذمقدد د ا ذدسددوذ)ذ6108 ددرذعدد هذ

ذ66هوذإسدةذ)0002وذس رذ درذعد هذ)م يويذ2ا6س وبذدسة ت جويذق ذدح د فذدح ي  دًذة ي دذميذ)

 د عفذعد  ذسدة يذدسمم ةدرذمد ةذوذوخدال ذعشد ييذع مد ذت06/00/6108)سا يدرذوذس رذم يوي

سمخ  دفذوم ذتسم هذد قد هذذدسةميد فذدسم د وطرذت  يد دًذويشة ذسجهذدسحي  ةذ رذق  ي ذدذ ودس ة

ود س ذس مجتم ذدأل  در ذوتس ي دًذ ئدرذدسشد  ب ذو ذسديم ذأيذادلهذدسةميد فذدسم د وطرذوسيسدفذ

جيي ذمد ذدس  دهذ جمي ذدسةمي فذدسم   رذودسمست  ةرذميذدسمت  طييذودسمخحددرذعدد ذدستجد  ذودسمد و 

ذمددي دسدسددبذدس  سيددرذع ددةذمسددتو ذدس دد سه ذإلذت دد طذإ د ةذذ ددأيذدسدد رذدس دد طي فذ ددرذدأل  يذت  دد ُّ

%وذمديذسجدهذدسمخد  دفذ يدمد ذ ذتتجد وحذدسدسدبذدس  سميدرذ درذ66مة  سرذدسمخ  دفذم ذدس تهذ)

ذ.و%00عيذم ذدس تهذ)ذعم ي فذدس  ط

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ذ

ذوهذ06/00/6108ستةذ -0002و ذدس م ي فذدس  طيرذخال ذدألعودهذ)0دسج و ذ قهذ)

 السنة
عدد 
القضايا 
 المضبوطة

 حبو  مخدرة كوكائين أفيون هيروين حشيش عدد األشخاص
وحبو  
 كغم ورام كغم ورام كغم ورام كغم ورام وير أردني أردني الكبتاجون

 2591181 1 111 43 35 12 282 1349 414 111 551 321 ه1991

 2814232 1 232 22 121 82 44 894 838 112 211 492 ه1992

 225312 1 941 1 1 52 392 112 232 219 843 514 ه1998

 515438 1 912 11 1 41 329 12 511 125 1114 525 ه1999

 8529191 1 813 41 151 122 212 298 451 145 1333 851 ه2111

 1414122 1 511 1 322 35 545 281 542 211 1929 1343 ه2111

 1422522 1 188 19 321 14 111 814 911 281 1589 1282 ه2112

 2528118 9 452 1 1 114 241 4133 225 314 1831 1222 ه2113

 9224112 32 921 21 911 181 12 1922 128 381 2134 1191 ه2114

 11211913 1 485 3 51 112 842 1535 381 412 4325 2141 ه2115

 11122522 5 211 19 928 131 811 293 215 511 2152 1923 ه2111

 11929113 2 424 1 1 42 841 411 223 515 3212 2214 ه2112

 14155118 1 219 4 251 22 522 834 225 138 4482 2811 ه2118

 29189194 33 13 21 958 242 343 2145 981 211 5132 3141 ه2119

 11221534 4 251 5 921 255 911 2318 251 131 5538 3421 ه2111

 21918132 1 442 1 932 92 413 1211 334 152 1442 4115 ه2111

 15849192 11 43 11 48 45 938 519 153 821 5114 4218 ه2112

 25111111 12 255 1 24 244 28 444 43 1131 2819 1514 ه2113

 31232391 319 34 1 34 142 182 1222 211 1831 12342 11592 ه2114

 51119213 4 548 1 1 212 812 5431 912 1292 13899 11112 ه2115

 81111111 1 851 1  1  43 211 8193 281  1899 12551 13118 م2111

 13111111 41 1 1 1 11 1 2183 1 1111 18319 13951 م2112

 42218124 1 125 1 1 93 1 1428 1 1549 19242 15521 م2118

 

 (م 6112مكافحة المخدرات،  حإدارةالمصدر: 

هوذسسبذدو ذدسق ير ذيالسنذميذخدال ذ6108-6103) ذأع د ذق  ي ذدسمخ  دفذميذع هذثانيا  

وذديذدة  ذم س رذش  فذحي  ةذ رذدع د ذق  ي ذدسمخ  دفذارذدسم س درذدسممتد ةذ6و0دسج وسييذ)

دسدةذذ6103 درذعد هذذيرق ذ2016لذش  فذقفحدفذة ي ةذميذدذ6108وذذ6103م ذ ييذع مرذ

ةم ذاوذدسسد  ذ درذدسحيد  ةذدسة يد ةذ درذق د ي ذد تجد  ذذ 06/00/6108ذسا يرذق يرذذ00051

 وسا يرذت  يخذدع د ذدس  دسراذ6108 رذع هذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذوهذ06/00/6108ستةذ-6103و ذذق  ي ذدسمخ  دفذدسم  وطرذميذع هذ)6دسج و ذ قهذ)

 م02/00/3102 م3102 م3102 م3102 م3102 م3102 العام

 02221 02021 02202 00123 01203 2212 العدد

 3220 3102 0032 023 222 223 جار منهااالت  

 03020 00222 00202 01121 0212 2223 الحيازة والتعاطي

 (م6112المصدر: حإدارة مكافحة المخدرات، 

ذذ ع ةذ ال رذمسدتوي فدألخي ةذي فس  ذذسدودفذرستدس%ذخال ذذ061ع  ذدسق  ي ذ دس رذإيذدح ي  ذ

يذ مددرذدسددوداذدق يميددرذتح ادد ذمدد ذس سددرذأدألو  ذأيذتجدد  ةذدسمخدد  دفذ ددرذدسمدطقددرذتت دد عفذو

دسج  ذدسود  ذد   ًرذدسةذدسفو ةذدسمسيطرذ  أل  يذ ذوتس ي دذدسسحدهذدسشم سرذ  تج هذسو يرذ ذ

ذ اميذإ د ةذمة  سرذدسمخ  دفذ رذدسمت   رذودس  طذوميذق  ذقودفذس سذدسس و ذودسجم  ك

ذ

ذ
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 (14/11/2018-1996)العمليات الضبطية خالل األعوام 
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 االشخاص المضبوطين بجرائم المخدرات وخصائصهمثالثا: 

د شددخ صذدسم دد وطييذ ددرذق دد ي ذدسمخدد  دفذخددال ذدسسدددودفذذسعدد د يالسددنذدسدمددوذدسسدد ي ذ

دسم د وطييذذسألشدخ ص ذسيظذدالسنذديذدس   ذدسة درذذ6108دسةذذ6103د خي ةذميذذدسخمس

ذ6108رذد خيد ةذوسددرذدسمق  ددذ6103م ذ ييذسدرذد س سذد وسةذذودصفذتييق ذت  عفذم 

ع ددةذدمددوذشدد هذط ي ددرذشدد  فذدسسدددودفذدست سيددرذذ6103دسددةذذ6110 ذو يمدد ذس  نددفذدسسدددودفذ

  ذدسم د وطييذمد ذ دييذقفحدفذة ي ةذ رذدعد د ذدسم د وطييذسيدظذدح د ذعدذ6108دسةذذ6103

%ذ ذو دددرذذ038دسدددوذذ6108وذ6103%ذومددد ذ دددييذعددد مرذذ0ا08دسددد رذ ذ6106وذ6103

ذ وا6106-6103)%ذخال ذع هذودس ذ25دسسي حةذودست  طرذش  فذد  ق هذدمودذ دس رذ

ذ

ذوه06/00/6108ستةذ–ذ2009وذ ذع  ذدألشخ صذدسم  وطييذخال ذدألعودهذ)3ج و ذ قهذ)

 3102 3102 3102 3102 3102 3102 3103 3100 3101 3110 النوع/ السنة 

 30302 00021 00220 02200 02022 2022 2212 2222 2022 2202 العدد الكلي لألشخاص

 02221 02120 02202 02121 02112 2200 2222 2002 2222 2221 حيازة وتعاطي

 2222 2220 2222 0220 0023 0022 220 0222 0213 022 اتجار

 (م6112المصدر: حإدارة مكافحة المخدرات، 

ذ

عدد د ذد سدد دظذدسمتددو طييذ جدد دئهذدسمخدد  دفذ ددرذدخدد ذأوذديذ6 قددهذ)دستدد سرذويو دد ذدسجدد و ذ

وسا يددرذسدد   ذذ06عدد مييذمدد ذحدسددفذدعدد د ذمسدد و ة ذسيددظذدجدد ذديذدسمتددو طييذ جدد دئهذد تجدد  ذ

دمد ذذا621دسمتو طييذميذد س دظذ رذدسسي حةذودست  طرذذع  ذ رذدسمق   ذ  غ ذ06/00/6108

ط س دد ذ ددرذعدد هذذ600ذدسمخدد  دف يمدد ذيت  دداذ ط  ددرذدسج م دد فذ قدد ذ  ددغذعدد  ذدسمتددو طييذ جدد دئهذ

ذدعد د ديذوذ %6ا06ذ–ددخفد لذ دسد رذذ06/00/6108سا يرذذ325دس   ذدسةذذدقصوذ6105

يذ  د  ذط  درذ  رذالهذدسج دئهذسسبذالهذد  ق هذمد ذيدحد ذمسد و ذدلدذمد ذقدوذدسط  رذمميذتو ط

ذا % 3ا1دس رذد دتش  ذ ذتتج وحذدسج م  فذ  يذ

ذ

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ذ

 )م 14/11/6112 – 6117(المملكة حس  نوعها  واالجان  في( جرائم المخدرات المرتكبة من قبل األحداث والطلبة 4جدول رقم ح

 نوع الجريمة
 السنة

 %نسبة التغير
3102 3102 

 الجرائم المرتكبة من قبل االحداث 

 %12.02- 21 01 االتجار بالمخدرات

 %21.22 121 122 حيازة وتعاطي المواد المخدرة

 %2.22 133 103 المجموع

 الجرائم المرتكبة من قبل الطال  

 %12.11- 10 22 االتجار بالمخدرات

 %22.12- 241 282 حيازة وتعاطي المواد المخدرة

 %21.42- 163 934 المجموع

 الجرائم المرتكبة من قبل االجان  

 %2.29 219 198 بالمخدراتاالتجار 

 %2.20- 2191 2201 حيازة وتعاطي المواد المخدرة

 %4.22- 3903 3961 المجموع
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

  رابعا: االنتشار حس  انواع جرائم المخدرات

 (م14/11/6112حتى  – 6113(: كميات المخدرات المضبوطة  خالل األعوام ح5جدول رقم ح

 م3102 م3102 م3102 م3102 م3102 العام
حتى 

 م02/00/3102

 1428 2183 8194 5431.912 1222.710 444.143 حكغم( الحشيش

 93 11 44 212.812 142.182 244.182 حكغم( الهيروين

 42111111 42111111 29111111 50964381 31732201 22515206 حبة(ح الكبتاجون

 18 331 1219 13500 5481.355 5007.535 حكغم( الماريجوانا

 1.125 41 2 4.548 319 12.255 حكغم( الكوكائين

 11514 14221 9113 9008 15919 غير متوفر حكيس( الجوكر

 131 154 228 89.139 125 غير متوفر )كغم( الجوكر

حبو  مخدرة 
 (متفرقة)

212075 3116862 55332 2111111 21111111 218124 

 9 2183 1.115 1.135 1.181 غير متوفر كغم الكريستال

 1 1 1 1 1.134 1.124 كغم األفيون

 (م 6112مكافحة المخدرات،  حإدارةالمصدر:        

 د ذد تفد  ذدسط دبذع دةذن ذ درذسدييذدسمخد  دفوذددتش  ذة  رذددود ذ0ي السنذميذدسج و ذ قهذ)

دسس وبذدسمخ  ةذ ة  رذأدودع   ذودسسشديشذدسصدد عرذ)دسجدوة وذ مخت دفذأدودعده ذوي  دح ذلسدكذ

  د ذودستد خييذأس  بذدلة ذمد  ذدسش  ةذدسحدئفرذس لهذدسم  ةذوس وسرذت  طي  ذميذخال ذدسإسةذع ةذ

دسمس درذذدست ةيدب ذوةدلسكذإمة ديدرذمق  درذم ذأددود ذدسمخد  دفذد خد  ذو خص  ذ رذدألسودا

ست كذدسم  ةذ رذمخت فذمد طاذدسمم ةر ذوإ   رذإسدةذمد ذلةد ذ درذدسجد و ذدسسد  اذ قد ذتده ذ د طذ

س دوبذدسة تد غويذذةاهوذمديذمد  ةذ)دسفدو هذممد و ذوادرذمد  ةذةيم ويدرذتد خ ذ درذصدد عرذ631)

وتصدفذع ةذأد  ذم  ةذس مر ذإلذأش  فذسجالفذمة  سرذدسمخ  دفذأيذالهذدسةميدرذدسم د وطرذ

غ دمد ًوذمديذ031 ةذتصدي ذعش دفذدسماليييذميذس وبذدسة ت غوي ذإ   رذإسةذ  طذ)ق   ةذع

حيددفذدسسشدديشذدسمخدد  ذدسددل ذي صددد ذمدددهذدئ فذمدديذسددج ئ ذدسسشدديش ذإ دد  رذإسددةذس ددوبذ

