دولُ فمضطني
وسارَ الرتبًـــــــــُ والتعمـــــــــًي العـــــــــالٌ
أكادميًُ اإلدارَ والضًاصـُ لمدراصـات العمًـا
بزٌاوـج الكًـادَ واإلدارَ

بزٌاوج الدراصات العمًا املغرتك بني أكادميًُ اإلدارَ والضًاصُ لمدراصات العمًا وجاوعُ األقصِ

رسالة ماجستري بعنىان

واقع إدارة اإلجراءات األميية والكضائية يف مكافخة
جرائه املخدرات بكطاع غزة
إعداد الباحح

أطرف حمند أبو سيدو

إعزاف الكاضٌ الدكتىر

عبد الكادر صابر جرادة
ال ملتطمبات احلصىه عمِ درجُ املاجضتري وَ أكادميًُ
قدوت ِذه الدراصُ اصتلىا ً
اإلدارَ والضًاصُ لمدراصات العمًا ـ بزٌاوج الكًادَ

ٌ1436ػ ػ 2015 -ـ

اإلهداء
إىل أمي وأبي
إىل أهلي وسوجيت
إىل أساتذتي
إىل أصدقائي وسمالئي
إىل الشمىع اليت حترتق لتضئ لآلخزيه
إىل كل مه علمين حزفا
أهدي هذا اجلهد املتىاضع راجياً مه املىىل
عش وجل أن جيعله يف ميشان حسناتنا

أ
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اىطٛقا هف العرفاف بالجهٓؿ ،فإىً لٓسرىْ كلٓثمج صدرم أف أتقدـ بالشكر كاٚهتىاف إلِ أستاذم،
كهشرفْ

الكاضي الدكتور عبد الكادر جرادة
الػػذم كػػاف لػػْ شػػرؼ هكافقتػػً مػػِ ا٘شػراؼ مػػِ ٌػػذي الد ارسػػا كهسػػا دتْ فػػْ إث ار ٍػػا هػػف ػػٛؿ

هٛحظاتً الثهٓىا كالهفٓدة .

كأتقػػدـ كػػذلؾ بجزٓػػؿ الشػػكر إلػػِ كػػؿ هػػف الػػدكتكر/ساارىر إب اراى م الول ااد هٓػػد كمٓػػا الحقػػكؽ فػػْ
جاهعا اٖزٌر ،كالدكتكر العقٓد/إبراى م محماود حب اب بٓػر اٖهػف القػكهْ كأسػتاذٌا فػْ فمسػطٓف
كالمذاف تشرفت بقبكلٍها هىاقشتْ لمرسالا ك مِ هػا تكبػدكي هػف ىػا فػْ قػ ار ة رسػالتْ الهتكاضػعا

كاغىا ٍا بهقترحاتٍـ القٓها،أ ٚفجزاٌـ اهلل ىْ ٓر الج از .

كالشكر هكصكؿ لمزهٓؿ ثرئر أبوركبة لتفضمً بالهراجعا المغكٓا كصٓاغتٍا.

ويف النهاية يسرين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل كل مه مد يل يد العىن يف مسرييت العلمية.

ب
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ممخص الدراسة:
واقع إدارة اإلجراءات األمن ة والقضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات بقطرع غزة
ٌدفت الدراسا التعرؼ مِ كاقع ههارسا العهمٓات ا٘دارٓا با٘ج ار ات اٖهىٓا كالقضا ٓا
فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة ،كالِ التعرؼ مِ الهعكقات التْ تحد هف فا مٓتٍا
ككفا تٍا.

است دـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ،كتتككف الدراسا هف هجتهعٓف اٖكؿ :العاهمكف

بإدارة هكافحا اله درات هف رتبا هٛزـ فها فكؽ كالبالغ ددٌـ ( )155كبمغت العٓىا العشكا ٓا

( )88أها الهجتهع الثاىْ ٓتككف هف أ ضا الىٓابا العاها كالبالغ ددٌـ ( )49كبمغت العٓىا
القصدٓا ( )4با٘ضافا إلِ قضاة هحاكـ البدآا البالغ ددٌـ ( )15كبمغت العٓىا القصدٓا (،)1

كاست دـ الباحث اٚستباىا لجهع البٓاىات هع الهجتهع اٖكؿ بٓىها است دـ الهقابما هع الهجتهع

الثاىْ با٘ضافا إلِ الهٛحظا كأداة هكهما.
أىم النترئج التي خمصت الدراسة إل ير:
 درجا تطبٓؽ العهمٓات ا٘دارٓا با٘ج ار ات اٖهىٓػا فػْ إدارة هكافحػا جػ ار ـ اله ػدرات جػا تبىسبا (.)%72.15

 بٓىػ ػػت الد ارسػ ػػا أف ههارس ػ ػػا العهمٓػ ػػات ا٘دارٓ ػ ػػا بػ ػػا٘ج ار ات القضػ ػػا ٓا ف ػ ػػْ هكافحػ ػػا جػػ ػ ار ـاله درات هتفاكتا بٓف هجاٚتٍا كٌىاؾ قصكر إدارم فْ بعض الجكاىب.

 تع ػػدد الهعكق ػػات الت ػػْ تح ػػد ه ػػف فا مٓ ػػا ككف ػػا ة إدارة ا٘جػ ػ ار ات اٖهىٓ ػػا ف ػػْ هكافح ػػا جػ ػ ار ـاله ػػدرات هىٍػػا "قمػػا ػػدد اله اركػػز الطبٓػػا لعػػٛج كتأٌٓػػؿ الهػػدهىٓف" ،كػػذلؾ" قمػػا ا٘هكاىٓػػات

الهادٓا الهتاحا لمجٍات القا ها مِ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا"

 تعػػدد الهعكقػػات التػػْ تحػػد هػػف فا مٓػػا ككفػػا ة إدارة ا٘ج ػ ار ات القضػػا ٓا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـاله ػػدرات كهىٍػػا ػػدـ كجػػكد دكا ػػر أك ٌٓ ػػات قضػػا ٓا هت صصػػا بػػالتحقٓؽ كالفصػػؿ بقضػػآا

اله درات ،كضعؼ التعاكف كالتكاهؿ بٓف الجٍات القضا ٓا كالجٍات ذات العٛقا.

ط




وأوصى البرحث بعدة توص رت ،من أىمير:
 إىشا هصحات لعٛج الهدهىٓف مِ اله درات مِ هستكل جهٓع هحافظات قطاع غزةبعٓدان ف هصحات اٖهراض العقمٓا هع تكفٓر ا٘هكاىٓات الهادٓا كالبشرٓا الهدربا.
 تأسٓس ٛقا التعاكف كالتكاهؿ بٓف الجٍات اٖهىٓا كالقضا ٓا كالجٍات ذات العٛقا لمعهؿبجٍكد هىسقا كجادة لهكافحا ج ار ـ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
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Abstract:
The Reality of Security and Judicial Procedures in the Management
of the Fight against Drug Crimesin the Gaza Strip
The study aims to identify the reality of the exercise of
administrative processes with the security and judicial procedures in the
fight against drug crimes Management in the Gaza Strip, to identify the
obstacles that limit its effectiveness and efficiency .
The researcher used descriptive analytical method, consisting of
two communities. First: workers, who manage the fight against drugs,
from the rank of lieutenant or above totaling (155) and hit random sample
(88). The second community is made up of members of the public
prosecutor and the adult population (49) and total sample intentionality
(4). In addition to the judges of the courts of First Instance's (15), and
total sample intentionality (1) . The researcher used the questionnaire to
collect data with the first community while he used the interview with
the second community.
The most important results of the study.
 The degree of applying the administrative processes with security
measures in the fight against drug crime administration came a rate
(72.15%).
 The practice of administrative processes with the judicial
proceedings in the fight against drug crimes is varying and there is
an administrative insufficiency in some aspects.
 Multiple Constraints that limit the effectiveness and efficiency of
the judicial process in the fight against drug crime management,
including the small number of medical centers for the treatment
and rehabilitation of drug addicts. Also lack of financial resources .
 Multiple Constraints that limit the effectiveness and efficiency of
the judicial process in the fight against drug crime management,
including lack of judicial bodies that are specialized on
investigation and Chapter in drug issues . Also the weakness of
cooperation and integration between the judicial authorities and the
relevant authorities.

ك




Conclusions and Recommendations for future research:
 The establishment of clinics where treat drug patients all over the
Gaza Strip. It should be away from the mental health clinics and
provides the physical and human possibilities.
 The institutionalization of cooperation and integration between
security and judicial authorities and between the relevant
authorities which are in relationship to work with concerted efforts
to combat serious drug offenses against Drugs and Psychotropic
Substances

ل
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أِداف الدراصُ
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 1.1المقدمة
إف اله درات بكافا أىكا ٍا لٍا أضرار اجتها ٓا كاقتصادٓا ك مقٓا ك قمٓػا كتعطػؿ القػكل
البشػ ػرٓا ف ػػْ ال ػػكطف ،فأص ػػب ا٘تج ػػار بٍ ػػا كتٍرٓبٍ ػػا س ػػٛحان ٓمج ػػأ إلٓ ػػً ال ص ػػـ لتحط ػػٓـ الق ػػدرات
ا٘ىساىٓا كاٚجتها ٓا كاٚقتصادٓا لقطا ات ٌاها هف أفراد الشعب (الشاهْ.)3:2003،

إف اىتش ػػار اله ػػدرات كالتعاه ػػؿ فٍٓ ػػا بك ػػؿ الص ػػكر سػ ػكا إىتاجػ ػان أك تٍرٓبػ ػان أك إتج ػػا انر أك

تعاطٓػان ٓزٓػػد حجػػـ الظػػاٌرة ا٘جراهٓػػا ككػػؿ ،سػكا بطرٓقػػا هباشػرة ىظػ انر لهػػا ٓرتكػػب فػػْ ٌػػذا الشػػأف

ه ػػف جػ ػ ار ـ تع ػػاطْ كاتج ػػار كجم ػػب كتص ػػىٓع كز ار ػػا ،أك بطرٓق ػػا غٓ ػػر هباشػ ػرة حٓ ػػث إف تع ػػاطْ
اله ػ ػ ػػدرات أك الحاج ػ ػ ػػا لشػ ػ ػ ػ ار ٍا ق ػ ػ ػػد ٓ ػ ػ ػػدفع لجػ ػ ػ ػ ار ـ أ ػ ػ ػػرل كالقت ػ ػ ػػؿ أك اٚغتص ػ ػ ػػاب أك السػ ػ ػ ػرقا

(حسف.)2012:2،

كتعد ج ار ـ اله ػدرات هػف السػمككٓات ا٘جراهٓػا التػْ تػؤرؽ العدٓػد هػف الػدكؿ كالحككهػات

فْ ه تمؼ أرجا العالـ كتٍدد أهف الفرد كاٖسرة كالهجتهع بأكهمً لها فٍٓا هف أ طار كلقػد أقػرت

اٖه ػػـ الهتح ػػدة كٌٓ اتٍ ػػا العدٓ ػػد ه ػػف اٚتفاقٓ ػػات لهكافح ػػا جػ ػ ار ـ اله ػػدرات هىٍ ػػا اتفاقٓ ػػا هكافح ػػا
ا٘تجار غٓر الهشركع لمه درات كالهؤثرات العقمٓا لسىا .1988
فمسطٓف جز هف الىسٓج العالهْ إ ٚأف هحافظات قطاع غزة ت تمؼ ػف كثٓػر هػف دكؿ
العالـ ككىٍا تتعرض لحصار شاهؿ أ اؽ هكافحا ج ار ـ اله ػدرات كأىعشػت التٍرٓػب بسػٍكلا ٖف

الهعػػابر اٖساسػػٓا أيغمقػػت حٓػػث ى هػػؿ سػػكاف القطػػاع مػػِ حفػػر أىفػػاؽ بػػٓف قطػػاع غػزة كاٖ ارضػػْ
الهصرٓا ٘د اؿ البضا ع كجهٓع اٚحتٓاجػات الٛزهػا لسػكاف القطػاع ،كهػا ٓػزاؿ هػف تمػؾ اٖىفػاؽ
حتِ المحظا غٓر هعركؼ لدل الجٍات اٖهىٓا كالبعض قرٓػب هػف الهىػاطؽ الصػف ار القرٓبػا هػف

هعبر كرـ أبك سالـ ارج الهتابعا اٖهىٓا.

كقد اٌتـ الباحثكف بدراسا العكاهؿ كاٖسباب التػْ تػؤدم إلػِ تعػاطْ اله ػدرات ،كتكصػمكا إلػِ أف

هعالجا تمؾ العكاهؿ التْ تؤدم إلِ ا٘دهاف يٓساٌـ بالحد هف ظاٌرة تعاطْ اله درات.

كازدادت أٌهٓا إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا كالقضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله ػدرات هػع د ػكؿ
الهجتهع ػػات ا٘ىس ػػاىٓا هجته ػػع تكىكلكجٓ ػػا الهعمكه ػػات كالت ػػْ تتس ػػارع فٓػ ػً التغٓػػرات الت ػػْ تزٓ ػػد ه ػػف

احتهػاؿ حػدكث أزهػػا أك ػدة أزهػات تتطمػػب الهكاجٍػا بعػد أف أصػػبحت الهجتهعػات تكػاد  ٚت مػػك
هف ج ار ـ اله درات كجز ان كاقعٓان هف الحٓاة البشرٓا.
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إف جٍػػكد الهكاجٍػػا اٖهىٓػػا تىظػػر إلػػِ اله ػػدرات مػػِ افت ػراض أىٍػػا سػػمعا كسػػا ر السػػمع
ٓ ض ػػع التعاه ػػؿ فٍٓ ػػا لمعكاه ػػؿ الت ػػْ تحك ػػـ العٛق ػػا ب ػػٓف الع ػػرض كالطم ػػب ،كه ػػف ث ػػـ ٓؤك ػػد بػ ػ ار

الهكافحا أىً إذا قؿ الطمب مِ الهكاد اله درة فسكؼ ٓصٓبٍا الكساد ،ك مًٓ ٓجب تكثٓؼ جٍػكد

الهكافحا اٖهىٓا ،هف ٛؿ اٖجٍزة الكطىٓا الهعىٓا ،كاٖىشطا اٖهىٓا الراهٓا إلِ هىع التٍرٓػب،

أك إىتػػاج اله ػػدرات كتركٓجٍ ػػا دا ػػؿ الهجته ػػع ،إض ػػافا إل ػػِ دكر التشػػرٓعات كاٚتفاقٓ ػػات الدكلٓ ػػا
كا٘قمٓهٓ ػػا كالثىا ٓ ػػا ف ػػْ ٌ ػػذا الهج ػػاؿ ك م ػػِ ال ػػرغـ ه ػػف أف اٚتج ػػاي الع ػػاـ لمه ػػدرات ٓىظ ػػر إلٍٓ ػػا
كسمعا ،إ ٚأىً ٓ ٚجب إغفاؿ أىٍا ظاٌرة إجراهٓا تضر بالهجتهع كتسػتكجب تكقٓػع العقػاب الػذم

ٓحقؽ ىصرم الردع ال اص لمهجرـ كالردع العاـ فْ الهجتهع (هٍىا.)57-53:2012،

تعػػد هشػػكما ا٘تجػػار كتعػػاطْ اله ػػدرات فػػْ هحافظػػات قطػػاع غ ػزة هػػف الهشػػكٛت التػػْ

تعػػاظـ طرٌػػا هػػع اسػػتفحاؿ اىتشػػار قػػار الت ارهػػادكؿ ػػٛؿ اٖ ػكاـ الهاضػػٓا بػػالرغـ هػػف الجٍػػكد

كا٘ج ار ات اٖهىٓػا الهبذكلػا لمحػد هػف اىتشػار العقػاقٓر الهحظػكرة ،فقػد ٚحػظ الباحػث ازدٓػاد حجػـ
تدكاؿ تمؾ العقاقٓر بصكرة لـ ٓعٍدٌا الهجتهع الفمسػطٓىْ هػف قبػؿ بحكػـ طبٓعتػً الهحافظػا دٓىٓػان،

فقد بمغ دد اٖقراص الهضبكطا هف قار التراهادكؿ ٛؿ الفترة الكاقعا ( )2015 - 2009ها
ٓقارب ( )8409322قرصان (إحصا ٓا ا٘دارة العاها لهكافحا اله درات).
كٓػػدفعىا إلػػِ ال ػػكض فػػْ إ ػػداد ٌػػذي الد ارسػػا كػػكف أف هعظػػـ الد ارسػػات الهحمٓػػا السػػابقا

ركػػزت مػػِ الجاىػػب اٚجتهػػا ْ كالىفسػػْ الهترتبػػا مػػِ ا٘تجػػار كتعػػاط اله ػػدرات ككفػػرت طػػرح
مهػْ لمكقآػا هػف ٌػذي أفػا كلمعػٛج هىٍػا بػالرغـ هػف أف الهتػابع لهشػكما اله ػدرات بقطػاع غػزة

ٓجػػد أف ركػػا ز الجٍػػكد الهبذكلػػا هحمٓ ػان فػػْ هكافحتٍػػا تتهثػػؿ بػػا٘ج ار ات اٖهىٓػػا كالقضػػا ٓا كالتػػْ
تتطمػػب أسػػس ارس ػ ا هػػف الت طػػٓط كالتىظػػٓـ كالتكجٓػػً كالرقابػػا حتػػِ تػػتهكف هػػف تحقٓػػؽ اٌٖػػداؼ

الهرسػػكها بالسػػٓطرة مػػِ هشػػكما اله ػػدرات كالتقمٓػػؿ هػػف ىتا جٍػػا السػػٓ ا كتحفٓػػز العىاصػػر ىحػػك
تجىٓػػد كزرع الهرشػػدٓف بػػٓف العىاصػػر الهشػػتبً بٍػػا با٘تجػػار كتػػركٓج الهػكاد اله ػػدرة كالتكصػػؿ إلػػِ

الترتٓػب الٍٓكمػػْ لشػػبكات التٍرٓػػب كالتػػركٓج كالهعرفػا التاهػػا بالكسػػا ؿ الهسػػت دها كتحقٓػػؽ الػػردع

العاـ كال اص كالتعجٓؿ فْ الىظر فْ تمؾ القضآا اصا قضآا الجمب كالتجارة.
 1.2مشكمة الدراسة

قد ترجع الزٓػادة فػْ حجػـ تػداكؿ بعػض أىػكاع الهػكاد اله ػدرة إلػِ ضػعؼ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػا

كالقضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات.

كفْ ضك ها سبؽ ٓهكف بمكرة هشكما الدراسا فْ التساؤؿ الر ٓس التالْ:
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مر واقع إدارة اإلجراءات األمن ة والقضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات بقطرع غزة؟
كٓتفرع هف ٌذا السؤاؿ الر ٓس هجهك ا هف اٖس ما الفر ٓا التالٓا:
 .1هػ ػ ػػا درجػ ػ ػػا ههارسػ ػ ػػا العهمٓػ ػ ػػات ا٘دارٓػ ػ ػػا (الت طػ ػ ػػٓط – التىظػ ػ ػػٓـ – الرقابػ ػ ػػا  -التكجٓػ ػ ػػً)
با٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة؟

 .2ها درجا تحقٓؽ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ٌٖدافٍا؟
 .3هػػا الهعكقػػات التػػْ تحػػد هػػف فا مٓػػا ككفػػا ة إدارة ا٘ج ػ ار ات اٖهىٓػػا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـ
اله درات بقطاع غزة؟

ٌ .4ػ ػػؿ تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات دٚلػ ػػا إحصػ ػػا ٓا ىػ ػػد هسػ ػػتكل دٚلػ ػػا ( )α≤0.05بػ ػػٓف هتكسػ ػػط
التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات فػْ قطػاع غػزة تعػزل

لهتغٓ ػ ػرات( :الرتبػ ػػا العسػ ػػكرٓا ،العهػ ػػر ،الهسػ ػػتكل التعمٓهػ ػػْ ،هكػ ػػاف العهػ ػػؿ ،ػ ػػدد ه ػ ػرات

الهشػػػاركا فػ ػػْ الهٛحقػ ػػات اٖهىٓػ ػػا ،ػ ػػدد ه ػ ػرات الهشػ ػػاركا فػ ػػْ ب ػ ػراهج كأىشػ ػػطا التك ٓػ ػػا

الكقا ٓا)؟

 .5ها كاقع ههارسا العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط – التىظٓـ – الرقابا  -التكجٓػً) بػا٘ج ار ات
القضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات؟

 .6هػػا الهعكقػػات التػػْ تحػػد هػػف فا مٓػػا ككفػػا ة إدارة ا٘ج ػ ار ات القضػػا ٓا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـ
اله درات؟ كها التصكر الهقترح لتذلٓؿ الهعكقات؟

 1.3فرض رت الدراسة
 ٚ .1تكجد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات
لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة تعزل لهتغٓر

الرتبا العسكرٓا.

 ٚ .2تكجد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التػقدٓرات
لػ ػكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات فْ قطاع غػ ػ ػزة تعزل لهتغٓر

العهر.
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 ٚ .3تكجد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات
لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة تعزل لهتغٓر

الهستكل التعمٓهْ.

 ٚ .4تكجد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات
لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة تعزل لهتغٓر

هكاف العهؿ.

 ٚ .5تكجد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات
لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة تعزل لهتغٓر
دد هرات الهشاركا فْ الهٛحقات اٖهىٓا.
 ٚ .6تكجد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات
لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة تعزل لهتغٓر
دد هرات الهشاركا فْ براهج كأىشطا التك ٓا الكقا ٓا.
 ٚ .7تكجد هعكقات تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات راجعا إلِ قدـ القكاىٓف كا تبار العقكبات فٍٓا غٓر راد ا.
 .8تكجد هعكقات تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات راجعا إلِ دـ تبمٓغ الشٍكد بالشكؿ الصحٓ كافتقار هتابعا اٖهر.

 .9تكجد هعكقات تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات راجعا إلِ تراكـ الهمفات بالهحاكـ كالىٓابا العاها.

 1.4أىداف الدراسة
تسعِ الدراسا إلِ تحقٓؽ اٌٖداؼ التالٓا:
 .1التعرؼ

مِ درجا ههارسا العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط ،التىظٓـ ،التكجًٓ ،الرقابا)

با٘ج ار ات اٖهىٓا لج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة.

 .2بٓاف درجا تحقٓؽ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا لج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة ٌٖدافٍا.
 .3تحدٓد الهعكقات التْ تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات بقطاع غزة.
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 .4الكشؼ ف الفركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط
التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة تعزل
لهتغٓرات (الرتبا العسكرٓا ،العهر ،الهستكل التعمٓهْ ،هكاف العهؿ ،دد هرات الهشاركا

فْ الهٛحقات اٖهىٓا ،دد هرات الهشاركا فْ براهج كأىشطا التك ٓا الكقا ٓا).
 .5الكقكؼ

مِ كاقع ههارسا العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط ،التىظٓـ ،التكجًٓ ،الرقابا)

با٘ج ار ات القضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة.

 .6إبراز الهعكقات التْ تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات.
 1.5أىم ة الدراسة
تكمن أىم ة ىذه الدراسة ف مر مي:
 .1ككىٍا اٖكلِ فْ فمسطٓف – فْ حػدكد مػـ الباحػث  -التػْ ربطػت بػٓف هكضػكع ههارسػا
العهمٓات ا٘دارٓا كبٓف هكافحا ج ار ـ اله درات أهىٓان كقضا ٓان.

 .2قػد تسػا د القػػا هٓف مػِ الجٍػػات اٖهىٓػا كالقضػا ٓا بالتغمػػب مػِ الصػػعكبات التػْ تعٓػػؽ
هكافحا ج ار ـ اله درات.

 .3ستضٓؼ رصٓدان لمباحثٓف كالهٍتهٓف فْ هجاؿ هكافحا ج ار ـ اله درات.
 .4تفعٓؿ الجكاىب ا٘ٓجابٓا كصقمٍا لٙج ار ات اٖهىٓػا كالقضػا ٓا أثىػا تىفٓػذ الهٍػاـ لتحقٓػؽ
اٌٖداؼ الهىشكدة بفا مٓا ككفا ة أكثر حسب ها ٓتكقعً الهجتهع هف الجٍات الهىكط بٍػا
هكافحا ج ار ـ اله درات.
 .5رفد الهكتبا العربٓا بإضافا بحثٓا ٌاها.
 1.6حدود الدراسة
 حدكد هكاىٓا :هحافظات قطاع غ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة. -حدكد زهاىٓا.2015 -2009 :

 حدكد بشرٓآ :شهؿ الضباط هػف رتبػا هػٛزـ فهػا فػكؽ بػا٘دارة العاهػا لهكافحػا اله ػدراتكأ ض ػػا الىٓاب ػػا العاه ػػا كقضػ ػػاة الهح ػػاكـ ال ػػذٓف س ػػٓتـ اس ػػتطٛع ار ٍ ػػـ تج ػػاي هكضػػػكع

الدراسا.
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 1.7مفرى م ومصطمحرت الدراسة
 .1اإلجراءات
التعر ف فاي المةاة العرب اة :تطمػؽ ا٘جػ ار ات لغػا مػِ ال دهػا كالتككٓػؿ فػْ اٖشػٓا كٌػْ هػأ كذة
هػ ػ ػ ػ ػػف الفعػ ػ ػ ػ ػػؿ أجػ ػ ػ ػ ػػرل ٓجػ ػ ػ ػ ػػرم الشػ ػ ػ ػ ػػْ إذا اسػ ػ ػ ػ ػػت دهً أك ككمػ ػ ػ ػ ػػًٓ ،قػ ػ ػ ػ ػػاؿ :أجػ ػ ػ ػ ػػرم لػ ػ ػ ػ ػػْ أهػ ػ ػ ػ ػػكرؾ

(الهرزكقْ.)223:2005،
التعر ف في االصطالح:

ٌْ سمسما هف الهٍاـ الهرتبطا ببعضٍا الػبعض كالهرتبػا كفقػان لتتػابع حػدكثٍا كالتػْ تهثػؿ

فْ هجهك ٍا اٖسمكب الهحدد ٖدا العهػؿ ،كهػا تعػرؼ بأىٍػا ال طػكات التفصػٓمٓا كاله ارحػؿ التػْ
ته ػػر بٍ ػػا العهمٓػ ػػا ا٘دارٓ ػػا هػػػف البدآ ػػا كحتػ ػػِ اٚىتٍ ػػا هىٍػ ػػا كٓهك ػػف ا تبارٌ ػػا ترجه ػػا لم طػ ػػط
كالسٓاسات العاها فْ الهىظها بأسمكب هحدد لمقٓـ باٖ هاؿ (دٓكب.)13:2008،
التعر ف اإلجرائي:

بػػارة ػػف اله ارحػػؿ التػػْ ٓػػتـ فٍٓػػا تىفٓػػذ سٓاسػػا ك طػػط الهؤسسػػا كٓكػػكف تصػػهٓهٍا ٓعكػػس
أٌدافٍا كسٓاساتٍا كتعهؿ مِ تحقٓقٍا.
 .2المخدرات
اله ى ػ رد ىرات فػْ المغػا هػف ( ى ىػد ىر) كالهصػدر الت ػدٓر هعىػاي السػتر ٓقػاؿ
التعر ف فاي المةاة العرب اة :ي
ت در الرجؿ أك الهرأة إذا اسػتتر أك اسػتترت كٓقػاؿ :إف (ال ػدر) ٌػك الفتػكر كالكسػؿ كالسػككف الػذم
ٓعتػػرم شػػارب ال هػػر فػػْ ابتػػدا السػػكر أك أىٍػػا الحالػػا التػػْ ٓتسػػبب ىٍػػا الفتػػكر كالكسػػؿ كالسػػككف

الذم ٓعترم هتعػاط اله ػدرات كهػا أىٍػا تعطػؿ الجسػـ ػف أدا كظا فػً كتعطػؿ ا٘حسػاس كالشػعكر

(هٍىا.)9:2012،

تعر ف المخدرات في االصطالح:
كؿ هادة تحدث فْ جسـ ا٘ىساف تأثٓ انر هف ىكع اص لً أ راض هعٓىا حددتٍا هؤلفػات

الط ػ ػػب سػ ػ ػكا تىاكلٍ ػ ػػا ا٘ىس ػ ػػاف ػ ػػف طرٓ ػ ػػؽ الف ػ ػػـ أك العى ػ ػػؼ أك الحم ػ ػػؽ أك ب ػ ػػأم طرٓ ػ ػػؽ

( كض.)25:1966،
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التعر ف اإلجرائي:
هجهك ا هػف الهػكاد التػْ تػؤثر مػِ الجٍػاز العصػبْ ،كتحتػكم مػِ ىاصػر هٍبطػا أك
هىشطا أك هٍمكسا كهحظكر تداكلٍا قاىكىان إ ٚهف ٓر ص لً ،كتضر بالفرد صحٓان كاجتها ٓان.
 .3المؤثرات العقم ة
تعر ااف المااؤثرات العقم ااة فااي المةااة :الهػػؤثرات هفردٌػػا هػػؤثر مػػِ صػػٓغا اسػػـ الفا ػػؿ لمفعػػؿ أثػػر
كاٖصػؿ المغػػكم أثػػر ،كالهصػػدر أثػر أك أثػػارة ،أثػػر الحػػدٓث ىقمػً ،أثػػر فٓػػً تػػرؾ فٓػً أثػرا ،أثػػر فػػٛف

تتبػع أثػري ،أهػػا العقمٓػػا :الهصػدر هشػػتؽ هػػف اسػػـ الػػذات العقػؿ كاٖصػػؿ المغػػكم قػػؿ أدرؾ اٖشػػٓا

مِ حقٓقتٍا ،قؿ الغٛـ كأدرؾ كهٓز ،قؿ إلًٓ ق ٛلجػأ إلٓػً كتحصػف ،كالعقمٓػا ٌػْ الهىسػكبا

لمعقؿ ( مٓؿ.)12:2012،

تعر ف المؤثرات العقم ة في االصطالح:
رفتٍػػا اتفاقٓػػا اٖهػػـ الهتحػػدة لهكافحػػا اٚتجػػار غٓػػر الهشػػركع باله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا لسػػىا

1988ـ فْ الهادة ( /1ص) مِ أىً ٓقصد بتعبٓر"الهؤثرات العقمٓػا" أٓػا هػادة طبٓعٓػا كاىػت أك

اصطىا ٓا ،أك أٓا هىتجات طبٓعٓا هدرجا فْ الجداكؿ اٖكؿ كالثاىْ كالثالػث كال اربػع هػف اتفاقٓػا
الهػؤثرات العقمٓػا لسػىا (( )1971هجهك ػا العهػؿ الهػالْ لهىطقػا الشػرؽ اٖكسػط كشػهاؿ
أفرٓقٓا.)6:2011،

ك رؼ قاىكف اله درات كالهؤثرات العقمٓا رقـ ( )7لعػاـ ( )2013الهػؤثرات العقمٓػا بأىٍػا كػؿ هػادة

طبٓعٓا أك تركٓبٓا هف الهكاد الهدرجا فْ الجداكؿ ( )5،6،7،8الهمحقا بٍذا القاىكف.
ك رفٍػػا

ػػركف بأىٍػػا اله ػكاد التػػْ تصػػىع فػػْ الهعاهػػؿ بػػالطرؽ الكٓهاكٓػػا كٓ ٚػػد ؿ فػػْ

تككٓىٍا اله درات الطبٓعٓا كتككف تمؾ الهكاد فْ صكرة أقراص أك كبسكٚت أك فْ شكؿ هسحكؽ

أك سا ؿ (هحهد.)32:2012،

التعر ف اإلجرائي لممؤثرات العقم ة:
قػػاقٓر ط ػرة تصػػىع بالهعاهػػؿ كاله تب ػرات الكٓهٓا ٓػػا مػػِ شػػكؿ أق ػراص أك كبسػػكٚت

ذات ألكاف كأشػكاؿ هتعػددة كلٍػا ىفػس تػأثٓر الىباتػات أك اٖ شػاب الطبٓعٓػا اله ػدرة كبعضػٍا أشػد
ط انر كتتهٓز بأىٍا سٍما التٍرٓب كالت زٓف كالىقؿ كاٖكثر طمبان هف اله درات الطبٓعٓا.
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 .4المكرفحة
التعر اف فااي المةااة العرب ااةٌ :ػػْ الهغالبػا كالىضػػاؿ كالهكاجٍػػا كالكقآػآ ،قػػاؿ كػاف الظمػػـ :إذا غالبػػً
كرفضً ك هؿ مِ صدي (الفٓركز أبادم. )1356:1987،
تعر ف المكرفحة في االصطالح:
ٌػػْ الجٍػػكد اله ططػػا بات ػػاذ ا٘جػ ار ات كالتػػدابٓر الٛزهػػا الهتهثمػػا فػػْ جهػػع الهعمكهػػات

كالتحرٓات لمكشؼ ف الجرٓها كالتعرؼ مِ هرتكبٍٓا كهطػاردتٍـ لمقػبض مػٍٓـ كالتحقٓػؽ هعٍػـ

كاحالتٍـ إلِ القضا كتقسـ الهكافحا إلِ قسهٓف كٌها:

الوقر ااااة :كٓ ػػتـ ذل ػػؾ بات ػػاذ ا٘جػ ػ ار ات اٖهىٓ ػػا كالهجتهعٓ ػػا لمحٓمكل ػػا دكف كق ػػكع الجرٓه ػػا تجىبػ ػان
ٖضرارٌا.

الضااابط :الض ػػبط بع ػػد كق ػػكع الجرٓه ػػا بات ػػاذ ا٘جػ ػ ار ات كالكس ػػا ؿ الفىٓ ػػا كالقاىكىٓ ػػا لمكش ػػؼ ػػف
فا مٍٓا كاحالتٍـ إلِ الهحكها اله تصا ( مٓؿ.)10:2012،
التعر ف اإلجرائي:
ٌ ػػْ اٖىش ػػطا الت ػػْ تب ػػذلٍا الجٍ ػػات اٖهىٓ ػػا كالقض ػػا ٓا كالجٍ ػػات ذات العٛق ػػا لمح ػػد ه ػػف جػ ػ ار ـ

اله درات.

 .5التعر ف اإلجرائي لإلجراءات األمن ة لمكرفحة جرائم المخدرات:
ال ط ػ ػكات كاله ارحػ ػػؿ التفصػ ػػٓمٓا التػ ػػْ تت ػ ػػذٌا ا٘دارة العاهػ ػػا لهكافح ػػا اله ػ ػػدرات كالجٍػ ػػات
اٖهىٓا ذات العٛقا لترجها ال طط التْ تٍدؼ كتسعِ لمسٓطرة مِ اله درات.
 .6التعر ف اإلجرائي لإلجراءات القضرئ ة لمكرفحة جرائم المخدرات:
ال ط ػكات كاله ارحػػؿ التفصػػٓمٓا التػػْ تت ػػذٌا السػػمطا القضػػا ٓا لهعالجػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات
كتشهؿ هرحمتٓف ٌها هرحما التحقٓؽ اٚبتدا ْ كالثاىٓا هرحما التحقٓؽ الىٍا ْ.
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الفصل الجاىي
اإلطـــار اليظـــري
ويغتىن عمِ مخضُ وباحح:
 املبخح األوه :وفّىً اإلدارَ وأِىًتّا
 املبخح الجاٌٌ :املالوح العاوُ لمىخدرات واملؤثزات العكمًُ
 املبخح الجالح :جزائي املخدرات واملؤثزات العكمًُ
 املبخح الزابع :اإلجزاءات األوًٍُ جلزائي املخدرات
 املبخح اخلاوط :اإلجزاءات الكضائًُ جلزائي املخدرات
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املبخح األول
مفووو اإلدارة وأهنيتوا
 2.1.1وكدوُ
 2.1.2تعزيف اإلدارَ
 2.1.3أِىًُ اإلدارَ
 2.1.4خصائص اإلدارَ
 2.1.5وظائف اإلدارَ
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 2.1.1مقدمة
إف ت ػػكفر رؤكس اٖهػ ػكاؿ كالطاق ػػات البشػ ػرٓا بالهىظه ػػات ل ػػف ٓ ػػؤدم إل ػػِ بم ػػكغ اٌٖ ػػداؼ
الهطمكبا أك تحقٓؽ ىك ان هف التقدـ الىػاج إ ٚهػف ػٛؿ إدارة تمػؾ الهػكارد بأسػالٓب مهٓػا تشػهؿ
كظا ؼ هتعددة تتألؼ هف الت طٓط كالتىظٓـ كالتكجًٓ كالرقابا.

تعتبر ا٘دارة صهاـ اٖهاف هػف طػر ال سػا ر كالفشػؿ فػْ تحقٓػؽ الىتػا ج فٍػْ تحػدد الٍٓ ػا التػْ

تكزع فٍٓا القكل البشرٓا كالهكارد الهادٓا الهتاحا.

كٓتىاكؿ ٌذا الهبحث تعرٓؼ ا٘دارة كأٌهٓتٍا ككظا فٍا ك صا صٍا.
 2.1.2تعر ف اإلدارة
تعر ف اإلدارة في المةة العرب ة :إف اٖصؿ الٛتٓىْ لكمها إدارة ( )administrationكمهتاف،
كٌْ

 )ad( .1كتعىْ to
 )minister ( .2كتعىْ serve

بحٓث أف هعىاٌا الٛتٓىْ ٌك ( )to serveأم ٓ دـ (الشٍراىْ.)13:2005،
تعر ف اإلدارة في االصطالح:
تعددت تعرٓفات ا٘دارة هف قبؿ الهفكرٓف كالهت صصٓف ا٘دارٓٓف ،كٓهكف بمكرة بعضٍا فٓها ٓمْ:
رفٍا "تآمكر" بأىٍا :الهعرفا الصحٓحا لها ٓراد أف ٓقكـ اٖفراد بً ثـ التأكد هف أىٍـ ٓفعمكف ذلػؾ

بأحسف طرٓقا كأر ص التكالٓؼ (الف ار ك ركف.)5:2010،

كٓػػرل ( )3:2008،DESSLERبػػأف ا٘دارة ٌػػْ اىجػػاز اٖ هػػاؿ بكاسػػطا أ ػرٓف هػػف
ٛؿ الت طٓط ،التىظٓـ ،إدارة اٖفراد ،القٓادة كالرقابا.
ك رفٍػا (السػمهٌْ )303:1989،ػْ إىجػاز لٌٗػداؼ التػْ هػف أجمٍػا كجػدت الهىظهػا أك الٍٓ ػا أك
الهؤسسا اٚجتها ٓا ،هف ٛؿ العدٓد هف ا٘ج ار ات الهتصما بات اذ القرار ،كا٘شراؼ ،كالهتابعا،
كالتقكٓـ.
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ٓرل (ٌكلت) بأف ا٘دارة ٌْ تمػؾ العهمٓػا الهتعمقػا بػالت طٓط كالتىظػٓـ كالقٓػادة كالرقابػا لكػؿ هػف
الهكارد البشرٓا كالهادٓا كالهالٓا كالهعمكهات فْ بٓ ا تىظٓهٓا هعٓىا ( بد العمٓـ.)5:1997،
كها رفتٍا )اٖسطؿ (108:2009،بأىٍا فف التىسٓؽ بٓف الجٍكد البشرٓا كا٘هكاىٓات الهتاحا
هف أجؿ رفع هسػتكل الهؤسسػا ،كتحقٓػؽ اٌٖػداؼ الهىشػكدة هػع ه ار ػاة العٛقػات اٚجتها ٓػا دا ػؿ

الهؤسسا.

كتػرل ( شػبٓر )11:2010،بػأف ا٘دارة بصػفا اهػا  ٚت ػرج ػف ككىٍػا همٓػا اسػتغٛؿ الهػكارد

الهتاحػا هػف ػٛؿ تىظػٓـ جٍػكد جها ٓػا هشػتركا بقصػد تحقٓػؽ أٌػداؼ هحػددة ،ضػهف كقػت هحػدد
بكفا ة كفعالٓا.
كٓػػرل (ثرٓػػا )15:2010،بػػأف ا٘دارة ٌػػْ ذلػػؾ الىشػػاط الػػذم ٍٓػػدؼ لمكصػػكؿ إلػػِ تحقٓػػؽ
الٍدؼ الهطمكب بأفضؿ الكسا ؿ ،كأقؿ التكالٓؼ ،كأسرع كقت ،فْ حدكد الهكارد البشػرٓا كالهادٓػا
كالتسٍٓٛت الهتاحا كتعىْ أٓضا تحسٓف است داـ كتىفٓذ اٖ هاؿ ػف طرٓػؽ هجهك ػا هػف جٍػكد

أش اص

رٓف.

كٓػػرل الباحػػث بػػأف ا٘دارة ٌػػْ اٚسػػت داـ اٖفضػػؿ لمهػكارد الهتاحػػا هىٍػػا البشػرٓا كالهادٓػػا

كالهالٓا كالهعمكهات هف أجؿ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهىشكدة لمهىظها بأفضؿ صكرة ههكىا .
 2.1.3أىم ة اإلدارة

ل ػػص (أبكقحػػؼ )20-17:2003،اٌٖهٓػػا الىسػػبٓا لػػٙدارة فػػْ هىظهػػات اٖ هػػاؿ مػػِ الىحػػك

التالْ:

 .1ا٘دارة ٌػػْ اٖداة اٖساسػػٓا فػػْ تسػػٓٓر العهػػؿ دا ػػؿ هىظهػػات اٖ هػػاؿ فٍػػْ التػػْ تقػػكـ
بتحدٓد اٌٖداؼ كتكجًٓ جٍكد اٖفراد إلِ تحقٓقٍا بفا مٓا ككذلؾ تكفٓر هقكهات ا٘ىتػاج،

كت صٓص الهكارد كتكزٓعٍا مِ است داهاتٍا البدٓما كازالا الغهكض فْ بٓ ا العهؿ...

ٓ .2ق ػػع م ػػِ ػػاتؽ ا٘دارة هسػ ػ كلٓا تحقٓ ػػؽ اٌٖ ػػداؼ اٚقتص ػػادٓا كاٚجتها ٓ ػػا لهىظه ػػات
اٖ هاؿ هف ىاحٓا كلمهجتهع ككؿ هف ىاحٓا أ رل.

 .3بها أف ا٘دارة ٌْ الهس كلا ف بقا كاستهرار هىظهات اٖ هػاؿ ،فػإف ٌػذا ٓ ٚتحقػؽ إٚ
هف ٛؿ القدرة مِ هكاجٍا الكثٓر هف التحدٓات.
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ٓ .4قع مِ ػاتؽ ا٘دارة هسػ كلٓا تحقٓػؽ التكاهػؿ ال ػارجْ بػٓف البٓ ػا كالهىظهػا هػف ػٛؿ
تكفٓر احتٓاجات الهىظها هف الهكارد اله تمفا هػف البٓ ػا ،كتحكٓػؿ كهػزج ٌػذي الهػكارد هػع

بعضٍا البعض لتمبٓا احتٓاجات البٓ ا هف السمع أك ال دهات.

 .5لكْ تىج هىظهات اٖ هاؿ فْ رسالتٍا فإف هس كلٓا ا٘دارة التعاهؿ هع التغٓر الهستهر
فػػْ حاجػػات الهجتهػػع ،كتفػػاقـ الهشػػكٛت الصػػحٓا ،كاٚجتها ٓػػا ،با٘ضػػافا إلػػِ التمػػكث،

كٓض ػػٓؼ (الجٓكس ػػْ ،ج ػػاد اهلل )20:2008،م ػػِ أٌهٓ ػػا ا٘دارة أىٍ ػػا كس ػػٓما ه ػػف كس ػػا ؿ
تطكٓر الش صٓا الكظٓفٓا لٗفراد ،كجعمٍا أكثر فا مٓا كاىسجاهان هع طبٓعا العهؿ ،كبعد

اتساع اٖ هاؿ ،كزٓادة حجػـ رأس الهػاؿ ،كزٓػادة الىشػاطات ،كالفػركع لمهىظهػات أصػحاب
العهػػؿ ػػف ه اركػػز العهػػؿ كػػاف ٚبػػد هػػف ا ٚتهػػاد الكبٓػػر مػػِ ٌٓ ػػات إدارٓػػا كادارة كأف ػراد
هدربٓف تحت ر آا إدارٓا.

 2.1.4خصرئص اإلدارة
تتمتع اإلدارة برلعد د من السمرت والخصرئص وىي:
 .1اإلدارة نشاارط إنساارني ىااردفٍٓ :ػػدؼ إلػػِ تحقٓػػؽ ىتػػا ج هحػػددة باسػػتغٛؿ ه ػكارد هتاحػػا
كالعهؿ مِ تىهٓا هكارد جدٓدة.
 .2تكرماال وظاارئف اإلدارة :ا٘دارة بػػارة ػػف ىظػػاـ هتكاهػػؿ ٓعهػػؿ كػػؿ جػػز فٓػػً هػػ ٛهحػػددا
ٓسٍـ بدرجا ها فْ تحقٓؽ ٌدؼ الىظاـ العاـ.
 .3المستقبم ةٓ :هتد العهؿ ا٘دارم لفترات هقبما تحتاج إلِ التىبؤ كأساس ٚت اذ الق اررات.
 .4الموقف اااة :العه ػػؿ ا٘دارم ٓ ٚهك ػػف فص ػػمً ب ػػأم ح ػػاؿ ه ػػف اٖحػ ػكاؿ ػػف ظ ػػركؼ البٓ ػػا
الهحٓطا ،بؿ اىً ٓؤثر فٍٓا كٓتأثر بٍا.
 .5التااداخل با ن المنشا تٌ :ىػػاؾ درجػػا كبٓػرة هػػف ا ٚتهػػاد الهتبػػادؿ بػػٓف الهىشػ ت كهػػف ثػػـ
فػػإف هػػؿ ا٘دارة فػػْ أم هىشػػأة ٓتػػأثر بهػػا تفعمػػً ا٘دارة فػػْ هىش ػ ات أ ػػرل كٓػػؤثر فٍٓػػا

(السمهْ ك ركف.)10-9:1991،

و ض ف (الس رلي) عمى خصرئص اإلدارة المذكورة أعاله الخصرئص الترل ة:
 .1ىشاط فىْ كاجتها ْ.

 .2أف ا٘دارة همٓا دٓىاهٓكٓا كلٓست ساكىا.
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 .3أف ا٘دارة مـ كفف.
 .4الشهكلٓا.

(هكقع إلكتركىْ ،هىٍؿ الثقافا التربكٓا.)2013/9/27،
كتطابقت صا ص الكظا ؼ ا٘دارٓا التْ ذكرٌا ( ٛقْ )1993،هع ها سبؽ ذكري ف

السمهْ بىد رقـ ( )5.1كهع السٓالْ فْ البىد رقـ (.)4.1
 2.1.5وظرئف اإلدارة

ٓ ػػرل العدٓ ػػد ه ػػف الهت صص ػػٓف ف ػػْ هج ػػاؿ ا٘دارة أف الىش ػػاط ا٘دارم ٓتك ػػكف ه ػػف أرب ػػع
كظا ؼ ( همٓات) أساسٓا ،كٌذي الكظا ؼ ٌْ :الت طٓط – التىظٓـ – التكجًٓ – الرقابا.
التخط ط
ٓعتب ػػر الت ط ػػٓط الكظٓف ػػا اٖكل ػػِ لمه ػػدٓر كٌ ػػْ تس ػػبؽ ه ػػا ػػداٌا ه ػػف الكظ ػػا ؼ اٖ ػػرل
كالتىظٓـ كالتكجًٓ كالتىسٓؽ كالرقابا ،كٓقكـ الهدٓركف با تٛؼ هستكٓاتٍـ ا٘دارٓا بالت طٓط لعهؿ

أقساهٍـ كاداراتٍـ كهرؤكسٍٓـ (الصحف ،الشرٓؼ ك ركف .)129:2000،

كٓقػػكؿ (ثرٓػػا )18:2010،أف همٓػػا الت طػػٓط ٌػػْ هجهك ػػا هػػف الهٍهػػات تكػػكف هجدكلػػا رؤٓػػا
هحددة كٌْ هسهار الزاكٓا فْ العهمٓا ا٘دارٓا ،كهقدها لها بعدٌا ،بحٓث تككف اٌٖداؼ الهرجكة

هف الت طٓط كاضحا التىفٓذ.
كٓرل (شحادة )13:2008،بػأف الت طػٓط ٌػك بدآػا أم هػؿ إدارم ،حٓػث ٓسػاٌـ بشػكؿ

فا ػؿ فػػْ جسػػر الٍػكة بػػٓف الكاقػػع كالهسػتقبؿ الهىشػػكد ،كهػػا ٓىطػكم مػػِ هضػػاهٓف ػدة تتهثػػؿ فػػْ
ترتٓػػب اٖكلكٓػػات ،كتحدٓػػد ا٘جػ ار ات كالهصػػادر ،كتكزٓػػع اٖدكار كفػػؽ بعػػد زهىػػْ هحػػدد ،كهػػا إف
همٓا الت طٓط تتضهف كضع هعآٓر كهحكات ٓهكف اٚستىاد مٍٓا ىد تقٓٓـ ا٘ىجازات.

كٓعرفػػً ( ازٌػػر )16:1995بأىػػً العهمٓػػا التػػْ ٓػػتـ ٛلٍػػا تحدٓػػد الغآػػات كالكسػػا ؿ ػػف

طرٓػػؽ إصػػدار القػ اررات ،كرسػػـ السٓاسػػات ،ككضػػع البػراهج كالهٓزاىٓػػات التػػْ تسػػا د مػػِ الهكازىػػا
بٓف اٌٖداؼ هف جٍا كالهكارد هف جٍا أ رل كذلؾ ٛؿ سٓاؽ زهىْ هحدد.

كٓػرل "تكهػػاس شػػٓمٓىج" فػػْ كتابػػً "ىظػاـ الت طػػٓط ككضػػع البػراهج الصػػادر ػػاـ ،"1979

حٓػػث قػػاؿ" :اىػػً همٓػػا تحدٓػػد اٌٖػػداؼ الهىشػػكدة كتحدٓػػد الطػػرؽ لمكصػػكؿ إلػػِ ٌػػذي اٌٖػػداؼ،
كتحدٓد الهراحؿ لذلؾ ،كاٖسػالٓب التػْ ٓجػب أف تتبػع لتحقٓػؽ ٌػذي اٌٖػداؼ  ..كالت طػٓط ٓتطمػب
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ىتػ ػػا ج هػ ػػا سػ ػػبؽ تىفٓػ ػػذي ،كات ػ ػػاذ الق ػ ػرار لهػ ػػا ٓجػ ػػب تىفٓػ ػػذي فػ ػػْ ضػ ػػك د ارسػ ػػا كتقػ ػػدٓر الهسػ ػػتقبؿ"
(العٓسِ.)1:2009،
و رى البرحث بأف همٓا الت طػٓط ٌػْ هجهك ػا هػف ا٘جػ ار ات الهىتظهػا لمكصػكؿ إلػِ
أٌداؼ هحددة ،مِ هراحؿ هعٓىاٛ ،ؿ فترة أك فترات زهىٓا هحػددة ،كذلػؾ باٚسػتعاىا بػالهكارد
الهادٓا كالبشرٓا كالهعىكٓا الهتاحا حالٓان كهستقبٛن أحسف است داـ.
أىم ة التخط ط
ٓرل (العتٓبْ )152-151:2005،أف ٌٖهٓا الت طٓط دة ىاصر هىٍا:
 .1القرعدة األسرس ة التخرذ الق ارراتٓ :عتبر الت طٓط القا دة اٖساسػٓا لتبرٓػر همٓػا ات ػاذ
الق اررات كبدكف الت طٓط تصب

همٓا ات اذ الق اررات ا٘دارٓا همٓػا شػكا ٓا هشكشػا ٚ

تشكؿ ىسقان هىطقٓان فْ ىشاط ا٘دارة.
 .2مواجيااة حرلااة عاادم الت كاادٓ :عتبػػر الت طػػٓط هحاكلػػا لمتغمػػب مػػِ ػػدـ هعرفػػا الهسػػتقبؿ
كتطكراتً ف طرٓؽ التىبؤ العمهْ كا ٚفإف ا٘ىساف سػكؼ ٓبقػِ ا فػان كهتػرددان هػف القٓػاـ

بأم ىشاط فتشؿ ىتٓجا ذلؾ حٓكٓتً كحركتً.

 .3االسااااتفردة القصااااوى ماااان اقتصاااارد رت التشااااة ل :إف كظٓف ػػا الت ط ػػٓط تس ػػتكجب جه ػػع
هعمكه ػػات ػػف كاف ػػا اٖىش ػػطا الهس ػػتقبمٓا كتكمفتٍ ػػا كبالت ػػالْ ا تٓ ػػار اٖىس ػػب ه ػػف حٓ ػػث
التك ٓا كالتكمفا كالجٍد هها سٓؤدم إلِ اٚسػتفادة هػف هبػدأ اٚقتصػاد فػْ الىفقػات كالجٍػد

كالزهف.
 .4الترك اااز عماااى األىاااداف :رأٓىػػا فٓهػػا تقػػدـ أف الت طػػٓط كظٓفػػا تسػػعِ إلػػِ الكصػػكؿ إلػػِ
الٍدؼ هف ٛؿ تحدٓد اٖىشػطا كا٘هكاىػات الضػركرٓا ،لػذلؾ فٍػْ فػْ ه تمػؼ هراحمٍػا
ك طكاتٍا تضع الٍدؼ أهاهٍا كتعهؿ مِ تحقٓقً.

 .5تحدٓد كتسٍٓؿ كظٓفا الرقابا.
 .6هٛحظا كاهؿ التغٓٓر الهستقبمٓا.
عنرصر التخط ط
 .1تحدٓد اٌٖداؼ كالغآات التْ تسعِ الهىظها لتحقٓقً هف ىتا ج اها لمهىظها أك لقسـ
هف أقساهٍا الفر ٓا.
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 .2التىبؤ الذم ٓستعٓف برأم أٌؿ ال برة كالهعرفا أك هف التحالٓؿ ا٘حصا ٓا.
 .3القكا د كالقكاىٓف التْ تضعٍا الهستكٓات العمٓا فْ الهىظها.
 .4إقرار الهراحؿ التْ ٓجب إتبا ٍا لتىفٓذ اٖ هاؿ هرتبا ترتٓبان زهىٓان.
أنواع الخطط
ٓهكػػف القػػكؿ بػػأف ٌىػػاؾ ثٛثػػا أى ػكاع هػػف الت طػػٓط ٓهارسػػٍا هػػد ار الهشػػارٓع ك ب ػ ار العصػػر

الحدٓث بغٓا الىٍكض باٖ هاؿ إلِ أٌدافٍا الهرغكبا كٌذي اٖىكاع ها ٓمْ:

 .1التخط ط حسب الوظ فة :كٓتضػهف ت طػٓط ا٘ىتػاج كالت طػٓط الهػالْ كالت طػٓط العهػالْ
كالت طٓط السمعْ.
 .2التخط ط حسب الفترة الزمن ة :كٓتضهف الت طٓط لٗجؿ القصٓر كاٖجؿ الطكٓؿ .
 .3التخط ا ط حسااب االسااتعمرل :ال طػػط العدٓػػدة اٚسػػتعهاؿ كتتضػػهف اٌٖػػداؼ كالسٓاسػػات
كا٘ج ار ات كالطرؽ كالقكاىٓف ،ثـ ال طػط الفرٓػدة اٚسػتعهاؿ ،كتتضػهف البػراهج كالهشػارٓع

كالهٓزاىٓات (الهغربْ ،زكٓمؼ.)97:1995،
مفيوم اإلجراءات
تعتب ػػر ا٘جػ ػ ار ات ه ػػف المػ ػكا

الت ػػْ ت ػػىظـ العه ػػؿ بالهىظه ػػا كتح ػػدد كٓفٓ ػػا اٖدا كٓ ػػرل

(العػػٛؽ )133:1999،بػػأف ا٘جػ ار ٌػػك ىظػػاـ ٓصػػؼ بالتفصػػٓؿ ال طػكات التػػْ ٓىبغػػْ القٓػػاـ بٍػػا
لتحقٓػػؽ أك إىجػػاز هػػؿ هػػا ،كٓضػػٓؼ (درة كجػػكدة )143:2012،بػػأف ا٘جػ ار ات تعكػػس التسمسػػؿ
الزهىْ ٖدا أم هؿ هعٓف ،كٌذي ا٘ج ار ات تككف هدكىا ادة فْ كتاب دلٓؿ الهكظؼ.
كٓػػرل ( سػػاؼ )228:1982،بػػأف ا٘ج ػ ار ات ٌػػْ اٖ هػػاؿ التفصػػٓمٓا التػػْ تسػػٓر مػػِ

طرٓ ػػؽ ثاب ػػت هرس ػػكـ  ،كالهس ػػهاة ي رفػ ػان ب ػػالركتٓف كٌ ػػْ  ٚغى ػػِ ىٍ ػػا لمقٓ ػػاـ باٖ ه ػػاؿ الت ػػْ ه ػػف
طبٓعتٍا أف تتكرر ،كالتْ تتككف هف هراحؿ أك حركػات تتػكالْ ك ار بعضػٍا هىػذ ىقطػا البدآػا فػْ

العهؿ إلِ أف ٓتـ إىجازي.
مبردئ اإلجراءات

ٓ .1جب أف ٓككف لكؿ طكة هف طكات ا٘ج ار ات ٌدؼ هحدد.

ٓ .2جب أف تساٌـ كؿ طكة هف طكات ا٘ج ار ات فْ ا٘سراع بإىجاز العهؿ.
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ٓ .3جب أف ترتب طػكات ا٘جػ ار ات ك ٚسػٓها طػكات تسػجٓؿ كا ػذ الهعمكهػات بحٓػث ٚ
تؤدم إلِ تأ ٓر اىجاز الهعمكهات.

ٓ .4جػػب أف ٓقػػدر الكقػػت الػػٛزـ ٘ىجػػاز كػػؿ طػػكة هػػف ط ػكات ا٘ج ػ ار ات كهػػا ٓجػػب أف
ٓككف الكقت الٛزـ ٘ىجاز كؿ طكة هساك لمكقت الٛزـ ٘ىجاز ال طكات اٖ رل.

ٓ .5جب هىع اٚزدكاجٓا فْ العهؿ.

ٓ .6جب الت فٓؼ هف اٖ هاؿ الكتابٓا قدر ا٘هكاف.
ٓ .7جب التقمٓؿ هف الحاٚت الهستثىاة هف ا٘ج ار ات العاهػا لمهىظهػا كهػا ٓجػب أف تصػهـ
إج ار ات هحددة لهعالجا تمؾ الحاٚت.

ٓ .8جب التقمٓؿ هف أ هاؿ الهراجعا كالتدقٓؽ غٓر الضركرٓا.
 .9أف ٓتبع التسمسؿ الكاض فْ طكات ا٘ج ار ات.

 .10أف ٓ ػ ػ ػ ػػتـ ا ته ػ ػ ػ ػػاد ا٘جػ ػ ػ ػ ػ ار ات الض ػ ػ ػ ػػركرٓا كاس ػ ػ ػ ػػتثىا ا٘جػ ػ ػ ػ ػ ار ات غٓ ػ ػ ػ ػػر الض ػ ػ ػ ػػركرٓا.
( بكم.)134-132 :2006،
التنظ م
رؼ "سٓستر برىػارد" التىظػٓـ بأىػً ىسػؽ تعػاكىْ هتػكازف ٓىشػأ بكاسػطا جٍػكد هىسػقا ككا ٓػا هػف جاىػب

اٖفػراد الػذٓف ٓشػترككف فٓهػا بٓػىٍـ بقصػد تحقٓػؽ ٌػدؼ هعػٓف أك هجهك ػا أٌػداؼ كتػتـ الهشػاركا مػِ
أسػاس دكافػع اٖفػراد كرغبػاتٍـ الذاتٓػا ،كٓػكازف الىسػؽ بػٓف الػدكافع كالهشػاركا هػف الجاىػب اٖكؿ كصػىع

القػرار دا ػؿ الىسػؽ هػف الجاىػب الثػاىْ ،كهػا تعتبػر اٚتصػاٚت همٓػا بالغػا اٌٖهٓػا لضػهاف اسػتهرار
التىظٓـ (العىزم.)32:2003،

ك ٓعرفً (ىجػـ ،غٓػر هػدكف السػىا )48:بأىػً تصػهٓـ ٌٓكػؿ الهىظهػا مػِ الكجػً الػذم ٓػؤدم إلػِ تحقٓػؽ

أٌدافٍا ،هع تكزٓع اٖىشطا الٛزها لتحقٓؽ تمؾ اٌٖداؼ.

كٓرل "أكلٓفر شٓمدكف" بأف التىظٓـ ٌك" همٓا دهج اٖ هاؿ التْ ٓجػب أف ٓقػكـ بٍػا اٖفػراد كالجها ػات،
هع تكفٓر التسٍٓٛت الضركرٓا لتىفٓذٌا بشكؿ ٓكفر أفضؿ القىكات أك السبؿ ٚست داـ الجٍػكد الهتاحػا
بكفا ة ،كبطرٓقا هىتظها كآجابٓا كهىسقا ( "...حرٓـ.)144:2006،

كٓرل ( بد اهلل )156:1991،بػأف التىظػٓـ" إطػار أك ك ػا هػف صػىع ا٘ىسػاف ٓػؤدل بدا مػً العهػؿ ،أك

ٌك كٓاف ٌادؼ ذك كظا ؼ هحددة كش صٓا هتهٓزة قا ها بذاتٍا ،كفْ دا ؿ ٌذا الكٓاف أك ٌذا ا٘طار
ٓتـ التكفٓؽ كالتفا ؿ بٓف الهكارد ا٘ىساىٓا كالهكارد الهادٓا كالهحددات الهكقفٓا".
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و رى البرحاث أف التىظػٓـ ٌػك الكظٓفػا الثاىٓػا الٍاهػا بػٓف الكظػا ؼ ا٘دارٓػا ،كالتػْ تعهػؿ
مػػِ تجهٓػػع اٖج ػ از الهترابطػػا لتحقٓػػؽ اٌٖػػداؼ اله طػػط لٍػػا بأفضػػؿ كفآػػا ههكىػػا هػػف ػػٛؿ
إسىاد الهٍاـ لٗفراد بها ٓتىاسب هع قدراتٍـ.
أىم ة التنظ م
إف رغبػا ا٘ىسػاف فػْ تحقٓػؽ أٌدافػً كاشػباع حاجاتػً اله تمفػا تجعمػً ٓسػعِ إلػِ ابتكػار العدٓػد هػف

ا٘ستراتٓجٓات التْ تهكىػً هػف تحقٓػؽ ذلػؾ ،كأكلػِ ٌػذي ا٘سػتراتٓجٓات ٌػْ التىظػٓـ ،كقػد أدرؾ ا٘ىسػاف
أٌهٓا التىظٓـ هىذ أقدـ العصكر ،ىظ ار لحاجتً لمتعاكف الذم أصب

ىكاىان لمهجتهع الحدٓث الذم ٓصبكا

إلػِ تحقٓػؽ أ مػِ هسػػتكل هػف الرشػد ا٘ىسػػاىْ كهػف ثػـ الكفػػا ة ا٘ىتاجٓػا كالفعالٓػا التىظٓهٓػػا
(تاكرٓرٓت:2006،أ).

و ض ف (عبوي )22-21:2006،عمى أىم ة التنظ م:
 .1الحٓمكلا دكف التدا ؿ بٓف اٖ هاؿ كهىع التىازع فْ ا ٚتصاصات كالصٛحٓات.
 .2اٚست داـ اٖهثؿ لمطاقات البشرٓا كذلؾ ف طرٓؽ تحدٓد الكاجبات كالهٍاـ الهىاطا باٖفراد.
 .3التكازف كالتىسٓؽ بٓف اٖىشطا اله تمفا كذلؾ بتقسٓـ العهؿ كتكزٓعً بٓف ا٘دارات كاٖقساـ.
 .4سٍكلا اٚتصاؿ بٓف ه تمؼ ا٘دارات كاٖقساـ كالفركع فْ الهىظها.
 .5اٚستفادة القصكل هف فكا د الت صص كذلؾ بتجهٓع اٖىشطا الهتهاثما.
 .6سٍكلا الهحاسبا كالهتابعا إذ ٓحدد التىظٓـ هٍاـ ككاجبات اٖفراد ،كٓحدد هعآٓر اٖدا .
مبردئ التنظ م
تعددت أ ار ككضعت العدٓد هػف هبػادئ التىظػٓـ التػْ تسػا د القػا هٓف مػِ بىػا هىظهػاتٍـ
كهٍاـ أ رل ،كقد ذكر (داكد )71-75:2008،الهبادئ مِ الىحك التالْ:
 .1مبدأ وحدة اليدف
ٓجب أف ٓتـ تحدٓد اٌٖداؼ التْ تسػعِ الهىظهػا إلػِ تحقٓقٍػا ،فتحدٓػد اٌٖػداؼ فػْ أٌهٓتٍػا طػا

فْ الت طٓط ،حٓث ٓتـ بهكجبٍا تحدٓد اٚتجاٌات اله تمفا لمعهؿ ،هها ٓجعػؿ اٖفػراد القػا هٓف مػِ
همٓا التىفٓذ مِ بصٓرة هىٍا ،فٓسمككف السػبؿ الهؤدٓػا إلػِ تحقٓػؽ اٌٖػداؼ ،كٓصػححكف هسػارٌـ
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ىحكٌا كمها كجدكا اىحرافات فْ اٖ هاؿ التْ تبعدٌـ ف تحقٓؽ الٍدؼ كتحقٓؽ جهٓع اٌٖداؼ ٌك
الهقٓاس لىجاح العهؿ.
 .2مبدأ تقس م العمل والتخصص
إذ ٓجػب تقسػٓـ العهػؿ إلػِ أبسػط العىاصػر الهككىػا لػً ،كذلػؾ حتػِ ٓهكػف التعػرؼ مػِ العىاصػر
اٖساسٓا كالثاىكٓا فًٓ ،كٓسا د تقسٓـ العهؿ مِ تحقٓؽ كفكرات الت صص بأىكا ٍا اله تمفا.
 .3مبدأ الوظ فة
الكظٓفا ٌْ الكحدة اٖساسٓا التػْ ٓتكػكف هىٍػا كػؿ تىظػٓـ ،كٌػْ بػارة ػف هىصػب أك هػؿ

هعٓف ٓتضهف كاجبات كهسػؤكلٓات هحػددة ،كقػد تكػكف الكظٓفػا هشػغكلا أك شػاغرة ك ٚتتػأثر الكظٓفػا

بهف ٓشغمٍا هف الهكظفٓف ،إذ أف القكا د اٖساسٓا فْ ا٘دارة تىص مِ أف الكظا ؼ تىشئ كتحدد
حقكؽ كهسؤكلٓات هف ٓشػغمٍا قبػؿ أف ٓعػٓف فٍٓػا أحػد ،كٌػْ  ٚتتػأثر بالشػ ص الهعػٓف مٍٓػا فٍػْ

ثابتا رغـ تقمب الهكظفٓف مٍٓا ،أها الهكظؼ فٍك الش ص الذم ٓشغؿ الكظٓفا بحقكقٍا ككاجباتٍا،

فػالهكظؼ ٓهػارس سػمطات كظٓفتػً حٓىهػا ٓكػكف شػاغ ٛفٍٓػا ،كٓفقػد السػمطا كٓصػب هػكاطف ػادم
ىدها ٓتركٍا.

