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 وطرق معاجلتها  العراقيف  واملؤثرات العقلية املخدرات تعاطي
 د . بان حكمت عبد الكريم     د . نبراس طو خماس

 مركز المستنصرية لمدراسات العرابية والدولية 
 المستخمص

غمت وابتمعت عددا كبيرًا مف الشباب في مختمؼ و المخدرات أضحت آفة خطيرة تتعد    
لتعاطي المخدرات ال ينعكس عمى المدمنيف واسرىـ فقط، وانما تمتد  المجتمعات واألثر السمبي

ىذه اآلثار لتشمؿ المجتمع كنسيج اجتماعي واحد فبعض مف الجرائـ ترتبط بتعاطي المخدرات 
كالقتل كذلؾ فاف بعضا مف الجرائـ االخرى ترتكب تحت تأثير المخدرات  كحوادث الدىس

كثير مف الخسائر االقتصادية التي تتكبدىا الدوؿ مف ليس ذلؾ فقط بؿ اف ىناؾ ال واالغتصاب
جراء تفشي ظاىرة المخدرات وىذه الخسائر تتجمى في اإلنفاؽ الحكومي العاـ عمى مكافحة 
الظاىرة كتشكيؿ الدوائر واالجيزة المختصة بمكافحتيا مف شرطة وحرس الحدود ودوائر الكمارؾ 

وتحديد نوعيا وما ينفؽ عمى النزالء في السجوف والطب العدلي وشراء االجيزة الكفيمة بكشفيا 
عادة التأىيؿ  .وما يرافقو مف انفاؽ عمى برامج العالج وا 

في العراؽ فاف االمر ال يختمؼ كثيرا عف باقي الدوؿ في ما يتعمؽ بمتاجرة المخدرات و       
طقة ففي وترويجيا واف كاف العراؽ في السابؽ احد الممرات لترويج المخدرات بيف دوؿ المن

صناعة المخدرات وتطوير انواعيا السيما صناعة الوقت الحاضر اصبح الدولة التي يجري فييا 
حيث أثبتت التحقيقات في بعض القضايا التي حققت   مادة الكرستال وزراعة نبتة الخشخاش

ما فييا محاكـ التحقيؽ إمكانية صناعة بعض المواد كالكريستاؿ في مطابخ البيوت العادية وازاء 
تمثمو ىذه الظاىرة مف مخاطر عمى صحة االفراد وسالمة المجتمع فاف اجيزة نفاذ القانوف اماـ 

وىذا ما اكد عميو تحد كبير يتمثؿ في تقويض اثر ىذه الجريمة واحالة مرتكبييا الى القضاء 
ميما عامال العراقي ، ومثؿ ىذا القانوف  1522لسنة  05قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ 

السيما وانو نص عمى تأسيس ىيئة وطنية عميا لممخدرات في العراؽ في مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقمية التي ستأخذ عمى عاتقيا وضع االستراتيجية الوطنية الشاممة لمكافحة تجارة 

 .عمالياالمخدرات والتي ينبغي اف تكوف مساىما حقيقيا في الحد مف رواح المخدرات واست
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Abstract 

   Drugs are becoming a serious scourge that has engulfed a large number 

of young people in different societies. The negative impact of drug abuse 

is not only reflected on addicts and their families, but also extends to 

society as a social fabric. Some of the crimes are related to drug abuse, 

The impact of drugs such as murder and rape is not only that, but that 

there are a lot of economic losses incurred by countries due to the spread 

of the phenomenon of drugs and these losses are reflected in the general 

government spending on combating the phenomenon such as the 

formation of departments and agencies competent to combat them from 

police and guards The boundaries of departments and customs and 

forensic medicine and the purchase of devices to ensure unearthing and 

identifying its kind and what is spent on guests in prisons and the 

accompanying spending on treatment and rehabilitation programs. 

      In Iraq, it is not much different from other countries in terms of drug 

trafficking and promotion, although Iraq has been in the past one of the 

corridors of drug promotion among the countries of the region at present 

is becoming the state in which the manufacture of drugs and 

development of its species, especially the manufacture of crystal and 

poppy cultivation where investigations In some of the cases investigated 

by the investigation courts, the possibility of manufacturing certain 

materials such as crystal in the kitchens of ordinary homes and in view of 

the risks that this phenomenon poses to the health of individuals and the 

safety of society, the law enforcement devices in the face of a major 

challenge is to undermine the impact of this crime and referral of And 

this is what was confirmed by the law of narcotic drugs and psychotropic 

substances No. 05 of 7502 Iraqi, and such a law is an important factor in 

the fight against drugs in Iraq, especially as it provided for the 

establishment of a national authority for drugs and psychotropic 

substances, which will undertake to develop a comprehensive national 

strategy to combat the drug trade and Should be a real contributor to the 

reduction and use of drugs. 

 المقدمة : -
عف طريؽ الصدفة وأحيانا عف طريؽ التجربة عرؼ االنساف قدرة بعض النباتات عمى     

ف لبعض النباتات تسكيف آالـ بعض االمراض والشفاء منيا اال انو في الوقت ذاتو اكتشؼ ا
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تؤثر عمى وعيو وقدراتو العقمية  كالخشخاش والقاتتأثيرات غريبة عند المضغ او االستنشاؽ 
والنفسية وفي تراث الحضارات القديمة وجدت كتابات ونقوش عمى جدراف المعابد تدؿ عمى 

ثاؿ عمى سبيؿ الم فاليندوسمعرفة االنساف عمى مر العصور لممواد المخدرة واستخدامو ليا 
ىو مف يأتي بنباتات القنب مف المحيط ثـ تأتي باقي االلية  اإللو )شيفا(كانوا يعتقدوف اف 

 .الحشيشويقصد بو  بالرحيق االلييلتستخرج منو ما يسمونو 

غمت وابتمعت عددا كبيرًا مف الشباب في مختمؼ و المخدرات أضحت آفة خطيرة تو     
ال ينعكس عمى المدمنيف واسرىـ فقط، وانما تمتد  المجتمعات واألثر السمبي لتعاطي المخدرات

ىذه اآلثار لتشمؿ المجتمع كنسيج اجتماعي واحد فبعض مف الجرائـ ترتبط بتعاطي المخدرات 
كالقتل كذلؾ فاف بعضا مف الجرائـ االخرى ترتكب تحت تأثير المخدرات  كحوادث الدىس

االقتصادية التي تتكبدىا الدوؿ مف ليس ذلؾ فقط بؿ اف ىناؾ الكثير مف الخسائر  واالغتصاب
جراء تفشي ظاىرة المخدرات وىذه الخسائر تتجمى في اإلنفاؽ الحكومي العاـ عمى مكافحة 
الظاىرة كتشكيؿ الدوائر واالجيزة المختصة بمكافحتيا مف شرطة وحرس الحدود ودوائر الكمارؾ 

ينفؽ عمى النزالء في السجوف  والطب العدلي وشراء االجيزة الكفيمة بكشفيا وتحديد نوعيا وما
عادة التأىيؿ  .وما يرافقو مف انفاؽ عمى برامج العالج وا 

المخدرات آفة اجتماعية تنخر كياف المجتمع وتبدد ثرواتو وطاقاتو وتقضي عمى مف يدمنيا او و       
ؿ يعتمد عمييا وتعد مشكمة المخدرات ظاىرة إجرامية عالمية يعاني منيا جميع المجتمعات وتتمث

بتعاطي المخدرات والمتاجرة بيا وتيريبيا وصناعتيا وىي ذات تأثير عمى المجتمع بأكممو مف 
 . الناحية الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية

وليست المتاجرة بالمخدرات بالجريمة العادية بؿ ىي شكؿ مف اشكاؿ الجريمة المنظمة العابرة  
حداث نتائجيا في اكثر مف دولة والمخدرات كشكؿ مف اشكاؿ لمحدود والتي يجري ارتكابي ا وا 

الجريمة المنظمة ونوع مف انواع االجراـ الجسيـ تمثؿ التحدي االكبر واالبرز الجيزة العدالة 
الجنائية لكافة الدوؿ السيما بعد ما شيده العالـ مف انفتاح اقتصادي وتغيير في السياسات 

 .حرية التجارة وتالشي الحدود بيف الدوؿ كاالتحاد األوربياالقتصادية والتي تتبنى مبدأ 
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في العراؽ فاف االمر ال يختمؼ كثيرا عف باقي الدوؿ في ما يتعمؽ بمتاجرة المخدرات و       
وترويجيا واف كاف العراؽ في السابؽ احد الممرات لترويج المخدرات بيف دوؿ المنطقة ففي 

صناعة المخدرات وتطوير انواعيا السيما صناعة فييا  الوقت الحاضر اصبح الدولة التي يجري
التي تستخدـ في انتاج مادة الحشيشة وعمى مستوى  مادة الكرستال وزراعة نبتة الخشخاش

وتنفيذا اللتزاماتو الدولية  2662التشريع فاف العراؽ مف المصادقيف عمى اتفاقية المخدرات لمعاـ 
اال اف ذلؾ لـ يكف كافيا لمنع وتحجيـ تجارة  2660 لسنة 66شرع قانوف مكافحة المخدرات رقـ 

 .المخدرات وترويجيا وازدياد عدد متناولييا والمدمنيف عمييا

ولـ يعد االمر مرتبطا بالمخدرات الواردة مف خارج الحدود حيث أثبتت التحقيقات في بعض      
كريستاؿ في مطابخ القضايا التي حققت فييا محاكـ التحقيؽ إمكانية صناعة بعض المواد كال

البيوت العادية وازاء ما تمثمو ىذه الظاىرة مف مخاطر عمى صحة االفراد وسالمة المجتمع فاف 
اجيزة نفاذ القانوف اماـ تحد كبير يتمثؿ في تقويض اثر ىذه الجريمة واحالة مرتكبييا الى 