هوذوسا يدرذشد  ذ6103ودسمتأما ذ رذدسةمي فذدسم د وطرذد تد دًوذمديذعد هذ)ذ رذدسمخ  ةسةست دس
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

يالسددنذدستصدد ع ذدسة يدد ذ ددرذدسةميدد فذدسم دد وطر ذواددلدذهوذ6108مدديذعدد هذ)ذدس دد درتشدد ييذ

 ذومدد  ةذدسجددوة ذدسم  يجودددد دست صدد ع ذيمةدديذت ميمددهذع ددةذةدد اذمدديذس ددوبذدسة تدد غوي ذومدد  ةذ

)دسس  يسددرو ذودسس ددوبذدسمخدد  ة ذومدد  ةذدأل يددوي ذومدد  ةذدسةوةدد ئيي ذ يدمدد ذيالسددنذدست دجدد ذ ددرذ

كذإسدةذأيذادلهذدسمدود ذغ سيدرذدسد مي ذإلذي  دغذ  طي فذدس ي وييذوم  ةذدسة يسدت  ذوقد ذي  دح ذلسد

ذ.وذ يد  دًذأ  دي ًذ51 ميذدسا دهذدسودس ذميذدس ي وييذدسوذ)

  ( تطور جرائم المخدرات الصناعية ح الجوكر

ذدسسشديشذدسصدد عرذمديذدسمخد  دفذدسصدد عيرذدستدرذوصد فذإسدةذدألسدوداذدس  سميدرذ درذعد هذ ي   ُّ

ذ6106أيذوصدد فذإسددةذدسدد و ذدس   يددرذمدددلذعدد هذذهو ذو دد أفذ ددرذد دتشدد  ذسدد ي  ًذإسددة6111)

تق ي دد ذدندد دًذسسدد وسرذدسسصددو ذع ي دد ذع دد ذدسمودقدد ذدسسةت وديددر ذإلذت  دد  ذع ددةذشددة ذ خددو ذأوذ

اذتحييف ًذوةل  ًذع ةذأد  ذط ي يرذمئرذ رذدسمئرذوسديسذس د ذأ د د ذج د يدر ذ أعش بذط ي ير ذوت سوَّ

ذ وسق ذس اهذددتش  ذت  طرذدسجوة ذود تج  ذ  دو ذيمةيذدسةشفذعد  ذ رذدسفسوص فذدستق ي يراذ

ذ .دسمخ  دف يذخال ذدسسدودفذد خي ةذ رذدسقفحدفذدسة ي ةذ رذددتش  ذ  رذدأل

ويسمةذدسجوة ذأي  ًذ  سسشيشذدسم دوغ ذولسكذ س بذط ي درذتصددي هذدستدرذتخت دفذمديذمصدد  ذ

ذدو ذج ي ذمديذدسجدوة ذذإلذيقوهذدسمصد  ويذ تايي ذدسم   سرذدسةيم ويرذ رذة  ذم ةإسةذمخ  ذ  يدت   

تةددويذمددود هذغيدد ذم  جددرذ ددميذدسمددود ذدسممدوعددر ذوةددلسكذألد دد ذسددهذتةدديذمدديذدسمددود ذدسمس مددرذ

ق دودي ًذم  ذدسسشيشذ'دسقد ب'ذودن دًذستأ ي ا ذدسقو ذدسمش  هذستدأ ي ذدسقد يد فذ'دسسشديش'ذ قد ذددتشد ذ

وذسدددر ذواددلدذ60وذإسددةذ)06) سدد عرذ ددييذأوسدد طذدسشدد  بذخصوصدد ًذدسفئددرذدس م يددرذدسودق ددرذ دديي

دسدددو ذمدديذدسمددود ذدسمخدد  ةذع دد  ةذعدديذمددود ذعشدد يرذس دد ذسددويذأخ دد ذ دد ت ذتسمدد ذ دئسددرذقددل ةذ

ويدد خ ذ ددرذتصدددي هذسددم  ذةيميدد ئرذسددهذتددأ ي ذمشدد  هذذ وم  سجددرذ ودسددطرذمددود ذةيم ويددرذخطدد ةذ

ي  د فذع يدهذذس قد  ي ف ذوعشد رذتسدتخ هذس تةد   ذسد  ذدسسيوددد ف ذومدود ذدفطيدرذ)مدلي  فذطيد  ة

اددلهذدسمدد  ةذسدد مرذذم يدد دفذسشدد يرذوسددهذ ئدد ديذودس  يدد ذمدديذدسمددود ذودسم ة دد فذغيدد ذدسم  و ددر ذ

وتددؤ  ذإسددةذتشددم ذدسة دد  ذوت ددفذدسخاليدد ذدس م غيددر ذوتدد مي ذدسج دد حذدس صدد رذسيصدد  ذذوق ت ددر

ذ.دسمت  طرذس لهذدسم  ةذ  ق دًذسألا يرذو ذي رذتص   تهذوتؤ  ذ هذ رذدسد  يرذإسةذدسموف

وددتشد فذ سد عرذ درذدسسددودفذذ6100ق ذدخلفذالهذدسم  ةذ رذد دتشد  ذ درذدأل  يذمددلذعد هذس

دسالسقر ذوس امفذ رذحي  ةذدسج دئهذد خ   ذوي تقد ذديذت د طرذادلدذدسددو ذمديذدسمدود ذقد ذد  ذ

وقد ذاذدسةذوقو ذس سرذميذدسج دئهذدس ش رذدسا ي رذعيذدسمجتم ذدأل  درذخال ذدسسددودفذد خيد ة

دسج  فذدسم ديرذ رذم ي يرذدألمديذدس د ه ذس  دهذمد  ةذدسجدوة ذذد ةذمة  سرذدسمخ  دفإ خ ط فذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

إسددةذأيذذهوذوت  يالتدده 0088سسدددرذ)ذ00 ددميذ ئسددرذدسمددود ذدسمخدد  ةذودسمددؤ  دفذدس ق يددرذ قددهذ

ذواه6100ود قفذع ةذإ  دج  ذ رذد  يرذش  ذأي  ذس  هذ)

دسدةذ ذأد  د ذمدتشد ةذمددلذأعدودهذ درذدأل  يذإ  دهذالهذدسم  ةذ درذدسالئسدرذمد ذ رذتأخ ق ذأ  ذدسو

 ق رذددتش  ا ذوأص سفذ درذمتدد و ذة  درذدسشد دئ  ذوةد يذدسسصدو ذع ي د ذ سد وسرذ درذذدتس  

ذ.سط ي ت  جمي ذمد طاذدسمم ةرذوتسفذمسمي فذمحيفرذ

ومد ذادلدذ قد ذددتشد فذادلهذدسمخد  دفذ شدة ذذ 6103 ذيوج ذتو ياذ دتش  ذدسجوة ذق  ذعد هذ

ص  هذوة ي ذمدلذلسكذدسوقفذوي س ذع دةذلسدكذسجدهذدسق د ي ذ درذادلدذدسددو ذمديذدسمخد  دفذمديذ

 م دةذديذادلدذدسددو ذمديذدسجد دئهذذ06/00/6108سا يرذذج يمرذ3280دسةذذ6106ع هذذ366

رذو  ذالهذدسمد  ةذ ذوسق ذس اهذدستأخ ذ ذدفم عش ذدسةذأة  ذميذذأ   رذأعودهت  عفذسال ذ

ذ .  رذالدذد دتش  ذدسودس ذ6100ع ةذق ئمرذدسمود ذدسمخ  ةذدسمج مرذدسةذع هذ

 ( تطور اعداد جرائم الجوكر2الجدول رقم ح 

 كيس/ كمية المادة المخدرة  الحيازة والتعاطي االتجار االجمالي السنة

3102 233 20 022 02000 

3102 0222 022 0202 0112 

3102 2220 0122 2222 0012 

3102 2020 222 2222 02232 

02/00/3102 2220 220 2002 01222 

 

  معدل نمو جرائم المخدرات مع السكان خامسا:

وم ذد خدلذ  دييذد عت د  ذدسدمدوذدسط ي درذودسحيد  ةذدسقسد يرذ  د  ذسدة يذدسمم ةدرذدالسدنذسسدبذ

سيظذة يذم   ذدسج دئهذ رذعد هذذدسمر ذ01111وذم   ذج دئهذدسمخ  دفذسة ذ5دسج و ذ قهذ)

سيددظذذ6103ودخددلذيدمددوذ شددة ذط ي ددرذستددةذعدد هذذ01111جدد دئهذسةدد ذذ6 ددرذسدد و ذذ6115

ج يمدرذ06و06 هذت دج ذق يالذدسدةذذ ج يمرذ02قفحذإسةذذ6106و رذع هذج دئه ذ0وص ذدسةذ

ج يمددرذسةدد ذ00 ذومدد ذدح يدد  ذجدد دئهذدسمخدد  دفذقدد ذيصدد ذدسم دد  ذدسددةذ ددرذدسسدددودفذدستددرذت ي دد 

ذ ا6108دس  هذذ ردسمرذولسكذذ01111
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 

ذ

 م 6117 – 6117نسمة خالل  110111( : معدل ارتكا  جرائم المخدرات في المملكة لكل 7حجدول رقم 

 01111لكل   معدل الجريمة  عدد السكان  عدد الجرائم السنة

3112 23139 532233111 4  

3112 23282 538513111 5  

3110 33511 539813111 1  

3101 33421 131133111 1  

3100 43123 132493111 1  

3103 43218 133883111 2  

3102 13113 135313111 9  

3102 113592 131253111 11  

3102 113112 935313212 12  

3102 13,521 932983111 14  

3102 13.951 11.153.111 14 

ذ.مص  ذع  ذدسسة ي ذ دئ ةذدسسص ودفذدس  مر *

  االنتشار الجغرافي للمخدرات في األردنسادسا :  

و   فذدستوص ذدسةذخ  طرذددتش  ذدسمخ  دفذ درذدأل  يذومد  ذوجدو ذ دؤ ذود دسرذدوذدقد طذ

سسدبذد قد سيهذودسمس  ند فذيقد هذمؤشد دذع دةذذدسمخد  دفس خدرذ  يذدس و ةذدسةذتوحي ذمدد طاذ

وذدع د ذج دئهذدسمخ  دفذسسبذدسمد طاذوةيدفذدمدفذ8الدذدسج دباذسيظذيو  ذدسج و ذ قهذ)

وتحديد فذاددلهذدسجدد دئهذ درذ  ددلذدسمددد طاذ شدة ذة يدد  ذت ددييذديذدسمدد طاذدستددرذت دد عففذ ي دد ذ

وسدطذعمد ي ذشد اذذادر ذ6108ذ-6100م دفذخال ذدسفت ةذذ الظميذذأة  ذدسمخ  دفج دئهذ

ذ .وعج ويدس م  ذذدسطفي ر ذمأ    ذدسة ك ذدس   ير ذ إ    ذدسمف ادس ق ر ذعم ي ذجدوبذعم ي ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

 شددة ذود دد ذق دد ذخمددسذذخدد  دفدسمومدديذدسمالسددنذديذ  ددلذدسمددد طاذسددهذتةدديذت دد فذجدد دئهذ

سدودفذ رذدسم   ذدس  هذد ذديذاد كذم   ذمس و ذ رذالدذدسدو ذمديذدسجد دئهذشد هذمسدتق ذع دةذ

ذ.دسة يف هذو شة ذص  هذدخلفذالهذدسج دئهذ  ستحدي ذذودسطفي ر س ي ذدسم   ذعج ويذ

ذ

 .المخدرات( االنتشار الجغرافي لقضايا 2حجدول رقم 

المنطقة 

 السنة /

3100 3103 3102 3102 3102 3102 3102 3102 

 00-02لغاية 

 3202 3220 3213 2124 2075 1079 232 223 وسط عمان

 3321 3102 3322 1217 1297 621 203 222 شرق عمان

 0002 0022 030 811 792 555 222 232 شمال عمان

 0232 0222 1450 1134 1056 636 202 222 جنو  عمان

 0222 0121 1139 1190 1017 763 220 221 الزرقاء

 220 223 554 357 255 203 322 022 الرصيفة

 020 231 722 456 591 471 323 320 اربد

 212 222 210 220 221 202 222 322 البلقاء 

 202 212 330 322 212 211 20 - ور  البلقاء

 202 202 345 230 410 270 000 003 المفرق

 222 223 518 020 272 132 22 020 البادية

 322 322 374 320 322 155 22 20 الكرك

 221 212 303 212 244 145 22 22 مادبا

 022 020 240 322 299 39 2 2 الطفيلة

 322 022 020 022 173 90 02 00 معان

 211 223 556 221 592 485 200 332 العقبة

 322 332 145 20 24 33 22 01 الرمثا

 310 022 306 222 371 182 022 032 جرش

 020 030 208 032 29 29 30 00 عجلون

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

س ت  فذ شة ذدة  ذ قرذع ةذط ي درذد دتشد  ذدسجا د درذسجد دئهذدسمخد  دف ذتدهذسسد بذم د  ذو

وتددهذدستسدد بذدسدد رذتوحيدد ذاددلهذذ 6105ذ–ذ6100 ددالظذسدددودفذذخددال ذمخدد دسجدد دئهذد تةدد بذ