تيعػػرؼ الكظٓفػػا فػػْ قػػاىكف ال دهػػا الهدىٓػػا رقػػـ ( )4لعػػاـ ( )1998بأىٍػػا هجهك ػػا الهٍػػاـ التػػْ
تككمٍا جٍا ه تصا إلِ الهكظؼ لمقٓاـ بٍا بهقتضِ ٌذا القاىكف أك أم تشرٓع ػر أك تعمٓهػات أك
ق اررات إدارٓا كها ٓتعمؽ بٍا هف صٛحٓات كها ٓترتب مِ تمؾ الهٍاـ هف هس كلٓات.
 .4مبدأ وحدة الرئرسة
ٓجب أف ٓككف لمهكظػؼ ر ػٓس كاحػد ٓسػتمـ هىػً اٖكاهػر كالتعمٓهػات كالتكجٍٓػات كٓكػكف هسػ ك ٚػف

أ هالً أهاهً ،كٓقصػد بٍػذا الهبػدأ أف ٓ ٚكػكف الهكظػؼ هسػ ك ٚأهػاـ أكثػر هػف ر ػٓس ،كأف تىحصػر
سمطا اٖهر فْ كؿ هستكل هف الهستكٓات ا٘دارٓا فْ ر ٓس كاحد ٓككف هسػ ك ٚػف تكجٓػً العهػؿ

بالىسػبا إلػِ هػف ٓعهمػكف تحػت ر اسػتً ،كٌػذا هػف شػأىً أف ٓسػا د فػْ تحدٓػد الهسػؤكلٓا ،كٓضػهف

التىسػٓؽ ،كٓكحػد الجٍػكد ،كاف ػدـ احتػراـ ٌػذا الهبػدأ ٓػؤدم إلػِ ا٘ ػٛؿ كفكضػِ الىظػاـ ،كارتبػاؾ
الهكظفٓف كالِ اٚحتكاؾ بٓف الرؤسا كالهرؤكسٓف.
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 .5مبدأ تسروي السمطة والمسؤول ة
ٓقصػد بالسػمطا الصػٛحٓات اله كلػا لمػر ٓس ا٘دارم أك الهكظػؼ كتتضػهف حػؽ إ طػا اٖكاهػر
كالتكجٍٓات الهرؤكسٓف ،كالطا ا كاٚهتثػاؿ هػىٍـ ،كهػا تعىػْ حػؽ ات ػاذ القػ اررات ضػهف حػدكد هعٓىػا
كالتىفٓػذ هػف جاىػب الهرؤكسػٓف ،أهػا الهسػؤكلٓا فٍػْ هحاسػبا أ ػرٓف ػف أدا الكاجبػات كاٖ هػاؿ

كتتضهف الهسؤكلٓا اٚلتزاـ هف قبؿ الهكظؼ بالقٓاـ بكاجبات الكظٓفا ،كتحقٓؽ أٌدافٍا.
 .6مبدأ وحدة اإلشراف
ٓرتبط ٌذا الهبدأ بعدد الهرؤكسٓف الذٓف ٓهكف لمر ٓس الهباشر ا٘شراؼ مٍٓـ بشكؿ فعاؿ ،كبهعىػِ

ر أف الفرد أك اٖفراد ٓتمقكف التعمٓهات هف ر ٓس إدارم كاحد ،حتِ ٓهكف تحدٓد طكط اٚتصاؿ

كالعٛقات التىظٓهٓا كتحدٓد الهسؤكلٓا ىد ا٘ىجاز.
إذا الفكرة الر ٓسٓا لٍذا الهبدأ أف لكؿ ر ٓس طاقا هحدكدة لٙشػراؼ مػِ الهرؤكسػٓف فػإذا كػاف ػدد
الهرؤكسػٓف كبٓػر– ىطػاؽ ا٘شػراؼ كاسػع ٓ -صػعب مػِ الػر ٓس ا٘شػراؼ مػٍٓـ كهػراقبتٍـ ػف
اٖ هاؿ التْ ٓقكهكف بٍا ،أها إذا كاف دد الهرؤكسػٓف قمٓػؿ– ىطػاؽ ا٘شػراؼ ضػٓؽ  -فػإف الػر ٓس
ٓستطٓع ا٘شراؼ كٓككف لدًٓ كقت هتسع أٓف ٓقكـ ببعض أ هاؿ الهرؤكسٓف ،كأحكاـ الرقابػا مػٍٓـ،

هها ٓؤدم إلِ هضآقتٍـ كالتقمٓؿ هف شعكرٌـ بالهسؤكلٓا كا ٚتهاد مِ الىفس.
 .7مبدأ تفو ض السمطة
تفػكٓض السػمطا هبػدأ ٓػتـ بهكجبػً قٓػاـ الهػدٓر أك الػر ٓس بىقػؿ جاىػب هػف أ با ػً كهسػؤكلٓاتً إلػِ

بعػض هعاكىٓػً ،كتفػكٓض السػمطا ٓكػكف هػف الهسػتكٓات ا٘دارٓػا العمٓػا إلػِ الهسػتكٓات ا٘دارٓػا
الكسطِ الهس كلا ف التىفٓذ ،فعىدها ٓىقؿ أك ٓ كؿ الر ٓس إلِ الهرؤكسٓف حؽ ات اذ القػ اررات التػْ
ٌْ هف سمطا الر ٓس أف ٓت ذٌا بىفسً ،فإىً ٌىا ٓهارس تفكٓض السمطا أها الهسؤكلٓا فػ ٛتفػكض
ٖف الر ٓس ٓظؿ هس ك ٚف ىتا ج اٖ هاؿ كتصرفات هف ٓفكضٍـ بإىجاز هؿ هعٓف.
 .8مبدأ المرونة والد نرم ك ة
كٓشٓر ٌذا الهبػدأ إلػِ ضػركرة أف تكػكف ىاصػر التىظػٓـ هرىػا كتتجػدد كتكػكف قابمػا لمتكٓػؼ بطرٓقػا

تسه بهكاجٍا أك التجاكب هع التغٓرات التْ تحدث فْ البٓ ا الدا مٓا كال ارجٓا ،دكف الحاجا إلِ
إحداث تعدٓٛت جكٌرٓا كبٓرة مِ الٍٓكؿ التىظٓهْ.
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 .9مبدأ الكفرءة
ٓعتبػر التىظػٓـ ذك كفػا ة ىػدها ٓػتهكف هػف الكصػكؿ إلػِ اٌٖػداؼ ،بأقصػر كقػت ،كبأقػؿ تكمفػا،
كتسػت دـ كمهػا الكفػا ة لتػدىْ ا٘ىتاجٓػا ،كٌػْ اسػت داـ ا٘هكاىٓػات الهتػكفرة (هػاؿ ،هػاؿ ،هػكاد،

ٚت٘ )...ىتاج سمعا ،أك تقدٓـ دها بأقؿ جٍد ههكف كبأقػؿ تكمفػا كبأقصػر كقػت ،كالتىظػٓـ الكفػؤ

ٌك الذم ٓككف فًٓ تقسٓـ السمطا كاض الهعالـ ،كتكالٓؼ أقؿ فْ الكصكؿ إلِ الٍدؼ.
 .10مبدأ العالقرت اإلنسرن ة
ٌىاؾ العدٓد هف الهبادئ كا٘شارات فْ هجاؿ العٛقات ا٘ىساىٓا ىذكر هىٍا ها ٓمْ:
 هبدأ دـ تكجًٓ اٚىتقاد مىا أهاـ أ رٓف– الزه ٛأك الهرؤكسٓف أك غٓرٌـ. هبدأ دـ اىتقاد الهكظفٓف لبعضٍـ. -هبدأ تىهٓا الهكظفٓف.

 هبدأ هشاركا الهكظفٓف فْ تحدٓد الٍدؼ كههارسا السمطا. هبدأ إشا ا العٛقات الحسىا بٓف أفراد الهكظفٓف. -هبدأ دـ إٌهاؿ ال ٛفات البسٓطا بٓف الرؤسا .

 هبدأ الهعاهما العادلا كالهتساكٓا ٖفراد الهكظفٓف. هبدأ ا٘شادة بالعهؿ الجٓد لمهكظؼ.التوج و
ٓعتبر التكجًٓ هرحما ٌاهػا فػْ كظػا ؼ ا٘دارة التػْ تحػث القٓػادة إلػِ اٖ ػذ بٓػد أفػرادٌـ،
كتكجٓػػً جٍػػكدٌـ هػػف اجػػؿ تحقٓػػؽ اٌٖػػداؼ الهىشػػكدة هػػف ػػٛؿ اٖكاهػػر الصػػادرة هػػف القٓػػادة فػػْ

ضك هقتضٓات اٖدا الىاج .

ٓعػرؼ (شػاكٓش )564:1993،التكجٓػً بأىػً

همٓػا إرشػاد ىشػاطات أفػراد الهىظهػا فػْ

اٚتجاٌات الهىاسبا ٖف اٚتجاٌات الهىاسبا ٌْ تمؾ التْ تقكد إلِ تحقٓؽ أٌداؼ الهىظها.

كٓرل ( ٛقْ )312:1993،بأف التكجًٓ دفع الهرؤكسٓف لمعهؿ كفؽ ال طط الهحددة.
كٓعػػرؼ (العتٓبػػْ )171:2005،التكجٓػػً بأىػػً إرشػػاد الهرؤكسػػٓف إلػػِ كٓفٓػػا تىفٓػػذ اٖ هػػاؿ

الهككمػػا إلٓػػً حسػػب لػكا

العهػػؿ كالتعمٓهػػات التػػْ تحكػػـ أ هػػالٍـ ككفػػؽ سٓاسػػا الهىظهػػا الهعتهػػدة

كتفسٓر ها قد ٓصعب مٍٓـ فٍهً فْ ٌذا الهجاؿ بطرٓقا  ٚتتعارض هع أٌداؼ الهىظها.
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و اارى البرحااث بػػأف التكجٓػػً ٌػػك الكظٓفػػا الثالثػػا الٍاهػػا بػػٓف الكظػػا ؼ ا٘دارٓػػا التػػْ تيحفػػز كتػػدفع
اٖفراد لتىفٓذ اٖ هاؿ كفقا لم طط الهكضك ا.
و تطمب التوج و العنرصر الترل ة:
 .1التحفٓز.
 .2اٚتصاؿ.
 .3القٓادة( .هصطفِ.)8:2005،
كٓضٓؼ (العتٓبْ )172:2005،مِ ىاصر التكجًٓ:
 .1إصدار الق اررات.
 .2التىسٓؽ.
الق ردة والتوج و
لقد ا تمفت ىظرة العمها فْ تحدٓد تعرٓؼ لمقٓادة كذلؾ با تٛؼ الهدارس الفكرٓا فهىٍـ هف

ػػرؼ القٓػػادة بأىٍػػا "قػػدرة الهػػدٓر

مػػِ التػػأثٓر فػػْ الهرؤكسػػٓف لمعهػػؿ بحهػػاس كثقػػا"

(أبكهعهر.)48:2009،
كٓعرفٍا " "D.Kats & R.L.Kahnبأىٍػا قػكة التػأثٓر فػْ أ ػرٓف بغػرض تحقٓػؽ اٌٖػداؼ
فكؽ الهعتاد هف تأثٓر كاهتثاؿ فْ الهؤسسا ،كها تعرؼ بأىٍا القدرة مػِ حػث ك حفػز اٖفػراد مػِ
إىجاز ها ترغب القٓادة فْ تحقٓقً ،فعىدها ٓهارس ش ص ها تأثٓ انر فْ أ رٓف فإىػً ٓجعػؿ شػعكرٌـ
كادراكٍـ لٌٗداؼ تهاهان كها لك كاىت أٌدافٍـ الش صٓا (جاهع.)76:2010،

كٓػػرل ( )483:1989،Pearce&Robinsonالقٓػػادة بأىٍػػا همٓػػا التػػأثٓر فػػْ أ ػرٓف

لمعهؿ هف أجؿ تحقٓؽ أٌداؼ هحددة.

ٓعرؼ" "James Gribbinالقٓادة بأىٍا همٓا التأثٓر مػِ جها ػا فػْ هكقػؼ هعػٓف ككقػت

هعٓف كظركؼ هعٓىاٚ ،ستثارة اٖفػراد كدفعٍػـ لمسػعْ برغبػا لتحقٓػؽ أٌػداؼ الهىظهػا ،هاىحػا إٓػاٌـ

برة الهسا دة فْ تحقٓؽ أٌداؼ هشتركا ،كالرضا ف ىكع القٓادة الههارسا (هسعكدة.)51:2010،

23




إن عممرء اإلدارة في العصر الحد ث ركزوا عمى العنرصر الترل ة:
 .1القرئد :أم الش ص الذم ٓقكد الجها ا.
 .2المرؤوس ن :التجهع البشرم فْ الهىظها أك كحداتٍا ا٘دارٓا.
 .3األىاداف :الهطمػكب تحقٓقٍػا ،كظػركؼ الهكقػؼ الػذم ٓجػد فٓػً القا ػد ىفسػً ٚت ػاذ قػرار
هعٓف.
 .4الت ث ر :السمكؾ الذم ٓتبعً القا د هع أ رٓف( باس.)136:2012،
و رى البرحث بأف القٓادة ٌْ فف التأثٓر بأ رٓف لمعهؿ مِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرسكها.
ميررات القرئد
ٓرل (السمهْ )48-47:2003،بأف بعػض ىظرٓػات القٓػادة تتجػً إلػِ ربطٍػا بسػهات ٓجػب

أف تتػكافر فػْ ش صػٓا القا ػد ٓػأتْ فػْ هقػدهتٍا الػذكا  ،كالهبػادأة ،كالطهػكح ،كالثقػا بػالىفس ،كحسػـ
اٖهكر ،كالحهاسا ،كالركح الهتجددة ،كقكة ا٘قىاع با تبارٌا صفات تؤٌؿ الش ص لهٍها القٓادة.

كتتجػً ىظرٓػات أ ػرل إلػِ ربػط القٓػادة بػالهكاقؼ التػْ ٓتعاهػؿ هعٍػا القا ػد بهٍػارة تظٍػر قدرتػً مػِ

القٓادة ،كٌْ الىظرٓا التْ تكتسب فْ الكقت الحاضر هزٓدان هػف الهؤٓػدٓف لٍػا ككهػا ٌػك كاضػ أف
ٌػذي الىظرٓػا تػرتبط بصػكرة كبٓػرة بضػركرة تهتػع القا ػد بهجهك ػا هػف الهٍػارات القٓادٓػا التػْ تعطٓػً
صفا القٓادة ،كىحف إذا ركزىا دا رة الضك

مِ استٓضاح هآٌا الهٍارات التْ ٓجب أف ٓتهتع القا د

ا٘دارم ىجد أىٍا هٍارات ٓهكف أف ىقسهٍا إلػِ ثػٛث أىػكاع هػف الهٍػارات كالتػْ تتفػؽ جهٓعٍػا مػِ
أىٍا هٍارات ٓهكف تىهٓتٍا ف طرٓؽ التعمٓـ كالتدرٓب الهستهر كٌذي الهٍارات ٌْ كها ٓمْ:
 .1الميررة الفن ة

تىصب ٌذي الهٍارة مِ الت صص العمهْ أك الهٍىْ لمقا د فْ أحد فركع العمـ أك الهٍف بها ٓعطًٓ
القدرة مِ اٖدا الجٓد كسٍكلا است داـ اٖدكات الهتاحا فْ حدكد ٌذا الت صص كٌْ هٍارة تركز
مٍٓا ادة براهج تدرٓب القادة.
 .2الميررة اإلنسرن ة
كىعىػْ بٍػا القػدرة مػِ التعاهػؿ ا٘ىسػاىْ كالفعػاؿ هػع اٖفػراد كالجها ػات بعكػس الهٍػارة الفىٓػا التػْ

تعىْ التعاهؿ هع اٖشٓا  ،كتتحػدد ٌػذي الهٍػارة فػْ قػدرة القا ػد مػِ إٓجػاد الفٍػـ الهتبػادؿ بٓىػً كبػٓف
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اٖفػراد كالجها ػات الػذٓف ٓقػكدٌـ ،كٌػك الهفٍػكـ الػذم ٓتػٓ لػً فٍػـ هٓػكلٍـ كاتجاٌػاتٍـ كٌػذي الهٍػارة
ا٘ىساىٓا هف أكثر الهٍػارات اسػتعهاٚن اصػا فػْ همٓػات اٚتصػاؿ الهسػتهرة بػٓف القا ػد كهرؤكسػًٓ
حٓػث ٓسػتغؿ فٍهػً ٖىهػاط السػمكؾ ا٘ىسػاىْ اله تمفػا كهعرفتػً بطبػا ع البشػر لكػْ ٓت ٓػر أسػمكب

التعاهؿ الهىاسب هع كؿ فرد حسب طبٓعتً كش صٓتً.
 .3الميررة الفكر ة
كىعىْ بٍا :هجهك ا القدرات الذاتٓا التْ ٓجب أف ٓتصؼ بٍا القا د كتعطًٓ الرؤٓا التْ تهكىً هف

الربط بػٓف أٌػداؼ جٍػازي ا٘دارم كأٌػداؼ الدكلػا السٓاسػٓا بصػفا اهػا بحٓػث ٓتصػرؼ با تبػار أف
الجٍاز ا٘دارم جز هتكاهؿ هع الهجتهع الكبٓر الذم ٓعٓش فًٓ ،كبالتالْ ٓتجىب كؿ ها ٓػؤدم إلػِ
تعارض الجٍاز ا٘دارم هع الهصال العاها لمدكلا.

كٓػذٌب رأم إلػِ إضػافا ىػكع اربػع هػف الهٍػارات التػْ ٓجػب أف ٓتصػؼ بٍػا القا ػد تحػت هسػهِ

الهٍارات ا٘دارٓػا كٌػْ هٍػارات تتصػؿ بقػدرة القا ػد مػِ إدارة العهػؿ كاىجػازي بالكفػا ة الهطمكبػا رغػـ
تغٓر ظركفً الهستهرة.

كٓعدد ٌذا الرأم الهٍارات الهتصما بٍػذا الهجػاؿ فٓضػـ إلٍٓػا هٍػارة الت طػٓط التكتٓكػْ ،التػْ تعطٓػً

القدرة مِ تحدٓث إج ار ات العهؿ كهٍارة التحمٓؿ ،التْ تعطًٓ القدرة مِ حؿ الهشكٛت ا٘دارٓػا،
ٓر هٍارة ا٘دراؾ
كهٍارة ات اذ القرار الرشٓد ،كهٍارة اٚتصاؿ الفعاؿ ،بها ٓكثؽ صمتً بهرؤكسًٓ كأ نا
كالفٍـ ،التْ تعطًٓ كضكح الرؤٓا الشهكلٓا لهسار العهؿ فْ ه تمؼ أج از الجٍاز ا٘دارم.

الرقربة
ٓػػرل " مػػٓش" كظٓفػػا الرقابػػا بأىٍػػا " همٓػػا تٍػػدؼ إلػػِ التأكػػد هػػف أف اٌٖػػداؼ الهحػػدكدة
كالسٓاسػػات الهرسػػكها كال طػػط الهكضػػك ا كاٖكاهػػر كالتعمٓهػػات الهكجٍػػا ك ٛفػػً ههػػا سػػبؽ ذك ػري
إىها تىفذ بدقا ك ىآا ،كها تعىْ الرقابا بالتحقٓؽ هف أف الىتا ج التْ حققٍػا القػا هكف مػِ التىفٓػذ

تطابؽ تهاهان ها تتكقعً ا٘دارة كتصبكا إلًٓ" (الهغربْ.)194:1995،
أها العالـ الفرىسْ "ٌىرم فآكؿ" كالذم ٓعد كاحدان هف ركاد ا٘دارة التقمٓدٓا كٓعتبػر تعرٓفػً لمرقابػا هػف
أقدـ التعارٓؼ كأشٍرٌا فْ كتابً "ا٘دارة الصىا ٓا كالعاها 1916ـ" حٓػث ػرؼ الرقابػا بأىٍػا التأكػد
هف أف كؿ شئ ٓتـ حسب ال طا الهكضػك ا كالتعمٓهػات الصػادرة كالهبػادئ القا هػا كٌػدفٍا تشػ ٓص

ىق ػػاط الض ػػعؼ كاٖ ط ػػا كتص ػػحٓحٍا كهى ػػع ح ػػدكثٍا ف ػػْ الهس ػػتقبؿ ،كته ػػارس الرقابػ ػا م ػػِ اٖش ػػٓا
كالىاس كا٘ج ار ات (شآٌف.)26-25:2007،
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رؼ ( )422:2000،Certoالرقابا بأىٍا التأكد هف أف اٖشٓا تتـ كفقان لها ٌك هحدد لٍا

فْ ال طا.

و ااارى البرحاااث أف الرقابػػا ٌػػْ همٓػػا فحػػص كتحقػػؽ ـ ىػػأف تىفٓػػذ الهٍػػاـ تسػػٓر حسػػب
ال طط كتصحٓ اٚىحرافات ٘ىجاز اٌٖداؼ بكفا ة.
عنرصر العمم ة الرقرب ة
إف بعػػض يكتػػاب مػػـ ا٘دارة كصػػفكا ىاصػػر الرقابػػا ىفػػس كصػػؼ ط ػكات الرقابػػا كٓػػرل

(الصحف ،شرٓؼ )249:2000،أف العهمٓا الرقابٓا تتضهف ثٛث طكات أساسٓا ٌْ:
 .1تحدٓد هعآٓر اٖدا .
 .2قٓاس اٖدا هقارىا بالهعآٓر الهكضك ا.
 .3تصحٓ اٚىحرافات الغٓر هرغكبا.
و رى (العت بي )199:2005،أن الرقربة تسيم في تحق ق األىداف الترل ة:

 ٌْ كظٓفا إدارٓا تٍدؼ إلِ تهكٓف الكظا ؼ ا٘دارٓا اٖ رل هف تحقٓؽ أٌدافٍا. التأكػػد هػػف أف الق ػ اررات التػػْ تصػػدرٌا الهىظهػػا هػػف أكاهػػر كتعمٓهػػات تىفػػذ كفػػؽ اٌٖػػداؼكالغآات التْ صدرت هف أجمٍا.

 تكفٓر الهعمكهات الكاقعٓا بشأف أدا كسمكؾ العاهمٓف لٙدارة العمٓا كعىصر أساسْ تعتهدمًٓ كظٓفا التقكٓـ كالتقٓٓـ.

 كشؼ اٚىحرافات فْ هجاؿ التطبٓؽ سكا ن أكاىت بالىسبا لٗدا أك السمكؾ. فحص صٛحٓا كفعالٓا أٚت كالهعدات كاٖىظها اله تمفا تهٍٓدا لتطبٓؽ الصٓاىاالٛزها.

 هسا دة ا٘دارة العمٓا فْ كشؼ إضا ا الكقت كالجٍد كالىفقات إف كجدت قبؿ استفحاؿاٖهر.

 كشؼ هؤشرات التغٓٓر الدا مٓا كال ارجٓا هف ٛؿ همٓا الرقابا فْ ه تمؼ اٖىشطاكاحاطا ا٘دارة العمٓا مها بٍذي الهؤشرات ٖ ذٌا بعٓف ا ٚتبار فْ ت طٓطٍا

الهستقبمْ.
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أنواع الرقربة
ٌىػػاؾ العدٓػػد هػػف التقسػػٓهات التػػْ ٓهكػػف اسػػت داهٍا لتصػػىٓؼ الرقابػػا هىٍػػا حسػػب زهػػف
الرقابا الذم تهارس فًٓ فٓهكف هٛحظا اٖىكاع التالٓا:
الرقربة المسبقة
كتسػػهِ أٓضػػا بالرقابػػا الهكجٍػػا كالرقابػػا الكقا ٓػػا أك القبمٓػػا أك الهباش ػرة أك إذف البػػد أك
رقابا الفٓ از أم إىٍا الرقابا التْ تتـ قبؿ اىجاز العهؿ.
كٌػػْ هػػد ؿ لهراقبػػا الهػػد ٛت دا ػػؿ ىظػػاـ اٖىشػػطا التىظٓهٓػػا ككسػػٓما ٘ىجػػاز أٌػػداؼ

التىظػػٓـٓ ،ركػػز الهػػد ار ٌىػػا مػػِ ا تٓػػار أفضػػؿ الهػػد ٛت فػػْ هسػػتكل التشػػغٓؿ كتجىػػب الهشػػاكؿ
قبؿ كقك ٍا كضبط كهراقبا التغٓٓر فْ الهستكل اٚستراتٓجْ بالكشؼ ف التغٓٓػرات الر ٓسػٓا فػْ
البٓ ا كالتْ قد تػؤثر مػِ تىفٓػذ اٌٖػداؼ طكٓمػا اٖجػؿٓ ،عهػؿ ٌػذا الىػكع هػف الرقابػا مػِ أسػاس

التىبؤ أك تكقع ال طأ كاكتشافً قبؿ حدكثً.
كٓعتبر ٌذا الىكع هف أفضؿ أىكاع الرقابا كأدقٍػا فػْ أ هػاؿ الهسػتكٓات الػدىٓا ،كفػْ ىفػس

الكقػػت فػػإف الهغػػاٚة فػػْ اسػػت داـ الرقابػػا الهكجٍػػا قػػد تػػؤدم إلػػِ ىتػػا ج كسػػٓا بسػػبب الهضػػآقات
التػػْ ٓستشػػعرٌا الهكظفػػكف هػػف جٍػػا كضػػٓاع كقػػت ا٘دارة العمٓػػا باىشػػغالٍـ ػػف كظػػا فٍـ الر ٓسػػٓا

هف جٍا أ رل.

الرقربة المتزامنة
كتسػػهِ أٓض ػان الرقابػػا الهرحمٓػػا أك الرقابػػا الت طٓطٓػػا كٌػػْ تعىػػْ إهكاىٓػػا اٚسػػتهرار فػػْ

الىشاط أـ إٓقافً ،كتتـ ٌذي الرقابا أثىػا تىفٓػذ العهػؿ ك مػِ كػؿ هرحمػا هػف ه ارحػؿ تىفٓػذي ،كتٍػدؼ

ٌذي الرقابا فْ هستكل التشغٓؿ إلِ التحقؽ هف أف العهؿ ٓؤدم بطرٓقا ه ٛهػا كاف اٖحػداث تػتـ
كها ٌك ه طط.
الرقربة الالحقة
كتسػػهِ أٓضػػا الرقابػػا بعػػد التىفٓػػذ ككػذلؾ الرقابػػا التارٓ ٓػػا كتركػػز ٌػػذي الرقابػػا مػػِ ىػكاتج

اٖىشطا التىظٓهٓا بعػد إتهػاـ ٌػذي اٖىشػطا حٓػث ٓقػارف ا٘ىجػاز هػع الهعػآٓر الهكضػك ا كتحقػؽ
ٌذي الرقابا ثٛثا أدكات كذلؾ مِ الهستكل التشغٓمْ كٌْ:
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 ت ػػزكد اله ػػد ار فػػػْ هس ػػتكل التشػػػغٓؿ بالهعمكه ػػات التػػػْ تس ػػا دٌـ فػػػْ تقٓ ػػٓـ فعالٓػ ػػا أدااٖىشطا التىظٓهٓا الهس كلٓف ىٍا.
 تست دـ كأساس لتقٓٓـ كهكافأة اٖفراد. تح ػ ػ ػ ػ ػػدد الرقاب ػ ػ ػ ػ ػػا ٌى ػ ػ ػ ػ ػػا ه ػ ػ ػ ػ ػػف الهسػ ػ ػ ػ ػ ػ كؿ ػ ػ ػ ػ ػػف اله ػ ػ ػ ػ ػػد ٛت أك العهمٓ ػ ػ ػ ػ ػػا ا٘ىتاجٓ ػ ػ ػ ػ ػػا.(شآٌف.)37:2007،
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 2.2.1مفيوم المخدرات والمؤثرات العقم ة
ػػرؼ الى ػػاس هى ػػذ ٚؼ الس ػػىٓف هػ ػكاد طبٓعٓ ػػا كالىبات ػػات كاٖ ش ػػاب كاس ػػت دهكا بعض ػػٍا
ٖغراض هتىك ا هثؿ ت فٓؼ أٚـ ،كطمبان لمسعادة.
 ٚشػػؾ بػػأف ا٘ىسػػاف حقػػؽ هسػػتكٓات ههٓػزة هػػف التقػػدـ العمهػػْ كالتقىػػْ فػػْ هعظػػـ هىػػاحْ
الحٓاة فأصبحت اله درات تصىع بالهعاهؿ كاله تبرات الكٓهٓا ٓا مِ شكؿ أقراص أك كبسكٚت

ذات أل ػ ػكاف كأشػ ػػكاؿ هتعػ ػػددة كلٍػ ػػا ىفػ ػػس تػ ػػأثٓر الىباتػ ػػات أك اٖ شػ ػػاب الطبٓعٓػ ػػا رفٍػ ػػا بعػ ػػض

اله تصٓف بأىٍا هؤثرات قمٓا.

كٓضػػٓؼ(الحادقا )39:1991،بأىٍػػا رفػػت ػػاـ 1938ـ إ ٚأىٍػػا لػػـ تظٍػػر فػػْ أس ػكاؽ

ا٘تجػػار غٓػػر الهشػػركع إ ٚفػػْ ػػاـ  1966-1965ثػػـ اىتشػػرت مػػِ ىطػػاؽ ه ٓػػؼ فػػْ كقتىػػا
الحاضر.
كتػػرل (هجهك ػػا العهػػؿ الهػػالْ لهىطقػػا الشػػرؽ اٖكسػػط كشػػهاؿ أفرٓقٓػػا )6:201،بأىػػً فػػْ

الكاقع الهٓداىْ لهكافحا اله درات كالهؤثرات العقمٓا ٓطمؽ تعبٓر "اله درات الطبٓعٓا" مِ الهػكاد
اله درة ذات اٖصؿ الىباتْ سكا كاىت باقٓا مِ حالتٍا الطبٓعٓا هثؿ ه در اٖفٓكف ،أك جرت
مٍٓا همٓا تحكٓر فتحكلت إلِ شكؿ

ر هثؿ تحكٓؿ اٖفٓكف إلِ ٌركٓٓف ،أها تعبٓر الهػؤثرات

العقمٓا أك العقاقٓر الت مٓقٓا أك الهكاد الىفسٓا فٍْ تسهٓات ه تمفػا لػذات الهػكاد كٌػْ فػْ اٖصػؿ

أدكٓ ػػا تس ػػت دـ ف ػػْ ػػٛج اٖهػ ػراض إ ٚأف تأثٓرٌ ػػا م ػػِ ا٘ىس ػػاف ٓع ػػادؿ ت ػػأثٓر الهػ ػكاد اله ػػدرة

الطبٓعٓػػا ،كبػػالرغـ هػػف كجػػكد ه ػكاد طبٓعٓػػا (ذات أصػػؿ ىبػػاتْ) تحهػػؿ ذات صػػا ص الهػػؤثرات
العقمٓػ ػ ػػا ،إ ٚأف الشػ ػ ػػا ع فػ ػ ػػْ هجػ ػ ػػاؿ هكافحػ ػ ػػا اله ػ ػ ػػدرات أف الهػ ػ ػػؤثرات العقمٓػ ػ ػػا ٌػ ػ ػػْ اٖدكٓ ػ ػ ػػا

كالهستحض ػرات الصػػٓدلٓا التػػْ تػػؤثر مػػِ ا٘ىسػػاف الػػذم ٓتعاطاٌػػا تػػأثٓ انر ٓشػػبً تػػأثٓر اله ػػدرات

الطبٓعٓا (همحؽ رقـ (ٓ )11عرؼ الهجهك ا الهذككرة).

كٓرل الباحػث أف هػا ٓهٓػز اله ػدرات ػف الهػؤثرات العقمٓػا فػْ القػاىكف الفمسػطٓىْ رقػـ ( )7لعػاـ

( )2013أىػػً صػػص الجػػداكؿ رقػػـ ( )4،3،2،1لمه ػػدرات ك صػػص الجػػداكؿ رقػػـ ()8،7،6،5
لمهؤثرات العقمٓا ،فقد أدرج هكاد هثؿ هادة الحشٓش ضهف جداكؿ اله درات بٓىها كضع هكاد هثػؿ

اٖهفٓتاهٓىات ضهف جداكؿ الهؤثرات العقمٓا.
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 2.2.2تعر ف المخدرات
تعر ااف المخاادرات لةااة :السػػترة كالظمهػػا ،فال ػػدر بفػػت ال ػػا  ،الهظمػػـ هػػف اٖهكىػػا ،ك ػػدري :سػػتري
كفتري ككسريٓ ،قػاؿ ػدري الشػراب ،ك ػدري الهػرض ،ك ػدر ػد ار ػراي فتػكر كاسػتر ا (هجهػع المغػا
العربٓا ،الهعجـ الكسٓط.)219:
المخاادرٌ :ػػك لغػػا هػػف ال ػػدر كٌػػك الضػػعؼ كالكسػػؿ كالفتػػكر كاٚسػػتر ا ٓقػػاؿ :ت ػػدر العضػػك إذا
استر ِ فٓ ٛطٓؽ الحركا ،ك رؼ الفقٍا اله ػدر أك الهفسػد بأىػً تغطٓػا العقػؿ أم ٌػك هػا غٓػب

العقؿ كالحكاس (الهشرؼ.)25:2011،
تعر ف المخدرات في االصطالح:

رفٍا بد الهطمب بأىٍا كؿ هادة ٓىتج ف تعاطٍٓا فقداف جز ْ أك كمػْ لػٙدراؾ بصػفا

هؤقتػػا كتحػػدث فتػػك انر فػػْ الجسػػـ تجعػػؿ ا٘ىسػػاف ٓعػػٓش فػػْ ٓػػاؿ كاٌػػـ فت ػرة كقك ػػً تحػػت تأثٓرٌػػا

( مٓؿ.)12:2010،

ك رفٍ ػػا الق ارف ػػْ بأىٍ ػػا :ه ػػا غٓ ػػب العق ػػؿ كالحػ ػكاس دكف أف ٓص ػػحب ذل ػػؾ ىش ػػكة كس ػػركر

(الرشكد.)8:2007،

ك رؼ قاىكف اله درات كالهؤثرات العقمٓا رقـ ( )7لعاـ ( )2013الهكاد اله درة بأىٍا كؿ

هادة طبٓعٓا أك تركٓبٓا هف الهكاد الهدرجا فْ الجداكؿ ( )1،2،3،4الهمحقا بٍذا القاىكف (الكقا ع
الفمسطٓىٓا.)34:2013،
كٓػػرل (الحسػػف )14:1987،بأىٍػػا بػػارة ػػف اله ػكاد التػػْ تسػػبب ا٘دهػػاف ،كتػػؤثر مػػِ

الجٍػػاز العصػػبْ ،كٓحظػػر تػػداكلٍا أك ز ار تٍػػا أك صػػىعٍا أك اسػػتعهالٍا إٖ ٚغػراض هحػػددة هثػػؿ
الطب.
ك رفتٍػا (الهٍىػدم )19:2013،بأىٍػا هجهك ػػا هػف الهػكاد تسػػبب ا٘دهػاف كتسػهـ الجٍػػاز
العصػػبْ كٓحظػػر تػػداكلٍا أك ز ار تٍػػا أك تصػػىٓعٍا إٖ ٚغ ػراض ٓحػػددٌا القػػاىكف ،ك ٚتسػػتعهؿ إٚ

بكاسطا هف ٓر ص لً بذلؾ.

كٓرل( مٓ ػ ػػؿ )12:2010،ب ػ ػػأف اله ػ ػػدرات ٌ ػ ػػْ الهػ ػ ػكاد الهدرج ػ ػػا ف ػ ػػْ الج ػ ػػداكؿ الهرافق ػ ػػا
بتشرٓعات هكافحا اله درات فْ فمسطٓف.
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كٓػ ػػرل (ج ػ ػرادة )11:2013،بػ ػػأف اله ػػػدرات ٌػ ػػْ كػ ػػؿ هػ ػػادة هسػ ػػكرة أك هفت ػ ػرة طبٓعٓػ ػػا أـ
هستحضرة هف شأىٍا أف تػذٌب العقػؿ جز ٓػان أك كمٓػان ،كتىاكلٍػا ٓػؤدم إلػِ ا٘دهػاف ،بهػا ٓىػتج ىػً

تسهـ ا٘ىساف ،فتضر الفرد أك الهجتهع ،كٓحظر التعاهؿ بٍا بأم صكرة هف الصكر إٖ ٚغراض
ٓحددٌا الشرع.
كتكهػػف الصػػعكبا فػػْ صػػٓاغا تعرٓػػؼ جػػاهع هػػاىع لمه ػػدرات ٘تسػػاع هػػدلكلٍا كٓعرفٍػػا

الباحث بأىٍا هجهك ا هف الهكاد التْ تؤثر مِ الجٍاز العصبْ ،كتحتكم مِ ىاصػر هٍبطػا
أك هىشطا أك هٍمكسا كهحظكر تداكلٍا قاىكىان إ ٚهف ٓر ص لً ،كتضر بالفرد صػحٓان كاجتها ٓػان

كاقتصادٓان.

 2.2.3تعر ف المؤثرات العقم ة
تعر ف المؤثرات العقم ة في المةة:
الهؤثرات هفردٌا هؤثر مِ صٓغا اسـ الفا ؿ لمفعؿ أثر كاٖصؿ المغكم أثر ،كالهصػدر

أثر أك أثارة ،أثػر الحػدٓث ىقمػً ،أثػر فٓػً تػرؾ فٓػً أثػرا ،أثػر فػٛف تتبػع أثػري ،أهػا العقمٓػا :الهصػدر
هشتؽ هف اسـ الذات العقؿ كاٖصؿ المغكم قؿ أدرؾ اٖشٓا

مػِ حقٓقتٍػا ،قػؿ الغػٛـ كأدرؾ

كهٓز ،قؿ إلًٓ ق ٛلجأ إلًٓ كتحصف ،كالعقمٓا ٌْ الهىسكبا لمعقؿ ( مٓؿ.)12:2012،
تعر ف المؤثرات العقم ة في االصطالح:
ٌػػْ اله ػكاد التػػْ تصػػىع فػػْ الهعاهػػؿ بػػالطرؽ الكٓهاكٓػػا كٓ ٚػػد ؿ فػػْ تككٓىٍػػا اله ػػدرات

الطبٓعٓ ػػا كتك ػػكف تم ػػؾ الهػ ػكاد ف ػػْ ص ػػكرة أقػ ػراص أك كبس ػػكٚت أك ف ػػْ ش ػػكؿ هس ػػحكؽ أك س ػػا ؿ
(هحهد.)32:2012،
ك رفتٍػػا اتفاقٓػػا اٖهػػـ الهتحػػدة لهكافحػػا اٚتجػػار غٓػػر الهشػػركع باله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا لسػػىا
1988ـ فػْ الهػادة( /1ص) مػِ أىػً ٓقصػد بتعبٓػر"الهػؤثرات العقمٓػا" أٓػا هػادة طبٓعٓػا كاىػت أك

اصػطىا ٓا ،أك أٓػا هىتجػات طبٓعٓػا هدرجػا فػْ الجػداكؿ اٖكؿ كالثػاىْ كالثالػث كال اربػع هػف اتفاقٓػا

الهػػؤثرات العقمٓػػا لسػػىا ( ١٧٩١هجهك ػػا العهػػؿ الهػػالْ لهىطقػػا الشػػرؽ اٖكسػػط كشػػهاؿ
أفرٓقٓا.)6:2011،
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ك رؼ قاىكف اله ػدرات كالهػؤثرات العقمٓػا رقػـ ( )7لعػاـ ( )2013الهػؤثرات العقمٓػا بأىٍػا
كػػؿ هػػادة طبٓعٓػػا أك تركٓبٓػػا هػػف اله ػكاد الهدرجػػا فػػْ الجػػداكؿ ( )5،6،7،8الهمحقػػا بٍػػذا القػػاىكف

(الكقا ع الفمسطٓىٓا.)34:2013،

كٓ ػػرل الباح ػػث بأىٍ ػػا ق ػػاقٓر طػ ػرة تص ػػىع بالهعاه ػػؿ كاله تبػ ػرات الكٓهٓا ٓ ػػا م ػػِ ش ػػكؿ

أقراص أك كبسػكٚت ذات ألػكاف كأشػكاؿ هتعػددة كغالبػان أشػد تركٓػ انز كأثػ انر هػف الىباتػات أك اٖ شػاب
الطبٓعٓا كتتهٓز بأىٍا سٍما التٍرٓب كالت زٓف كالىقؿ كاٖكثر طمبان هف اله درات الطبٓعٓا.

 2.2.4أنواع المخدرات والمؤثرات العقم ة
تىقسػػـ اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا إلػػِ ػػدة أىػكاع هىٍػػا ىبػػات القىػػب الٍىػػدم ،هجهك ػػا اٖفٓػػكف،

الكككآٓف ،الككؾ ،اٖهفٓتاهٓىات:
 2.2.4.1نبرت القنب اليندي

ٓطمػػؽ مػػِ ىبػػات القىػػب الٍىػػدم ػػدة أسػػها هىٍػػا البػػاىجك كهػػا ٌػػك الحػػاؿ فػػْ فمسػػطٓف،

كٓطم ػػؽ مٓ ػػً ف ػػْ الك ٓٚػػات الهتح ػػدة اٖهرٓكٓ ػػا بالهارٓجكاى ػػا كف ػػْ بع ػػض ال ػػدكؿ اٖ ػػرل ٓع ػػرؼ

بالكهىجػػا كالهارٓكاىػػا ،كٓىهػػك ىبػػات القىػػب الٍىػػدم فطرٓػان أك تػػتـ ز ار تػػً فػػْ كثٓػػر هػػف اٖهػػاكف بهػػا

فٍٓا قكارٓر الز ار ا كالحهاهات الز ار ٓا كٓصؿ طكؿ الىبات هف ( )30سـ إلِ ()5أهتار.

كٌك ىبات أحادم الجىس حٓث تكجػد الشػجٓرة اٖىثػِ كالشػجٓرة الػذكر كتتركػز الهػادة الفعالػا
لىبػػات القىػػب الٍىػػدم كٌػػْ تت ػ ار ٌٓػػدرككاىابٓىكؿ فػػْ الىبػػات اٖىثػػِ أكثػػر هػػف الىبػػات الػػذكر مػػِ

اٖسط العمكٓا لٗكراؽ كالقهػـ الهزدٌػرة فػْ شػكؿ هػادة راتىجٓػا ٌشػا لزجػا ىظػ ارن ٚحتكا ٍػا مػِ
بعض الزٓكت (هحهد.)16-15:2012،

ٓػػرل ) )1:2002،Emmanuelبػػأف الهارٓجكاىػػا ظمػػت كاحػػدة هػػف اله ػػدرات اٖكثػػر تػػداكٚن

مِ ىطاؽ كاسع فْ العالـ.

كفْ ق ار ة لتحمٓؿ الجػداكؿ (همحػؽ رقػـ  )8لكاقػع الهضػبكطات هػف قبػؿ ا٘دارة العاهػا لهكافحػا

اله درات فْ قطاع غزة ثبت أف ىبات القػ ػ ػ ػىب الٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىدم هف أكثر اله درات الطبٓعٓا اىتشا انر
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 2.2.4.1.1الحش ش
الحشٓش ٌك الهصطم الشػعبْ لمهػادة اله ػدرة التػْ ٓػتـ است ٛصػٍا هػف اٖكراؽ الجافػا
كٓجٍػز مػِ شػكؿ
لىبات القىب الٍىدم ،كلً دة أسها ت تمؼ با تٛؼ البمد الػذم ٓسػت رج فٓػً ي
قطعا هستطٓما الشكؿ تعرؼ فْ فمسطٓف بفرش الحشٓش.
ٓػرل (حسػػف(،)29:2012،هٍىػا(،)12:2012،كػػٛب(،)1:2012،هحهػػدٓف)52:2003،

أف هادة الحشٓش تعتبر هادة طبٓعٓا بٓىها ٓراٌا (الهصرم )1:2012،بأىٍا هادة ىصؼ هصىعا.
همحؽ رقـ (ٓ )9كض الكهٓات الهضبكطا هف هادة الحشٓش.
 2.2.4.2األف ون

ٌػػك العصػػٓر الىػػاتج ػػف ثه ػرة شػػجرة ش ػ اش اٖفٓػػكف كٓػػتـ الحصػػكؿ مٓػػً هػػف ػػٛؿ

تشرٓط كبسكلا ىبات ال ش اش التْ تحكم مِ هادة لبىٓا بٓضػا تتحػكؿ إلػِ المػكف البىػْ قػب
تعرضٍا لمٍكا  ،ذات ار حا ىفاذة ،كطعـ هر.
كقد رؼ السكهرٓكف اٖفٓكف اـ ( 5000ؽ .ـ) بٓىها رفتً الصٓف ف طرٓؽ التجار

العػػرب كقػػد قاكه ػػت الصػػٓف ػػاـ ( )1839إغػ ػراؽ أس ػكاقٍا بٍػػذا اله ػػدر كردان مػػِ ذلػػؾ أرس ػػمت
الس ػػفف الحربٓ ػػا البرٓطاىٓ ػػا إل ػػِ س ػػاحؿ الص ػػٓف لتب ػػدأ ح ػػرب اٖفٓ ػػكف اٖكل ػػِ الت ػػْ اىتٍ ػػت بٍزٓه ػػا

الصٓىٓٓف (.)3:2005،Efere

كٓحتكم اٖفٓكف ال اـ مِ العدٓد هف الهركبات ،أٌهٍا كأكثرٌا فا مٓا أتْ:

 2.2.4.2.1المورف ن

ٓعتبر هف أقكل الهكاد الهؤثرة فْ ت فٓؼ أٚـ ،كٓست دـ كعػٛج كهٍػدئ لػٕٚـ الشػدٓدة

كلمهرضػػِ ههػػف اجتػػازكا همٓػػات جراحٓػػا صػػعبا أك الػػذٓف ٓعػػاىكف هػػف أه ػراض هزهىػػا كهرضػػِ
اٖكراـ.
 2.2.4.2.1.1الكودا ن
تهكف مها اله تبرات الطبٓا ػاـ 1832ـ هػف اسػت ٛص الكػكدٓٓف هػف اٖفٓػكف ال ػاـ

دٓهػا ال ار حػا أك فػْ شػكؿ أقػراص كٓسػتعهؿ الكػكدٓٓف

كٓػػتداكؿ العقار مِ شكؿ بمكرات بٓضػا
ي
ف ػػْ اٖغػ ػراض الطبٓػ ػػا لتقمٓ ػػؿ ه ػػف ا٘حسػػػاس ب ػػاٖلـ كه ػػا أىػػػً ٓ ػػد ؿ ف ػػْ هعظػػػـ أدكٓ ػػا السػ ػػعاؿ

(رفعت.)52:1988،
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 2.2.4.2.1.2اليرو ن
كٌػػك هػػف هشػػتقات الهػػكرفٓف كٓعػػد هػػف أكثػػر الهسػػكىات اله ػػدرة فا مٓػػا كتػػأثٓ انر ،كقػػد تػػـ

اكتشاؼ ٌذي الهادة اله درة كتصىٓعٍا اـ 1874ـ ٖغراض طبٓا بحتا لتسكٓف اٖلػـ بػدٓٛن ػف

الهكرفٓف كلكىً أصب أكثر ط ار هف الهكرفٓف كٓتـ تعاطًٓ هف ػٛؿ بمػع الهػادة الهصػىك ا هىػً
مِ شكؿ أقراص أك هف ٛؿ الشـ أك الحقف كرٓدٓان (هكسِ ك ركف.)12:2005،
 2.2.4.2.2الترامردول
ٌك بارة ف قار أفٓكىْ يه مؽ كٓهٓا ٓا ،يٓسهِ تراهادكؿ ٌٓدرككمكرٓد ،كٌك بارة ػف
يهسكف ٓعهؿ هركزٓا مِ الىقاط اٖفٓكىٓا اٚصطىا ٓا الهست دها فْ ػٛج أٚـ الشػدٓدة جػدا
هثػػؿ اله ارح ػػؿ الىٍا ٓػػا ه ػػف هػػرض الس ػػرطاف ك ٚـ أ ص ػػاب العهػػكد الفق ػػرم ،كٓعهػػؿ م ػػِ ىف ػػس
الهسػػتقبٛت اٖفٓكىٓػػا التػػْ ٓعهػػؿ مٍٓػػا الهػػكرفٓف كالكػػكدا ٓف ،كبالتػػالْ ٌػػك ٓحهػػؿ ىفػػس صػػفات

ا٘دهاف لك ٛالهركبٓف (هكقع الكتركىْ ،الصفحا الش صٓا د.هازف السقا.)2014/2/5 ،
ذك ػػر ( )2004،Monginأف ق ػػار الت اره ػػادكؿ ي ػػرؼ ف ػػْ ألهاىٓ ػػا ػػاـ ( ،)1977كف ػػْ
الكٓٚػػات الهتحػػدة اٖهرٓكٓػػا ػػاـ ( ،)1995كٓػػرل ( )500:2008،Raffaبأىػػً كاحػػد هػػف أكثػػر
الهسكىات التْ تعهؿ هركزٓا است داهان فْ العالـ.
بٓىهػػا ٓػػرل (إسػػها ٓؿ ك ػػركف )34:2012،أف تعػػاطْ قػػار الت ارهػػادكؿ أصػػب ظػػاٌرة
بالهجتهع الهصرم كبمداف أ رل بالشرؽ اٖكسط.
كذكر ( )2011،100،fawziبأف دكلا ا٘هارات العربٓا الهتحدة أصبحت فٍٓا ظاٌرة بٓع

التراهادكؿ بطرٓقا غٓر هشرك ا فْ اٚرتفاع كبأف أ داد الكفٓات الهتعمقا بتىاكؿ التراهادكؿ فْ
إٓراف بتزآد ،كأف زٓادة الحكادث الهركرٓا فْ هصر هتعمقا بعقار التراهادكؿ.

كاست مصت دراسا هصرٓا أجرٓت مِ  40جرذ أف لمتراهادكؿ تأثٓ ارن سهٓان كاضحان مِ

أىسجا هخ الجرذاف تزٓد بزٓادة الجر ا كذلؾ جز ٓان ف طرٓؽ إحداث تىشٓط لهكت ال ٓٛا

العصبٓا الهبرهج كها أف ٌذي التغٓرات قد أظٍرت تحسىان

.)24:2010، Mohammed, Sharaf El-DinAbeer
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كقػػد تكصػػمت د ارسػػا أ ػػرل أف اسػػتعهاؿ الجر ػػات العٛجٓػػا هػػف قػػار الت ارهػػادكؿ لهػػدة طكٓمػػا ٓػػؤدم
إلػػِ ه ػػاطر زٓػػادة اٖكسػػدة الفكقٓػػا لمػػدٌكف ،ك مػػؿ فػػْ كظػػا ؼ الكبػػد كالكمػػِ ،كاضػػطراب فػػْ ىشػػاط
ٌرهكىات التىاسؿ  ،كها ٓؤدم إلِ تغٓٓر فْ بعض همٓات آٖض ،كتػزداد حػدة ٌػذي التػأثٓرات هػع

زٓادة حجـ الجر ا الهعطاة ،كزٓادة فترة الهعالجا كلذا ٓجب اٖ ذ فْ ا ٚتبػار ٌػذي اله ػاطر ىػد

الهعالجا بٍذا العقار لفترة طكٓما ( ،)362:2006،Gaafarawiكتفاصٓؿ أ ػرل هكضػحا بػالهمحؽ

رقـ (.)12

ذكػر ( )14:2013، Advisory Council on the Misuse of Drugsبػاف أ ػداد

الكفٓػػات الهرتبطػػا بتىػػاكؿ الت ارهػػادكؿ فػػْ برٓطاىٓػػا هكضػػحا بػػالهمحؽ رقػػـ ( )4كىسػػبا زٓػػادة ػػدد
الكفٓات بٓف اـ ( )2009ك اـ ( )2011تهثؿ .% 77
ذك ػػر هكت ػػب إدارة هكافح ػػا اله ػػدرات بالك ٓٚػػات الهتح ػػدة اٖهرٓكٓ ػػا ب ػػأف ػػدد الكص ػػفات

الطبٓػػا لعقػػار اٚترهػػادكؿ بالعػػاـ ( )2011بمػػغ هػػا ٓقػػارب هػػف  40همٓػػكف كصػػفا طبٓػػا ،با٘ضػػافا
إلػ ػػِ أف أقسػ ػػاـ الط ػ ػكارئ اسػ ػػتقبمت ػ ػػٛؿ ىفػ ػػس العػ ػػاـ ( )20 000زٓػ ػػارة ،كاسػ ػػتقبمت ػ ػػٛؿ ػ ػػاـ

( )16.251( )2010زٓارة ( .)2013،Drug Enforcement Administration

أصػػدر كزٓػػر الصػػحا الهصػػرم قػ ار انر بتعػػدٓؿ القػرار الػػكزارم رقػػـ ( )350لسػػىا ( )2009ـ

كٓقض ػػْ بب ػػد إدراج ق ػػار الت اره ػػادكؿ بج ػػدكؿ اله ػػدرات اٖكؿ ا تب ػػا انر ه ػػف اٖكؿ ه ػػف س ػػبتهبر

( )2009ـ ،بٓىهػ ػػا أصػ ػػدر كزٓػ ػػر الصػ ػػحا فػ ػػْ قطػ ػػاع غ ػ ػزة بتػ ػػارٓخ  2008/2/19ق ػ ػ ار انر با تبػ ػػار
التراهادكؿ ضهف اٖدكٓا الهراقبػا كالهحظػكرة كقػد جعػؿ ٌػذا القػرار التعاهػؿ بٍػذي الهػادة جىحػا هػف

جى ىظاـ تداكؿ اٖدكٓا الهراقبا كالهحظكرة (جرادة.)16-14:2013،

ىش ػػرت الىٓاب ػػا العاه ػػا ف ػػْ قط ػػاع غػ ػزة ف ػػْ ص ػػفحتٍا ب ػػر هكق ػػع التكاص ػػؿ اٚجته ػػا ْ

"فٓسبكؾ" ،ق ار انر صػاد انر ف الجمسا رقـ ( )297لٗهاىا العاها لهجمس الكز ار الفمسطٓىْ الهىعقدة
بتػػارٓخ 2013/6/18ـٓ ،قضػػْ بإضػػافا ه ػ ػ ػػادة "ٌٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرككمكرٓد الت اره ػ ػ ػ ػ ػػادكؿ" إلػػِ الجػ ػ ػػدكؿ رقػػـ

( )1الهمح ػػؽ بق ػػاىكف الجػ ػكاٌر اله ػػدرة رق ػػـ ()19لس ػػىا 1962ـ الهطب ػػؽ ف ػػْ قط ػػاع غػ ػزة (هكق ػػع
الكتركىْ ،فمسطٓف أكف ٓٚف.)2014/2/25،

كفػػْ ق ػ ار ة لتحمٓػػؿ الجػػداكؿ (همحػػؽ رقػػـ  )7لكاقػػع الهضػػبكطات هػػف قبػػؿ ا٘دارة العاهػػا

لهكافحا اله درات فْ قطاع غزة ثبت أف قػار الت ارهػادكؿ هػف أكثػر اله ػدرات كالهػؤثرات العقمٓػا

اىتشا انر.
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 2.2.4.3الكوكر ن
ي رؼ ىبػات الكككػا الػذم ٓسػت رج هىػً الكككػآٓف فػْ أهرٓكػا الجىكبٓػا هىػذ أكثػر هػف ألفػْ
اـ كٓىتشر استعهالً لدل ٌىكد اٚىكا ،كفْ اـ ( )1860ـ ،تهكف العػالـ الفػرد ىٓهػاف هػف ػزؿ

اله ػ ػ ػػادة الفعال ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػْ ىب ػ ػ ػػات الككك ػ ػ ػػا ،كهى ػ ػ ػػذ ذل ػ ػ ػػؾ الح ػ ػ ػػٓف زاد اىتش ػ ػ ػػاري م ػ ػ ػػِ ىط ػ ػ ػػاؽ ػ ػ ػػالهْ
(الهشرؼ.)30:2011،

ٓػػرل (حسػػف(،)24:2012،الهصػػرم(،)1:2012،كػػٛب(،)5:2012،هحهػػدٓف:2003 ،

 )53أف هػػادة الكككػػآٓف تعتبػػر هػػادة طبٓعٓػػا بٓىهػػا ٓ ارٌػػا (هٍىػػا )11:2011،بأىٍػػا هػػادة ىصػػؼ
هصىعا.
 2.2.4.3.1الكراك
أح ػػد أش ػػكاؿ الككك ػػآٓف كٓع ػػرؼ بفمس ػػطٓف بهص ػػطم الك ػػكؾ الحج ػػرم ،كٓهك ػػف تحض ػػٓري
باست داـ بكربكىات الصكدٓكـ.

إف ٌػػذا الىػػكع الفعػػاؿ هػػف الكككػػآٓف ٓسػػتعهؿ مػػِ شػػكؿ بمػػكرات ٓجػػرم تػػد ٓىٍا ،كلٍػػذا

اله ػػدر ا٘دهػػاىْ جػػدان تػػأثٓرات أقػػكل هػػف تػػأثٓرات أم ىػػكع

ػػر هػػف أى ػكاع الكككػػآٓف ،كتتضػػهف

طػ ػػكرة ا٘صػ ػػابا بتػ ػػكتر قمبػ ػػْ غٓػ ػػر طبٓعػ ػػْ كارتفػ ػػاع ضػ ػػغط الػ ػػدـ كا٘صػ ػػابا بىكبػ ػػا قمبٓػ ػػا قاتمػ ػػا

(حسف.)29:2012،

كفْ ق ار ة لتحمٓػؿ الجػداكؿ لكاقػع الهضػبكطات هػف قبػؿ ا٘دارة العاهػا لهكافحػا اله ػدرات

فػػْ قطػػاع غ ػزة ثبػػت أف قػػار الكككػػآٓف بجهٓػػع أشػػكالً هػػف اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا التػػْ
أصبحت فْ طرٓقٍا إلِ ا ٚتفا هف التداكؿ.

 2.2.4.4الكوك
كٌػػْ هػػادة تعػػرؼ فػػْ هحافظػػات غ ػزة كالضػػفا كالقػػدس كفػػْ اٖ ارضػػْ التػػْ احتمػػت ػػاـ

ػػر كذلػػؾ ٓعػػكد إلػػِ أف هػػادة الكػػكؾ جػػا ت

( ،)1948كلػػـ يٓعػػرؼ ٌػػذا الهصػػطم فػػْ أم بمػػد
ا تصار لكمها كككتٓؿ كلٓس كككآٓف كهػا ٌػك دارج ىػد العاهػا ،حٓػث تبػٓف هػف ػٛؿ التحالٓػؿ
الكٓهٓا ٓا التْ أجرتٍا ا٘دارة العاها لهكافحا اله ػدرات فػْ بدآػا ظٍػكر ٌػذي الهػادة بالتعػاكف هػع

جاهعػػا اٖزٌػػر أىٍػػا بػػارة ػػف مػػٓط هػػف الهػكاد التػػْ كاىػػت فػػْ بعػػض اٖحٓػػاف ٌٓػػركٓف هضػػاؼ
إلٍٓا ه مفػات اٖدكٓػا ( ارتػس) ،كأحٓاىػان أ ػرل كككػآٓف هضػاؼ إلٍٓػا ارتػس أك بعػض هػف اٖدكٓػا
العادٓػػا ،كلػػـ تظٍػػر التحالٓػػؿ ىسػػب ثابتػػا لهجهػػكع العٓىػػات التػػْ أجرٓػػت مٍٓػػا التحالٓػػؿ بػػاٖ كاـ

( )2001ـ )2002(،ـ (الشرٓؼ.)76:2011،
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 2.2.4.5األمف ترم نرت
هركبات كٓهٓا ٓا لٍا تأثٓر كاض

مِ زٓادة الىشاط الجسػهْ ،كأكثػر صػكر اٖهفٓتاهٓىػات

شٓك ان بقطاع غزة الكبتاجكف ،اٚكستازم.
 2.2.4.5.1الكبترجون
تعتبػ ػػر الكبتػ ػػاجكف أحػ ػػد هشػ ػػتقات اٖهفٓتاهٓىػ ػػات تيسػ ػػهِ مهٓ ػ ػان ( ،)Fenethyllineيٓعػ ػػرؼ
بقطاع غزة باسـ حبكب الركتاىا ،هتعددة اٖلكاف كاٖشكاؿ ،كأكثر اٖشػكاؿ تػداكٚن بقطػاع غػزة تمػؾ

اٖقراص التْ مٍٓا ٛها قكساف هىحىٓػاف هتقػابٛف مػِ أحػد اٖكجػً كالكجػً أ ػر ػط غػا ر

هف هىتصفٍا ،ذات لكف بٓج أك أصفر فات .

كباٚطٛع مِ جداكؿ إحصا ٓات الهػكاد اله ػدرة الهضػبكطا ٓتبػٓف أف قػار الكبتػاجكف

غٓر ظاٌر مِ الجػداكؿ إ ٚأف الباحػث كجػد بػأف أ ػداد أقػراص السػعادة الهضػبكطا كالتػْ تعبػر
ىٍا ا٘حصا ٓات تتضهف أقراص الكبتاجكف.
 2.2.4.5.2االكسترزي
تعتب ػ ػ ػ ػػر اٚكس ػ ػ ػ ػػتازم ى ػ ػ ػ ػػكع ه ػ ػ ػ ػػف أىػ ػ ػ ػ ػكاع الهىش ػ ػ ػ ػػطات كٓره ػ ػ ػ ػػز ل ػ ػ ػ ػػً كٓهٓا ٓػ ػ ػ ػ ػان ()MDMA

ا تصار ) ،(Methylenedioxymethamphetamineيٓعػرؼ بفمسػطٓف باسػـ حبػكب السػعادة،
ً
"هأكسػػز" ،كغالبػان ٓتػػكفر
كٓطمػػؽ مػِ هتعػػاط ٌػػذا الىػػكع هػػف اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا هصػػطم
مػػِ شػػكؿ أق ػراص هتعػػددة اٖل ػكاف مٍٓػػا رهػػكز ه تمفػػا كىجهػػا داككد كرهػػز اٖسػػد كغٓرٌػػا هػػف

الرهكز ،كٓتراكح سعر القرص الكاحد بقطاع غػزة بػٓف  30-25دكٚر أهرٓكػْ كتعتبػر طرٓقػا البمػع
أكثر الطرؽ شٓك ا لتعاطْ اٚكستازم.
تػـ تصػىٓعً ٖكؿ هػرة فػْ ػاـ ( )1912هػف قبػؿ شػركا هٓػرؾ الصػٓدٚىٓا كبػ ار ة ا تػراع
فْ اـ .)211:2011،Khajeamiria)1914
تقرٓػػر الرصػػد العػػالهْ فػػْ الفت ػرة  2006-1993يسػػجؿ بهتكسػػط ( (33حالػػا كفػػاة سػػىكٓان تػػكرط
اٚكستازم بٍا ك17حالا ا تبر اٚكستازم الكحٓد ( Advisory Council on the Misuse of
 )17:2008، Drugsهمحؽ رقـ (ٓ )10كض الكهٓات الهضبكطا هف قار اٚكستازم .
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 2.3.1مقدمة
تتعدد كتتىكع ج ار ـ اله درات بػالرغـ هػف الجٍػكد الهبذكلػا لتقمٓصػٍا ،كػذلؾ تتىػكع العقكبػا
الهقررة لج ار ـ اله درات.
 2.3.2تعر ف الجر مة
تعر ااف الجر مااة لةااة :جػػرـ فػػٛف ،أ طػػأ كأذىػػب فٍػػك هجػػرـ كجرٓهػػا ،كالجػػرـ كالجرهػػً كالجرٓهػػا
بهعىِ الذىب كال طٓ ا كتأتْ بهعىِ الكسب كالقطع (أىٓس.)118:1990،
تعر ف الجر مة اصطالحرً:
تعر اااف الجر ماااة فاااي الشااارع :إتٓ ػػاف فع ػػؿ هح ػػرـ هعاق ػػب م ػػِ فعم ػػً كٌ ػػك ه ػػا ٓع ػػرؼ بالجرٓه ػػا
ا٘ٓجابٓا ،أك ترؾ فعؿ هحرـ الترؾ هعاقب مِ تركً كٌك ها ٓعرؼ بالجرٓها السمبٓا ،كقٓؿ "ٌْ
هحظػكرات شػر ٓا زجػػر اهلل تعػالِ ىٍػػا بحػد أك تعزٓػػر ،سػكا أكػػاف الفعػؿ ظػػاٌ انر أـ باطىػان " ،قػػاؿ
تعػ ػػالِ "كذركا ظػ ػػاٌر ا٘ثػ ػػـ كباطى ػ ػً" .كٌػ ػػك الػ ػػذىب الػ ػػذم ٓسػ ػػتحؽ صػ ػػاحبً بػ ػػً التىكٓػ ػػؿ كالعػ ػػذاب

(حسف.)36:2010،
تعر ف الجر مة في القرنون:
ٓػ ػػرل (طالػ ػػب )24:2012،بػ ػػأف الجرٓهػ ػػا ٌػ ػػْ فعػ ػػؿ إرادم ٓ ػ ػػالؼ بػ ػػً هرتكبػ ػػً القػ ػػاىكف

الهفركض مًٓ إتبا ً.