العراقي ،  1522لسنة  05قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ وىذا ما اكد عميو القضاء 
السيما وانو نص عمى تأسيس في العراؽ عامال ميما في مكافحة المخدرات ومثؿ ىذا القانوف 

ىيئة وطنية عميا لممخدرات والمؤثرات العقمية التي ستأخذ عمى عاتقيا وضع االستراتيجية 
لحد مف الوطنية الشاممة لمكافحة تجارة المخدرات والتي ينبغي اف تكوف مساىما حقيقيا في ا

 .عماليارواح المخدرات واست

كل مادة يترتب عمى تعاطييا فقدان جزئي او كمي " وتعرؼ المخدرات بشكؿ عاـ بانيا          
لإلدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتورًا في الجسم تجعل اإلنسان المتعاطي ليا في خيال وأىم مدة 

 "وقوعو تحت تأثيرىا 
 :والمخدرات عمى نوعين        

 .لمخدرات الطبيعية ومشتقاتيا ا - 2
 .المخدرات الصناعية ومشتقاتيا  - 1

( الممحقة في قوائـ المواد المخدرة التي 1،1،1،2وبحسب المواد المدرجة في الجداوؿ )      
وقد نص القانوف العراقي األخير المرقـ  2662اعتمتدىا االتفاقية الوحيدة لممخدرات وتعديالتيا لسنة 

 . مادة وُيعد تطورًا عمى القوانيف السابقة عميو 02لمكوف مف ا 1522لسنة  05
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ولموقوؼ بوجو ىذه الظاىرة الخطيرة أصدر العراؽ المشرع العراقي قانوف المخدرات والمؤثرات      
العقمية الجديد وشدد المشرع العراقي العقوبات عمى ىذه الجرائـ السيما ما يتعمؽ بالمتاجرة بالمخدرات 

منيا جني األرباح غير المشروعة وتعتمد في انتشارىا عمى عدد المستيمكيف لممواد اذ أف اليدؼ 
المخدرة اي تعتمد عمى عدد المتعاطيف اذ تصؿ إلى عقوبة اإلعداـ وحدد القانوف مفيوـ المخدرات 
وأنواعيا والعقوبات المترتبة عمى ارتكابيا ومنيا حيازة المخدرات بقصد التعاطي واالستعماؿ 

وجريمة عدـ اإلخبار عف زراعة نباتات المخدرات وصور أخرى مف الجرائـ المتعمقة الشخصي 
بالمخدرات كما حدد القانوف المؤثرات العقمية اذ أف ىناؾ بعض األدوية لـ تصنؼ مف ضمف 
المخدرات بالرغـ مف أنيا ذات تأثير مخدر وتسمى بالمخدرات العقمية ، واف حيازتيا تشكؿ جريمة إذا 

اجرة بيا مثؿ الفاليوـ والكيميادريف وىي ثؤثر عمى الجياز العصبي لإلنساف وال يجوز ثبتت المت
صرفيا إال بوصفو طبية واف اإلدماف عمى المخدرات أخطر عمى الشخص مف اإلدماف عمى الكحوؿ 

  حيث أف اإلدماف عمى المخدرات ال يحتاج إال ألسابيع.
نما تـ حصرىا في جداوؿ ممحقة وجرائـ المخدرات لـ يضع ليا المشرع الع       راقي تعريفا موحدا وا 

بالقانوف قابمة لإلضافة والحذر والتعديؿ وىناؾ مواد تسمى المذيبات الطيارة مثؿ الغراء الصمغ 
والدخاف والتنر وغيرىا مف المواد التي تحدث آثارا نفسية وجسدية عند اإلدماف عمييا وىي مف المواد 

استعماليا مف قبؿ أصحاب االستعماؿ المزدوج وتستعمؿ مف قبؿ  ذات التأثير المزدوج اذ يتـ
أصحاب بعض الميف وغالبا ما يستعمميا األحداث عف طريؽ الشـ إلحداث النشوة واالسترخاء 
وتضمف القانوف الجديد أحكاـ صرؼ األدوية ذات التأثير المخدر وتنظيـ العمؿ في مجاؿ صرؼ 

أف مف الضروري تسميط الضوء مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ عمى األدوية مف الجيات ذات العالقة ونجد 
صدور ىذا القانوف الجديد قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية وخطورة جرائـ المخدرات وضرورة أف 

 تأخذ الجيات المتخصصة في مجاؿ مكافحة المخدرات دورىا في التصدي ليذه الجريمة الخطيرة. 
الفساد في المنافذ الحدودية النتشار المخدرات في العراؽ بشكؿ ساىـ انعداـ الرقابة وتفشي و      

كبير ، حتى أصبح العراؽ في مقدمة الدوؿ بتجارة وتعاطي المخدرات وجعمو جسر الربط بيف اسيا 
  .واوربا ، مف خالؿ دخوؿ المخدرات إليو عبر دوؿ الجوار

 :اق عوامل االدمان واالعتمادية عمى المخدرات وانتشارىا في العر  -
 :عمى ادمان المخدرات واالعتماديةوتأثيره  عامل األصدقاء - 1
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لألصدقاء في سف الشباب تأثير كبير عمى بعض في موضوع االدماف واالعتمادية عمى       
يعنى الصاحب  " فالصاحب فعاَل ساحب "المخدرات وىذا ثبت مف دراسات وأبحاث كثيرة 
والحقيقة أف الشباب في العراؽ يروف أف تأثير يجذب صديقو لممارسة أفعاؿ تضر بصحتو ، 

األصدقاء سبب قوى يشجع عمى االدماف واالعتمادية عمى المخدرات فمثاًل، كثير مف الشباب 
أكدوا أنيـ يدمنوف ويعتمدوف خوفًا مف أصحابيـ ،وسبب ادمانيـ واعتماديتيـ بانتظاـ كاف 

ونيـ يسمعوف منيـ اكثر مف اي اشخاص عزومة أصحابيـ عمييـ " بالمادة المخدرة " ونتيجة لك
 محيطيف بيـ فانيـ سوؼ يتقبموف ممارساتيـ ويتقمصونيا .

 عمى ادمان المخدرات واالعتمادية :وتأثيره  عامل االسرة - 2

أحيانا كثيرة يأخذ االبناء ظاىرة االدماف واالعتمادية عمى المخدرات رغبة فى تحدي إرادة      
واالعتمادية عمى المخدرات بحد ذاتو ويرجع ىذا لسيكولوجيتيـ،  األىؿ وليس رغبة باالدماف

والسيما الصغار في السف، فالعنؼ يجرح كرامتيـ ويقمؿ مف إحساسيـ بأنيـ كبار ويحد مف 
حريتيـ، ووجدت الدراسات اف رد فعؿ أسرة االبف المدمف والمعتمد عمى المخدرات او غير 

مد تتمثؿ بشكؿ كبير باستعماؿ العنؼ مثؿ الضرب، المدمف عند معرفة أف االبف يدمف او يعت
وفى حاالت قميمة كاف اآلباء يتكمموف مع األبناء عف المشكمة ويحاولوف ابعادىـ عنيا ، واتضح 
أف رد الفعؿ العنيؼ مف األب أو األـ اذ لـ يكف لو أى نتيجة يؤدي الى زيادة الرغبة باالدماف 

 واالعتمادية عمى المخدرات.
 :عمى ادمان المخدرات واالعتماديةوتأثيره  لمدرسة والجامعةعامل ا - 3

بعض طمبة الجامعات والمدارس الثانوية يعتبروف انفسيـ أصبحوا رجااًل وبالتالي عمييـ أف     
يبرىنوا عف رجولتيـ وىؤالء عندىـ اعتقاد خاطئ بأف الرجولة معناىا ىو االدماف واالعتمادية 

اف واالعتمادية عمى المخدرات  تكتسب في سف صغير فنسبة عمى المخدرات ، وظاىرة االدم
كبير مف المدمنييف اكتسبوا ىذه الظاىرة أثناء فترة المدرسة ، والسبب الرئيسي في ىذا يرجع 
مكانية شراءىا في السف الصغيرة فضعؼ رقابة  لمتسرب في المدرسة وسيولة اليروب منيا وا 

شجع عمى ممارسة بعض األفعاؿ الخاطئة لتضييع إدارة المدارس وغياب األنشطة المدرسية ي
  ومنيا االدماف واالعتمادية عمى المخدرات.  الوقت داخؿ المدرسة

أما عف تجربة االدماف واالعتمادية عمى المخدرات داخؿ الجامعة ، فكثير مف طمبة      
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ى المخدرات  الجامعات يروا في جو الجامعة "الحرية" وىذا يشجع عمى االدماف واالعتمادية عم
  .الداخمية  بشكؿ أكبر مف المدرسة والسيما لدى طمبة االقساـ

 
 

 :معززات االدمان واالعتمادية عمى المخدرات  -
  : االفراد المحيطين - 1

ىناؾ بعض االفراد الذيف يضطر الفرد عمى أف يدمف او يعتمد معيـ ،وىناؾ آخروف      
  .ادية عمى المخدرات يدفعونيـ ويشجعونيـ عمى االدماف واالعتم

  : األماكن - 2

مثؿ )المطاعـ ،المقاىي تتمثؿ باألماكف التي تشجع عمى االدماف واالعتمادية عمى المخدرات    
 .  ، المناطؽ الشعبية (  ، المالىي , الحفالت

 األحداث :  - 3

روب مثؿ )الحتتمثؿ باالحداث التي تشجع عمى االدماف واالعتمادية عمى المخدرات     
واالرىاب ، ضغوط العمؿ ، الظروؼ العائمية ، مرض أحد أعضاء األسرة أو موتو ( كؿ ذلؾ 