دسج دئهذع ةذدسمس  ن فذميذدسمجمو ذدس  هذسيس  ذمق  دت  ذم ذدسد رذدسسدة يذ درذةد ذمس  ندر ذ

وذديذدسمس  ند فذدستدرذت تفد ذ ي د ذدسد رذجد دئهذدسمخد  دفذ0)و اذدسج و ذ قدهذذوتو  ذدسدت ئ 

ذ ومس  ندرذم   د ذو دس  قد ع ةذدس رذدسسة يذار ذمس  ندرذدس ق درذومس  ندرذدس  صدمرذومس  ندرذ

ذذ   يرا  ست سرذتشة ذ ؤ ذددتش  ذمد طاذدس   يرذوذمس  نرذدسطفي رذومس  نرذج شذوو

ذ

 ( 6117 – 6115حسنوات  3حس  المحافظات في اخر  ارتكا  الجرائممتوسط  (9حجدول رقم 

 دسمس  نر
ج دئهذع  ذذمتوسطذ

 دسمخ  دف
 %دس رذدسسة يذ % ذدسج يمرذم   

 39.9 51.73 1414 العاصمة

 14.14 13.18 1142 الزرقاء

 18.52 4.79 599 اربد

 5.11 1.72 841 البلقاء

 4 3.16 391 المفرق

 3.32 2.35 294 الكرك

 1.98 2.44 315 مأدبا

 1.11 1.85 232 الطفيلة

 1.43 1.4 125 معان

 1.88 4.75 593 العقبة

 2.49 2.5 312 جرش

 1.85 1.2 151 عجلون

 البادية
 

486 

 
3.77 

  1.25 البادية الشمالية

2.3 البادية الوسطى  

 1.18 البادية الجنوبية 

 111 111.11 12494 المجموع

ذ

ذ

ذ

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ذ

  6117نسمة حس  األقاليم / مديريات الشرطة  110111معدل ارتكا  جرائم المخدرات في المملكة لكل  (11حالجدول رقم 

 معدل الجريمة *عدد السكان  عدد الجرائم مديرية الشرطة/ اإلقليم

  02 2102321 2022 إقليم العاصمة

  22 912221 2449 وسط عمان

  28 524211 1443 جنو  عمان

  15 284121 1128 شمال عمان

  12 1811121 2198 شرق عمان

  02 3020202 3202 إقليم الوسط

  12 913211 1111 الزرقاء

  15 385511 522 البلقاء

  15 199511 311 مأدبا

  13 518251 142 الرصيفة

  23 133111 318 ور  البلقاء

  2 3212221 0222 إقليم الشمال

  5 1211221 121 إربد

  8 353181 282 ور  إربد

  11 413881 415 المفرق

  2 251111 184 جرش

  2 185211 121 عجلون

  9 251551 221 الرمثا

  01 220321 213 إقليم الجنو 

  2 333911 231 الكرك

  12 111111 121 الطفيلة

  18 112511 183 معان

  3 41211 12 البتراء

  22 022023 223 العقبة/ إقليم العقبة

 02 232303 223 قيادة قوات البادية الملكية

  02 01122111 02021 المجموع

ذ
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

دس ق رذادوذذدق يهيت  ذوسسبذد ق سيهذديذذ6105و سس بذم   ذد تة بذج دئهذدسمخ  دفذس  هذ

دق يمددرذدس  صددمرذذ ددهذدسددمرذ111ا01ج يمددرذسةدد ذذ30د ع ددةذ ددرذتسددجي ذجدد دئهذدسمخدد  دفذ

ذاذذذج دئه01دسجدوبذ هذذدق يهذج يمرذ06دسوسطذذدق يهذج يمر ذ هذ08ودس   يرذ

 ددهذذدسدمرذ111ا01ج يمدرذسةدد ذذ30دس ق ددرذسسدبذدسمس  ندد فذت دو ذمدد ةذدخد  ذمس  ندرذأمد ذ 

 يدمد ذدقد ذم د  ذذ ج يمدرذذ05ودس  ق وذج يمرذودسطفي رذذ08دس   يرذوم  يذوس  صمرذ فذدمس  ن

ذ .دسمرد فذذ01ج دئهذسة ذذ2ا0ذمس  نرذد   ج ذ رذس ذذدسمخ  دفذسج يمر

 د دتش  ذ رذدس يئ فذدست  يميرذ ذسابعا

 ددرذدس يئدد فذدست  يميددرذد ذدسج م دد فذذدسمخدد  دف دسددرذع ددةذحيدد  ةذددتشدد  ذدستددح د ذدسمؤشدد دفذ

دسط  درذودسم د سذ  س غهذميذديذد ق هذدسج دئهذدسص   ةذعيذد د ةذمة  سرذدسمخ  دفذعيذدع د ذ

ذ.مس و ةتحد ذذم 

ذ6103ود دد  فذ  دسددرذدشدد ا ذمةتددبذايئددرذدألمددهذدسمتسدد ةذدسخدد صذ  سج يمددرذودسمخدد  دفذعدد هذ

ذدسمم ةددرادسمسددؤوسييذوأوسيدد وذدألمددو ذ ددرذذسددو ذو دد ذدسمدد د سذدسسةوميددرذدأل  ديددر ذق قدد ًذسدد  

وأش  فذدس  دسرذإسدةذدمدوذعد  ذدسطدالب ذمديذدسجدسديي ذدسدلييذيت د طويذدسةسدو ذودسمخد  دف ذ

سجدهذدس ي ددرذدستدرذشدم ت  ذدس  دسدرذذع ةذ غهذأيذدسدسبذدسترذتس  فذعد  ذدس  دسرذمت ديدراذو  دغ

سدددراذوسدد  ذذ02وذ00م  سددرذسةوميددر ذت دوسددفذأعمدد  اهذ ددييذذ62ط س دد ًذوط س ددرذ ددرذذ6650

 درذدسمئدرذمديذذ6 6ت  طرذدسس وبذدسم  ئرذ رذدسم ت رذدألوسةذ ييذطالبذدسم د سذ دس رذ  ادفذ

سطدالبذدسدلةو  ذ سسدبذاؤ واذوة يذ  ت ًذأيذسجهذددتش  ذالهذدئ درذ دييذدسط س د فذأع دةذمديذد

ذ.دت ئ ذدس  دسر

 رذدسمئراذوتوج ذسدواذسدو دوذ دئجدرذ درذمد يذذ3ا6ودست ذتد و ذدسةسو ذدسم ت رذدس  ديرذ دس رذ

أ  ديرذع ة ذوةلسكذ رذ يئرذ  لذدسج م  ف ذتتود  ذ ي  ذةمي فذدسس دوبذدسمخد  ة ذسدودوذع د ذ

ذ.فرصي سي فذخ صرذأوذع مر ذأهذعيذط ياذدست  يبذ أشة سهذدسمخت 

و ص فذدس  دسرذددتش  ذدستدش اذدسمود ذدسمخ  ةذودسطيد  ةذ)دسمدود ذدستدرذتتسدو ذإسدةذغد حدفوذ

ذ. رذدسمئرذميذدس يدر ذوتس وفذ ي  ذدس رذدست  طرذ ييذدسد ظذودسلةو ذ6ا6 دس رذ

جذع دةذجذعودم ذدسخطو ةذ رذدس يئرذدسج م يرذسد  ذدسشد  بذدسجد م رذ درذدأل  يذذدج يفذ  دسر

وذ دسدوذ6110 فذدأل  ديرذدس  مدرذودسخ صدرذودسمقد  ذوقدفذدعد د ذادلهذدس  دسدرذ)مجتم ذدسج م 
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

وذط س د ذ3202مد هذ)وذدستج بذ6611)ج م رذودشتم فذعيدرذ  افذذ00وشم فذذو006166)

ذ .دسمسسيرو  لدذت  ذميذدوس ذدس  دس فذذة  ر وط س رذوم  فذدس يدرذمس  ن فذدسمم ةرذ

ذودسمددؤ  دفسدد ذمس و ادد ذدس ئيسددرذ  عت دد  ذت دد طرذدسمخدد  دفذةأدعتمدد فذدس  دسددرذدسمخدد  دفذ

 مد يذدسةسدو ذإ  حذعودم ذدسخطو ةذ رذدس يئرذدسج م يرذم  ذدس دفذودسمشد ج دفذوأس ذأدس ق يرذ

ذ.وغي ا 

وسقدد ذقدد  ذذدسمجتمدد  سدد ذمصد   ذدسخطددو ةذ ددرذأ%ذمدديذدسشدد  بذديذدسمخدد  دفذتشددة ذ62لادبذ

دس  مد ذلذجد وذادلدذإ  سمق  درذم ذدسمصد   ذد خد   ذدسش  بذخطو ةذمت ديرذ دتش  ذدسمخ  دفذ

%ذوسدود ظذذ06ع مالذمقت سد ذم د ذدس ددفذودسمشد ج دفذذ60دست تيبذق  ذد خي ذميذ ييذذ ر

و دسد رذذ قدط %ذ0 يدم ذج وذتق ي ذخطو ةذدسمخ  دفذ رذدس يئدرذد سد يرذ دسد رذذ%اذ00دسسي ذ

مستجو ييذق سودذديذدصد ق وذس دهذ ذ%ذميذدسذ8%ذ يم ذيت  اذ  سخطو ةذدسشخصيرذواد كذذ0ا6

ق ذس اذذم د ذدس سظ%ذميذدسط  رذ0م د ذس ي هذميذتج يبذدسممدوع فاذوت ييذدس  دسرذديذدسوذ

.دسج م ريذتد وسودذدسمخ  دف ذوة يذدصفذالهذدسمجموعرذتق ي  ذق ذتد وس  ذق  ذ خو ذأو
15

ذ  

دسترذأع ا ذذدسمجموع فذدسدق شيريشتم ذالدذدسجحوذع ةذدت ئ ذ ذ يئ فذد دتش  ذدس  مر ذسابعا

وا فذج د  ذمد  ذدسةذدست  فذع ةذ يئ فذد دتش  ذذدسمج سذ رذوقفذس  اذو رذ يئ فذمس  ة

 ذوق ذ ذت ةسذالهذدسدت ئ ذدسودق ذ شة ذة م ذد ذدد  ذتأ ي دوع  دفذدست  طرذودسف ع ييذد ة  ذ

ذومت دو ذ ييذدسد س ذس ئ ذعيذم ذاوسمؤش دفذت طرذ  لذد

 ددويذيئدد فذدس  يدد ةذودسمد حسددر ذد دد  فذدسس قدد فذدسدق شدديرذديذمت دد طرذدسمخدد  دفذيمدس ي ا0

دة  ذدسةذدست  طرذسودوذدسجم عرذودسفد   ذ درذدسمدد طاذدسمد حسدرذوذدألمد ةيذدس  يد ةذ

عدديذدسسددة يذودسددد سذم دد ذدسخ د دد ف ذودس سدد تيي ذوسدد  دفذدستخيدديه ذوع ددةذدطدد دفذ

ذ.وغي ا دسم يذودس   دفذ

وتشدم ذ يئد فذدسدقد ذودسسدودقييذود عمد  ذدسس  يدرذذودسس  ير  يئ فذد عم  ذدسم ديرذ ا6

ذ .وغي ا وة    وذدسسي  دفذذدصال ذدسط  دفم  ذدسة دج فذومسالفذ

دسج م دد فذودس يئدد فذدسمسيطددرذ ددهذ ذتشددة ذدس يئدد فذدسج م يددرذدسدد  ذ يئدد فذد دتشدد  ذ ا3

دستق ي يددرذ ذوسقدد ذد دد  فذدسس قدد فذدسدق شدديرذدسددةذ دد فذوجددو ذ ق  ددرذأمديددرذ   سددرذمدديذ

دسس سذدسجد م رذع دةذدسط  درذخد  هذأوقد فذدسمس  د دف ذو درذدسم د داذدسمخت فدر ذ

                                                           
15

 عودم ذدسخطو ةذ رذدس يئرذدسج م يرذس  ذدسش  بذدسج م رذذ رذدأل  يذ ذذ1119لي بذدس  ديدرذ ذدخ يفذدسط دودرذ ذسسييذدس  م يذو يهذد وذسس يذ 

ذدسمج سذد ع ةذس ش  بذ ذم ةحذدع د ذدسقي  دفذدسش   يرذاذ
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 استراتيجي  للسياسات العامة

 جددد  ذدألمددديذ  دددلذذاالًذمددديوخ صدددرذ دددرذدسج م ددد فذدسخ صدددرذذةمددد ذأيذ مدددرذتسددد 

ذذاودقصذ رذدسق  ةذودست  يبذس ت  طرذم ذالهذدسمشة ردسج م ر ذ

ارذميذدس ؤ ذدسترذيتهذدستد وي ذدسمق ارذد   فذدسج س فذدسدق شيرذأيذذدسد جي ر مق ارذ ا6

ذ ي  ذس مخ  دفذمديذق د ذدسمد وجييذولسدكذ  سدتاال ذدسفئد فذدس م يدرذدسموجدو ةذ ي د  

ودح د فذالهذدسن ا ةذم ذدسفش ذ رذددف لذق دويذدسصسرذدس  مدرذ يمد ذيت  داذ  ستد خييذ