رفٍا أبك الٓزٓد الهتٓت بقكلً "كؿ فعؿ أك اهتىاع ػف فعػؿ ٓقػرر لػً القػاىكف قابػان" ،كهػا

رفٍػػا هحهػػد هحػػْ الػػدٓف ػػكض بأىٍػػا " هػػؿ أك اهتىػػاع طػػارئ لػػً هظٍػػر ػػارجْ لػػٓس اسػػتعهاٚن

لحػػؽ ك ٚقٓاهػان بكاجػػب ٓجرهػػً القػػاىكف كٓفػػرض لػػً قابػان ،كٓقػػكـ بػػً إىسػػاف أٌػػؿ لتحهػػؿ الهسػػؤكلٓا
الجىا ٓا " ،ك رفٍا هحهكد حسىْ بقكلػً "إىٍػا فعػؿ غٓػر هشػركع صػادر ػف إرادة جىا ٓػا ٓقػرر لػً

القاىكف قكبا أك تدبٓر احت ارزٓان " (العارضْ.)80:2002،

ٓرل (جرادة )107:2010،بأف الجرٓها ٌْ سمكؾ إىساىْ ٓرتكػب إ ػٚٛن بقكا ػد القػاىكف

الج از ْ ٓترتب مًٓ الهساس بهصمحا ٓحهٍٓا الشارع ،كٓكقع القضا
الهىاسب.
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كٓؤ ذ مِ التعرٓفػات السػابقا أىٍػا لػـ تكػف جاهعػا هاىعػا ،كا ػتٛؼ الفقٍػا بػارز حسػب
الهدرسا التْ ٓت صص بٍا الفقٍا

كٓهكف لىا تعرٓؼ الجرٓها بأىٍػا سػمكؾ بػا٘رادة غٓػر هشػركع

ك قكبتً بالشرٓعا بالحد أك التعزٓر ،كبالقػاىكف قػد تصػؿ العقكبػا إلػِ ا٘ ػداـ أك السػجف أك غٓرٌػا

هف العقكبات ٓكضحٍا القاىكف.
 2.3.3أركرن جرائم المخدرات
ذكر الػدكتكر هحهػد فتحػْ ٓػد فػْ كتابػً "جرٓهػا تعػاطْ اله ػدرات فػْ القػاىكف الهقػارف"

أف الفق ػػً الجى ػػا ْ الهص ػػرم ا تم ػػؼ ى ػػدها تى ػػاكؿ بالش ػػرح كالتحمٓ ػػؿ أرك ػػاف جىآ ػػات اله ػػدرات،
فػػالبعض ذٌػػب إل ػػِ أف جىآػػا اله ػػدرات تقػػكـ مػػِ ركى ػػٓف  ٚثالػػث لٍه ػػا ،اٖكؿ الػػركف اله ػػادم
كالثاىْ الركف الهعىكم ،بٓىها ٓرل البعض أ ػر أف أركػاف جىآػا اله ػدرات ثٛثػا :ركػف هفتػرض

ٌك اله در كالركف الهادم كالركف الهعىكم (حكهْ.)56:2009،
كٓ ػػذٌب الباح ػػث ه ػػع رأم الب ػػاحثٓف (العارض ػػْ( ،)88:2002،ال ػػدكس )46:2013،إل ػػِ

تقسٓـ أركاف جرٓها اله درات إلػِ الػركف الشػر ْ ،كالػركف الهػادم ،كالػركف الهعىػكم كذلػؾ لتكافػؽ
التقسٓـ هع اٖركاف العاها ٖم جرٓها كا تبار التقسٓـ أكثر هىطقٓا.
الركن الشرعي
ٓقصػد بػالركف الشػر ْ ٌػك أف ٓػىص القػاىكف مػْ تجػرٓـ الفعػؿ ،كأٓ ٚىػدرج الفعػؿ ضػهف
سػػبب هػػف أسػػباب ا٘باحػػا ،كٓحػػدد قكبػػا لٍػػا طبقػان لهػػا تعبػػر ىػػً القا ػػدة القاىكىٓػػا " ٚجرٓهػػا كٚ
قكبا إ ٚبىص".

الركن المردي
ٓت ػػألؼ ال ػػركف اله ػػادم ٖم جرٓه ػػا ه ػػف ثٛث ػػا ىاص ػػر ٌ ػػْ الس ػػمكؾ ،كالىتٓج ػػا ،ك ٛق ػػا
الس ػػببٓا ب ػػٓف الس ػػمكؾ كالىتٓج ػػا ،كلك ػػف ق ػػد ٓكتف ػػْ الىظ ػػاـ ف ػػْ بع ػػض الجػ ػ ار ـ ف ػػْ تحدٓ ػػدي لمكاقع ػػا

ا٘جراهٓا بالسػمكؾ كٓجرهػً بغػض الىظػر ػف الىتٓجػا الهترتبػا مػِ ٌػذا السػمكؾ ،كٌػذا الىػكع هػف
الج ار ـ ٓطمؽ مٍٓا ج ار ـ السمكؾ الهجػرد ،كجػ ار ـ اله ػدرات تعػد هػف جػ ار ـ السػمكؾ الهجػرد الػذم
ٓكتفْ الىظاـ فٍٓػا بػأف ٓترتػب مػِ السػمكؾ طػر مػِ الحػؽ أك الهصػمحا الهحهٓػا دكف اشػتراط

ا٘ضرار الفعمْ (العارضػْ)88:2002،؛ كتعتبػر الهػادة اله ػدرة أٌػـ ىصػر هػف ىاصػر الػركف
الهادم كبدكىٍا ٓ ٚتكافر لمجرٓها ركىٍا الهادم.
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الركن المعنوي
إذا تكافر مـ الهتٍـ بأف الهادة التْ فػْ حٓازتػً أك هحػؿ تصػرفً ٌػْ هػف الهػكاد اله ػدرة
الههىك ػػا قاىكىػػا ،كاتجٍػػت إرادتػػً إلػػِ ارتكػػاب الفعػػؿ الهػػادم الهعاقػػب مٓػػً كجػػب رد ػػً بتكقٓػػع
العقكبػػا كذلػػؾ هٍهػػا كػػاف البا ػػث مػػِ الفعػػؿ الهعاقػػب مٓػػً سػكا كػػاف ا٘تجػػار أك اٚسػػتٍٛؾ أك
إىقػػاذ ش ػ ص أ ػػر هػػف العقػػاب أك أحػػد أصػػكؿ الهػػتٍـ أك فرك ػػً فػػٓ ٛعتػػد الهشػػرع بالبا ػػث مػػِ

ارتكػػاب ٌػػذا الفعػػؿ هٍهػػا كػػاف سػػببً ك ذلػػؾ لسػػد الطرٓػػؽ أهػػاـ هركجٍٓػػا (هكقػػع الكتركىػػْ ،هىتػػدل

اٚكراس القاىكىْ.)2014/1/5،

إف قاىكف اله درات كالهػؤثرات العقمٓػا رقػـ ( )7لعػاـ  ،2013كقػاىكف اله ػدرات الهصػرم

رقػػـ ( )19لعػػاـ ( )1962لػػـ ٓشػػترط قصػػد ػػاص كا٘تجػػار أك التعػػاطْ هػػف الحٓػػازة الهجػػردة أك
السػػمكؾ الهجػػرـ بٓىهػػا اٖهػػر العسػػكرم ا٘س ػ ار ٓمْ ال ػػاص بحٓػػازة اله ػػدرات اشػػترط القصػػد هػػف

الحٓازة ا٘تجار أك التعاطْ.

 2.3.4صور جرائم المخدرات والمؤثرات العقم ة
ذكر (جرادة )134-113 :2013 ،أف صكر السمكؾ ا٘جراهْ فْ ج ار ـ اله درات كالهؤثرات
العقمٓا تتم ص باٚتْ:
 استٓراد كجمب كتٍرٓب اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 تصدٓر اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 إىتاج اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 ا٘تجار باله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 تصىٓع كت مٓؽ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 إحراز كحٓازة اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 ش ار كبٓع كتبادؿ كالتىازؿ ف اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 تسمٓـ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 ىقؿ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 تعاطْ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
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 تسٍٓؿ تعاطْ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 ز ار ا كتىهٓا اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 التصرؼ باله در أك الهؤثر العقمْ ٛفان لمغرض اله صص لً.
 إدارة أك إ داد أك تٍٓ ا هكاف لتعاطْ اله درات أك الهؤثرات العقمٓا.
 التعاهؿ باله درات كالهؤثرات العقمٓا بغٓر قصد ا٘تجار أك التعاطْ أك اٚستعهاؿ
الش صْ.

 ضبط الش ص فْ أم هكاف أ د أك ٌٓئ لتعاطْ اله درات كالهؤثرات العقمٓا ،ككاف
ٓجرم فًٓ تعاطٍٓا هع مهً بذلؾ.

 حٓازة أدكات لمتعاهؿ باله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 هى قاصر ه درات أك هؤثرات قمٓا.
 تركٓج اله درات أك الهؤثرات العقمٓا .
كهى ػػذ إدراج ق ػػار اٚتره ػػادكؿ م ػػِ ج ػػدكؿ اله ػػدرات ارتفع ػػت ص ػػكرة الس ػػمكؾ ا٘ج اره ػػْ

الهتهثؿ بدس اله در لٕ رٓف ٘ٓذا ٍـ بالسهعا أك الىٓؿ هف الغٓر.
 2.3.5تشر عرت مكرفحة جرائم المخدرات

تعتبػػر تشػرٓعات هكافحػػا جػ ار ـ اله ػػدرات هػػف أٌػػـ الكسػػا ؿ اٖساسػػٓا لهحاصػرة كتطكٓػػؽ

هشكما اله درات فبػدكىٍا ٓ ٚهكػف لٗجٍػزة اٖهىٓػا اله تصػا أف تتقػدـ لتحقٓػؽ أٌػدافٍا إ ٚبتػكافر

ا٘طار القاىكىْ الهتضهف التدابٓر اٚحت ارزٓا كالعقكبات لمهجرهٓف.

كاذا كاىت ٌذي الهجابٍا تتسع لتشهؿ جٍكدان فْ هٓادٓف شتِ ،إ ٚأف الهكاجٍا التشػرٓعٓا

تعتبر هف أٌـ هٓادٓف ٌذي الهجابٍا ،حٓث ٓقكـ تأثٓـ اٖفعاؿ الهتصما بٍذا الىشاط كالعقاب مٍٓا
بدكري كقكة ردع أساسٓا فْ در ٌذا ال طر (راسخ.)5:1998،
إف تش ػرٓعات هكافحػػا اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا فػػْ قطػػاع غ ػزة ت تمػػؼ ػػف تش ػرٓعات الضػػفا
الغربٓ ػػا ،كىس ػػتعرض تشػ ػرٓعات هكافح ػػا جػ ػ ار ـ اله ػػدرات هى ػػذ ىش ػػأة الس ػػمطا الكطىٓ ػػا الفمس ػػطٓىٓا

بقطاع غزة مِ الىحك التالْ:
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 .1القرنون المصري رقم  19لعرم 1962
لقػػد أصػػدر ر ػػٓس السػػمطا الفمسػػطٓىٓا بتػػارٓخ 1994/5/20ـ ق ػ ار انر ٓحهػػؿ رقػػـ ( )1لسػػىا

1994ـ ٓقضْ باستهرار العهؿ بالقكاىٓف كاٖىظها السارٓا قبؿ تارٓخ 1967/6/5ـ فْ اٖراضْ

الفمسػطٓىٓا "الضػػفا الغربٓػػا كقطػػاع غػزة" إلػػِ أف ٓػػتـ تكحٓػػدٌا ،ككفقػان لٍػػذا القػرار تػػـ تطبٓػػؽ قػػاىكف

اله درات رقـ  19لعاـ ( )1962هىذ صدكر قػرار الػر ٓس (هىتصػؼ ػاـ  )1994كاىتٍػِ العهػؿ
بٍذا القاىكف ىٍآا اـ ( 1999الصفطاكم ،هقابما.)2014،

كهىذ تارٓخ  2010/1/1أي ٓد العهؿ هجددان بٍذا القاىكف بعػد قػرار هجمػس الػكز ار فػْ غػزة

بتارٓخ  2009/11/25القاضْ بإستبداؿ اٖهر العسكرم ا٘س ار ٓمْ الهتعمػؽ باله ػدرات بالقػاىكف

الهصرم الهشار إلًٓ ،كألغْ العهؿ بٍذا القاىكف بقطاع غزة ا تبا انر هف تارٓخ .2014/1/5

كقػ ػػد أضػ ػػٓؼ قػ ػػار الت ارهػ ػػادكؿ مػ ػػِ جػ ػػداكؿ اله ػ ػػدرات الهرفقػ ػػا بالقػ ػػاىكف كذلػ ػػؾ بتػ ػػارٓخ

 ،2009/6/18كٓعػػاب مػػِ ٌػػذا القػػاىكف قدهػػً هقارىػػا هػػع تىػػكع صػػكر السػػمكؾ ا٘ج ارهػػْ كالتػػْ
ٓفتقد القاىكف إلِ تجرٓهٍا ككىٍا ج ار ـ هستحدثا إ ٚأف بعض الج ار ـ تصؿ قكبتٍا ل ٙداـ.
 .2أمر بش ن تشر عرت العقرق ر الخطرة (قطرع غزة) (رقم  )437لسنة 1972
ٓطمؽ مِ ٌذا القاىكف اسـ قاىكف العقاقٓر ال طرة لسػىا  ،1936كقػد أ ٓػد سػرٓاف تطبٓػؽ

اٖه ػ ػػر العس ػ ػػكرم ا٘سػػ ػ ار ٓمْ رق ػ ػػـ  437لع ػ ػػاـ ( )1972ف ػ ػػْ الع ػ ػػاـ ( )2000حت ػ ػػِ ىٍآ ػ ػػا ػ ػػاـ
(.)2009
كهها ٓعاب مِ ٌذا القاىكف بأف أقصِ قكبا لمهداىٓف بجػ ار ـ اله ػدرات شػر سػىكات،

ك ػػدـ التهٓٓ ػػز ب ػػٓف قكب ػػا التع ػػاطْ كا٘تج ػػار ،با٘ض ػػافا إل ػػِ افتق ػػار ج ػػداكؿ اله ػػدرات الهرفق ػػا
بالقاىكف لمعقاقٓر اله درة الهستحدثا الصىع.
 .3قرنون المخدرات والمؤثرات العقم ة رقم  7لسنة 2013
أقػػر الهجمػػس التش ػرٓعْ قػػاىكف اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا رقػػـ  7لسػػىا  2013كأصػػب

كاجػػب التطبٓػػؽ ا تبػػا انر هػػف  2014/1/5حتػػِ تارٓ ػػً ،كأبػػرز هٛهحػػً شػػهكلً تشػرٓعات هسػػتحدثا
كتشدٓد العقكبا إلِ ا٘ داـ أك السجف الهؤبد إلِ جاىػب هصػادرة الههتمكػات كاٖهػكاؿ الهتأتٓػا هػف

السػمكؾ الهجػرـ ،كٓعتبػػر أكثػر القػكاىٓف رد ػان لمهجػػرهٓف حٓػث اقػػب الهشػرع الهػػداف بتٍهػا تعػػاطْ
اله ػػدرات ثػػٛث سػػىكات كغ ارهػػا هالٓػػا هسػػا ٚؼ دٓىػػار أردىػػْ كحػػد أدىػػِ إ ٚأف بعػػض الهػكاد
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الكاردة بالقاىكف كالهتعمقا بالهدهىٓف غٓر هفعما كٓعػاب مػِ القػاىكف صػعكبا تطبٓػؽ بعػض هػكادي
كبالتحدٓػد هػا ٓتعمػؽ بالعقكبػات ،كػذلؾ افتقػار القػاىكف لتجػرٓـ بعػض السػمككٓات التػْ كاىػت هجرهػػا

بالقكاىٓف السابقا هىٍا الىقؿ.

 2.3.6عقوبة جرائم المخدرات والمؤثرات العقم ة في القرنون
تعتبر العقكبا أحػد الهرتكػزات اٖساسػٓا لتحقٓػؽ همٓػا الػردع لمهجػرـ كلمهجتهػع كٓ ٚهكػف

لعهمٓ ػػا ال ػػردع أف ت ػػىج إ ٚه ػػف ػػٛؿ تىفٓ ػػذ أقص ػػِ العقكب ػػات ف ػػْ ح ػػؽ اٖشػ ػ اص الهت ػػاجرٓف
باله درات.

العقكبا لٓست سكل كسٓما هف كسا ؿ هكافحا ا٘جراـ فْ الهجتهعات اله تمفا ،كها زالت

هػػف أكثرٌػػا شػػٓك ان رغػػـ قػػدهٍا فػػْ التػػارٓخ البشػػرم ،كقػػد تعػػدؿ هفٍكهٍػػا مػػِ هػػر العصػػكر بحٓػػث
أص ػػبحت طرٓق ػػا لٙص ػػٛح كالتأٌٓ ػػؿ أكث ػػر ه ػػف طرٓقٍ ػػا ل ٓٙػػٛـ كالتأدٓ ػػب ،كذل ػػؾ ىتٓج ػػا ض ػػغكط

ا ٚتبارات ا٘ىساىٓا التْ قضت مِ تمؾ الهفآٌـ بشكؿ كبٓر (جرادة.)166:2013،

وس تنرول البرحاث بعاض العقوبارت الاواردة فاي قارنون المخادرات والماؤثرات العقم اة رقام  7لعارم

 2013كرإلعدام ،والسجن ،والحبس.
 .1عقوبة اإلعدام

ٓقصػػد با٘ ػػداـ قكبػػا الهػػكت ،كٌػػْ إزٌػػاؽ ركح الهحكػػكـ مٓػػً بكس ػٓما ٓحػػددٌا القػػاىكف
فٍ ػػْ قكب ػػا است ص ػػالًٓ ٓترت ػػب م ػػِ تىفٓ ػػذٌا اس ػػتبعاد ه ػػف تىف ػػذ فٓ ػػً ه ػػف ػػداد أفػ ػراد الهجته ػػع

(الدكس.)134:2013،

كلقد أكجب القاىكف قكبا ا٘ داـ بالهادة ( )30فْ الحاٚت أتٓا:
أ -إذا تسببت الهادة اله درة أك الهؤثر العقمْ غٓر الهسهكح بٍها فْ كفاة ش ص أك أكثر.
ب -إذا قتؿ الجاىْ أحد الهكظفٓف أك الهست دهٓف العهكهٓٓف القا هٓف مػِ تىفٓػذ ٌػذا القػاىكف
أثىا تأدٓتً كظٓفتً أك بسببٍا.
ت -تأس ػػٓس ص ػػابا أك ترؤس ػػٍا كك ػػاف ه ػػف أغ ارض ػػٍا ا٘تج ػػار ب ػػالهكاد اله ػػدرة أك اله ػػؤثرات
العقمٓا أك تقدٓهٍا لمتعاطْ بقصد ا٘تجار سكا دا ؿ البٛد أك ارجٍا.

ث -العكد إلِ ارتكاب أم هف الج ار ـ الهذككرة فْ الهادة ( )29هف ٌذا القاىكف.
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كٓعاقػػب الهشػػرع فػػْ ىفػػس القػػاىكف با٘ ػػداـ أك السػػجف الهؤبػػد كغ ارهػػا هػػف شػرٓف ألػػؼ
دٓىار أردىْ إلِ ستٓف ألؼ دٓىار أردىْ ،أك ها ٓعادلٍا بالعهما الهتداكلا قاىكىان ،كؿ هف ٓرتكب

جرٓها ا٘تجار فْ الهكاد اله درة كالهؤثرات العقمٓا فْ أم هف الحاٚت التالٓا:

 .1إذا ارتكبت الجرٓها فْ إحػدل دكر العبػادة أك التعمػٓـ أك هرافقٍػا ال دهٓػا أك فػْ هؤسسػا
ثقافٓا أك رٓاضٓا أك صحٓا أك إصٛحٓا أك فْ احد هراكز ا٘صػٛح كالتأٌٓػؿ أك أهػاكف

الحبس اٚحتٓاطْ.

 .2إذا است دـ الجاىْ اٖسمحا الىارٓا أثىا ارتكاب الجرٓها.
 .3العكد إلِ ارتكاب أم هف الج ار ـ الهذككرة فْ الهادة ( )28هف ٌذا القاىكف.
 .2عقوبة السجن
لقػػد ظٍػػرت قكبػػا السػػجف لتحػػؿ تػػدرٓجٓان هحػػؿ العقكبػػات البدىٓػػا القدٓهػػا ،حتػػِ أصػػبحت

أداة العقػػاب اٖكلػػِ فػػْ أٓػػدم الهشػػر ٓف ،كاسػػتقر فػػْ كجػػداف الجهٍػػكر أف (السػػجف) ٌػػك :الج ػ از

الهعتاد لٙجراـ ،كأف ا٘ٓٛـ الذم ٓتضهىً ٌك ٓر كسٓما لمتكفٓر ف الجرٓها كلتجىٓب الهجتهع

شركر الجىاة (بٛؿ.)333:1996،
كىص الهشرع الفمسطٓىْ بقطاع غزة فْ قاىكف اله درات كالهؤثرات العقمٓا رقـ ( )7لعػاـ
( )2013هادة (ٓ )27عاقب بالسجف هف ثٛث سىكات إلِ هسا شر سىا ،كغ ارهػا هػف هسػا

ٚؼ دٓىػػار أردىػػْ إلػػِ ش ػرٓف ألػػؼ دٓىػػار أردىػػْ أك هػػا ٓعادلٍػػا بالعهمػػا الهتداكلػػا قاىكى ػان ،كػػؿ

ش ص ٓرتكب أٓا هف اٖفعاؿ أتٓا:

أ -تقدٓـ أم ىكع هف أىكاع الهكاد اله درة كالهؤثرات العقمٓا سكا كاف ذلؾ بهقابػؿ أك بدكىػً،
أك تسػػٍٓؿ الحصػػكؿ مٍٓػػا ،كذلػػؾ فػػْ غٓػػر الحػػاٚت الهسػػهكح بٍػػا ،بهقتضػػِ أحكػػاـ ٌػػذا

القاىكف.
ب -التص ػػرؼ ف ػػْ أم ى ػػكع ه ػػف أىػ ػكاع الهػ ػكاد اله ػػدرة كاله ػػؤثرات العقمٓ ػػا اله ػػر ص حٓازتٍ ػػا
ٚستعهالٍا فْ غرض هحدد ،بأم هف أكجػً التصػرفات اله الفػا لشػركط التػر ٓص سػكا

كاف ذلؾ بهقابؿ أك بدكىً.
ت -إ ػداد هىػػزؿ ،أك أم هكػاف

أم هػػف أىػكاع الهػكاد اله ػػدرة
ػػر كتٍٓ تػً ،أك إدارتػػً لتعػاطْ و

أك الهؤثرات العقمٓا ،أك التعاهؿ فٍٓا ،أك تداكلٍا فًٓ.
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أم هػػف الهستحض ػرات أك إىتاجٍػػا أك اسػػتٓرادٌا أك تصػػدٓرٌا أك التعاهػػؿ فٍٓػػا ،فػػْ
ث -صػػىع و
غٓر الحاٚت الهسهكح بٍا بهقتضِ أحكاـ ٌذا القاىكف ،أك أم قاىكف

ر.

ج -تحرٓ ػػر كص ػػفا طبٓ ػػا ،أك تق ػػدٓـ أم ه ػػف الهستحضػػرات ف ػػْ غٓ ػػر الح ػػاٚت الهس ػػهكح بٍ ػػا
بهقتضِ أحكاـ ٌذا القاىكف ،أك أم قاىكف

ر.

ح -تعػػاطْ أم ىػػكع هػػف أى ػكاع الهػكاد اله ػػدرة أك الهػػؤثرات العقمٓػػا فػػْ إحػػدل دكر العبػػادة أك
التعمػػٓـ أك هرافقٍػػا ال دهٓػػا أك فػػْ هؤسسػػا ثقافٓػػا أك رٓاضػػٓا أك صػػحٓا أك إصػػٛحٓا أك

ف ػػْ احػػػد ه اركػػػز ا٘صػ ػػٛح كالتأٌٓػػػؿ أك أهػ ػػاكف الح ػػبس اٚحتٓػ ػػاطْ فػػػْ غٓ ػػر الحػ ػػاٚت
الهسهكح بٍا ،بهكجب أحكاـ ٌذا القاىكف أك أم قاىكف

ر.

خ -استٓراد أم هف أىكاع الهكاد اله ػدرة أك الهػؤثرات العقمٓػا أك شػ ار ٍا أك إىتاجٍػا أك صػىعٍا
أك حٓازتٍػػا ،كذلػػؾ بقصػػد تعاطٍٓػػا فػػْ غٓػػر الحػػاٚت الهسػػهكح بٍػػا بهكجػػب أحكػػاـ ٌػػذا
القاىكف أك أم قاىكف

ر.

د -ز ار ا أم هف الىباتات التْ ٓىتج هىٍا أم هف أىكاع الهكاد اله درات أك الهؤثرات العقمٓػا
ٚسػػت ٛص تمػػؾ اله ػكاد هىٍػػا بغػػرض تعاطٍٓػػا فػػْ غٓػػر الحػػاٚت الهسػػهكح بٍػػا بهكجػػب

أحكاـ ٌذا القاىكف أك أم قاىكف

ر.

كها ىص الهشرع فْ ىفػس القػاىكف هػادة (ٓ )28عاقػب بالسػجف هػف هسػا شػر سػىا إلػِ

السجف الهؤبد ،كغراها هف شرٓف ألؼ دٓىار أردىْ إلػِ أربعػٓف ألػؼ دٓىػار أردىػْ أك هػا ٓعادلٍػا
بالعهما الهتداكلا قاىكىان ،فْ أم هف الحاٚت اٖفعاؿ أتٓا:
أ -ا٘تجار فْ الهكاد اله درة كالهؤثرات العقمٓا.
ب -إضافا أم هكاد إلِ اله در زادت هػف ه ػاطري مػِ الصػحا أك تقػدٓـ اله ػدر أك الهػؤثر
العقمْ بشكؿ غٓر هشركع فْ أثىا

ٛج بدٓؿ كافقت مًٓ الجٍا اله كلا قاىكىان.

ت -استغٛؿ الجاىْ السمطا أك الحصاىا الهقررة لً قاىكىان فْ ارتكاب جرٓها ا٘تجار.

ث -استعهاؿ الجاىْ شاحىا أك حاكٓا ه صصا لعهمٓا إىساىٓا هف اجػؿ الىقػؿ الغٓػر هشػركع
لمهكاد اله درة أك إ فا ٌا.

ج -إذا كػػاف الجػػاىْ هػػف هػػكظفْ سػػمؾ التعمػػٓـ أك القطػػاع الصػػحْ أك فػػْ اٖهػػف أك ش ػ ص
هس كؿ ف إىفاذ القاىكف.

ح -اقتراف جرٓها ا٘تجار بجرٓها الهٓا أ رل.
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خ -است داـ الجاىْ فْ تىفٓذ جرٓها ا٘تجار هف لػـ ٓبمػغ هػف العهػر الثاهىػا شػر أك هرٓضػان
قمٓػػا أك اسػػت دـ أحػػدا هػػف أصػػكلً أك فرك ػػً أك زكجػػً أك أحػػدان ههػػف ٓتػػكلِ ت ػربٓتٍـ أك

هٛحظػػتٍـ أك ههػػف لػػً سػػمطا فعمٓػػا مػػٍٓـ فػػْ رقػػابتٍـ أك تػػكجٍٍٓـ أك اسػػت دـ ٚرتكػػاب
جرٓها ا٘تجار ش صان

ر دكف هعرفا ذلؾ الش ص .

د -ارتكاب الجاىْ جرٓها ا٘تجار هستغٛن صػفتً با تبػاري هػف الهػكظفٓف العهػكهٓٓف ،الهىػكط
بٍ ػػـ هكافح ػػا الجػ ػ ار ـ الهتعمق ػػا ب ػػالهكاد اله ػػدرة كاله ػػؤثرات العقمٓ ػػا ،أك الهكمف ػػٓف بأ ه ػػاؿ

الرقابػػا كا٘شػراؼ مػػِ التعاهػػؿ فٍٓػػا ،أك تػػداكلٍا أك حٓازتٍػػا كذلػػؾ بػػأم هػػف الطػػرؽ غٓػػر

الهشرك ا.

ذ -إذا ىشػػأ ػػف التعػػدم مػػِ أحػػد الهػػكظفٓف أك الهسػػت دهٓف العهػػكهٓٓف القػػا هٓف مػػِ تىفٓػػذ

ٌػػذا الق ػػاىكف اٌػػا هس ػػتدٓها أك كػػاف الج ػػاىْ ٓحه ػػؿ سػػٛحان أك ك ػػاف هػػف رج ػػاؿ الس ػػمطا
الهىكط بٍـ الهحافظا مِ اٖهف أك إذا قػاـ الجػاىْ ب طػؼ أك احتجػاز أم هػف القػا هٓف
مِ تىفٓذ ٌذا القاىكف أك زكجً أك أحدان هف أصكلً أك فرك ً.

ر -اٚىضهاـ لعصػابا أك إدارتٍػا أك تىظٓهٍػا أك الهسػاٌها فٍٓػا ككػاف هػف أغ ارضػٍا ا٘تجػار
بالهكاد اله درة أك الهؤثرات العقمٓا أك تقدٓهٍا لمتعاطْ بقصد ا٘تجار سػكا دا ػؿ الػبٛد

أك ارجٍا.

ز -العكد إلِ ارتكاب أم هف الج ار ـ الهذككرة فْ الهادة ( )27هف ٌذا القاىكف.
 .3عقوبة الحبس
قكبا الحبس ٌْ كضع الهحككـ مًٓ فػْ السػجف الهػدة الهحكػكـ بٍػا مٓػً ،ك قكبػا الحػبس

بٍذا الهعىِ كعقكبا السجف ،إ ٚأف ٌذي اٖ ٓرة تتهٓز ف اٖكلِ فقط بأف هعاهما الهحكػكـ مٓػً
بٍػػا أشػػد هػػف هعاهمػػا الهحكػػكـ مٓػػً بػػالحبس ،كلػػذلؾ ىجػػد أف الػػبعض ٓهٓػػؿ إلػػِ تكحٓػػد العقكبػػات

الهاىع ػػا ه ػػف الحرٓ ػػا كٌ ػػْ الس ػػجف كالح ػػبس ،كٌ ػػك اتج ػػاي س ػػمٓـ دكف ش ػػؾ ،ب ػػؿ ٌ ػػك الكاق ػػع هػ ػٛن
(الدكس.)143:2013،

كى ػػص الهش ػػرع م ػػِ قكب ػػا الح ػػبس ف ػػْ ق ػػاىكف اله ػػدرات كاله ػػؤثرات العقمٓ ػػا رق ػػـ ( )7لع ػػاـ

( )2013فْ العدٓد هف هكادي كهىٍا هادة (ٓ )26عاقب بالحبس هف ستا أشٍر إلِ ثػٛث سػىكات
فْ حالا العكد إلِ الج ار ـ الهبٓىا فْ ىفس الهادة الهذككرة.
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 2.4.1مقدمة
تعتب ػػر ا٘جػ ػ ار ات اٖهىٓ ػػا ذات طبٓع ػػا ش ػػبً إدارٓ ػػا ت ػػتص بهى ػػع جرٓه ػػا اله ػػدرات أك
تفاقهٍ ػػا كالحف ػػاظ م ػػِ اٖه ػػف الع ػػاـ كٓىتس ػػب الع ػػاهمٓف ب ػػا٘ج ار ات اٖهىٓ ػػا إل ػػِ اٖجٍػػزة اٖهىٓ ػػا
بالدكلػػا كٓ ضػػعكف لتىفٓػػذ أكاهػػر قػػادتٍـ ك ٚتهارسػػً السػػمطا القضػػا ٓا كٌػػدؼ ا٘ج ػ ار ات اٖهىٓػػا

كقا ْ.
 2.4.2محرور اإلجراءات األمن ة لجرائم المخدرات بقطرع غزة
ٓقسـ (الدلبحْ )50-48:2004،ا٘ج ار ات اٖهىٓا لمتعاهؿ هع أم ظاٌرة إلِ بىدٓف كٌها:
البند األول :إج ار ات ضبط الجرٓها
ٌػػْ ا٘ج ػ ار ات التػػْ ٓقػػكـ بٍػػا هرفػػؽ اٖهػػف بعػػد كقػػكع الجرٓهػػا لكشػػؼ غهكضػػٍا كتجهٓػػع اٖدلػػا
الهتػػكفرة فػػْ هسػػرح الجرٓهػػا هػػف قبػػؿ هرتكبٍٓػػا كالبحػػث ػػف الشػػٍكد بهػػا ٓهٍػػد السػػبٓؿ أهػػاـ ٌٓ ػػات

التحقٓؽ ٘ٓقاع العقكبا مِ هرتكبْ الج ار ـ.

البند الثرني :إج ار ات كقا ٓا كٌْ تىقسـ إلِ قسهٓف كٌها:
ا )-إج ار ات كقا ٓا رد ٓا( قبؿ كقكع الجرٓها.
كٌذي ا٘ج ار ات تٍدؼ إلِ تضٓٓؽ الفرص أهاـ السمككٓات الهىحرفا ٚرتكاب الج ار ـ.
ب )-إج ار ات أهىٓا بعد صدكر الحكـ  -إصٛح – كقآا(.
كٓرل (السبٓعْ )19:2005،أف ا٘ج ار ات اٖهىٓا لمحد هػف تعػاطْ اله ػدرات ،تتضػهف

هحكرٓف ٌها هحكر الكقآا ،كأ ر هحكر العٛج كا ادة التأٌٓؿ.

و رى البرحث أف ا٘جػ ار ات اٖهىٓػا لجػ ار ـ اله ػدرات تىقسػـ إلػِ هحػكرٓٓف أساسػٓٓف ٌهػا
هحكر الهٛحقا اٖهىٓا كأ ر هحكر التك ٓا الكقا ٓا.
أوالً محور المالحقة األمن ة
إف الهٛحقػػا اٖهىٓ ػػا أح ػػد الهح ػػاكر الر ٓس ػػٓا التػػْ تيط ػػارد كتتعق ػػب الهػ ػكاد اله ػػدرة كاله ػػؤثرات
العقمٓػا هػف ػٛؿ ػدة همٓػات أبرزٌػا الكهػا ف كاجػ ار ات كقا ٓػا أ ػرل قػد تسػاٌـ فػْ كشػؼ بعػض
الج ار ـ اٖ رل التْ لـ تكف هف ضهف اٌٖداؼ الهكضك ا.
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أ -عمم رت الكمرئن
ٌَ باﺭﺓ و ٌجَن هفاجئ َسﺭٓع هو هك ػ ػ ػػاف ه فْ أك ظ ػ ػ ػػاٌر هه ػ ػ ػػكي لغﺭﺽ ﺍلقبﺽ
مِ شػ ػ ص تػ ػػـ اسػػػتدراجً بكاس ػػطا هػ ػػا ٓطمػ ػػؽ مػػػٍٓـ الهى ػػدكبٓف أك ض ػػابط الهكافح ػػا الهىتحػ ػػؿ

ش صػػٓا هػػدهف أك تػػاجر ه ػػدرات إلػػِ هكػػاف تتحقػػؽ فٓػػً الرؤٓػػا الكاضػػحا لفرٓػػؽ العهػػؿ كٓسػػٍؿ
السٓطرة مًٓ ،كتستٍدؼ ٌذي الكها ف ضبط اله درات التْ ٓ فٍٓا اٖش اص فْ هكاف  ٚتعمهً
الجٍػات اٖهىٓػا اله تصػا ،كقػد ٓرهػْ الكهػٓف أٓضػان إلػِ ضػبط هػتٍـ أك هحكػكـ مٓػً ٌػارب،
كتعتبر الكها ف هف أىج العهمٓات التْ تعطْ ىتا ج إٓجابٓا فْ حاٚت القػبض مػِ الهجػرهٓف،

كٌْ أكثر صكر الهٛحقا اٖهىٓا شٓك ان.
نبةي لسالمة عمم رت الكمرئن التق د برلشروط الترل ة:
 .1أف تككف همٓا اٚستدراج الٓا هف الك ٓد أك التٍدٓد لمش ص الهىكم استدراجً.
 .2دـ دفع اٖش اص ٚرتكاب أم صكرة هف صكر ج ار ـ اله درات.
 .3اٚبتعاد ف الهساٌها بتككٓف فكرة الجرٓها.
 .4دـ هطالبا التاجر القٓاـ بش ار ه در لٓبتاع هىً بؿ أف ٓككف التاجر حا انز أصٛن.
ب -التحر رت اإلدار ة وجمع والمعمومرت
تعتبػػر التحرٓػػات ا٘دارٓػػا هػػف التػػدابٓر الكقا ٓػػا لمحٓمكلػػا دكف كقػػكع الجرٓهػػا أك إضػػعاؼ

الس ػػمكؾ ا٘ج اره ػػْ كتتع ػػدد أس ػػالٓب التحرٓ ػػات ا٘دارٓ ػػا كهىٍ ػػا اس ػػتد ا أص ػػحاب السػ ػكابؽ بجػ ػ ار ـ
اله درات كهىاقشتٍـ كقد تؤدم تمؾ الهىاقشا إلِ الحصكؿ مِ هعمكهات ٌاها تؤدم إلػِ ضػبط

هكاد ه درة.
ج -الحواجز الم م ة
ٌػػْ إحػػدل صػػكر (حػػاٚت) الهٛحقػػا اٖهىٓػػا تتهثػػؿ فػػْ هكػػاف ٓتجهػػع حكلػػً ػػدد هػػف
العػػاهمٓف فػػْ جٍػػاز الشػػرطا أك هػػف العػػاهمٓف بػػإدارة هكافحػػا اله ػػدرات أك باٚشػػتراؾ بٓىٍهػػا كهػػف

أٌداؼ الحكاجز اٖهىٓا تضٓٓؽ ال ىاؽ مِ الهتعاهمٓف باله درات.
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د -الدور رت األمن ة الم م ة
كٌْ هجهك ا هف هىتسبْ جٍاز الشرطا ٓسػمككف طرٓػؽ ككقػت هحػدد بكاسػطا سػٓارة شػرطا
كٌػْ أداة كقا ٓػا لمحػد هػف كقػكع ه تمػؼ الجػ ار ـ كالقػبض مػِ الهجػرهٓف الهطمػكبٓف فػْ الكثٓػر هػف

اٖحٓاف ،كٓككف أحد أ ضا الدكرٓا اٖهىٓا هف العػاهمٓف بػإدارة هكافحػا اله ػدرات كقػد تقػكـ الدكرٓػا
بالتكقؼ فْ هىطقػا هحػددي كبصػكرة هفاج ػً ك ػٛؿ فتػرة زهىٓػا هحػددة بغػرض تحقٓػؽ أٌػداؼ اٖهػف

اله تمفا.

ثرن رً محور التوع ة الوقرئ ة
تهثػػؿ الهكاجٍػػا الكقا ٓػػا لهشػػكما اله ػػدرات أحػػد اٖسػػس الٍاهػػا لىجػػاح سٓاسػػات الحػػد هػػف
هشػ ػػكما تعػ ػػاطْ كادهػ ػػاف اله ػ ػػدرات ،كتبػ ػػدأ تمػ ػػؾ الهكاجٍػ ػػا هػ ػػف الدكلػ ػػا ذاتٍػ ػػا ػ ػػف طرٓػ ػػؽ كضػ ػػع

استراتٓجٓا كاضحا لمهكافحا  ،كقٓاـ اٖجٍزة الرسهٓا بدكرٌا فْ تىفٓذ تمؾ اٚستراتٓجٓا مِ ىحك
تىسٓقْ كتكاهمْ ،ثـ تهتد إلِ اٖسرة كالهدرسا ككسا ؿ ا٘ ٛـ كالهراكز العمهٓا  ، .....كٌذا كمً

ٓؤدم إلِ تعظٓـ دكر أجٍزة الهكافحا بكافا أشكالٍا (حسف.)319:2012،

إف التك ٓا الكقا ٓا تشػهؿ كسػا ؿ ه تمفػا هثػؿ الىشػرات كالكتٓبػات كالبػراهج ا٘ ٛهٓػا فػْ
التمفزٓػ ػػكف أك الصػ ػػحافا أك ا٘ذا ػ ػػا أك هكاقػ ػػع ا٘ىترىػ ػػت ،كالهحاض ػ ػرات فػ ػػْ الهسػ ػػاجد كالهػ ػػدارس
كالجاهعات كالىكادم الرٓاضٓا ،كت صص سىكٓان حهما لمتك ٓا هف طر اله درات.

 2.4.3محرور الجيود األمن ة لمكرفحة المخدرات في دولة اإلمررات العرب ة المتحدة
أوالً  :الدرع الواقي
 .1غرس القٓـ الدٓىٓا الىبٓما فػْ ىفػكس الشػباب كذلػؾ ػف طرٓػؽ التك ٓػا اٖهىٓػا فػْ الهىػاٌج
الدراسٓا كهف ٛؿ اٖىشطا التعمٓهٓا كالتقكٓهٓا اله تمفا.
 .2تحقٓػػؽ هصػػمحا الػػكطف كأهىػػً :كذلػػؾ ػػف طرٓػػؽ إ ػػداد ك ػكادر أهىٓػػا هدربػػا مػػِ أحػػدث
أسالٓب الهكافحا.
 .3الردع كالحزـ فْ التصدم :كذلؾ ف طرٓؽ تىهٓا الهٍارات فْ كٓفٓا إدارة التحقٓؽ.
 .4قػػدرة الق ػكاىٓف كالق ػ اررات مػػِ الهكاجٍػػا :كذلػػؾ ػػف طرٓػػؽ هعرفػػا أهػػاكف ت زٓىٍػػا كأهػػاكف
صىا تٍا كأككار التعاطْ كأهاكف ز ار تٍا إف كجدت.
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 .5إٓجاد الٓد الطكلِ لمحد هػف الجرٓهػا :كذلػؾ ػف طرٓػؽ تىهٓػا الهٍػارات فػْ كٓفٓػا الكصػكؿ
إلػػِ الهعمكهػػات الهطمكبػػا ،كهػػا ٓشػػهؿ هعرفػػا تجىٓػػد الهرشػػدٓف كأسػػالٓب هعػػاهمتٍـ ،كٓشػػهؿ
إٓجاد قىكات اتصاؿ بٓف ضباط الهكافحا كالتجػار ،كهػا ٓشػهؿ التػدرٓب مػِ هٍػارة الضػبط

أثىا العهمٓات.
ثرن رً المواجية الشرممة وسنتنرول منير الصع د المحمي برإلمررات:
 .1ت فٓض الطمب مِ اله درات :تك ٓا الهجتهع ب طكرة الهشكما ،تفعٓػؿ دكر الهؤسسػات
التربكٓا كالرٓاضٓا ،العٛج كا ادة تأٌٓؿ الهدهىٓف ،هراقبا الهىشات ا٘صٛحٓا.

 .2ا٘قٛؿ هف فرص رض اله ػدرات :تصػعٓد همٓػات الهكافحػا ،تشػدٓد العقكبػا ،رفػع كفػا
التىسٓؽ بٓف ا٘دارات فْ الدكلا ،رفع كفا ة أجٍزة الهكافحا.

ثرلثرً الوس مة
 .1الطاقات البشرٓا :كتتهثؿ فْ ا تٓار أفضؿ العىاصر ،كالتدرٓب الجٓد.
 .2الطاقات الهادٓا :تكفٓر ألٓات كالتجٍٓزات كالهسا دة الفىٓا الهطمكبا.
 .3التقىٓ ػػات الحدٓث ػػا :اٚس ػػتفادة ه ػػف التقىٓػ ػػات الحدٓث ػػا كالتجٍٓػ ػزات كالعه ػػؿ م ػػِ تطكٓرٌػػػا
باستهرار.
رابعرً :الةر ة
هىع كصكؿ الهكاد اله درة لمدكلا كتعزٓز الهكافحا ف بعد (هحهد.)317-307:2012،
 2.4.4الجية المختصة برإلجراءات األمن ة لمكرفحة جرائم المخدرات
اإلدارة العرمة لمكرفحة المخدرات
كٌْ إحدل ا٘دارات فػْ جٍػاز الشػرطا الفمسػطٓىٓا التػابع لػك ازرة الدا مٓػا كاٖهػف الػكطىْ
اله تصا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات.
أىش ت إدارة هكافحا اله درات كإدارة هت صصا ضهف ٌٓكمٓا الشػرطا الفمسػطٓىٓا بقػرار
ر اس ػػْ كذل ػػؾ ف ػػْ هطم ػ ػػع الع ػ ػػاـ ( )1994حٓ ػػث باش ػػرت العه ػػؿ ض ػػهف ط ػػا ه ػػؿ كاس ػػتراتٓجٓا
كاضػػحا ٌػػدفٍا الحػػد هػػف جرٓهػػا اله ػػدرات كالجػ ار ـ ذات الصػػما بػػٍا كالحػػد هػػف العػػرض كالطمػػب
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مِ اله درات هف ٛؿ إىفاذ القكاىٓف ذات الصما كالكشؼ ػف هرتكبػْ اله ػدرات ،كالػِ جاىػب
ذلؾ فْ الجاىب الكقا ْ تعهؿ مِ بث كىشػر الثقافػا الرافضػا لمه ػدرات هػف ػٛؿ بػراهج كقا ٓػا

إرشػػادٓا ٌادفػػا بالشػراكا هػػع الجٍػػكد الكطىٓػػا ككػػذلؾ هػػف ػػٛؿ تعزٓػػز لٓػػات العػػٛج هػػف ا٘دهػػاف
كالتىسٓؽ هع الهؤسسات الرسهٓا كاٌٖمٓػا ذات العٛقػا سػعٓان هىٍػا لتحصػٓف اٖفػراد كالهجتهػع هػف
أ طار تمؾ أفا الهدهرة ،كقد ترجـ ذلؾ بالعهؿ كاٚىجازات الكاضحا التْ تعبر ىٍا إحصا ٓات

العهؿ السىكٓا ٘دارة هكافحا اله درات مِ هدار سىكات همٍػا كالتػْ تهثمػت فػْ إحبػاط كضػبط
ه ات قضآا ا٘تجار كالتركٓج كالتعاطْ لمه درات ،ككذلؾ تىفٓذ اله ات هف الىشػاطات التك كٓػا
ا٘رشػػادٓا هػػف أ طػػار تمػػؾ أفػػا كذلػػؾ هػػف ػػٛؿ طػػاقـ هػػؿ ه ػػتص كفػػؤ ٓتهتػػع بقػػدر ػ و
ػاؿ هػػف
ال ب ػرة كالتػػدرٓب فػػْ هجػػاؿ هكافحػػا اله ػػدرات كالحػػد هػػف أ طارٌػػا(هكقع الكتركىػػْ ،شػػرطا دكلػػا

فمسطٓف.)2013/4/25،
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 2.4.5دوائر وأفرع اإلدارة العرمة لمكرفحة المخدرات
تتكػػكف ا٘دارة العاهػػا هػػف ىاحٓػػا التقسػػٓـ الجغ ارفػػْ فػػْ قطػػاع غ ػزة هػػف هػػس فػػركع كفق ػان

لتقسػػٓهات هحافظػػات الشػػرطا فػػْ القطػػاع ،با٘ضػػافا إلػػِ ( )10دكا ػػر هركزٓػػا فػػْ هقػػر ا٘دارة

العاها لهكافحا اله درات.
أوال :الفروع:

تىقسـ الفركع إلِ دة أقساـ هف الىاحٓا الجغرافٓا كالت صصٓا:
 .1فرع مكرفحة الشمرل
األقسرم من النرح ة الجةراف ة:
ٓتككف هف ( )3أقساـ فْ هراكز شرطا هحافظػا الشػهاؿ مػِ الىحػك التػالْ (قسػـ هعسػكر جبالٓػا،

كقسـ جبالٓا البمد ،كقسـ الشٓخ زآد) كتضاؼ هس كلٓا هىطقا بٓت حاىكف كبٓت ٌٓٚا لقسـ الشٓخ

زآد.
األقسرم من النرح ة التخصص ة:
ٓتػػكفر ػػدد ( )5أقس ػػاـ كٌػػْ (ا٘دارة كالتىظ ػػٓـ ،التح ػػرم كالهعمكهػػات ،الرقاب ػػا كالقاىكىٓ ػػا،

العهمٓات ،ا٘هداد كالتجٍٓز).
 .2فرع مكرفحة غزة

األقسرم من النرح ة الجةراف ة:
ٓتكػػكف هػػف ( )4أقسػػاـ فػػْ ه اركػػز شػػرطا هحافظػػا غػزة كٓتػػكلِ كػػؿ قسػػـ ا تصػػاص ػػدد

( )2ه ػػف ه ارك ػػز الش ػػرطا ف ػػْ الهحافظ ػػا كٌ ػػْ (قس ػػـ الره ػػاؿ ،قس ػػـ الزٓت ػػكف ،قس ػػـ التف ػػاح كال ػػدرج)
كتضاؼ هس كلٓا هىطقا ا تصاص هركػز الشػاطئ إلػِ قسػـ الرهػاؿ كهسػ كلٓا هىطقػا ا تصػاص

هركز الشجا ٓا إلِ قسـ الزٓتكف كذلؾ هس كلٓا هىطقا ا تصاص هركز الشٓخ رضػكاف إلػِ قسػـ

التفاح كالدرج.
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األقسرم من النرح ة التخصص ة:
ٓتػػكفر ػػدد ( )4أقسػػاـ هكضػػحا مػػِ الىحػػك التػػالْ (قسػػـ ا٘دارة كالتىظػػٓـ ،كقسػػـ التحػػرم
كالهعمكهػػات ،الرقابػػا كالقاىكىٓػػا ،العهمٓػػات) كتضػػاؼ هس ػ كلٓا ا٘هػػداد كالتجٍٓػػز إلػػِ هس ػ كؿ قسػػـ

ا٘دارة كالتىظٓـ.

 .3فرع مكرفحة الوسطى
األقسرم من النرح ة الجةراف ة:
ٓتكػػكف هػػف ػػدد ( )2هػػف اٖقسػػاـ فػػْ شػػرطا هحافظػػا الكسػػطِ كٌهػػا (قسػػـ الىصػػٓرات،
كقسػـ دٓػر الػبم ) ،كتضػاؼ هسػ كلٓا هىطقػا ا تصػػاص هركػز أبػك هػدٓف كهركػز الزٌػ ار إلػِ قسػػـ

الىصٓرات.

األقسرم من النرح ة التخصص ة:
ٓت ػػكفر ػػدد ( )5أقس ػػاـ حس ػػب الت ص ػػص كٌ ػػْ (قس ػػـ ا٘دارة كالتىظ ػػٓـ ،كقس ػػـ التح ػػرم

كالهعمكهات ،كقسـ العهمٓات ،كقسـ ا٘هداد كالتجٍٓز ،كقسـ الرقابػا كالقاىكىٓػا) ،كتضػاؼ هسػ كلٓا

الرقابا لدا رة الرقابا كالتفتٓش فْ هقر ا٘دارة العاها لهكافحا اله درات.
 .4فرع مكرفحة خرن ونس
األقسرم من النرح ة الجةراف ة:

ٓتككف هف دد ( )2هف اٖقساـ فْ شرطا هحافظا اىٓكىس كٌها (قسـ الهدٓىا  ،كقسػـ

الشرقٓا) .

األقسرم من النرح ة التخصص ة:
ٓتػػكفر ػػدد ( )4أقسػػاـ هكضػػحا مػػِ الىحػػك التػػالْ (قسػػـ ا٘دارة كالتىظػػٓـ ،كقسػػـ التحػػرم

كالهعمكهات ،كقسـ العهمٓات ،كقسـ ا٘هداد كالتجٍٓز) كتضاؼ هٍاـ القاىكىٓا لهس كؿ قسػـ ا٘دارة

كالتىظٓـ بٓىها تضاؼ هٍاـ الرقابا لهس كؿ قسـ ا٘هداد كالتجٍٓز.
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 .5فرع مكرفحة رفح
األقسرم من النرح ة الجةراف ة:
ٓتكػػكف هػػف ػػدد ( )2هػػف اٖقسػػاـ فػػْ شػػرطا هحافظػػا رف ػ كٌهػػا (قسػػـ البمػػد ،كقسػػـ تػػؿ
السمطاف).
األقسرم من النرح ة التخصص ة:
ٓتػػكفر ػػدد ( )5أقسػػاـ هكضػػحا مػػِ الىحػك التػػالْ (قسػػـ ا٘دارة كالتىظػػٓـ ،كقسػػـ التحػػرم

كالهعمكه ػػات ،كقس ػػـ الرقاب ػػا ،كقس ػػـ العهمٓ ػػات ،كقس ػػـ ا٘ه ػػداد كالتجٍٓ ػػز) كتض ػػاؼ هٍ ػػاـ القاىكىٓ ػػا
لضابط التحقٓؽ.
ثرن رً دوائر اإلدارة العرمة لمكرفحة المخدرات
 .1دائرة التنظ م واإلدارة
نرط برلدائرة الميرم الترل ة:
 تهثػػؿ حمقػػا الكصػػؿ بػػٓف هػػد ار اٖفػػرع كالهػػدٓر العػػاـ هػػف جٍػػا كقٓػػادة الشػػرطا هػػف جٍػػاأ رل.
 تىفٓػػذ جهٓػػع الهعػػاهٛت بكافػػا أشػػكالٍا الهتعمقػػا بالعػػاهمٓف بػػإدارة هكافحػػا اله ػػدرات ككفق ػانلتأشٓرة الهدٓر العاـ أك هف ٓىكبً.

 إ داد التقارٓر الٓكهٓا كا٘حصا ٓات الدكرٓا بجهٓع أىكا ٍا. هتابعا البرٓد الصادر كالكارد. التىسػٓؽ كالهتابعػا هػػع جهٓػع أفػرع كدكا ػػر ا٘دارة العاهػا لهكافحػا اله ػػدرات كذلػؾ تبسػػٓطانلٙج ار ات ا٘دارٓا ال اصا بٍـ.

 اس ػػتٛـ كتس ػػجٓؿ جهٓ ػػع اله ارس ػػٛت الػ ػكاردة كالص ػػادرة ه ػػف كال ػػِ ا٘دارة العاه ػػا لهكافح ػػااله درات.
 تصػػىٓؼ كفٍرسػػا اله ارسػػٛت كفقػػا لهكضػػك اتٍا كحسػػب رهػػز الهمػػؼ الهتعمػػؽ بػػً كتحكٓمٍػػاإلِ الجٍات الهعىٓا با٘ج ار ات.
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 تكصػٓؿ التقػػارٓر كالتعػػاهٓـ كاله ارسػٛت إلػػِ الجٍػػات الهعىٓػا ػػارج ا٘دارة العاهػػا لهكافحػػااله درات.
 التكثٓػػؽ ا٘لكتركىػػْ كالػػكرقْ لجهٓػػع اله ارسػػٛت ال ػكاردة كالصػػادرة لػػٙدارة العاهػػا لهكافحػػااله درات.
 هتابعػ ػػا الكش ػ ػػؼ الػ ػػكظٓفْ لمف ػ ػػركع كالػ ػػدكا ر ه ػ ػػف ىاحٓػ ػػا الع ػ ػػدد كطبٓعػ ػػا ال ػ ػػدكاـ كاٚلتػػ ػزاـبالتعمٓهات.

 .2دائرة العمم رت المركز ة
نرط برلدائرة الميرم الترل ة:
كٌ ػػِ ت ػػتص باٚتص ػػاٚت كتىظٓهٍ ػػا لتب ػػادؿ كارس ػػاؿ اٖكاه ػػر كالتعمٓه ػػات كرف ػػع التق ػػارٓر

كالهعمكهػات كهتابعػػا الهٍهػات الهٓداىٓػػا كالتىسػٓؽ بػػٓف الفػركع كالهحافظػػات كػذلؾ هتابعػػا اٖجٍػزة
الٛسمكٓا كصٓاىتٍا.
 .3دائرة المرل ة:
نرط برلدائرة الميرم الترل ة:
 الت طٓط الهالْ كا داد الهكازىات الٛزها لمفركع. استٛـ اٖهكاؿ كادارتٍا بهٍىٓا الٓا كحسب الىظاـ. التعاكف هع الجٍات ال ارجٓا ك اصا الرقابٓا هىٍا كتعزٓز هبدأ الشفافٓا كالهسا لػػا. ا٘شراؼ مِ هىدكبٓف الهالٓا فػْ أفػرع هكافحػا اله ػدرات بالهحافظػات ك رفػدٌا بهػا ٓمػزـ٘كهاؿ همٍا بكفا ة.

 إ ػػداد التقػػارٓر الهالٓػػا الشػػٍرٓا كالفصػػمٓا كالسػػىكٓا كتقػػدٓهٍا إلػػِ هػػدٓر ػػاـ ا٘دارة العاهػػالهكافحا اله درات ككذلؾ إلِ إدارة هالٓا الشرطا.

-

تىفٓذ كافا همٓات الصرؼ.

 هعالجا ا٘شكالٓات الهتعمقا بركاتب الضباط كاٖفراد. تسمٓـ اٖهكاؿ الهحرزة لجٍات ا ٚتصاص حسب تكصٓات الش كف القاىكىٓا. تسدٓد الهكازىات لٙدارة العاها لهالٓا الشرطا.59




 .4دائرة اإلمداد والتجي ز
نرط برلدائرة الميرم الترل ة:
-

تكفٓر الد ـ المكجستْ ٖفرع كدكا ر ا٘دارة العاها لهكافحا اله درات.

-

ا٘شراؼ ػػمِ ا٘ىشا ات التْ تحتاجٍا هقرات إدارة هكافحا اله درات .

-

صٓاىا ألٓات كالهركبات كالهعدات.

-

ا٘شراؼ مِ تىفٓذ الهشترٓات.

-

ا٘شراؼ مِ جهٓع أ هاؿ الىقمٓات كصٓاىا ألٓات كالهركبات.

-

ا٘شراؼ مِ التصرؼ فْ اٖصىاؼ الهسجما كعٍدة مِ هٛؾ إدارة الهكافحا طبقان
لمقكا د كالمكا

السارٓا كتحدٓث العٍد بشكؿ هستهر.

-

القٓاـ بأ با التهكٓف.

-

القٓاـ بعهمٓات التسعٓر كالتقٓٓـ ككضع التقدٓرات ا٘جهالٓا لمهقترحات.

 .5دائرة الشئون القرنون ة
نرط برلدائرة الميرم الترل ة:
 د ارسػػا الهكضػػك ات التػػْ تحػػاؿ إلٍٓػػا هػػف هػػدٓر ا٘دارة العاهػػا لهكافحػػا اله ػػدرات كابػػداالرأم فٍٓا.

-

تقدٓـ اٚستشارات القاىكىٓا لجهٓع الفركع كالدكا ر كأقساـ إدارة هكافحا اله درات .

 -إ ػػداد الد ارسػػات القاىكىٓػػا حػػكؿ الق ػكاىٓف كالم ػكا

الهتعمقػػا بالعهػػؿ ككضػػع حمػػكؿ قاىكىٓػػا

لمتدا ٛت بٓف هؿ الشرطا ا٘دارم هع العهؿ كهأهكرم ضبط قضا ْ.

 الهش ػػاركا ف ػػْ إ ػػداد كص ػػٓاغا هش ػػارٓع القػ ػكاىٓف الت ػػْ تتعم ػػؽ بهكافح ػػا جػ ػ ار ـ اله ػػدراتبا تبارٌا فْ تطكر هستهر كاحالتٍا إلِ جٍات ا ٚتصاص.

 هتابعا الهبرزات هف اٖهكاؿ كالسٛح كالدراجات الىارٓا كتسمٓهٍا. -إ طا الدكرات القاىكىٓا كالهتابعا هع الىٓابا العاها.
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 الهشػ ػػاركا بجػ ػػكٚت تفتٓشػ ػػٓا مػ ػػِ اٖفػ ػػرع كاٖقسػ ػػاـ لٛطػ ػػٛع مػ ػػِ السػ ػػجٛت كالقضػ ػػآاكالىظارات كالهكقكفٓف كالعهؿ مِ تكحٓد العٛقا هع اٖفرع كاٖقساـ.
 ا٘شػراؼ مػػِ هسػ كلْ أقسػػاـ القاىكىٓػا فػػْ أفػرع هكافحػػا اله ػدرات بالهحافظػػات ك رفػػدٌابها ٓمزـ ٘كهاؿ همٍا بكفا ة.
 .6دائرة الرقربة والتفت ش
نرط برلدائرة الميرم الترل ة:
-

تمق ػػْ ش ػػكاكم الهػ ػكاطىٓف أك اس ػػتقباؿ ش ػػكاكل هحال ػػا ه ػػف جٍ ػػات ػػارج إدارة الهكافح ػػا

كاحالتٍا لمتحقٓؽ.

 رفػػع التكصػػٓات كالهٛحظػػات التػػْ هػػف شػػأىٍا هعالجػػا اٖ طػػا بٍػػدؼ تطػػكٓر العهػػؿ فػػْأفرع كدكا ر ا٘دارة العاها لهكافحا اله درات.

 الهشاركا فْ المجاف اله تمفا هع جٍات ارجٓا كابدا الرأم كالهشكرة فٍٓا. هتابعا تىفٓذ الق اررات كالتعهٓهات كهدم اٚلتزاـ بٍا. ترسٓخ قكا د اٚىضباط فْ سمكؾ ضباط كأفراد هكافحا اله درات. .7دائرة التحري المركزي والمعمومرت
 أرشفا جهٓع القضآا الكاردة هف اٖفرع كرقٓان كالكتركىٓان كالحفاظ مٍٓا.دد القضآا الهىجزة ككهٓا الهضبكطات.

 -إ داد ا٘حصا ٓات الدكرٓا التْ تكض

 تسجٓؿ القضآا مِ برىاهج الهعمكهات الهحكسب. هشاركا الفركع فْ همٓات الهٛحقا كا ٚتقاؿ كالضبط لتجار اله درات كالهركجٓف. إ داد كشكفات بأسها كبار التجار كالهركجٓف كقت الحاجا. إ داد ا٘حصا ٓات ال اصا بالهجرهٓف كتصىٓفٍـ. هتابعا الهكقكفٓف مِ قضآا اله درات فْ هراكز التكقٓؼ. -إحصا

دد القضآا التْ أىجزٌا العاهمٓف بإدارة الهكافحا كقت الطمب.

 هتابعا أسعار اله درات كحاٚت الطمب كالعرض.61




كٓسػػا د هػػدٓر الػػدا رة هجمػػس التحػػرم ال ػػاص بالػػدا رة ،كتىقسػػـ الػػدا رة إلػػِ قسػػهٓف أساسػػٓٓف كٌهػػا
قسـ الهعمكهات الهركزٓا كقسـ التحرم الهركزم ،كٓ تص قسـ الهعمكهات باٖرشفا كحفظ القضآا

كتعب ػ ػػا ذاتٓػ ػػات لمهتٍهػ ػػٓف كاصػ ػػدار ا٘حصػ ػػا ٓات اٖسػ ػػبك ٓا كالشػ ػػٍرٓا كالسػ ػػىكٓا ككػ ػػذلؾ هػ ػػؿ
الدراسات حسب الحاجا با٘ضافا إلِ إصدار الصحٓفا الجىا ٓا.
أها قسـ التحرم الهركزم فٓتككف هف شعبتٓف اٖكلػِ شػعبا اٖرشػفا كتتػكلِ أرشػفا تقػارٓر التحػرم

كتسجٓؿ البٓاىات ال اصا بالهتٍهٓف كاصدار الكشكفات بأسها الهتٍهٓف كالتجار.