 .يحفز الفرد عمى االدماف واالعتمادية عمى المخدرات  لييدئ

 التقميد او التقمص : - 4

ىناؾ بعض االفراد يحاولوف أف يقمدوا بعض نماذج المجتمع المشيورة مثاؿ رجاؿ الفف وأبطاؿ   
ـ الذيف يدمنوف او يعتمدوف فى أعماليـ البطولية مما يدفع الشباب لمتقميد األعمى ليـ غير األفال

 .مدركيف لما ينتج عف ذلؾ مف أضرار
 اسباب االدمان عمى المخدرات في العراق : -
 االرىاب وما خمفو مف النزوح والخطؼ والتغيير في قيـ المجتمع العراقي . - 2
 ولمة عمى االسرى والسيما لدى المراىقيف .التاثيرات السمبية لمع - 1
 البطالة والفقر واثارىما السمبية عمى االسرة. - 1
االدماف عمى االدوية او الكحوؿ اوالمخدرات الحد الزوجيف او كالىما مما يسبب في ادماف  - 1

 ابنائيا .
 العنؼ االسري واالعتداء عمى المحرامات . - 0
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 الخيانة الزوجية . - 6
 ؾ المبالغ فيو بيف الزوجيف .الش - 2
 لجؤ احد الزوجيف الى المشعوذيف والسحرة. - 6
الزواج المبكر وصغر عمر الزوجيف او كالىما مما يسبب قمة الوعي االسري لمضار  - 6

 المخدرات واالدماف لدى االسرة .
 قمة الوعي االسري بيف ابناء االسرة . - 25
 الزواج والطالؽ خارج المحكمة . - 22
 التفاوت في العمر بيف الزوجيف  . - 21
 التفاوت في المستوى االقتصادي والمعاشي بيف الزوجيف .   - 21
تعدد الزوجات مما يؤثر عمى انخفاض مستوى الخدمات المقدمة مف قبؿ رب االسرة  - 21

 البنائو.
االسرة  االكراه عمى الزواج بالنسبة الحد الزوجيف او كالىما مما يضطر لخروج ابناء - 20

 والتيرب مف المنزؿ باالدماف عمى المخدرات .
رغبة الزوج بإنجاب األطفاؿ مما يجعمو في حالة مف التوتر يمجأ فييا الى المادة المخدرة  - 26

 لخفض التوتر .
 أنتشار المقاىي والمالىي غير المرخصة وبيوت الرذيمة  . - 22
 يشجع االبناء لممارسة االدماف. الغياب المستمر الحد الزوجيف عف المنزؿ مما - 26
 ازمة السكف والسكف في المناطؽ العشوائية والمكتظة بالسكاف . - 26
 االساليب المتباينة بيف الزوجيف في تربية ابنائيما  . - 15
 الضغوط النفسية التي يعاني منيا المراىؽ في المجتمع العراقي . - 12
 ء المجتمع العراقي .التفاوت في المستوى المعيشي بيف ابنا - 11
 : طرق دخول المخدرات إلى العراق -

ادى غياب الرقابة وضعؼ اإلجراءات عمى الحدود البرية او النقاط الحدودية بيف العراؽ      
ودوؿ الجوار الى جعؿ دخوؿ انواع متعددة مف المخدرات امرا يسيرا ، وكذلؾ التفكؾ األسري 
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أدت بالشباب العراقي الى االنحدار الى مستنقع اإلدماف  والعامؿ االقتصادي وغيرىا مف العوامؿ
 . حتى بات يشكؿ ظاىرة تيدد امف المجتمع وسالمتو

أكدت تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع لألمـ المتحدة أف ىناؾ ممريف و      
ؿ إلى مخزف تصدير تست لمخدرات، مافيا ا عممورئيسييف لدخوؿ المخدرات نحو العراؽ الذي تحوَّ

مستفيدة مف ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة، فالعصابات المخدرات تستعمؿ 
الممر األوؿ عبر الحدود الشرقية التي تربط العراؽ ودوؿ الجوار، أما مافيا تيريب المخدرات مف 
منطقة وسط آسيا فتستعمؿ الممر الثاني وصوال إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلؾ ىناؾ 

 لممرات البحرية الواقعة عمى الخميج العربي الذي يربط دوؿ الخميج مع بعضيا.ا

ؿ إلى        نما تحوَّ وأضافت التقارير أف العراؽ لـ يعػػد محطة ترانزيت لممخدرات فحسب، وا 
منطقة توزيع وتيريب، وأصبح معظـ تجار المخدرات في شرؽ آسيا يوجيوف بضاعتيـ نحو 

لى الجنوب العراؽ، ومف ثـ يتـ شحن يا إلى الشماؿ، حيث تركيا والبمقاف وأوروبا الشرقية، وا 
 والغرب، حيث دوؿ الخميج وشماؿ أفريقيا.

 : في العراق كيفية السيطرة عمى المخدرات -
أكدت الييأة الوطنية لمكافحة المخدرات أف تقوـ بإعداد مسودة قانوف مكافحة المخدرات    

ىذه الظاىرة ومنع شبابنا مف الوقوع بيذه اآلفة التي باتت الخاص بالعراؽ ألجؿ السيطرة عمى 
 05تيدد المجتمع العراقي ، وعمى اثرىا صدر قانوف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية بالعدد 

  1522/  0/  6في  1112ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددىا  1522لسنة 
 لمعالجة ىذه اآلفة الخطيرة.

في ىذا المجاؿ ولمتأكيد بأف ظاىرة المخدرات باتت ظاىرة مخيفة فقد حّذر تقرير و      
لميونيسيؼ بأف مشكمة اإلدماف عمى المخدرات تتجو لتصبح ظاىرة متعاظمة ومتفاقمة بيف 

 االطفاؿ والمراىقيف العراؽ .
مراحل  خطة لمتعامل مع اإلدمان واالعتمادية عمى المخدرات من خالل بناء أنموذج بثالث -

 ممثمة بالمرحمة االنمائية، والمرحمة الوقائية، واخيرا المرحمة العالجية :
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تشمؿ جميع العمميات التربوية السميمة واجراءات التنشئة  اوال : المرحمة اإلنمائية او اإلنشائية /
ناء الصحيحة التي تؤدي الى النمو السميـ لدى االفراد العادييف االصحاء نفسيا وانفعاليا مف اب

 العراؽ التي تنتشر فييا المخدرات  مما يضمف ليـ التوافؽ مع متطمبات الحياة .
ونحف نحتاج في ىذه المرحمة الى مساعدة ابناء العراؽ باالبتعاد عف المخدرات مف خالؿ      

االىتماـ بالمدارس واألسرة وكيفية تعامميـ مع االطفاؿ والمراىقيف وتعريفيـ باساليب التعامؿ 
ح معيـ مف خالؿ اعداد برامج تثقيفية توعوية توجو لالباء واالميات والمعمميف والمدرسيف الصحي

 وغيرىـ ممف ليـ دور في تنشئة الطفؿ والمراىؽ .
عمما اف تطبيؽ ىذه المرحمة يحتاج سنوات لنصؿ الى الغاية منو ولكننا نحتاج لو باعتباره     

 اف في العراؽ حتى بعد اف نتخمص منيا .الخطوة األساسية في التعامؿ مع حاالت اإلدم
تيتـ ىذا المرحمة ايضا باالفراد العادييف االسوياء االصحاء مف ابناء  ثانيا : المرحمة الوقائية /

العراؽ مف خالؿ تقديـ النصح ايضا عندما يعاني احد افراد اسرتيـ او اقاربيـ او المقربيف منيـ 
بياف اسباب ودوافع واعراض االدماف ومحاوالت مف االدماف عمى المخدرات وتشمؿ النصح ب

 الكشؼ المبكر عف حاالت االدماف واالعتمادية، ويتـ بثالث مستويات :
 مستوى الوقاية االولية : يشمل منع حدوث االدمان لدى االفراد وذلك من خالل : - 1

يمنع تداوؿ  * التخمص مف االسباب المؤدية الى االدماف كسف القوانيف الصارمة التي بموجبيا
 المادة المخدرة بيف ابناء العراؽ .

* العمؿ عمى تحسيف المستوى المعاشي لممواطنيف وحؿ مشاكميـ قدر االمكاف حتى لمنع االفراد 
 مف المجوء الى المادة المخدرة لمتخمص مف توترات الحياة .

 خالل : مستوى الوقاية الثانوية : يشمل منع حدوث االدمان لدى االفراد وذلك من - 2
 * التعرؼ المبكر لبدايات االدماف والعمؿ عمى التعامؿ معو ، ومنو ندخؿ لممرحمة العالجية .

* العمؿ عمى السيطرة عمى حاالت اإلدماف مف خالؿ تشخيص الحاالت وعزليـ بيدؼ منع 
 انتشار ىذه المشكمة بيف االفراد االخريف .

 مدمنين وذلك من خالل :مستوى الوقاية المرافقة : يتمثل بمساعدة ال - 3
* التخفيؼ مف مضاعفات االدماف عمى المدمنيف وذوييـ وىنا تتـ مف خالؿ التوجو الى 

 المدارس واالسرة والعمؿ والحياة المعاشية واالجتماعية . 
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تيتـ ىذا المرحمة بحاالت االدماف في العراؽ مف خالؿ التعامؿ  ثالثا : المرحمة العالجية /
ـ بيا المتخصصوف في العالج مف االطباء والمرشديف النفسيف واألخصائييف المباشر معيـ ويقو 

 االجتماعييف في مراكز ومستشفيات ومصحات نفسية يتـ إيجادىا ليذا الغرض في العراؽ . 
وتتمثل الخطة المقترحة لمتعامل مع حاالت االدمان في العراق قيام الجياات المشااركة فاي      

مدمنين والكشف عن ىوياتيم وحفظ األمن في المناطق التي تنتشار ىذه الخطة بعزل وعالج ال
 فييا المخدرات وفقًا لألدوار التنفيذية المعطاة لكل جية في الخطة .