ذ.ط ئ رومسالفذ ي ذدسد جي رذسيظذديذالهذدسم درذأص سفذت  ذأمود ذ

 ذود م ةيذدس  مدرذمديذسد س فذوسد دئاذق ع فذ د وذدألجس هذودس ش قرذودس ي قرذدس  يدر ا0

ع دةذذدسسد ي رودسمق ارذوق ذدش  دفذدسس ق فذدسدق شديرذ قدوةذدسدةذمسدالفذ يد ذدسق دوةذ

دطدد دفذدسشددود  ذ ددرذدسمدد يذوت ددكذدسمسددالفذدسمدتشدد ةذع ددةذدسطدد اذدسخ  جيددرذ ددييذ

ذ .دسم ي

 عددرذ يئدد فذدسمتسددوسييذودس  عددرذدسمتجددوسيي ذد دد  فذدسس قدد فذدسدق شدديرذديذمتسددوسييذو  ا2

تا ويذميذق  ذتج   و  فذ  ن دهذذودس ي  دسمخ  دفذ رذعم ي فذدستوحي ذذمتجوسييذيس 

ذ .يومي وت  فذدم ةيذتودج اهذذم  وف 

ذددتش  ذودس ذست  طرذدسمؤ  دفذدس ق يرذودسمسةد فذوم   دفذدسق اذدسصي سي ف  ا5

رذإسدةذدس يئ فذدس قميرذستوحيد ذدسمخد  دف ذأشد  فذدتد ئ ذدسمقد  الفذودسس قد فذدسدق شدي ا8

ددتشددد  ذتوحيددد ذدسمخددد  دفذمددديذخدددال ذوسددد ئ ذدستودصددد ذد جتمددد عرذوع دددةذشددد ةرذ

د دت ددددف ذإلذيسدددتخ مويذ مدددوحدًذمشدددف ةذستدددأمييذدستي جددد ت هذمددديذدسمخددد  دفذم ددد ذ

ذ .دسم  يجودد دستخ دهذة مرذ)دس  سوذس    سرذع ةذدسس وب ذو)دسم وخيروذس    سرذع ةذ

  ثامنا : الخدمات العالجية

ة  يرذ ستي  بذدسمت  طييذودسم مدييذوعالج هاذغي ذ الجيرذ أيذدسم د اذدساد كذشةو ذ ا0

ددرذم ةددحديذامدد ذدسم ةددحذدسددوطدرذس ددالهذوتأايدد ذدسمدد مدييذ ددرذشددف ذ دد  دي ذوم ةددحذ   م 

وذ631دس ددالهذودستأايدد ذ ددرذع جدد ي ذو ذتحيدد ذط قددرذةددالذدسم ةددحييذعدديذدسددتي  بذ)

 ةدحذدسدوطدرذدسمذ ي دد فذسسدبذو0111م ي  ً ذ درذسدييذأيذعد  ذدسمد دج ييذيقد  بذ)

يذوسةيذ ذت درذد ق هذدسم دج ييذدد هذ س جدرذدسدةذدق مدرذوسةديذمديذس الهذوتأاي ذدسم مدي

ذع   اذغي دسمؤة ذديذتوحي ذالهذدسم دةحذ

د ذيج د ذدسد دغ ييذ درذ ا6 يخ وذإق يم ذدسشم  ذودسجدوبذميذأ ذم ةدحذس  دالهذأوذدستأايد  ذمم 

يذ سد بذدسة فدرذدسم  يدرذدسم تف درذو  د ذدسمسد  ر ذدس الهذيتق عسويذعديذدستوجدهذإسدةذعمد 

ذ .والدذيؤ  ذإسةذد ستم د ذ رذدست  طر



 
 

 42  

 

اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

ذستقدد يهذدسخ مددرذدس الجيددر ذإلذ  ددغذعدد  ذ ا3 عدد هذوجددو ذةدد   ذط ددرذوتم ي ددرذودفسددرذةدد فم

ددب ذوط يددبذأخصدد ئرذ  طديددرذحدئدد  ذإ دد  رذإسددةذةدد   ذ دألط دد وذدسم دد سجييذط ي ددييذوسسب

أيذ مددرذذةدد فم ذةمدد وذمونفدد ً ذواددلدذغيدد ذ68يذ يددهذ)تم ي ددرذودفسددرذي  ددغذعدد  ذدس دد م ي

أقسدد م ًذغيدد ذع م ددرذ ددرذدسم ةددحذدسددوطدرذس تأايدد ذم دد ذقسددهذدألطفدد   ذوقسددهذدسشخصددي فذ

 .وذمونف ًذ21دسم مر ذ رذسييذأيذدس   ذدسف  رذدسمط وبذستشاي ذدسم ةحذاوذ)
16

ذ 

وجو ذط يبذأسدد يذحدئد ذأوذمقديهذ درذم ةدحذدس داله ذإلذإيذدسمت د طييذي د دويذمديذذع ه ا6

دد ذيدد   ذ  ددهذس خدد وهذودسسصددو ذع ددةذ أمدد دلذ ددرذدس  ددرذودألسددد يذدتيجددرذس ت دد طر ذمم 

ذ .دس الهذميذخ  هذدسم ةح ذوأ د وذخ وج هذتس ظذد دتة سرذ  س و ةذس ت  طر

وذم ي  ً ذ رذسييذ620هذدسوذ)6100درذ  غذع  ذدسم مدييذدسلييذت  سجودذ رذدسم ةحذس ا0

وذم ي دد ًذ6608  ددغذعدد  ذدسم دد سجييذخدد  هذدسم ةددحذ)
17
اذ)دسمصدد   ذ ي ددد فذدسم ةددحذذ

ذ.ودسوطدرذس الهذوتأاي ذدسم مديي

ع هذوجو ذدن هذإسةت ودرذيت   ذوصف فذدأل ويدرذدسدفسديرذدستدرذقد ذيد ميذع ي د ذدسمد يلذ ا2

د ذيحيد ذمديذسد وسرذدسسصدو ذع دةذ ط يقرذمسوس ر ذ  ذدعتم  هذع دةذدسدند هذدسدو قرذ مم 

دسمخددد  دفذمددديذمؤسسددد فذدسادددلدوذودسددد ودو ذع دددةذغددد د ذدسمم ةدددرذدس   يدددرذدسسددد و يراذ

ذ.و)دسمص   ذمؤسسرذدسالدوذودس ودو

ددف فذدأل ويددرذودس قدد قي ذدستددرذيدد ميذع ي دد ذ ا5 عدد هذشددمو ذدندد هذ)سةدديهوذدسسةت ودددرذوصب

ذ.ولدوذودس ودودسدس يذ رذصي سي فذدسقط  ذدسخ صاذ)دسمص   ذمؤسسرذدسا

عدد هذوجددو ذدندد هذسم يددرذ ددرذدسصددي سي فذم  ددوطذمدد ذدألج ددحةذدألمديددر ذإلذلةدد ذ  ددلذ ا8

دسصددي  سرذأد ددهذتدده ذت  يدد اهذ  سسددال ذمدديذدسمت دد طييذمدديذأجدد ذدسسصددو ذع ددةذدأل ويددرذ

ذ.ودسمخ  ةاذ)دسمص   ذمؤسسرذدسالدوذودس ودو ذس ق فذدسدق ش

يد   ذدسة يد ييذمديذدسمت د طييذس  دو ةذوجو ذدن هذدس الهذخ  هذم دةحذدس دالهذودستأايد ذ ا0

ذ.وس ت  طرذود دتة سراذ)دسمص  

ي صدافذدس  وتوةو ذدسط رذدأل  درذ)دسمت  طروذ أدهذم يلذويست هذإسدةذدس دالهذ ا01

ودس ع يرذدسصسيرذودسدفسير ذو ذيدن ذسدهذع دةذأددهذمجد هذويجدبذأيذي  قدباذ)دسمصد   ذ

ذ) ي د فذدسم ةحذدسوطدرذس الهذوتأاي ذدسم مديي

يقدد ذم دددةذم ةددحذعددالهذدس مدد يذدستدد   ذسم ي يددرذمة  سددرذدسمخدد  دفذ ددرذع جدد يذ ا00

 ميذأسي وذسةدير ذوالدذق ذي   ذخصوصيرذدسمت  سجييذوس يت ه ذةم ذأيذتصميهذدس د وذ

 ذيتد سبذوط ي رذدس م  ذوم ذيحد ذالدذدسم ةحذغي ذمج حذ  سةد   ذدسفددرذدسمخدتصذ درذ
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 دسمص   ذ ي د فذدسم ةحذدسوطدرذس الهذوتأاي ذدسم مدييا 
17

سم ةحذدسوطدرذس الهذوتأاي ذدسم مديي ي د فذد   
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

يددرذ)إ د ةذمة  سددرذدسمخدد  دفواذ)دسمصدد   ذ ي ددد فذدس دداله ذويت دد ذإ د يدد ًذسددوحد ةذدس دخ 

ذ.وه6102إ د ةذمة  سرذدسمخ  دف ذ

مديذجدسدي فذع  يدرذوأجد يدرذمق  د ذدسخ صدرذوجو ذمت  سجييذ رذم دةحذدس مد يذ ا06

 ذ  ست د وذم ةحذعالهذد  م يذدست   ذس د ةذمة  سرذدسمخد  دفذ درذم ي يدرذدألمديذأجو 

ذدس الهادس  هذدسل ذ ذيتق  ةذأيرذدجو ذعيذ

 والكحول مدمني المخدراتعالجين من أعداد حاالت الم  ( 11جدول رقم ح

عدد حاالت العالج التي يستقبلها 
المركز الوطني لتأهيل مدمني 

 المخدرات

عدد الحاالت التي يستقبلها المركز الوطني 
لتأهيل المدمنين من األشخاص المتعاطين 

 للعقاقير الخطرة والكحول
نسبة األشغال 

 ا  سنوي

عدد األطباء المتخصصين في عالج اإلدمان 
 في وزارة الصحة

 إناث ذكور العدد السنة

3110 189 158 31 21 % 

 ذيوج ذأط  وذدختص صذسم  سجرذدس م يذ
 .وإدم ذميذق  ذأط  وذدألم دلذدسدفسير

ويوج ذأط  وذمقيمييذمؤا ذأم دلذدفسيرذ
 . ودم هذ شة ذة م ذ رذدس م ي

3101 113 142 11 22 % 

3100 424 411 18 22 % 

3103 493 419 24 81 % 

3102 112 595 12 83 % 

3102 413 418 5 81 % 

3102 493 482 11 85 % 

3102 13111 984 12 89 % 

 .و6105مص  ذدسم  وم ف ذمستشفةذدسم ةحذدسوطدرذس صسرذدسدفسيرذ)أي و  ذ  *

ذ

  تاسعا : خالصة حالة االنتشار

تو  ذدت ئ ذدس  لذدسسد  اذدسم تمد ذع دةذتطدو ذدعد د ذق د ي ذدسمخد  دفذودعد د ذدسمتدو طييذ

ودام ددد ذتق يددد ذذدس وسيدددر   ددد ذدسصددد   ةذعددديذد ج دددحةذد مديدددرذدأل  ديدددرذد ددد  رذدسدددةذدستقددد  ي ذ

دسمخ  دفذدس د سمرذدسدل ذيصد  ذعديذمةتدبذدألمدهذدسمتسد ةذدسم ددرذ  سمخد  دفذودسج يمدرذ
18
 ذذذ

رذدسص   ةذعيذدسم ص ذدألو و رذس مخد  دفذودستق  ي ذدس و ي
19
د د  رذدسدةذمجموعدرذدس ق  درذذ

ديذند ا ةذددتشد  ذدسمخد  دفذ درذمدطقدرذ GMG Global Migration Group دس  سميدر
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 United Nations Drug Control Programme and the Centre for International Crime Prevention, UNODC 
https://www.unodc.org/ 
19

 European Mentoring Center for Drugs and Drug Addiction : http://www.emcdda.europa.eu/news/home 

https://www.unodc.org/
http://www.emcdda.europa.eu/news/home
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اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

وادوذدسسد  ذدسدل ذي د وذذ6101دسش اذد وسطذوشم  ذد  يقي ذقد ذدح د فذ شدة ذة يد ذمددلذعد هذ

ذ .دأل  يود س ذ رذ

عد هذسق ذش  ذددتش  ذدسمخ  دفذ رذدأل  يذتسو فذة ي ةذخال ذدس ش ييذع مد ذدسم  ديرذ شدة ذ

ذ :ي روتت خصذالهذدستطو دفذ يم ذذخ صادسسدودفذدسخمسذد خي ةذ شة ذذوخال 

دسدةذذ0002ش  ذددتش  ذدسمخد  دفذ درذدأل  يذتطدو دذة يد دذخدال ذدخد ذعشد ييذع مد ذ ا0

ييذ  د ذسيدظذت د عفذادلدذدس د  ذ   عتمد  ذو اذمؤش ذعد  ذدسق د ي ذودسمتدو ط 6102

 دد ف اذذوسةدديذ قيددفذحيدد  ةذدسمخدد  دفذت دةميددرذذ61دسددوذذ0002ع ددةذسدددرذد سدد سذ

ستش  ذدسسدودفذدست سيدرذقفدحدفذذ 6106%ذستةذع هذذ61و م   ذحي  ةذسدوي ذ ذيتج وحذ

ذ .د دتش  ص  مرذ رذ

ة ي ةذ رذددتش  ذدسمخ  دفذذقفحدفذ6108دسةذذ6103د خي ةذذدسخمسش  فذدسسدودفذ ا6

سا يددرذق دديرذذ00051دسددةذ ذ6103 ددرذعد هذذيرق ددذ2003ت ةسد  ذدعدد د ذدسق دد ي ذمديذ