كالشػػعبا اٖ ػػرل فٍػػْ بػػارة ػػف العهػػؿ الهٓػػداىْ هػػف هٍهػػات بحػػث كتحػػرل كهشػػاركا الفػػركع فػػْ
همٓات الهٛحقا لمه درات كالهؤثرات العقمٓا .

 .8دائرة العالقرت العرمة
 -القٓػاـ بكافا اٖ هػاؿ ا٘ ٛهٓا اٖهىٓا كالتك كٓا.

 الهشػػاركا ف ػػْ إ ػػداد كاىت ػػاج الىش ػرات كالكتٓب ػػات كالب ػراهج ا٘ ٛهٓ ػػا ػػف هكافح ػػا جػػ ار ـاله درات.

 رصػ ػػد كهتابع ػػا ه ػػا تتىاكل ػػً كس ػػا ؿ ا٘ ػػٛـ الدكلٓ ػػا ه ػػف هكض ػػك ات ذات ص ػػما بجػ ػ ار ـاله درات.

 -ىشػر اٖ بار الهتعمقا باٖىشطا الهحمٓا لهكافحا ج ار ـ اله درات.

 ا٘شراؼ مِ إ داد بػراهج الكفكد الرسهٓا ال از رة كتحدٓد هػكا ٓد هقػابٛتٍـ ،كالقٓػػاـ بكافػاا٘جػ ار ات ال اصا بش كف الهراسـ كالضٓافا.

 -ا٘شراؼ مِ براهج كحهٛت التك ٓا هف طر اله درات.

 القٓاـ بالكاجبات اٚجتها ٓا كهتابعا الهىدكبٓف الهكمفٓف باٖفرع بتمؾ اٖىشطا. هتابعػػا ا٘ج ػ ار ات التىسػػٓقٓا كالتحضػػٓرٓا ال اصػػا باٚجتها ػػات الدا مٓػػا كهػػع الجٍػػاتال ارجٓا.

 .9دائرة المعربر
كٌ ػػْ

ػػر دا ػ ػرة أيىشػ ػ ت ف ػػْ ٌٓكمٓ ػػا ا٘دارة العاه ػػا لهكافح ػػا اله ػػدرات ف ػػْ أكا ػػر ػػاـ

 ،2013كتتػػكلِ هتابعػػا كهراقبػػا الهعػػابر فػػْ القطػػاع لهىػػع تٍرٓػػب اله ػػدرات برٌػػا ،حٓػػث ٓكجػػد
قسـ فْ هعبر رف البػرم ككػذلؾ قسػـ فػْ هعبػر بٓػت حػاىكف كقسػـ فػْ الهعبػر التجػارم (كػرـ أبػك

سالـ).
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 .10دائرة التدر ب والتطو ر
نرط برلدائرة الميرم الترل ة:
 تحدٓد اٚحتٓاج التدرٓبْ لمعاهمٓف بإدارة هكافحا اله درات. إصدار الدراسات التْ تساٌـ فْ تطكٓر اٖدا . الهشاركا بإ ػداد ال طػط الهرحمٓػا كاٚسػتراتٓجٓا ٘دارة هكافحػا اله ػدرات بهػا ٓىسػجـ هػعال طا اٚستراتٓجٓا لجٍاز الشرطا الفمسطٓىٓا.
 التىسػٓؽ كالتعػاكف هػع إدارات التػدرٓب كالتطػػكٓر فػْ جٍػاز الشػرطا كك ازرة الدا مٓػا لتػػكفٓرالدكرات كالبراهج ا٘دارٓا كالفىٓا كغٓرٌا التْ تحتاج لٍا إدارة هكافحا اله درات.

 هتابع ػػا كتط ػػكٓر العٛق ػػات ه ػػع الهؤسس ػػات اٌٖمٓ ػػا كالت ػػْ لٍ ػػا دك ار ههٓػ ػ از ف ػػْ هج ػػاٚتالتدرٓب دا مٓان ك ارجٓان.

 2.4.6ميرم اإلدارة العرمة لمكرفحة المخدرات
تقكـ ا٘دارة العاها لهكافحا اله درات بهجهك ا هف الهٍاـ أبرزٌا:
 ض ػػبط الهت ػػكرطٓف بقض ػػآا اله ػػدرات كهى ػػع قٓ ػػاـ أٓ ػػا ز ار ػػات غٓ ػػر هش ػػرك ا لمه ػػدرات أكتصىٓعٍا هحمٓان.

 رسػ ػػـ ال طػ ػػط لضػ ػػبط هٍربػ ػػْ كهركجػ ػػْ كهسػ ػػتعهمْ اله ػ ػػدرات ،كهتابعػ ػػا طػ ػػرؽ ا٘تجػ ػػاركهكافحتٍا با٘هكاىٓات الهتكفرة.

 القٓاـ بحهٛت هٓداىٓا كتفتٓش اٖهاكف الهشبكٌا كاقاها الحكاجز الطٓارة. إ داد الدراسات التْ هف شأىٍا تطكٓر كافا جكاىب العهؿ كا داد تقارٓر الصػحؼ الجىا ٓػاكالبٓاىات كا٘حصا ٓات كتحمٓمٍا كتقٓٓـ أ هاؿ الهكافحا دكرٓان.

 تجىٓد الهرشدٓف كالهصادر السرٓا لجهع كتحمٓؿ الهعمكهات. -التك ٓػػا هػػف أ طػػار اله ػػدرات هػػف ػػٛؿ كرش العهػػؿ كالىػػدكات كالهحاض ػرات فػػْ الجاهعػػات

كالهػػدارس كالهؤسسػػات اٖ ػػرل كالهشػػاركا فػػْ الب ػراهج التمفزٓكىٓػػا كا ػػداد الكسػػا ؿ التػػْ تحػػث
مِ اٚبتعاد ف اله درات.
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 التعاكف هع ك ازرة الصحا كالجٍات ذات العٛقا لهىع تٍرٓب أك تسرب اٖدكٓا الطبٓػا ال طػرةلغٓر هستحقٍٓا هف الهرضِ ،كذلؾ ٛج الهدهىٓف.
 اٚستفادة هف هكاكبا التطكرات التكىكلكجٓا الحدٓثا الهتعمقا بعهمٓات الكشؼ ف اله درات. -رفع هستكل أدا العاهمٓف هف ٛؿ البراهج التدرٓبٓا.
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املبخح اخلامص
اإلجراءات الكضائية جلرائه املخدرات
 2.5.1وكدوُ
 2.5.2الضمطُ املختصُ باإلجزاءات الكضائًُ يف ولافخُ جزائي املخدرات
 2.5.3وزاحن باإلجزاءات الكضائًُ يف ولافخُ جزائي املخدرات
 2.5.4العىمًات اإلداريُ يف اإلجزاءات الكضائًُ جلزائي املخدرات
 2.5.5وعىقات إدارَ اإلجزاءات الكضائًُ جلزائي املخدرات

65




 2.5.1مقدمة
إف ا٘ج ار ات القضا ٓا لج ار ـ اله درات تبٓف ال طكات لضػبط الهػكاد اله ػدرة كالهػؤثرات
العقمٓػا كاسػتجكاب الهتٍهػٓف فٍٓػا كاثبػات كقػا ع الضػبط كصػكٚن إلػِ حفػظ همػؼ الكاقعػا أك إحالتٍػػا
لمهحكها اله تصا لمفصؿ فٍٓا با٘داىا أك الب ار ة.

كرد فْ قاىكف العقكبات رقـ ( )74لسىا ( )1936الهطبؽ بقطاع غزة فْ الهادة رقـ ()5

بأف ا٘ج ار ات القضا ٓا تشػهؿ كافػا ا٘جػ ار ات التػْ تت ػذ أهػاـ أٓػا هحكهػا أك قاضػْ تحقٓػؽ أك

هجمس قضا ْ ،أك لجىا تحقٓؽ أك ش ص ٓجكز أدا الشٍادة أهاهٍػا أك أهاهػً بعػد حمػؼ الٓهػٓف
سػكا قاهػػت ٌػػذي الهحكهػػا أك الهجمػػس القضػػا ْ أك المجىػػا أك ذلػػؾ الشػ ص بسػػهاع الشػػٍادة بعػػد
الٓهٓف أك دكف الٓهٓف.

 2.5.2السمطة المختصة برإلجراءات القضرئ ة لجرائم المخدرات:
تعتبر السمطا القضا ٓا السمطا الكحٓدة كاٖصػٓما اله تصػا بالقٓػاـ بػا٘ج ار ات القضػا ٓا

لج ار ـ اله درات كتتهثؿ السمطا القضا ٓا بالتالْ:
الن ربة العرمة

جىبػا إلػِ
إف هعظػـ التشػرٓعات التػْ ىظهػت جٍػاز الىٓابػا العاهػا جػا ت تػىظـ ٌػذا الجٍػاز ن
جىب هع قضاة الحكـ كٌك ها ٓفٓد بأف الىٓابا العاها جز هف الجٍاز القضا ْ كهف ٌذي التشرٓعات

قاىكف السمطا القضا ٓا الفمسطٓىْ ككذلؾ قاىكف السمطا القضا ٓا الهصرم (الكلٓد.)201:2010،

فالىٓابا ﺍلعاها تعتبػر ٌٓ ػا قضا ٓا تتﻜَو هو ﺭجاؿ القضػا ﺍلﺫٓو ٓقَهَو بأ هاؿ قضا ٓا
ﺇﺫ ٓش ػػارككف فْ جمساﺕ الهحػ ػػاكـ بحٓﺙ ٓبﻁؿ اىعقػ ػػاد بعﺽ الهحػػػاكـ ﺇﺫﺍ لن تﻜو ﺍلىٓابا حاضﺭﺓ ﺃَ
هو ٓهثمٍا فْ بعﺽ ﺍلجمساﺕ التػػْ ٓسػػتمزـ حضَﺭٌا (صػػعابىا ،)44:2011،كتهثػػؿ الىٓابػػا العاهػػا
صفا التككٓؿ ف الهجتهع لٛقتصاص هف الهجرهٓف.
كٓتضػ ػ جمٓػ ػان دكر الىٓاب ػػا العاه ػػا ف ػػْ هكافح ػػا اله ػػدرات ب ػػالتحقٓؽ بتم ػػؾ الجػ ػ ار ـ بكاف ػػا

صػػكرٌا كالتصػػرؼ فػػْ القضػػآا س ػكا بػػالحفظ أك ا٘حالػػا لمهحػػاكـ اله تصػػا كػػذلؾ هػػى أذكىػػات
التفتٓش ،كاصدار هػذكرات القػبض ،كاتػٛؼ اله ػدرات ،كتفعٓػؿ هػكاد القػاىكف التػْ تتعمػؽ بػالج از ،
كا٘ىابا القضا ٓا.
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المحركم النظرم ة
ٓتكزع القضاة مِ الهحاكـ كتىحصر هٍاهٍـ فْ الىظر فْ القضآا كاصدار اٖحكاـ فْ
ال صكهات ك ٚسمطاف مٍٓـ إ ٚالقاىكف كٓتكلِ هجمس القضا اٖ مِ تىسٓب تعٓٓف القضػاة أك

ترقٓتٍـ لر ٓس السمطا الكطىٓا الفمسطٓىٓا.

 2.5.3مراحل اإلجراءات القضرئ ة لجرائم المخدرات
تيقسـ ا٘ج ار ات القضا ٓا لج ار ـ اله درات إلِ هرحمتٓف اٖكلِ هرحما التحقٓػؽ اٚبتػدا ْ
كالثاىٓا هرحما التحقٓؽ الىٍا ْ (الهحاكها) كتتهٓز تمػؾ باله ارحػؿ بأىٍػا ذات طبٓعػا قضػا ٓا حٓػث

إف الهرحما اٖكلِ ٓتكٌٚا أ ضا الىٓابا العاها كالهرحما الثاىٓا هف ا تصاص قضاة الهحاكـ.
أوالً مرحمة التحق ق االبتدائي

ﺍلتحقٓﻕ اٚبتدا ْ هجهَ ا ﺍٖ هاؿ كاٖكاهر كا٘ج ار ات ﺍلت ػْ ٓت ﺫٌا ﺍلهحقﻕ بصﺩﺩ قضٓا ها

ﺍبتغا ﺍلَصَؿ ﺇلِ ﺍلحقٓقا َﺍلﻜشﻑ و غهَضٍاَ ،جهع اٖدلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بشأىٍا َتحقٓقٍا تحقٓقاﹰ همٓاﹰ

سمٓهاﹰ هها ٓﺅﺩّ ﺇلِ هعﺭفا ﺍلجاىْ كا٘حاطػ ػ ػ ػػا ﺍلػ ػ ػ ػ ػشاهما بﻅػ ػ ػ ػ ػﺭَﻑ ﺍلقضٓا كهٛبسػ ػ ػ ػػاتٍا هو حٓﺙ
ﺍلﺯهاو َﺍلهﻜاوَ ،كٓفٓا َقَﻉ ﺍلفعؿ ﺍ٘جﺭﺍهػَْ ،ﺍلػﺩﺍفع ﺇلػِ ﺍﺭتﻜابً.

كﺇو ﺍلَصَؿ ﺇلِ ﺍلحقٓقا ﺍلهجﺭﺩﺓ ٌْ ﺍلغآا هو ﺍلتحقٓﻕ اٚبتػػدا ْ َٓ ٚأتْ ﺇﺩﺭﺍﻙ ٌػ ػﺫي ﺍلغآا ﺇٚ

ﺇﺫﺍ قان ﺍلتحقٓﻕ مِ ﺃسﺱ فىٓا صحٓحا َﺩ ا ن ﺭﺍس ا سمٓها ٓح ػٓﻁ بٍػػا ﺍلهحق ػﻕ َٓتفٍهٍا َٓجعؿ
هىٍا ﺩﺍ هاﹰ قَﺍهاﹰ لعهمً َسىﺩﺍﹰ ٘ج ار اتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػً ،كا ٚفإىً هٍها بﺫؿ هو جٍﺩ فمو ٓﻜَو لعهمً صﺩُ َٚ

لجٍَﺩي جﺩَُ (الرقاد.)56:2009،
إجراءات التحق ق االبتدائي

ت تمػػؼ إج ػ ار ات التحقٓػػؽ تبع ػان  ٚػػتٛؼ طبٓعػػا الكقػػا ع كتعػػدد صػػكر السػػمكؾ ا٘ج ارهػػْ

الذم ٓتزاهف هػع تطػكر مهػْ كتكىكلػكجْ سػاٌـ بكسػا ؿ دٓػدة إثبػات السػمكؾ الهجػرـ باله ػدرات
كسىتىاكؿ أكثر إج ار ات التحقٓؽ اٚبتدا ْ شٓك ان بج ار ـ اله درات.
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 .1االستجواب
اٚسػػتجكاب ٌػػك إج ػ ار هػػف إج ػ ار ات التحقٓػػؽ بػػؿ ٌػػك أٌهٍػػا ،كبهقتضػػاي ٓتثبػػت الهحقػػؽ هػػف
ش صٓا الهتٍـ كٓىاقشً فػْ التٍهػا الهىسػكبا إلٓػً مػِ كجػً هفصػؿ ،بغٓػا الكصػكؿ إلػِ ا تػراؼ

هىً ٓؤٓدٌا أك دفاع ٓىفٍٓا (الزٌراىْ.)3:2008،

كلقد كرد فْ قاىكف ا٘ج ار ات الج از ٓػا رقػـ ( )3لعػاـ ( )2001بالهػادة ( )94أف اٚسػتجكاب

ٌك هىاقشا الهتٍـ بصكرة تفصٓمٓا بشػأف اٖفعػاؿ الهىسػكبا إلٓػً كهكاجٍتػً باٚستفسػارات كاٖسػ ما

كالشبٍات ف التٍها ،كهطالبتً با٘جابا مٍٓا.
 .2القبض

رؼ (صكاف )58:2007،القبض بأىً إج ار هف إج ار ات التحقٓؽ الهعطِ فػْ اٖصػؿ

لسمطا التحقٓؽ كاستثىا ن لهأهكر الضبط القضا ْ بهسؾ ش ص هعٓف هف جسػهً كاقتٓػادي كحجػز
حرٓتػً – لفتػرة قصػػٓرة – تهٍٓػػدان لعرضػػً مػػِ الجٍػا اله تصػػا ،كٓىتٍػػْ ٌػػذا ا٘جػ ار إهػػا بتكقٓػػؼ
الش ص الهقبكض مًٓ أك بإطٛؽ سراحً.

كبػػالكاقع العهمػػْ ىجػػد بأىػػً باىتٍػػا اسػػتجكاب الهتٍهػػٓف بكاقعػػا جرٓهػػا ه ػػدرات أك هػػؤثرات
قمٓ ػػا ٓف ػػكض ككٓ ػػؿ الىٓاب ػػا هكت ػػب التحقٓ ػػؽ ف ػػْ الهرك ػػز اله ػػتص الق ػػبض م ػػِ هص ػػدر اله ػػادة

الهضػػبكطا إف لػػـ ٓػػتـ إحضػػاري فػػْ الكاقعػػا الهىظػػكر فٍٓػػا أك أش ػ اص ذكػػرٌـ الهتٍهػػٓف كطبٓعػػا
التحقٓ ػػؽ تتطم ػػب إحض ػػارٌـ ،كتح ػػاؿ أكاه ػػر الق ػػبض م ػػِ الهتٍه ػػٓف إل ػػِ دا ػػرة التىفٓ ػػذ ف ػػْ ه ارك ػػز
الشػػرطا كالتػػْ بػػدكرٌا تعٓػػد اٖهػػر إلػػِ إدارة هكافحػػا اله ػػدرات فػػْ بعػػض الحػػاٚت التػػْ ٓتعػػذر

إحضار الهتٍهٓف الهطمكبٓف.
 .3التوق ف

ل ػػـ ٓ ػػرد ف ػػْ ق ػػاىكف ا٘جػ ػ ار ات الج از ٓ ػػا الفمس ػػطٓىْ كغٓػ ػري ه ػػف التشػ ػرٓعات ى ػػص ٓعػ ػػرؼ

التكقٓ ػػؼ كلكػػف ػػرؼ بعػػض الفقٍػػا التكقٓػػؼ بأىػػً "إٓػػداع الهػػتٍـ السػػجف فت ػرة التحقٓػػؽ كمٍػػا أك

ػر هػف الفقػً بأىػً" سػمب حرٓػا الهػتٍـ فتػرة

بعضػٍا أك إلِ أف تىتٍْ هحاكهتً" كها ٌرفً جاىػب
هف الزهف غالبان ها ٓتصػؼ بالتأقٓػت تسػتكجبً هصػمحا التحقٓػؽ كفػؽ ضػكابط قررٌػا الهش ٌػرع" (كلػد
مْ.)6:2007،
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إف الكاق ػػع العهم ػػْ ٓش ػػٓر إل ػػِ أف ه ػػأهكر الض ػػبط القض ػػا ْ ٓق ػػكـ بحج ػػز بع ػػض اٖشػ ػ اص
الهشػػتبً بٍػػـ أك الهعػػركفٓف لدٓػػً بارتكػػابٍـ ج ػ ار ـ اله ػػدرات لعػػدة سػػا ات كغالب ػان  ٚتتعػػدل هػػدة

الحجز ( )24سا ا ثـ ٓفرج ىٍـ أك ٓحٓمٍـ لمجٍات اله تصا.
 .4تفت ش المسركن

ٓعد تفتٓش الهسكف هف أكثر ا٘ج ار ات التحقٓقٓا هساسان بحرٓا الهتٍـ كحرها هسكىً كهستكدع

إس ارري كهف أجؿ ذلؾ فقد حرصت شرٓعتىا ا٘سٛهٓا السهحا مِ صٓاىا ٌذي الحرٓا كشددت العدٓد
هػف أٓػات القرىٓػا الكرٓهػا كاٖحادٓػث الىبكٓػا الشػرٓفا مػِ ذلػؾ ،كهػا جػا ت الدسػاتٓر الهعاصػرة

لتكفػػؿ حقػػكؽ ا٘ىسػػاف كاٖفػراد كتػػكفٓر ألٓػػات كالسػػبؿ الٛزهػػا لمػػدفاع ػػف ٌػػذي الحقػػكؽ

(غاىـ.)1:2008،

إف الهس ػػكف ٌ ػػك الهك ػػاف ال ػػذم ٓ ػػأكم إلٓ ػػً ا٘ىس ػػاف كٓ ػػتص ب ػػً دكف غٓػ ػري كٌ ػػك الهك ػػاف

اٖساسْ الهعد ٘قاهتً كالذم ٓ تاري لهعٓشتً (هحهد.)400:2012،

كٌىاؾ هف أ ذ بالهفٍكـ الضٓؽ لمهسكف تؤٓدٌـ بذلؾ هحكها الػىقض الهصػرٓا حٓػث
ٓػرل أصػحاب ٌػذا اٚتجػاي بػأف السػكف بطبٓعتػً هكػاف ػاص مػِ أىػً لػٓس كػؿ هكػاف ػاص يٓعػد

هسكىا ،ك ىد ٌؤ ٓ ٚرج هف هفٍكـ الهسكف ٓادات اٖطبا كالهكاتب كالهتاجر ،كبالتالْ ف ٛتسرم
ن
مِ ٌذي اٖهاكف ذات قكا د تفتٓش الهسكف ،كاىها ٓرتبط تفتٓشٍا بتفتٓش حا زٌا ،فكمها كاف تفتٓشً
جا انز كاف تفتٓش الهكاف ال اص جا ناز كذلؾ ،كقد قضت هحكها الىقض الهصرٓا بأف "صدكر أهػر

هف الىٓابا بتفتٓش الهتٍـ أك هسكىً أك كمٍٓها ٓشهؿ بالضركرة هػا ٓكػكف هتصػ ٛبػً ،كهتجػر الهػتٍـ
هسكىا كٓ ضع لذات اٖحكاـ الهقررة لً ،فغآا أحكاـ التفتٓش
عد
كذلؾ ،كٌىاؾ ىهف ٓرل أف الهكاف يٓ ٌ
ن
طا أف ٓكػكف هسػتكدع السػر هػف طبٓعػا هحػددة ،كاىهػا ٓىسػحب ٌػذا
حهآػا هسػتكدع السػر كلػٓس شػر ن

الهفٍكـ مِ ك ٌؿ صكصٓات الش ص كهف جهمتٍا الهكاف الذم ٓهارس الش ص فًٓ هٍىتً ها داـ
أىً ٓهارسٍا فْ هكاف اص.
كقػد جػا فػْ الهػادة ) (310هػف تعمٓهػات الىا ػب العػاـ الفمسػطٓىْ رقػـ ( )1لسػىا  ٖ 2006ضػا
الىٓابػا العاهػا" أف الهكػاف ال ػاص ٓشػهؿ اٖهػاكف التػْ ٓػزاكؿ الشػ ص فٍٓػا ىشػاطً الصػىا ْ أك

الكرش،
التجارم أك العمهْ أك الهٍىْ أك السٓاسْ هثؿ هكاتب الهحاهٓف ك ٓادات اٖطبا كالهتاجر ك ي
كٌذا الهكاف ال اص ٓعتبر هسكىان كٓ ضع ٖحكاـ تفتٓش الهسكف (غاىـ.)28:2008،
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ثرن رً مرحمة المحركمة
تعتبر هرحما الهحاكهػا

ػر هرحمػا تهػر بٍػا إجػ ار ات الفصػؿ فػْ قضػآا جػ ار ـ اله ػدرات

كالتْ أحالتٍا الىٓابػا العاهػا إلػِ الهحكهػا اله تصػا ،كتشػهؿ ٌػذي الهرحمػا جهٓػع ا٘جػ ار ات التػْ

تت ػػذٌا الهحكه ػػا بهج ػػرد إٓ ػػداع الىٓاب ػػا العاه ػػا همػػؼ القض ػػٓا بالهحكه ػػا لمفص ػػؿ فٍٓ ػػا با٘داى ػػا أك
الب ار ة.
إف بع ػػض قض ػػآا اله ػػدرات  ٚتص ػػؿ إل ػػِ هرحم ػػا الهحاكه ػػا لحف ػػظ الىٓاب ػػا العاه ػػا لتم ػػؾ

القضػػآا ٖسػػباب هتعػػددة هىٍػػا ػػدـ اٌٖهٓػػا لقمػػا ػػدد الهضػػبكطات بقضػػآا الت ارهػػادكؿ أك ػػدـ
ترجٓ إداىا الهتٍـ ،كغٓرٌا هف اٖسباب.
القواعد األسرس ة في المحركمرت
تتهثؿ القكا د اٖساسٓا لمهحاكهات فْ الىقاط التالٓا:
 .1عالن ة الجمسرت
فالعٛىٓػػا تٍػػدؼ إلػػِ احت ػراـ حقػػكؽ ال صػػكـ كحرٓػػاتٍـ هػػف قبػػؿ القضػػاة ،كتػػد ـ بأحكػػاـ
القضا كتسا د مِ تحقٓؽ العدالا حٓث تجعؿ الشاٌد ٓدلْ بشٍادتً بصدؽ كتجرد ،كٌذا ٓػؤدم

إلػػِ تحقٓػػؽ هصػػمحا الهجتهػػع ػػف طرٓػػؽ تتبػػع الجهٍػػكر لمح ػكادث ا٘جراهٓػػا كهػػا ٓت ػػذ فٍٓػػا هػػف
إج ار اتٛ ،كة مِ تحقٓؽ الردع العػاـ كالػردع ال ػاص ٖف العٛىٓػا تكضػ لمىػاس كٓػؼ ٓكػكف

هصٓر الهجرهٓف كفْ ذلؾ ظا لغٓرٌـ (ىجـ.)474:2006،

كلقد كرد فْ قاىكف السمطا القضا ٓا رقـ ( )15لسىا ( )2005بالهادة رقػـ ( )5بػأف تكػكف
جمسػات الهحػاكـ مىٓػػا إ ٚإذا قػررت الهحكهػػا هػف تمقػػا ىفسػٍا أك بىػػا ن مػِ طمػػب أحػد ال صػػكـ
جعمٍػػا س ػرٓا ه ار ػػاة لػػٕداب أك لمهحافظػػا مػػِ الىظػػاـ العػػاـ ،كٓكػػكف الىطػػؽ بػػالحكـ فػػْ جهٓػػع
اٖحكاؿ فْ جمسً مىٓا.
 .2شفو ة إجراءات المحركمة
ٓعىْ هبدأ شفكٓا إجػ ار ات الهحاكهػا كجػكب أف تجػرم شػفكٓان جهٓػع ا٘جػ ار ات فالشػٍكد

كال ب ػ ار ٓػػدلكف بػػأقكالٍـ شػػفكٓان أهػػاـ القاضػػْ ،كٓىاقشػػكف فٍٓػػا شػػفكٓان كقػػد رج ػ الشػػارع الش ػػفكٓا
لهزآاٌا بأىٍػا تتػٓ الهكاجٍػا بػٓف ال صػكـ كتػكفر العٛىٓػا لمهحاكهػا كتحقػؽ رقابػا لمهحكهػا مػِ

أ هاؿ التحقٓؽ اٚبتدا ْ ،فٍْ تسـ الهحاكهػا بالحٓكٓػا ،كتتػٓ لمقاضػْ فٍهػان أسػرع كأدؽ ٖقػكاؿ
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ال صػػكـ ،فػػإذا غهػػض مٓػػً قػػكؿ ففػػْ كسػػعً أف ٓطمػػب هػػف قا مػػً إٓضػػاحً ،ثػػـ إف رد ال صػػـ
الفػكرم مػػِ صػػهً ٓهكػف لمقاضػػْ هػػف أف ٓقػػدر القٓهػا الحقٓقٓػػا لكػػؿ قػكؿ كلكػػف لمشػػفكٓا ٓػػكب

فثهػػا احتهػػاؿ لس ػك التعبٓػػر هػػف جاىػػب القا ػػؿ ،كثهػػا احتهػػاؿ لمفٍػػـ السػػطحْ هػػف جاىػػب السػػاهع
(حسىْ.)837-835:1982،
إف إس ػػتد ا الش ػػٍكد لجمس ػػات الهحاكه ػػا ٓس ػػتغرؽ كق ػػت طكٓ ػػؿ لحض ػػكرٌـ جهٓع ػػا ٖدا

الشػػٍادة فػػْ قضػػآا اله ػػدرات ،كٓكمػػؼ الشػػاٌد كقتػان كجٍػػدان ٖدا الشػػٍادة مػػِ الهحاضػػر الهذٓمػػا
بتكقٓعً.

كلقػد كرد فػػْ قػاىكف ا٘جػ ار ات الج از ٓػا رقػػـ ( )3لسػىا  2001بالهػػادة ( )212تسػتثىِ هػػف قا ػػدة
شػػفكٓا الهحاكهػػا ه ػكاد الجػػى كاله الفػػات ،كهثػػاؿ مػػِ ا٘سػػتثىا هػػف شػػفكٓا إج ػ ار ات الهحاكهػػا
قضآا قار التراهادكؿ قبؿ أف تىتقؿ "الجىحا" إلِ "الجىآا" كذلؾ قبؿ تارٓخ .2013/7/7
 .3تدو ن مجر رت واجراءات الجمسة
أكجػػب الهشػػرع تحرٓػػر هحضػػر تثبػػت فٓػػً جهٓػػع إجػ ار ات الهحاكهػػا لٓرسػػـ صػػكرة صػػادقا
لها ٓتـ فْ الجمسا ،كتبدك أٌهٓتً فْ إذا كاىت الضػهاىات التػْ تطمبٍػا القػاىكف ىػد الهحاكهػا قػد

رك ٓػػت هػػف دهػػً  ،كعمىٓػػا الجمسػػا أك قٓػػاـ هكجػػب لمس ػرٓا إف صػػدر أهػػر بٍػػا ،كتهثٓػػؿ الىٓابػػا
كحضػػكر هػػدافع فػػْ الجىآػػات كطمبػػات ال صػػكـ كاجػػابتٍـ إلٍٓػػا أك رفضػػٍا كأثػػر ٌػػذا فػػْ حقػػكؽ
الػػدفاع  ،كأق ػكاؿ هػػف سػػهع هػػف الشػػٍكد أك إثبػػات التىػػازؿ هػػف لػػـ ٓسػػهع أك التهسػػؾ بػػً  ،كٌػػذي
إج ار ات ٓؤسس مٍٓا الحكـ الذم ٓصدر فْ الد كل كتؤثر فْ سٛهتً كٓىبىْ مٍٓا الطعف فًٓ

كقد تسفر أحٓاىا ف بطٛىً (الهرصفاكم.)582 :1982،
كلقد كرد فْ قاىكف ا٘ج ار ات الج از ٓا رقـ ( )3لسىا  2001بالهادة (ٓ )253ػدكف كاتػب
الهحكها جهٓع كقا ع الهحاكها فْ هحضر الجمسا ،كٓكقع مًٓ هع ٌٓ ا الهحكها.
 .4التق د بنطرق حدود الدعوى
ٓقص ػػد بٍ ػػذا الهب ػػدأ اىحص ػػار س ػػمطا الهحكه ػػا ف ػػْ ىط ػػاؽ القض ػػٓا الت ػػْ أد م ػػت فػ ػػْ حكزتٍػ ػػا هح ػػددة
بحدكدٌا الش صٓا كالعٓىٓا كهػف هقتضػٓات ٌػذا الهبػدأ كجػكب أف تتقٓػد الهحكهػا بالحػدكد الش صػٓا

كالعٓىٓػػا لمػػد كل ،فػػإذا تقٓػػدت بالحػػدكد الش صػػٓا لمػػد كل ،فػػإف ذلػػؾ ٓضػػهف إٓ ٚحػػاكـ شػ ص

ػػر

ٛؼ الشػ ص الذم أقٓهت مٓػً الػد كل الج از ٓػا ،كاذا تقٓػدت الهحكهػا بالحػدكد العٓىٓػا ،فػإف ذلػؾ

ٓضػػهف إٓ ٚحػػاكـ ش ػ ص

ػػر ػػٛؼ الشػ ػ ص الػػذم أقٓهػػت مٓػػً الػػد كل الج از ٓػػا ،كاذا تقٓػػدت
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الهحكها بالحدكد العٓىٓا ،فإف ذلؾ ٓعىْ التػزاـ الهحكهػا بالكقػا ع التػْ كردت فػْ  ٚحػا اٚتٍػاـ ،كأف
 ٚت رج ف ٌذي الكقا ع (بىْ فضؿ.)28:2011،
كؿ الشارع الهحكها سمطا كاسعا فْ ىطاؽ حدكد الد كل ،بؿ أىً ألزهٍا أف تباشر فػْ
ٌػػذا الىطػػاؽ سػػمطا ذاتٓػػا تسػػتقؿ فٍٓػػا هػػا ري اٚتٍػػاـ ك مػػص إلٓػػً التحقٓػػؽ  ،ك مػػا ٌػػذي السػػمطا
تهكٓف الهحكها هف أف تصح أك تحدد أك تفصؿ ها ٓككف قد شاب هؿ اٚتٍاـ أك التحقٓؽ هف
م ػػؿ أك غه ػػكض أك قص ػػكر أك إجه ػػاؿ ،كٓعم ػػؿ ٌ ػػذي الس ػػمطا ف ػػْ الىٍآ ػػا اس ػػتقٛؿ القض ػػا

ػػف

سمطتْ اٚتٍاـ كالتحقٓؽ .
كقد كؿ الشارع القضا السمطات التالٓا :تعدٓؿ التٍها ،كتغٓٓر الكصؼ القػاىكىْ لمفعػؿ
الهسػػىد إلػػِ الهػػتٍـ ،كاصػػٛح ال طػػأ الهػػادم كتػػدارؾ السػػٍك فػػْ بػػارة اٚتٍػػاـ كقػػد قٓػػد الشػػارع

س ػ ػ ػ ػػمطا القض ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػْ الح ػ ػ ػ ػػالتٓف اٖكلٓ ػ ػ ػ ػػٓف بتىبٓ ػ ػ ػ ػػً اله ػ ػ ػ ػػتٍـ كهىح ػ ػ ػ ػػً أج ػ ػ ػ ػػ ٛإذا طم ػ ػ ػ ػػب ذل ػ ػ ػ ػػؾ
(حسىْ.)850 :1982،
 .5حضور الخصوم
لها كاىت الحكها هف مىٓا الهحاكها ٌْ بث اٚطه ىاف فْ الىفكس ىحك سػٓر إجػ ار ات

التحقٓػػؽ الىٍػػا ْ فػػْ الطرٓػػؽ الطبٓعػػْ الهرسػػكـ لٍػػا هػػف غٓػػر هػػؤثر فإىػػً ههػػا ٓزٓػػد اٚطه ىػػاف أف
تت ػػذ تمػػؾ ا٘ج ػ ار ات فػػْ حضػػكر ال صػػكـ  ،كٓحػػؽ لكػػؿ هػػىٍـ أف ٓحضػػر إج ػ ار ات الهحاكهػػا

(الهرصفاكم. )573 :1982
أنواع االختصرص لممحركم
االختصرص النوعي لممحركم
محركم الصمح

تعتب ػػر هحكه ػػا الص ػػم الدرج ػػا اٖكل ػػِ ف ػػْ الس ػػمـ القض ػػا ْ ،كت ػػتص ب ػػالىظر ف ػػْ كاف ػػا
اله الفػػات كالجػػى كالهسػػا ؿ الهدىٓػػا كالتجارٓػػا البسػػٓطا كالتػػْ  ٚتتجػػاكز قٓهتٍػػا ػػف ((20,000

دٓىار أردىػْ كتىعقػد جمسػات الهحاكهػا فػْ الصػم بقاضػْ كاحػد ،كهػف أهثمػا الجػى التػْ ت ػتص

بالفصػؿ فٍٓػػا ٌػػذي الهحكهػػا جػ ار ـ الحصػػكؿ مػػِ هػاؿ الغٓػػر بطػػرؽ الغػػش كال ػػداع ،جػ ار ـ السػػب
كالقذؼ كغٓرٌا.
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كىشػػٓر إل ػػِ أف الفص ػػؿ ف ػػْ جػ ػ ار ـ حٓػػازة ق ػػار الت اره ػػادكؿ قب ػػؿ ت ػػارٓخ  2013/7/7ه ػػف
ا تصػػاص هحكهػػا الصػػم با تبػػار أف جرٓهػػا حٓػػازة العقػػار كاىػػت تصػػىؼ جىحػػا سػػابقان كتعتبػػر
اٖحكػػاـ الصػػادرة هػػف هحكهػػا الصػػم ابتدا ٓػػا قابمػػا لمطعػػف فٍٓػػا باٚسػػت ىاؼ أهػػاـ البدآػػا بصػػفتٍا

اٚست ىافٓا .
محركم البدا ة
تعتبػػر هحكهػػا البدآػػا اله تصػػا فػػْ الىظػػر بالجىآػػات ،كالقضػػآا الحقكقٓػػا التػػْ تزٓػػد قٓهتٍػػا ػػف

( (20,000دٓىػػار أردىػػْ ،كلٍػػا بصػػفتٍا البدا ٓػػا ،صػػٛحٓا القضػػا فػػْ جهٓػػع الػػد اكل الج از ٓػػا
ال ارجػػا ػػف صػػٛحٓا هحػػاكـ الصػػم  ،كتىعقػػد هحكهػػا البدآػػا فػػْ القضػػآا الج از ٓػػا هػػف ثٛثػػا

قضاة.

محركم االستئنرف
تعتبر هرحما هف هراحؿ التقاضْ التْ ٓمجأ مٍٓا ىدها ٓرغػب أحػد اٖطػراؼ بػالطعف بػالحكـ أك

القػ اررات الصػػادرة ػػف هحكهػػا البدآػػا كتهتمػػؾ الهحكهػػا صػػٛحٓا تثبٓػػت الحكػػـ أك تمغٓػػً أك تعدلػػً

كحكهٍا غٓر بات.

المحكمة العم ر وتتكون من:
تعتبر أ مِ ٌٓ ا قضا ٓا كٓ ٚجكز الطعف باٖحكاـ أك الق اررات التْ تصدر ىٍا كتىقسـ

الهحكها العمٓا إلِ قسهٓف ٌها هحكها الىقض كاٖ رل هحكها العدؿ العمٓا.
أ) محكمة النقض

كرد فْ قاىكف تشكٓؿ الهحاكـ الىظاهٓا رقـ ( )5لسىا 2001فْ الهادة ( )30بأف هحكها الػىقض
ت تص بالىظر بها ٓمْ:
 -1الطعػػكف الهرفك ػػا إلٍٓ ػػا ػػف هح ػػاكـ اٚسػػت ىاؼ ف ػػْ القضػػآا الج از ٓ ػػا كالهدىٓػػا كهس ػػا ؿ
اٖحكاؿ الش صٓا لغٓر الهسمهٓف.
 -2الطعكف الهرفك ا إلٍٓا ف هحاكـ البدآا بصفتٍا اٚست ىافٓا.
 -3الهسا ؿ الهتعمقا بتغٓٓر هرجع الد كل.
 -4أٓا طمبات ترفع إلٍٓا بهكجب أم قاىكف
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ب) محكمة العدل العم ر
كرد فػػْ قػػاىكف تشػػكٓؿ الهحػػاكـ الىظاهٓػػا رقػػـ ( )5لسػػىا ) (2001فػػْ الهػػادة ( )33بػػأف هحكهػػا
العدؿ العمٓا ت تص بالىظر فْ:
 .1الطمبػػات التػػْ ٓقػػدهٍا ذكك الشػػأف بإلغػػا الم ػكا

أك اٖىظهػػا أك الق ػ اررات ا٘دارٓػػا الىٍا ٓػػا

الهاسا باٖش اص أك اٖهكاؿ الصادرة ػف أشػ اص القػاىكف العػاـ بهػا فػْ ذلػؾ الىقابػات

الهٍىٓا.

 .2الطمبات التْ ٌْ هػف ىػكع الهعارضػا فػْ الحػبس التػْ ٓطمػب فٍٓػا إصػدار أكاهػر ا٘فػراج
ف اٖش اص الهكقكفٓف بكجً غٓر هشركع.
 .3الهىاز ػػات الهتعمق ػػا بالكظ ػػا ؼ العهكهٓ ػػا ه ػػف حٓ ػػث التعٓ ػػٓف أك الترقٓ ػػا أك الع ػػٛكات أك
الهرتبات أك الىقؿ أك ا٘حالا إلِ الهعاش أك التأدٓب أك اٚسػتٓداع أك الفصػؿ ،كسػا ر هػا

ٓتعمؽ باٖ هاؿ الكظٓفٓا.

 .4رفػػض الجٍػػا ا٘دارٓ ػػا أك اهتىا ٍػػا ػػف ات ػػاذ أم ق ػرار كػػاف ٓج ػػب ات ػػاذي كفق ػان ٖحك ػػاـ
القكاىٓف أك اٖىظها الهعهكؿ بٍا.

 .5سا ر الهىاز ات ا٘دارٓا.
 .6الهسػػا ؿ التػػْ لٓسػػت قضػػآا أك هحاكهػػات بػػؿ هجػػرد ػ ار ض أك اسػػتد ا ات ارجػػا ػػف
صٛحٓا أم هحكها تستكجب ضركرة الفصؿ فٍٓا تحقٓقان لمعدالا.

 .7أٓا أهكر أ رل ترفع إلٍٓا بهكجب أحكاـ القاىكف.
س ر إجراءات المحركمة في قضر ر جرائم المخدرات
أوالً س ر إجراءات المحركمة أمرم محكمة الصمح
 بع ػػد أف ٓ ػػتـ إٓ ػػداع القض ػػٓا بالهحكه ػػا ه ػػف قب ػػؿ الىٓاب ػػا العاه ػػا ٓ ،ػػتـ تحدٓ ػػد هك ػػد جمس ػػالمهحاكها كٓتـ تبمٓغ الهتٍـ كالىٓابا العاها بهك د الجمسا.

 إذا لـ ٓحضر الهتٍـ الهتبمغ بهك د الهحاكهػا لمقاضػْ أف ٓحاكهػً غٓابٓػان أك ٓؤجػؿ جمسػاالهحاكها لهك د

ر يٓبمغ فًٓ الهتٍـ كالىٓابا العاها بالهك د الجدٓد لمهحاكها.
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 بع ػػض الجػ ػ ار ـ الت ػػْ ٓ ػػتـ الق ػػبض م ػػِ هرتكبٍٓ ػػا فت ػػتـ هح ػػاكهتٍـ ػػٛؿ فتػػرة قص ػػٓرة ه ػػفت ػػكقٓفٍـ دكف حاج ػػا ٘رس ػػاؿ ه ػػذكرة حض ػػكر ف ػػْ حقٍ ػػـ طاله ػػا أىٍ ػػـ هكق ػػكفٓف ف ػػْ ه ارك ػػز

التكقٓؼ فٓها ٓعرؼ ٌذا ا٘ج ار بالهحاكهات السرٓعا.

 أهػػا إذا حضػػر ال صػػكـ فإىػػً ٓبػػدأ التحقٓػػؽ بالجمسػػا بالهىػػاداة مػػِ الهػػتٍـ كٓسػػأؿ القاضػػْالهتٍـ ف اسهً كهٍىتً كهحؿ إقاهتً كتتمِ التٍها الهسىدة إلًٓ ،كبعد ذلؾ ٓسأؿ الهتٍـ

ها إذا كاف هعترفان بالتٍها الهسػىدة إلٓػً فػإف ا تػرؼ جػاز لمهحكهػا اٚكتفػا با ت ارفػً أف

اقتىعػ ػػت بػ ػػً كبصػ ػػحتً كالحكػ ػػـ مٓػ ػػً بغٓػ ػػر سػ ػػهاع الشػ ػػٍكد كٓسػ ػػجؿ ا ت ارفػ ػػً كهػ ػػا ىطػ ػػؽ
تهاهان (بأقرب ها ٓهكف لها تحدث بػً) كتحكػـ مٓػً الهحكهػا بالعقكبػا التػْ ٓ ارٌػا القاضػْ

هىاسبا كحسب القاىكف.
 إذا رف ػػض ا٘جاب ػػا ٓعتب ػػر أى ػػً غٓ ػػر هعت ػػرؼ بالتٍه ػػا الهس ػػىدة إلٓ ػػً فتش ػػرع الهحكه ػػا ف ػػْاٚس ػػتهاع إل ػػِ البٓى ػػات فتب ػػدأ الىٓاب ػػا العاه ػػا بتق ػػدٓـ أدلتٍ ػػا هث ػػؿ الهحاض ػػر الت ػػْ ىظهٍ ػػا
اله تصٓف كأدلا كتابٓا مِ الهتٍـ ثـ ٓستهعكف ٖدلا الهتٍـ أك هحاهًٓ.
-

بعد اٚىتٍا هف الهرافعات تصدر الهحكها قرار الفصؿ بالقضٓا.

ثرن رً س ر إجراءات المحركمة أمرم محكمة البدا ة
 بع ػػد أف ٓ ػػتـ إٓ ػػداع القض ػػٓا بالهحكه ػػا ه ػػف قب ػػؿ الىٓاب ػػا العاه ػػا ٓ ،ػػتـ تحدٓ ػػد هك ػػد جمس ػػالمهحاكها كٓتـ تبمٓغ الهتٍـ كالىٓابا العاها بهك د الجمسا.

 إذا لـ ٓحضر الهتٍـ الهتبمغ بهك د الهحاكهػا لمقاضػْ أف ٓصػدر هػذكرة إحضػار لمهػد ْمًٓ كتؤجؿ جمسا الهحاكها لهك د

ر تبمغ الىٓابا العاها بالهك د الجدٓد لمهحاكها.

 أهػػا إذا حضػػر ال صػػكـ فإىػػً ٓبػػدأ التحقٓػػؽ بالجمسػػا بالهىػػاداة مػػِ الهػػتٍـ كٓسػػأؿ القاضػػْالهتٍـ ف اسهً كهٍىتً كهحؿ إقاهتً ،كتتمِ التٍها الهسىدة إلًٓ ،كبعد ذلؾ ٓسأؿ الهتٍـ

ها إذا كاف هعترفان بالتٍها الهسػىدة إلٓػً فػإف ا تػرؼ جػاز لمهحكهػا اٚكتفػا با ت ارفػً إف

اقتىعػ ػػت بػ ػػً كبصػ ػػحتً كالحكػ ػػـ مٓػ ػػً بغٓػ ػػر سػ ػػهاع الشػ ػػٍكد كٓسػ ػػجؿ ا ت ارفػ ػػً كهػ ػػا ىطػ ػػؽ
تهاهان (بأقرب ها ٓهكف لها تحدث بػً) كتحكػـ مٓػً الهحكهػا بالعقكبػا التػْ ٓ ارٌػا القاضػْ

هىاسبا كحسب القاىكف فْ جمسا ٚحقا.

 إذا أىكر التٍها تشرع الهحكها فْ تأجٓؿ الجمسا لهك د ٚحؽ كتبمٓغ شٍكد الىٓابا العاهابذلؾ الهك د .
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-

ىد حضكر شٍكد الىٓابا ٓتـ هىاقشتٍـ هف قبؿ الىٓابا العاها كهحاهْ الهتٍـ أك القاضْ
ىفسً لظٍكر الحقٓقا.

 بعد اٚىتٍا هف الهرافعات تصدر الهحكها قرار الفصؿ بالقضٓا. تتهٓز هحػاكـ البدآػا باسػتغراؽ كقػت طكٓػؿ لمفصػؿ بالقضػآا كهثػاؿ ذلػؾ جػ ار ـ اله ػدراتحٓث إف بعض الج ار ـ حدثت اـ  2008كأفرج بكفالا ف الهتٍهٓف بتمؾ الج ار ـ كحتػِ

تارٓ ً لـ ٓتـ الفصؿ بتمؾ القضآا.

 2.5.4العمم رت اإلدار ة في اإلجراءات القضرئ ة لجرائم المخدرات
التخط ط في إدارة اإلجراءات القضرئ ة
الهكاجٍػػا القضػػا ٓا لج ػ ار ـ اله ػػدرات تتطمػػب هكاجٍػػا حكٓهػػا تتسػػـ بػػالت طٓط ،كتحدٓػػد

الكسا ؿ التْ تساٌـ فْ الحد هف اىتشارٌا ،كٓسػا د الت طػٓط فػْ إدارة ا٘جػ ار ات القضػا ٓا مػِ
تكفٓر الجٍكد ك مِ تطكٓر لٓاتً هستقبٛن  ،كٓضٓؼ (أبك سالـ) بأف الت طٓط ٌك هرحما التفكٓػر
كالتْ تسبؽ التىفٓذ كٓتطمب الكاقعٓا كالشهكؿ (هقابما .)2014،

كٓرل (أبك الىكر) أف كك ٛالىٓابا ٓعرفكف هسبقان ها الذم سكؼ ٓفعمكىً (هقابما .)2014،
كٓرل (الصفطاكم) أىً ٓتـ تحدٓد ا٘هكاىات الهادٓا كالبشػرٓا كالهعمكهػات الهتاحػا كالغٓػر

هتاحا ىد همٓا الت طٓط (هقابما .)2014،

كٓق ػػكؿ (الٍس ػػْ) بأى ػػً ٓ ٚكج ػػد اس ػػتثهار لمهعمكه ػػات الهت ػػكفرة كالسػ ػكابؽ القض ػػا ٓا لجػ ػ ار ـ

اله ػدرات (هقابمػػا  ،)2014،بٓىهػػا ٓػػرل (أبػك سػػالـ) بػػأف الىٓابػػا العاهػا تسػػتثهر السػكابؽ القضػا ٓا
ىػػد ػػكد الهػػداىٓف لسػػمكؾ جرٓهػػا اله ػػدرات ه ػرة أ ػػرل كذلػػؾ هػػف ػػٛؿ هكقػػع الكتركىػػْ ٓعػػكد

لمحاسكب الحككهْ إ ٚأف أحكاـ كقؼ التىفٓذ غٓر هستثهرة (هقابما .)2014،
بٓىها ٓرل (الطكٓؿ) أىً ىد إ ػداد الت طػٓط تطػرح كافػا ال ٓػارات الههكىػا كا تٓػار بػدٓؿ
هف بٓف دة بدا ؿ هتاحا لتىفٓذ الٍدؼ الهطمكب كٓضػٓؼ (أبػك شػىب) بإ ػداد الت طػٓط بهشػاركا
العاهمٓف لتحسٓف اٖدا

ىد التىفٓذ (هقابما .)2014،

كٓقػ ػػكؿ ( مٓػ ػػكة) إف بعػ ػػض هقكهػ ػػات الت طػ ػػٓط كالسٓاسػ ػػات  ٚتفػ ػػارؽ هػ ػػؿ ا٘ج ػ ػ ار ات
القضػػا ٓا كالتػػْ ٓسترشػػد بٍػػا العػػاهمكف فػػْ الهسػػتكٓات اله تمفػػا فػػْ تص ػرفاتٍـ كق ػ ارراتٍـ (هقابمػػا

.)2014،
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التنظ م في إدارة اإلجراءات القضرئ ة
احت ػػؿ التىظ ػػٓـ هكاى ػػا ٌاه ػػا ف ػػْ همٓ ػػا إدارة ا٘جػ ػ ار ات القض ػػا ٓا ،كتب ػػرز ٌ ػػذي اٌٖهٓ ػػا
بالتعاه ػػؿ ف ػػْ بٓ ػػا ه ػػؿ سػ ػرٓعا الحرك ػػا كالتقمب ػػات كالتغٓٓ ػػر ،كأص ػػب كاض ػػحان ه ػػع التق ػػدـ التقى ػػْ
كالعمهػػْ كاٖ ػػداد الكبٓػرة لقضػػآا جػ ار ـ اله ػػدرات ػػدـ قػػدرة ٌٓ ػػا قضػػا ٓا كاحػػدة لمىظػػر فػػْ تمػػؾ

القض ػػآا الهتراكه ػػا ،با٘ض ػػافا إل ػػِ أى ػػً أص ػػب ه ػػف الص ػػعب أف ٓق ػػكـ ف ػػرد كاح ػػد بإىج ػػاز جهٓ ػػع
هتطمبات العهؿ.

كٓػػرل ( مٓػػكة) بأىػػً ه ار ػػاة لمطاقػػا البش ػرٓا يٓقسػػـ العهػػؿ كتػػكزع الكاجبػػات بػػٓف اٖ ضػػا
لٓركػػز الهكظػػؼ بالعهػػؿ الهحػػدد لػػً إ ٚأف حجػػـ اٖ بػػا كبٓػػر حٓػػث أف ككٓػػؿ الىٓابػػا بالهرافعػػات
ٓتكجً لمهحكها كبحكزتً ها ٓزٓد ف ( )50قضٓا لمىظر فٍٓا فْ ٓكـ كاحد كلعدة سا ات.

كٓػػرل (أبػػك الىػػكر) بأىػػً ٓ ٚكجػػد شػػبكا فعالػػا لٛتصػػاؿ بػػٓف الىٓابػػا العاهػػا كادارة هكافحػػا

اله ػػدرات لتػػأهٓف الشػػٍكد كالتكصػػؿ لمهعمكهػػات الدقٓقػػا الفا مػػا فػػْ القضػػآا الهكد ػػا فػػْ هحكهػػا
البدآا ،كٓضٓؼ بػأف التكىكلكجٓػا غٓػر هكظفػا بالقػدر الهطمػكب فػْ تىظػٓـ كتطػكٓر جكاىػب العهػؿ

(هقابما.)2014،
كٓضػػٓؼ (الصػػفطاكم) بػػأف إدارة ا٘جػ ار ات القضػػا ٓا غٓػػر هٍٓػػأة لسػػبؿ اٚتصػػاٚت بػػٓف
ه تمػػؼ أجػ از الهسػػتكٓات ا٘دارٓػػا ههػػا ٓضػػعؼ هٍهػػا تبػػادؿ الهعمكهػػات بػػٓف ه تمػػؼ الهسػػتكٓات

(هقابما.)2014،

كٓػػرل (شػػحادة) بػػأف صػػكر التىظػػٓـ تظٍػػر جمٓػػان بالكٓفٓػػا التػػْ ٓػػتـ بٍػػا اسػػتقباؿ التعمٓهػػات
كالق اررات الصادرة هف الىٓابا العاها إلِ الىٓابات الكمٓا أك الجز ٓا ككذلؾ هف ػٛؿ تزكٓػد الىٓابػا

العاهػػا باٖ هػػاؿ التػػْ ٓطمبكىٍػػا ،كأٓضػػا الت ارسػػؿ هػػع كافػػا الهسػػتكٓات ا٘دارٓػػا الػػدىٓا كالعمٓػػا كهػػد
كافا العاهمٓف بالهعمكهات الٛزها ٖدا اٖ هاؿ (هقابما.)2014،
كٓػػرل (أبػػك سػػالـ) أف إدارة ا٘ج ػ ار ات القضػػا ٓا تػػكفر الهىػػاخ اله ٛػػـ لتػػدرٓب أ ضػػا ٍا

كتىهٓ ػػا هػ ػكاٌبٍـ كتزكٓ ػػدٌـ به ػػا ٓحتاجكى ػػً كٌ ػػذا ٓ ػػؤدم ب ػػدكري إل ػػِ زٓ ػػادة كف ػػا ة العه ػػؿ كتحس ػػٓف
اٖدا (هقابما.)2014،
كٓ ػػرل (أب ػػك ش ػػىب) ب ػػأف إدارة ا٘جػ ػ ار ات القض ػػا ٓا تعه ػػؿ كف ػػؽ ٌٓك ػػؿ تىظٓه ػػْ كاضػ ػ
ك ىاصري هحددة بدقا كٓىاسب بٓ ػا العهػؿ با٘ضػافا إلػِ قابمٓػا التغٓٓػر تبعػان لمهتغٓػرات التػْ تطػ أر
مػػِ بٓ ػػا العهػػؿ ،كٓ تمؼ( مٓكة،هقابمػػا )2014،فٓهػػا سػػبؽ كٓضػػٓؼ (أبػػك سػػالـ) بػػأف اسػػت داـ
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التىظٓـ ٓعالج تغٓٓر بعض أ ضا الىٓابا كد كؿ أ ضا جدد حرصان

مِ دـ ت فػٓض كفػا ة

العهؿ (هقابما.)2014،
الرقربة في إدارة اإلجراءات القضرئ ة
تعتبر الرقابا همٓا بالغا التعقٓد فػْ إدارة ا٘جػ ار ات القضػا ٓا كالتػْ تعػد همٓػا هسػتهرة
كهٛزهػػا لمكظػػا ؼ ا٘دارٓػػا اٖ ػػرل كػػالت طٓط كالتىظػػٓـ كتسػػعِ لمتأكػػد هػػف أف العهػػؿ ٓسػػٓر كفق ػان
لم ط ػػط الهكض ػػك ا كف ػػْ ح ػػدكد القػ ػكاىٓف كالتعمٓه ػػات القض ػػا ٓا الهعه ػػكؿ بٍ ػػا لتحقٓ ػػؽ اٌٖ ػػداؼ

الهىشكدة.

كٓػػرل (أبػػك الىػػكر) بػػأف الرقابػػا تعهػػؿ مػػِ طهأىػػا ا٘دارة العمٓػػا بػػأف العهػػؿ ٓسػػٓر كفػػؽ

ال طط كالسٓاسات الهقررة كالهعتهدة كٓضٓؼ (شحادة) بأف الرقابػا تسػا د ا٘دارة العمٓػا مػِ حػؿ
الهشكٛت كتجاكز الركتٓف بالعهؿ (هقابما. )2014،
كٓرل (أبك الىػكر) أف الفحػص كالتحقػؽ كالتقٓػٓـ ٘جػ ار ات العهػؿ ككافػا اٖىشػطا الهتعمقػا

بالقضػػآا كالهعػػاهٛت كالتأكػػد هػػف التكثٓػػؽ بالسػػجٛت كفػػؽ اٖصػػكؿ هٍهػػا هٛزهػػا لػػٙدارة العمٓػػا
كلرؤسا الدكا ر كاٖقساـ (هقابما.)2014،
كٓػػرل (أبػػك سػػالـ) بػػأف لػػدا رة التفتػػٓش القضػػا ْ بالىٓابػػا العاهػػا حػػؽ اٚطػػٛع كالحصػػكؿ
م ػػِ أٓ ػػا همف ػػات أك بٓاى ػػات أك أكراؽ ل ػػدل أم دا ػ ػرة أك قس ػػـ أك ش ػػعبا ف ػػْ الهؤسس ػػات الىٓابٓ ػػا

كالهراكز الشرطٓا كٓضٓؼ (هقابما.)2014،

كلقد كرد فْ قػاىكف ا٘جػ ار ات الج از ٓػا رقػـ ( )3لسػىا ( )2001بالهػادة ()20بػأف الىا ػب
العاـ ٓشرؼ مِ هأهكرم الضبط القضا ْ كٓ ضعكف لهراقبتً فٓها ٓتعمؽ بأ هاؿ كظٓفتٍـ.
كٓػ ػ ػػرل (الصػ ػ ػػفطاكم) أف فحػػ ػػص سػ ػ ػػٛها اٖ هػ ػ ػػاؿ الهشػ ػ ػػهكلا بػ ػ ػػالتفتٓش ه ػ ػػف الىاحٓ ػ ػػا الشػ ػ ػػكمٓا
كالهكضك ٓا كفقان لم طط الهكضك ا هع إفراغ ىتا ج التفتٓش فْ تقارٓر اصا ترفع لمىا ب العػاـ

أها الهتابعا فٓراد بٍا اٚطٛع الدا ـ الهستهر مِ كٓفٓا سػٓر العهػؿ كالتأكػد هػف أف العهػؿ ٓسػٓر

كفق ػان لٌٗػػداؼ الهرسػػكها كٌػػذا ٓتطمػػب الحصػػكؿ مػػِ البٓاىػػات كالهعمكهػػات ٖدا الهٍهػػا بصػػفا
دكرٓػػا هىتظهػػا لتسػػتطٓع اكتشػػاؼ اٖ طػػا حػػاؿ حصػػكلٍا كتصػػكٓبٍا كالعهػػؿ مػػِ ػػدـ تكرارٌػػا

(هقابما.)2014،
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التوج و في إدارة اإلجراءات القضرئ ة
تعتب ػػر همٓ ػػا التكجٓ ػػً ف ػػْ إدارة ا٘جػ ػ ار ات القض ػػا ٓا د اه ػػا أساس ػػٓا لمس ػػٓر بالهس ػػتكل
الهطمكب الذم ٓضهف تحقٓؽ اٌٖداؼ الهىشكدة .
كٓرل (أبك الىكر) بأف إزالا الغهكض حكؿ بعض اٖشٓا أثىا تىفٓذ الهٍاـ كالتغمب مػِ
ىقػػاط الضػػعؼ هػػف ػػٛؿ التكجٓػػً الػػدا ـ الػػذم ٓقػػكـ بػػً الهػػدٓر أثىػػا هتابعػػا اٖدا  ،كٓضػػٓؼ بػػأف

الجٍ ػػات القض ػػا ٓا تفتق ػػر إل ػػِ ش ػػبكا اتص ػػاؿ فعال ػػا لتعزٓ ػػز العٛق ػػا ه ػػع إدارة هكافح ػػا اله ػػدرات
كالجٍات ذات العٛقا (هقابما.)2014،

كٓرل (شحادة) أف الىٓابا العاها  ٚتهى الحكافز لمهبد ٓف كالهتهٓزٓف بالعهؿ كعا د مِ

تهٓزٌـ فْ أدا ٌـ كذلؾ فْ صكر هتعددة كه تمفا (هقابما.)2014،

كٓرل(أبػك شػىب) بػػأف التكجٓػً ٓػرتبط بػػال طط التػْ تصػههٍا الىٓابػػا العاهػا كٓتػأثر بتكزٓػػع

الهٍػػاـ مػػِ اٖفػراد كاٖقسػػاـ كا٘دارات فال مػػؿ الهصػػاحب لعهمٓػػا تكزٓػػع الهٍػػاـ ٓتػػأثر بالتكجٓػػً كٚ

ٓحقػػؽ الهسػػتكل الهطمػػكب  ،كٓضػػٓؼ بػػأف هظػػاٌر التكجٓػػً تيكض ػ فػػْ أف الق ػ اررات ٓػػتـ ات اذٌػػا
بصكرة تشاركًٓ  ،كه ار اة البدا ؿ ىد ات اذ القرار (هقابما.)2014،

كٓػػرل (الصػػفطاكم) بػػأف ىٓابػػا غ ػزة الكمٓػػا تعهػػؿ مػػِ إرشػػاد الهػػكظفٓف الجػػدد فػػْ كقػػت
قصػػٓر كذلػػؾ با٘لهػػاـ بالهعػػارؼ كالهٍػػارات كاٚتجاٌػػات التػػْ ٓعمهٍػػا أ ضػػا العهػػؿ كٓكػػكف ٌػػذا
الىكع هٛزها كهصاحبا لمتدرٓب الهٍىْ (هقابما.)2014،

 2.5.5معوقرت إدارة اإلجراءات القضرئ ة لجرائم المخدرات
ٓػػرل (الصػػفطاكم ،هقابمػػا( )2014،أبػػك شػػعٓرة ،هقابمػػا )2014،بأىػػً تتعػػدد هعكقػػات إدارة
ا٘ج ار ات القضا ٓا لج ار ـ اله درات كٌْ مِ الىحك التالْ:
.1

ػدـ الت ػزاـ هػػأهكر الضػػبط القضػػا ْ بػػا٘ج ار ات القاىكىٓػػا بالشػػكؿ اٖهثػػؿ ،كالتعمٓهػػات
ال اصا بالىٓابا العاها هثؿ د كؿ هىزؿ بدكف الحصكؿ مِ هذكرة إذف تفتٓش لمهىزؿ

ه ػػف ككٓ ػػؿ الىٓاب ػػا اله ػػتص ،تج ػػاكز اله ػػدة القاىكىٓ ػػا لمتكقٓ ػػؼ ،اس ػػت داـ العى ػػؼ ه ػػع

الهكقكفٓف ،التىاقض بٓف هحضر الكاقعا كافادة هأهكر الضبط القضا ْ تحت القسـ.
.2
.3

تراكـ الهمفات بالهحاكـ كالىٓابا العاها.
دـ تبمٓغ الشٍكد بالشكؿ الصحٓ كافتقار هتابعا اٖهر.
79




.4

دـ تأهٓف إحضار الهتٍهٓف.

.5

كٓضٓؼ ( مٓفا ،هقابما:)2014،

.6

ههاطما الدفاع أهاـ الهحاكـ.

.7

ضعؼ ا٘هكاىٓات الٛزها ٘ىجاز الهٍاـ مِ أكهؿ كجً.

.8

العجز الشدٓد فْ الكادر البشرم العاهؿ بالجٍات القضا ٓا.

.9

كٓضٓؼ (أبك شىب ،هقابما( ،)2014،أبك سالـ ،هقابما:)2014،

 .10ضعؼ التعاكف كالتكاهؿ بٓف الجٍات القضا ٓا كالجٍات ذات العٛقا.
 .11ضعؼ كهحدكدٓا براهج التدرٓب كالتطكٓر لمكادر العاهؿ فْ الجٍات القضا ٓا.
 .12اٚىقساـ السٓاسْ كالجغرافْ بٓف شطرم الكطف.
 .13كٓضٓؼ ( مٓكة ،هقابما:)2014،
 .14التقٓد بالركتٓف الٓكهْ.
 .15كٓضٓؼ (الٍسْ ،هقابما:)2014،
.16

ػػدـ كجػػكد دكا ػػر ىٓابٓػػا أك ٌٓ ػػات قضػػا ٓا هت صصػػا بػػالتحقٓؽ كالىظػػر فػػْ قضػػآا
ج ار ـ اله درات.