 مراحل الخطة 
  -اواًل : مرحمة التخطيط واختبار الخطة والتدريب عمييا وتشمؿ : 

مياميا الخاصة بيا وىي كمػا نحتاج الى تكويف عدة لجاف وتكوف لكؿ لجنة   مرحمة التخطيط  /
 يأتي: 

المجنػػة الطبيػػة / وتحتػػوي عمػػى أخصػػائييف بمختمػػؼ االختصاصػػات الػػذيف يكػػوف لػػدييـ خبػػرة  - 2
 ميدانية في ىذا المجاؿ . 

المجنة الخاصة بخػدمات البيئػة والبمديػة / ويكػوف دورىػا فػي اعػداد خطػة لتييئػة المستشػفيات  - 1
 دماف في المناطؽ التي تنتشر فييا المخدرات  . والمصحات الخاصة بمعالجة حاالت اال

المجنة االمنية / ىدفيا التعامؿ مع االمف في المناطؽ التي تنتشر فييا المخػدرات  بمفيومػو  - 1
 الشامؿ مف النواحي العضوية والنفسية واالجتماعية والدينية والروحية  . 

 لجنة الخدمات االجتماعية  . - 1
 . المجنة االعالمية  - 0
 لجنة  ) غرفة العمميات  ( .  - 6
 لجنة االتصاالت  . - 2
المجنة المركزية / المجنة التي تنعقد لمخطط ولمتابعة التنفيذ ورئيسيا ىو الذي لػو الصػالحية  - 6

الكبػػرى االساسػػية فػػي اتخػػاذ القػػرارات والمجنػػة المركزيػػة تقػػع عمػػى عاتقيػػا ميمػػة تعػػديؿ  الخطػػة او 
 قتضيات الحاجة والمصمحة العامة .تغييرىا جذريًا وحسب م

ويػػتـ مواجيػػة االدمػػاف عمػػى المخػػدرات فػػي المنػػاطؽ التػػي تنتشػػر فييػػا المخػػدرات  مػػف خػػالؿ      
 المراحؿ التالية  :
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مرحمة التخطيط / وتتـ مف خالؿ إعداد قاعدة بيانات لمجاف وأعماليا ومقرراتيا والمعمومات   -أ 
 ذا  مف االعماؿ . عف كؿ عضو واسموب االتصاؿ بو ، وىك

مرحمػػػة التػػػدريب / وىػػػي مرحمػػػة تثقيػػػؼ االفػػػراد وتػػػتـ بتحويػػػؿ المجػػػاف التخطيطيػػػة الػػػى لجػػػاف  -ب 
اشرافية وتنفيدية لعمميات التدريب ويتـ فيو تدريب ابناء العراؽ عمى كيفية التعامؿ مع المدمف بمػا 

 فييا اإلسعافات األولية .
ؿ التوصػػػػػػيؼ الػػػػػػوظيفي وتحديػػػػػػد الصػػػػػػالحيات اعػػػػػػداد اليػػػػػػـر الػػػػػػوظيفي  / ويػػػػػػتـ مػػػػػػف خػػػػػػال -ج 

والمسؤوليات وتحديد المياـ التنفيذية بشكؿ دقيؽ وجمع مجموعة مف المياـ المتشابية فػي مسػمى 
وظيفي واحد وكتابة توصيؼ وظيفي ليذا المسمى ووضع مجموعة وظائؼ متشابية في صندوؽ 

يػػػات الفعالػػػة ورسػػػـ اليػػػـر وكأنػػػو وظيفػػػة،ويتـ الجمػػػع بشػػػكؿ منطقػػػي وتػػػتـ رسػػػـ سمسػػػمة مػػػف التوجي
التنظيمػي كمػا ويػػتـ كتابػة المسػػؤوليات والصػالحيات والحقػػوؽ والواجبػات كػػؿ فػرد يشػػارؾ فػي ىػػذه 

 المجاف  . 
 ثانيًا : مرحمة االعداد والتجييز واختبار الخطة ميدانيًا  وتشمل المرحل التالية : 

وصػػوؿ الػػػى معرفػػة معمومػػػات مرحمػػة تحميػػؿ المخػػػاطر ودراسػػتيا  / دراسػػة نظريػػػة ميدانيػػة لم - 2
تتعمػػػؽ بعػػػدد المػػػدمنييف وامكانيػػػة التواصػػػؿ معيػػػـ ومػػػا ىػػػي الفئػػػات االكثػػػر تضػػػررًا حسػػػب التوزيػػػع 

 العمري والديمرغرافي . 
مرحمػػػة تحديػػػد االحتياجػػػات الصػػػحية / تتعمػػػؽ ىػػػذه المرحمػػػة بتحديػػػد االحتياجػػػات الصػػػحية   - 1

 . لممصابيف مف المصحات والمستشفيات واالدوية وغيرىا
مرحمػػػة تحديػػػد الموقػػػع / وتيػػػتـ بدراسػػػة النػػػواحي الجغرافيػػػة الدقيقػػػة لمخطػػػة الميدانيػػػة وتحديػػػد  - 1

 انسب المواقع الطبية .
وىػي تنفيػػذ الخطػة وذىػاب كػؿ فريػؽ الػى مواقعػو الطبػػي او  ثالثاًا : مرحماة اإلجاباة والمواجياة  /

 االداري .
تابعػػة وتمويػػؿ لموصػػوؿ الػػى الصػػحة النفسػػية صػػيانة وم رابعااًا : مرحمااة اعااادة البناااء والتااوازن  /

 وابعاد ابناء العراؽ قدر االمكاف عف المواد المخدرة .      
وىػي مرحمػػة غيػػر منتييػػة فيػي اشػػبو بعمميػػة دائريػػة لمتطػػوير  خامسااًا : مرحمااة المراقبااة والتقياايم /

عادة التخطيط وتقوـ بو لجنة محايدة تتكوف مف عدة جيات ويكوف دورىػ ا توجيييػًا مػف والتعديؿ وا 
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خالؿ عقد لقاءات دورية مع جميع المنفذيف وبعػض ممثمػي ابنػاء العػراؽ وتقػويـ اعمػاؿ كػؿ وحػدة 
او مكتب وتقع عمػى عػاتؽ ىػذه المجنػة مخاطبػة القيػادة المركزيػة لمجنػة التعامػؿ مػع االدمػاف عمػى 

ر وتتكػػوف المخػػدرات واعػػداد خطػػة دوريػػة لتعػػديؿ او تغييػػر شػػامؿ لمخطػػط الموجػػودة كػػؿ سػػتة اشػػي
 ىذه المجنة مف اعضاء بمختمؼ االختصاصات .

يػػتـ فييػػا فػػتح بػػاب الخػػدمات التطوعيػػة فػػي  سادسااًا : المجااان الخيريااة والشااعبية والمتطوعااون /
المجػػاالت الطبيػػة واإلغاثػػة ويػػتـ فييػػا تنظػػيـ عمميػػات التطػػوع بشػػكؿ فعػػاؿ واالبتعػػاد عػػف الفرديػػة 

يف الجيػػات الخيريػػة ، وىنػػا البػػد مػػف مشػػاركة االطبػػاء واالخطػػاء فييػػا ، وينبغػػي توزيػػع األدوار بػػ
والمتخصصػػيف مػػف ابنػػاء العػػراؽ وتحتػػاج الػػى تمثيػػؿ شػػعبي اثنػػاء عمميػػة التواصػػؿ لػػزرع الثقػػة فػػي 

 قموب المتبرعيف ألنجاح حمالت التبرع . 

  في العراقمكافحة المخدرات  قوانين

وتعاطي المخدرات بيف فئة الشباب انتشرت في العراؽ ظاىرة خطيرة اال وىي المتاجرة        
وألسباب كثيرة منيا اجتماعية واقتصادية ، بعد اف كاف العراؽ ممرًا لعبور المخدرات أصبح اآلف 

لسنة  66مستيمكا ليا وصدرت فيو عدة قوانيف لمكافحة المخدرات منيا قانوف المخدرات رقـ 
لسنة  05لمؤثرات العقمية المرقـ وآخرىا قانوف المخدرات وا 1551لسنة  16وتعديمو رقـ  2660
1522. 

  2517( لسنة  55قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية رقم ) 

اف األعواـ السابقة عمى إصدار ىذا القانوف شيدت تطورًا في انتاج وتصنيع المواد المخدرة      
 .                          لـ تغطيا القوانيف السابقة

ؾ فأف إضافة مصطمح ) المؤثرات العقمية( ايضا وسع مف اطار تعاطي عالوة عمى ذل   
المخدرات ليشمؿ اإلدماف عمى المواد الطبية والتي التدخؿ ضمف مفيوـ المخدرات لكنيا تمارس 
مفعوليا عمى المدمف مثؿ حبوب الفاليوـ وغيرىا مف العقاقير التي توصؼ ألصحاب األمراض 

جديد الذي ركز عمى الطرؽ الوقائية ) الفصؿ التاسع( منو النفسية وكذلؾ تطرؽ القانوف ال
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( والتي تضمنت إليو معالجة المدمنيف .حتى في المادة 12،16المواد )” تدابير معالجة المدمنيف“
                 /ب( والتي أعطت لمقاضي سمطة اف يمـز المدمف عمى مراجعة عيادة نفسية16)

             . 