أة د ذمديذدسم  وطييذقد ذت د عفذذسألشخ صيالسنذديذدس   ذدسة رذذاذ06/00/6108

 ذو يمدد ذذ6108وسدددرذدسمق  دددرذد خيدد ةذذ6103مدد ذ ددييذسدددرذد سدد سذد وسددةذذمدد تيي

ع ددةذدمددوذشدد هذط ي ددرذشدد  فذدسسدددودفذدست سيددرذذ6103دسددةذذ6110س  نددفذدسسدددودفذ

سيددظذدح د ذعدد  اهذمدد ذ ددييذ ذقفددحدفذة يدد ةذ ددرذدعدد د ذدسم دد وطييذ6108دسددةذذ6103

دسدةذذ6103دسسددودفذ ذو رذدسسي حةذودست  طرذشد  فذ%ذ038دس رذ ذ6108وذ6103

ذ ا%000دمودذ دس رذذ6108

عدديذدسمتم  ددرذ تق يدد ذدسمخدد  دفذدس دد سمرذدسددل ذيصدد  ذذدسمتسدد ة مدد ذتددحد ذتقدد  ي ذد مددهذ ا3

دألمهذدسمتسد ةذدسم ددرذ  سمخد  دفذودسج يمدرذتؤةد ذديذدأل  يذمد ذحد ذيصددفذ  د ذذمةتب

ع و ذس مخ  دفذوسيسفذ   ذددت هذدوذدست الك ذواوذم ذن  ذدي  ذ درذدستقد  ي ذد مميدرذ

دسةذذ6103دألخي ةذ
20

ذ ا6102

سدد و فذمس يددرذسح دعددرذدوذددتدد هذ  ددلذددددود ذدسمخدد  دف ذسددج فذدسسدددودفذد خيدد ةذم ا6

ذ ًذدسسشديشذدسصدد عرذمس يدذوت ةيدبذدسمدود ذدس دخ درذ درذ ددجويدسم  وس  ذد  حا ذح دعرذ

جذدسجدوة جذويالسدنذديذ  دلذمدد طاذدسح دعدرذودسل ذددتش ذ قوةذو س عرذتسفذمسمةذ

وتشي ذد د ةذمة  سرذدسمخ  دفذدددهذتدهذدسق د وذذ 6100ق ذش  فذمت   رذس ي رذ   ذع هذ

ذ .مد  %ذ01ع ةذدسوذ
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 UNODC Annual Report : The Centre for International Crime Prevention, UNODC 
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ةد يذم د  ذدسجد دئهذذ 6103 قرذم   ذج دئهذدسمخد  دفذ درذدأل  يذط ي درذستدةذعد هذ ا0

دسمر ذودخلذادلدذدسم د  ذيدمدوذ شدة ذذ111ا01سة ذج دئهذذ6 رذس و ذذ6115 رذع هذ

ذ02قفددحذإسددةذذ6106جدد دئهذو ددرذعدد هذذ0سيددظذوصدد ذدسددةذذ6103ط ي ددرذستددةذعدد هذ

ذ .دسسدودفذد خي ة%ذ رذ06%ذو06ج يمر ذ هذت دج ذق يالذدسةذ

سسددبذد قدد سيهذودسمس  ندد فذو دداذم دد  ذد تةدد بذجدد دئهذذس مخدد  دفد دتشدد  ذدسجا د ددرذ ا2

يت  ذديذدق يهذدس ق درذادوذد ع دةذ درذتسدجي ذجد دئهذدسمخد  دفذذ6105دسمخ  دفذس  هذ

ج يمددر ذوسسددبذذ08ذودس   يددرذدس  صددمردسددمرذ ددهذدق يمددرذذ111ا01ج يمددرذسةدد ذذ30

 ددهذذدسددمر ذ111ا01ج يمددرذسةدد ذذ30دسمس  ندد فذت ددو ذمدد ةذدخدد  ذمس  نددرذدس ق ددرذ

 ذ يدمد ذج يمدرذ05دسطفي رذ ذأم ذمس  نترذدس  ق وذوج يمرذ08وم  يذدس  صمرذذترمس  ن

ذ.دسمرد فذذ01ج دئهذسة ذذ2مس  نرذد   ذو م   ذدق ذم   ذس ج يمرذسج ذ رذ

ذذدسمد طاذدسترذت تف ذ ي  ذدس رذج دئهذدسمخ  دفذع ةذعد  ذدسسدة يتو  ذدسمؤش دفذديذ ا5

 ددرذمددد طاذدسمم ةددرذسسددبذم دد  فذد دتشدد  ذ ددرذدخدد ذ ددالظذسدددودف ذخددال ذدسفتدد ةذ

ذ اج شوذدسطفي ر   ذووم ذدس  ق ووذدس ق روذدس  صمرذمد طاذاروذ6105ذ-6100

وذتسدد ي ذة يدد دذس ج ددو ذدأل  ديددرذ ددرذ)دسجددوة شدة ذدسسشدديشذدسصددد عرذدسم دد وفذمس يدد ذ ا8

وشدة ذند ا ةذج يد ةذومست صديرذذ 6106مة  سرذدسمخ  دف ذسيظذدخلذ د سن و ذعد هذ

 رذدسسدودفذد وسةذميذددتش  هذوسهذيتهذد  دهذم  ةذدسجوة ذ ميذق ئمرذدسمدود ذدسمخد  ةذ

ذهذو6100د ذ رذد  يرذش  ذأي  ذع هذ)

دن دد فذدس  دسددرذدسددتم د ذ يئدد فذد دتشدد  ذدستق ي يددرذون ددو ذ يئدد فذج يدد ة ذسيددظذدح د ذ ا0

دشدد طذدستدد وي ذ ددرذدس يئدد فذدست  يميددرذودسمسيطددرذ  دد ذو ددرذدسمقدد ارذومتدد ج ذدسد جي ددرذ

ودسمقدد ارذودس  عددرذدسمتجددوسيي ذةمدد ذدشدد  فذدسج سدد فذدسدق شدديرذدسددةذحيدد  ةذدشدد طذتدد وي ذ

دفذدس قميددرذسددودوذمدديذخددال ذصددفس فذدستودصدد ذوتوحيدد ذدسمخدد  دفذمدديذخددال ذد  و

  .دسلةيرد جتم عرذدوذتط يق فذدس ودتفذ

ذ

ذ . عاشرا : لماذا ازداد انتشار المخدرات في األردن في السنوات االخيرة

تقفذد   رذدس  بذ ئيسرذو دوذدح ي  ذددتش  ذدسمخ  دفذ رذدأل  يذخال ذدسسدودفذدأل   ذ

ذ :ي ردسم  ير ذتجم ذ م ذ

ديذس سددددرذعدددد هذد سددددتق د ذذ وحالتتتتة الفوضتتتتى وعتتتتدم االستتتتتقرار اإلقليميتتتتةاالوضتتتتاع  ا0

دسمسيطرذ  أل  يذخ قفذس سرذميذدسفو دةذذدسمد طاودسص دع فذودسس وبذدسترذش  ت  ذ
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 و اد ذ د ذذأ  فود  ففذدسمؤسس فذد مديرذومؤسس فذدسمة  سرذ رذ و ذدسجود ذم ذ

بذ  فذت د ي ذم دق رذدسس و ذة ذلسدكذودوقف  ذعيذدس م ذ رذ  لذالهذدس و ذدسةذج د

ذ . ئيسروتسوسفذ  لذ و ذدسمدطقرذدسةذ وسرذددت هذذس تج  و  ذ يئرذمالئمرذ

سق ذددتش فذح دعرذدسقدبذدسل ذيصدد ذمددهذدس د دجوذودسسشديشذ درذسد  ذدس قد  ذومدد طاذ

ومدددلذعدد هذذ 6101ع يدد ةذمدديذدس دد داذدتيجددرذعدد هذد سددتق د ذ ددرذسدددودفذمدد ذق دد ذعدد هذ

وةم ذيشي ذدستق ي ذدس  سمرذس مخ  دفذ أيذم نهذم د وط فذدألمفيتد مييذدسم  َّدغذذ6103

ذ.وس د يعد  ذ رذدسش اذدألوسطذمدشؤا ذدسجم و يرذدس   يرذدسسو يرذ

مد ذدصدهذجذوةد يذدستد او ذذو036)ذدسفقد ةذ6100ويلة ذتق ي ذدسمخ  دفذدس د سمرذس د هذ

ةذ و ذ ددرذدسمدطقدرذع ددة مم  سددرذدس ق  درذدسف َّ سددرذع دةذسدد و ا ذوأ د ددي  ذذ درذقدد  ةذعد َّ

ذدستاال ذ دسس عييذإسةذجدرذدس   ذميذأسوداذدسمخ ا دفذغي ذدسمش وعرذذدسمت ج ييمس َّ

ذدسس سددرذدسدسدد ديرذ ددرذدسمدطقددرذ دسم  سددرذ ددرذدس  دد ديذدسمت دد ا ةاذوعددالوةذع ددةذلسددك ذ ددإيَّ

 .دسالجئيي س بذدألع د ذدسة ي ةذميذ
21

ذ 

ي ذدس  سمرذسمة  سرذدسمخ  دفذإسدةذحيد  ةذتصد ي ذأقد دصذدألمفيتد ميي ذأوذةم ذسففذدستق 

 ذدسمخدد  ةذ شددة ذة يدد ذخددال ذدألعددودهذدسم  دديرذمدديذ«س ددوبذدسة تدد غوي»مدد ذي دد فذ ددـ

سو ي ذوس د يذدسوذدأل  يذودسسد و ير ذدس تدييذدعت  امد ذدستق يد ذممد دفذس دلهذدألقد دصذ

 ذت  دغذمةتدبذ6100ق يد ذإسدةذأددهذخدال ذدسوذ قيرذ و ذدسخ ي ذودسسدو دياذةمد ذيشدي ذدست

ت ةي  ذج ي دذستصددي ذس دوبذدسة تد غويذ درذسدو ي ذوس دد يذذ50دألمهذدسمتس ةذعيذوجو ذ

6106ت ةي  ذع هذذ22 ـذمق  درذ
22
ذا 

ذ

ت د عفذعد  ذسدة يذدأل  يذخدال ذذ ذالزيادة السكانية الكبيرة ومجتمع الالجئين الجديد ا6

 ذويشدة ذغيد ذذ6100دسوذعق ذميذدسحميذو اذدست  د ذد خي ذس سة يذدسل ذدجد  ذعد هذ

%ذميذدسسة يذذ03دسوذذودسالجئييميذدسود  ييذذدأل  دييي
23
 ذسيظذشة فذادلهذدسحيد  ةذذ

دسدد ذد سدد  بذدس ئيسددرذسحيدد  ةذددتشدد  ذد تجدد  ذودستدد وي ذودست دد طرذس مخدد  دفذويددد ةسذ

ذ . كذدسةذس ذم ذ رذد ق هذدسمتو طييذ رذد تج  ذودست  طرذميذغي ذدأل  ديييلس

ذدسس سددرذدسدسدد ديرذ ددرذدسمدطقددرذ سدد بذدألعدد د ذ ويو دد ذتق يدد ذدسمخدد  دفذدس دد سمرذجذ ددإيَّ

د ذودسمد ديييذدسج سدةذشدةَّ فذ داط ًذع دةذمدود  ذ دسة ي ةذميذدسالجئدييذودسمشد َّ ييذ دخ ي ً
                                                           
21

 UNODC Annual Report 2015 and 2016 : The Centre for International Crime Prevention, UNODC 
22

 UNODC Annual Report 2015 and 2016 : The Centre for International Crime Prevention, UNODC 
https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2016/2016_UNODC_Annual_Report.pdf 
https://www.unodc.org/ 
 

23
ذ1122 دئ ةذد سص ودفذدس  مرذ ذدت ئ ذدست  د ذدس  هذس سة يذودسمس ةيذ ذ 

https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2016/2016_UNODC_Annual_Report.pdf
https://www.unodc.org/
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  ش ذميذدسص دع ف ذوةلسكذع ةذمدود  ذدسد و ذدسمجد و ةذدس و ذدسمت  ا ةذع ةذدسوذم

هذ درذدسجم و يدرذ ذدسو د ذدسمتدأحا دسمستق  رذألع د ذة ي ةذميذدسالجئيياذذومديذدسود د ذأيَّ

سصدد ذأقد دصذدس قد قي ذدستدرذت  د  ذع دةذشدة ذالئمدرذدس   يرذدسسو يرذي يائذدسند وفذدسم

دسموجَّ درذإسدةذدألسدوداذدسق يميدرذوذيت غويجذودسترذة يد دًذمد ذتستدو ذع دةذ)دألمفيتد مي جة

ذ.   ذع ةذدسوذغي ذمش و ذوس تج  

 

شة فذدست  يالفذع ةذق دويذدسمخ  دفذدسةذخ اذس سرذد ط دبذذ التشريعياالضطرا   ا3

سدديسذمجتم يدد ذوسسددبذوستددةذسدد  ذمؤسسدد فذدسمة  سددرذودسوق يددرذوتس يدد دذدست دد ي ذدسددل ذ