 .17تعدد كتدا ؿ القكاىٓف كالتشرٓعات الهتعمقا بج ار ـ اله درات.
 .18أ طػا الىٓابػػا فػػْ العدٓػد هػػف قضػػآا اله ػدرات هػػف ػػٛؿ إسػقاط كصػػؼ التجػػارة مػػِ
الغالب هف قضآا اله درات دكف إقاها الدلٓؿ الكافْ كالقا اٖهر مِ كاٌػؿ القاضػْ
لتحدٓد التكصٓؼ القاىكىْ الصحٓ .

.19

دـ كجكد بٓ ا هىاسبا لتطبٓؽ قاىكف اله درات الجدٓد.

 .20زٓادة دد ج ار ـ اله درات هف ٛؿ هسػاٌها إدارة هكافحػا اله ػدرات فػْ تكػكٓف فكػرة
الجرٓها .
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املبخح الشادض
اإلدمان وأساليب العالج
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 2.6.2وفّىً اإلدواُ
 2.6.3األصالًب الطبًُ احلديجُ لعالج اإلدواُ
 2.6.4اجلىعًُ الفمضطًًٍُ لعالج ضخايا اإلدواُ
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 2.6.1مقدمة
ٓعػػد ا٘دهػػاف هػػف الظػكاٌر الكبا ٓػػا التػػْ تٍػػدد كٓػػاف الفػػرد كالهجتهػػع كٌػػْ ظػػاٌرة هرضػػٓا
كفٓما بأف تقكض أركاف أها بأسرٌا إذا هػا اىتشػرت فٍٓػا ٖىٍػا أسػرع اىتشػا انر بػٓف الشػباب  ...ػدة

الٓػػكـ كهسػػتقبؿ الغػػد ،كبػػذلؾ فٍػػْ تشػػكؿ ط ػ انر همحكظ ػان مػػِ أٌػػـ هصػػدر هػػف هصػػادر التىهٓػػا

البشػ ػرٓا فضػ ػٛن ه ػػا تحهم ػػً ه ػػف ط ػػكرة تتعم ػػؽ بالتىهٓ ػػا الص ػػحٓا ،كاٚقتص ػػادٓا ،كاٚجتها ٓ ػػا،
كالهجتهعٓا ٖ ...ىٍا ظاٌرة كبا ٓا هتعددة التأثٓر ،كالتفعٓؿ كٌذا ها جعؿ بعػض العمهػا ٓسػهكىٍا

إ طبكط العصر الحالْ  ...ك صػرىا الحػالْ ٓ ٚحتػاج هزٓػد هػف ٌػذا فقػد ٓكفػْ هػا ٓٛقٓػً اٖفػراد
هف قمؽ ،كاكت اب ،كضغكط هتزآدة (رجٓعا.)1:2009،
 2.6.2مفيوم اإلدمرن
رؼ ( بػد الهعطػْ )118:2006،ا٘دهػاف بأىػً حالػا ىفسػٓا كأحٓاىػان ضػكٓا تىػتج ػف

تفا ػػؿ الكػػا ف الحػػْ هػػع العقػػار كهػػف صا صػػٍا اسػػتجابات كأىهػػاط سػػمككٓا ه تمفػػا تشػػهؿ دا ه ػان

الرغبا الهمحا فْ تعاطْ العقار بصكرة هتػصما أك دكرٓا لمشػعكر ب ثػاري الىفسػٓا أك لتجىػب أثػار
الهز جا التْ تىتج ف دـ تكفري.

كهػػا رفػػً (هحٓسػػف )2013،305،بأىػػً حالػػا هػػف التعػػكد الىفسػػْ كالجسػػدم مػػِ تعػػاطْ

أحػػد العقػػاقٓرٓ ،تكلػػد ىػػً رغبػػا همحػػا فػػْ اٚىتظػػاـ مػػِ تعاطٓػػً كرغبػػا شػػدٓدة همحػػا لٍػػذا العقػػار،
كمها حاف هك د الجر ا ،ىتٓجا اٚستعهاؿ الهتكرر لمعقار ،اٖهر الذم ٓجعػؿ الهػدهف ٓ ٚسػتطٓع

اٚسػػتغىا

ىػػً كالشػػعكر بػػاٖلـ الىفسػػْ كالجسػػدم إذا افتقػػدي ،ههػػا ٓدفعػػً لمقٓػػاـ بػػأم كسػػٓما ههكىػػا

لمحصكؿ مًٓ هٍها كمؼ اٖهر.

 2.6.3األسرل ب الطب ة الحد ثة لعالج اإلدمرن
ٛج ا٘دهاف هتعدد اٖكجً فٍك جسهْ كىفسْ كاجتها ْ هعان بحٓث ٓتعذر أف ٓت مص

الش ص هف ا٘دهاف إذا اقتصر مِ ٛج الجسـ دكف الىفس أك الىفس دكف الجسـ أك تغاضػْ
ف الدكر الذم ٓقكـ بً الهجتهع فْ العٛج (الهشرؼ ،الجكادم.)147:2011،
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ٓرل (حسف )64-62:2012،بأف هراحؿ العٛج تتم ص كالتالْ:
 .1مرحمة التخمص من السموم
كٌْ هرحما طبٓا فػْ اٖسػاس ،ذلػؾ أف جسػد ا٘ىسػاف فػْ اٖحػكاؿ العادٓػا إىهػا ٓػت مص

تمقا ٓ ػان هػػف السػػهكـ ،كلػػذلؾ فػػإف العػػٛج الػػذم ٓقػػدـ لمهتعػػاطْ فػػْ ٌػػذي الهرحمػػا ٌػػك هسػػا دة ٌػػذا

الجسد مِ القٓاـ بدكري الطبٓعػْ ،كأٓضػان الت فٓػؼ هػف ٚـ اٚىسػحاب هػع تعكٓضػً ػف السػكا ؿ
الهفقكدة ،ثـ ٛج اٖ راض الىاتجا كالهضا فا لهرحما اٚىسحابٌ ،ذا كقد تتدا ؿ ٌذي الهرحما

هع الهرحما التالٓا لٍا كٌْ العٛج الىفسػْ كاٚجتهػا ْ ،ذلػؾ أىػً هػف الهفٓػد البػد هبكػ انر بػالعٛج

الىفسْ كاٚجتها ْ.

 .2مرحمة العالج النفسي واالجتمرعي
إذا كاف ا٘دهاف ظاٌرة اجتها ٓا كىفسٓا فْ اٖساس ،فػإف ٌػذي الهرحمػا تصػب ضػركرة،
فٍػػْ تعتب ػػر الع ػػٛج الحقٓق ػػْ لمه ػػدهفٖ ،ىٍ ػػا تىص ػػب م ػػِ الهش ػػكما ذاتٍ ػػا بغ ػػرض القض ػػا

م ػػِ

أسبابٍا ،كتتضػهف ٌػذي الهرحمػا العٛجٓػا ،العػٛج الىفسػْ الفػردم لمهتعػاطْ ،ثػـ تهتػد إلػِ اٖسػرة

لعػػٛج اٚضػػط اربات التػػْ أصػػابت ٛقػػات أفرادٌػػا ،س ػكا كاىػػت ٌػػذي اٚضػػطرابات هػػف هسػػببات
التعاطْ أـ هف هضا فاتً ،كها تتضهف ٌذي الهرحما تدرٓبات همٓا لمهتعاطْ مػِ كٓفٓػا ات ػاذ

الق اررات كحػؿ الهشػكٛت كهكاجٍػا الضػغكط ،ككٓفٓػا اٚسػتر ا كالتػىفس كالتأهػؿ كالىػكـ الصػحْ،
كهػػا تتضػػهف أٓض ػان ػػٛج السػػبب الىفسػػْ اٖصػػمْ لحػػاٚت التعػػاطْ كهػػا ٓػػتـ تػػدرٓب الهتعػػاطْ

مِ الهٍارات اٚجتها ٓا لهف ٓفتقد هىٍـ القدرة كالهٍارة ،كها تتضهف العٛج الرٓاضػْ ٚسػتعادة

الهدهف كفا تً البدىٓا كثقتً بىفسً كقٓها احتراـ ىقا جسدي كفا مٓتً بعد ذلؾ.
 .3مرحمة الت ى ل والرعر ة الالحقة
كتىقسـ ٌذي الهرحما إلِ ثٛث هككىات أساسٓا:

أ -هرحما التأٌٓؿ العهمْ :كتستٍدؼ ٌذي العهمٓا استعادة الهدهف لقدراتً كفا مٓتً فػْ هجػاؿ
همً ،ك ٛج الهشكٛت التْ تهىع كدتً إلػِ العهػؿ ،أهػا إذا لػـ ٓػتهكف هػف ٌػذي العػكدة

فٓجب تدرٓبً كتأٌٓمً ٖم هؿ

ر هتاح ،حتِ ٓهارس الحٓاة بشكؿ طبٓعْ .

ب -التأٌٓػػؿ اٚجتهػػا ْ :كتسػػتٍدؼ ٌػػذي العهمٓػػا إ ػػادة دهػػج الهػػدهف فػػْ اٖس ػرة كالهجتهػػع،
كذلػػؾ ٛج ػان لهػػا ٓسػػهِ (بظػػاٌرة ال مػػع) حٓػػث ٓػػؤدم ا٘دهػػاف إلػػِ اى ػػٛع الهػػدهف هػػف
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ش ػػبكا العٛق ػػات اٖسػ ػرٓا كاٚجتها ٓ ػػا ،كٓعته ػػد الع ػػٛج ٌى ػػا م ػػِ تحس ػػٓف العٛق ػػا ب ػػٓف
الطرفٓف (الهدهف هف ىاحٓا كاٖسرة كالهجتهع هف ىاحٓا أ رل) كتدرٓبٍا مِ تقبؿ كتفٍـ

كؿ هىٍـ أ ر كهسا دة الهػدهف مػِ اسػتٓراد ثقػا أسػرتً كهجتهعػً فٓػً كا طػا ي فرصػا
جدٓدة ٘ثبات جدٓتً كحرصً مِ الشفا كالحٓاة الطبٓعٓا.

ت -الكقآا هف الىكسات :كهقصػكد بٍػا الهتابعػا العٛجٓػا لهػف شػفْ لفتػرات تتػراكح بػٓف ()6
أشػػٍر ك ػػاهٓف هػػف بدآػػا العػػٛج ،هػػع تدرٓبػػً كأس ػرتً مػػِ اٚكتشػػاؼ الهبكػػر لمعٛهػػات

الهىذرة ٚحتهاٚت الىكسا ،لسر ا التصرؼ الكقا ْ تجاٌٍا.
 2.6.4الجمع ة الفمسط ن ة لعالج ضحر ر اإلدمرن
 2.6.4.1وصف الجمع ة
تقػػع الجهعٓػػا الفمسػػطٓىٓا لعػػٛج ضػػحآا ا٘دهػػاف فػػْ هىطقػػا شػػهاؿ غ ػزة كبالتحدٓػػد شػػارع
زبا بد ربً ،كها ٓهٓز الهكاف سٍكلا الكصػكؿ إلٓػً كتػكفر الهكاصػٛت ،كلكىػً فػْ ىفػس الكقػت

ٓحٓط بهىطقا سكىٓا تجمب الضكضا لمىز ، ٚكتبمغ هساحا الهركز حكالْ ( )800ـ ،كالهكاف ٚ

ٓتسع ٖكثر هف ( )20هرٓض.

الجهعٓا الفمسطٓىٓا لعٛج ضحآا ا٘دهاف هؤسسا أٌمٓا أسسٍا رجؿ اٖ هػاؿ رجػب أبػك

سػٓدك اـ ( )2012كأكؿ هركز اص ٓعهؿ مِ تكفٓر دهات ػٛج ا٘دهػاف مػِ اله ػدرات
بالتعػاكف هػػع الجٍػات ذات العٛقػػا ،كبغٓػاب ه اركػػز حككهٓػػا كغٓػر حككهٓػػا لعػٛج الهػػدهىٓف مػػِ

اله ػػدرات تيع ػ لد بػػذلؾ الجهعٓػػا الفمسػػطٓىٓا لعػػٛج ضػػحآا ا٘دهػػاف الهركػػز الكحٓػػد لعػػٛج الهػػدهىٓف
مػ ػػِ اله ػ ػػدرات فػ ػػْ قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،كٓعتبػ ػػر الهػ ػػدهىٓف مػ ػػِ قػ ػػار اٚت ارهػ ػػادكؿ أكثػ ػػر الهػ ػػدهىٓف
ترددان لمعٛج بالجهعٓا كغالبٓتٍـ هف ف ا الشباب.
كتفتقر الجهعٓا ٖدىْ الهقكهات اٖساسٓا هىٍا هعهؿ التحالٓؿ الطبٓا ،تأٌٓؿ الىاقٓف هػف
ا٘دهػػاف ،ك ػكادر طبٓػػا هت صصػػا ،با٘ضػػافا إلػػِ ضػػعؼ تهكٓػػؿ أىشػػطا الجهعٓػػا كقمػػا اله ػكارد
الهالٓا ،ك دـ تمقْ الهكظفٓف ركاتب ىظٓر أ هالٍـ (هقابما ،كض.)2014:
 2.6.4.2شروط قبول الحرلة
 .1رغبا الهرٓض العٛج .

 .2تقرٓر لتحمٓؿ طبْ ٓثبت حالا التعاطْ لمه درات.
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 .3رسكـ  700شٓكؿ لمهقتدرٓف.
 .4كجكد كفٓؿ.

 .5التكقٓع مْ سىد التزاـ بأىظها كقكاىٓف الجهعٓا.
(هقابما ،كض.) 2014،
 2.6.4.3طر قة العالج
تست دـ الجهعٓا طرٓقا الفطاـ الجاؼ كالتْ ٛلٍا ٓد ؿ الهدهف هرحما قاسٓا ٓصاحبٍا

ٚـ شدٓدة كصراع بٓف احتٓاجاتً لمه در كبٓف زهً مِ دـ التعاطْ كقد تستهر ٌذي الهرحما

فٓهػػا بعػػد أٓاه ػان أك أسػػابٓع ،كقػػد ٓسػػت دـ قػػاقٓر هسػػكىا لٗ ػراض ا٘ىسػػحابٓا التػػْ تظٍػػر بعػػد
التكقػؼ ػػف تىػػاكؿ اله ػػدر ،كٓتبػػع ذلػػؾ اسػت داـ أدكات لمترفٓػػً كالتفرٓػػغ اٚىفعػػالْ ،با٘ضػػافا إلػػِ

جمسات فردٓا كىدكات إرشادٓا كتك ٓا به اطر تىاكؿ العقاقٓر اله درة (هقابما،أبكسػ ػػٓدك.)2014،
 2.6.4.4أىداف الجمع ة
تيدف الجمع ة الفمسط ن ة لعالج ضحر ر اإلدمرن لتحق ق مر مي:
 .1إىشا هراكز لر آا كتأٌٓؿ ضحآا ا٘دهاف .
 .2التك ٓػ ػػا اٚجتها ٓػ ػػا بهشػ ػػكما ا٘دهػ ػػاف مػ ػػِ اله ػ ػػدرات كاٖه ػ ػراض الىاتجػ ػػا ىٍػ ػػا ك لٓػ ػػا
الت مص هف ٌػذا الهػرض اٚجتهػا ْ ،هػف ػٛؿ الىػدكات كالهحاضػرات ككسػا ؿ ا٘ ػٛـ
الهر ٓا كالهسهك ا كالهقرك ة.

 .3تقدٓـ ال دهات التأٌٓمٓا لضحآا ا٘دهاف كر آتٍـ ر آا صحٓا كىفسٓا كاجتها ٓا دا ؿ
الهركز العٛجْ التابع لمجهعٓا .

 .4تدرٓب القٓادات الشابا الفا ما فْ الهجتهػع الشػبابْ ٖ ػذ دكر فا ػؿ فػْ هسػا دة أقػراىٍـ
هف الشباب هف اٚىزٚؽ فْ كحؿ اله درات كا٘دهاف كاٚىحرافات السمككٓا .
 .5تىهٓا قدرات الشباب الهتعافٓف لمبد بالهشارٓع الصغٓرة (هقابما ،كض. ) 2014،
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 3.1مقدمة
حظ ػػْ هكض ػػكع ا٘دارة باٌته ػػاـ رب ػػْ كأجىب ػػْ كتى ػػاكؿ أٓضػ ػان بع ػػض الب ػػاحثٓف هكض ػػكع

ا٘ج ار ات اٖهىٓا كالقضا ٓا لج ار ـ اله درات ،إ ٚأىً لـ ٓتـ الربط بٓىٍها فٓها سبؽ بشكؿ ظاٌر

فػػْ العػػالـ العربػػْ كاٖجىبػػْ– حسػػب مػػـ الباحػػث -حٓػػث لػػـ تيعػػد د ارسػػا مهٓػػا فػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ،
كسٓتـ رض الدراسات هف اٖحدث لٗقدـ.
 3.2الدراسرت العرب ة
 -1دراسة (الدوس  )2013،بعنوان:
جرائم المخدرات في التشر ع الفمسط ني -دراسة تحم م ة
تٍػػدؼ ٌػػذي الد ارسػػا إلػػِ بٓػػاف هكقػػؼ الهشػػرع الفمسػػطٓىْ هػػف ج ػ ار ـ اله ػػدرات هػػف حٓػػث

التج ػرٓـ كالعقػػاب الهقػػرر لٍػػا ،كالتعػػرؼ مػػِ اله ارحػػؿ التارٓ ٓػػا التػػْ هػػر بٍػػا التطػػكر التش ػرٓعْ
لهكافحػػا اله ػػدرات فػػْ فمسػػطٓف ،كػػذلؾ تكضػػٓ هكقػػؼ القضػػا الفمسػػطٓىْ هػػف ج ػ ار ـ اله ػػدرات

كتقدٓـ اقتراحات كحمكؿ لمحد هف ج ار ـ اله درات فْ فمسطٓف.

است دـ الباحث الهىٍج العمهْ التحمٓمْ لمىصكص القاىكىٓا الفمسػطٓىٓا الهتعمقػا بهكافحػا
اله ػػدرات ف ػػْ فمس ػػطٓف ،هبٓىػ ػان أث ػػار ا٘ٓجابٓ ػػا كالس ػػمبٓا لتم ػػؾ القػ ػكاىٓف ٚ ،س ػػٓها تحمٓ ػػؿ جهم ػػا

الىصكص القاىكىٓا الكاردة فْ قاىكف اله درات رقـ ( )19لعاـ  ،1962ككذلؾ اٖهر رقـ ()558

لسىا  ،1975با٘ضافا إلِ هشركع قاىكف اله درات كالهؤثرات العقمٓا لعاـ .2013
كلعؿ أٌـ الىتا ج التْ تكصؿ إلٍٓا الباحث ٌْ أف اله درات ىػكع هػف السػهكـ ،كاف صػ

أف قمٓٛن هىٍا قد ٓست دـ لمعٛج ،كها أف كقآا الهجتهع هف اله درات لٓست همٓا سٍما الهىاؿ،
كلكىٍػػا لٓسػػت هسػػتحٓما ،إضػػافا لػػذلؾ اٚضػػطراب الحاصػػؿ فػػْ الهىظكهػػا القاىكىٓػػا الفمس ػػطٓىٓا
با٘ضػػافا لعػػدـ كجػػكد قػػاىكف هكحػػد صػػادر ػػف الهجمػػس التش ػرٓعْ الفمسػػطٓىْ هتعمػػؽ بهكافحػػا

اله درات ٓساٌـ بشكؿ كبٓر فْ زٓادة الهشكما ،كلكف التشرٓع كحدي لف ٓككف كافٓان لهحاربا تجار

اله ػػدرات كهتعاطٍٓػػا ،إف سػػف الق ػكاىٓف ٓ ٚهكػػف أف ٓكػػكف بػػدٓٛن ػػف الجٍػػكد اٚجتها ٓػػا الت ػػْ
تساٌـ فْ الكقآا هف اله درات .

كقد مص الباحث إلػِ هجهك ػا هػف التكصػٓات لعػؿ أٌهٍػا ضػركرة ا٘سػراع فػْ إصػدار

هشركع قاىكف اله درات كالهػؤثرات العقمٓػا لسػىا  2013ـ ،كهػا د ػِ الباحػث الهشػرع الفمسػطٓىْ
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لمعه ػػؿ م ػػِ إدراج ق ػػار الت اره ػػادكؿ ض ػػهف الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )1الهمح ػػؽ بق ػػاىكف اله ػػدرات ،كذل ػػؾ
لهكاجٍػػا ٌػػذي الظػػاٌرة ال طٓ ػرة كقػػد أكصػػِ الهشػػرع الفمسػػطٓىْ أف ٓقػػكـ بتضػػهٓف هشػػركع قػػاىكف

اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا لسػػىا  2013ـ الهزٓػػد هػػف الىصػػكص الهسػػتحدثا ،كالتػػْ تٍػػدؼ إلػػِ
قطع كؿ اتصاؿ غٓر هشركع باله درات.
 -2دراسة (خم ل  )2010،بعنوان:
نحو إسترات ج ة وطن ة لمكرفحة االستعمرل غ ار المشاروع لممخادرات والماؤثرات العقم اة فاي

فمسط ن

ٌدفت الدراسا إٓجاد إستراتٓجٓا كطىٓا لهكافحا اٚستعهاؿ غٓر الهشركع لمه درات كالهؤثرات

العقمٓ ػػا ف ػػْ فمس ػػطٓف ف ػػْ ظ ػػؿ الت ازٓ ػػد الهس ػػتهر لهش ػػكما اله ػػدرات ،كٓش ػػكؿ هجته ػػع الد ارس ػػا ه ػػف
الضباط العاهمٓف فػْ إدارة هكافحػا اله ػدرات فػْ فمسػطٓف ،كقػد اسػت دـ الباحػث فػْ ٌػذي الد ارسػا
الهىٍج الكصفْ ،كا تهد اٚستبٓاف كأداة لجهع بٓاىات ٌذي الدراسا ،كأٌـ الىتا ج:

 .1الهحكر اٖكؿ :أفراد الد ارسػا هتفقػكف بىسػبا الٓػا جػدا بمغػت ( )% 95.35حػكؿ اٖبعػاد
اٖربعا الهككىا لهحكر فض العرض مِ اله درات كالهؤثرات العقمٓا .
 .2الهحػكر الثػػاىْ :أفػراد الد ارسػػا هتفقػػكف بىسػبا الٓػػا جػػدا بمغػػت ( )%95.78حػػكؿ اٖبعػػاد
الثٛثا الهككىا لهحكر فض الطمب مِ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.
 .3دـ كجكد فركؽ دالا إحصا ٓا فْ استجابات أفػراد هجتهػع الد ارسػا حٓػاؿ كافػا أبعػاد كػؿ

هػ ػػف هحػ ػػكر فػ ػػض العػ ػػرض كالطمػ ػػب مػ ػػِ اله ػ ػػدرات كالهػ ػػؤثرات العقمٓػ ػػا تعػ ػػزل لمهتغٓ ػ ػرات
الش صػٓا كالكظٓفٓػا ،باسػػتثىا البعػد الثالػث هػػف الهحػكر اٖكؿ ال ػاص بغسػػؿ اٖهػكاؿ حٓػػث

اتض كجكد دالا تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ.

كتكصْ الدراسا ك ازرة الدا مٓا الفمسطٓىٓا لمهبادرة بعقد كرشا هؿ تشػترؾ فٍٓػا كافػا الجٍػات

ذات العٛقا هف اجؿ دراسا اٚستراتٓجٓا الهطركحا تهٍٓدا ٘قرارٌا.
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 -3دراسة (ق س )2008،بعنوان:
المواجية التشر ع ة واألمن ة لظرىره المخدرات:
ٌػػدفت الد ارسػػا التعػػرؼ مػػِ الهكاجٍػػا التش ػرٓعٓا كاٖهىٓػػا لظػػاٌرة اله ػػدرات فػػْ التش ػرٓع
الٓهىْ كدكؿ ربٓا أ رل كذلؾ هعرفا السٓاسا العاها ٖجٍزة الهكافحا اٖهىٓا فْ الػدكؿ العربٓػا

هكضػػكع الد ارسػػا ،كاسػػت دـ الباحػػث الهػػىٍج العمهػػْ التحمٓمػػْ لمتشػرٓعات الٓهىٓػػا كالسٓاسػػا اٖهىٓػػا
الهتعمقا باله درات بالهقارىا هع الدكؿ العربٓػا ،لٓ ػرج الباحػث فػْ الىٍآػا بالىتػا ج التػْ كػاف هػف

أٌهٍا :أف ٌىاؾ العدٓد هف العكاهؿ تسا د مِ اىتشار اله درات كاسا ة استعهالٍا ،هىٍػا هػا ٌػك
ظػػاٌر لمعٓػػاف كهىٍػػا هػػا ٓحتػػاج إلػػِ تعهػػؽ كج ػرأة فػػْ الكشػػؼ ىٍػػا كأف أم اسػػتراتٓجٓا لمهكافحػػا

بهىأل ف د ارسا ٌذي العكاهؿ لتقمٓؿ ثارٌا هحككـ مٍٓا بعدـ الىجاح الكاهػؿ كٌػذا هػا دلػت مٓػً

الزٓػػادة الهسػػتهرة ٘سػػا ة اس ػػتعهاؿ اله ػكاد اله ػػدرة كالهػػؤثرات العقمٓ ػػا ،كتكصػػمت الد ارسػػا إل ػػِ أف
الهكاجٍػػا التش ػرٓعٓا لظػػاٌرة اله ػػدرات تحتػػؿ الصػػدارة بػػٓف الهكاجٍػػات اٖ ػػرل فػػْ جهٓػػع الػػدكؿ

هحؿ الدراسا كأف السٓاسا الجىا ٓا لٍذي الػدكؿ تكػاد تكػكف هتقاربػا هػع ا ػتٛؼ طفٓػؼ فػْ بعػض
الهسا ؿ ىاتج ف رؤٓا كؿ هشرع لمظػركؼ الهحٓطػا بهجتهعػً ،هػع التأكٓػد مػِ أٌهٓػا الهكاجٍػا

اٖهىٓػا التػػْ تكصػمت إلٍٓػػا الد ارسػػا كالتػْ بػػدكىٍا تبقػِ الىصػػكص التشػرٓعٓا قكا ػد ىظرٓػػا  ٚتجػػد

سػػبٓٛن إلػػِ تطبٓقٍػػا كتفقػػد بػػذلؾ صػػدارتٍا ،كػػذلؾ تكصػػمت الد ارسػػا إلػػِ أف تعزٓػػز كتفعٓػػؿ أكجػػً
التعػػاكف كالتىسػػٓؽ بػػٓف أجٍػزة الهكافحػػا فػػْ العػػالـ ،كتطػػكٓر سػػبؿ اتصػػالٍا كفػػؽ أحػػدث الهتغٓ ػرات

العمهٓػػاٌ ،ػػك الهرتكػػز اٖساسػػْ لمقضػػا

مػػِ اله ػػدرات ،تكصػػمت الد ارسػػا إلػػِ أف ػػدـ الدقػػا فػػْ

تىفٓذ السمطات اله كلا لمشرطا (رجاؿ الهكافحا) ٓساٌـ بشكؿ غٓر هباشر فْ تفشْ الظاٌرة.
ك رج الباحث بىا

مِ ىتا جٍا بتكصٓات كاف هف أٌهٍا اٚقتراح بزٓادة التك ٓا بأضرار

اله ػػدرات بأسػػمكب مهػػْ جٓػػد هػػف قبػػؿ اٖجٍػزة الهعىٓػػا بالهكافحػػا هػػع تكسػػٓع دا ػرة التىسػػٓؽ هػػع
الجٍػػات اٖ ػػرل ذات العٛقػػا حتػػِ  ٚتعطػػْ التك ٓػػا ال اط ػػا ردكد أفعػػاؿ كسػػٓا ،فهىتجػػات
كسا ؿ ا٘ ٛـ هصدر أساسْ هف هصادر تعزٓز القٓـ ،كذلؾ اٌٚتهاـ الجاد بالدراسات كالبحػكث
ال اصا بٍذي الظاٌرة كتشجٓع الهزٓد هىٍا ٖىٍا اٖسمكب اٖهثؿ لكشؼ الدا كطرح الػدكا كػذلؾ

هكاصما اٖبحاث العمهٓا فْ سػبٓؿ كشػؼ الهزٓػد هػف أثػار الضػارة لكػؿ هػادة هػف الهػكاد اله ػدرة

كالهػػؤثرات العقمٓػػا لٓػػتـ ىشػػر ٌػػذي الىتػػا ج مػػِ كافػػا اٖصػػعدة سػػِ أف تحػػد هػػف الطمػػب مػػِ
اله ػػدرات ،هػػع تبػػادؿ التقىٓػػات الحدٓثػػا بػػٓف الػػدكؿ التػػْ ت ػػدـ ٌػػذا الهجػػاؿ دكىهػػا احتكػػار لٍػػذي

اٖجٍزة هف قبؿ الدكؿ الصىا ٓا حتِ ت مؽ تىافسان هحهكدان فْ ا٘سػٍاهات العمهٓػا لمكصػكؿ إلػِ
الىتا ج لتعـ الفا دة مِ جهٓع الػدكؿ الهصػىعا أك الهىتجػا كالػدكؿ الهسػتٍمكا كػذلؾ إىشػا سػجكف
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اصػ ػػا بػ ػػالهحككـ مػ ػػٍٓـ بعقكبػ ػػات سػ ػػالبا لمحرٓػ ػػا فػ ػػْ قضػ ػػآا اله ػ ػػدرات مػ ػػِ أف ٓ ار ػ ػػِ فٍٓػ ػػا
التصىٓؼ ال اص بف ات الهدهىٓف كالهركجٓف كالف ات اٖ رل ،ك دـ اتصاؿ تمػؾ الف ػات ببعضػٍا

البعض هع ضركرة كجكد أطبا هت صصٓف فْ ٛج الهػدهىٓف كاجػ ار التحالٓػؿ الدكرٓػا الٛزهػا
لٍـ ،كذلؾ إىشا الهصحات العٛجٓا اله تصا بعٛج كتأٌٓؿ هدهىْ اله ػدرات ،ك ػدـ تػرؾ ٌػذا

العػػب

مػػِ كاٌػػؿ الهستشػػفٓات العاهػػا الغٓػػر هؤٌمػػا لمقٓػػاـ بتمػػؾ الهٍهػػا هػػع ضػػركرة كجػػكد العػػدد

الكػػافْ هػػف اٖ صػػا ٓٓف كالكػػادر الهسػػا د لٍػػـ ،كػػذلؾ ٓكصػػْ الباحػػث ك ازرة العػػدؿ الٓهىٓػػا بإىشػػا
هحاكـ ه تصا بقضآا اله درات هستقما ف القضا العادم هع جٍاز ىٓابْ هستقؿ .

أٓضا أكصِ الباحث إىشا هجمس كطىْ أ مِ فْ الػٓهف ٓ ػتص بكضػع اٚسػتراتٓجٓات
العاها لمدكلا فْ هجاؿ هكافحا اله درات كٓػد ؿ ضػهف ا تصاصػً التىسػٓؽ هػع اٖجٍػزة الدكلٓػا

الهعىٓػػا بالهكافحػػا كتبػػادؿ الهعمكهػػات هػػع اٖجٍ ػزة الههاثمػػا بػػٓف الػػدكؿ ككضػػع طػػا لهتطمبػػات
هكافح ػػا الع ػػرض كالطم ػػب م ػػِ اله ػػدرات ه ػػف التقىٓ ػػات الحدٓث ػػا كالهس ػػا دات القاىكىٓ ػػا كالهادٓ ػػا
الٛزها لتكحٓد الجٍكد الدكلٓا كالكطىٓا فْ سبٓؿ هكافحا ج ار ـ اله درات كالج ار ـ الهىبثقا ىٍا.
كػػذلؾ أكصػػِ الباحػػث ك ازرة الدا مٓػػا الٓهىٓػػا إلػػِ تبىػػْ هػػؤتهر سػػىكم هحمػػْ مػػِ هسػػتكل
الهحافظػػات لهىاقشػػا ظػػاٌرة اله ػػدرات كتشػػجٓع جهٓػػع الجٍػػات مػػِ الهشػػاركا كا ػػداد الد ارسػػات
كالبحػػكث فػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ بهػػا ٓكفػػؿ الهسػػاٌها الفا مػػا هػػع الهجتهػػع الػػدكلْ ٚحت ػكا الهشػػكما أك
مػػِ اٖقػػؿ الحػػد هػػف اىتشػػارٌا ،هػػع تبٓػػاف أٓػػف تقػػؼ الػػٓهف هػػف ٌػػذي الهشػػكما كهػػا ٌػػك دكرٌػػا فػػْ

التصػػدم لٍػػا ،كهػػا تسػػا د ٌػػذي اله ػؤاهرات مػػِ اكتشػػاؼ كػػؿ كسػػا ؿ التصػػىٓع كالهعاهػػؿ الس ػرٓا
كالس ٛؼ الجدٓدة التْ ٓهكف أف تست دـ فْ همٓا تصىٓع اله درات.

ك ػػذلؾ أكص ػػِ الباح ػػث ك ازرة الدا مٓ ػػا ف ػػْ ال ػػٓهف بإىش ػػا هعٍ ػػد ػػاص بتػ ػدرٓب ه ػػأهكرم

الض ػػبط القض ػػا ْ كه ػػأهكرم الض ػػبط ا٘دارم كالع ػػاهمٓف ف ػػْ هج ػػاؿ هكافح ػػا اله ػػدرات كهكافح ػػا
التٍرٓب كحرس الحدكد ك فر السكاحؿ كرجاؿ الجهارؾ كالصحا كالز ار ا كا٘ ٛـ كالد اة كرجاؿ
القضا كالىٓابا العاها فٛبد هف تكثٓؼ التدرٓب ٖ مِ درجاتً مػِ اٖسػالٓب اله تمفػا لمهكافحػا

بها فْ ذلؾ الدراسا العهمٓا ٘ج ار ات التحرٓػات كجهػع اٚسػتدٚٚت كاجػ ار ات التحقٓػؽ بهػا ٓكفػؿ
ػػدـ الكقػػكع فػػْ أ طػػا أثىػػا تطبٓػػؽ القػػاىكف تسػػا د مػػِ إفػػٛت الهجػػرهٓف هػػف العقػػاب ىتٓجػػا

ص ػػدكر أحك ػػاـ ب ػػالب ار ة بى ػػا ن م ػػِ أ ط ػػا الض ػػبطٓا القض ػػا ٓا ك ػػدـ إتب ػػاع ا٘جػ ػ ار ات القاىكىٓ ػػا
السمٓها.
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ك ػػتـ الباح ػػث تكص ػػٓاتً بض ػػركرة س ػػعْ ا٘دارة العاه ػػا لهكافح ػػا اله ػػدرات بالس ػػعْ إل ػػِ
استحداث ىظاـ التسمٓـ الهراقب ككف دكر رجاؿ الهكافحا ٓ ٚىتٍْ ىد ضبط الهتٍـ كفْ حكزتً

اله درات كلكف اٌٖـ ٌك البحث ف هصدر اله در ك ف اٖش اص الهساٌهٓف فْ تمؾ الج ار ـ
كٌذا الىظاـ ٓسه بترؾ همٓا ىقؿ اله درات تستهر بعد اكتشافٍا تحت رقابػا سػرٓا كدا هػا حتػِ

كصػ ػػكلٍا إلػ ػػِ الجٍػ ػػا التػ ػػْ ٓرٓػ ػػدٌا الهٍربػ ػػكف بٍػ ػػدؼ ضػ ػػبط قػ ػػادة التشػ ػػكٓؿ العصػ ػػابْ كتقػ ػػدٓهٍـ

لمهحاكها.

 -4دراسة (الرشود  )2007،بعنوان:
االختصااارص القضااارئي فاااي جااارائم المخااادرات فاااي النظااارم الساااعودي– دراساااة ت صااا م ة مقررناااة
برلقرنون الكو تي:

تٍػ ػػدؼ ٌػ ػػذي الد ارسػ ػػا إلػ ػػِ بٓػ ػػاف هفٍػ ػػكـ ا ٚتصػ ػػاص القضػ ػػا ْ ،كهعرفػ ػػا ا ٚتصػ ػػاص

القضا ْ كالىك ْ كالهكاىْ فْ ج ار ـ اله درات فْ الشرٓعا ا٘سٛهٓا كالىظػاـ السػعكدم كالقػاىكف

الكػػكٓتْ ،كػػذلؾ هعرفػػا تىػػازع ا ٚتصػػاص القضػػا ْ فػػْ ج ػ ار ـ اله ػػدرات فػػْ الش ػرٓعا ا٘سػػٛهٓا
كالىظػػاـ السػػعكدم ،كالقػػاىكف الكػػكٓتْ ،با٘ضػػافا إلػػِ أكجػػً اٚتفػػاؽ كا ٚػػتٛؼ فػػْ ا ٚتصػػاص
القضا ْ فْ ج ار ـ اله درات بٓف الشرٓعا ا٘سٛهٓا كالىظاـ السعكدم كالقاىكف الككٓتْ .

است دـ الباحث الهىٍج اٚستق ار ْ التأصٓمْ التحمٓمْ الهقارف بالرجكع لمهصػادر الشػر ٓا

كالمغكٓا كاٚستعاىا باٖىظها السعكدٓا  ،كالقكاىٓف الككٓتٓا ،كالكتب الشارحا لٍا .

كأٌـ الىتا ج التْ تكصؿ إلٍٓا الباحث ٌْ أف اٖصؿ فْ القضا فْ الشػرٓعا ا٘سػٛهٓا
ٌػػك هػػكـ كٓٚػػا القاضػػْ ،ك هػػكـ الكٓٚػػات ك صكصػػٍا لٓسػػت لػػً حػػد فػػْ الشػػرع كاىهػػا ٓتمقػػِ هػػف

اٖلف ػػاظ كاٖحػ ػكاؿ كالع ػػرؼ ،ك ػػذلؾ ف ػػإف هعٓ ػػار تحدٓ ػػد ا ٚتص ػػاص الى ػػك ْ لمهح ػػاكـ ف ػػْ جػ ػ ار ـ
اله ػػدرات ف ػػْ الىظ ػػاـ الس ػػعكدم كالق ػػاىكف الك ػػكٓتْ ٓق ػػكـ م ػػِ أس ػػاس جس ػػاها الجرٓه ػػا الهرتكب ػػا
كالعقكبػػا الهترتبػػا مٍٓػػا  ،كػػذلؾ فػػإف ا ٚتصػػاص الهكػػاىْ لمهحػػاكـ فػػْ ج ػ ار ـ اله ػػدرات ٓتحػػدد

حسب هكاف كقكع الجرٓها أك هكاف إقاها الهتٍـ أك هكاف القبض مًٓ.

كق ػػد م ػػص الباح ػػث إل ػػِ هجهك ػػا ه ػػف التكص ػػٓات هىٍ ػػا ح ػػث كتش ػػجٓع اله تص ػػٓف ف ػػْ

الش ػرٓعا ا٘سػػٛهٓا كالىظػػاـ كالقػػاىكف مػػِ القٓػػاـ بشػػرح كافػػْ لىظػػاـ هكافحػػا اله ػػدرات كالهػػؤثرات
العقمٓػػا السػػعكدم ،كضػػركرة الػػىص فػػْ ىظػػاـ هكافحػػا اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا السػػعكدم مػػِ
قكبا تعاطْ الهكاد اله ػدرة كالهػؤثرات العقمٓػا ك ػدـ تػرؾ ا تٓػار قكبػا الحػد أك التعزٓػر لػبعض
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الهجتٍدٓف هف غٓر أٌمً ،إذ ٌىاؾ فرؽ بٓف الحد كالتعزٓر صكصان ها ٓترتػب مػِ الحكػـ بالحػد
هف حٓث العفك كالفصؿ هف الكظٓفا العاها إضػافا إلػِ حػث جٍػات ا ٚتصػاص بسػر ا إصػدار
المكا

التىفٓذٓا ٖىظها ٌٓ ػا التحقٓػؽ كاٚد ػا العػاـ  ،كا٘جػ ار ات الج از ٓػا ،كهكافحػا اله ػدرات

كالهؤثرات العقمٓا ٌٖهٓتٍا فْ تحدٓد ا ٚتصاصات كالكاجبات لمعاهمٓف فْ الهجاؿ الجىا ْ سكا

بالضػػػبط أك التحقٓػ ػػؽ أك اٚد ػ ػػا العػ ػػاـ ،كػػػذلؾ تػػػكفٓر ا٘هكاىػ ػػات الٛزه ػػا كب ػػاٖ ص الكفػ ػػا ات

الهتهٓ ػزة هػػف القضػػاة ،فالىظ ػػاـ ٓتضػػهف هحػػاكـ كدكا ػػر هت صص ػػا ك مػػِ درجػػات ه تمفػػا ك ػػدد
القضػ ػػاة الحػ ػػالْ غٓػ ػػر كػ ػػافْ ،كأ ٓ ػ ػ انر ٓكصػ ػػْ الباحػ ػػث بإ ػ ػػداد قػ ػػاىكف هتكاهػ ػػؿ لج ػ ػ ار ـ اله ػ ػػدرات
كالهؤثرات العقمٓا.

 -5دراسة الخم وي ( )2007بعنوان:
جر مة تعرطي المخدرات وعقوبتير:
ٌ ػػدفت الد ارس ػػا بٓ ػػاف جرٓه ػػا تع ػػاطْ اله ػػدرات ك قكبتٍ ػػا بالش ػػرع ،كق ػػد اس ػػت دـ الباح ػػث

الهىٍج الهقارف.

أىم النترئج :توصمت الدراسة إلى مجموعة من النترئج من أىمير:
 أف هعظػػـ التىظٓهػػات الجىا ٓػػا ت مػػك تهاه ػان هػػف كضػػع تعرٓػػؼ ػػاـ لمجرٓهػػا بهػػا فػػْ ذلػػؾ
التىظٓهػػات فػػْ الههمكػػا ،كأف كضػػع التعرٓػػؼ العػػاـ لمجرٓهػػا ٓتػػرؾ لمبػػاحثٓف فػػْ اٖىظهػػا،
الذٓف ا تمفكا فْ التعرٓػؼ اله تػار لمجرٓهػا ،كلعػؿ الػراج أف تعرٓػؼ الجرٓهػا ٌػك الكاقعػا

التػ ػػْ ترتكػ ػػب هػ ػػف ش ػ ػ ص بػ ػػإرادة جىا ٓػ ػػا إض ػ ػ ار انر بهصػ ػػمحا حهاٌػ ػػا الهػ ػػىظـ فػ ػػْ قػ ػػاىكف
العقكبات كرتب مٍٓا أث انر جىا ٓان هتهثٛن فْ العقكبا الجىا ٓا.

 أف الجرٓهػػا فػػْ الفقػػً ا٘سػػٛهْ لٍػػا هعىٓػػاف أحػػدٌها ػػاـ كأ ػػر ػػاص فأهػػا العػػاـ فٍػػك:
إتٓاف فعؿ هحرـ هىٍْ ىً هعاقب مِ فعمً ،أك ترؾ فعؿ كاجب هأهكر بً هعاقػب مػِ

تركػػً ،س ػكا أكػػاف ٌػػذا العقػػاب دىٓكٓ ػان أك أ ركٓ ػان ،كأهػػا الهعىػػِ ال ػػاص فٍػػك :هحظػػكرات

شػػر ٓا ،زج ػر اهلل تعػػالِ ىٍػػا بحػػد أك تعزٓػػر ،كٌػػذا الهعىػػِ ال ػػاص ٌػػك اله ػراد بػػً فػػْ
الدراسات الجىا ٓا.

 أف ىظػػاـ هكافحػػا اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا لػػـ ٓضػػع تعرٓفػان لمتعػػاطْ ،كٌػػذا ههػػا يٓمحػػظ
مِ الىظاـ ،كقد كضع شراح اٖىظها دة تعرٓفات لمتعاطْ ،كلعؿ أصػحٍا أف الهقصػكد

بالتعاطْ ٌػك :اسػتعهاؿ الهػتٍـ لمه ػدر بػأم كسػٓما كاىػت كأٓػان كػاف ىػكع اله ػدر ،هػادة أك
ىبات ككاف ٌذا اٚستعهاؿ لغرض غٓر طبْ أك ٛجْ.
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أىم التوص رت:
 أىػػً ٚبػػد أف ٓضػػاؼ لىظػػاـ هكافحػػا اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا قكبػػا كاضػػحا لتعػػاطْ
اله درات ،كأف ٓىص مِ أف الهكاد اله درة التْ تؤدم إلِ ا٘سكار فإىً ٓجرم فػْ حػؽ
هتعاطٍٓا الحد الشر ْٖ ،ف ترؾ الىظاـ لذكر قكبا التعاطْ أك أف ٓأتْ بهػادة هحتهمػا،

فإف ٌذا ٓعتبر مٛن فْ الىظاـ ٚبد هف تداركً.
 أف ٓػػتـ اٚسػػتعجاؿ بػػإ راج ال ٛحػػا التىفٓذٓػػا لىظػػاـ هكافحػػا اله ػػدرات كالهػػؤثرات العقمٓػػا،
كذلػؾ ٖف بعػػض الهػكاد ها ازلػػت هحتهمػػا الدٚلػػا ،كبالتػالْ فٛبػػد هػػف إصػػدار ال ٛحػػا حتػػِ

ٓزكؿ ٌذا المبس كاٚحتهاؿ.
 لعؿ هف الهٍـ أف ٍٓتـ القضاة فْ أحكاهٍـ مِ تفعٓؿ العقكبػات البدٓمػا الػكاردة فػْ ىظػاـ
هكافحػ ػػا اله ػ ػػدرات كالهػ ػػؤثرات العقمٓػ ػػا كإحالػ ػػا الهتعػ ػػاط أك الحػ ػػا ز لمه ػ ػكاد اله ػ ػػدرة إلػ ػػِ

الهصػػحات العٛجٓػػا ٖجػػؿ أف ٓػػتـ ٛجػػً كاصػػٛح ٌػػك أ ٚيٓكتفػػِ فقػػط بعقكبػػا الجمػػد أك
السجف التْ  ٚتكفْ لكحدٌا لعٛج كاصٛح الهجرـ.
 أف ٓتـ تكحٓد العهؿ أكثر كأكثر فْ بعض جكاىػب إجػ ار ات التحقٓػؽ دا ػؿ جٍػا التحقٓػؽ،
حٓػػث أىػػً قػػد ٓحػػدث ا ػػتٛؼ فػػْ هػػؿ بعػػض الفػػركع ػػف بعضػػٍا فػػْ بعػػض الجكاىػػب

ا٘ج ار ٓػػا ،ههػػا ٓػػؤدم إلػػِ ا ٚػػتٛؼ فػػْ السػػٓر فػػْ التحقٓػػؽ كهػػا ٓىػػتج ىػػً ،ههػػا ٓتطمػػب
تكحٓد العهؿ فْ إج ار ات التحقٓؽ.

 -6دراسة (قد ح  )2006،بعنوان:
الخصاااارئص النفساااا ة واالجتمرع ااااة لمتعاااارط المخاااادرات صالباااارنجوص فااااي مركااااز اإلصااااالح

والت ى ل/غزة:

الد ارسػػا بػػارة ػػف رسػػالا دكتػػكراي غٓػػر هىشػػكرة ،كٌػػدفت ٌػػذي الد ارسػػا د ارسػػا ال صػػا ص
الىفسػػٓا كاٚجتها ٓػػا لعٓىػػا هػػف هتعػػاط البػػاىجك فػػْ هركػػز ا٘صػػٛح كالتأٌٓػػؿ بغػزة ،بٍػػدؼ تحدٓػػد
ال صػػا ص الىفسػػٓا لٍػػؤ ٚالهتعػػاطٓف ،كالفػػركؽ بٓػػىٍـ كبػػٓف أشػػقا ٍـ غٓػػر الهتعػػاطٓف مػػِ ٌػػذي

ال صػػا ص بغػػرض تحقٓػػؽ هزٓػػد هػػف الفعالٓػػا لب ػراهج الكقآػػا كالعػػٛج التػػْ ٓهكػػف تكجٍٍٓػػا إلػػِ
الشػػباب الفمسػػطٓىْ ٘ىقػػاذٌـ هػػف الكقػػكع فرٓسػػا لٍػػذي السػػمككٓات غٓػػر السػػكٓا التػػْ تعػػكد بالضػػرر
مِ الفرد كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسا اسػت دـ الباحػث الهػىٍج الكصػفْ التحمٓمػْ ،كقػد تكػكف هجتهػع

الد ارسػػا هػػف هتعػػاط اله ػػدرات الهػػكد ٓف فػػْ هركػػز ا٘صػػٛح كالتأٌٓػػؿ بمػػغ ػػددٌـ ( )74هتعػػاط
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ك( )74هػػف اٖشػػقا الغٓػػر هتعػػاطٓف ،كهػػا اسػػت دـ الباحػػث اٚسػػتباىا كالهقػػابٛت الش صػػٓا كػػأداة
لمدراسا.
ومن أىم النترئج التي توصمت إل ير الدراسة مر مي:
 تكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػا إحصػػا ٓا ىػػد هسػػتكل دٚلػػا (∞≥ )0.05بػػٓف هتكسػػطات درجػػاتهجهكع الهتعاطٓف كالغٓر هتعاطٓف فْ الهقٓاس الفر ػْ (تػكٌـ الهػرض) ،ككاىػت الفػركؽ فػْ
جاىب الهتعاطٓف.

 تكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػا إحصػػا ٓا ىػػد هسػػتكل دٚلػػا (∞≥ )0.05بػػٓف هتكسػػطات درجػػاتهجهػػكع الهتعػػاطٓف كالغٓػػر هتعػػاطٓف فػػْ الهقٓػػاس الفر ػػْ (اٚكت ػػاب) ،ككاىػػت الفػػركؽ فػػْ

جاىب الهتعاطٓف

 تكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػا إحصػػا ٓا ىػػد هسػػتكل دٚلػػا (∞≥ )0.05بػػٓف هتكسػػطات درجػػاتهجهكع الهتعاطٓف كالغٓر هتعاطٓف فْ الهقٓاس الفر ػْ (الكػذب) ،ككاىػت الفػركؽ فػْ جاىػب

الهتعاطٓف.

واىم توصا رت الدراساة تقػدٓـ هٛهػ لبرىػاهج هقتػرح لتحقٓػؽ الكقآػا لمشػباب كحهآػا لٍػـ
هػػف ا٘دهػػاف ،كأكػػد مػػِ الػػدكر الر ٓسػػْ لكػػؿ هػػف اٖس ػرة كالهدرسػػا فػػْ تشػػكٓؿ ش صػػٓا الطفػػؿ،
كحػػرص مػػِ أف تكػػكف الب ػراهج ذات أٌػػداؼ تحقػػؽ هػػا تصػػبك إلٓػػً ،ك ٚبػػد هػػف تصػػهٓـ الب ػراهج

اله تصػػا لهقاكهػػا تعػػاطْ اله ػػدرات اهػػا ،كالبػػاىجك اصػػا ،ككقآػػا اٖبىػػا فػػْ هرحمػػا الهراٌقػػا
هف الكقكع ضحآا اىتشار الهكاد الىفسٓا فْ الهجتهع ،كقاـ بتحدٓد هستكٓات الكقآا ،كقدـ الركا ز

التْ ٓقكـ مٍٓا برىاهجً الكقا ْ لمشباب ضد تعاطْ اله درات ،كها قدـ هٛه

اها لها ٓىطكم

مٓ ػػً ٌ ػػذا البرى ػػاهج ه ػػف جمس ػػات ت ػػتص بكح ػػدات البرى ػػاهج .كاقت ػػرح الباح ػػث قٓ ػػاس فا مٓ ػػا ٌ ػػذا

البرىاهج بالعدٓد هف اٖدكات قبؿ بد البرىاهج كبعدي لمتعرؼ مػِ هػدل الفا ػدة التػْ ٓحققٍػا الفػرد
هف التعرض لٍذا البرىاهج أك هثٓمً.
 -7دراسة السب عي ( )2005بعنوان:
مدى فرعم ة اإلجراءات األمن ة في الحد من جر مة تعرطي المخدرات:
اسػػت دـ الباحػػث الهػػىٍج الكصػػفْ التحمٓمػػْ ،كطبػػؽ أداة البحػػث "اٚسػػتباىا" الهككىػػا هػػف البٓاىػػات
الش صٓا كالكظٓفٓا  ،با٘ضافا إلِ البٓاىات اٖساسػٓا كشػهمت أربػع هحػاكر ٌػْ :الهحػكر اٖكؿ
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(العكاهػػؿ الهؤدٓػػا إلػػِ تعػػاطْ اله ػػدرات) ،كالهحػػكر الثػػاىْ (ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا لمحػػد هػػف تعػػاطْ
اله ػػدرات) ،كالهحػػكر الثالػػث (فا مٓػػا ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا لمحػػد هػػف تعػػاطْ اله ػػدرات)  ،كالهحػػكر

ال اربػػع (الهعكق ػػات التػػْ تقم ػػؿ هػػف فا مٓ ػػا ا٘ج ػ ار ات اٖهىٓ ػػا لمحػػد ه ػػف تعػػاطْ اله ػػدرات) ،كق ػػد
أظٍرت أداة البحث ثباتان الٓان.
ومن أىم النترئج التي توصمت إل ير الدراسة مر مي:
ٌ .1ىاؾ كاهؿ هرتفعا هؤدٓا إلِ تعاطْ اله درات ،ككػاف فػْ هقػدهتٍا "ضػعؼ الػكازع الػدٓىْ،
كالبطال ػػا كالفػ ػراغ ،كهج ػػاراة اٖص ػػدقا " كك ػػاف ف ػػْ هؤ رتٍ ػػا " التقب ػػؿ اٚجته ػػا ْ لمهتع ػػاطْ،
كسعْ بعض الشركات إلِ الرب السرٓع ،كا ٚتقاد بأف اله درات تقكم الجىس".
 .2كجػػكد إجػ ار ات أهىٓػػا قكٓػػا لمحػػد هػػف تعػػاطْ اله ػػدرات ،ككػػاف فػػْ هقػػدهتٍا " رصػػد تحركػػات
تجػػار كهركجػػْ اله ػػدرات كجهػػع الهعمكهػػات ػػىٍـ ،كهراقبػػا أىشػػطا غسػػؿ أه ػكاؿ اله ػػدرات،
كهسا دة الهعاؼ فْ الحصكؿ مِ هؿ هىاسب ،ككاف فْ هؤ رتٍا " ٌىاؾ ػدد كػاؼ هػف

شػػبكات ال ػرادار لهىػػع ا ت ػراؽ الحػػدكد كتٍرٓػػب اله ػػدرات ،ككجػػكد دكرٓػػات راجمػػا كراكبػػا فػػْ
الهىػػاطؽ الحدكدٓػػا لمحػػد هػػف تٍرٓػػب اله ػػدرات ،كتركٓػػز حهػػٛت التك ٓػػا بإض ػرار اله ػػدرات
مِ دكافع التعاطْ ك ثاري ".

ٌ .3ىاؾ فا مٓا كبٓرة لٙج ار ات اٖهىٓا لمحد هػف تعػاطْ اله ػدرات ،ككػاف فػْ هقػدهتٍا "ترسػٓخ
الػكازع الػػدٓىْ ضػػد التعػػاطْ  ،كترسػػٓخ ك ػػْ ػػاـ ضػػد اله ػػدرات لػػدل أفػراد الهجتهػػع ،كرصػػد

أكك ػػار تع ػػاطْ كت ػػركٓج اله ػػدرات" ،كك ػػاف ف ػػْ هؤ رتٍ ػػا "ص ػػعكبا الحص ػػكؿ م ػػِ اله ػػدر،
كضػػعؼ ا٘تج ػػار غٓ ػػر الهش ػػركع باله ػػدرات ،كاحك ػػاـ السػػٓطرة م ػػِ هىاف ػػذ الح ػػدكد ه ػػف قب ػػؿ
تىظٓهات اله درات".

 .4كجػػكد هعكقػػات الٓػػا تقمػػؿ هػػف فا مٓػػا ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا لمحػػد هػػف تعػػاطْ اله ػػدرات ،ككػػاف
ف ػػْ هق ػػدهتٍا "اس ػػتفادة التىظٓه ػػات ا٘جراهٓ ػػا لمه ػػدرات ه ػػف التق ػػدـ العمه ػػْ كالتقى ػػْ ،كاىتش ػػار
البطالا ك دـ تكفر أهاكف ٚستٓعاب كؿ هف ٓرغػب بػالعٛج هػف ا٘دهػاف ،ككػاف فػْ هؤ رتٍػا

" دـ كجكد تعاكف بٓف أجٍػزة الهكافحػا ،ك ػدـ كجػكد تىسػٓؽ بٓىٍػا ،كاٚسػت داـ السػٓئ لػبعض

الهٍىٓٓف كاٖطبا كالصٓادلا لهٍاـ كظا فٍـ".
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واىم توص رت الدراسة:
 .1ض ػػركرة القٓ ػػاـ ب ػػدكر فع ػػاؿ لمتك ٓ ػػا الدٓىٓ ػػا ػػف ط ػػكرة اله ػػدرات كأضػ ػرارٌا لمكقآ ػػا هىٍ ػػا
كهكافحتٍا.
 .2إتاحػا الهزٓػد هػف فػرص العهػؿ لمشػباب ٚكتسػػاب ال بػرة كشػغؿ أكقػات الفػراغ كالحصػكؿ مػػِ
ا د هادم هىاسب.
 .3تك ٓ ػػا اٖس ػػر بف ػػرض رقاب ػػا م ػػِ أفرادٌ ػػا لٛبتع ػػاد ػػف أص ػػدقا الس ػػك ك اص ػػا الهتع ػػاطٓف
لمه درات هىٍـ.

 .4اسػػت داـ كافػػا الكسػػا ؿ كاٖجٍ ػزة التقىٓػػا الحدٓثػػا لمحػػد هػػف تٍرٓػػب اله ػػدرات ،كزٓػػادة شػػبكات
الػ ػرادار كال ػػزكارؽ الحدٓث ػػا لهى ػػع ا تػ ػراؽ الح ػػدكد البحرٓ ػػا ،كالت ػػدرٓب الهتق ػػدـ لرج ػػاؿ السػ ػكاحؿ
كالحدكد فْ هجاؿ الهكافحا
 .5زٓادة الدكرٓات الراجما كالراكبا بشكؿ كافْ مِ الحدكد لمحد هف تٍرٓب اله درات .
 .6اٌٚتهاـ بتىظٓـ حهما تك ٓا شاهما لهدة هحددة لمقضا

مِ ظاٌرة تعاطْ اله درات ك ثارٌا

الهدهرة مِ الفرد كاٖسرة كالهجتهع.
 .7تشدٓد الرقابا مِ شركات اٖدكٓا كالصٓادلا كالهٍىٓٓف العاهمٓف فْ ىفس الهجاؿ كاٖطبا
الهشككؾ فْ أهرٌـ.
 .8تكجًٓ هزٓد هف اٌٚتهاـ بالتعاكف ا٘قمٓهْ كالدكلْ فْ هجاؿ تبادؿ ال برات الفىٓا كالقاىكىٓا
كالتدرٓب كالبحث كىظـ الهعمكهات ،كاٚستعاىا بهصادر هف ذكم اٖهاىا كالكفا ة لمكشؼ
ف أسالٓب التٍرٓب بالهىافذ كالدٚلا مِ الهٍربٓف كالهركجٓف.
 .9ه ار ػ ػػاة تػ ػػدرٓب العػ ػػاهمٓف بهجػ ػػاؿ هكافحػ ػػا اله ػ ػػدرات مػ ػػِ اٖسػ ػػالٓب كالطػ ػػرؽ الحدٓثػ ػػا فػ ػػْ
الهكافحػػا ،كتػػكفٓر احػػدث كسػػا ؿ التقىٓػػا العمهٓػػا الحدٓثػػا كالهسػػا دات الفىٓػػا ككسػػا ؿ اٚىتقػػاؿ

كاٚتصػػاٚت الٛزهػػا كالتػػْ تهكػػف أجٍػزة هكافحػػا اله ػػدرات هػػف التصػػدم لعصػػابات التٍرٓػػب

كالحد هف ىشاطٍا.
.10

تكفٓر الهزٓد هف اٖهاكف التْ تستطٓع استٓعاب كؿ هف ٓرغػب فػْ العػٛج هػف ا٘دهػاف،

هع تكفٓر أدكٓا ٛج ا٘دهاف فٍٓا.
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 -8دراسة (عبد المطمب  )2003،بعنوان:
جرائم تعرطي المخدرات والمؤثرات العقم ة:
د ارسػػا هحكهػػا ىشػػرت فػػْ هجمػػا الحقػػكؽ كٌػػدفت ٌػػذي الد ارسػػا إلػػِ د ارسػػا الىظػػاـ القػػاىكىْ
كالعدلْ لج ار ـ تعاطْ اله درات كالهؤثرات العقمٓا طبقان لمقاىكف رقـ  14لسىا ( )1995اٚتحادم
لدكلا ا٘هارات العربٓا الهتحدة الهعدؿ بالقاىكف التجارم رقـ ( )1لسػىا ( ،)2005حٓػث أكضػحت
اٖحكاـ العاها لٍذي الج ار ـ ،كبٓىت القكا د الفقٍٓا كالقاىكىٓا كالعدلٓا التػْ تحكهٍػا ،كفصػمت ار

الفقػػً كالقضػػا بشػػأف أكجػػً ا ٚػػتٛؼ فػػْ الهفػػآٌـ الهعتب ػرة لٙح ػراز كالتعػػاطْ كضػػبطت اله ػكاد

اله درة كتقدٓر العقكبا كالتدابٓر الٛزها.

وخمصت الدراسة إلػِ ضػركرة تعػدٓؿ بعػض هػكاد التشػرٓع ا٘هػاراتْ ك صكصػان هػا ٓتعمػؽ

بجػداكؿ اله ػػدرات ،كىبٍػػت القضػػا

مػػِ ضػػركرة ضػػبط اله ػػدر بكصػػفً دلػػٓٛن هادٓػان ٚزهػان لمحكػػـ

فػػْ ٌػػذي القضػػآا ،كأكصػػت بتعػػدٓؿ التش ػرٓع فػػْ إهػػارة دبػػْ بهػػا ٓزٓػػؿ الغهػػكض ػػف أدا هػػأهكرم

الضبط القضا ْ فْ ا٘هارة سكا فْ أ هاؿ الضبط كا٘حالا مِ الهحكها اله تصا.
 3.3الدراسرت األجنب ة
 -1دراسة ( )2011،Priceبعنوان :

TO WHAT EXTENT HAS RECREATIONAL DRUG USE BECOME
NORMALISED AMONGST THE STUDENT POPULATION AT UNIVERSITY :

إلى أي مدى أصبحت تعرطي المخدرات الترف ي ة تطب ع رً ب ن طالب الجرمعة:
تٍػػدؼ الد ارسػػا بٓػػاف هػػدل أصػػب تعػػاطْ اله ػػدرات الترفٍٓٓػػا تطبٓعٓ ػان بػػٓف الطػػٛب فػػْ

الجاهعػػا ،كٌػػك ٓعتهػػد مػػِ هسػػا أبعػػاد أساسػػٓا لقٓػػاس التطبٓػػع هػػف ػػٛؿ اسػػت داـ اٚسػػتبٓاىات
بر ا٘ىترىت.

ٌػػذي الد ارسػػا لتقٓػػٓـ هػػدل التطبٓػػع بالهقارىػػا هػػع اٖبحػػاث السػػابقا التػػْ أجرٓػػت فػػْ أكسػاط

الشباب فْ ٌذا الهجاؿ ،زاد تكافر اله درات هع أكثر هف  ٪94هف أفراد العٓىا.