( 12مر بالعقوبات فقد تضمف قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية في المادة )وبقدر تعمؽ األ   
عقوبة االعداـ او السجف المؤبد عمى كؿ مف استورد او جمب او صدر مواد مخدرة او انتج او 
صنع مواد مخدرة و زرع نباتا ينتج عنو مواد مخدرة او مؤثرات عقمية . كما واوجد القانوف في 

مالييف دينار وال تزيد عف  25ة السجف المؤبد او المقت وبغرامة مالية ما بيف ( عقوب16المادة )
مميوف دينار لكؿ مف حاز او أحرز او اشترى او باع او تممؾ مواد مخدرة او مؤثرات عقمية  15

                                 .او قدـ لمتعاطي او اسيـ او شجع عمى تعاطييا

ات ايضا ظرفا مشددًا عمى العقوبة اذا كاف الفاعؿ قد ارتكب الجريمة وقد تضمنت العقوب       
الكثر مف مرة او اذا كاف الفاعؿ مف الموظفيف او المكمفيف بخدمة عامة المنوط بيـ مكافحة 
االتجار او االستعماؿ غير المشروع لممخدرات والمؤثرات العقمية او اذا اشترؾ الفاعؿ في 

تالزمًا مع جريمة مخمة بأمف الدولة الداخمي او الخارجي ، او اذا عصابة دولية او كاف فعمو م
                                           .استعمؿ الفاعؿ العنؼ او السالح في ارتكاب الجريمة

( تمنح الجية الضابطة لممواد المخدرة بأنواعيا مبمغ مميوف 11وقد ذكرت المادة )           
اـ مصادر وتضاعؼ في حالة إلقاء القبض عمى المتيـ اليارب وبحوزتو مواد دينار لكؿ كيمو غر 

 . مخدرة

اليمكف  اذكما فرؽ القانوف في العقوبات بحؽ المتاجريف وكمية المخدرات التي بحوزتيـ       
 .معاقبة شخص يحمؿ حبتيف ىموسة مع شخص يتاجر بكيمو غرامات مف مادة الكريستاؿ

وؿ اف ىذا القانوف بمواده ونصوصو يضاىي القوانيف العالمية مف جية واخيرا يمكف الق       
مكافحتو لمظاىرة فيو لـ يكتؼ بإنزاؿ العقوبات عمى المجرميف وانما يقدـ حموال وطرؽ وقاية 
وعالج،ومف ىنا فاف عمى المجتمع والدولة التحرؾ بشكؿ جدي لتنفيذ ىذا القانوف حتى ال يبقى 

 .حبرًا عمى ورؽ
 تاجات :االستن -
إف الظروؼ الصعبة التي مر بيا العراؽ اثرت عمى جميع شرائح المجتمع ، وادت الى حػدوث  -

 سيما مشكمة االدماف واالعتمادية عمى المخدرات . ال العديد مف المشكالت 
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تتمثػػؿ اسػػباب المخػػدرات فػػي العػػراؽ باسػػباب شخصػػية ، اسػػباب اسػػرية ، اسػػباب اجتماعيػػة ،  -
 ب اقتصادية ، اسباب سياسية .اسباب نفسية ، اسبا

لسنة  05أصدر العراؽ قانونا جديدا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية في العراؽ ذي العدد  -
/  0/  6فػػػػي   1112ونشػػػػر فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية والمتمثمػػػػة بالوقػػػػائع العراقيػػػػة بعػػػػددىا  1522
 ، والمرفؽ نسخة منو . 1522

 التوصيات: -
 ث الحالي نوصي بما يأتي  :في ضوء نتائج البح   
ضػػػرورة حػػػث البػػػاحثيف والدارسػػػيف عمػػػى اجػػػراء المزيػػػد مػػػف االبحػػػاث والدراسػػػات المتعمقػػػة بػػػافراد  -

 االسرة العراقية مف خالؿ االىتماـ بحاجاتيـ ومحاولة اشباعيا ، والسيما الحاجات النفسية .
جعميـ يتعامموف مع بعضيـ ومع ضرورة نشر ثقافة التاقمـ والتآلؼ بيف افراد االسرة العراقي و  -

المحيطيف بيـ بصوره ايجابية وىذا يتـ مف خالؿ ادخاليـ في دورات ارشادية نفسية تنمي لدييـ 
اعتبار الذات واعتبار االخريف واالسموب الصحيح في التعامؿ مع المحيطيف بيـ داخؿ االسرة 

 وخارجيا.
 رتقاء بافردىا .ضرورة نشر ثقافة الحفاظ عمى تماسؾ االسرة وسبؿ اال -
ضرورة تعريؼ االفراد بمضار العولمة عمى الفرد واالسرة والمجتمع والسيما مضار االدماف  -

 واالعتمادية عمى المخدرات.
ضرورة نشر ثقافة المحافظة عمى تماسؾ االسرة وتعريؼ االفراد بكفية التعامؿ االمثؿ مع  -

 مؿ السمبي مع المشكالت .الخالفات االسرية بطرؽ ايجابية وابعدىـ عف التعا
 ضرورة نشر ثقافة التسامح بيف افراد االسرة والسيما بيف الزوجيف . -
 تنمية الحياة الزوجية والطفولة والمراىقة ورعايتيـ وصوف حقوقيـ، والدفاع عنيـ . -
يف في االىتماـ بالتنشئة االجتماعية لمطفولو والمراىقة في العراؽ، والسيما متابعة أساليب الوالد -

 رعاية ابنائيـ مف االطفاؿ والمراىقيف واساليب تعامميـ مع بعضيـ البعض .
تأميف الحماية الالزمة لالسر العراقية مف عوامؿ الضعؼ والفقر واالمراض االجتماعية التي  -

يخمفو تدني الحياة االجتماعية والسيما العوامؿ التي تشجع عمى االدماف واالعتمادية عمى 
 المخدرات.
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 استحداث تشريعات متشددة لمحد مف انتشار وتداوؿ المادة المخدرة في المجتمع العراقي . -
استحداث تشريعات متشددة لمحد مف الطالؽ وتعدد الزوجات والزواج المبكر وما يعقب ذلؾ  -

 مف تشرد لالطفاؿ والمراىقيف.
 اصدار تشريعات تضمف حقوؽ الزوجة واالوالد بعد الطالؽ  . -
 لخدمات الصحية لكافة شرائح المجتمع.توفير ا -
 
 
 

 المالحؽ
 
 
 

  2517( لسنة  55قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية رقم )    

لسنة  05أصدر المشرع العراقي قانونا جديدا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية بالعدد          
لمعالجة ىذه   1522/  0/  6في  1112ىا ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعدد 1522

اآلفة الخطيرة التي تنخر كياف المجتمع لكونو يساىـ في ارتكاب الجريمة والسيما وأف القانوف القديـ 
يوما مف تاريخ  65، القانوف ينفذ بعد مضي 2660قد مضت عمى تشريعو سنوات طويمة منذ عاـ 

 .1522/ 6/ 6نشره في الجريدة الرسمية اي بتاريخ 
 لتصنيف : المخدرات|عقوباتا   

 اتحادي -الجية المصدرة : العراق 

 نوع التشريع : قانون

 55رقم التشريع : 

 2517-57-56تاريخ التشريع : 

 سريان التشريع : ساري

 2517لسنة  55عنوان التشريع : قانون المخدرات و المؤثرات العقمية رقم 
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  2517-55-58| تاريخ العدد :4446المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 

 استنادا :مالحظة

( والبند )ثالثا( مف المادة 62بناء عمى ما اقره مجمس النواب طبقا الحكاـ البند)اوال( مف المادة )
 .( مف الدستور21)

 21/1/1522قرر رئيس الجميورية بتاريخ 

 :اصدار القانوف االتي

 الفصل األول

 )التعاريف واألىداف (

 1المادة 

 : قصد بالتعابير والمصطمحات التالية إلغراض ىذا القانوف المعاني المبينة ازاؤىاي

اوال : المخدرات أو المواد المخدرة : كؿ مادة طبيعية أو تركيبة مف المواد المدرجة في و) الثاني ( 
التفاقية و)الثالث( و) الرابع( الممحقة في ىذا القانوف )وىي قوائـ المواد المخدرة التي اعتمدتيا ا

  ) .وتعديالتيا 2662الوحيدة لممخدرات لسنة 

ثانيا: المؤثرات العقمية : كؿ مادة طبيعية أو تركيبية مف المواد المدرجة في الجداوؿ )الخامس( 
و)السادس ( و) السابع ( و) الثامف( الممحقة في ىذا القانوف )وىي قوائـ المؤثرات العقمية التي 

 ) .وتعديالتيا 2622متحدة لممؤثرات العقمية لسنة اعتمدتيا اتفاقية االمـ ال

ثالثا: السالئؼ الكيميائية : عناصر أو مركبات كيميائية تدخؿ في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير 
النفسي والمدرجة تفاصيميا في الجدوليف )التاسع (و ) العاشر( الممحقة في ىذا القانوف )وىي قوائـ 

عتمدتيا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع المخدرات السالئؼ الكيمائية التي ا
 ) .2666والمؤثرات العقمية لسنة 

رابعا: االتجار غير المشروع : زراعة المخدرات أو المتاجرة بيا أو بالمؤثرات العقمية و السالئؼ 
 .الكميائية خالفا الحكاـ ىذا القانوف
 ت والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيمائية الى جميورية العراؽخامسا: االستيراد: إدخاؿ المخدرا
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سادسا: التصدير : إخراج أو نقؿ المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكميائية مف جميورية 
العراؽ الى دوؿ أخرى أو بطريؽ المرور )الترانزيت( ويشمؿ تعبير التصدير أعادة التصدير اال اذا 