م ة ذوج وذلسدكذ موجدبذذألو م ذو  ذسو ذع هذمالسقرذدسمت  طرذذذذ6106ج  ذع هذ

ذ .6106/ ذميذدسق دويذدسم   ذسسدرذ06دسم  ةذ

الدذدست  ي ذيتفاذدسةذس ذم ذم ذدسسي س فذدس وسيرذدسج ي ةذدسترذت ةحذ رذوع ةذدس غهذديذ

دستش  ذم ذدستجد  ذودسمد وجييذوتت  مد ذ م وددرذمديذدسمت د طييذ  عت د  اهذ دس ي  ذ دأيذ

تق ي دفذدس  ي ذميذدسخ  دوذ  يذدسلا بذدسةذالدذد تج هذج وذمتس ع ذ رذدأل  يذمد ذد  ذ

الدذدسوقفذ ذتوج ذ  دسرذع ميرذ قيقرذتؤة ذديذادلدذذ راذوسةيذدسةيدسةذدت ئ ذعةسيرذس 

دست دد ي ذسدد اهذ  سف دد ذ ددرذحيدد  ةذد دتشدد  ذدهذديذتوقيددفذاددلدذدست دد ي ذتددحدميذمدد ذعودمدد ذ

ذ .د دتش  حي  ةذسدخ  ذد فذ

ذ

د د حذددتشد  ذدسجدوة ذدسودسد ذ درذدسمجتمد ذدأل  ددرذوجدو ذذ الجتوكر مشتكلةالتعامل مع  ا6

 جوةذ ييذس عرذمدتجدرذدسمخد  دفذمديذج درذو دييذدسج د فذدس  ميدرذدستدرذت صد ذس ةدرذ

ذدسسي سد فذودتخد لدسمود ذدسمخ  ةذوتق ي ذم ايت  ذميذج رذو ييذالهذدسج  فذدسترذتطو ذ

ذ .دخ  دسق د دفذميذج رذ

دسجددوة ذدسددل ذدخددلذيدتشدد ذ ددرذد سددوداذذديذاددلهذدسفجددودفذ دد حفذ و ددو ذ ددرذقصددر

ووصد ذددتشد  هذدسدةذم د  فذع سيدرذوصدو ذدسدةذدتخد لذقد د ذذ6106د   ديرذ درذعد هذ

ذ.سدودفذأ    سمرذ   ذدسوذ

مدد  ةذدسجددوة ذ ددميذ ئسددرذدسمددود ذدسمخدد  ةذدس سددميرذس  دهذذ فدسمخ ط دددست جددفذسقدد ذ

وخ داذذلهذدسفت ةذةفي رذ   دتشد  ودسمؤ  دفذدسترذيةف   ذدسق دويذدسوذد   رذدعودهذة دفذا

س سرذغي ذمس وقرذميذج دئهذدسمخ  دف ذإسدةذأيذتمدفذدسمود قدرذع دةذإ  دج د ذ درذد  يدرذ

هوذسيددظذديذقد دويذدسمخدد  دفذودسمدؤ  دفذدس ق يددرذيخددو ذوحد ةذ6100شد  ذأيدد  ذس د هذ)

ذ .دسصسرذ م مرذد  دهذدسمود ذدسمخ  ةذدسج ي ة
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ستأخ ذإ  دهذالهذدسم  ةذ رذدسالئسرذمد ذأد  د ذمدتشد ةذمددلذأعدودهذ درذدأل  ي ذ قد ذذودتيجر

دتسدد فذ ق ددرذددتشدد  ا ذوأصدد سفذ ددرذمتددد و ذة  ددرذدسشدد دئ  ذوةدد يذدسسصددو ذع ي دد ذ

 س وسرذ رذجمي ذمدد طاذدسمم ةدرذوتسدفذمسدمي فذمحيفدرذسط ي ت د اذسيدظذحد فذجد دئهذ

ديذالدذدسددو ذمديذذ م دةذ6102 هذج يمرذعذ5600دسةذذ6106ع هذذ366دسجوة ذميذ

وذ6105مد ة ذوعد  ذدسدةذدس  دوطذخدال ذعد مرذذ60دسج دئهذت  عفذسال ذع مييذدسدوذ

ذج يمرذع ةذدستودسراذ3280وذذ6030سيص ذدسةذذ6108

ذ

 السياسات العامة والتوصيات المقترحة

سسدديرذدسمت دد  ةذدسق دوديددرذودسمؤذ أ  دد  ه ددرذ ددووذتس يدد ذدسدندد هذدسددوطدرذسمة  سددرذدسمخدد  دفذ

ودسخ  ةذدأل  ديرذ رذادلدذدسمجد  ذدسدةذج ددبذودقد ذددتشد  ذتجد  ةذدسمخد  دفذودست د طرذو يئد فذ

ذ.دسمت سرودست  طرذودسخ م فذدس الجيرذدسمتو  ةذسسبذدسم  وم فذدسمو واذ   ذ

ديذدسسي سدد فذدسوطديددرذيجددبذديذتدط دداذمدديذ ال ددرذمدط قدد فذدس سدديرذت ةددسذد ادد دفذدسوطديددرذ

ذ:دسق  مرذوت دةذع ةذد دج حدفذدسوطديرذ رذالدذدسمج   ذواردسم جوةذ رذدسم س رذ

تطوي ذخططذوطديرذش م رذس وق يرذودستمةييذدسمجتم ر ذتقدوهذع دةذد ودفذذ الطل خفض  ا0

دست  دديهذو ددد وذدسقدد  دفذود تصدد  ذودستوعيددر ذوةسددبذدستأييدد ذوتوسددي ذق عدد ةذدسمشدد  ةرذ

ذ .دسخططدسمجتم يرذ رذتدفيلذالهذ

مددديذخدددال ذمة  سدددرذدألج دددحةذدألمديدددرذو دددرذمقددد مت  ذإ د ةذمة  سدددرذذ العتتترضخفتتتض  ا6

دسمخدد  دف ذودسجمددد  كذوسددد سذدسسددد و ذوقدددودفذدس   يددرذدسم ةيدددرذسة  دددرذطددد اذت  يدددبذ

وت وي ذدسمخ  دفذود تج  ذ   ذمس ي ًذو وسي  ذولسكذ ت حيحذدمة دي ت  ذو عم د ذدسمسدتم ذ

ذ .دس  ه اذدس   ذودست دمرذج احيت  ذوق  ت  ذع ةذدسةشفذودسمت   رذوخ

تطوي ذدسخ م فذدس الجيرذ رذ ال درذمسد و ذدس سديرذذ عاليةتقديم خدمات عالجية بجودة  ا3

د  مد يذت حيحذدسقد  دفذدس شد يرذدسوطديدرذدسمتخصصدرذمديذد ط د وذ درذمجد  فذذ د و 

تددو ي ذدس دددةذدستستيددرذذ دس دد دراذد ختص صد فدسدفسددييذوغيدد اهذمدديذذودسم دد سجييذودسفديديي

دسمالئمرذسودوذ درذدسمستشدفي فذودسم دةدحذدسمتخصصدرذدسس سيدرذدوذددشد وذم دةدحذج يد ةاذذ

ذ .دس الجيرودس  سظ ذتو ي ذدس يئ فذدسمالئمرذست قرذدسخ م فذ

 ذو يئدرذمالئمدرذوم غو درذجعل األردن بيت للخبرة ونموذجتا اقليميتا للوقايتة والمكافحتة ا6

   .د ق يهست قرذدسخ م فذدس الجيرذ رذ



 
 

 49  

 

اطار  األردن:المخدرات في  مكافحة

 استراتيجي  للسياسات العامة

تق هذالهذدسو قدرذمجموعدرذمديذدسمق سد فذودستوصدي فذد وسيدرذس سي سد فذدس  مدرذ درذمجد  فذ

وذسدددسوق يددرذودستوعيددرذودسمة  سددرذودسخدد م فذدس الجيددر ذو مدد ذيخدد هذد ادد دفذدسسدد  قرذوع ددةذدسد

ذ:دئتر

تطوي ذسي س فذوطديرذة يرذوقط عيرذس وق يرذسسبذ يئ فذد دتش  ذدسف  يرذ ذذ ذاوال : الوقاية
  : و يئ فذد دتش  ذدسمستم رذ ذيس  ذميذخالس  ذددود ذدست خالفذودشة س  ذودسج  فذدسمة فرذ   

 
 
ذ

   :السياسات الوقائية الوطنية .1

o دعددد د ذدسدددت دتيجيرذوطديدددرذشددد م رذسمة  سدددرذدسمخددد  دفذتسدددتد ذدسدددةذدسسي سددد فذ

ودسخ د دفذدس  سميدرذدسم  صد ةذ درذمة  سدرذدسمخد  دفذتشد  كذ درذدعد د ا ذة  ددرذ

دسج ددد فذلدفذدسصددد رذو دددرذمقددد مت  ذد د ةذمة  سدددرذدسمخددد  دفذووحد ةذدسصدددسرذ

تفد وذ وجدو ذووحد ةذد وق فذودسخ  دوذودسج  فذلدفذدسص رذد خ   ذوع هذد ة

ذ.دس  ها فذدوذمسو ذ قطذ رذدست دتيجيرذد ميذ

o تطددوي ذسقي ددرذت  ي يددرذوتوعويددرذوطديددرذشدد م رذمدديذدسمددود  ذودسمددود ذدسخ صددرذ

دسس ي دددرذذودسمقد دددر  ستددد  يبذودست  يدددرذع دددةذدسوق يدددرذتسدددتخ هذد سددد سيبذدسج ل دددرذ

ذ اودس سيبذد تص  

 ونشر الوعي بمخاطر المخدرات حقيبة المصادر التدريبية والمواد الخاصة بالوقاية
ودست  يبذودش ذدسوعرذ مخ ط ذذس ت  يه ص ةذ  صذة ي ةذستطوي ذمود  ذمت   ةذ تو  ذوس ئ ذتةدوسوجي ذد تص  ذدسم

ذ:ميو رذالدذدسمج  ذيستف  ذذدسمخ  دف 
ذ.دسمت  ةددت هذمستو ذوق ئرذميذخال ذدسوس ئطذدسعالميرذ -
ذا ددت هذدسفي يوا فذدسقصي ة -
ذا كيج د وتطوي ذمود ذت  يميرذوت  ي يرذ  ستخ دهذتط يق فذد دف -
ذاد جتم عرذد تص  ددش وذمدص فذوسس   فذج ل رذع ةذوس ئ ذ -

 :والتدريبيةاالدلة االرشادية 
ذ.ودست خييدس سي ذد  ش   ذس ودس ييذ رذسم يرذد س ةذميذدخط  ذدسمخ  دفذ -
ذ.ميريدست  دس سي ذد  ش   ذس م  مييذ رذدسوق ئيرذميذدسمخ  دفذودست خييذ رذدس يئ فذ -
ذ.دسمخ  دف سي ذدستاطيرذدسعالميرذسشؤويذ -
ذدس سي ذدس الجرذد وسرذ رذدست  م ذم ذدسم مديي -
ذ  سي ذدس ع ةذوخط  وذدسمس ج ذ رذط  ذق  ي ذدسمخ  دفذود  م ي -
ذ
ذ
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  د ذمسدتو ذذ  د فذ المهنتيفتي بيئتات التعلتيم المدرستي ومؤسستات التتدري   الوقاية .6

وعددرذدسم  مددييذودسم  مدد فذودسطددالبذودسط س دد فذ خطدد ذت دد طرذدسمخدد  دفذودسمددؤ  دفذ

دس ق ير ذودسس رذإسةذتدميرذم   دفذدسطالبذودسط س  فذدسسي تير ذوم  سجرذمشةالت هذدسترذ

ذ :دس ق يرذق ذتس اهذ رذت  طي هذدسمخ  دفذودسمؤ  دف

 عدديذسدد  فذد شددت  هذ  ست دد طرذدوذد تجدد  ذيدد  طذذس  ددالغدطددالاذخددطذسدد خيذ

دسم د سذ مد ي ي فذدست  يدرذودسمد ي ي فذ مةتدبذمت   درذدسمؤسسد فذدست  يميدرذ درذ

ذ.دسمخ  دفد د ةذمة  سرذ

 دطالاذ  د م ذت  يبذدسم   ييذع ةذتط يق فذدسوق يرذمديذدسمخد  دفذودسمدؤ  دفذ

ولسدكذ شدة ذسددو ذويشد  كذ يدهذدسم  مدييذودسم  مد فذذدست  ديه دس ق يرذ رذ يئد فذ

ذ.دست  ويويودسمش  ويذ

 د م ذست  يبذدسم  مييذع ةذتط يق فذدسوق يرذميذدسمخد  دفذودسمدؤ  دفذذإطالا  

هذممدد ذيمةدديذدسم  مددييذمدديذد ةتشدد فذدسسدد ي ذس مت دد طييذدس ق يددرذ ددرذ يئدد فذدست  ددي

ذ .وس م وجيي

 سددرذوتط يق د ذتج ي يد ًذذ03دسدةذذ5تصميهذ  دم ذت  يبذست حيحذقيهذدسصا  ذمديذ

ستسدد هذ ددرذوقدد يت هذمدديذدسمخدد  دفذوإةسدد   هذم دد  دفذدستصدد فذوصددد ذدسقدد د ذ