الكصكؿ إلِ القىب أ مِ درجا هع زٓادة كبٓرة مِ الكككػآٓف ،ارتفعػت هعػدٚت تجرٓػب

اله درات إلِ  ٪78تٍٓهف هرة أ رل ف طرٓؽ القىب كلكف هع ارتفاع كبٓر فْ الكككآٓف ،كاف
ٌىاؾ أٓضا زٓادة فْ تككٓف التجهعات التْ تتعمؽ باله درات.
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كجد أٓضا مِ درجا قكٓا هف ا٘قاها اٚجتها ٓا كالثقافٓا لتعاطْ اله درات هع أكثر هف ٪90
ككجػػكد أكثػػر هػػف  ٪10هػػف هتعػػاط اله ػػدرات ٓحػػاكؿ إىشػػا اٖصػػدقا  ،هػػف ٌػػذي الد ارسػػا هكهػػا
ٓبدك أف دد الطػٛب فػْ الجاهعػا ٓتطبعػكف تعػاطْ القىػب ،هػع الكككػآٓف كحبػكب الٍمكسػا التػْ

تقع مػِ ىحػك هت ازٓػد .كالىػدرة لمٍٓػركٓف ،ك قػار  ،LSDكبالتػالْ خمصات الدراساة إلػِ أف تعػاطْ
اله درات الترفٍٓٓا أصب استٓعابٍا بشكؿ هتزآد فْ الحٓاة اٚجتها ٓا هف الشباب.
 -2دراسة ( )2010،Campbellبعنوان:
EVALUATING THE IMPACT OF DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONS ON
THE STABILITY OF THE MEXICAN STATE:

تق م ت ث ر منظمرت تجررة المخدرات عمى استقرار الدولة المكس ك ة:
الدراسا بارة ف رسالا هاجستٓر فْ جاهعا بارؾ بكٓٚا بىسمفاىٓا ،كٌػدفت الد ارسػا بٓػاف

هػػدل ارتبػػاط اله ػػدرات بػػالعىؼ كذلػػؾ بعػػد إ ػػٛف الػػر ٓس فٓمٓبٓكالػػدٓركف بالعػػاـ ( )2007حػػرب
حككهتػػً مػػِ هىظهػػات ا٘تجػػار باله ػػدرات العاهمػػا فػػْ بػػٛدي ،كلتقٓػػٓـ تػػأثٓر صػػابات اله ػػدرات
الهكسػػٓكٓا مػػِ اسػػتقرار الدكلػػا الهكسػػٓكٓا ك مػػِ أهػػف الكٓٚػػات الهتحػػدة ك ٛصػػا الىتػػا ج ٌػػْ أف

هستكل اله درات ذات الصما بالعىؼ ازداد بشكؿ كبٓر ،العىؼ الذم كػاف هقصػك ار إلػِ حػد كبٓػر
إلػ ػػِ العصػ ػػاباتٍٓ ،ػ ػػدد أف كػ ػػؿ ه ػ ػكاطف كهػ ػػدهر مػ ػػِ اقتصػ ػػاد الهىطقػ ػػا الحدكدٓػ ػػا كأف الدكلػ ػػا
الهكسٓكٓا هف غٓر الهػرج أف تفشػؿ ،كلكػف هػف الهػرج أف تعػكد الحككهػا الهكسػٓكٓا إلػِ ىظػاـ

الحػػزب الكاحػػد كالتػػْ بهكجبٍػػا ٓػػتـ التسػػاه هػػع الفسػػاد كتٍرٓػػب اله ػدرات كلكػػف العىػػؼ ٓ ٚػػؤثر
بشكؿ هباشر مِ هتكسط الهكسٓكٓٓف ،فْ حٓف جٍكد الكٓٚات الهتحدة الحالٓػا تجػاي تعزٓػز أهػف
الحدكد كهسا دة الهكسٓؾ مِ شكؿ هبادرة جعمت أثار ا٘ٓجابٓا هػا ٌػْ إ ٚهػف ػٛؿ فػض

الطمب اٖهرٓكْ مِ اله درات غٓر الهشرك ا كتشجٓع الىهك اٚقتصادم الهكسٓكْ الذم يٓهكػف

البمدٓف إحراز تقدـ حقٓقْ فْ الحرب مِ اله درات.
 -3دراسة ( )2010، Matthewبعنوان:

Youth & Drug Abuse:

تعرطي الشبرب المواد المخدرة:
ٌدفت الدراسا بٓاف اٖسباب التْ تدفع الشباب فْ الكٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓا إلِ تعاطْ

اله درات ،كالهكاد اله درة ،كتىاكلت الدراسا أىكاع اله درات التْ ٓتعاطاٌا الشباب فْ الهجتهع
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هثؿ :الهارٓجكاىا كالكككآٓف كبعض الفٓتاهٓىات التْ تؤدم إلِ الٍمكسا ،كالهىبٍات ،كاٚستىشاؽ

لبعض الهكاد الكٓها ٓا وتوصمت الدراسة إلِ أف أٌـ ٌذي اٖسباب ٌْ الضجر ،كا٘حباط ،ك دـ
قبكؿ الشباب هف قبؿ أ رٓف أك اٌٖؿ ،با٘ضافا إلِ بعض الهتغٓرات اٚجتها ٓا اٖ رل

هثؿ :الطٛؽ كسك الهعاهما ،كقد بٓف الباحث فْ دراستً أثار السمبٓا الىاتجا

ف تىاكؿ

اله درات هثؿ :سر ا التىفس ،كالتثبٓط كا٘حباط ،كزٓادة سر ا ضربات القمب ،كتغٓرات فْ

الهزاج ،كالكفاة فْ بعض اٖحٓاف.

 -4دراسة ( )2010، Bettyبعنوان :
The Role of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD):
Confronting the Problem of Illegal Drugs in the Americas:

دور لجنة مكرفحة المخدرات لمبمدان األمر ك ة :مواجية مشكمة المخدرات غ ر المشروعة في

األمر كت ن

ركز الباحث مِ أف اىتشار ظاٌرة اله درات تؤدم إلِ ارتفاع هعدؿ ارتكاب الجرٓها هف قبؿ
الشباب ،كبٓىت الدراسا أف ٌىاؾ الكثٓر هف الكسا ؿ التْ ٓجب است داهٍا هف أجؿ هىع اىتشار
التعاطْ ،كالجٍكد الهبذكلا هف قبؿ الحككها فْ ٌذا الهجاؿ ،صكصا أف ا٘دارة اٖهرٓكٓا
ا تبرت أف الحرب مِ اله درات تشبً تمؾ الحرب التْ تشف مِ ا٘رٌاب ،ك مصت الدراسا

إلِ ضعؼ الرقابا الحككهٓا

مِ تجارة اله درات ،كغٓاب التىسٓؽ الهشترؾ بٓف اٖطراؼ

الهعىٓا لهكاجٍا ٌذي الهشكمآ ،عد هف أٌـ اٖسباب التْ أدت إلِ راب الىسٓج اٚجتها ْ فْ

الهجتهع اٖهرٓكْ.
 3.4التعق ب عمى الدراسرت السربقة
رك ػ ػػزت بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات م ػ ػػِ جػ ػ ػ ار ـ اله ػ ػػدرات ه ػ ػػف الىاحٓ ػ ػػا التشػ ػ ػرٓعٓا هث ػ ػػؿ د ارس ػ ػػا

(الػ ػ ػ ػػدكس ،)2013،كد ارسػ ػ ػ ػػا ( بػ ػ ػ ػػد الهطمػ ػ ػ ػػب ،)2003،كد ارسػ ػ ػ ػػا (ال مٓػ ػ ػ ػػكم ،)2007،كد ارسػ ػ ػ ػػا
(الرش ػػكد )2007،بٓىه ػػا تىاكل ػػت رس ػػا ؿ أ ػػرل ا٘جػ ػ ار ات اٖهىٓ ػػا لجػ ػ ار ـ اله ػػدرات هث ػػؿ د ارس ػػا
(السػػبٓعْ  ،)2005،كد ارسػػا ( مٓػػؿ )2010،كهىٍػػا هػػا تىػػاكؿ ال صػػا ص الىفسػػٓا كاٚجتها ٓػػا
لهتعاط اله درات هثؿ دراسا (قدٓ  ،)2006،كهىٍا ها تىاكؿ ا٘ج ار ات اٖهىٓا كالتشػرٓعٓا هثػؿ

دراسا (قٓس.)2008،
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 3.5مر م ز ىذه الدراسة عن الدراسرت السربقة:
أوالً :من ح ث الموضوع:
تعتبػ ػػر ٌػ ػػذي الد ارسػ ػػا اٖكلػ ػػِ فػ ػػْ فمسػ ػػطٓف التػ ػػْ تىػ ػػاقش كاقػ ػػع إدارة ا٘ج ػ ػ ار ات اٖهىٓػ ػػا
كالقضػػا ٓا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات مػػِ حػػد مػػـ الباحػػث ،فهعظػػـ الد ارسػػات السػػابقا ركػػزت
مِ دكافع كأبعاد الهكاد اله درة كأثار الهترتبا مِ تعاطْ اله درات باستثىا دراسات هحػدكدة

كالتْ تحدثت ف ا٘ج ار ات اٖهىٓا كربطت فا مٓا تمػؾ ا٘جػ ار ات بالحػد هػف تعػاطْ اله ػدرات
فػػْ الههمكػػا العربٓػػا السػػعكدٓا ،كجػػا ت ٌػػذي الد ارسػػا لهعالجػػا الػػىقص فػػْ جاىػػب إدارة ا٘ج ػ ار ات
اٖهىٓا كالقضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقط ػػاع غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة كالػذم لػـ تتىاكلػً الد ارسػات الهحمٓػا

بػػالرغـ هػػف الحاجػػا الهاسػػا لمكقػػكؼ مػػِ هػػدل فا مٓػػا تمػػؾ ا٘جػ ار ات ككضػػع تصػػكرات لهعالجػػا

القصكر إف كجد أثىا إ داد الدراسا ،كالدراسا الحالٓا ستككف هكهما لمدراسات السابقا.
ثرن رً :من ح ث اليدف:

ا تمف ػػت ٌ ػػذي الد ارس ػػا ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقا ه ػػف حٓ ػػث الٍ ػػدؼ لهعرف ػػا كاق ػػع ههارس ػػا
العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط ،التىظٓـ ،التكجًٓ ،الرقابا) با٘ج ار ات اٖهىٓا كالقضا ٓا فْ هكافحا

ج ار ـ اله درات بقطاع غزة ،كذلؾ ىاقشت الهعكقػات التػْ تحػد هػف فا مٓتٍػا ككفا تٍػا هثػؿ د ارسػا
(السػػبٓعْ ،)2005،كهعرفػػا درجػػا تحقٓػػؽ إدارة ا٘ج ػ ار ات اٖهىٓػػا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات
بقطاع غزة ٌٖدافٍا.

ثرلثرً :من ح ث النترئج :
درجػػا تطبٓػػؽ العهمٓػػات ا٘دارٓػػا لٙج ػ ار ات اٖهىٓػػا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات بقطػػاع
غزة جا ت بكزف ىسبْ( ،)72.1كٌْ بدرجا (كبٓرة) ،كذلؾ درجا تحقٓػؽ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػا

فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ٌٖدافٍا جا ت بكزف ىسبْ ( ،)71.5كٌْ بدرجا (كبٓرة) .

كذلؾ أكض الباحث الهعكقات التػْ تحػد هػف فا مٓػا ككفػا ة إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػا فػْ

هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات هىٍػػا (قمػػا ػػدد اله اركػػز الطبٓػػا لعػػٛج كتأٌٓػػؿ الهػػدهىٓف) ،جػػا ت بػػكزف

ىسبْ ( )91.1كٌْ بدرجا (كبٓرة جدا).

كػػذلؾ (قمػػا ا٘هكاىٓػػات الهادٓػػا الهتاحػػا لمجٍػػات القا هػػا مػػِ إدارة ا٘ج ػ ار ات اٖهىٓػػا)،

جا ت بكزف ىسبْ ( ،)88.6كٌْ بدرجا (كبٓرة جدا).
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كاتض ػ ػ أٓض ػ ػان بػ ػػأف ٌىػ ػػاؾ العدٓػ ػػد هػ ػػف الهعكقػ ػػات التػ ػػْ تحػ ػػد هػ ػػف فا مٓػ ػػا ككفػ ػػا ة إدارة

ا٘جػ ػ ار ات القض ػػا ٓا ف ػػْ هكافح ػػا جػ ػ ار ـ اله ػػدرات هىٍ ػػا ػػدـ التػ ػزاـ ه ػػأهكر الضػ ػبط القض ػػا ْ
با٘ج ار ات القاىكىٓا بالشكؿ اٖهثؿ ،كالتعمٓهات ال اصا بالىٓابا العاها ،كتراكـ الهمفات بالهحػاكـ

كالىٓابا العاها ،ك دـ تبمٓػغ الشػٍكد بالشػكؿ الصػحٓ كافتقػار هتابعػا اٖهػر ،ك ػدـ تػأهٓف إحضػار

الهتٍهٓف.
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 4.1مقدمة
ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ كصفان لهىٍج الدراسا ،كهجتهع الدراسا ك ٓىتٍا ،ككذلؾ أدكات الدراسا

الهست دها ،كها ٓتضهف ٌذا الفصؿ أدكات الدراسا ،كطرؽ إ دادٌا ،كصدقٍا كثباتٍا ،كاٖسالٓب
ا٘حصا ٓا التْ ا تهد مٍٓا فْ تحمٓؿ الدراسا.

مصردر جمع الب رنرت
استخدم البرحث مصدر ن أسرس ن لممعمومرت:
 .1المصااردر األول اااة :لهعالجػػا الجكاىػػب التحمٓمٓػػا لهكضػػكع البحػػث لجػػأ الباحػػث إلػػِ جهػػع
البٓاىػػات اٖكلٓػػا هػػف ػػٛؿ الهقابمػػا كاٚسػػتباىا كػػأدكات ر ٓسػػٓا لمبحػػث ككػػذلؾ الهٛحظػػا
كأداة هكهما.
 .2المصاردر الثرنو اة :حٓػػث اتجػً الباحػث فػػْ هعالجػا ا٘طػار الىظػػرم لمبحػث إلػِ هصػػادر
البٓاى ػ ػػات الثاىكٓ ػ ػػا كالت ػ ػػْ تتهث ػ ػػؿ ف ػ ػػْ الكت ػ ػػب كاله ارج ػ ػػع العربٓ ػ ػػا كاٖجىبٓ ػ ػػا ذات العٛق ػ ػػا
كالد ارسػ ػػات السػ ػػابقا كالهطالعػ ػػا مػ ػػِ شػ ػػبكا ا٘ىترىػ ػػت كػ ػػذلؾ هقابمػ ػػا بعػ ػػض اله تصػ ػػٓف
بالجهعٓا الفمسطٓىٓا لعٛج ضحآا ا٘دهاف.

 4.2أسموب الدراسة
اسػت دـ الباحػث الهػػىٍج الكصػفْ التحمٓمػْ ،كالػػذم ٓعػرؼ بأىػً أسػػمكب ٓعتهػد مػِ د ارسػػا
الكاقع أك الظاٌرة كها ٌْ فػْ الكاقػع كٍٓػتـ بكصػفٍا كصػفان دقٓقػان كٓعبػر ىٍػا تعبٓػ انر كٓفٓػان ككهٓػان،

فالتعبٓر الكٓفْ ٓصؼ الظاٌرة أك حجهٍا كدرجات ارتباطٍا هع الظكاٌر اله تمفا اٖ رل فٍك ٚ
ٓقتصر مِ كصؼ الظػاٌرة بػؿ ٓتعػداي إلػِ التفسػٓر كالتحمٓػؿ لمكصػكؿ إلػِ حقػا ؽ ػف الظػركؼ

القا ها هف اجؿ تطكٓرٌا كتحسٓىٍا.
( بٓدات ك ركف.)247 :2003،
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 4.3أدوات الدراسة

 4.3.1االستبرنة

تـ است داـ استباىا هقسها إلِ ثٛثا هحاكر ،كتشتهؿ مِ ( )43فقرة ،تبٓف درجا الهكافقا (كبٓرة
جدا ،كبٓرة ،هتكسطا ،قمٓما ،قمٓما جدا) ،كقد حدد الباحث القٓـ ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1لتقابؿ

التقدٓرات السابقا لكؿ فقرة هف فقرات اٚستباىا  ،كالهحاكر الثٛثا ٌْ:

المحور األول :كاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ،كٓشتهؿ مِ أربعا

أقساـ ٌْ:

 أوال:فقرات.

 -ثرن ر:

فقرات.

 -ثرلثر:

فقرات.

 -رابعر:

همٓا الت طٓط با٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ،كٓشتهؿ ()7
همٓا التىظٓـ با٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ،كٓشتهؿ ()9
همٓا التكجػ ػ ػًٓ با٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ،كٓشتهؿ()8
همٓا الرق ػ ػابا با٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ،كٓشتهؿ()6

فقرات.

المحور الثرني :درجا تحقٓؽ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات ٌٖدافٍا،
كٓشتهؿ ( )7فقرات.

المحور الثرلث :الهعكقات التْ تقمؿ هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات ،كٓشتهؿ ( )19فقرة.
 1.3.2المقربمة
است دـ الباحػث الهقابمػا هػع ر ػٓس هحكهػا بدآػا غػزة كبعػض أ ضػا الىٓابػا العاهػا كضػباط هػف
ا٘دارة العاهػ ػػا لهكافحػ ػػا اله ػ ػػدرات لهعرفػ ػػا كاقػ ػػع ههارسػ ػػا العهمٓػ ػػات ا٘دارٓػ ػػا بػ ػػإدارة ا٘ج ػ ػ ار ات
القضػػا ٓا فػػْ هكافحػػا جػ ار ـ اله ػػدرات ،كالهعكقػػات التػػْ تحػػد هػػف فا مٓػػا ككفػػا ة إدارة ا٘جػ ار ات

القضػ ػػا ٓا فػ ػػْ هكافحػ ػػا ج ػ ػ ار ـ اله ػ ػدرات ،كتػ ػػـ قػ ػػد هقػ ػػابٛت هػ ػػع التالٓػ ػػا أس ػ ػ ػ ػ ػها ٌـ كطبٓػ ػ ػ ػ ػ ػعا
أ ه ػ ػالٍـ:
 .1أ.حسف الٍسْ ر ٓس هحكها بدآا غزة

 .2أ.هحهد شحادة ر ٓس ىٓابا غزة الجز ٓا الدا رة الثاىٓا.
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 .3أ.هحهد مٓفا ككٓؿ ىٓابا غزة الكمٓا.
 .4أ.راهْ ابكشعٓرة ككٓؿ ىٓابا غزة الكمٓا.
 .5أ.هحهد الصفطاكم ككٓؿ ىٓابا غزة الجز ٓا.
 .6أ.هحهد الطكٓؿ ككٓؿ ىٓابا الكسطِ.
 .7أٓ .سِ أبكشىب هعاكف ىٓابا غزة الكمٓا.
 .8أ.إكراهْ مٓكة ر ٓس قسـ الج از فْ هحكها بدآا غزة.
 .9أ .بد الكرٓـ ابكسالـ هسا د قاىكىْ فْ ىٓابا غزة الكمٓا.
 .10هقدـ /هر الشا ر هدٓر هكافحا اله درات فْ هحافظا رف .
 .11ار د/سهٓر العرٓىْ هدٓر هكافحا اله درات فْ هحافظا غزة .
 .12ىقٓب/إٍٓاب الشٓخ ٓكسػؼ هسػ كؿ قسػـ هكافحػا اله ػدرات فػْ هركػز شػرطا هعسػكر
جبالٓا .

كذلؾ است دـ الباحث الهقابما لجهع البٓاىات الهتعمقا بالجهعٓا الفمسطٓىٓا لعٛج ضػحآا

ا٘ده ػػاف كأجرٓ ػػت الهقابم ػػا ه ػػع ر ػػٓس هجم ػػس ا٘دارة رج ػػب ابكس ػػٓدك ،كأ.غس ػػاف ػػكض اله ػػدٓر
التىفٓذم بالجهعٓا ،كذلؾ هقابما د.هازف السقا ر ٓس اله تبػرات فػْ جاهعػا اٖزٌػر لجهػع البٓاىػات

الهتعمقا بعقار التراهادكؿ.
 4.4مجتمع الدراسة

ٓتهثؿ هجتهع الدراسا فْ ف تٓف اٖكؿ جهٓع الضباط العاهمٓف فْ إدارة هكافحا اله درات
فْ جٍاز الشرطا الفمسطٓىٓا هف رتبا هٛزـ فها فكؽ ك ددٌـ ( ،)155أها الف ا الثاىٓا فٍْ
أ ضا الىٓابا العاها البالغ ددٌـ ( ،)49كذلؾ قضاة هحكها البدآا كالبالغ ددٌـ (.)15

ع نة الدراسة :تـ ا تٓار ٓىا شكا ٓا ددٌا ( )88هف الضباط العاهمٓف فْ إدارة هكافحا
اله درات فْ جٍاز الشرطا الفمسطٓىٓا ،أم ها ىسبتً ( )%58.7هف هجتهع البحث ،كهكز ٓف
حسب الجدكؿ التالْ:
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جدول رقم ()4.1
وضح خصرئص ع نة الدراسة
م

الب رنرت الشخص ة

1

الرتبة العسكر ة

2

العمر

3

المستوى التعم مي

4

مكرن العمل

5

عدد مرات المشرركة في المالحقرت األمن ة

6

عدد مرات المشرركة في برامج وأنشطة التوع ة
الوقرئ ة
العدد الكمي
116

العدد

النسبة

هٛزـ

21

23.86

هٛزـ أكؿ

27

30.68

ىقٓب

26

29.55

ار د

11

12.5

هقدـ فأ مِ

3

3.409

أقؿ هف  25سىا

6

6.818

هف  –25أقؿ هف 35سىا

61

69.32

هف  –35أقؿ هف 45سىا

18

20.45

 45سىا فأكثر

3

3.409

ثاىكٓا اها فها دكف

14

15.91

دبمكـ هتكسط

10

11.36

بكالكرٓكس

61

69.32

دراسات مٓا

3

3.409

ا٘دارة العاها

31

35.23

إدارة الشهاؿ

11

12.5

إدارة غزة

12

13.64

إدارة الكسطِ

10

11.36

إدارة اىٓكىس

6

6.818

إدارة رف

18

20.45

ٓ ٚكجد هشاركا

6

6.818

أقؿ هف  10هرات

20

22.73

 10هرات فها فكؽ

62

70.45

ٓ ٚكجد هشاركا

15

17.05

أقؿ هف  10هرات

43

48.86

 10هرات فها فكؽ

30

34.09

88
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 4.5صدق وثبرت االستبرنة
 4.5.1المحكم ن:
تػػـ ػػرض اٚسػػتباىا مػػِ ػػدد ( )10هػػف الهحكهػػٓف هػػف ذكل ا ٚتصػػاص ،هػػف أجػػؿ
التأكد هف سػٛها الصػٓاغا المغكٓػا لٛسػتباىا ،ككضػكح تعمٓهػات اٚسػتباىا ،إىتهػا الفقػرات ٖبعػاد

اٚسػػتباىا ،كهػػدل صػػٛحٓا ٌػػذي اٖداة لقٓػػاس اٌٖػػداؼ الهرتبطػػا بالد ارسػػا ،كبػػذلؾ تػػـ التأكػػد هػػف
صدؽ الهحكهٓف.
 4.5.2الع نة االستطالع ة
ت ػػـ تكزٓ ػػع ٓى ػػا اس ػػتطٓ ٛا حجهٍ ػػا ( )20اس ػػتباىات  ٚتب ػػار ص ػػدقٍا م ػػِ ػػدد ه ػػف

العاهمٓف بإدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا كتـ التعدٓؿ مِ بعض الفقرات.
صدق المق رس:
االتسرق الداخمي:

تػػـ حسػػاب صػػدؽ اٚتسػػاؽ الػػدا مْ هػػف ػػٛؿ إٓجػػاد هعػػاهٛت اٚرتبػػاط لهحػػاكر كفق ػرات

اٚستباىا ،كها ٌك هكض فْ الجداكؿ التالٓا:

جدول رقم ()4.2
وضح معرمالت االرتبرط لمحرور االستبرنة
م

المحور

معرمل

مستوى الداللة

االرتبرط

1

درجا تطبٓؽ العهمٓات ا٘دارٓا

0.721

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

2

درجا تحقٓؽ اٌٖداؼ

0.347

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

3

الهعكقات التْ تقمؿ هف الفا مٓا كالكفا ة

0.471

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

ٓتضػ هػف الجػدكؿ السػابؽ أف هحػاكر اٚسػتباىا هػػع اٚسػتباىا ككػؿ تتهتػع بهعػاهٛت ارتبػاط دالػػا

إحصا ٓا ،كٌذا ٓدؿ مِ أف جهٓع الهحاكر تتهتع بهعاهٛت صدؽ الٓا.
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جدول رقم ()4.3
وضح معرمالت االرتبرط ألقسرم المحور األول
م

القسم

معرمل االرتبرط

مستوى الداللة

1

همٓا الت طٓط

0.888

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

2

همٓا التىظٓـ

0.565

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

3

همٓا التكجًٓ

0.720

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

4

همٓا الرقابا

0.944

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

ٓتضػ ػ ه ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف أقس ػػاـ الهح ػػكر اٖكؿ ه ػػع الهح ػػكر اٖكؿ كك ػػؿ تتهت ػػع بهع ػػاهٛت

ارتبػػاط دالػػا إحصػػا ٓا ،كٌػػذا ٓػػدؿ مػػِ أف جهٓػػع أقسػػاـ الهحػػكر اٖكؿ تتهتػػع بهعػػاهٛت صػػدؽ
الٓا.

جدول رقم ()4.4
وضح معرمالت االرتبرط لفقرات القسم األول من المحور األول
م

معرمل

الفقرة

االرتبرط

مستوى الداللة

1

تعهؿ مِ ترجها اٌٖداؼ بصكرة قابما لمقٓاس كالتقٓٓـ

0.873

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

2

تعهؿ كفؽ طا إستراتٓجٓا بشكؿ هىتظـ

0.568

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

3

تعهؿ مِ تحقٓؽ ىكع هف اٚىسجاـ كالتكافؽ لتىفٓذ الهٍاـ

0.593

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

4

ٓؤ ذ ب ار هس كلْ اٖقساـ ىد همٓا الت طٓط

0.615

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

5

تسعِ إلِ إحداث تغٓٓر حقٓقْ إٓجابْ بالعهؿ

0.632

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

6

تحرص مِ القضا

مِ الهشكٛت التْ تكاجً العهؿ

0.478

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

7

تقكـ بتطكٓر أٌدافٍا ا٘ستراتٓجٓا بشكؿ كاض كهكتكب

0.873

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

ٓتض هف الجدكؿ السابؽ أف فقرات القسػـ اٖكؿ هػف الهحػكر اٖكؿ هػع القسػـ اٖكؿ هػف الهحػكر

اٖكؿ ككػػؿ تتهتػػع بهعػػاهٛت ارتبػػاط دالػػا إحصػػا ٓا ،كٌػػذا ٓػػدؿ مػػِ أف جهٓػػع فقػرات القسػػـ اٖكؿ

هف الهحكر اٖكؿ تتهتع بهعاهٛت صدؽ الٓا.
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جدول رقم ()4.5
وضح معرمالت االرتبرط لفقرات القسم الثرني من المحور األول
م

معرمل

الفقرة

االرتبرط
0.682

1

تعهؿ كفؽ ٌٓكؿ تىظٓهْ كاض

2

هٓقسـ العىاصر الهكمفٓف بالهٛحقا اٖهىٓا
الجغرافٓا التْ ٓشرؼ مٍٓا كؿ قسـ إلِ هىاطؽ فر ٓا

مستوى الداللة
دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

مِ الهىطقا
0.513

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.521

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.312

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.524

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.647

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.486

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

8

تيحدد ال برات كالهؤٌٛت العمهٓا كالهٍارات كالصفات
الش صٓا الهطمكبا ٖدا بعض الهٍاـ

0.538

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

9

تيكظؼ التكىكلكجٓا فْ تىظٓـ كتطكٓر العهؿ ا٘دارم

0.790

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

هحددة

3

يٓكزع العهؿ لهىع اٚزدكاجٓا كالتدا ؿ باٖدكار
يٓقسـ العهؿ بها ٓت ٛـ هع هؤٌٛت كقدرات الضباط

5

ترسخ هبادئ التفكٓض بهكجب اٖىظها كالقكاىٓف

4

6
7

كاٖفراد العاهمٓف

ٓتكفر لمعاهمٓف المكا

كالقكاىٓف لتحسٓف اٖدا

ٓتكفر كصؼ كاهؿ هكتكب لمهٍهات كالكاجبات التْ ٓقكـ

بٍا هد ار الدكا ر كهس كلْ اٖقساـ

ٓتض هف الجدكؿ السابؽ أف فقرات القسـ الثاىْ هف الهحكر اٖكؿ هع القسػـ الثػاىْ هػف الهحػكر
اٖكؿ ككؿ تتهتػع بهعػاهٛت ارتبػاط دالػا إحصػا ٓا ،كٌػذا ٓػدؿ مػِ أف جهٓػع فقػرات القسػـ الثػاىْ

هف الهحكر اٖكؿ تتهتع بهعاهٛت صدؽ الٓا.
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جدول رقم ()4.6
وضح معرمالت االرتبرط لفقرات القسم الثرلث من المحور األول
م
1

معرمل

الفقرة

االرتبرط

تحرص القٓادة مِ اٚتصاؿ الهباشر بالهرؤكسٓف لضهاف

تىفٓذ الهٍاـ

مستوى الداللة

0.690

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.496

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.534

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.551

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01
دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

2
4

تيهى الهكاف ت الهادٓا لمهبد ٓف كالهتهٓزٓف بالعهؿ
تيهى الحكافز الهعىكٓا لمهبد ٓف كالهتهٓزٓف بالعهؿ
ٓتهتع العاهمٓف بالفرصا الٛزها لمتعبٓر ف ار ٍـ

5

تت ذ القٓادة الق اررات بصكرة تشاركٓا

0.499

6

تقكـ القٓادة بىقؿ ار كحاجات الهرؤكسٓف لمقٓادة العمٓا

0.886

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.403

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.805

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

3

7
8

تطمع القٓادة بصكرة سرٓعا

ا تٓادٓا شفكٓان كبتقرٓر هكتكب

مِ اٖحداث الطار ا الغٓر

تكفر القٓادة البدٓؿ ضهف الهكاصفات الهطمكبا

ٓتض هف الجدكؿ السابؽ أف فقرات القسـ الثالث هف الهحكر اٖكؿ هع القسـ الثالث هف الهحػكر

اٖكؿ ككؿ تتهتع بهعػاهٛت ارتبػاط دالػا إحصػا ٓا ،كٌػذا ٓػدؿ مػِ أف جهٓػع فقػرات القسػـ الثالػث

هف الهحكر اٖكؿ تتهتع بهعاهٛت صدؽ الٓا.
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جدول رقم ()4.7
وضح معرمالت االرتبرط لفقرات القسم الرابع من المحور األول
م

معرمل

الفقرة

االرتبرط

مستوى الداللة

1

تست دـ كسا ؿ رقابٓا تهتاز بالكضكح لجهٓع العاهمٓف

0.911

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

2

تتأكد هف إهكاىٓا تطبٓؽ ال طط الهراد تحقٓقٍا

0.811

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.680

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.708

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.743

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.904

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

3
4
5
6

تسعِ لمتأكد هف أف اٖىشطا كا٘ج ار ات تسٓر كفؽ

القكاىٓف كالتعمٓهات الصادرة

تعهؿ مِ تصحٓ ها ٓحدث هف اىحرافات كتجىب كقك ٍا

هستقبٛن

تٍتـ بهراقبا هستكل رضا أ ضا الىٓابا العاها هف أدا

العاهمٓف فْ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا

يٓحدد الكقت الذم تجرم فًٓ الرقابا بدكف أم هعكقات

ٓتض هف الجدكؿ السابؽ أف فقرات القسػـ ال اربػع هػف الهحػكر اٖكؿ هػع القسػـ ال اربػع هػف الهحػكر

اٖكؿ ككػػؿ تتهتػػع بهعػػاهٛت ارتبػػاط دالػػا إحصػػا ٓا ،كٌػػذا ٓػػدؿ مػػِ أف جهٓػػع فقػرات القسػػـ ال اربػػع
هف الهحكر اٖكؿ تتهتع بهعاهٛت صدؽ الٓا.
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جدول رقم ()4.8
وضح معرمالت االرتبرط لفقرات المحور الثرني
م
1

2

معرمل

الفقرة

االرتبرط

هكافحا اله درات مِ الهستكل الهحمْ ،كالحد هف تٍرٓبٍا

كاىتشارٌا بٓف أفراد الهجتهع

الهساٌها فْ التك ٓا الكقا ٓا كتككٓف ك ْ صحْ كاجتها ْ
كثقافْ لدل أفراد الهجتهع بأض ػ ػرار اله درات كسػ ػ ػػك

0.768

0.385

مستوى الداللة
دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

استعهاؿ اله ػػؤثرات العقمٓا
3
4
5
6
7

الهساٌها فْ تأٌٓؿ الهدهىٓف كا ادة دهجٍـ فْ الهجتهع
ٚستكهاؿ دكرٌـ الهطمكب
تحقٓؽ هبدأ التعاكف كتىسٓؽ الجٍكد هع الجٍات الحككهٓا

كالهؤسسات اٌٖمٓا ذات العٛقا

تىهٓا الهكارد البشرٓا العاهما فْ هجاؿ هكافحا اله درات
كرفع هستكل اٖدا لدٍٓـ
السعْ لمحصكؿ مِ اٖجٍزة التقىٓا كالفىٓا التْ تتٓ تىفٓذ
الهٍاـ الهككما بهٍىًٓ كاهما
د ـ كرفد الدراسات كالبحكث ذات العٛقا بهجاؿ هكافحا
اله درات بالهعمكهات

0.691

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.532

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.739

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.585

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.837

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

ٓتض ػ هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف فق ػرات الهحػػكر الثػػاىْ هػػع الهحػػكر الثػػاىْ ككػػؿ تتهتػػع بهعػػاهٛت

ارتبػػاط دالػػا إحصػػا ٓا ،كٌػػذا ٓػػدؿ مػػِ أف جهٓػػع فق ػرات الهحػػكر الثػػاىْ تتهتػػع بهعػػاهٛت صػػدؽ
الٓا.

112




جدول رقم ()4.9
وضح معرمالت االرتبرط لفقرات المحور الثرلث
م

الفقرة

1

دـ تكفر اٖجٍزة الحدٓثا كالكافٓا لضبط أىشطا التٍرٓب كلهراقبا
الحدكد كهدا ؿ الهحافظات

2
3

دـ كجكد تعاكف دكلْ فعاؿ لهكافحا أىشطا ا٘تجار كالتعاطْ

دـ كجكد أ داد كافٓا كهؤٌما لتىفٓذ طا هتكاهما لمحد هف ج ار ـ

اله درات

4

غٓاب الرادع الذم ٓحقؽ الردع العاـ كال اص لمهتعاهمٓف بصكر
ج ار ـ اله درات

6

قما دد الهراكز الطبٓا لعٛج كتأٌٓؿ الهدهىٓف

5

تعدد الجٍات الرقابٓا مِ العاهمٓف فْ إدارة هكافحا اله درات

7

بطئ إج ار ات الهحاكها لمهتٍهٓف بج ار ـ اله درات

8

ضعؼ التىسٓؽ كالتعاكف بٓف دكا ر كأقساـ الهكافحا

معرمل
االرتبرط

مستوى الداللة

0.674

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.575

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.557

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.409

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.630

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.474

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.533
0.743

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01
دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

9

دـ تعاكف الجهٍكر هع أجٍزة الهكافحا

0.832

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

10

دـ التدرٓب الكافْ لهىفذم طط الهكافحا

0.863

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

 11استفادة الهجرهٓف هف التقدـ العمهْ كالتقىْ

0.690

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

 12اٚست داـ السٓئ لبعض الهٍىٓٓف كاٖطبا كالصٓادلا لهٍاـ كظا فٍـ

0.811

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

 13افتقار الهعالجا لدكافع التعاطْ بالهجتهع

0.772

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

 14تصا د أىشطا اله درات كتىكع صكر ج ار ـ اله درات

0.471

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

 16تدىْ هعىكٓات ىاصر الهٛحقا اٖهىٓا

0.791

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.581

 15ا٘فراج بكفالا ف الهتٍهٓف بج ار ـ اله درات

قما ا٘هكاىٓات الهادٓا الهتاحا لمجٍات القا ها مِ إدارة ا٘ج ار ات
17
اٖهىٓا
18

ىقص التدرٓب كالتأٌٓؿ الفىْ كالهٍىْ هكازاة بتطكر أسالٓب الهٍربٓف

كتجار اله درات

شهكؿ تجار اله درات كالهٍربٓف إجازات بٓتًٓ كالعفك
19
لقضا ٍـ ثمثْ الهدة
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ف بعضٍـ

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.654

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.650

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01

0.662

دالا إحصا ٓا ىد α≤0.01




ٓتض ػ هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف فق ػرات الهحػػكر الثالػػث هػػع الهحػػكر الثالػػث ككػػؿ تتهتػػع بهعػػاهٛت
ارتبػػاط دالػػا إحصػػا ٓا ،كٌػػذا ٓػػدؿ مػػِ أف جهٓػػع فق ػرات الهحػػكر الثالػػث تتهتػػع بهعػػاهٛت صػػدؽ
الٓا.

 -5ثبرت الدراسة:
الثبرت بطر قة ألفر كرونبرخAlpha :
لقد تـ التأكد هف ثبات اٚستباىا هف ٛؿ حساب قٓها "معرمل ألفر كرونبرخ" ،كها ٌك هبٓف فْ

الجدكؿ:

جدول رقم ()4.10
وضح معرمالت ألفر كرونبرخ لمحرور االستبرنة ولالستبرنة ككل
المحور

معرمل ألفر كرونبرخ

م

درجا تطبٓؽ العهمٓات ا٘دارٓا

0.908

 -القسـ اٖكؿ :همٓا الت طٓط

0.860

 -القسـ الثاىْ :همٓا التىظٓـ

0.849

 -القسـ الثالث :همٓا التكجًٓ

0.851

 -القسـ الرابع :همٓا الرقابا

0.950

2

درجا تحقٓؽ اٌٖداؼ

0.899

3

الهعكقات التْ تقمؿ هف الفا مٓا كالكفا ة

0.812

1

0.926
ٓتض هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهٛت ألفا كركىباخ لهحاكر اٚستباىا كلٛستباىا ككؿ ٌْ

هعاهٛت ثبات الٓا ،كتفْ بأغراض البحث.

الثبرت بطر قة التجزئة النصف ةSplit _Half Methods :
لقد تـ التأكد هف ثبات أداة البحث هف ٛؿ حساب هعاهؿ اٚرتباط بطرٓقا التجز ا الىصفٓا،

كها ٌك هبٓف
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جدول رقم )(4.11
وضح معرمالت االرتبرط بطر قة التجزئة النصف ة
م

معرمل االرتبرط

المحور

قبل التعد ل

بعد التعد ل

درجا تطبٓؽ العهمٓات ا٘دارٓا

0.760

0.864

 -القسـ اٖكؿ :همٓا الت طٓط

0.696

0.821

 -القسـ الثاىْ :همٓا التىظٓـ

0.692

0.818

 -القسـ الثالث :همٓا التكجًٓ

0.588

0.741

 -القسـ الرابع :همٓا الرقابا

0.860

0.924

2

درجا تحقٓؽ اٌٖداؼ

0.742

0.852

3

الهعكقات التْ تقمؿ هف الفا مٓا كالكفا ة

0.837

0.911

0.742

0.852

1

ٓتض هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهٛت اٚرتباط لهحاكر اٚستباىا كلٛستباىا ككؿ ٌْ هعاهٛت
ارتباط الٓا ،كتفْ بأغراض البحث.
 4.6األسرل ب اإلحصرئ ة المستخدمة
كلٙجابا مِ أس ما الدراسا تـ است داـ الرزها ا٘حصا ٓا لمعمكـ اٚجتها ٓا (( )SPSSا تبار

بٓرسكف ،ا تبار ألفا كركىباخ ،ا تبار التجز ا الىصفٓا ،الهتكسط الحسابْ ،اٚىحراؼ الهعٓارم،
الكزف الىسبْ ،ا تبار  ،One-Way ANOVAا تبار  ،LSDا تبار شٓفًٓ) فْ إج ار
التحمٓٛت ا٘حصا ٓا الٛزها لمدراسا كٌْ كالتالْ:

 .1اختبرر ب رسون :لمتأكد هف صدؽ أداة الدراسا (اٚستباىا).
 .2اختبرر ألفر كرونبرخ :لمتأكد هف ثبات أداة الدراسا (اٚستباىا).
 .3اختبرر التجزئة النصف ة :لمتأكد هف ثبات أداة الدراسا (اٚستباىا).
 .4المتوسط الحسربي ،االنحراف المع رري ،الوزن النسبي :لمتعرؼ

مِ درجا تطبٓؽ

العهمٓات ا٘دارٓا كدرجا تحقٓؽ اٌٖداؼ كالهعكقات (السؤاؿ اٖكؿ كالثاىْ كالثالث).
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 .5اختبرر  :One-Way ANOVAلمكشؼ

ف الفركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا (السؤاؿ

الرابع كال اهس كالسادس كالسابع كالثاهف كالتاسع).
 .6اختبرر  :LSDلمهقارىا بٓف الفركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا (السؤاؿ الرابع) /الفركؽ صغٓرة.
 .7اختبرر ش ف و :لمهقارىا بٓف الفركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا (السؤاؿ السابع).
كقد تـ است داـ درجا ثقا ( )%95فْ ا تبار كؿ الفركض ا٘حصا ٓا لمبحث ،بها ٓعىْ أف

احتهاؿ ال طأ ٓساكم ( ،)%5كٌْ الىسبا الهىاسبا لطبٓعا البحث.
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الفصل اخلامص
حتليل وتفشري جماالت الدراسة
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 5.1النترئج المتعمقة برلسؤال األول
ٓىص السؤاؿ اٖكؿ مِ ها ٓمْ:
ها درجا ههارسا العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط – التىظٓـ – الرقابا -التكجًٓ) با٘ج ار ات اٖهىٓا
لج ار ـ اله درات؟
كلقد تـ ا٘جابا مِ ٌذا السؤاؿ باست داـ الهتكسطات كاٚىحرافات الهعٓارٓا كالكزف الىسبْ ،كها
ٌك هبٓف فْ الجداكؿ التالٓا:
جدول رقم ()5.1
وضح المتوسطرت واالنحرافرت المع رر ة والوزن النسبي لممحور األول وأقسرمو

الحسربي

االنحراف
المع رري

الوزن

المتوسط

0.758

74.545

3

75.909

2

كبٓرة

1

كبٓرة

4

كبٓرة

م

القسم

1

همٓا الت طٓط

3.727

2

همٓا التىظٓـ

3.795

0.794

3

همٓا التكجًٓ

3.841

0.668

76.818

4

همٓا الرقابا

3.489

0.953

69.773

3.608

0.759

72.159

النسبي

الترت ب

الدرجة
كبٓرة

كب رة

حٓث أىً قد تـ حساب درجػا تطبٓػؽ العهمٓػات ا٘دارٓػا (الت طػٓط ،التىظػٓـ ،التكجٓػً ،الرقابػا) فػْ
إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا لج ار ـ اله درات فْ قطاع غزة ،بحسب هقٓاس هاسْ التدرٓج ،كهػا ٌػك
هبٓف فْ الجدكؿ التالْ الهكضحا فْ الصفحا التالٓا:
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جدول رقم ()5.2
وضح مق رس خمرسي التدر ج
الدرجة

المتوسط الحسربي

الوزن النسبي

من

إلى

من

إلى

قم مة جدا

1

1.79

20.00

35.99

قم مة

1.8

2.59

36.00

51.99

متوسطة

2.6

3.39

52.00

67.99

كب رة

3.4

4.19

68.00

83.99

كب رة جدا

4.2

5

100.00 84.00

وقد تب ن من النترئج السربقة أن:
درجا تطبٓؽ العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط ،التىظػٓـ ،التكجٓػً ،الرقابػا) فػْ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػا

لج ػ ار ـ اله ػػدرات فػػْ قطػػاع غػ ػزة جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ( )3.608ككزف ىس ػػبْ (،)72.159
كٌْ بدرجا (كبٓرة).
 الترتٓػػب اٖكؿ ٌػػك قسػػـ ( همٓػػا التكجٓػػً) ،جػػا بهتكسػػط حسػػابْ ( )3.841ككزف ىسػػبْ( ،)76.818كٌك بدرجا (كبٓرة).
 الترتٓػػب الثػػاىْ ٌػػك قسػػـ ( همٓػػا التىظػػٓـ) ،جػػا بهتكسػػط حسػػابْ ( )3.795ككزف ىسػػبْ( ،)75.909كٌك بدرجا (كبٓرة).

 الترتٓب الثالث ٌك قسـ ( همٓا الت طػٓط) ،جػا بهتكسػط حسػابْ ( )3.727ككزف ىسػبْ( ،)74.545كٌك بدرجا (كبٓرة).

 الترتٓػػب ال اربػػع ٌػػك قسػػـ ( همٓػػا الرقابػػا) ،جػػا بهتكسػػط حسػػابْ ( )3.489ككزف ىسػػبْ( ،)69.773كٌك بدرجا (كبٓرة).

وقد عود حصول التوج و عمى المرتبة األولى إلى:
 -اٌتهاـ الهس كلٓف بهتابعا أهكر العهؿ صغٓرة ككبٓرة.
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 أٌهٓا التكجًٓ بالعهمٓات ا٘دارٓا. تقٓٓـ العهؿ هف جكاىبً اله تمفا. تحسٓف العهمٓا ا٘دارٓا هف ٛؿ التكجًٓ.وقد عود حصول الرقربة عمى المرتبة األخ رة إلى:
 الهحاباة كالعٛقات الش صٓا التْ تحكؿ دكف الهسا لا كالهحاسبا.-

دـ اٌتهاـ الهس كلٓف بكظٓفا الرقابا.

-

دـ كفا ة التقارٓر الدكرٓا الهرفك ا لمجٍات العمٓا.

-

دـ اٌٚتهاـ بالتقارٓر الرقابٓا.

 تعدد الجٍات التْ تهارس الرقابا.-

دـ كجكد دكرات تدرٓبٓا حكؿ الرقابا ا٘دارٓا.

 ضعؼ هٍارات اٚتصاؿ هع الجهٍكر.-

دـ كجكد ىظاـ رقابْ هت صص كحدٓث.

-

دـ كجكد هعآٓر مهٓا لقٓاس اٖدا .

 -غٓاب التكثٓؽ لحاٚت اٖ طا كلجاف التحقٓؽ.
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جدول رقم ()5.3
وضح المتوسطرت واالنحرافرت المع رر ة والوزن النسبي لفقرات القسم األول /المحور األول
عمم ة التخط ط
م
1

المتوسط

الفقرة
تعهؿ مِ ترجها اٌٖداؼ بصكرة قابما لمقٓاس

الحسربي

االنحراف
المع رري

الوزن

النسبي

الترت ب الدرجة

3.727

0.906

74.545

*5

كبٓرة

3.591

1.035

71.818

*7

كبٓرة

4.023

0.844

80.455

*1

كبٓرة

ٓ 4ؤ ذ ب ار هس كلْ اٖقساـ ىد همٓا الت طٓط

4.023

0.959

80.455

*1

كبٓرة

 5تسعِ إلِ إحداث تغٓٓر حقٓقْ آجابْ بالعهؿ

3.977

1.005

79.545

3

كبٓرة

3.875

1.059

77.500

4

كبٓرة

3.727

0.956

74.545

*5

كبٓرة

3.727

0.758

74.545

كالتقٓٓـ

 2تعهؿ كفؽ طا إستراتٓجٓا بشكؿ هىتظـ
3

6
7

مِ تحقٓؽ ىكع هف اٚىسجاـ كالتكافؽ

تعهؿ

لتىفٓذ الهٍاـ

تحرص

مِ القضا

تكاجً العهؿ

مِ الهشكٛت التْ

تقكـ بتطكٓر أٌدافٍا ا٘ستراتٓجٓا بشكؿ كاض

كهكتكب

وقد تب ن من النترئج السربقة أن:
 درجػػا تطبٓػػؽ همٓػػا (الت طػػٓط) فػػْ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا لجػ ار ـ اله ػػدرات فػػْ قطػػاعغزة جا ت بهتكسط حسابْ ( )3.727ككزف ىسبْ ( ،)74.545كٌْ بدرجا (كبٓرة).

أ مِ فقرتٓف ٌها:
 فق ػرة (تعهػػؿ مػػِ تحقٓ ػػؽ ىػػكع هػػف اٚىس ػػجاـ كالتكافػػؽ لتىفٓػػذ الهٍ ػػاـ) كفق ػرة (ٓؤ ػػذ بػ ػ ارهسػ كلْ اٖقسػػاـ ىػػد همٓػػا الت طػػٓط) ،جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ( )4.023ككزف ىسػػبْ

( )80.455كٌْ بدرجا (كبٓرة).

 حصمت الفقرة رقـ ( )3،4مِ الكزف الىسبْ ( )%80.4كتعتبر ٌذي الىتٓجا كبٓرة.121
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و رى البرحث ارتفرع الوزن النسبي قد عود إلى:
 اٌتهاـ قٓادة إدارة هكافحا اله درات بإشراؾ الهس كلٓف لدٍٓا بعهمٓا الت طٓط. تعدد صكر ج ار ـ اله درات كتعقدٌا ٓتطمب ت طٓط جٓد بكاسطا جها ا. تكافر الجك التعاكىْ بٓف العاهمٓف بإدارة هكافحا اله درات. اٚىسجاـ بالهراحؿ اله تمفا أثىا تىفٓذ الهٍػاـ الهتعػددة لٙجػ ار ات اٖهىٓػا لهكافحػا جػ ار ـاله درات.

و تضح كذلك أن أدنى فقرت ن ىمر:
 فق ػرة (تعهػػؿ كفػػؽ طػػا إسػػتراتٓجٓا بشػػكؿ هىػػتظـ) ،جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ()3.591ككزف ىسبْ ( ،)71.818كٌْ بدرجا (كبٓرة).
 فقػ ػرة (تعه ػػؿ م ػػِ ترجه ػػا اٌٖ ػػداؼ بص ػػكرة قابم ػػا لمقٓ ػػاس كالتقٓ ػػٓـ) كفقػ ػرة (تق ػػكـ بتط ػػكٓرأٌػػدافٍا اٚس ػتراتٓجٓا بشػػكؿ كاض ػ كهكتػػكب) ،جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ( )3.727ككزف
ىسبْ ( ،)74.545كٌْ بدرجا (كبٓرة).

و رى البرحث انخفرض الوزن النسبي قد عود إلى:
 افتقار إدارة هكافحا اله درات لمكادر البشرم الهت صص بالت طٓط اٚستراتٓجْ.-

دـ هكاكبا التكجٍات الحدٓثا كاٖفكار التطكٓرٓا.

 غٓاب الهشاركا الحقٓقٓا هػع الجٍػات ذات العٛقػا لبىػااله درات.

طػا إسػتراتٓجٓا لهكافحػا جػ ار ـ

 ضعؼ ا٘رادة فْ تحمٓؿ ىقاط القكة كالضعؼ ككذلؾ الفرص كالتٍدٓدات. اٚىشغاؿ بالهٍاـ الكثٓرة ك دـ تكفر الكقت الكافْ لتصهٓـ ال طا اٚستراتٓجٓا.-

اىحصػػار الهعمكهػػات بأ ػػداد قضػػآا اله ػػدرات كالكهٓػػات الهضػػبكطا ،ك ػػدـ تػػكفر ىظػػاـ

هعمكهات هتكاهؿ.

 اٌٚتهاـ بالكاقع الحالْ كاٌهاؿ الهشكٛت اٚستراتٓجٓا التْ تتعمؽ بتطكر الهؤسسا مػِالهدل البعٓد ،كا ٚتقاد السا د بأف العهؿ لفترة هؤقتا.
-

دـ التأكد هف الظركؼ الهالٓا.
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 ضعؼ هعآٓر قٓاس درجا تحقٓؽ اٌٖداؼ. إغفاؿ البراهج التدرٓبٓا ػف اسػتٍداؼ اٖشػ اص الػذٓف تتطمػب هٍػاـ همٍػـ كاحتٓاجػاتٍـالفعمٓا لمت طٓط اٚستراتٓجْ.

من خالل الجدول السربق تضح:
حصؿ هجاؿ الت طٓط ككؿ مِ الكزف الىسبْ ( )%74.5كتعتبر ٌذي الىتٓجا إلِ حد ها كبٓرة.
جدول رقم ()5.4

وضح المتوسطرت واالنحرافرت المع رر ة والوزن النسبي لفقرات القسم الثرني /المحور األول
عمم ة التنظ م

الحسربي

االنحراف
المع رري

الوزن

 1تعهؿ كفؽ ٌٓكؿ تىظٓهْ كاض

4.045

0.970

80.909

هٓقسػػـ العىاصػػر الهكمفػػٓف بالهٛحقػػا اٖهىٓػػا مػػِ
 2الهىطقػػا الجغرافٓ ػػا الت ػػْ ٓشػػرؼ مٍٓ ػػا ك ػػؿ قس ػػـ

3.420

الفقرة

م

المتوسط

1.132

النسبي

68.409

الترت ب

الدرجة

*1

كبٓرة

7

كبٓرة

إلِ هىاطؽ فر ٓا هحددة
 3يٓكزع العهؿ لهىع اٚزدكاجٓا كالتدا ؿ باٖدكار
يٓقسػ ػػـ العهػ ػػؿ بهػ ػػا ٓػ ػػت ٛـ هػ ػػع هػ ػػؤٌٛت كقػ ػػدرات
4
الضباط كاٖفراد العاهمٓف
 5ترسخ هبادئ التفكٓض بهكجب اٖىظها كالقكاىٓف
ٓ 6تكفر لمعاهمٓف المكا
7

كالقكاىٓف لتحسٓف اٖدا

ٓتػػكفر كصػػؼ كاهػػؿ هكتػػكب لمهٍهػػات كالكاجبػػات

التْ ٓقكـ بٍا هد ار الدكا ر كهس كلْ اٖقساـ

تيح ػ ػػدد ال بػ ػ ػرات كاله ػ ػػؤٌٛت العمهٓ ػ ػػا كالهٍ ػ ػػارات
 8كالص ػ ػ ػػفات الش ص ػ ػ ػػٓا الهطمكب ػ ػ ػػا ٖدا بع ػ ػ ػػض

3.568

1.048

71.364

4

كبٓرة

3.341

1.092

66.818

*8

هتكسطا

3.659

1.027

73.182

3

كبٓرة

3.330

1.302

66.591

*9

هتكسطا

3.682

1.160

73.636

*2

كبٓرة

3.466

1.164

69.318

6

كبٓرة

الهٍاـ
9

تيكظػ ػػؼ التكىكلكجٓػ ػػا فػ ػػْ تىظػ ػػٓـ كتطػ ػػكٓر العهػ ػػؿ

ا٘دارم

3.545

1.134

70.909

3.795

0.794

75.909
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وقد تب ن من النترئج السربقة أن:
 درجػػا تطبٓػػؽ همٓػػا (التىظػػٓـ) فػػْ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا لجػ ار ـ اله ػػدرات فػػْ قطػػاع غػزةجا ت بهتكسط حسابْ ( )3.795ككزف ىسبْ ( ،)75.909كٌْ بدرجا (كبٓرة).
أعمى فقرت ن ىمر:
 فق ػرة (تعهػػؿ كفػػؽ ٌٓكػػؿ تىظٓهػػْ كاض ػ ) ،جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ( )4.045ككزف ىسػػبْ( ،)80.909كٌْ بدرجا (كبٓرة).
 فقرة (ٓتكفر كصؼ كاهؿ هكتػكب لمهٍهػات كالكاجبػات التػْ ٓقػكـ بٍػا هػد ار الػدكا ر كهسػ كلْاٖقساـ) ،جا ت بهتكسط حسابْ ( )3.682ككزف ىسبْ ( ،)73.636كٌْ بدرجا (كبٓرة).

و رى البرحث ارتفرع الوزن النسبي قد عود إلى:
 كضكح طكط السمطا كاٚتصاؿ بٓف الرؤسا كالهرؤكسٓف. إدارة هكافحا اله درات هرتبا مِ شكؿ هستكٓات فكؽ بعضٍا البعض. تقسٓـ ا٘دارة إلِ أفرع كدكا ر كأقساـ.أدنى فقرت ن ىمر:
 -فق ػرة (ٓتػػكفر لمعػػاهمٓف الم ػكا

كالق ػكاىٓف لتحسػػٓف اٖدا ) ،جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ()3.330

ككزف ىسبْ ( ،)66.591كٌْ بدرجا (هتكسطا).

(ٓقسـ العهؿ بها ٓت ٛـ هع هؤٌٛت كقدرات الضباط كاٖفراد العاهمٓف) ،جا ت بهتكسط
 فقرة يحسابْ ( )3.341ككزف ىسبْ ( ،)66.818كٌْ بدرجا (هتكسطا).
و رى البرحث انخفرض الوزن النسبي قد عود إلى:
 تغٓٓر كسف القكاىٓف ذات العٛقا ك دـ تكفٓرٌا لمعاهمٓف لٛطٛع مٍٓا. ضعؼ كسا ؿ ىشر المكا-

كالتعمٓهات.

دـ هكاكبا التطكر التكىكلكجْ فْ اٚتصاؿ كالتكاصؿ.

 ش ػػعكر الع ػػاهمٓف ب ػػأف اٖدكار كالهٍ ػػاـ هقس ػػها به ػػا  ٓ ٚػػت ٛـ ه ػػع ه ػػؤٌٛت كق ػػدرات الض ػػباطكاٖفراد العاهمٓف.
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جدول رقم ()5.5
وضح المتوسطرت واالنحرافرت المع رر ة والوزن النسبي لفقرات القسم الثرلث /المحور األول
عمم ة التوج و
م
1

الفقرة
تحػ ػ ػ ػ ػػرص القٓػ ػ ػ ػ ػػادة مػ ػ ػ ػ ػػِ اٚتصػ ػ ػ ػ ػػاؿ الهباشػ ػ ػ ػ ػػر
بالهرؤكسٓف لضهاف تىفٓذ الهٍاـ

تيه ػ ػػى الهكافػ ػ ػ ت الهادٓ ػ ػػا لمهب ػ ػػد ٓف كالهتهٓػ ػ ػزٓف
2
بالعهؿ
3
4

تيه ػ ػػى الحػ ػ ػكافز الهعىكٓ ػ ػػا لمهب ػ ػػد ٓف كالهتهٓػ ػ ػزٓف

بالعهؿ

ٓتهتػ ػػع العػ ػػاهمٓف بالفرصػ ػػا الٛزهػ ػػا لمتعبٓػ ػػر ػ ػػف
ار ٍـ

 5تت ذ القٓادة الق اررات بصكرة تشاركٓا
6
7

تقكـ القٓادة بىقؿ ار كحاجات الهرؤكسٓف لمقٓادة
العمٓا
تطمػػ ػػع القٓػ ػ ػػادة بصػ ػ ػػكرة س ػ ػ ػرٓعا مػ ػ ػػِ اٖحػ ػ ػػداث
الطار ا الغٓر ا تٓادٓا شفكٓان كبتقرٓر هكتكب

 8تكفر القٓادة البدٓؿ ضهف الهكاصفات الهطمكبا

الحسربي

االنحراف
المع رري

الوزن

المتوسط

4.261

0.795

85.227

*1

2.545

1.347

50.909

*8

قمٓما

3.136

1.374

62.727

*7

هتكسطا

3.364

1.126

67.273

5

هتكسطا

3.330

1.181

66.591

6

هتكسطا

3.568

0.992

71.364

3

كبٓرة

4.125

1.004

82.500

*2

كبٓرة

3.420

0.906

68.409

4

كبٓرة

3.841

0.668

76.818

النسبي

الترت ب

الدرجة
كبٓرة جدا

وقد تب ن من النترئج السربقة أن:
 درجػػا تطبٓػػؽ همٓػػا (التكجٓػػً) فػػْ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا لجػ ار ـ اله ػػدرات فػػْ قطػػاع غػزةجا ت بهتكسط حسابْ ( )3.841ككزف ىسبْ ( ،)76.818كٌْ بدرجا (كبٓرة).
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أعمى فقرت ن ىمر:
 فقػ ػرة (تح ػػرص القٓ ػػادة م ػػِ اٚتص ػػاؿ الهباش ػػر بالهرؤكس ػػٓف لض ػػهاف تىفٓ ػػذ الهٍ ػػاـ) ،ج ػػا تبهتكسط حسابْ ( )4.261ككزف ىسبْ ( ،)85.227كٌْ بدرجا (كبٓرة جدا).
 فقػ ػرة (تطم ػػع القٓ ػػادة بص ػػكرة سػ ػرٓعا م ػػِ اٖح ػػداث الطار ػػا الغٓ ػػر ا تٓادٓ ػػا ش ػػفكٓان كبتقرٓ ػػرهكتكب) ،جا ت بهتكسط حسابْ ( )4.125ككزف ىسبْ ( ،)82.500كٌْ بدرجا (كبٓرة).

و رى البرحث ارتفرع الوزن النسبي قد عود إلى :
 تكافر كسا ؿ اٚتصاؿ كالٍكاتؼ الهحهكلا كها تحهمً هف ههٓػزات كالػدا رة الهغمقػا التػْ تتػٓاٚتصاؿ بٓف العاهمٓف برسكـ رهزٓا .

 حرص القٓادة مِ رفع الركح الهعىكٓا لمهرؤكسٓف . تتطمب طبٓعا الهٍاـ اٚتصاؿ الهباشر بالهرؤكسٓف كاطٛع القٓادة باٖحداث الطار ا .أدنى فقرت ن ىمر:
 فقػ ػ ػرة (تيه ػ ػػى الهكافػ ػ ػ ت الهادٓ ػ ػػا لمهب ػ ػػد ٓف كالهتهٓػ ػ ػزٓف بالعه ػ ػػؿ) ،ج ػ ػػا ت بهتكس ػ ػػط حس ػ ػػابْ( )2.545ككزف ىسبْ ( ،)50.909كٌْ بدرجا (قمٓما).
 فقػ ػ ػرة (تيه ػ ػػى الحػ ػ ػكافز الهعىكٓ ػ ػػا لمهب ػ ػػد ٓف كالهتهٓػ ػ ػزٓف بالعه ػ ػػؿ) ،ج ػ ػػا ت بهتكس ػ ػػط حس ػ ػػابْ( )3.136ككزف ىسبْ ( ،)62.727كٌْ بدرجا (هتكسطا).
و رى البرحث انخفرض الوزن النسبي قد عود إلى:
 ضعؼ الهكارد الهالٓا. الثقافا السا دة بأف العاهمٓف ٓتمقكف راتبان كهكظفٓف.-

دـ تفعٓؿ القكاىٓف الهتعمقا بالحكافز كالهكاف ت الهادٓا لمهبد ٓف بالعهؿ.

-

دـ الربط بٓف تحسٓف اٖدا بالهٍاـ كهى الحكافز كالهكاف ت.

-

دـ هعرفا العاهمٓف بالسٓاسا التْ بهكجبٍا تىظـ كتهى الهكاف ت الهادٓا كالحكافز.

 الح ػكافز اله صصػػا  ٚترضػػْ رغبػػات هسػػتحقٍٓا ،أك أف الح ػكافز أك الهكاف ػ ت الهادٓػػا غٓػػرىٓا.
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جدول رقم ()5.6
وضح المتوسطرت واالنحرافرت المع رر ة والوزن النسبي لفقرات القسم الرابع /المحور األول
عمم ة الرقربة
م
1

الفقرة
تس ػػت دـ كس ػػا ؿ رقابٓ ػػا تهت ػػاز بالكض ػػكح لجهٓ ػػع

العاهمٓف

 2تتأكد هف إهكاىٓا تطبٓؽ ال طط الهراد تحقٓقٍا
3
4
5

تسػػعِ لمتأكػػد هػػف أف اٖىشػػطا كا٘جػ ار ات تسػػٓر
كفؽ القكاىٓف كالتعمٓهات الصادرة
تعه ػػؿ م ػػِ تص ػػحٓ ه ػػا ٓح ػػدث ه ػػف اىح ارفػ ػػات
كتجىب كقك ٍا هستقبٛن

تٍتـ بهراقبػا هسػتكل رضػا أ ضػا الىٓابػا العاهػا

هف أدا العاهمٓف فْ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا

يٓح ػػدد الكق ػػت ال ػػذم تج ػػرم فٓ ػػً الرقاب ػػا ب ػػدكف أم
6
هعكقات

الحسربي

االنحراف
المع رري

الوزن

المتوسط

3.557

1.183

71.136

3

3.352

1.062

67.045

*6

هتكسطا

3.648

1.125

72.955

*1

كبٓرة

3.591

1.171

71.818

*2

كبٓرة

3.534

1.164

70.682

4

كبٓرة

3.420

1.090

68.409

*5

كبٓرة

3.489

0.953

69.773

النسبي

الترت ب

الدرجة
كبٓرة

وقد تب ن من النترئج السربقة أن:
 درجا تطبٓؽ همٓا (الرقابا) فْ ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحػا جػ ار ـ اله ػدرات بقطػاع غػزةجا ت بهتكسط حسابْ ( )3.489ككزف ىسبْ ( ،)69.773كٌْ بدرجا (كبٓرة).

أعمى فقرت ن ىمر:
 فق ػرة (تسػػعِ لمتأكػػد هػػف أف اٖىشػػطا كا٘ج ػ ار ات تسػػٓر كفػػؽ الق ػكاىٓف كالتعمٓهػػات الصػػادرة)،جا ت بهتكسط حسابْ ( )3.648ككزف ىسبْ ( ،)72.955كٌْ بدرجا (كبٓرة).

 فقرة (تعهؿ مِ تصحٓ ها ٓحدث هف اىحرافات كتجىب كقك ٍػا هسػتقبٛن) ،جػا ت بهتكسػطحسابْ ( )3.591ككزف ىسبْ ( ،)71.818كٌْ بدرجا (كبٓرة).
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و رى البرحث ارتفرع الوزن النسبي قد عود إلى:
 جكٚت التفتٓش مِ دكا ر كأقساـ إدارة هكافحا اله درات. اٌٚتهاـ باٖ راض كالظكاٌر السمبٓا التْ تحدث أثىا تىفٓذ الهٍاـ. العٛج ا٘ٓجابْ لٛىحرافات السمبٓا.أدنى فقرت ن ىمر:
 فقػرة (تتأكػػد هػػف إهكاىٓػػا تطبٓػػؽ ال طػػط الهػراد تحقٓقٍػػا) ،جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ()3.352ككزف ىسبْ ( ،)67.045كٌْ بدرجا (هتكسطا).