 .ؾدلت قرينة عمى خالؼ ذل

سابعا: اإلحراز والحيازة : وضع اليد عمى المواد المخدرة والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكميائية باي 
 . صفة كانت وألي غرض

ثامنا: الصنع : جميع العمميات التي يحصؿ بيا عمى المخدرات أو المؤثرات العقمية والسالئؼ 
ات العقمية مف شكؿ إلى آخر وتمثؿ عممية الكيمائية ويشمؿ ذلؾ التنقية وتحويؿ المخدرات أو المؤثر 

 .التحويؿ تحويال ألصؿ المادة في شكميا األوؿ وصنعا ليا في شكميا الثاني

تاسعا: اإلنتاج : فصؿ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية عف أصميا النباتي 
لما ذكر في الجداوؿ الممحقة عاشرا: المستحضر : كؿ مزيج جامد أو سائؿ يحتوي مخدر ووفقا 

 .( اوال وثانيا وثالثا2بالقانوف في المادة )

حادي عشر : المتاجرة : اإلنتاج والصنع واالستخراج والتحضير والحيازة والتقديـ والعرض لمبيع 
والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسميـ باية صفة مف الصفات والسمسرة واإلرساؿ والمرور 

والنقؿ واالستيراد والتصدير والتوسط مابيف طرفيف في إحدى العمميات التي ذكرت في ىذا بالترانزيت 
 . البند

ثاني عشر : النباتات المخدرة المعدلة جينيا : النباتات الطبيعية التي تعدؿ جينيا بقصد الحصوؿ 
 .عمى المواد المخدرة منيا

قابة األطباء الحاصؿ عمى شيادة طب ثالث عشر : الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانوف ن
 .مف جامعة عراقية أو ما يعادليا

رابع عشر : الصيدلي : عضو النقابة المجاز بموجب قانوف نقابة الصيادلة النافذ والحاصؿ عمى 
 . شيادة كمية الصيادلة مف جامعة عراقية أو ما يعادليا

المشروعة أو المشبوىة مف المخدرات خامس عشر : التسميـ المراقب : السماح بمرور الشحنات غير 
أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ الكيميائية عبر أراضي الدولة الى دولة اخرى بعمـ سمطاتيا 
المختصة وتحت مراقبتيا بقصد التعرؼ عمى الوجية النيائية ليذه الشحنة والتحري عف الجريمة 

يقا  . فووالكشؼ عف ىوية مرتكبيا واألشخاص المتورطيف فييا وا 
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 2المادة  

 :ييدؼ ىذا القانوف الى ما يأتي

اوال: تطوير اجيزة الدولة المعنية بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقمية 
 .والسالئؼ الكيمائية أو سوء استعماليا

مية أو ثانيا: تكثيؼ إجراءات مكافحة االتجار والتداوؿ غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العق
 . السالئؼ الكيميائية والحد مف انتشارىا

ثالثا:ضماف التنفيذ الفعاؿ لممعاىدات الدولية ذات الصمة بالمخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ 
 .الكيميائية المصادؽ عمييا أو المنضمة الييا جميورية العراؽ

ئؼ الكيميائية لإلغراض الطبية رابعا: تاميف سالمة التعامؿ بالمخدرات والمؤثرات العقمية والسال
 . والعممية والصناعية

خامسا: الوقاية مف اإلدماف عمى المخدرات أو المؤثرات العقمية وسوء استعماليا ومعالجة المدمنيف 
 .عمى اية منيا في المصحات والمستشفيات المؤىمة لمعالج

  
 لفصل الثانيا

 العقمية( )الييئة الوطنية العميا لمشؤون المخدرات والمؤثرات
 

 3المادة 

اوال : تؤسس في وزارة الصحة ىيئة تسمى )الييئة الوطنية العميا لشؤوف المخدرات والمؤثرات 
 .(العقمية

 :ثانيا:تتألؼ الييئة مف

 رئيسا                                                          أ. وزير الصحة 

 نائبا لمرئيس                                              ب. وكيؿ وزارة الداخمية 

 عضوا            جػ . مدير عاـ دائرة األمور الفنية في وزارة الصحة 

 عضوا                                 د.المستشار الوطني لمصحة النفسية 

 عضوا            ىػ. ممثؿ عف كؿ مف الجيات التالية مف ذوي الخبرة 

 ؤوف المخدرات أل تقؿ درجتو عف مدير عاـواالختصاص في ش
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 .األمانة العامة لمجمس الوزراء 1 -

 .وزارة العدؿ - 2

 .وزارة المالية / الييئة العامة لمكمارؾ -3

 . وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية - 4

 .وزارة الزراعة 5 - 

 .جياز المخابرات الوطني العراقي 6 -

 .شرطة الكمارؾ 7 -

 .عامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخميةالمديرية ال 8- 

 .جياز اآلمف الوطني -  9

 عضوا         و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات

 .العقمية في وزارة الصحة

 عضوا                                      ز: مدير عاـ دائرة الطب العدلي 

 عضوا                                                        ح: نقابة الصيادلة 

 عضوا                         ط: ممثؿ عف الجية األمنية المعنية بمكافحة 

 .المخدرات في إقميـ كوردستاف

 :ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا لمجنة

تجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات رابعا: لرئيس الييئة دعوة أي خبير في مجاؿ مكافحة اال
 .العقمية لالستعالـ برأيو دوف اف يكوف لو حؽ التصويت

 4المادة 

 . اوال : تجتمع الييئة مرة واحدة في األقؿ كؿ شير بدعوة مف رئيسيا

ثانيا: يكتمؿ نصاب انعقاد الييئة بحضور ثمثي عدد أعضائيا وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبو 
 .ة االجتماعرئاس

ثالثا: تتخذ القرارات في الييئة عف طريؽ التصويت وبأكثرية عددوالحاضريف المصوتيف واذا تساوت 
 .األصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معو الرئيس

 5المادة 
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 :تتولى الييئة ما يأتي

لكيمائية وضع السياسة العامة الستيراد أي نوع مف المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ ا -اوال
حرازىا واالتجار  نتاجيا وصنعيا وتحضيرىا وتحميميا وزراعتيا وتممكيا وحيازتيا وا  وتصديرىا ونقميا وا 
دخاليا باية طريقة أو  بيا وشراءىا وبيعيا وتسممييا وتسمميا ووصفيا طبيا وصرفيا صيدالنيا وا 

عمى اف يتـ بموجب  التوسط في أي مف تمؾ العمميات لإلغراض الطبية أو العممية أو الصناعية
 .إجازة يصدرىا وزير الصحة في اطار السياسة العامة لمدولة

ثانيا: التنسيؽ والتعاوف بيف الوزارات والجيات المختصة في شؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية وبيف 
الجيات الرسمية العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في تمؾ الشؤوف لتحقيؽ 

 .ىذا القانوفأىداؼ 

ثالثا: وضع اإلستراتيجية الوطنية الشاممة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات وسوء استعماؿ 
عداد الخطط والبرامج لتنفيذىا في اإلقميـ والمحافظات غير  المؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية وا 

 .ميـالمنتظمة في إقميـ مف خالؿ لجاف محمية تشكؿ في كؿ محافظة واق

رابعا: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة ظاىرة تعاطي المخدرات وسوءاستعماؿ المؤثرات العقمية وفؽ 
 . المنيج العممي واإلصالحي والعالجي لممدمنيف

خامسا: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية التي يجوز استيرادىا أو 
 .ا أو زراعتيا سنويا لإلغراض العممية والطبيةتصديرىا أو نقميا أو أنتاجي

سادسا: تنظيـ االحتفاؿ الوطني السنوي باليوـ العالمي لمكافحة المخدرات بيدؼ نشر التوعية العامة 
بمخاطر تعاطي المخدرات أو االتجار غير المشروعبيا أو سوء استعماؿ المخدرات والمؤثرات العقمية 

 .والسالئؼ الكيميائية

جيع الدراسات والبحوث العممية في مختمؼ مجاالت مكافحة االتجار غير المشروع سابعا: تش
جراء مسابقة سنوية ومنح الفائزيف فييا مكافأة مادية  بالمخدرات والمؤثرات العقمية وسوء استعماليا وا 

 .وتشجيعيو وجوائز نقدية

المدمنييف عمى المخدرات  ثامنا: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة
والمؤثرات العقمية وتاميف احتياجتيا األساسية مف المالكات المؤىمة لتمؾ المعالجة ومف األجيزة 

 .والمعدات الضرورية
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تاسعا: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات 
 .و دعميا ماديا ومعنوياوالمؤثرات العقمية أو سوء استعماليا أ

عاشرا : التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤىالت العممية والعممية لالستفادة منيـ في أي 
 مجاؿ مف المجاالت التي تسيـ في تحقيؽ أىداؼ ىذا القانوف

 .حادي عشر : تشكيؿ لجاف مختصة في أي شاف مف شؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية

ثاني عشر : تشجيع الكوادر الطبية واالجتماعية لمعمؿ في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات 
 .والمؤثرات العقمية ومعالجة المدمنيف عمى المخدرات

( بما ينسجـ ويتالءـ مع االتفاقيات 22-2ثالث عشر :تحديث الجداوؿ المرفقة بيذا القانوف مف )
 .عراؽ المعتمدةالدولية الموقعة مف قبؿ جميورية ال

 6المادة 

تؤسس في وزارة الداخمية مديرية تسمى )المديرية العامة لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية (  -اوال 
 :يرأسيا ضابط مف ذوي الخبرة واالختصاص تتولى ما ياتي

 أ. مكافحة الجرائـ المعاقب عمييا في ىذا القانوف وضبط مرتكبيو

ثرات العقمية والسالئؼ الكيمائية التي باالتجار بيا بشكؿ مخالؼ ب. ضبط المواد المخدرة والمؤ 
 . الحكاـ ىذا القانوف