ست دححذذوأسسذدختي  ذدسص يا ذوةلسكذتصميهذ  دم ذدسةت وديرذع ةذشة ذأس د ب

ذ. رذصا  ذدسسيذدتج ا ت هذدسيج  يرذدسف ع رذ رذتجدبذت  طرذدسمخ  دف

 دسوق يدرذمديذدسمخد  دفذع دةذذ أسد سيبتت  داذذ-ع دةذد قد ذ-د خ  ذوسد ةذ  دسديرذ

ديذتط س ددد ذدة  يميدددرذدسم ةدددرذ دديددد ذستددد  يبذذدسمتوقددد مدددد ا ذدستأايددد ذدستدددرذمددديذ

هذدسة يدددرذق ددد ذدستسددد ق هذدسم  مدديي ذسيدددظذيفتددد لذديذي تسددداذة  دددرذدسم  مدددييذ  دددل

ذ.  سم د س

 سيدظذديذدس ي  درذوسدي رذذود دد ظ تف ي ذدس ي  رذدسم  سيرذ رذم د سذدسلةو ذ

ذ.ودس اوطد ج رذس تخ صذميذدستوت ذ

 مددد ذدسم  مددييذصددالسي فذو عددهذسمت   ددرذسدد  فذدسط  ددرذدسمشددةوكذ  ددهذود  ددالغذ

ذ.عد ه

 ذدجدد دودفذم دق ددرذتطددوي ذ سيدد ذدج دئددرذس م  مددييذود  د دفذدسم  سدديرذيو دد 

دسط  رذدسمشت هذ  هذ  ست  طرذدوذدست وي ذودس سيبذمت   ت هذود  الغذعد هذوتدو ي ذ

ذ . دسسم يرذس ه
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 دسط ددبذمدديذةدد ذم ي يددرذدست  يددرذودست  دديهذ ددرذةدد ذمس  نددرذدعدد د ذخطددرذ صدد يرذ

يشددد  كذ ي دد ذدسط  دددرذذتسقددداذد ادد دفذدسوق ئيدددرذمدديذدسمخدد  دفذوت قيفددهذتوعويددر

ذ.ودسم  ميي

 : العاليالوقاية في بيئات الجامعات ومؤسسات التعليم  .3

 د م ذس ت قيفذودستوعيرذ رذدسج م  فذيقوهذع ةذدس سيبذج ل رذ  ي دذعيذذإطالا  

ذ.دستق ي يردس سيبذدست قييذودسمس   دفذ

 ددشدد وذدد يددرذس وق يددرذمدديذدسمخدد  دفذودسمددؤ  دفذدس ق يددرذيدد ي ا ذدسط  ددرذودع دد وذ

ذ.دست  يسيردس يئ فذ

 ذ.دسج م رتطوي ذد ة  ذسدم لهذدسق وةذودسدج  ذوسطذدسش  بذ

 دسمة  سدددرذ  دددطذدسم دةدددحذدسصدددسيرذوعيددد  دفذدسج م ددد فذ خدددطذسددد خيذمددد ذإ د ةذ

ذ.  ست  طرعيذس  فذد شت  هذذس  الغ

 ذود ددد ظ توسددي ذق عدد ةذدسمشدد  ةرذ ددرذد دشددطرذدس ي  ددرذ ددرذدسج م دد فذس ددلةو ذ

ذ يذدستوت ذودس اوطسيظذديذدس ي  رذوسي رذد ج رذس تخ صذم

 تف ي ذ و ذمة تبذد  ش  ذدسطال رذ رذعم  دفذشؤويذدسط  رذ درذدسج م د فذ درذ

مج  ذدسوق يدرذو درذتمةدييذدسط  درذمديذم د  دفذدسسيد ةذد س سديرذدستدرذتسد ع ذ درذ

ذ.دسوق يرذوحي  ةذدس قرذ  سدفس

 تدد  يبذدسسدد سذدسجدد م رذومددونفرذعمدد  دفذشددؤويذدسط  ددرذع ددةذطدد اذةشددفذ

ذ .عد هم وجييذود  الغذودسذدسم مديي

 ددش وذ  ياذمس سرذمتدق ذوم  بذع ةذتق يهذع ولذمس سيرذعديذدسمخد   دفذ

 رذجميد ذمد د سذدسمم ةدرذودسج م د فذوة يد فذدسمجتمد  ذ  ست د ويذمد ذ دييذدق  درذ

ذ.دسفد دييذووحد ةذدست  يرذودست  يهذووحد ةذدست  يهذدس  سر

 :االسريةالبيئات  .4

 طالاذ  د م ذوطدرذ ستش  دفذدس م يذيت قةذط   فذد ستشد  دفذمديذد سد ذإ

ود   د ذع ةذم د ذدسس عرذو ة  رذوس ئ ذد تص  ذوي دميذ دد وذدس قدرذودسسد يرذ

ذ .ودسخصوصير

 د س  ذدسدمولجيرذ رذدسمس  ن ف ذويقتد  ذديذت د أذع دةذذس  ش  ددش وذم دةحذ

ذ.ت ميم  مستو ذد ق سيهذ هذيتهذ

 تدندديهذ دد دم ذت  ي يددرذسا دد وذودألم دد فذ ددرذم دةددحذدسشدد  بذومسطدد فذدسم   ددرذ

دسمدتش ةذ رذة  رذمس  ن فذدسمم ةرذوأسويت   ذأوذحي  ت هذ رذ يوت هذسمديذيت دل ذ
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ع يددهذدسوصددو ذإسددةذاددلهذدسم دةددحذأوذدسمسطدد ف ذوعمدد ذ دد دم ذت  ي يددرذسألسدد ةذ

 شذ ددييذدألادد سرذع ددةذم دد  دفذد تصدد  ذودستودصدد  ذوم دد  دفذدسسددود ذودسدقدد

ذميذدس دسرذدسدفسيرذيؤ  ذإسةذدسمة شفرذودسمص  سر  .ودأل د وذسخ اذجوا

 

  :االتصال واإلعالم والتوعية .5

 و  ذخطرذوطديرذسالتص  ذودستوعيدرذتةدويذمتف عدرذعديذد سدت دتيجيرذدسوطديدرذ

يتهذتج ي ا ذة ذ دالظذسددودف ذوتقدوهذع دةذدسدسذد تصد  ذوسمة  سرذدسمخ  دفذ

ذ.دس  هيبذةسبذدستأيي ذدس  مرذودس س

 تحوي ذوس ئ ذدسعالهذووس دفذدس الق فذدس  مدرذ درذدسمؤسسد فذ مدود ذم  وم تيدرذ

 و يرذتشتم ذع دةذد  شد  دفذدسوق ئيدرذوتحويد ا ذ تق يد ذشد   ذعديذمؤشد دفذ

ديذد دال ذذ  د  س سرذدسمخ  دفذ درذدسمم ةدرذد ذعد  ذدسق د ي ذودعد د ذدسمتدو طييذ

عيذالهذدسس  فذي د ذجدحودذمديذدسد سيبذدسد   ذذو  أل ق هدسجم و ذ شة ذ و  ذ

ذ .دس  ه

 ذدسعالمددرطددالاذم ودددرذسدد وكذدخالقددرذسوسدد ئ ذدسعددالهذ  دد فذت شددي ذدستددد و ذإ

ذدخالقددرذإعالمددردستدد خييذودسمخدد  دفذمدديذخددال ذإعدد د ذم ودددرذسدد وكذذسمشددة تر

ذ .دسمخ  دفي  ذدألط ذدألخالقيرذودسم ديرذستاطيرذوم  سجرذق  ي ذذو  دمر

 تة يفذتوجيهذدس س ئ ذدسوق ئيرذمديذخدال ذمودقد ذدستودصد ذد جتمد عرذوتط يقد فذ

ذ.دسمسموسردس ودتفذ

 ذ إخ   ذأئمرذدسمس ج ذودسوع نذس و دفذتوعويرذعيذدسمخ  دفذستمةيد هذمديذ دظ 

ذودسد  وسدستوعيرذعديذخطدو ةذدسمخد  دفذوس مت د  ذمديذخدال ذخطدبذدسجم درذ

ذ.دس يديرذودسوعنذودس ش  

  يترذدسم مويذودس سيبذدسطد  ذسلهذميذدسخطبذدسم  وسرذجي ةذميذد دعتم  ذدم

ذ.دسخط  وذس س يظذعيذخط ذدسمخ  دفذع ةذدسمجتم ذودسف  ذ  م يستخ

 تدد  يبذدسددودعنييذودسودعندد فذع ددةذطدد اذتو ددي ذمؤشدد دفذدست دد طرذوةيفيددرذ

دسةشددفذعد دد ذوإيصدد س  ذمدديذخددال ذ  وسذدسدد ييذدس يتيددرذأوذدسمد قدد ةذ ددرذم دةددحذ

ذادسمس ج  ذتست  فذغي ذدس  مالفذو   فذدس يوفذدسش  بذأو

 عديذخطد ذذ م د يذس تد يدهإطالاذسم رذميذوحد ةذدألوقد فذمد ذ  ديدرذةد ذشد  ذ

دست فحيدددويذدأل  ديدددرذودسمخددد  دفذودستسدددلي ذمدددده ذودسدددتخ دهذمؤسسدددرذدسلدعدددرذ

 .ومسط فذدس ظذدسخ صرذ رذدسمس ع ةذع ةذدش ذالهذدسسم ر
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ذ

اد كذس جرذوطديرذم سرذستطوي ذذ المخدراتاستحداث نظام وطني متكامل لمعلومات  .2

   عتم  ذع ةذمد جيرذدس  د م ذدس  سمرذستق ي ذم  ذذدسمخ  دف دن هذوطدرذسم  وم فذ

ذدسم ذ)غ بو  دفذخددتش  
24
ذس مخ  دفذذ ذدسمتس ة ذمةتبذد مه ذودسج يمر دسل ذطو ه

ذ ذدستوحي  ذو ؤ  ذدسمخ  دف ذددتش   ذم   ذتق ي  ذ ر ذدسدن ه ذالد وتو ي ذذودسط ب يس اه

ذ ذدسسي س فذذستصديفد ودف ذصوغ ذسا ي ف ذود د ت   ذدس ي د ف ذوتفسي  ذدس ي د ف وتخ ي 

ذ ادسم ةحذدستقييهوتطوي ذدس سوظذدسدوعيرذودع د ذذدسمق  د ف ودج دوذ

ذ ذد مه ذدق ف ذسق  ذستطوي  ذطمو  ذ  د م  ذسو ذذدنهدسمتس ة ذود ق يمير ذدسمس ير دسم  وم ف

ذيس  ذدعم  ذتت  ذم  ذدستق هذ رذسي س فذودج دودفذ ودق فذ عهذذدسمة  سر دسمخ  دف ذمم 

ذ رذ ذد ع  و ذدسخط ذإدس و  ذد ستخ ده ذدس ي د فذودسم  وم فذسو  ذسجم  ذدسالحمر ذدسدنه دش و

ذ.رودق يميس  ق قي ذدسمخ  ةذوسمود ذدسمخ  ةذو د وذق  دفذمس يرذ

ديذد عتم  ذع ةذد ق هذق  ي ذدسمخ  دفذودسةمي فذدسترذت قرذدسج  فذد مديرذدسق لذع ي  ذدوذ

ذدسن ا ةذ ذسجه ذستق ي  ذتةفر ذ  ذد  م ي ذ م  سجر ذدسمتخصصر ذودسم دةح ذدسمستشفي ف د ق ه

ذدسسي س فذذوتت      ذصد   ذدعتم   ذحد  ذم  ذسيظ ذدأل  ي ذ ر ذدسمشة ر ذط ي ر ذمي ذج د   والد

ذدسو و  ع ةذلسكذدسدمطذميذدسم  وم فذد م ذدسل ذيحي ذميذص و رذدسموقفذوع هذودس  س ييذ

ميذسجم  ذدسسقيقرذدوذ مس وسرذدستست ذذ أة  و  ست سرذددتش  ذدستوق  فذسودوذ ت خيهذدسن ا ةذ

وع هذد عت دفذ   اذسق ذس ع ذدسم ص ذد و و رذس مخ  دفذ رذتطوي ذمق ييسذسقي سذددتش  ذ

ذيس  ذمم  ذدس و  دسمخ  دف ذ يي ذدسمت دوسر ذدسمؤش دف ذتوسي  ذ ر ذدج دوذذع  ذمي ويس  

دسمق  د ف
25

ذ  

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
24

 Global Assessment Programme on Drug Abuse (GAP)  Conducting School Surveys on Drug Abuse 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Drugs/GAP_module_3.pdf 
25

 http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1420 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Drugs/GAP_module_3.pdf
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1420
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 نظام وطني لمعلومات المخدرات

خ د ةذذ   سدتد  ذدسدةيست هذدأل  يذستطوي ذدن هذس م  وم فذسو ذددتشد  ذدسمدود ذدسمخد  ةذودسدتخ دهذدس قد قي ذ

   لذدس و ذد خ  ذدسمتق مرذويشتم ذع ةوخ  ةذدسم ص ذد و و رذس مخ  دفذذوخ  دفذذ,وغ ب)  د م ذ

ذ:

  ذو  ذدن هذمتة م ذسم  وم فذدسمخ  دف

  ذودسمسو ذدسمي ددير)تطوي ذد ودفذوتقدي فذقي سذد دتش  ذدسم  ش ذوغي ذدسم  ش ذ

  ذدس  دسرذد ستقص ئيرذدس و يرذ رذدسم د سذودسج م  ف

    ذتفسي ذدس ي د فذود د ت

  ودسةيفيردسةميرذذدستقييميردس  دس فذ. 