(ٓح ػػدد الكق ػػت ال ػػذم تج ػػرم فٓ ػػً الرقاب ػػا ب ػػدكف أم هعكق ػػات) ،ج ػػا ت بهتكس ػػط حس ػػابْ
 فقػ ػرة ي( )3.420ككزف ىسبْ ( ،)68.409كٌْ بدرجا (كبٓرة).
و رى البرحث انخفرض الوزن النسبي قد عود إلى:
 غٓاب هشاركا الجٍات اله تصا بالرقابا فْ إ داد ال طط.-

دـ الهعرفا بأسباب فشؿ بعض ال طط.

 قما الهكارد المكجستٓا التْ تسٍؿ هٍاـ الرقابا.-

دـ تقدٓر القٓادة لمفا دة الهرجكة هف الرقابا.

 اىشغاؿ الرقابا بالتحقٓؽ فْ الشكاكل الهقدها ضد العاهمٓف. قما أ داد الكادر البشرم اله تص بالرقابا. 5.2النترئج المتعمقة برلسؤال الثرني
ٓىص السؤاؿ الثاىْ مِ ها ٓمْ:
ها درجا تحقٓؽ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة أٌدافٍا؟
كلقد تـ ا٘جابا مِ ٌذا السؤاؿ باست داـ الهتكسطات كاٚىحرافات الهعٓارٓا كالكزف الىسػبْ ،كهػا

ٌك هبٓف فْ الجداكؿ التالٓا:
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جدول رقم ()5.7
وضح المتوسطرت واالنحرافرت المع رر ة والوزن النسبي لممحور الثرني وفقراتو
م
1

الفقرة
هكافحا اله ػدرات مػِ الهسػتكل الهحمػْ ،كالحػد

هف تٍرٓبٍا كاىتشارٌا بٓف أفراد الهجتهع

الحسربي

االنحراف
المع رري

الوزن

المتوسط

3.875

1.037

77.500

النسبي

الترت ب

الدرجة

*2

كبٓرة

الهسػ ػػاٌها فػ ػػْ التك ٓػ ػػا الكقا ٓػ ػػا كتكػ ػػكٓف ك ػ ػػْ

2

ص ػػحْ كاجتهػ ػػا ْ كثق ػػافْ لػػػدل أفػ ػراد الهجتهػ ػػع
بأضػ ػ ػرار اله ػ ػػدرات كس ػ ػػك اس ػ ػػتعهاؿ اله ػ ػػؤثرات

3.977

0.982

79.545

كبٓرة

*1

العقمٓا
3
4
5
6
7

الهساٌها فْ تأٌٓؿ الهػدهىٓف كا ػادة دهجٍػـ فػْ
الهجتهع ٚستكهاؿ دكرٌـ الهطمكب

تحقٓؽ هبدأ التعاكف كتىسػٓؽ الجٍػكد هػع الجٍػات

الحككهٓا كالهؤسسات اٌٖمٓا ذات العٛقا

تىهٓػػا الهػكارد البشػرٓا العاهمػػا فػػْ هجػػاؿ هكافحػػا

اله درات كرفع هستكل اٖدا لدٍٓـ

السػ ػػعْ لمحصػ ػػكؿ مػ ػػِ اٖجٍ ػ ػزة التقىٓػ ػػا كالفىٓػ ػػا
التْ تتٓ تىفٓذ الهٍاـ الهككما بهٍىًٓ كاهما

د ـ كرفد الدراسات كالبحكث ذات العٛقا بهجاؿ

هكافحا اله درات بالهعمكهات

2.864

1.279

57.273

*7

هتكسطا

3.170

1.252

63.409

5

هتكسطا

3.432

1.059

68.636

3

كبٓرة

3.011

1.291

60.227

*6

هتكسطا

3.284

1.103

65.682

4

هتكسطا

3.580

0.813

71.591

وقد تب ن من النترئج السربقة أن:
 درج ػػا تحقٓ ػػؽ إدارة ا٘جػ ػ ار ات اٖهىٓ ػػا لجػ ػ ار ـ اله ػػدرات ف ػػْ قط ػػاع غػ ػزة ٌٖ ػػدافٍا ج ػػا تبهتكسط حسابْ ( )3.580ككزف ىسبْ ( ،)71.591كٌْ بدرجا (كبٓرة).
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أعمى فقرت ن ىمر:
 فقػ ػرة (الهس ػػاٌها ف ػػْ التك ٓ ػػا الكقا ٓ ػػا كتك ػػكٓف ك ػػْ ص ػػحْ كاجته ػػا ْ كثق ػػافْ ل ػػدل أفػ ػرادالهجته ػػع بأضػ ػرار اله ػػدرات كس ػػك اس ػػتعهاؿ اله ػػؤثرات العقمٓ ػػا) ،ج ػػا ت بهتكس ػػط حس ػػابْ

( )3.977ككزف ىسبْ ( ،)79.545كٌْ بدرجا (كبٓرة).

 فقػ ػرة (هكافح ػػا اله ػػدرات م ػػِ الهس ػػتكل الهحم ػػْ ،كالح ػػد ه ػػف تٍرٓبٍ ػػا كاىتش ػػارٌا ب ػػٓف أفػ ػرادالهجته ػ ػػع) ،ج ػ ػػا ت بهتكس ػ ػػط حس ػ ػػابْ ( )3.875ككزف ىس ػ ػػبْ ( ،)77.500كٌ ػ ػػْ بدرج ػ ػػا

(كبٓرة).

و رى البرحث ارتفرع الوزن النسبي قد عود إلى :
 شعكر العاهمٓف بتحقٓؽ الحد هف التٍرٓب كالحد هف اٚىتشار بٓف أفراد الهجتهع. تعب ا اٚستباىا جا ت هتزاهىا هع الحهما الهصرٓا ٘غٛؽ اٖىفاؽ. ههارسا كسا ؿ هتعددة لمتثقٓؼ الصحْ بأضرار اله درات. اى فاض الكهٓات الهضبكطا ٖكثر العقاقٓر تداكٚن بالتكازم هع الشدة بالهٛحقا اٖهىٓا. ا تفا العدٓد هف اله درات كاٖفٓكف كالكككآٓف كالٍركٓٓف.أدىِ فقرتٓف ٌها:
 فقرة (الهساٌها فْ تأٌٓؿ الهدهىٓف كا ادة دهجٍـ فػْ الهجتهػع ٚسػتكهاؿ دكرٌػـ الهطمػكب)،جا ت بهتكسط حسابْ ( )2.864ككزف ىسبْ ( ،)57.273كٌْ بدرجا (هتكسطا).
 فق ػرة (السػػعْ لمحصػػكؿ مػػِ اٖجٍ ػزة التقىٓػػا كالفىٓػػا التػػْ تتػػٓ تىفٓػػذ الهٍػػاـ الهككمػػا بهٍىٓػػًكاهم ػ ػ ػػا) ،ج ػ ػ ػػا ت بهتكس ػ ػ ػػط حس ػ ػ ػػابْ ( )3.011ككزف ىس ػ ػ ػػبْ ( ،)60.227كٌ ػ ػ ػػْ بدرج ػ ػ ػػا

(هتكسطا).
و رى البرحث انخفرض الوزن النسبي قد عود إلى:
 اٚفتقار لهصحات ٛج كتأٌٓؿ الهدهىٓف. ضعؼ التأٌٓؿ الهٍىْ كاٚجتها ْ لمهتعافٓف هف ا٘دهاف. تشدٓد الحصار أ اؽ الحصكؿ مِ اٖجٍزة التقىٓا كالفىٓا.131




 5.3النترئج المتعمقة برلسؤال الثرلث
ٓىص السؤاؿ الثالث مِ ها ٓمْ:
ها الهعكقات التْ تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات

بقطاع غزة؟

كلقد تـ ا٘جابا مِ ٌذا السؤاؿ باست داـ الهتكسطات كاٚىحرافات الهعٓارٓا كالكزف الىسبْ ،كها

ٌك هبٓف فْ الجداكؿ التالٓا:

جدول رقم ()5.8
وضح المتوسطرت واالنحرافرت المع رر ة والوزن النسبي لممحور الثرلث وفقراتو
م

المتوسط االنحراف

4.398

1.045

87.955

3

كبٓرة جدا

4.375

1.128

87.500

4

كبٓرة جدا

4.352

0.971

87.045

5

كبٓرة جدا

4.148

1.067

82.955

8

كبٓرة

4.273

1.036

85.455

6

كبٓرة جدا

6

قما دد الهراكز الطبٓا لعٛج كتأٌٓؿ الهدهىٓف

4.557

0.856

91.136

*1

كبٓرة جدا

7

بطئ إج ار ات الهحاكها لمهتٍهٓف بج ار ـ اله درات

4.114

0.988

82.273

10

كبٓرة

8

ضعؼ التىسٓؽ كالتعاكف بٓف دكا ر كأقساـ الهكافحا

3.148

1.130

62.955

*19

هتكسطا

9

دـ تعاكف الجهٍكر هع أجٍزة الهكافحا

3.511

0.947

70.227

*18

كبٓرة

10

دـ التدرٓب الكافْ لهىفذم طط الهكافحا

3.625

0.926

72.500

17

كبٓرة

 11استفادة الهجرهٓف هف التقدـ العمهْ كالتقىْ

3.909

0.942

78.182

15

كبٓرة

1
2
3
4
5

الفقرة

الوزن

الترت ب

الدرجة

الحسربي المع رري

ػػدـ ت ػػكفر اٖجٍػ ػزة الحدٓث ػػا كالكافٓ ػػا لض ػػبط أىش ػػطا

التٍرٓب كلهراقبا الحدكد كهدا ؿ الهحافظات

ػ ػػدـ كج ػ ػػكد تع ػ ػػاكف دكل ػ ػػْ فع ػ ػػاؿ لهكافح ػ ػػا أىش ػ ػػطا

ا٘تجار كالتعاطْ

ػػدـ كجػػكد أ ػػداد كافٓػػا كهؤٌمػػا لتىفٓػػذ طػػا هتكاهمػػا

لمحد هف ج ار ـ اله درات

غٓ ػ ػػاب الػ ػ ػرادع ال ػ ػػذم ٓحق ػ ػػؽ ال ػ ػػردع الع ػ ػػاـ كال ػ ػػاص
لمهتعاهمٓف بصكر ج ار ـ اله درات

تعدد الجٍػات الرقابٓػا مػِ العػاهمٓف فػْ إدارة هكافحػا

اله درات
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12

اٚست داـ السٓئ لبعض الهٍىٓٓف كاٖطبا كالصٓادلا

3.886

0.976

77.727

16

كبٓرة

4.091

0.866

81.818

11

كبٓرة

3.966

0.903

79.318

13

كبٓرة

 15ا٘فراج بكفالا ف الهتٍهٓف بج ار ـ اله درات

4.136

1.243

82.727

9

كبٓرة

 16تدىْ هعىكٓات ىاصر الهٛحقا اٖهىٓا

3.932

0.980

78.636

14

كبٓرة

4.432

0.855

88.636

*2

كبٓرة جدا

4.080

0.861

81.591

12

كبٓرة

4.216

1.066

84.318

7

كبٓرة جدا

لهٍاـ كظا فٍـ

 13افتقار الهعالجا لدكافع التعاطْ بالهجتهع
14

17
18
19

تص ػ ػ ػػا د أىش ػ ػ ػػطا اله ػ ػ ػػدرات كتى ػ ػ ػػكع ص ػ ػ ػػكر جػ ػ ػ ػ ار ـ
اله درات

قمػػا ا٘هكاىٓػػات الهادٓػػا الهتاحػػا لمجٍػػات القا هػػا مػػِ
إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا

ىقػػص التػػدرٓب كالتأٌٓػػؿ الفىػػْ كالهٍىػػْ ه ػكازاة بتطػػكر
أسالٓب الهٍربٓف كتجار اله درات
شهكؿ تجار اله درات كالهٍربٓف إجػازات بٓتٓػً كالعفػك
ف بعضٍـ لقضا ٍـ ثمثْ الهدة

86.136 0.748 4.307
وقد تب ن من النترئج السربقة أن:
 الهعكقػػات التػػْ تحػػد هػػف فا مٓػػا ككفػػا ة إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا لجػ ار ـ اله ػػدرات فػػْ قطػػاعغزة جا ت بهتكسط حسابْ ( )4.307ككزف ىسبْ ( ،)86.136كٌْ بدرجا (كبٓرة جدا).

أعمى فقرت ن ىمر:
 فقػرة (قمػا ػدد اله اركػز الطبٓػا لعػٛج كتأٌٓػؿ الهػدهىٓف) ،جػا ت بهتكسػط حسػػابْ ()4.557ككزف ىسبْ ( ،)91.136كٌْ بدرجا (كبٓرة جدا).

 فقرة (قما ا٘هكاىٓػات الهادٓػا الهتاحػا لمجٍػات القا هػا مػِ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػا) ،جػا تبهتكسط حسابْ ( )4.432ككزف ىسبْ ( ،)88.636كٌْ بدرجا (كبٓرة جدا).
الهٛحظ بأف ىتٓجا الفقرة رقـ ( ")6قما دد اله اركػز الطبٓػا لعػٛج كتأٌٓػؿ الهػدهىٓف" بػكزف ىسػبْ
( )%91.1كٌػػْ درجػػا كبٓػرة جػػدان ا تمفػػت ىسػػبٓان هػػع د ارسػػا (السػػبٓعْ )2005،التػػْ جػػا ت فٍٓػػا
ىتٓجػػا الفقػرة " ػػدـ تػػكفر أهػػاكف ٚسػػتٓعاب كػػؿ هػػف ٓرغبػػكف فػػْ العػػٛج هػػف ا٘دهػػاف" بػػكزف ىسػػبْ

( ،)% 83.2بٓىه ػػا ج ػػا ت ىتٓج ػػا الفقػ ػرة رق ػػـ ( " )6ػػدـ ت ػػكفر اٖجٍػ ػزة الحدٓث ػػا كالكافٓ ػػا لض ػػبط
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أىشػػطا التٍرٓػػب كلهراقبػػا الحػػدكد كهػػدا ؿ الهحافظػػات "بػػكزف ىسػػبْ ( )%87.9ه تمفػػا ىسػػبٓان هػػع
ىف ػػس الد ارس ػػا (الس ػػبٓعْ  )2005،الت ػػْ ج ػػا ت فٍٓ ػػا ىتٓج ػػا الفقػ ػرة " ػػدـ ت ػػكفر اٖجٍػ ػزة الكافٓ ػػا
كالحدٓثا لهراقبا الحدكد كالهىافذ الحدكدٓا " بكزف ىسبْ (.)% 73.4

و رى البرحث ارتفرع الوزن النسبي قد عود إلى:
 غٓػػاب دكر ك ازرة الصػػحا الفمسػػطٓىٓا كهؤسسػػات الهجتهػػع الهػػدىْ بإىشػػا ه اركػػز طبٓػػا لعػػٛجالهدهىٓف .

 حالا اٚىقساـ السٓاسْ. تشدٓد الحصار مِ قطاع غزة.أدنى فقرت ن ىمر:
 فق ػ ػرة (ضػ ػػعؼ التىسػ ػػٓؽ كالتعػ ػػاكف بػ ػػٓف دكا ػ ػػر كأقسػ ػػاـ الهكافحػ ػػا) ،جػ ػػا ت بهتكسػ ػػط حسػ ػػابْ( )3.148ككزف ىسبْ ( ،)62.955كٌْ بدرجا (هتكسطا).

 فقػرة ( ػػدـ تعػػاكف الجهٍػػكر هػػع أجٍػزة الهكافحػػا) ،جػػا ت بهتكسػػط حسػػابْ ( )3.511ككزفىسبْ ( ،)70.227كٌْ بدرجا (كبٓرة).

الهٛحػػظ بػػأف ىتٓجػػا الفقػرة رقػػـ ( " )8ػػدـ تعػػاكف الجهٍػػكر هػػع أجٍػزة الهكافحػػا "اتفقػػت ىسػػبٓان هػػع

دراسا (السبٓعْ  )2005،التْ جا ت فٍٓػا ىتٓجػا الفقػرة " ػدـ كجػكد تعػاكف بػٓف الجهٍػكر كأجٍػزة
الهكافحا " بكزف ىسبْ (.)% 73

و رى البرحث انخفرض الوزن النسبي قد عود إلى:

 هساٌها الجهٍكر فْ هكافحا ج ار ـ اله درات.-

دـ فا مٓا التىسٓؽ بٓف أفرع كدكا ر كأقساـ الهكافحا.

 :5.4النترئج المتعمقة برلسؤال الرابع
ٓىص السؤاؿ الرابع مِ ها ٓمْ:

ٌؿ تكجد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع
إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة تعزل لهتغٓرات( :الرتبا

العسكرٓا ،العهر ،الهستكل التعمٓهْ ،هكاف العهؿ ،دد هرات الهشاركا فْ الهٛحقات اٖهىٓا،
دد هرات الهشاركا فْ براهج كأىشطا التك ٓا الكقا ٓا)؟
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كتهت صٓاغا ٌذا السؤاؿ بالفرضٓات التالٓا:
الفرض ة األولى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصرئ ة عند مستوى داللة ( )α≤0.05ب ن متوسط التقد رات لواقع

إدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات بقطرع غزة تعزى لمتة ر الرتبة العسكر ة.

كلقد تـ التحقؽ هف صحا ٌذي الفرضٓا باست داـ ا تبار  ،One-Way ANOVAكها ٌك هبٓف

فْ الجدكؿ التالْ:

جدول رقم ()5.9

وضح مصدر التبر ن ومجموع المربعرت ودرجرت الحر ة ومتوسط المربعرت وق مة صفص وق مة
صSig.ص ومستوى الداللة تعزى لمتة ر الرتبة العسكر ة

المربعرت

درجرت
الحر ة

متوسط

بٓف الهجهك ات

5.616

4

1.404

دا ؿ الهجهك ات

44.483

83

0.536

الهجهكع

50.099

87

بٓف الهجهك ات

1.877

4

0.469

دا ؿ الهجهك ات

55.567

83

0.669

الهجهكع

57.443

87

الهعكقات التْ

بٓف الهجهك ات

1.189

4

0.297

تقمؿ هف الفا مٓا

دا ؿ الهجهك ات

47.526

83

0.573

الهجهكع

48.716

87

ب ن المجموعرت

1.157

4

0.289

داخل المجموعرت

23.652

83

0.285

المجموع

24.809

87

المحور
درجا تطبٓؽ

العهمٓات ا٘دارٓا
درجا تحقٓؽ
اٌٖداؼ

كالكفا ة

االستبرنة ككل

المصدر

مجموع

المربعرت

ق مة
صفص

ق مة

Sig..

0.041 2.620

الداللة
دالا*

 0.594 0.701غٓر دالا

 0.722 0.519غٓر دالا

 0.404 1.015غ ر دالة

* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )83 4ك ىد هستكل دٚلا (2.53 = )0.05
* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )83 4ك ىد هستكل دٚلا (3.05 = )0.01
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وقد تب ن من النترئج السربقة:
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أقؿ هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ اٚستباىا ككؿ كفْ هحاكر
مِ

اٚستباىا الثاىْ كالثالث ،كٌذا ٓدؿ

دـ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا

ىد

هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ
هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة تعزل لهتغٓر الرتبا العسكرٓا.
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أكبر هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ هحكر اٚستباىا اٖكؿ ،كٌذا
ٓدؿ مِ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط
التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة تعزل

لهتغٓر الرتبا العسكرٓا.

ك٘ٓجاد الفركؽ بٓف الهجهك ات تـ است داـ ا تبار  ،LSDكها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ التالْ:
جدول رقم ()5.10
وضح الفروق ب ن المجموعرت تعزى لمتة ر الرتبة العسكر ة برلنسبة لممحور األول
الرتبة العسكر ة

مالزم

.1مالزم

1

.2مالزم أول

-0.024

1

.3نق ب

0.332

0.356

.4رائد

-0.628* -0.273 -0.297

.5مقدم ف عمى

0.893

مالزم أول

*0.917

نق ب

رائد

مقدم ف عمى

1
0.561

1
*1.189

1

كقد تبٓف هف الىتا ج السابقا:
ٓ كجد فركؽ بٓف هجهك ا ( ار د) كهجهك ا (ىقٓب) ،كلصال هجهك ا (ىقٓب).
ٓ كجد فركؽ بٓف هجهك ا (هقدـ فأ مِ) كهجهك ا (هٛزـ أكؿ) ،كلصال هجهك ا (هقدـ
فأ مِ).
ٓ كجد فركؽ بٓف هجهك ا (هقدـ فأ مِ) كهجهك ا ( ار د) ،كلصال
فأ مِ).
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كقد تعزك الىتا ج السابقا إلِ أف رتبا هقدـ فأ مِ تعتبر رتبا هدٓر اـ أك هف ٓىكبً كٓهثمكف
سمطا إصدار الق اررات كالتعمٓهات ،بٓىها رتبا الهٛزـ أكؿ كالىقٓب ٓعهمكف بالهٍاـ الهٓداىٓا كرتبا

ال ار د غالبان طبٓعا أ هالٍـ إدارٓا  ،كقد ا تمفت الىتٓجا هع دراسا ( مٓؿ. )2010،
الفرض ة الثرن ة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصرئ ة عند مستوى داللة ( )α≤0.05ب ن متوسط التقد رات لواقع

إدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات بقطرع غزة تعزى لمتة ر العمر.

كلقد تـ التحقؽ هف صحا ٌذي الفرضٓا باست داـ ا تبار  ،One-Way ANOVAكها ٌك هبٓف

فْ الجدكؿ التالْ:

جدول رقم ()5.11

وضح مصدر التبر ن ومجموع المربعرت ودرجرت الحر ة ومتوسط المربعرت وق مة صفص وق مة
صSig.ص ومستوى الداللة تعزى لمتة ر العمر
المربعرت

درجرت
الحر ة

متوسط

بٓف الهجهك ات

1.782

3

0.594

دا ؿ الهجهك ات

48.317

84

0.575

الهجهكع

50.099

87

بٓف الهجهك ات

0.089

3

0.030

دا ؿ الهجهك ات

57.354

84

0.683

الهجهكع

57.443

87

بٓف الهجهك ات

2.801

3

0.934

تقمؿ هف الفا مٓا

دا ؿ الهجهك ات

45.915

84

0.547

كالكفا ة

الهجهكع

48.716

87

ب ن المجموعرت

0.992

3

0.331

داخل المجموعرت

23.817

84

0.284

المجموع

24.809

87

المحور
درجا تطبٓؽ

العهمٓات ا٘دارٓا
درجا تحقٓؽ
اٌٖداؼ

الهعكقات التْ

االستبرنة ككل

المصدر

مجموع

المربعرت

ق مة
صفص

ق مة

Sig..

الداللة

 0.382 1.033غٓر دالا

 0.988 0.043غٓر دالا

 0.172 1.708غٓر دالا

 0.328 1.166غ ر دالة

* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )84 3ك ىد هستكل دٚلا (2.76 = )0.05
* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )84 3ك ىد هستكل دٚلا (4.13 = )0.01
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وقد تب ن من النترئج السربقة:
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أقؿ هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ اٚستباىا ككؿ كفْ جهٓع هحاكر
اٚستباىا ،كٌذا ٓدؿ مِ دـ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ()α≤0.05
بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة

تعزل لهتغٓر العهر.
كقد ٓعكد ذلؾ إلِ أف طبٓعا إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا ٓ ٚؤثر كثٓ ار العهر الزهىْ لمعاهمٓف فٍٓا

كأف ىظراتٍـ  ٚت تمؼ كثٓ ارن بغض الىظر

ف العهر ،كتتفؽ تمؾ الىتٓجا هع دراسا

( مٓؿ.)2010،
الفرض ة الثرلثة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصرئ ة عند مستوى داللة ( )α≤0.05ب ن متوسط التقد رات لواقع

إدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات في قطرع غزة تعزى لمتة ر المستوى

التعم مي ،ولقد تم التحقق من صحة الفرض ة برستخدام اختبرر  ،One-Way ANOVAكمر

ىو مب ن في الجدول الترلي:
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جدول رقم ()5.12
وضح مصدر التبر ن ومجموع المربعرت ودرجرت الحر ة ومتوسط المربعرت وق مة صفص وق مة
صSig.ص ومستوى الداللة تعزى لمتة ر المستوى التعم مي

المربعرت

درجرت
الحر ة

متوسط

بٓف الهجهك ات

1.327

3

0.442

دا ؿ الهجهك ات

48.772

84

0.581

الهجهكع

50.099

87

بٓف الهجهك ات

0.177

3

0.059

دا ؿ الهجهك ات

57.266

84

0.682

الهجهكع

57.443

87

بٓف الهجهك ات

2.334

3

0.778

تقمؿ هف الفا مٓا

دا ؿ الهجهك ات

46.382

84

0.552

كالكفا ة

الهجهكع

48.716

87

ب ن المجموعرت

0.171

3

0.057

داخل المجموعرت

24.638

84

0.293

المجموع

24.809

87

المحور
درجا تطبٓؽ
العهمٓات ا٘دارٓا
درجا تحقٓؽ
اٌٖداؼ

الهعكقات التْ

االستبرنة ككل

المصدر

مجموع

المربعرت

ق مة
صفص

ق مة

Sig..

مستوى

 0.519 0.762غٓر دالا

 0.967 0.086غٓر دالا

 0.246 1.409غٓر دالا

 0.900 0.194غ ر دالة

* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )84 3ك ىد هستكل دٚلا (2.76 = )0.05
* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )84 3ك ىد هستكل دٚلا (4.13 = )0.01
كقد تبٓف هف الىتا ج السابقا :
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أقؿ هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ اٚستباىا ككؿ كفْ جهٓع هحاكر
اٚستباىا ،كٌذا ٓدؿ مِ دـ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ()α≤0.05
بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة

تعزل لهتغٓر الهستكل التعمٓهْ كٓرل الباحث أف ذلؾ ٓعكد إلِ أٌهٓا إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا
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بغض الىظر ف الهؤٌٛت العمهٓا ،كاف إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا تحتاج إلِ هٍارات همٓا،
كتتفؽ ٌذي الىتٓجا هع دراسا ( مٓؿ.)2010،
الفرض ة الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصرئ ة عند مستوى داللة ( )α≤0.05ب ن متوسط التقد رات لواقع

إدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات بقطرع غزة تعزى لمتة ر مكرن العمل.

كلقد تـ التحقؽ هف صحا الفرضٓا باست داـ ا تبار،One-Way ANOVAكها ٌك هبٓف فْ

الجدكؿ التالْ:

جدول رقم ()5.13

وضح مصدر التبر ن ومجموع المربعرت ودرجرت الحر ة ومتوسط المربعرت وق مة صفص وق مة
صSig.ص ومستوى الداللة تعزى لمتة ر مكرن العمل
المربعرت

درجرت
الحر ة

متوسط

بٓف الهجهك ات

23.904

5

4.781

دا ؿ الهجهك ات

26.195

82

0.319

الهجهكع

50.099

87

بٓف الهجهك ات

6.384

5

1.277

دا ؿ الهجهك ات

51.059

82

0.623

الهجهكع

57.443

87

بٓف الهجهك ات

2.373

5

0.475

تقمؿ هف الفا مٓا

دا ؿ الهجهك ات

46.343

82

0.565

كالكفا ة

الهجهكع

48.716

87

ب ن المجموعرت

5.548

5

1.110

داخل المجموعرت

19.261

82

0.235

المجموع

24.809

87

المحور
درجا تطبٓؽ
العهمٓات ا٘دارٓا
درجا تحقٓؽ
اٌٖداؼ

الهعكقات التْ

االستبرنة ككل

المصدر

مجموع

المربعرت

ق مة
صفص

ق مة

Sig..

0.000 14.966

2.051

0.840

الداللة
دالا*

 0.080غٓر دالا

 0.525غٓر دالا

0.001 4.724

* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )82 5ك ىد هستكل دٚلا (2.37 = )0.05
* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )82 5ك ىد هستكل دٚلا (3.34 = )0.01
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وقد تب ن من النترئج السربقة:
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أكبر هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ اٚستباىا ككؿ كفْ الهحكر
اٖكؿ ،كٌذا ٓدؿ مِ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ()α≤0.05

بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع
غزة تعزل لهتغٓر هكاف العهؿ.
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أقؿ هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ الهحكر الثاىْ كالثالث ،كٌذا ٓدؿ

مِ دـ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط

التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات بقطاع غزة تعزل

لهتغٓر هكاف العهؿ.

التالٓا:

ك٘ٓجاد الفركؽ بٓف الهجهك ات تـ است داـ ا تبار شٓفًٓ ،كها ٌك هبٓف فْ الجداكؿ
جدول رقم ()5.14
وضح الفروق ب ن المجموعرت تعزى لمتة ر مكرن العمل برلنسبة لالستبرنة ككل

مكرن العمل

اإلدارة

العرمة

إدارة

الشمرل

إدارة
غزة

إدارة

الوسطى

إدارة

خرن ونس

.1ا٘دارة العاها

1

.2إدارة الشهاؿ

-0.155

1

.3إدارة غزة

*-0.783

-0.628

1

.4إدارة الكسطِ

-0.352

-0.197

0.431

1

.5إدارة اىٓكىس

-0.294

-0.138

0.490

0.058

1

.6إدارة رف

-0.224

-0.069

0.559

0.128

0.069

إدارة
رفح

1

وقد تب ن من النترئج السربقة:
ٓ كجد فركؽ بٓف هجهك ا (إدارة غزة) كهجهك ا(ا٘دارة العاها) ،كلصال هجهك ا(ا٘دارة
العاها).
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جدول رقم ()5.15
وضح الفروق ب ن المجموعرت تعزى لمتة ر مكرن العمل برلنسبة لممحور األول
مكرن العمل

اإلدارة

العرمة

.1ا٘دارة العاها

1

.2إدارة الشهاؿ

0.034

.3إدارة غزة

إدارة

إدارة غزة

الشمرل

إدارة

الوسطى

إدارة

خرن ونس

إدارة
رفح

1
1

*-1.623* -1.589

.4إدارة الكسطِ

-0.269

-0.302

*1.321

1

.5إدارة اىٓكىس

-0.319

-0.352

*1.271

-0.050

1

.6إدارة رف

-0.346

-0.380

*1.243

-0.078

-0.028

1

كقد تبٓف هف الىتا ج السابقا:
ٓ كجد فػ ػ ػ ػ ػػركؽ بٓف هجهك ا (إدارة غ ػ ػزة) كهجهك ػا (ا٘دارة العػ ػ ػػاها) ،كلص ػ ػػال هجه ػػك ا
(ا٘دارة العاها).

ٓ كجد فركؽ بٓف هجهك ا (إدارة غػزة) كهجهك ػا (إدارة الشػهاؿ) ،كلصػال هجهك ػا (إدارة
الشهاؿ).

ٓ كج ػػد ف ػػركؽ ب ػػٓف هجهك ػػا (إدارة الكس ػػطِ) كهجهك ػػا (إدارة غػ ػزة) ،كلص ػػال هجهك ػػا
(إدارة الكسطِ).

ٓ كج ػػد ف ػػركؽ ب ػػٓف هجهك ػػا (إدارة ػػاىٓكىس) كهجهك ػػا (إدارة غػ ػزة) ،كلص ػػال هجهك ػػا
(إدارة اىٓكىس).
ٓ كجد فركؽ بٓف هجهك ا (إدارة رف ) كهجهك ا (إدارة غزة) ،كلصال هجهك ا (إدارة
رف ).
كت تمؼ الىتٓجا هع دراسا ( مٓؿ.)2010،
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وقد عزو ذلك إلى:
 بعض أهاكف العهؿ هٍاهٍا إدارم فقط. تدا ؿ العهؿ بٓف ا٘دارة العاها كادارة فرع غزة. قما دد أقساـ الهكافحا هقارىا بالهساحا الجغرافٓا كاكتظاظ السكاف. تهركز العدد البشرم با٘دارة العاها. بعض الهىاطؽ تعتبر هىاطؽ تٍرٓب كأ رل استٍٛؾ كت زٓف.الفرض ة الخرمسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصرئ ة عند مستوى داللة ( )α≤0.05ب ن متوسط التقد رات لواقع

إدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات بقطرع غزة تعزى لمتة ر عدد مرات

المشرركة في المالحقرت األمن ة.

كلقد تـ التحقؽ هف صحا ٌذي الفرضٓا باست داـ ا تبار  ،One-Way ANOVAكها ٌك هبٓف
فْ الجدكؿ التالْ :
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جدول رقم ()5.16
وضح مصدر التبر ن ومجموع المربعرت ودرجرت الحر ة ومتوسط المربعرت وق مة صفص وق مة
صSig.ص ومستوى الداللة تعزى لمتة ر عدد مرات المشرركة في المالحقرت األمن ة

المربعرت

درجرت
الحر ة

متوسط

بٓف الهجهك ات

0.627

2

0.314

دا ؿ الهجهك ات

49.472

85

0.582

الهجهكع

50.099

87

بٓف الهجهك ات

1.282

2

0.641

دا ؿ الهجهك ات

56.161

85

0.661

الهجهكع

57.443

87

بٓف الهجهك ات

0.173

2

0.087

تقمؿ هف الفا مٓا

دا ؿ الهجهك ات

48.543

85

0.571

كالكفا ة

الهجهكع

48.716

87

ب ن المجموعرت

0.074

2

0.037

داخل المجموعرت

24.735

85

0.291

المجموع

24.809

87

المصدر

المحور

درجا تطبٓؽ

العهمٓات ا٘دارٓا

درجا تحقٓؽ
اٌٖداؼ

الهعكقات التْ

االستبرنة ككل

مجموع

المربعرت

ق مة
صفص

ق مة

Sig..

مستوى

 0.585 0.539غٓر دالا

 0.383 0.970غٓر دالا

 0.859 0.152غٓر دالا

 0.881 0.127غ ر دالة

* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )85 2ك ىد هستكل دٚلا (3.15 = )0.05
* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )85 2ك ىد هستكل دٚلا (4.98 = )0.01
كقد تبٓف هف الىتا ج السابقا:
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أقؿ هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ اٚستباىا ككؿ كفْ جهٓع هحاكر
اٚستباىا ،كٌذا ٓدؿ

مِ

دـ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا

ىد هستكل دٚلا

( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات بقطاع غزة تعزل لهتغٓر دد هرات الهشاركا فْ الهٛحقات اٖهىٓا.
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وقد عود ذلك إلى :
-

دـ ا تٛؼ ىظرة العاهمٓف بغض الىظر ف دد الهشاركات بالهٛحقا اٖهىٓا.

 الهشارؾ بالهٛحقا اٖهىٓا هرات قمٓما كالهشارؾ هرات كثٓرة  ٚت تمؼ كثٓ انر رؤٓتٍـ. أف هعظـ الضباط الهبحكثٓف لٍـ فترة هف الكقت ٓعهمكف بإدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا.الفرض ة السردسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصرئ ة عند مستوى داللة ( )α≤0.05ب ن متوسط التقد رات لواقع

إدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات بقطرع غزة تعزى لمتة ر عدد مرات
المشرركة في برامج وأنشطة التوع ة الوقرئ ة.

كلقد تـ التحقؽ هف صحا الفرضٓا باست داـ ا تبار  ،One-Way ANOVAكها ٌك هبٓف فْ
الجدكؿ التالْ:

جدول رقم ()5.17

وضح مصدر التبر ن ومجموع المربعرت ودرجرت الحر ة ومتوسط المربعرت وق مة صفص وق مة

صSig.ص ومستوى الداللة تعزى لمتة ر عدد مرات المشرركة في برامج وأنشطة التوع ة الوقرئ ة
المحور
درجا تطبٓؽ
العهمٓات ا٘دارٓا
درجا تحقٓؽ
اٌٖداؼ
الهعكقات التْ تقمؿ
هف الفا مٓا كالكفا ة

االستبرنة ككل

المربعرت

درجرت
الحر ة

متوسط

بٓف الهجهك ات

1.173

2

0.587

دا ؿ الهجهك ات

48.926

85

0.576

الهجهكع

50.099

87

بٓف الهجهك ات

1.119

2

0.560

دا ؿ الهجهك ات

56.324

85

0.663

الهجهكع

57.443

87

بٓف الهجهك ات

2.696

2

1.348

دا ؿ الهجهك ات

46.020

85

0.541

الهجهكع

48.716

87

بٓف الهجهك ات

0.585

2

0.293

دا ؿ الهجهك ات

24.224

85

0.285

المجموع

24.809

87

المصدر

مجموع

المربعرت

ق مة
صفص

1.019

0.844

2.490

1.027

ق مة

Sig..
0.365

0.433

0.089

0.363

* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )85 2ك ىد هستكل دٚلا (3.15 = )0.05
* قٓها "ؼ" الجدكلٓا ىد درجا حرٓا ( )85 2ك ىد هستكل دٚلا (4.98 = )0.01
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مستوى

الداللة

غٓر دالا

غٓر دالا

غٓر دالا

غٓر دالا




وقد تب ن من النترئج السربقة:
 أف قٓها "ؼ" الهحسكبا أقؿ هف قٓها "ؼ" الجدكلٓا فْ اٚستباىا ككؿ كفْ جهٓع هحاكر
اٚستباىا ،كٌذا ٓدؿ

مِ

دـ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا

ىد هستكل دٚلا

( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ
اله درات بقطاع غزة تعزل لهتغٓر

دد هرات الهشاركا فْ براهج كأىشطا التك ٓا

الكقا ٓا ،كقد ٓعزل ذلؾ أف العاهمٓف فْ براهج كأىشطا التك ٓا ٓعهمكف هٍاهان أ رل
بإدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا لج ار ـ اله درات .

الفرض ة السربعة:
ال توجد معوقرت تحد من فرعم ة وكفرءة إدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات

راجعة إلى قدم القوان ن واعتبرر العقوبرت ف ير غ ر رادعة .

هف ٛؿ ا٘جابا مِ أس ما الهقابما التْ شهمت الفرضٓا كجدىا أف القكاىٓف الهتعمقا بج ار ـ

اله درات كالتْ تتابع تطبٓقٍا فْ قطاع غزة هىذ شرات السىٓف تصؿ فْ بعضٍا العقكبا إلِ
شرة سىٓف كأ رل إلِ الهؤبد كا٘ داـ كأف القصكر الحاصؿ هف ىاحٓا القكاىٓف دـ اشتهاؿ

جداكؿ اله درات الهرفقا بالقكاىٓف مِ قار التراهادكؿ كهف ٛؿ الىتا ج الهتحصؿ مٍٓا هف
همٓا تحمٓؿ البٓاىات ىجد أف ٌىاؾ ىفْ بأف تكجد هعكقات تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة

ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات راجعا إلِ قدـ القكاىٓف كا تبار العقكبات فٍٓا

غٓر راد ا ،كٌذا ٓثبت صحا الفرضٓا.
الفرض ة الثرمنة:

توجد معوقرت تحد من فرعم ة وكفرءة إدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات

راجعة إلى عدم تبم غ الشيود برلشكل الصح ح وافتقرر متربعة األمر.

هف ٛؿ ا٘جابا مِ أس ما الهقابما التْ شهمت الفرضٓا كالهٛحظػات التػْ دكىٍػا الباحػث ىجػد
أف هعظـ هف تـ هقابمتٍـ بركا مِ أف دـ تبمٓغ الشٍكد بالشكؿ الصحٓ كافتقار هتابعا اٖهر

هف الهعكقات التْ تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات القضا ٓا فػْ هكافحػا جػ ار ـ اله ػدرات
كٓضػػٓؼ (الشػػٓخ ٓكسػػؼ ،هقابمػػا )2014،بػػأف الشػػاٌد ٓىتظػػر لعػػدة سػػا ات هتكقػػؼ مػػِ اٖقػػداـ
باىتظار الىدا

مًٓ كٓ ٚجد هكاف ه صص لٛىتظار إ ٚهقا د الهتٍهٓف كذكٍٓـ حٓث أف بعض

الشػػٍكد ٓ ٚجػػدكف إ ٚتمػػؾ الهقا ػػد أهػػاهٍـ كذلػػؾ بج ػكار الهتٍهػػٓف أك ذكٍٓػػـ ،كهػػف ػػٛؿ الىتػػا ج
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الهتحصؿ مٍٓا هف همٓا تحمٓؿ البٓاىات ىجد أف ٌىاؾ تأكٓد بأىً تكجد هعكقات تحد هف فا مٓا
ككف ػػا ة إدارة ا٘جػ ػ ار ات القض ػػا ٓا ف ػػْ هكافح ػػا جػ ػ ار ـ اله ػػدرات راجع ػػا إل ػػِ ػػدـ تبمٓ ػػغ الش ػػٍكد

بالشكؿ الصحٓ كافتقار هتابعا اٖهر ،كٌذا ٓثبت صحا الفرضٓا.
الفرض ة الترسعة:

توجد معوقرت تحد من فرعم ة وكفرءة إدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات

راجعة إلى تراكم الممفرت برلمحركم والن ربة العرمة.

هف ٛؿ ا٘جابا مِ أس ما الهقابما التْ شهمت الفرضٓا كالهٛحظػات التػْ دكىٍػا الباحػث ىجػد
أف هعظػػـ هػػف تػػـ هقػػابمتٍـ بػػركا مػػِ أف ت ػراكـ الهمفػػات بالهحػػاكـ كالىٓابػػا العاهػػا هػػف الهعكقػػات

التْ تحد هػف فا مٓػا ككفػا ة إدارة ا٘جػ ار ات القضػا ٓا فػْ هكافحػا جػ ار ـ اله ػدرات ،كهػف ػٛؿ
الىتا ج الهتحصؿ مٍٓا هف همٓا تحمٓؿ البٓاىات ىجد أف ٌىاؾ تأكٓد بأىً تكجد هعكقات تحد هف

فا مٓػػا ككفػػا ة إدارة ا٘ج ػ ار ات القضػػا ٓا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات راجعػػا إلػػِ ت ػراكـ الهمفػػات

بالهحاكـ كالىٓابا العاها ،كٌذا ٓثبت صحا الفرضٓا.
 5.5النترئج المتعمقة برلسؤال الخرمس
ٓىص السؤاؿ ال اهس مِ ها ٓمْ:

ها كاقع ههارسا العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط ،التىظٓـ ،التكجًٓ ،الرقابا) فْ إدارة ا٘ج ار ات
القضا ٓا لج ار ـ اله درات بقطاع غزة؟
كبعد إج ار الهقابٛت هع اله تصٓف الهكضحٓف فْ الفصؿ الرابع فقرة أدكات الدراسا.
نترئج وتفس رات المجرل الخرمس القسم األول (التخط ط)
أعمى مالمح :
 تسعى إلى إحداث تة ر إ جربي في العمل. ؤخذ ب راء مسئولي األقسرم عند عمم ة التخط ط.كٓعػػزك الباحػػث السػػبب فػػْ ارتفػػاع ههارسػػا الفق ػرة "تسػػعِ إلػػِ إحػػداث تغٓٓػػر إٓجػػابْ فػػْ

العهػػؿ" إلػػِ جٍػػكد الجٍػػات القضػػا ٓا فػػْ الشػػركع بأ هػػاؿ ه تمفػػا ػػف الػػركتٓف بػػا٘ج ار ات كذلػػؾ
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كتكجً الىٓابا العاها بالتىسٓؽ هع الهحاكـ الىظاهٓا بالشػركع بالهحاكهػات السػرٓعا كالتػْ ت تصػر
أهد إج ار ات التقاضْ كتسٍؿ الفصؿ بالقضآا كذلؾ تتفؽ فقرة "ٓؤ ػذ بػ ار هسػ كلْ اٖقسػاـ ىػد
همٓا الت طٓط" هع (أبك شىب ،هقابما.)2014،

أدنى المالمح:
 االستثمرر األفضل لمموارد المرد ة والبشر ة والمعمومرت :

كٓعػػزك الباحػػث تػػدىْ الفقػرة " اٚسػػتثهار اٖفضػػؿ لمهػكارد الهادٓػػا كالبشػرٓا كالهعمكهػػات "
أى ػػً ٓت ػػكفر لمجٍ ػػات لمقض ػػا ٓا ىق ػػاط ق ػػكة غٓ ػػر هس ػػتغما هىٍ ػػا السػ ػكابؽ القض ػػا ٓا كك ػػذلؾ

القػكاىٓف كهػػا تتهتػػع بػػً هػػف قسػػكة بالعقكبػػات تجػػاي تجػػار كهركجػػْ اله ػػدرات ،كػػذلؾ فػػإف
ك ازرة الدا مٓػػا ٓتػػكفر لػػدٍٓا قا ػػدة بٓاىػػات ٓهكػػف الكصػػكؿ إلٍٓػػا هػػف أم هكػػاف لٛسػػتعٛـ
ػػف السػػجؿ الجىػػا ْ لمه ػكاطىٓف ،إضػػافا إلػػِ ذلػػؾ فػػإف الجٍػػات القضػػا ٓا لػػدٍٓا قكا ػػد

بٓاى ػػات غٓ ػػر هس ػػتثهرة لتٓس ػػٓر اٖ ه ػػاؿ كاٚقتص ػػاد بالكق ػػت ،كٓتف ػػؽ ذل ػػؾ ه ػػع (الٍس ػػْ،

هقابما ،)2014،كذلؾ ٓتكفر لمىٓابا أ داد بشرٓا هف أ ضا الىٓابا العاها حكالْ ()50
ضك ٓ ٚتـ تكزٓعٍـ بالهىاكبا الٓكهٓا بالفترة الهسػا ٓا لعضػك الىٓابػا العاهػا لهػا لػً هػف

تسٍٓؿ ٘ج ار ات هكافحا ج ار ـ اله درات كٓتفؽ ذلؾ هع (العرٓىْ ،هقابما.)2014،


بتػػارٓخ  2013/6/22أراد اله ػكاطف (ب.ب) الحصػػكؿ مػػِ شػػٍادة حسػػف سػػٓر كسػػمكؾ
فػػأفٍـ بأىػػً هسػػجؿ مٓػػً قضػػآا ه ػػدرات كغٓػري كبالتػػدقٓؽ فػػْ صػػحٓفا السػكابؽ لمهػػذككر
تبٓف أف الهذككر هسجؿ مًٓ قضٓتٓف اٖكلِ أفرجت ىػً الىٓابػا ػٛؿ  48سػا ا هػف
إحالتً ،كلـ تكجً لً أم تٍها بالكاقعا ككىً سا ؽ هركبا كها ثر مًٓ هف هضبكطات

تعػػكد ٖش ػ اص

لشػ ػ ص

ػرٓف كالقضػػٓا الثاىٓػػا لػػٓس لػػً ٛقػػا بٍػػا هػػف قرٓػػب أك بعٓػػد كتعػػكد

ػػر ٓحه ػػؿ ىف ػػس اس ػػهً اٖكؿ كاٖ ٓ ػػر كهىس ػػكبا إلٓ ػػً بال ط ػػأ ف ػػْ ص ػػحٓفا

السكابؽ.


بتػػارٓخ  2013/5/26صػػدر إ ػػٛف شػػٍكد فػػْ القضػػٓا التػػْ تحهػػؿ رقػػـ (2011/780
بدآػػا غ ػزة ) كذلػػؾ لحضػػكر الشػػاٌد( /ـ.أ) ٖدا الشػػٍادة بتػػارٓخ  2013/9/12إ ٚأف

الشاٌد حضر كاىتظر دة سا ات كغادر لػدقا ؽ ك ىػد كدتػً مػـ أف جمسػا الهحاكهػا

تأجمت لشٍر  4لعاـ  2014ك مًٓ الحضكر فْ الهك د الهذككر.
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بتػػارٓخ  2013/3/14صػػدر إ ػػٛف شػػٍكد لقضػػٓا تحهػػؿ رقػػـ ( 212/612بدآػػا غػزة )
كذلػػؾ لحضػػكر الشػػاٌد ( /ع .ـ) ٖدا الشػػٍادة بهك ػػد ٚحػػؽ إ ٚأف الشػػاٌد حضػػر كلػػـ

ٓكف الهك د الهحدد با٘ ٛف صحٓحان.

 تتك ف مع التة رات التي تحدث برلب ئة المح طة:

كٓعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػِ ضػػعؼ جٍػػكد الجٍػػات القضػػا ٓا التػػْ ترهػػْ إلػػِ التكٓػػؼ هػػع

ظٍكر قاقٓر ه درة هسػتحدثا كذلػؾ كعقػار الت ارهػادكؿ  ،كٓػرل (الٍسػْ،هقابما)2014،

أف الىٓابػ ػػا العاهػ ػػا تهثػ ػػؿ الهجتهػ ػػع فػ ػػْ د كاٌػ ػػا الج از ٓػ ػػا فاٖصػ ػػؿ أى ػػً كبظٍػ ػػكر ج ػ ػ ار ـ
هسػػتحدثا ك قكبتٍػػا غٓػػر راد ػػا أك أف السػػمكؾ غٓػػر هجػػرـ ٓىبغػػْ مػػِ الىٓابػػا العاهػػا
ه اطبػػا الجٍػػات اله تصػػا لحثٍػػا ات ػػاذ ا٘ج ػ ار ات الهىاسػػبا  ،كٓػػرل (الشػػٓخ ٓكسػػؼ،

هقابما  )2014،أف إدارة هكافحا اله ػدرات أبمغػت الجٍػات اله تصػا بإقبػاؿ العدٓػد هػف

ف ػػات الهجته ػػع لتى ػػاكؿ ق ػػار هس ػػتحدث كالهطالب ػػا بإد ارج ػػً كه ػػدر أس ػػكة بالتشػ ػرٓعات

الهقارىػػا كذلػػؾ فػػْ العػػاـ  2008إ ٚأف العقػػار أيدرج فعمٓ ػان مػػِ جػػدكؿ اله ػػدرات شػػٍر

( )7لعػػاـ ( )2013كٓػػرل (العرٓىػػْ ،هقابمػػا  )2014،أىػػً هػػع إضػػافا ذلػػؾ العقػػار مػػِ
ج ػ ػػدكؿ اله ػ ػػدرات تض ػ ػػا فت بش ػ ػػكؿ كبٓ ػ ػػر هش ػ ػػكما الهتٍه ػ ػػٓف ب ػ ػػأىٍـ هص ػ ػػادر الهػ ػ ػكاد

الهضػػبكطا حٓػػث بمػػغ ػػدد هصػػادر اله ػكاد الهضػػبكطا ( )786ش ػ ص هصػػدر لػػـ ٓػػتـ
إحالتٍـ هع الهتٍهٓف الهضبكطٓف كذلؾ ٛؿ العاـ ( )2013اىظر همحؽ (.)5



اسػػتىتج الباحػػث ػػدـ اٌتهػػاـ الجٍػػات القضػػا ٓا لمبٓ ػػا الدا مٓػػا كال ارجٓػػا الهحٓطػػا بٍػػا
كتأثٓراتٍػا مٍٓػػا حتػػِ تسػػتجٓب ٖٓػا تغٓػرات أك طػكارئ كٓتفػػؽ ذلػؾ هػػع (الشػػٓخ ٓكسػػؼ،

هقابما. )2014،


كذلؾ  ٚحظ الباحث تٍرب بعض الهتٍهٓف الذٓف كردت أسها ٌـ فْ التحقٓقػات بجػ ار ـ

اله ػػدرات ه ػػف الحض ػػكر لهكات ػػب التحقٓ ػػؽ ش ػػٓا ه ػػف ت ػػكقٓفٍـ م ػػِ قض ػػآا ه ػػدرات
كاٚهتثاؿ إلِ هكاتب التحقٓؽ بعد أف تهضْ فترة هف الكقت تككف الىٓابػا العاهػا اىتٍػت

ه ػ ػ ػػف إج ار اتٍ ػ ػ ػػا بإحال ػ ػ ػػا الهم ػ ػ ػػؼ لمهحاكه ػ ػ ػػا (العرٓىْ،هقابم ػ ػ ػػا ،)2014،كٓ تم ػ ػ ػػؼ رأم
(ابكشىب،هقابما )2014،فٓها سبؽ.
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نترئج وتفس رات المجرل الخرمس القسم الثرني (التنظ م):
أعمى مالمح:
 تىعهؿ كفؽ ٌٓكؿ تىظٓهْ كاض . يٓكزع العهؿ لهىع التدا ؿ باٖدكار.كٓعػػزك الباحػػث السػػبب فػػْ ارتفػػاع هػػا سػػبؽ لمتصػػكر الكاض ػ لمتقسػػٓهات ا٘دارٓػػا كتقسػػٓـ
اٖ ه ػ ػػاؿ ب ػ ػػٓف الع ػ ػػاهمٓف كقىػ ػ ػكات التىس ػ ػػٓؽ الرس ػ ػػهٓا كتسمس ػ ػػؿ القٓ ػ ػػادة ،كٓتف ػ ػػؽ ه ػ ػػع (أبكش ػ ػػىب،

هقابم ػػا )2014،كٓ تم ػػؼ ف ػػْ ذل ػػؾ ( مٓكة،هقابم ػػا )2014،كٓع ػػزك الباح ػػث ا ٚػػتٛؼ ف ػػْ أ ار

 ٚتٛؼ هكاقع العهؿ فاٖكؿ ٓعهؿ بالىٓابا العاها كالثاىْ ٓعهؿ بالهحاكـ كالتْ تعاىْ هف هشكما
فْ الٍٓكؿ التىظٓهْ لهكظفٍٓا ا٘دارٓٓف.

أدنى مالمح:
 خفض االزدواج ة في بعض األعمرل وتضررب برلق اررات كٓعزك الباحث ذلؾ إلِ ا تٛؼ تطبٓػؽ العدٓػد هػف الهعػآٓر الهتبعػا هػف هكػاف ٔ ػر هىٍػا
ا٘ف ػراج ػػف الهتٍهػػٓف كالػػذٓف تػػـ تػػكقٓفٍـ ٖكؿ ه ػرة كبحػػكزتٍـ أ ػػداد قمٓمػػا هػػف الت ارهػػادكؿ
كٓرل (العرٓىػْ ،هقابمػا )2014،بػأف بعػض ككػ ٛالىٓابػا يٓ مػْ سػبٓؿ الهتٍهػٓف الهكقػكفٓف
مِ حٓازة قار التراهادكؿ بعدد قد ٓصؿ ( )9أقراص بٓىها ٓرفض ركف ذلؾ لػك تجػاكز
دد اٖقراص ف ( )3كذلؾ تجد أف ا ٚتٛؼ كاض فْ أف الػبعض ٓحفػظ همػؼ الكاقعػا

ك ػ ػرٓف ٓكتف ػػكف ب ػػإ  ٛس ػػبٓؿ اله ػػتٍـ كتكجٓ ػػً اٚتٍ ػػاـ ب ػػدكف حف ػػظ هم ػػؼ الكاقع ػػا ،ك ػػذلؾ

ٓرل(الشػػٓخ ٓكسػػؼ ،هقابمػػا )2014،بػػأف إجػ ار ات الحصػػكؿ مػػِ هػػذكرة إذف تفتػػٓش لهىػػزؿ
هػػف ككٓػػؿ ىٓابػػا الرهػػاؿ ٓ تمػػؼ ػػف إجػ ار ات الحصػػكؿ مػػِ هػػذكرة إذف تفتػػٓش لهىػػزؿ هػػف

ككٓؿ ىٓابا التفاح فاٖكؿ ٓهىحىْ هذكرة كأ ر ٓرفض ككىْ أ هؿ هس كٚن لهىطقا هعسكر
جبالٓا ،كذلؾ إحالا همؼ كاقعا ضبط ه درات إلِ هكتب تحقٓؽ هركز شػرطا بٓػت حػاىكف

ٓ تمؼ ف إحالا همؼ كاقعا ضبط ه درات إلِ هكتب تحقٓؽ هركز شرطا الشاطئ حٓث

أف الهرك ػػز الث ػػاىْ ٓ تم ػػؼ ػػف اٖكؿ بأى ػػً ٓش ػػترط لتس ػػمٓـ القض ػػٓا لهرك ػػز الش ػػاطئ تكقٓ ػػع
هس كؿ قسـ الشاطئ فْ إدارة هكافحا اله درات مِ همؼ القضٓا.
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ٚ حػػظ الباحػػث بأىػػً بتػػارٓخ  2013/9/18قػػاـ هػكاطف بتسػػمٓـ شػػقٓقً (س.ع إلػػِ هكافحػػا
اله درات ) كبحكزتً قػاقٓر قمٓمػا العػدد هػف ىػكع ت ارهػادكؿ كأحٓمػت الهضػبكطات كالهػتٍـ
كأكراؽ الكاقعػػا إلػػِ ككٓػػؿ ىٓابػػا دا ػرة الشػػاطئ فأحػػاؿ الهػػتٍـ إلػػِ الهحكهػػا كاسػػتهر تكقٓفػػً

هدة تزٓد ػف ( )4أشػٍر تقػدـ ٛلٍػا شػقٓقً بالعدٓػد هػف طمبػات الكفالػا فكافقػت الهحكهػا

ا٘فػ ػراج ػػف اله ػػتٍـ بكفال ػػا هالٓ ػػا كق ػػدرٌا ( 5000ش ػػٓقؿ ) ،كف ػػْ كاقع ػػا أ ػػرل بت ػػارٓخ
 2013 /11/28حضر الهكاطف (س .ر) كأفاد أىً ٓرٓد العٛج كاىً بحكزتً قاقٓر هػف
ىػػكع سػػعادة ػػددٌا ( )23ك قػػاقٓر هػػف اترهػػاؿ ػػدد ( ،)41كأحٓمػػت الهضػػبكطات كالهػػتٍـ
كأكراؽ الكاقعا إلِ ككٓؿ ىٓابا دا رة الرهاؿ فقرر ا٘فراج ف الهتٍـ.

 كهػػا ٚحػػظ الباحػػث بأىػػً بتػػارٓخ  2013/9/2ت ػـ تكقٓػػؼ اله ػكاطف (ـ.ؼ) كبحكزتػػً قػػار
ه در هػف ىػكع ت ارهػادكؿ ػدد ( 3حبػات) كأحٓػؿ الهػتٍـ كأكراؽ الكاقعػا كصػحٓفا السػكابؽ
إلِ ككٓؿ ىٓابا دا رة الرهاؿ فأحاؿ الهتٍـ إلػِ الهحكهػا كلػـ ٓفػرج ىػً حتػِ تػارٓخ إ ػداد

الرس ػ ػػالا ك ػ ػػكف أف الص ػ ػػحٓفا تكضػ ػ ػ اى ػ ػػً ه ػ ػػف أص ػ ػػحاب السػ ػ ػكابؽ ،بٓىه ػ ػػا بأى ػ ػػً بت ػ ػػارٓخ

 2013/6/28تـ تكقٓؼ الهكاطف (ف،ؼ) كبحكزتً قار ه در هف ىكع تراهادكؿ كأحٓػؿ
الهتٍـ كأكراؽ الكاقعػا كصػحٓفا السػكابؽ إلػِ ككٓػؿ ىٓابػا دا ػرة الزٓتػكف فػأفرج ىػً لصػغر

حج ػػـ الهض ػػبكطات ب ػػالرغـ ه ػػف أى ػػً ه ػػف أص ػػحاب السػ ػكابؽ كه ػػا تكضػ ػ ص ػػحٓفتً كبع ػػد

هراجعا الباحث أي ٓد التكقٓؼ هرة أ رل هبر انر ضك الىٓابا ا٘فراج بعدـ هعرفتػً الهسػبقا
بأىً هف أصحاب السكابؽ .

 بتػ ػػارٓخ  2012/7/11كأثىػ ػػا أدا الىقٓػ ػػب(/ا.ش) الشػ ػػٍادة بقضػ ػػٓا اله ػ ػكاطف (أ .د) فػ ػػْ
القضػػٓا رقػػـ ( 757 /2010ج ػ از بدآػػا غ ػزة ) بتٍهػػا حٓػػازة قػػار هػػف العقػػاقٓر ال ط ػرة
بقصد ا٘تجار رفض ر ٓس الٍٓ ا بالهحكها أثىػا الىظػر بالقضػٓا إبػراز صػحٓفا السػكابؽ

لمهتٍـ با تبارٌا أهػ انر ٓ ػص ك ازرة الدا مٓػا ،بٓىهػا ٓقبػؿ قضػاة

ػركف إبػراز الصػحٓفا فػْ

جمسات الهحاكها لمهتٍهٓف بقضآا ه درات.

 تُوظف التكنولوج ر في تنظ م وتطو ر العمل اإلداريكٓعزك الباحث تدىْ اسػت داـ التكىكلكجٓػا فػْ تىظػٓـ كتطػكٓر العهػؿ ا٘دارم إلػِ حالػا
اٚىقسػػاـ السٓاسػػْ ػػٛؿ الفت ػرة الهاضػػٓا كػػذلؾ الحصػػار اٚقتصػػادم مػػِ قطػػاع غ ػزة كقمػػا
أ داد ب ار التكىكلكجٓا العاهمٓف بالجٍات القضػا ٓا كٓتفػؽ ذلػؾ هػع ( مٓػكة ،هقابمػا،)2014،

(ابكالىكر ،هقابما)2014،
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ٛؿ شػٍر  9لعػاـ  2013تكجػً العدٓػد هػف الشػٍكد ٖدا الشػٍادة فػْ قضػٓا الهتٍهػٓف
(أ.خ) كأ ػػر (ع.س) كبعػػد فت ػرة هػػف اٚىتظػػار تبػػٓف أف الهتٍهػػٓف هكقػػكفٓف حػػدٓثان مػػِ
قضآا ه درات دكف أف تعمـ الجٍات القضا ٓا التْ طمبت الشٍكد.



ػػٛؿ شػػٍر 10لعػػاـ  2013قػػدت هحكهػػا بدآػػا غ ػزة جمسػػا لمىظػػر فػػْ قضػػٓا الهػػتٍـ

(ز.ج) ،ك ىػػد اسػػت راج صػػحٓفا الس ػكابؽ لمه ػكاطف تبػػٓف أىػػً يهسػػجؿ مػػِ الهػػتٍـ قضػػٓا
كاحػػدة ب ػػٛؼ أف قا ػػدة البٓاىػػات فػػْ هحكهػػا بدآػػا غ ػزة تشػػٓر إلػػِ أف الهػػذككر يهسػػجؿ
مًٓ قضٓتٓف ه درات .

 بتارٓخ  2013/12/23قدت هحكها بدآا غزة جمسا لمىظر فْ قضٓا الهػتٍـ (ح .ز)،
ك ىد است راج صحٓفا السكابؽ لمهكاطف تبٓف أىً هسجؿ مِ الهتٍـ دة قضآا جهٓعٍا

كقعػػت بهحافظػػا غػ ػزة ب ػػٛؼ أف قا ػػدة البٓاى ػػات فػػْ هحكهػػا بدآ ػػا غ ػزة تشػػٓر إل ػػِ أف

الهذككر يهسجؿ مٓػً قضػٓا حػدثت الكاقعػا فػْ هعسػكر جبالٓػا تحهػؿ رقػـ (2012/931
بدآا غزة).
 بتػػارٓخ  2013/11/24قػػدت هحكهػػا بدآػػا غ ػزة بصػػفتٍا ا٘سػػت ىافٓا جمسػػا لمىظػػر فػػْ
طمػػب الىٓابػػا العاهػػا إلغػػا ق ػرار ا٘ف ػراج ػػف الهػػتٍـ فػػْ قضػػٓا تعػػكد الكاقعػػا إلػػِ تػػارٓخ

 2012/12/27كلـ ٓعثر الباحث مِ قضٓا الهتٍـ بصحٓفا السكابؽ كلػـ تكػف الجٍػات

القضػػا ٓا التػػْ تىظ ػػر بالطمػػب تعم ػػـ أف الهػػتٍـ هكقػػكؼ م ػػِ قضػػآا ه ػػدرات بعػػد قػػرار
ا٘فراج فْ القضٓا الهذككرة.
 بتػػارٓخ  2013/10/23طمػػب ككٓػػؿ ىٓابػػا دا ػرة الشػػاطئ هعرفػػا جهٓػػع القضػػآا الهسػػجما
مػػِ اله ػكاطف (س .د) ك ىػػد اسػػت راج صػػحٓفا الس ػكابؽ تبػػٓف أف الهػػذككر غٓػػر هسػػجؿ

مٓ ػ ػػً أم قض ػ ػػٓا ه ػ ػػدرات ب ػ ػػٛؼ إف اله ػ ػػذككر هكق ػ ػػكؼ م ػ ػػِ قض ػ ػػٓا ه ػ ػػدرات هى ػ ػػذ

.2013/7/29

 بتػػارٓخ  2011/12/5أصػػدرت هحكهػػا بدآػػا غػزة قػرار بإحضػػار الهػكاطف (أ.ج) لت مفػػً
ػ ػػف ػ ػػدـ حضػ ػػكر جمسػ ػػات الهحاكهػ ػػا لقضػ ػػٓا حٓػ ػػازة ه ػ ػػدرات بقصػ ػػد ا٘تجػ ػػار بتػ ػػارٓخ

 2008/12/17كالهفاج ػ ػػأة أف الشػ ػ ػ ص ض ػ ػػبط بت ػ ػػارٓخ  2013/3/15كبحكزت ػ ػػً هػ ػ ػكاد
ه درة كأحٓؿ الهتٍـ كالهمؼ إلِ هحكها بدآػا غػزة الصػادر هىٍػا القػرار السػابؽ بإحضػار

الهتٍـ كأفرج ىً أٓضان بالقضٓا الثاىٓا دكف أف ٓىتبً اله تصػٓف بالهحكهػا بػأف الهػذككر
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هطمكب ػان مػػِ قضػػٓا سػػابقا كبهراجعػػا اٖهػػر هػػف قبػػؿ الباحػػث فأصػػدرت الهحكهػػا هجػػددان
هذكرة أ رل دكف أف ٓتـ تىفٓذٌا حتِ المحظا.