جػ. التعاوف مع المكتب العربي لشؤوف المخدرات ومع نظيراتو في الدوؿ األخرى ومع الييئات الدولية 
لجنائية واإلقميمية المختصة في شؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية ومع المنظمة الدولية لمشرطة ا

)االنتربوؿ( فيما يخص مالحقة مرتكبي جرائـ االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية 
 والسالئؼ الكيميائية وفؽ السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيؽ مع الييئة الوطنية العميا

 . لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية

ألجانب المحكوميف عف جرائـ االتجار غير المشروع بالمخدرات د. توثيؽ البيانات عف العراقييف أو ا
والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية ومتابعة نشاطاتيـ الحاضرة لموقاية مف عودتيـ الى ارتكاب 

 .جرائـ جديدة واتخاذ التدابير القانونية الالزمة لتمؾ الوقاية

و التصدير أو النقؿ أو الصناعة أو الحيازة لمواد ىػ. مراقبة المجازيف وفؽ ىذا القانوف باالستيراد أ
مخدرة أو مؤثرة عقميا لمتأكد مف التزاماتيـ بحدود الضوابط المحددة في تمؾ اإلجازة واتخاذ اإلجراءات 
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القانونية بحؽ المخالفيف وتجري عممية الرقابة المنصوص عمييا في ىذه الفترة بالتنسيؽ بيف وزارة 
 .الصحة ونقابة الصيادلة

و. مراقبة الناقميف التجارييف لضماف عدـ استخداـ وسائؿ النقؿ في ارتكاب جرائـ معاقب عمييا 
 .بموجب ىذا القانوف وبالتنسيؽ مع الجيات المعنية

ز. تبادؿ المعمومات مع الدوؿ المجاورة والجيات العربية والدولية المعنية في شؤوف المخدرات 
 . والمؤثرات العقمية لمتعرؼ عمى شبكات االتجار بالمخدرات

ح. تنفيذ اتفاقيات التعاوف القانوني والقضائي واألمني وتسميـ المجرميف مع الدوؿ األخرى فيما 
يخص المتيميف والمحكوميف غير العراقييف الذيف القي القبض عمييـ في العراؽ عف قضايا االتجار 

قواعد المعتمدة في ىذا الشأف بالتنسيؽ بالمخدرات أو المؤثرات العقمية أو سوء استعماليا وذلؾ وفؽ ال
 .مع وزارتي العدؿ والخارجية

ط.توجيو ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في اإلقميـ والمحافظات غير المنتظمة 
في اقميـ في مجاؿ مكافحة االتجار غير المشروع أو سوء استعماؿ المخدرات والمؤثرات العقمية 

 إلحصائيات معيا لتوحيدىا ضمف التقرير السنوي عف موقؼ في ىذا الشأفوتبادؿ المعمومات وا

ي. التعاوف مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية في وزارة الصحة لتنظيـ 
الدورات التدريبية لممالكات األمنية العراقية بما يطور مؤىالتيـ وينمي خبراتيـ في مجاؿ مكافحة 

 .مشروع أو سوء استعماؿ المؤثرات العقميةاالتجار غير ال

ثانيا: تؤسس مديرية شرطة في كؿ محافظة بمستوى قسـ يرأسيا ضابط مف ذوي الخبرة 
واالختصاص تتخصص في شؤوف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية ترتبط إداريا بمدير شرطة 

 .مية في وزارة الداخميةالمحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤوف المخدرات والمؤثرات العق

 7لمادة ا

اوال: يؤسس في وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية مركز لتاىيؿ المدمنييف عمى تعاطي المخدرات أو 
المؤثرات العقمية الذيف يتقرر اإلفراج عنيـ بقرار قضائي أو إطالؽ سراحيـ مف دائرة اإلصالح 

ـ أو إخراجيـ المستشفى أو وقؼ ترددىـ عمى العراقية أو دائرة إصالح اإلحداث بانتياء محكوميتي
العيادة النفسية واالجتماعية وتقرر المجاف المعنية بأمرىـ إخضاعيـ لبرنامج تأىيمي بالتنسيؽ مع 

 .وزارة الصحة وفتح مراكز أخر في المحافظات وحسب الحاجة
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ج مناسب لتأىيؿ ثانيا: يتولى المركز المنصوص عميو في البند )اوال( مف ىذه المادة وضع برنام
الراغبيف لتعمـ مينة تتالءـ مع مؤىالتيـ وتشغمييـ بما يؤمف ليـ مورد دخؿ مناسب ومتابعة تنفيذ 

 .برامج الرعاية الالحقة المقررة ليـ

ثالثا: لممركز اف يستعيف في تنفيذ برنامجو باختصاصييف نفسييف واجتماعييف ومرشديف دينييف 
 . المخدرة أو المؤثرات العقمية مؤىميف لمعالجة المدمنيف بالمواد

رابعا: يكوف المركز بمستوى قسـ ويرأسو موظؼ مف ذوي الخبرة واالختصاص ولديو خدمة ال تقؿ 
 . ( عشر سنوات25عف )

 الفصل الثالث 

 )إجازة االستيراد والتصدير والنقل وشروط منحيا(

 8المادة 

والسالئؼ الكيميائية وتصديرىا ونقميا بإجازة أو اوال: يكوف استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقمية 
 . بموافقة مف وزير الصحة

/ كانوف األوؿ مف كؿ  12ثانيا: تمنح اإلجازة لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد وينتيي العمؿ بيا في 
 .سنة

ثالثا: يراعى في منح اإلجازة حدود الكمية مف المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ 
الكيمائية التي وافقت عمييا الييئة الوطنية العميا لشؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية عمى استيرادىا 

 .أو تصديرىا أونقميا في السنة التي تمنح فييا ىذه اإلجازة

 6المادة 

اليجوز استيراد أو تصدير أو نقؿ أو زراعة أو أنتاج أو صنع أو تممؾ أو حيازة او إحراز أو بيع أو 
ء أو تسميـ مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سالئؼ كيميائية أوالمتاجرة بيا أو صرفيا أو وصفيا شرا

طبيا أو المقايضة بيا أو التنازؿ عنيا باية صفة كانت أو التوسط في شيء مف ذلؾ اال لإلغراض 
 .الطبية أو العممية وفي األحواؿ والشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف

 15المادة 

( مف ىذا 6ال: ال يجوز منح إجازة االستيراد أو التصدير أو النقؿ المنصوص عمييا في المادة )او 
 : القانوف اال لمجيات اآلتية
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أ. دوائر الدولة والمعاىد العممية ومراكز األبحاث العممية المعترؼ بيا والتي يتطمب اختصاصيا 
 .استعماؿ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية

معامؿ التحاليؿ الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرىا التي يستدعي عمميا  ب. أصحاب
 .استعماؿ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية

جػ. أصحاب المصانع والمحاؿ المجازة بصنع األدوية التي يدخؿ في تركيبيا مواد مخدرة أو المؤثرات 
 . العقمية

 .د. مكاتب اإلعالـ الدوائي المجازة

ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح اإلجازة التي ال تتوافر فييا الشروط المنصوص عمييا 
 .في ىذا القانوف

 11المادة  

اوال : عمى المجاز باستيراد أو تصدير أو نقؿ مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سالئؼ كيميائية اف 
مو واسـ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية يقدـ طمبا الى وزارة الصحة يبيف فيو اسمو وعنواف عم

التي يروـ استيرادىا أو تصديرىا أونقميا وطبيعتيا وكميتيا واجازة االستيراد أو التصدير او النقؿ 
الممنوحة لو مف حكومة البمد المستورد منو واألسباب التي تبرر عممو وتاريخو التقريبي وجميع 

 .البيانات التي تطمبيا منو الوزارة

ثانيا: لوزير الصحة قبوؿ الطمب أو رفضو أو خفض الكمية المبينة فيو معمراعاة اإلغراض واألحواؿ 
 .والشروط المنصوص عمييا في ىذا القانوف

 12المادة 

ال يجوز تسميـ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ الكيميائية التي تصؿ الى أي  -اوال
بموجب اذف سحب صادر عف وزير الصحة أو مف يخولو ومدوف عميو مف الدوائر الكمركية اال 

 جميع

 .البيانات المطموبة

ثانيا: عمى الدوائر الكمارؾ في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات في حاالت االستيراد أو التصدير 
أف وأعادتو أو النقؿ بالعبور )الترانزيت( تسمـ أذف االستيراد أو التصدير أو النقؿ مف اصحاب الش
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الى وزارة الصحة وتحفظ نسخو مف ىذا اإلذف لدى الدوائر الكمركية أو الميناء أو المطار وصاحب 
 .الشأف عمى اف يكوف إدخاليا الى الجية المستوردة بحراسة كمركية

تسعوف يوما مف تاريخ صدوره ولوزير الصحة أو  65ثالثا: يعد األذف ممغيا اذا لـ يعمؿ بو خالؿ 
 .تمديد ىذه الفترة لفترة مماثمة الحقا عند الضرورة مف يخولو

 
 

 13المادة 

اوال: ال يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ الكيميائية اال إذا كانت مسجمة 
في سجالت وزارة الصحة بتاريخ صدور أجازة االستيراد وثبتت صالحياتيا لالستعماؿ ومطابقتيا 

 .البيانات الواردة في إجازة االستيراد بموجب تقرير مف مختبرات الرقابة الدوائيةلممواصفات و 

 .ثانيا: تنظـ وزارة الصحة إجراءات التثبت مف الصالحية والمطابقة بتعميمات يصدرىا الوزير