ذ

ذ:الوقايةتطوير دور المجتمع المدني في  .7

 تشجي ذددش وذمؤسس فذدا يرذوطديرذومس يرذت دةذ  سوق يرذودست قيفذودستوعيرذمديذ

مخدد ط ذدسمخدد  دف ذوتشددجي ذقيدد هذمؤسسدد فذدا يددرذوم ديددرذلدفذصدديارذتطوعيددرذ

ذ .دسمس  ن فع ةذمستو ذ

 حي  ةذمش  ةرذد ا سرذ رذدسوق يرذميذخال ذ د وذ  اذدا يرذومجتم يدرذ درذدسمد يذ

 .ودسمة  سرودس   دفذس توعيرذ

ذ

وفي  ومصادرها،وتستهدف خفض العرض للمواد المخدرة بكافة انواعها ذ المكافحة ثانيا:

  :التاليةهذا المجال تقترح السياسات والتوصيات 

د ستم د ذ رذتطوي ذدسسحمرذدستش ي يرذدسوطديرذ رذمج  ذمة  سرذدسمخ  دفذمديذخدال ذ ا0

ت  يمد فذتدفيليدرذذ إصد د مجموعرذميذدست  يالفذدوذتف يد ذدسقدوددييذدسد  دلةذدوذدسدتةم س  ذ

ذ:س  

 دستسددو ذ ددرذدستشدد ي  فذدستدفيليددرذدسوطديددرذدسددةذدسمدد خ ذدس الجددرذودسم ودددرذمدد ذ

دسمت  طرذودستش  ذدس ق  رذم ذد تج  ذ م ذيتفاذم ذدسخ د دفذودسسي سد فذدس  سميدرذ

ذ.دسوطدرع ةذدستفواذد مدرذذويس  ندسج ي ةذ رذالدذدسمج  ذ
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 رذ ددرذق دد ي ذت دد ي ذقدد دويذجأصددو ذدسمس ةمدد فذدسجحدئيددرجذ سيددظذ ذتق دد ذدسةف سدد

ذأ دددرد تجدد  ذ  سمخدد  دفذد ذ ددميذمسدد  دفذتقيدد ذدسددتخ دهذاددلهذدسصددالسيرذ ددرذ

ذ.س و 

 درذق د ي ذد تجد  ذذدسمت مدييدج دوذت  يالفذتش ي يرذتخ هذد طفد  ذود سد دظذ 

ذ .دسمخ  دفودست  طرذميذدسمس ةمرذدم هذمسةمرذدميذدس وسرذ رذق  ي ذ

 رذدس  مرذ يم ذيخدصذدفد لذدسقد دويذ درذدص د ذت  يم فذتدفيليرذج ي ةذسق دويذدسصس

دس  مددرذودس ق  ددرذع ددةذدسمسددالفذدستج  يددرذودسمقدد ارذدستددرذتقدد هذذ  ألمدد ةيدستدد خييذ

ذ .دسد جي ر

 ذ.سيذ دو ذتش ي يرذق   رذس دف لذ رذسم يرذدسش ا ذ رذق  ي ذدسمخ  دف

 دود ذدسمخد  دف ذي دعدةذ ي د ذسجدهذوددو ذدس د   ذأستمييحذ رذدس قو  فذسسبذد

دتشددد  ذع دددةذسددد ي ذدسم ددد  ذدستمييدددحذ دددييذج يمدددرذد تجددد  ذ  سسشددديشذو ددد صذد 

ذ .دس  وييي  سمق  درذم ذتج  ةذ

د د ةذوطددددرذسسددد  فذدست ددد طروذيو ددد ذويسددد  ذذ)دنددد هوطددددرذشددد م ذذإطددد  و ددد ذ ا6

وي دد أذمدديذطدد اذد ةتشدد فذدستددرذتشددم ذذوأسدد ا  مسددؤوسي فذدسج دد فذدسم ديددرذ  سسدد  فذ

د سدد ةذودس يئددرذدسمسيطددرذودسم  سددرذودسج م ددرذو يئددرذدس مدد ذوصددو ذدسددةذم س ددرذت قددرذ

ذ .دستأاي ع  ةذإدس الهذودست   رذو

صتندوق مكافحتة المختدرات والمتؤثرات صدد واذيسدمةذ)ذ إدشد وتف ي ذدسددصذدسقد دودرذ ا3

فذدس ق يدر ذودسمسد امرذ درذم  سجدرذو ذ  د فذمة  سدرذجد دئهذدسمخد  دفذودسمدؤ  دالعقلية

مت دد طرذدسمددود ذدسمخدد  ةذودسمستس دد دفذودسمددؤ  دفذدس ق يددرذومدد مدي   ذو عددهذدسقدد ئمييذ

ذ.دسق دويع ةذتط ياذ

 عدهذقدد  دفذومدود  ذإ د ةذمة  سددرذدسمخد  دفذمدديذدجد ذتمةيد دد ذمديذد سددتم د ذ ج ددو ذ ا6

رذد سدتج  رذوتس يد دذو عهذق  دفذمؤسسرذدسادلدوذودسد ودوذستمةيد د ذمديذسد عذدسمة  سر 

 ددرذم دق ددرذدسصددي سي فذومصدد   ذدسدد ودوذوم دق ددرذد ذتطددو دفذ ددرذد خدد  ذدوذتصدددي ذ

  .ج ي ةم ة  فذ

ذ :التاليةتطوير جهود الرقابة والمكافحة االجرائية في النواحي  ا0

 حيدد  ةذدس ق  ددرذع ددةذدألسددوداذودألمدد ةيذدسمح سمددرذم دد  ذدسمجم دد فذودسج م دد فذ

وق ع فذدأل  د ذ ة مي دفذم دق ر ذع ةذغ د ذم ذق مفذ دهذ   يدرذدسسد طذدسة د  ذ

ميذو  ذسة مي دفذم دق رذ رذدسشود  ذودسحق اذدس يقر ذسم دق درذادلهذدسمدد طاذ

ذ.ود ت ج  ألد  ذق ذتةويذ ؤ دًذس ت  طرذ
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 ق  دددرذمددديذق ددد ذمؤسسدددرذدسادددلدوذودسددد ودوذع دددةذدسددد ع ي فذودسعالدددد فذتة يدددفذدس 

دسخ صددرذ مشدد و  فذدسط قددر ذوعدد هذدسسددم  ذ ةت  ددرذع دد  دفذ  تددرذسالدت دد هذع ددةذ

ومددد ذ يدد ذاددلهذدسمشدد و  فذ ددرذدسشددود  ذو ددييذدألسيدد وذدسسددةديرذمدديذذمدتجدد ت ه 

ذ.سالدت  ه تي فذي ت ييذمال سذ  ترذ

 ذ66خمدو ذوعد هذدسسدم  ذسمديذيقد ذعمد هذعديذ  لذ ق  درذع دةذمسدالفذ يد ذدس

ذ .ع م ًذميذش دوذدسمسة دفذودسةسو 

 ددد لذ ق  دددرذمددديذوحد ةذدسصدددسرذع دددةذمسدددالفذدسسالقدددرذودستجميددد ذدسدسددد ئيرذ 

ودس ج سيددر ذوم دةددحذدس ددالهذدسط ي ددرذودستدد سيكذ)دسمسدد هو ذوق عدد فذدس  يدد   و ذ

تنمدرذس د ذسا يد فذودسمس    ذوص  فذ د وذدألجس هذدس ي  ير ذوتدفيلذحيد  دفذمد

ذ.دسفسص

 تة يفذدس ق  رذميذدسش طرذع ةذسد ئقرذدسسد  الف ذوسدي  دفذدست ةسدرذودألجد ة ذ

ذوادت و وووس ئطذدسدق ذدس  هذة  رذودس  م ييذع ي  ذ)دسة

 (وذع مدد ًذمدديذدسدد خو ذإسددةذ08عدد هذدسسددم  ذسألطفدد  ذدسددلييذتقدد  ذأعمدد  اهذعدديذ

دد طذدسمقدد ارذودسدددود  ذدس ي يددر ذو دد لذعقو ددرذما نددرذع دد ةذم سددكذدسمق ددةذإلدذ  

ذ.مخ سف ًذ

 تسفيحذدسقط  ذدسخ صذوميذخدال ذ د دم ذدسمسدؤوسيرذدسمجتم يدرذع دةذ عدهذج دو ذ

دسددد و ي فذدسخ  جيدددرذذت حيدددحدألمددديذدس ددد هذ دددرذمة  سدددرذدسمخددد  دفذمددديذخدددال ذ

س ةشفذعيذدست د طرذذإ   يرذذأج حةذ سصذس ي رتحوي ا ذ و و ي فذدسش طرذ 

(Kitذس ت  طراذع ةذدسط اذدسخ  جيرذتشةي ذ د  و ذودسترذميذشأيذوجو ا ذ

 ذو ددد  طمة  سددرذدسمخدد  دفذ عددهذقسددهذمت   دددرذدسمؤسسدد فذدست  يميددرذ دددرذد د ةذ

ودستوسد ذ درذلسدكذ درذدسج م د فذذ دخد ذدسج م د فذدسسةوميدرذد  ت  طذدست   ييذسه

ذدسخ صرا

 طذدن هذدسمة  آفذس    طذودأل  د ذدس  م ييذ رذإ د ةذمة  سدرذدسمخد  دفذ  د  ذ  

ذ.دسق  ي ذدسم  وطرذودسم ددرذميذدسق  ر

 .الطبيةالخدمات العالجية  توسيع وتطوير جودة ثالثا:

  دم ذسالختص صذدسط درذذإطالا د وذدسق  دفذدسوطديرذ رذدسخ م فذدس الجيرذميذخال ذ ا0

و  ددد م ذد ت دد ظذذدسمسدد د ة ودسمم  ددييذودسم دديذدسط يددرذذسألط دد و ددرذم  سجددرذد  مدد يذ

ذ .دسمج  سس ذدسدفصذ رذالدذذدسمج   خ  جرذ رذالدذ
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ذ .ودسشم  ددش وذم دةحذعالجيرذج ي ةذ رذة ذميذدق يمرذدسجدوبذ ا6

تف ي ذدسخ م فذدسط يدرذدسمسد د ةذستقدوهذ  مد ذ سدصذدفسدر ذوتقد هذخد م فذدفسديرذشد م رذ ا3

دسمخدد  دف ذةدد ذسددترذذإ د ةذمة  سددرستأايدد ذدسق دد ةذو جدد  ذدألمدديذوجميدد ذدس دد م ييذ ددرذ

ذ  .ش و 

سصذإج    ذس مدودطدييذدأل  ديدييذدسد دخ ييذس مم ةدرذسدودًوذعديذط يداذدس د ذأوذدج دوذ  ا6

ذ  .عشودئيردسجوذأوذدس س ذي  أذع ةذشة ذعيد فذ

سةدد ذمدديذيتقدد هذدسددةذدسونيفددرذدس  مددر ذذ مدد ذ سوصدد فتة يددفذد د ةذمة  سددرذدسمخدد  دفذ  ا0

أسدوًةذسمد ذ ذخال ذم ةذدسخ مرس ةشفذعيذدست  طرذ و يرذعشودئيرذذد   رذدسةذ سوص ف

ذ.ج  حذدألميذدسوق ئرذيقوهذ هذ

دعتم  ذدسفسصذدس و  ذع ةذدسط ق فذدسخ  جير ذودسعاليذودستسدوياذ دأيذدأل  يذيقدوهذ ا2

د ذيمدد ذدسمت د طييذمديذدسد خو  إسدةذدأل د درذدأل  ديدرذذ  م ذ سصذسةشفذدست  طر ذمم 

 .واهذتسفذتأ ي ذدسم  ةذدسمخ  ة

ذ

ذ  .لإلقليمفي الخدمات العالجية  رابعا : التحول الوطني نحو بيت للخبرة

ذ   دسدرذدمة ديدرذ عدهذدسم دةدحذدس الجيدرذس  مد يذمديذخدال ذ د دم ذصدسقطد  ذدسخد ذقي ه ا0

ذ.دسمسؤوسيرذدسمجتم ير

تشجي ذدسقط  ذدسخ صذ رذتطوي ذسم رذواويرذتسدويقيرذدق يميدرذس خد م فذدس الجيدرذلدفذ ا6

ذ.دس الجيردسجو ةذ

وتسدد يالفذ ددرذمجدد  ذدسصددد ع فذدس ودئيددرذلدفذمددد ذدسقطدد  ذدسخدد صذدسط ددرذدمتيدد حدفذ ا3

ذ دسص رذ  الهذد  م ي

تطددوي ذت  يمدد فذمدديذق دد ذدسمج ددسذدسط ددرذد ع ددةذ ددرذمجدد  ذ ددم يذجددو ةذدسخدد م فذ ا6

ذ .س  م يدس الجيرذ

ذ .س  م يتطوي ذمي  اذدخالقرذسسم يرذدسخصوصيرذ رذتق يهذدسخ م فذدس الجيرذ ا0

ذ

ذ

 