نترئج وتفس رات المجرل الخرمس القسم الثرلث (الرقربة):
أعمى مالمح:
 تست دـ كسا ؿ رقابٓا تهتاز بالكضكح لجهٓع العاهمٓف. تعهؿ مِ تصحٓ ها ٓحدث هف اىحرافات كتجىب كقك ٍا هستقبٛن.كٓعػػزك الباحػػث هػػا سػػبؽ إلػػِ أف كسػػا ؿ الرقابػػا هحصػػكرة بػػأدكات هحػػددة ٓػػدركٍا العػػاهمٓف

بالجٍات القضا ٓا ،كطبٓعا التقاضْ بالهحاكـ درجػات بإهكػاف هػف ٓشػعر بال طػأ بػا٘ج ار ات أف
ٓىتقؿ إلِ درجا أ مِ بالهحاكـ ،كتتفؽ الفقرة "تعهؿ مِ تصحٓ ها ٓحدث هف اىحرافات كتجىب

كقك ٍ ػ ػػا هس ػ ػػتقبٛن " ه ػ ػػع (الص ػ ػػفطاكم ،هقابم ػ ػػا( )2013،ابكس ػ ػػالـ ،هقابم ػ ػػا( ،)2014،ابكالى ػ ػػكر،

هقابما.)2014،
أدنى مالمح:

الرقربة ذات فعرل ة عرل ة:
أثىا إ داد الدراسا ٚحظ الباحث أ طا إدارٓا كقعت فْ بعػض قضػآا اله ػدرات هىٍػا قضػٓتٓف

كٌها مِ الىحك التالْ:

القض ة األولى تُاوصف ب نير أعمى كم ة مضبوطرت في ترر خ تير ب المخدرات إلى قطرع غزة
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القض ة الثرن ة :تُوصف ب نير أعمى كم ة مضبوطرت من حبوب الكبترجون في محرفظة غزة
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نترئج وتفس رات المجرل الخرمس القسم الرابع (التوج و):
أعمى مالمح:
 تت ذ الق اررات بصكرة تشاركًٓ. ت ار ْ البدا ؿ ىد ات اذ القرار.كٓع ػػزك الباح ػػث هٛحظ ػػا ه ػػا س ػػبؽ أ ػػٛي ٓع ػػكد إل ػػِ ا تٓ ػػار الب ػػدا ؿ الت ػػْ تعتق ػػد الجٍ ػػات
القض ػ ػػا ٓا بأىٍ ػ ػػا اٖص ػ ػػم با٘ض ػ ػػافا إل ػ ػػِ إشػ ػ ػراؾ ا٘دارات الهتكس ػ ػػطا ،كاٖ ػ ػػذ بهب ػ ػػدأ تف ػ ػػكٓض

الص ػ ػػٛحٓات ف ػ ػػْ ات ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات الهتعمق ػ ػػا بعهمٍ ػ ػػـ كاداراتٍ ػ ػػـ كهتابعتٍ ػ ػػا كتقٓٓهٍ ػ ػػا (أبكش ػ ػػىب،

هقابما.)2014،
أدنى المالمح:

 تُمنح المكرف ت المرد ة والحوافز لممبدع ن والمتم ز ن برلعمل.كٓع ػػزك الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػِ أف الجٍ ػػات القض ػػا ٓا تفتق ػػر إل ػػِ ه ػػى الحػ ػكافز لمهب ػػد ٓف

بالعهػػؿ كعا ػػد مػػِ تهٓػػزٌـ فػػْ أدا ٌػػـ كذلػػؾ فػػْ صػػكر هتعػػددة كه تمفػػا كٓتفػػؽ ذلػػؾ هػػع

(شحادة ،هقابما (،)2014،مٓكة ،هقابما.)2014،

 بالعاـ  2013اىتبً ضك الىٓابا الحاضر فػْ جمسػا هحاكهػا الهػكاطف (ؼ.ـ) بأىػً سػبؽ
أف حقػػؽ قبػػؿ فت ػرة هػػع الهػػذككر فػػْ هحافظػػا أ ػػرل مػػِ قضػػٓا ه ػػدرات كا مػػـ الهحكهػػا
بػذلؾ ههػػا دفػػع الهحكهػا إلػػِ إصػػدار أقصػػِ قكبػا لعػػدد قمٓػػؿ هػف قػػاقٓر الت ارهػػادكؿ كلػػـ

ىٓش ػػعر الباح ػػث تق ػػدٓر أم جٍ ػػا لف ارس ػػا ككٓ ػػؿ الىٓاب ػػا كالت ػػْ أ ارح ػػت الهجته ػػع ه ػػف ه ػػركج
ه ػػدرات ،كل ػػـ ٓش ػػعر الباح ػػث ب ػػأف ض ػػك ىٓاب ػػا يه ػػى أم ص ػػكرة ه ػػف ص ػػكر الحػ ػكافز أك
الهكاف ت ىظٓر بعض اٖ هاؿ ا٘بدا ٓا كالهتهٓزة بهكافحا ج ار ـ اله درات.

 -تمتمك شبكة اتصرل فعرلة لتعز ز العالقة مع إدارة مكرفحة المخدرات والجيرت ذات

العالقة .

كٓعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػِ ا ػػتٛؼ طػػرؽ اٚتصػػاؿ كالتكاصػػؿ بػػٓف الجٍػػات القضػػا ٓا
كادارة هكافحا اله درات كالجٍات ذات العٛقا فٓها ٓتعمؽ بإج ار ات هكافحا ج ار ـ اله ػدرات
كغٓاب لٓا كاضحا كهحددة هتفؽ مٍٓا بٓف الجٍات اٖهىٓا كالقضا ٓا كذلؾ دـ اٚستقرار
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الػ ػكظٓفْ "الت ػػدكٓر ال ػػكظٓفْ" كغٓ ػػاب التغذٓ ػػا الهرت ػػدة لٙجػ ػ ار ات القض ػػا ٓا ابت ػػدا ن ب ػػالتكقٓؼ
كاىتٍ ػ ػػا ن بالفص ػ ػػؿ بالقض ػ ػػٓا أك ا٘فػ ػ ػراج بكفال ػ ػػا ٓتف ػ ػػؽ ه ػ ػػع (أبكش ػ ػػىب،هقابما( ،)2014،أب ػ ػػك
الىكر،هقابما(،)2014،الصفطاكم ،هقابما.)2014،

 بتػ ػػارٓخ  2013/6/25اطػ ػػب ر ػ ػػٓس ىٓابػ ػػا غ ػ ػزة الكمٓػ ػػا هػ ػػدٓر قسػ ػػـ الهدٓىػ ػػا لهكافحػ ػػا
اله ػ ػػدرات لتبمٓ ػ ػػغ الش ػ ػػاٌدٓف (ر .ـ) كالش ػ ػػاٌد (ا.ش) كذل ػ ػػؾ ٖدا الش ػ ػػٍادة ف ػ ػػْ قض ػ ػػٓا

الهػ ػكاطف (أ .د) اله ػػتٍـ حٓ ػػازة ق ػػار بقص ػػد ا٘تج ػػار ب ػػٛؼ أف الش ػػاٌد اله ػػذككر اٖكؿ
ٓعهػػؿ مػػِ هرتبػػات إدارة أ ػػرل هىػػذ فت ػرة هػػف الكقػػت سػػبقت ه اطبػػا التبمٓػػغ كقػػد ٚحػػظ

الباحث أف الىٓابا الكمٓا لـ تتمقِ ردان بأف الشاٌد اٖكؿ اىتقؿ هف إدارة هكافحا اله ػدرات
٘دارة أ ػػرل كهػػا أف الشػػاٌد أ ػػر اىتقػػؿ قبػػؿ اله اطبػػا هػػف هٍػػاـ قسػػـ الهدٓىػػا لهكػػاف
ر.

 بتػػارٓخ  2013/12/24حضػػر الشػػاٌد(ف.ح) إلػػِ هحكهػػا بدآػػا غ ػزة ٖدا الشػػٍادة فػػْ
قض ػػٓا تحه ػػؿ رق ػػـ (2009/273بدآ ػػا غػ ػزة) ،كبع ػػد أف غ ػػب القس ػػـ ق ػػاؿ ح ػػدٓث ه ػػالؼ
٘فادتً السابقا بعد القسـ ىد إحالا الهتٍـ إلِ هكتب تحقٓقات هركز شرطا الرهػاؿ ،كلػـ

تقـ الجٍات القضا ٓا بإشعار الجٍات اٖهىٓا أك إج ار

ر بالهكضكع.

 بتارٓخ  2013/2/7صدر إ ٛف شٍكد فْ القضٓا التْ تحهؿ رقػـ ( 2011/335بدآػا
غ ػزة) كذلػػؾ لحضػػكر الشػػاٌد( /ف.ص) ٖدا الشػػٍادة بهك ػػد ٚحػػؽ إ ٚأف التبمٓػػغ كصػػؿ
إلِ إدارة فرع غزة لهكافحا اله درات بالرغـ أف الشاٌد ٓعهؿ بهكاف ه تمػؼ هىػذ هػا ٓزٓػد
ف اهٓف كذلؾ بدكرٓات هركز شرطا الزٓتكف.

 بتارٓخ  2013/7/1صدر إ ٛف شٍكد فْ القضٓا التْ تحهؿ رقػـ ( 2012/273بدآػا
غػزة ) كذلػػؾ لحضػػكر الشػػاٌد( /س.ف) ٖدا الشػػٍادة بهك ػػد ٚحػػؽ إ ٚأف التبمٓػػغ كصػػؿ

إلِ إدارة فرع غزة لهكافحا اله درات بالرغـ هػف أف الشػاٌد ٓعهػؿ بهكػاف ه تمػؼ هىػذ هػا
ٓزٓد ف اـ كذلؾ مِ هرتبات ك ازرة الدا مٓا -الهقر العاـ.
 بتػػارٓخ  2013/4/15صػػدر إ ػػٛف شػػٍكد لقضػػٓا ه ػػدرات تحهػػؿ رقػػـ (2012/1168
بدآا غزة ) كذلؾ لحضكر الشاٌد( /ع.م) ٖدا الشػٍادة بهك ػد ٚحػؽ إ ٚأف الشػاٌد لػـ

ٓحضػػر كػػكف أف التبمٓػػغ كصػػؿ إلػػِ فػػرع هحافظػػا غ ػزة بػػإدارة هكافحػػا اله ػػدرات التػػْ ٚ

ٓعهؿ فٍٓا كلـ ٓكف ٓكهان هؿ فْ ٌذا الهكاف كلـ ٓكف ٌىػاؾ هتابعػا لىتػا ج التبمٓػغ كلعػدـ

حضكر الشاٌد.
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 بتػػارٓخ  2013/2/7صػػدر إ ػػٛف شػػٍكد لقضػػٓا تعػػكد تارٓ ٍػػا لعػػاـ  2008كتحهػػؿ رقػػـ
( 2010/175بدآا غزة ) كذلؾ لحضكر الشاٌد ( /ا.ع) ٖدا الشٍادة بهك د ٚحؽ إٚ
أف الشػػاٌد ٓعهػػؿ فػػْ ٌٓ ػػا ا٘دارة كالتىظػػٓـ بٓىهػػا اسػػتمـ التبمٓػػغ إدارة هكافحػػا اله ػػدرات ،

كػػذلؾ بتػػارٓخ  2013/7/18صػػدر إ ػػٛف شػػٍكد لقضػػٓا تحهػػؿ رقػػـ ( 2012/384بدآػػا
غ ػزة ) كذلػػؾ لحضػػكر الشػػاٌد ( /ـ.ح) ٖدا الشػػٍادة بهك ػػد ٚحػػؽ إ ٚأف التبمٓػػغ كصػػؿ
إلػػِ إدارة فػػرع غ ػزة كالتػػْ لػػـ ٓعهػػؿ فٍٓػػا الشػػاٌد الهػػذككر كلػػـ ٓكػػف ٌىػػاؾ هتابعػػا لىتػػا ج
التبمٓغ كلعدـ حضكر الشاٌد .
 بتارٓخ  2013/2/12صػدر إ ػٛف شػٍكد لقضػٓا تحهػؿ رقػـ ( 2012/549بدآػا غػزة )
كذلؾ لحضكر الشاٌد ( /ق.ف) ك رٓف ٖدا الشٍادة بهك د ٚحؽ إ ٚأف الشاٌد حضر
بالهك د الهحدد إ ٚإف الهتٍـ لػـ ٓػتـ إحضػاري بػالرغـ هػف إ طػار قمػـ الهحكهػا قبػؿ هك ػد

الجمسا الهحدد ٖدا الشٍادة بأف الهتٍـ هكقكؼ فْ هركز الشاطئ مػِ قضػٓا ه ػدرات
حدٓثان.
 بتارٓخ  2013/11/17اطب ر ٓس ىٓابا غزة الكمٓا هػدٓر ػاـ إدارة هكافحػا اله ػدرات
لتبمٓػ ػ ػػغ ػ ػ ػػدد ثٛثػ ػ ػػا هػ ػ ػػف الشػ ػ ػػٍكد العػ ػ ػػاهمٓف بفػ ػ ػػرع شػ ػ ػػهاؿ غ ػ ػ ػزة ٖدا الشػ ػ ػػٍادة بتػ ػ ػػارٓخ

 2013/11/18فْ قضٓتٓف لعدة هتٍهٓف بحٓازة ه درات بقصد ا٘تجار.

 بتارٓخ  2013/9/16قدت جمسا لمىظر فْ قضٓا الهتٍـ (ؼ.ؽ) كهتٍهٓف

رٓف كلػـ

تك ػػف الىٓاب ػػا أك ٌٓ ػػا الهحكه ػػا الت ػػْ تىظ ػػر ف ػػْ قض ػػٓا الهتٍه ػػٓف م ػػِ م ػػـ ب ػػأف اله ػػتٍـ

الهػ ػػذككر اٖكؿ هكقػ ػػكؼ مػ ػػِ قضػ ػػٓا ه ػ ػػدرات حػ ػػدٓثان فقػ ػػاـ الباحػ ػػث بإشػ ػػعار الجٍ ػ ػػات
اله تصا ٘حضاري ،كقد تهكف الباحث هف تبمٓغ أحد الشٍكد هسبقان كقاـ باٚتصاؿ بباقْ
الشػػٍكد لهعرفػػا سػػبب ػػدـ حضػػكرٌـ فأفػػادكا بػػأىٍـ لػػـ ٓبمغ ػكا بهك ػػد الجمسػػا ،كقػػد قػػررت

الهحكها تأجٓؿ الجمسا لهك د ٚحؽ هع سػرٓاف هػذكرة القػبض مػِ بػاقْ الهتٍهػٓف مهػان
بأى ػػً ت ػػـ التكاص ػػؿ ه ػػع الهرك ػػز اله ػػتص فأف ػػاد ػػدـ تبمغ ػػً به ػػذكرة الق ػػبض س ػػابقان كحالٓػ ػان
با٘ضافا إلِ أف الباحث أٓضا اتصؿ بذكم أحػد الهتٍهػٓف الصػادر بحقػً هػذكرة إحضػار

فأىكركا هعرفتٍـ بهذكرة ا٘حضار كبهجرٓات القضٓا بالهحكها.
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 بتػػارٓخ  2013/10/10قػػدت هحكهػػا صػػم غ ػزة جمسػػا لمىظػػر فػػْ طمػػب كفالػػا لمهػػتٍـ
(ص.ش) كأثىا الجمسا حضر الهتٍـ بدكف أفراد شرطا لحضكر طمب الكفالا بالرغـ هف

أف أكراؽ القضٓا تكض باف الهتٍـ هكقكفان كأىكر الهػتٍـ بػأف لػً سػكابؽ فأحضػر الباحػث
فْ ىفس الٓكـ لمهحكها صحٓفا السكابؽ.

 بت ػػارٓخ  2013/10/27أفرج ػػت بالكفال ػػا هحكه ػػا بدآ ػػا غػػزة ػػف اله ػػتٍـ (ك .ـ) بع ػػد أف
اثبػػت الهحػػاهْ لٍٓ ػػا الهحكهػػا طػػأ فػػْ إج ػ ار ات التكقٓػػؼ حٓػػث إف ضػػك الىٓابػػا قػػاـ
بإحالػػا الهػػتٍـ لقاضػػْ الصػػم لتكقٓفػػً بعػػد أف أهضػػْ ( )4أٓػػاـ مػػِ تػػارٓخ تكقٓفػػً بعػػد
كاقعا الضبط با٘ضافا إلِ ٛهات الضرب مػِ جسػد الهػتٍـ ،كلػـ ٓٛحػظ أف الجٍػات

القضػػا ٓا اطبػػت إدارة هكافحػػا اله ػػدرات باٖ طػػا كػػذلؾ فػػاف ككٓػػؿ الىٓابػػا اله ػتص
بالتحقٓؽ بالكاقعا لـ ٓتـ إبٛغً بال طأ بإج ار ات التكقٓؼ

 بتارٓخ  2013/12/8صػدر إ ػٛف شػٍكد لقضػٓا تحهػؿ رقػـ ( 2011/638بدآػا غػزة )
كذل ػ ػػؾ لحض ػ ػػكر الش ػ ػػاٌد( /ر .ز) ٖدا الش ػ ػػٍادة ٓ ػ ػػكـ الجهع ػ ػػا الهكاف ػ ػػؽ 2014/4/25

كبهراجع ػ ػػا اٖه ػ ػػر ه ػ ػػف قب ػ ػػؿ الباح ػ ػػث ل ػ ػػدل الجٍ ػ ػػات القض ػ ػػا ٓا تب ػ ػػٓف ب ػ ػػأف الهك ػ ػػد ٓ ػ ػػكـ
.2014/4/24
 بتارٓخ  2013/10/22صدر إ ٛف شٍكد لقضٓا تعكد تارٓ ٍا لعاـ  2008كتحهؿ رقـ
( 2009/322بدآا غزة ) كذلؾ لحضكر الشاٌد  /ـ.ش ٖدا الشػٍادة بهك ػد ٚحػؽ إٚ
أف الشاٌد لـ ٓحضر بالرغـ هف تبمٓغً كلـ ٓكف ٌىاؾ هتابعا لىتا ج التبمٓغ كلعدـ حضكر

الشاٌد.

 5.6النترئج المتعمقة برلسؤال السردس
ٓىص السؤاؿ السادس مِ ها ٓمْ:
ه ػػا ٌ ػػْ الهعكق ػػات الت ػػْ تح ػػد ه ػػف فا مٓ ػػا ككف ػػا ة إدارة ا٘جػ ػ ار ات القض ػػا ٓا ف ػػْ هكافح ػػا جػ ػ ار ـ

اله درات ؟

كقد أجرل الباحث الهقابٛت هع بعض أ ضا الىٓابا العاها كر ٓس هحكها بدآا غزة

157




وأبرز المعوقرت تتمثل في اآلتي:
أعمى المالمح:
تاراكم الممفارت برلمحاركم والن رباة العرمااة مقررناة بقماة أعاداد قضاارة المحاركم ،وعادم وجاود دوائاار
ن رب ة أو ى ئرت قضرئ ة متخصصة برلتحق ق والنظر في قضر ر جرائم المخدرات:

كٓعزل ذلؾ إلِ أف دد قضاة هحاكـ البدآا فػْ قطػاع غػزة ٓ ٚتجػاكز  15قاضػْ ،كهعػدؿ ػدد
قضػ ػػآا اله ػ ػػدرات التػ ػػْ تػ ػػكدع سػ ػػىكٓان ٓ ٚقػ ػػؿ ػ ػػف ألػ ػػؼ قضػ ػػٓا ه ػ ػػدرات تضػ ػػاؼ إلػ ػػِ القضػ ػػآا
الهتراكهػػا ،كفػػْ جمسػػا الهحاكهػػا الكاحػػدة تىظػػر الٍٓ ػػا ( )70-50قضػػٓا ه ػػدرات ،كػػذلؾ ٓتػػكفر
دكا ػػر هت صص ػػا بالىٓاب ػػا العاه ػػا لمح ػػكداث الهركرٓ ػػا كلجػ ػ ار ـ الش ػػٓكات ب ػػٛؼ غٓ ػػاب ال ػػدكا ر

الهت صصا لمتحقٓؽ فْ ج ار ـ اله درات.
عدم وجود ب ئة منرسبة لتطب ق قرنون المخدرات الجد د:
كٓعػػزل ذلػػؾ إلػػِ افتقػػار قطػػاع غػزة له اركػػز صػػحٓا هت صصػػا لر آػػا ك ػػٛج هػػدهىْ اله ػػدرات،
كذلؾ ضٓؽ الهساحا الهكاىٓا له اركػز ا٘صػٛح كالتأٌٓػؿ كالتػْ تعٓػؽ تصػىٓؼ الىػز ٚكفصػؿ كػؿ

ف ا ف اٖ رل هثؿ فصؿ ف ا الهتعاطٓف ف الهركجٓف ،ك دـ هطابقتٍػا ٖدىػِ الهعػآٓر الدكلٓػا
ك مػػك تمػػؾ اله اركػػز هػػف كرش تػػدرٓب كتأٌٓػػؿ هٍىػػْ كأهػػاكف لمترفٓػػً كالتثقٓػػؼ لمىػػز ، ٚإضػػافا إلػػِ
ىقص الكادر الهؤٌؿ لبراهج التك ٓا كا٘رشاد الىفسْ كالهٍىْ كالتعمٓهْ ،كقػد بمػغ ػدد الىػز ٚفػْ

الفترة  2013-2012ها ٓقارب ( )4500ىزٓؿ هىٍـ  1300فقط دا ؿ هراكز ا٘صٛح كالتأٌٓؿ
أها الباقْ فٍـ هكز كف مِ هراكز الشرطا.
كتتفؽ الفقرة أ ٛي هع فقرة "قما دد الهراكز الطبٓا لعػٛج كتأٌٓػؿ الهػدهىٓف" كالتػْ حصػمت مػِ

أ مِ درجا هعكؽ بإدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ هكافحا ج ار ـ اله درات.
أدنى المالمح:
تعدد القوان ن والتشر عرت المتعمقة بجرائم المخدرات:

كٓعزل ذلؾ إلِ أىً فْ بدآا العاـ  2010تـ إلغا اٖهر العسكرم رقـ 437لعاـ  1972كالعكدة

إل ػػِ الق ػػاىكف الهص ػػرم رق ػػـ  19لع ػػاـ  1962كاس ػػتهر سػ ػرٓاف العه ػػؿ ب ػػً حت ػػِ قب ػػؿ 2014/1/5
كأصب العهؿ بقاىكف جدٓد رقـ  7لعاـ  2013إضافا إلػِ أف الهتٍهػٓف بقضػآا هػادة اٚت ارهػادكؿ

قبػؿ شػػٍر  7لعػػاـ  2013كػاف ٓطبػػؽ مػػٍٓـ قػاىكف الصػػٓادلا رقػػـ  41لسػىا  ، 1921كحالٓػان فػػإف
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القضآا الغٓر هفصكلا فٍٓا فْ هحاكـ البدآا ٓحاكهكف الهتٍهٓف فٍٓا كفقان لتارٓخ الكاقعػا كحسػب

سرٓاف القػاىكف فػْ زهػف الكاقعػا ،فالقاضػْ تػارة ٓطبػؽ اٖهػر العسػكرم كتػارة أ ػرل ٓطبػؽ القػاىكف
الهصػػرم ،كتػػارة أ ػػرل ٓطبػػؽ القػػاىكف رقػػـ  7لعػػاـ  ،2013فالتػػدا ؿ بالتشػرٓعات كاض ػ الهتعمقػػا
بج ار ـ اله درات .
عدم تبر ر الن ربة العرمة توص ف تيمة اإلتجرر لةرلب ة القضر ر المودعة برلمحكمة:

كٓعزل ذلؾ إلِ أف ترؾ اٖهر فْ ساحا القاضْ لٓقكـ بتحدٓد ها إذا كاف الكصؼ صحٓحان هف
دهً ٓتطمب كقتان كجٍدان هف الهحكها .

مسرىمة إدارة مكرفحة المخدرات في تكو ن فكرة جر مة المخدرات :
كٓعػػزل ذلػػؾ ٚد ػػا الػػدفاع فػػْ العدٓػػد هػػف الحػػاٚت أف هػػا ٓعػػرؼ بالهىػػدكب حػػرض الهػػتٍـ مػػِ

ارتكػػاب الجرٓهػػا ،كثبػػت همٓ ػان قضػػآا هحػػدكدة جػػدان تعبػػر هػػا سػػبؽ ،كٓ تمػػؼ (العرٓىػػْ ،هقابمػػا،

 )2014ه ػػع ذل ػػؾ  ٚتب ػػارات ه ػػف أٌهٍ ػػا أف إدارة هكافح ػػا اله ػػدرات تعتب ػػر ٌ ػػذا اٖه ػػر ه الفػ ػان
ٌٖدافٍا كلٗسباب التْ هف أجمٍا أىش ت ،كتحٓؿ الضابط لمتحقٓؽ إذا ثبػت تػكرط أك مػـ ضػابط

اله ػػتص بتح ػرٓض الهىػػدكب مػػِ جمػػب الهػػادة اله ػػدرة ،كػػذلؾ هتابعػػا فرٓػػؽ هتكاهػػؿ هػػف إدارة
هكافحا اله درات لمهتٍـ قبؿ ضبطً ،كتككف همٓا اٚستدراج الٓا هف الك ٓد أك التٍدٓد ،ك دـ

هطالبا التاجر القٓاـ بش ار ه در لٓبتاع هىً بؿ أف ٓككف التاجر حا انز أصٛن .
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الفصل الشادض
أهه اليتائج والتوصيات واملكرتحات
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مقدمة
ٓستعرض الباحث فْ ٌذا الفصؿ أٌـ الىتا ج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسا ،ثػـ التكصػٓات الهقترحػا
بىا ن مِ تمؾ الىتا جٓ ،مٍٓا هجهك ا هف الدراسا الهستقبمٓا الهقترحا.
أوالً :أىم النترئج
بعػػد إج ػ ار التحمػػٓٛت ا٘حصػػا ٓا اله تمفػػا ٖداة الد ارسػػا ،كاسػػت داـ هجهك ػػا ه تػػارة بعىآػػا هػػف
التحمٓٛت لمحصكؿ مِ ىتا ج دقٓقا ،كهف ٛؿ الهقابٛت العدٓدة التْ أجراٌا الباحث ،كتدكٓىً

لمهٛحظات تـ التكصؿ إلِ العدٓد هف الىتا ج ىكض أٌهٍا:

 .1درجا تطبٓؽ العهمٓات ا٘دارٓا (الت طٓط ،التىظٓـ ،التكجًٓ ،الرقابا) فػْ إدارة ا٘جػ ار ات
اٖهىٓ ػػا ف ػػْ هكافح ػػا جػ ػ ار ـ اله ػػدرات بقط ػػاع غػ ػزة ج ػػا ت بىس ػػبا ( ،)%72.15كاحت ػػؿ

الهرتبػػا اٖكلػػِ هجػػاؿ التكجٓػػً كجػػا بىسػػبا ( ،)%76.81كاحتػػؿ الهرتبػػا الرابعػػا هجػػاؿ
الرقابا كجا بىسبا (.)%69.77
 .2درجػػا تحقٓػػؽ إدارة ا٘جػ ار ات اٖهىٓػػا فػػْ هكافحػػا جػ ار ـ اله ػػدرات بقطػػاع غػزة ٌٖػػدافٍا
جا ت بىسبا (.)%71.5

 .3إف أ م ػػِ درج ػػا لمهعكق ػػات الت ػػْ تح ػػد ه ػػف فا مٓ ػػا ككف ػػا ة إدارة ا٘جػ ػ ار ات اٖهىٓ ػػا ف ػػْ
هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات كاىػػت فق ػرة "قمػػا ػػدد اله اركػػز الطبٓػػا لعػػٛج كتأٌٓػػؿ الهػػدهىٓف"

كالتػػْ جػػا ت بىسػػبا ( ،)%91.13ك ػذلؾ فق ػرة "قمػػا ا٘هكاىٓػػات الهادٓػػا الهتاحػػا لمجٍػػات
القا ها مِ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا" كالتْ جا ت بىسبا (.)%88. 63

 .4بٓىػت الد ارسػػا أف ههارسػػا العهمٓػات ا٘دارٓػػا (الت طػػٓط ،التىظػٓـ ،التكجٓػػً ،الرقابػػا) بػػإدارة
ا٘ج ػ ار ات القضػػا ٓا فػػْ هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات هتفاكتػػا بػػٓف هجاٚتٍػػا كٌىػػاؾ قصػػكر

إدارم كاض فْ بعض الجكاىب.
.5

تعدد الهعكقات التْ تحد هف فا مٓػا ككفػا ة إدارة ا٘جػ ار ات القضػا ٓا فػْ هكافحػا جػ ار ـ

اله درات هىٍا التالْ:

 ضعؼ التعاكف كالتكاهؿ بٓف الجٍات القضا ٓا كالجٍات ذات العٛقا.
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ػػدـ كجػػكد دكا ػػر أك ٌٓ ػػات قضػػا ٓا هت صصػػا بػػالتحقٓؽ كالفصػػؿ بقضػػآا ج ػ ار ـ
اله درات.

 افتقار البٓ ا الهىاسبا لتطبٓؽ قاىكف اله درات الجدٓد.
 تراكـ همفات قضآا ج ار ـ اله درات هكازاة بقما أ داد القضاة.
 .6أكضػػحت الد ارسػػا تػػدىْ هػػى الح ػكافز الهادٓػػا كالهعىكٓػػا لمهبػػد ٓف كالهتهٓ ػزٓف فػػْ همٍػػـ
بهكافحا ج ار ـ اله درات كالهؤثرات العقمٓا.

 ٚ .7تكجد هعكقات تحد هف فا مٓا ككفا ة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ إدارة هكافحا ج ار ـ
اله درات كالهؤثرات العقمٓا راجعا إلِ قدـ القكاىٓف كا تبار العقكبات فٍٓا غٓر راد ا .

 .8أظٍرت الىتا ج كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف
هتكسط التقدٓرات لكاقع ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ إدارة هكافحا ج ار ـ اله درات تعزل
لهتغٓرات( :الرتبا العسكرٓا ،هكاف العهؿ) ،كبٓىت دـ كجكد فركؽ ذات دٚلا إحصا ٓا
ىد هستكل دٚلا ( )α≤0.05بٓف هتكسط التقدٓرات لكاقع ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ إدارة

هكافحا ج ار ـ اله درات تعزل لهتغٓرات( :العهر ،الهستكل التعمٓهْ).
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ثرن رً :التوص رت
وبنرء عمى ىذه النترئج أوصى البرحث بمر مي:
ً
 .1إىشػػا هصػػحات لعػػٛج الهػػدهىٓف مػػِ اله ػػدرات مػػِ هسػػتكل جهٓػػع هحافظػػات قطػػاع غ ػزة
بعٓدان ف هصحات اٖهراض العقمٓا هع تكفٓر ا٘هكاىٓات الهادٓا كالبشرٓا الهدربا.
 .2تكفٓر ا٘هكاىٓات الكفٓما بإىجاح هؿ إدارة هكافحا اله درات فْ تحقٓؽ أٌدافٍا.
 .3إق ػرار هعػػآٓر لصػػرؼ هكاف ػ ت هادٓػػا كح ػكافز لمهبػػد ٓف كالهتهٓ ػزٓف بالعهػػؿ كالهشػػاركٓف فػػْ
همٓػػات الكشػػؼ ػػف الهٍ ػربٓف كالتجػػار ،كتفعٓػػؿ الهػػادة ( )48هػػف قػػاىكف ج ػ ار ـ اله ػػدرات

كالهؤثرات العقمٓا التْ ت تص بأحقٓا الهكافأة لكؿ هػف سػاٌـ بضػبط هػكاد ه ػدرة أك هػؤثرات
قمٓا.
 .4تعدٓؿ البىا التىظٓهْ لٙدارة العاها لهكافحا اله درات ،كاىشا قسـ ٓ ػتص بهكافحػا غسػؿ
اٖهػ ػكاؿ الهتحص ػػما ه ػػف جػ ػ ار ـ اله ػػدرات ك ػػر لتحمٓ ػػؿ الهعمكه ػػات ،كتفعٓ ػػؿ دا ػ ػرة الت ػػدرٓب
كالتطكٓر كفصؿ دا رة الهعمكهات ف دا رة التحرم.

 .5اسػػػتحداث دكا ػ ػػر ىٓابٓػػػا كٌٓ ػ ػػات هحكهػ ػػا هت صصػ ػػا ب ػػالتحقٓؽ كالىظػ ػػر فػػػْ قضػ ػػآا ج ػ ػ ار ـ
اله درات كالهػؤثرات العقمٓػا دكف غٓرٌػا لضػهاف سػر ا البػت كالفصػؿ با٘داىػا أك البػ ار ة فػْ
ٌذي القضآا ،كحكسبا الق اررات الصادرة فْ القضآا ذات العٛقا.

 .6تأسٓس ٛقا التعاكف كالتكاهؿ بٓف الجٍات اٖهىٓػا كالقضػا ٓا كالجٍػات ذات العٛقػا لمعهػؿ
بجٍكد هىسقا كجادة لهكافحا ج ار ـ اله درات.

 تزكٓد إدارة هكافحػا اله ػدرات بػالق اررات كاٖحكػاـ القضػا ٓا بقضػآا اله ػدرات كالهػؤثرات
العقمٓا.
 تكس ػػٓع قا ػػدة بٓاى ػػات التس ػػجٓؿ الجى ػػا ْ ب ػػإدارة هكافح ػػا اله ػػدرات لتش ػػهؿ ا٘جػ ػ ار ات
القضػػا ٓا كا٘جػ ار ات الٛحقػػا بعػػد ا٘فػراج ػػف الهتٍهػػٓف أك الهػػداىٓف مػػِ قضػػآا ج ػ ار ـ

ه ػػدرات كك ػػذلؾ كض ػػع ط ػػا هس ػػتقبمٓا ٘ىش ػػا قا ػػدة هعمكه ػػات هكح ػػدة لك ػػؿ ه ػػا ٓتعم ػػؽ
باٖش اص ذكم الىشاط باله درات تستعٓف بٍػا الجٍػات القضػا ٓا كالجٍػات اٖهىٓػا ذات

العٛقا.
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الهىاكبا الٓكهٓا بالفترة الهسا ٓا لعضك الىٓابػا العاهػا بهقػر سػرآا الىٓابػا لهػا هػف شػأىً
تسػػٍٓؿ كهشػػاركا إج ػ ار ات هكافحػػا ج ػ ار ـ اله ػػدرات أبرزٌػػا سػػر ا اٚسػػتجكاب حفاظ ػان
مِ الهصال الهترتبا هف ظٍكر الحقٓقا بأسرع كقت.



تطكٓر طرٓقا تبمٓغ شٍكد الىٓابا العاها.



تكمٓؼ إدارة هكافحا اله درات إحضار الهتٍهٓف ىد تعذر إحضارٌـ .



اقت ػراح الحم ػػكؿ الهىاس ػػبا لمهشػػكٛت الت ػػْ تعت ػػرض أك تعٓػػؽ س ػػٓر ا٘جػػ ار ات اٖهىٓ ػػا
كالقضا ٓا كالتشاكر كالتىسٓؽ هف أجؿ حمٍا.



تفعٓؿ هكتب إ ٛـ قضا ْ فْ هؤسسات السمطا لىشر اٖحكاـ الراد ا بالقضآا ذات
العٛقا.

 .7تعػػدٓؿ المػكا

كالتعمٓهػػات الهتعمقػػا بػػإج ار ات الرقابػػا ،كتصػػهٓـ ىظػػاـ رقػػابْ هت صػػص ٓهىػػع

تعدد الجٍات التْ تهارس التحقٓؽ كٓت ٛـ هع أسالٓب هؿ هكافحا ج ار ـ اله درات.

 .8تقسٓـ الهىطقا الجغرافٓػا التػْ ٓشػرؼ مٍٓػا كػؿ قسػـ إلػِ هىػاطؽ فر ٓػا هحػددة بحٓػث ٓتػكلِ
كػؿ فػرد هػػف القسػـ هسػ كلٓا الهىطقػا بكػػؿ تفاصػٓمٍا بهػا ٓػػت ٛـ هػع هػػؤٌٛت كقػدرات الضػػباط
كاٖفراد العاهمٓف.
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ثرلثرً :المقترحرت
 هدل فا مٓا ككفا ة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ الحد هف ج ار ـ اله درات. دكر إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا فْ الحد هف ج ار ـ اله درات. -كاقع إدارة أزها تٍرٓب كتداكؿ قار اٚترهادكؿ بقطاع غزة.
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ىآؼ العربٓا لمعمكـ اٖهىٓا.

 .20الصحف ،هحهد شرٓؼ ،مْ ك ػركف .)2000(.مباردئ اإلدارة .ا٘سػكىدرٓا :الػدار
الجاهعٓا.

 .21طالب ،احسف .)2002(.سوسا ولوج ر الجر ماة والعقوباة والمؤسسارت اإلصاالح ة.
.22
.23
.24

بٓركت :دار الطمٓعا .

بد العمٓـ ،هحهد .)1997(.مبردئ إدارة األعمرل .القاٌرة :جاهعا بىٍا .

بداهلل ،بد الٍادم .)1991(.اإلنسرن والتنظ م .ا٘هارات العربٓا الهتحدة :الهكتػب
العربْ لمعٛقات الثقافٓا .

بكم ،زٓد .)2006(.التنظ م اإلداري -مبردئو وأسرس رتو(.ط .)1هػاف :دار أسػاها

لمىشر كالتكزٓع.

 .25العتٓبػػْ ،صػػبحْ .)2005(.تطااور الفكاار واألساارل ب فااي اإلدارة(.ط .)1هػػاف :دار
الحاهد لمىشر كالتكزٓع.

 .26العثٓهٓف ،هحهد .)2003).شرح األربع ن نوو ة(.ط.)2الهىصكرة :هكتبا ا٘ٓهاف.
.27
.28

ساؼ ،هحهكد .)1982(.أصول اإلدارة (.ط.(1القاٌرة :جاهعا الهىصكرة .

طٓػ ػ ػػات ،بػ ػ ػػد الػ ػ ػػرحهف .)2000(.المخاااااادرات والعقااااااارق ر الخطاااااارة ومساااااااؤول ة

المكرفحة(.ط .(1الرٓاض :أكادٓهٓا ىآؼ العربٓا لمعمكـ اٖهىٓا .
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اٖهىٓا :الرٓاض.
169




 .11مٓػػؿ ،الػػد ( .)2010نحاااو إساااترات ج ة وطن اااة لمكرفحاااة االساااتعمرل غ ااار المشاااروع
لممخادرات والمااؤثرات العقم اة فااي فمساط ن .د ارسػػا هاجسػتٓر غٓػر هىشػػكرة .جاهعػا ىػػآؼ
العربٓا لمعمكـ اٖهىٓا :الرٓاض.

 .12داكد ،العربْ .(2008).فعرل ة االتصرل التنظ مي في المؤسسة العموم ة الجزائر ة.
دراسا هاجستٓر .جاهعا قسىطٓىا :الج از ر .

 .13الػػدجىْ ،إٓػػاد .)2010(.درجااة ممررسااة الق ااردة التربو ااة الوسااطى لاادورىر اإلداري فااي
وزارة الترب ة والتعم م العرلي الفمسط ن ة ،الجاهعا ا٘سٛهٓا.

 .14الدلبحْ ،كض .)2004).اإلجاراءات الشارط ة والعوامال االجتمرع اة المرتبطاة بظارىرة
تعرطي النسرء لممسكرات والمخدرات .دراسا هاجستٓر غٓر هىشكرة .جاهعا ىآؼ العربٓػا
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 .38هحٓسف ،ػكض .)2013(.س كولوج ة تعرطي المخدرات وادمرنير لدى الفترة الجرمع ة.
هجما جاهعا القدس الهفتكحا .الهجمد اٖكؿ (.338- 297.)3

 .39الهصػػرم ،رشػػٓد .)2013(.المخاادرات  -لاادورة صااف الضاابرط .قسػػـ الت طػػٓط كالب ػراهج،
ا٘دارة العاها لمتدرٓب بالشرطا :غزة.

 .40الكلٓد ،سػاٌر .)2010(.ذات ة قارار إحرلاة الادعوى الجزائ اة .هجمػا جاهعػا اٖزٌػر بغػزة.
سمسما العمكـ ا٘ىساىٓا .هجمد).220-181.12(2

ثرن رً القوان ن واالتفرق رت الدول ة واإلقم م ة
 .1اتفاقٓا اٖهػـ الهتحػدة لهكافحػا ا٘تجػار غٓػر الهشػركع باله ػدرات كالهػؤثرات العقمٓػا لسػىا
1988ـ.
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 .3قاىكف اله درات رقـ ( )19لعاـ (.)1962
 .4أهر بشأف تشرٓعات العقاقٓر ال طرة (قطاع غزة) (رقـ  )437لسىا (.)1972
 .5قاىكف العقكبات رقـ ( )74لسىا (.)1936
 .6قاىكف ا٘ج ار ات الج از ٓا رقـ ( )3لسىا (.)2001
 .7قاىكف السمطا القضا ٓا رقـ ( )15لسىا (.)2005
 .8قاىكف الصٓادلا رقـ ( )41لسىا (.)1921
 .9قاىكف ال دها الهدىٓا رقـ ( )4لعاـ ()1998
ثرلثرً التقرر ر واإلحصرئ رت
 .1إحصػػا ٓا ا٘دارة العاهػػا لهكافحػػا اله ػػدرات لمه ػكاد الهضػػبكطا كٖ ػػداد قضػػآا اله ػػدرات
لٗ كاـ التالٓا ٛؿ الفترة  2009حتِ .2014

 .2تقرٓػػر بالهصػػادر البش ػرٓا لمه ػكاد الهضػػبكطا الػػذٓف لػػـ ٓػػتـ إحضػػارٌـ كاحػػالتٍـ بالقضػػٓا
لٗ كاـ التالٓا ٛؿ التفرة  2011حتِ .2013
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مالحل الدراسة
ال قائىُ بأمساء احمللىني
أو ً
ثاًٌ ًا بطاقُ املكابمُ
ثالجاُ االصتباٌُ يف صىرتّا الٍّائًُ
رابع ًا أعداد الىفًات املزتبطُ بتٍاوه الرتاوادوه يف بزيطاًٌا
خاوض ًا وصادر املىاد املضبىطُ الذيَ مل يتي إحضارِي وإحالتّي بالكضًُ
صادص ًا عدد قضايا املخدرات
صابع ًا اللىًات املضبىطُ وَ وادَ اإلتزاوادوه
ثاوٍ ًا اللىًات املضبىطُ وَ وادَ الباجنى
تاصعاً اللىًات املضبىطُ وَ وادَ احلغًػ
عاعز ًا اللىًات املضبىطُ وَ وادَ االكضتاسٍ
حادٍ عغز يعزف دلىىعُ العىن املالٌ ملٍطكُ الغزق األوصط ومشاه أفزيكًا
ثاٌٌ عغز حديح الدكتىر عالء ٌعًي عَ الرتاوادوه
ثالح عغز صجن املتّي (ً )ً.صاحب أعمـِ كىًـُ وضـبىطات وـَ الرتاوـادوه يف تـاري
تّزيب املخدرات إىل قطاع غشَ
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ممحق رقم ()1
قرئمة ب سمرء المحكم ن لإلستبرنة

الرقم

مكرن العمل

االسم

1

أ .د ٓكسؼ اشكر

الجاهعا ا٘سٛهٓا

2

أ.د هاجد الف ار

الجاهعا ا٘سٛهٓا

3

أ.د ٓكسؼ بحر

الجاهعا ا٘سٛهٓا

4

د .أكرـ سهكر

الجاهعا ا٘سٛهٓا

5

د.هحهد العفٓفْ

هركز بحكث ا٘دهاف

6

د .كسٓـ الٍابٓؿ

الجاهعا ا٘سٛهٓا

7

د.رشدم كادم

الجاهعا ا٘سٛهٓا

8

د .كفٓؽ اٚغا

جاهعا اٖزٌر

9

د.هركاف اٚغا

جاهعا اٖزٌر

10

هقدـ شرطا هحهد رضكاف

جٍاز الشرطا الفمسطٓىٓا
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ممحق رقم ()2
األسئمة الخرصة بإدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات
المحور األول :
أوالً:واقع ممررسة عمم ة التخط ط بإدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات
(ٓؤ ذ ب ار هس كلْ اٖقساـ ىد إ داد الت طػٓط ،تغٓٓػر آجػابْ بالعهػؿ ،اٚسػتثهار اٖفضػؿ
لمهكارد)
ثرن رً واقع ممررسة عمم ة التنظ م بإدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات
(تقسٓـ العهؿ كتكزٓع الكاجبات،تدرٓب اٖ ضا -الٍٓكؿ التىظٓهْ ،التكٓؼ هع التغٓرات التػْ
تحدث بالبٓ ا الهحٓطا،اٚزدكاجٓا كالتضارب ،التكىكلكجٓا فْ تىظٓـ كتطكٓر العهؿ ا٘دارم)

ثالثان واقع ممررسة عمم ة الرقربة بإدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات
(تست دـ كسا ؿ رقابٓا تهتاز بالكضكح لجهٓع العاهمٓف  ،تصحٓ ها ٓحدث هف اىحرافات كتجىب

كقك ٍا هستقبٛن )،
-
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رابعان واقع ممررسة عمم ة التوج و بإدارة اإلجراءات القضرئ ة في مكرفحة جرائم المخدرات
(تت ذ الق اررات بصكرة تشاركًٓ ،ت ار ْ البدا ؿ ىد ات اذ القػرار ،تيهػى الهكافػ ت الهادٓػا كالحػكافز

لمهبد ٓف كالهتهٓزٓف بالعهؿ  ،تهتمؾ شبكا اتصاؿ فعالا ) .
المحور الثرني :

ها ٌْ الهعكقات التْ تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ هكافحا
ج ار ـ اله درات ؟ كٌؿ ٌىاؾ هعكقات تحد هف فا مٓا ككفا ة إدارة ا٘ج ار ات القضا ٓا فْ

هكافحا ج ار ـ اله درات راجعا إلِ (:قدـ القكاىٓف كا تبار العقكبات فٍٓا غٓر راد ا  ،دـ تبمٓغ
الشٍكد بالشكؿ الصحٓ كافتقار هتابعا اٖهر  ،تراكـ الهمفات بالهحاكـ كالىٓابا العاها ) .
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ممحق رقم ()3
بسم اهلل الرحمن الرح م

اٖخ ...................................... /

الهحترـ ،،،

تحٓا طٓبا كبعد ،،

ٓقكـ الباحث بإج ار د ارسػا بعنوان واقاع إدارة اإلجاراءات األمن اة والقضارئ ة فاي مكرفحاة
جرائم المخدرات لىٓؿ درجا الهاجستٓر فْ برىاهج القٓادة كا٘دارة .
ٓرجػِ التكػرـ بػاٚطٛع كاٚسػتجابا مػْ هقٓػاس الد ارسػا بكػؿ دقػا كأهاىػا ،حٓػث ىأهػؿ هػىكـ كػؿ
تعاكف هػف أجػؿ إىجػاز ٌػذا البحػث ،مهػان بػأف الهعمكهػات الػكاردة فػْ اٚسػتباىا اصػا ٖغػراض
البحث العمهْ فقط.

 ،،،مع وافر التح ة ،،،

الباحث
أشرؼ أبكسٓدك
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معمومرت الشخص ة :
من فضمك ضع إشررة ( )xفي المربع المنرسب الخت ررك :
. 1الرتبة العسكر ة :
 -هٛزـ ( ) ،

هٛزـ أكؿ (

) ،

(

 -ار د (

هقدـ

( ) .

) ىقٓب

) قٓد فها فكؽ ( ) .

.2العمر :
 ) ( -أقؿ هف  25سىا

،

– هف  25إلِ أقؿ هف  35سىا

( )

 ) ( -هف  35إلِ أقؿ هف  45سىا

،

 -هف  45سىا فأكثر

( )

.3المستوى التعم مي :
 ) ( -ثاىكٓا العاها أك أقؿ

،

– دبمكـ هتكسط

( )

 ) ( -بكالكرٓكس

،

 -دراسات مٓا

( )

 .4مكرن العمل :
 -ا٘دارة العاها لهكافحا اله درات

( )  ،إدارة فرع شهاؿ غزة لهكافحا اله درات

( ).

 -إدارة فرع غزة لهكافحا اله درات

( )  ،إدارة فرع الكسطِ لهكافحا اله درات

( ).
( ).

 إدارة فرع اىٓكىس لهكافحا اله درات( )  ،إدارة فرع رف لهكافحا اله درات .5عدد مرات المشرركة في المالحقة األمن ة :
ٓ ٚ -كجد هشاركا ( )  ،أقؿ هف  10هرات ( )  10 ،هرات فها فكؽ (

) .

 .6عدد مرات المشرركة في برامج وأنشطة التوع ة الوقرئ ة:
 ٓ ٚكجد هشاركا ( )  ،أقؿ هف  10هرات ( )  10 ،هرات فها فكؽ (182

) .




أوالً واقع إدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات:
ف مر مي مجموعة من األسئمة رجى منك وضع

دقة العبررة

إشررة ( )Xأمرم اإلجربة التي تراىر منرسبة من وجية
نظرك:

موافق

المحرور والفقرات

بشدة

موافق محر د

غر

موافق

المحور األول :عمم ة التخط ط بإدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات:
1

تعهػػؿ مػػِ ترجهػػا اٌٖػػداؼ بصػػكرة قابمػػا لمقٓػػاس
كالتقٓٓـ.

 2تعهؿ كفؽ طا إستراتٓجٓا بشكؿ هىتظـ .
3

تعهؿ مِ تحقٓؽ ىكع هف اٚىسجاـ كالتكافؽ

لتىفٓذ الهٍاـ.

ٓ 4ؤ ذ ب ار هس كلْ اٖقساـ ىد همٓا الت طٓط.
 5تسعِ إلِ إحداث تغٓٓر حقٓقْ آجابْ بالعهؿ.
6
7

تحرص مِ القضا

العهؿ.

مِ الهشكٛت التْ تكاجً

تقكـ بتطكٓر أٌدافٍا ا٘ستراتٓجٓا بشكؿ كاض

كهكتكب.

المحور الثرني :عمم ة التنظ م بإدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات:
 1تعهؿ كفؽ ٌٓكؿ تىظٓهْ كاض
هٓقسػػـ العىاصػػر الهكمفػػٓف بالهٛحقػػا اٖهىٓػػا مػػِ
 2الهىطقا الجغرافٓا التْ ٓشرؼ مٍٓا كؿ قسـ إلػِ
هىاطؽ فر ٓا هحددة .
 3يٓكزع العهؿ لهىع اٚزدكاجٓا كالتدا ؿ باٖدكار.
يٓقسـ العهؿ بها ٓت ٛـ هع هؤٌٛت كقدرات
4
الضباط كاٖفراد العاهمٓف
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 5ترسخ هبادئ التفكٓض بهكجب اٖىظها كالقكاىٓف.
ٓ 6تكفر لمعاهمٓف المكا
7

كالقكاىٓف لتحسٓف اٖدا .

ٓتكفر كصؼ كاهؿ هكتكب لمهٍهات كالكاجبات
التْ ٓقكـ بٍا هد ار الدكا ر كهس كلْ اٖقساـ .

تيحدد ال برات كالهؤٌٛت العمهٓا كالهٍارات
 8كالصفات الش صٓا الهطمكبا ٖدا بعض
الهٍاـ.

تيكظؼ التكىكلكجٓا فْ تىظٓـ كتطكٓر العهؿ
9
ا٘دارم.
المحور الثرلث :عمم ة التوج و بإدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات:
1

تحرص القٓادة مِ اٚتصاؿ الهباشر
بالهرؤكسٓف لضهاف تىفٓذ الهٍاـ.

تيهى الهكاف ت الهادٓا لمهبد ٓف كالهتهٓزٓف
2
بالعهؿ.
تيهى الحكافز الهعىكٓا لمهبد ٓف كالهتهٓزٓف
3
بالعهؿ.
4
5

6
7

ٓتهتػ ػػع العػ ػػاهمٓف بالفرصػ ػػا الٛزهػ ػػا لمتعبٓػ ػػر ػ ػػف
ار ٍـ.

تت ذ القٓادة الق اررات بصكرة تشاركٓا.
تقكـ القٓادة بىقؿ ار كحاجػات الهرؤكسػٓف لمقٓػادة

العمٓا.

تطمع القٓادة بصكرة سرٓعا مِ اٖحداث الطار ا

الغٓر ا تٓادٓا شفكٓان كبتقرٓر هكتكب.

 8تكفر القٓادة البدٓؿ ضهف الهكاصفات الهطمكبا.
المحور الرابع :عمم ة الرقربة بإدارة اإلجراءات األمن ة في مكرفحة جرائم المخدرات:
1

تسػ ػػت دـ كسػ ػػا ؿ رقابٓػ ػػا تهتػ ػػاز بالكضػ ػػكح لجهٓػ ػػع

العاهمٓف.
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 2تتأكد هف إهكاىٓا تطبٓؽ ال طط الهراد تحقٓقٍا.
3
4
5

تسػػعِ لمتأكػػد هػػف أف اٖىشػػطا كا٘ج ػ ار ات تسػػٓر
كفؽ القكاىٓف كالتعمٓهات الصادرة.
تعهػ ػػؿ مػ ػػِ تصػ ػػحٓ هػ ػػا ٓحػ ػػدث هػ ػػف اىح ارفػ ػػات
كتجىب كقك ٍا هستقبٛن.

تٍػػتـ بهراقبػػا هسػػتكل رضػػا أ ضػػا الىٓابػػا العاهػػا

هف أدا العاهمٓف فْ إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا.

يٓح ػػدد الكق ػػت ال ػػذم تج ػػرم فٓ ػػً الرقاب ػػا ب ػػدكف أم
6
هعكقات.
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ثرن رً درجة تحق ق إدارة اإلجراءات األمن ة لجرائم المخدرات ألىدافير:
ف مر مي مجموعة من األسئمة رجى منك وضع إشررة ()X

دقة العبررة

أمرم اإلجربة التي تراىر منرسبة من وجية نظرك:
الرقم

1

2

موافق

الفقرات

بشدة

هكافحػ ػػا اله ػ ػػدرات مػ ػػِ الهسػ ػػتكل الهحمػ ػػْ ،كالحػ ػػد هػ ػػف
تٍرٓبٍا كاىتشارٌا بٓف أفراد الهجتهع.

الهسػ ػػاٌها ف ػ ػػْ التك ٓػ ػػا الكقا ٓ ػ ػػا كتكػ ػػكٓف ك ػ ػػْ ص ػ ػػحْ

كاجته ػ ػ ػ ػػا ْ كثق ػ ػ ػ ػػافْ ل ػ ػ ػ ػػدل أفػ ػ ػ ػ ػراد الهجته ػ ػ ػ ػػع بأضػ ػ ػ ػ ػرار
اله درات كسك استعهاؿ الهؤثرات العقمٓا.

3
4
5
6
7

الهسػ ػ ػػاٌها فػ ػ ػػْ تأٌٓػ ػ ػػؿ الهػ ػ ػػدهىٓف كا ػ ػ ػػادة دهجٍػ ػ ػػـ فػ ػ ػػْ
الهجتهع ٚستكهاؿ دكرٌـ الهطمكب.
تحقٓػ ػ ػػؽ هبػ ػ ػػدأ التعػ ػ ػػاكف كتىسػ ػ ػػٓؽ الجٍػ ػ ػػكد هػ ػ ػػع الجٍػ ػ ػػات
الحككهٓا كالهؤسسات اٌٖمٓا ذات العٛقا.
تىهٓا الهكارد البشرٓا العاهما فْ هجاؿ هكافحا اله درات
كرفع هستكل اٖدا لدٍٓـ.
السعْ لمحصكؿ مِ اٖجٍزة التقىٓا كالفىٓا التْ تتٓ
تىفٓذ الهٍاـ الهككما بهٍىًٓ كاهما.
د ـ كرفد الدراسات كالبحكث ذات العٛقا بهجاؿ هكافحا
اله درات بالهعمكهات.
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ثرلثرً المعوقرت التي تقمل من فرعم ة وكفرءة إدارة اإلجراءات األمن ة لجرائم المخدرات :
ف مر مي مجموعة من األسئمة رجى منك وضع إشررة ()X

دقة العبررة

أمرم اإلجربة التي تراىر منرسبة من وجية نظرك:
الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

1

دـ تكفر اٖجٍزة الحدٓثا كالكافٓا لضبط أىشطا

2

دـ كجكد تعاكف دكلْ فعاؿ لهكافحا أىشطا ا٘تجار

3

دـ كجكد أ داد كافٓا كهؤٌما لتىفٓذ طا هتكاهما

التٍرٓب كلهراقبا الحدكد كهدا ؿ الهحافظات.
كالتعاطْ.

لمحد هف ج ار ـ اله درات.

4

غٓػ ػ ػػاب ال ػ ػ ػرادع الػ ػ ػػذم ٓحقػ ػ ػػؽ الػ ػ ػػردع العػ ػ ػػاـ كال ػ ػ ػػاص

5

تعدد الجٍات الرقابٓا مِ العاهمٓف فْ إدارة هكافحا

6

قما دد الهراكز الطبٓا لعٛج كتأٌٓؿ الهدهىٓف.

7

بطئ إج ار ات الهحاكها لمهتٍهٓف بج ار ـ اله درات.

8

ضعؼ التىسٓؽ كالتعاكف بٓف دكا ر كأقساـ الهكافحا.

لمهتعاهمٓف بصكر ج ار ـ اله درات.

اله درات.

9

دـ تعاكف الجهٍكر هع أجٍزة الهكافحا.

10

دـ التدرٓب الكافْ لهىفذم طط الهكافحا.

 11استفادة الهجرهٓف هف التقدـ العمهْ كالتقىْ.
12

اٚست داـ السٓئ لبعض الهٍىٓٓف كاٖطبا كالصٓادلا

13

افتقار الهعالجا لدكافع التعاطْ بالهجتهع.

14

تصا د أىشطا اله درات كتىكع صكر ج ار ـ

لهٍاـ كظا فٍـ.

اله درات.

 15ا٘فراج بكفالا ف الهتٍهٓف بج ار ـ اله درات.
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 16تدىْ هعىكٓات ىاصر الهٛحقا اٖهىٓا.
 17قما ا٘هكاىٓات الهادٓا الهتاحا لمجٍات القا ها مِ
إدارة ا٘ج ار ات اٖهىٓا.

18

ىقص التدرٓب كالتأٌٓؿ الفىْ كالهٍىْ هكازاة بتطكر

أسالٓب الهٍربٓف كتجار اله درات.

 19شهكؿ تجار اله درات كالهٍربٓف إجازات بٓتًٓ كالعفك
ف بعضٍـ لقضا ٍـ ثمثْ الهدة.
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ممحق رقم ()4
أعداد الوف رت المرتبطة بتنرول الترامردول في بر طرن ر
م

العرم

عدد الوف رت

1

2006

81

2

2007

79

3

2008

83

4

2009

87

5

2010

132

6

2011

154
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ممحق رقم ))5
مصردر المواد المضبوطة خالل عرم 2011،2012،2013
الذ ن لم تم إحضررىم واحرلتيم برلقض ة

م

العرم

عدد المصردر

1

2011

204

2

2012

498

3

2013

786
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ممحق رقم))6
عدد قضر ر المخدرات
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ممحق رقم))7
الكم رت المضبوطة من مردة اإلترامردول
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ممحق رقم))8
الكم رت المضبوطة من مردة البرنجو
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ممحق رقم))9
الكم رت المضبوطة من مردة الحش ش
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ممحق رقم ))10
الكم رت المضبوطة من مردة االكسترزي
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ممحق رقم ()11
عرف مجموعة العمل المرلي لمنطقة الشرق األوسط وشمرل أفر ق ر
بتػ ػػارٓخ  30ىػ ػػكفهبر 2004ـ قػ ػػد اجتهػ ػػاع كزارم فػ ػػْ الهىاهػ ػػا بههمكػ ػػا البح ػ ػرٓف ،حٓػ ػػث قػ ػػررت
حككهات  14دكلا ربٓا إىشا هجهك ا العهؿ الهالْ لهىطقا الشرؽ اٖكسط كشػهاؿ أفرٓقٓػا هػف
أجؿ هكافحا غسؿ اٖهكاؿ كتهكٓؿ ا٘رٌػاب ) (MENAFATFتعهػؿ مػِ غػرار هجهك ػا العهػؿ

الهالْ ) ،(FATFكتـ اٚتفاؽ مِ أف تككف دكلا الهقر ٌْ ههمكا البحرٓف.
كتعتبػػر الهجهك ػػا ذات طبٓعػػا طك ٓػػا كتعاكىٓػػا هسػػتقما ػػف أم ٌٓ ػػا أك هىظهػػا دكلٓػػا أ ػػرل،

تأسسػػت باٚتفػػاؽ بػػٓف حككهػػات أ ضػػا ٍا ،كلػػـ تىشػػأ بىػػا ن مػػِ هعاٌػػدة دكلٓػػا ،كٌػػْ التػػْ تحػػدد
همٍػػا كىظهٍػػا كقكا ػػدٌا كاج ار اتٍػػا ،كتتعػػاكف هػػع الٍٓ ػػات الدكلٓػػا اٖ ػػرل ك صكص ػان هجهك ػػا

العهؿ الهالْ لتحقٓؽ أٌدافٍا.

هؿ الدكؿ اٖ ضا فْ الهجهك ا مِ تحقٓؽ اٌٖداؼ أتٓا:


تبىْ كتىفٓذ التكصٓات اٖربعٓف لهجهك ا العهؿ الهالْ فْ شأف هكافحا غسؿ اٖهكاؿ



تىفٓذ هعاٌدات كاتفاقٓات اٖهـ الهتحدة كق اررات هجمس اٖهف ذات الصما.



التعاكف فٓها بٓىٍا لتعزٓز اٚلتزاـ بٍذي الهعآٓر فْ هىطقا الشرؽ اٖكسط كشهاؿ أفرٓقٓا

كتهكٓؿ ا٘رٌاب كاىتشار التسم .

كالتعاكف هع الهىظهات كالهؤسسات كالٍٓ ات ا٘قمٓهٓا كالدكلٓا اٖ رل لتعزٓز اٚلتزاـ

بٍا دكلٓان.


العهؿ الهشترؾ لتحدٓد الهكضك ات الهرتبطا بعهمٓات غسؿ اٖهكاؿ كتهكٓؿ ا٘رٌاب
ذات الطبٓعا ا٘قمٓهٓا ،كتبادؿ ال برات فْ شأىٍا كتطكٓر الحمكؿ لمتعاهؿ هعٍا.



ات اذ تدابٓر فْ جهٓع أىحا الهىطقا لهكافحا غسؿ اٖهكاؿ كتهكٓؿ ا٘رٌاب بفا مٓا
كبها ٓ ٚتعارض هع القٓـ الثقافٓا لمدكؿ اٖ ضا كأطرٌا الدستكرٓا كىظهٍا القاىكىٓا.
(هكقع الكتركىْ ،هٓتا فاتؼ.)2013/5/22،
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ممحق رقم ()12
حد ث الدكتور عالء نع م عن الترامردول
ذكر  ٛىعٓـ أ صا ْ أهراض القمب بقسـ القمب فػْ هستشػفِ الشػفا بغػزةٚ ”:حظىػا
بشكؿ ٚفت دة حاٚت تـ إد الٍا إلِ كحدة القمػب فػْ العىآػا الهركػزة كغػالبٓتٍـ لٗسػؼ الشػدٓد

كاىكا هف صغار السف ،ك ٛؿ شٍر كاحد هف العاـ  2012أد ؿ إلِ قسـ القمب  10حاٚت اقؿ
ه ػػف  35س ػػىا كه ػػىٍـ  22ػػاـ”  ،كأض ػػاؼ إل ػػِ أف أغم ػػب الهرض ػػِ الهص ػػابٓف ب ػػأهراض القم ػػب
اله تمفا الذٓف كصػمكا قسػهً ػٛؿ شػٍر ٌػـ هػف صػغار العهػر الػذٓف ٓ ٚصػابكف بٍػذي اٖهػراض

ادة هثؿ الجمطات أك تكقؼ القمب ،إ ٚأف ا ترافٍـ بتعػاطْ اٚت ارهػادكؿ أك ىػد لىػا شػكككىا بػأف هػا
ٓتىاكلكىً ٛ ٚقا لً بالعقار الطبْ الذم ٓحهؿ ىفس اٚسـ (هكقع الكتركىْ قار الهكت ،هقطع

فٓدٓك هىشكر.)2014/2/25،
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همحؽ رقـ ()13

سجل المتيم (م.م) صرحب أعمى كم ة مضابوطرت مان التراماردول فاي تارر خ تير اب المخادرات

إلى قطرع غزة
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