 14المادة 

أو نقميا داخؿ ال يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ الكيميائية أو تصديرىا 
طرود محتوية عمى مواد أخرى ويجب اف يكوف إرساليا )ولو كانت عينة( داخؿ طرود مؤمف عمييا 
واف يبيف عمييا اسـ المادة المخدرة أو المؤثر العقمي بالكامؿ وطبيعتيا وكميتيا ونسبتياوتاريخ 

 .إنتاجيا وتاريخ نفاذ فعاليتيا

 15المادة 

 :( مف ىذا القانوف الى6منصوص عمييا في المادة )اوال: ال يجوز منح اإلجازة ال

 .أ. المحكوـ عميو عف جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ

 .ب. المحكوـ عميو بإحدى الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف

ثانيا: تعد اإلجازة ممغاة اذا صدر حكـ بات عمى صاحبيا بإحدى الجرائـ أو العقوبات المنصوص 
 . ال( مف ىذه المادةعمييا في البند )او 

ثالثا: ال تمنح أجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية اال لصيدلي مجاز 
 .( مف ىذا القانوف25أو مصنع أدوية أو لمجيات المنصوص عمييا في المادة )

المؤثرات العقمية أو  رابعا: ال يجوز ألصحاب المحاؿ المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو
السالئؼ الكيمائية بيع المحاؿ أو تسميميا أو التنازؿ أو عف المواد الموجودة فييا أال إلى الجيات 
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( مف ىذا القانوف أو إلى األشخاص المجازيف 25المنصوص عمييا في البند )اوال( مف المادة )
لقانوف   بالمتاجرة بتمؾ المواد وفقابالمتاجرة بتمؾ المواد وفقا لقانوف أو الى األشخاص المجازيف 

عمى اف يتـ إبالغ الجيات المعنية في وزارة الصحة 2625لسنة  15مزاولة مينة الصيدلة النافذ رقـ 
 .بذلؾ وبياف اإلطراؼ المشاركة في ىذه التعامالت

اجرة خامسا: يصدر وزير الصحة تعميمات لتحديد الشروط الواجب توافرىا فيالمحؿ الذي يجاز لو المت
 . بالمواد المخدرة والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية

  

 الفصل الرابع

 )وصفات األطباء وصرف الصيادلة لممواد المخدرة أو المؤثرات العقمية(

 16المادة 

اوال: ال يجوز لمطبيب اف يصؼ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية الي مريض اال بقصد العالج 
 . مات والضوابط التي تصدرىا وزارة الصحة في ىذا الشأفالطبي ووفؽ التعمي

ثانيا: يحظر عمى الطبيب اف يحرر لنفسو وصفو بأي كمية مف المواد المخدرة والمؤثرات العقمية 
 .الستعمالو الخاص

 17المادة 

اوال: لمطبيب اف يحوز في عيادتو الخاصة عمى بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية وبكميات 
حددىا وزارة الصحة الستعماليا عند الضرورة القصوى بشرط اف يتـ االحتفاظ بيا في شكميا الذي ت

 .يتفؽ مع استعماليا الطبي المعد لو دوف تغيير

ثانيا: لمطبيب عمى المريض بالمواد المنصوص عمييا في البند) اوال( مف ىذه المادة خارج عيادتو 
اف يعطى ايا مف ىذه المواد لمرضاه لغرض استعماليا في الحاالت الطارئة ويحظر عمى الطبيب 

 .بأنفسيـ

لمصيدلي المجاز وفقًا ليذا القانوف بيع وشراء وصرؼ وحيازة ونقؿ المؤثرات العقمية المدرجة  -ثالثًا 
 ( . 2( الممحقة بالقانوف ) 1-1-1)  ( الممحقة بالقانوف بدؿ مف الجداوؿ2-6-0في الجداوؿ )

 18المادة 

يازة العالج الطبي الخاص بيـ والذي يحتوي عمى مواد مخدرة ومؤثرات عقمية ألسباب لإلفراد ح
 .صحية بحتو وفي حدود الكميات التي يصفيا الطبيب وال يجوز التنازؿ عنيا لمغير الي سبب كاف
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 19المادة 

اوال: ال يجوز لمصيدلي صرؼ مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية اال بموجب وصفة طبية أصولية مف 
 .بيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عف وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقمية ومقدارىاط

ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرىا لمحصوؿ عمى بطاقات الرخص المنصوص 
بإصدارىا  عمييا في البند )اوال( مف ىذه المادة وبالبيانات الواجب توافرىا والجية اإلدارية المختصة

 .والمقادير التي ال يصح مجاوزة صرفيا لصاحب البطاقة

 : ثالثا: ال يجوز منح البطاقة الرخصة اال إلى االتي ذكرىـ

 .أ. الطبيب        

 .ب. األطباء الذيف تسمييـ المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فييا صيادلة       

 19المادة 

مخدرة أو مؤثرات عقمية اال بموجب وصفة طبية أصولية مف اوال: ال يجوز لمصيدلي صرؼ مواد 
 .طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عف وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقمية ومقدارىا

ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرىا لمحصوؿ عمى بطاقات الرخص المنصوص 
ادة وبالبيانات الواجب توافرىا والجية اإلدارية المختصة بإصدارىا عمييا في البند )اوال( مف ىذه الم

 .والمقادير التي ال يصح مجاوزة صرفيا لصاحب البطاقة

 : ثالثا: ال يجوز منح البطاقة الرخصة اال إلى االتي ذكرىـ

 .أ: الطبيب

 .ب. األطباء الذيف تسمييـ المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فييا صيادلة

 25ادة الم

يصدر وزير الصحة تعميمات يحدد فييا البيانات والشروط الواجب توافرىا في الوصفات الطبية 
وبطاقات الرخصة التي توصؼ بمقتضاىا مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية لمصرؼ مف الصيدليات ولو 

 .تحديد المواد والمقادير التي ال يصح مجاوزة صرفيا لكؿ مريض شيريا

 21المادة 
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ياف يصدر عف وزير الصحة طريقة تداوؿ المواد المخدرة والمؤثرات العقمية في المستشفيات تحدد بب
والمستوصفات والوحدات التابعة ليا في القطاعات العاـ والمختمط والخاص أو إلحدى المنظمات 

 .غير الحكومية التيتقدـ الخدمة والرعاية الصحية لممرضى

 الفصل الخامس 

 ( . المحتوية عمى مواد مخدرة ومؤثرات عقمية وسالئف كيميائية )صنع المستحضرات الطبية

 22المادة 

اوال: ال يجوز لمصانع األدوية صنع مستحضرات طبية تدخؿ في تركيبيا مواد مخدرة أو مؤثرات 
( مف ىذا 6عقمية أو السالئؼ الكيميائية آال بعد الحصوؿ عمى اإلجازة المنصوص عمييا في المادة )

 .القانوف

ا: ال يجوز لمصانع األدوية استعماؿ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ الكيميائية ثاني
 .الحاصمة عمييا اال في صنع المستحضرات الطبية وفؽ تعميمات يصدرىا وزير الصحة

  

 الفصل السادس

 ( النباتات الممنوع زراعتيا )

 23المادة 

تممؾ أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقؿ أو تسميـ أو ال يجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو 
تبادؿ أو التنازؿ عف النباتات التي ينتج عنيا مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية منصوص عمييا في 
الجدوؿ األوؿ الممحؽ في ىذا القانوف في جميع أطوار نموىا وبذورىا أو التبادؿ بيا أو التوسط في 

الطبية أو العممية وفي األحواؿ والشروط المنصوص عمييا في ىذا  شيء مف ذلؾ اال لإلغراض
القانوف ومنيا الخشخاش واألفيوف ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمؿ عمى ذلؾ 

 .والمعدلة جينيا والتي ليا نفس تأثير المخدر

  
 الفصل السابع

 ئف الكيميائية ومراقبتيا وتفتيشيا()تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقمية والسال 

 24المادة 
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عمى مسؤولي الصيدليات والمحاؿ المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ 
الكيميائية أو استعماليا اف يرسموا كشفا تفصيميا بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقمية المستممة 

( سبعة أياـ 2ميو الى الجية اإلدارية التي تعينيا وزارة الصحة خالؿ )والمصروفة والمتبقية موقع ع
( مف ىذا 21( تسعيف يوـ المنصوص عمييا في البند) ثالثا( مف المادة )65مف انقضاء مدة )

القانوف طبقا لمنماذج التي تعدىا الوزارة ليذا الغرض ويسري ذلؾ عمى المؤسسات الصحية الحكومية 
 دات األطباءوغير الحكومية وعيا

 25المادة 

اوال: تنظـ في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة باألشخاص والييئات المجازة باستيراد و تصدير 
 .ونقؿ وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية

ة مف ( عشريف سن15ثانيا: تحفظ البيانات المنصوص عمييا في البند) اوال( مف ىذه المادة لمدة )
 .تاريخ آخر قيد تـ الكتابة فيو

( سنوات 0( مف ىذا القانوف لمدة )26ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عمييا في المادة )
 .مف التاريخ المثبت عمييا

 26المادة 

اوال: تمتـز الوزارة الصحة بإبالغ المديرية العامة لممنافذ الحدودية والسمطات الكمركية عف طبيعة 
مية المواد المخدرة المراد استيرادىا مع تكميؼ صيدلي في كؿ منفذ حدودي لمكشؼ عمى ونوع وك

المواد المراد استيرادىا ومطابقتيا مع إجازة االستيراد وأعداد محضر بذلؾ يسمـ الى الدائرة المعنية 
 .عف طريؽ موظؼ مخوؿ رسميا بذلؾ

اءات المنصوص عمييا في البند)اوال( مف ىذه ثانيا: ترسؿ المواد المخدرة التي تـ استالميا وفؽ اإلجر 
 .المادة الى مخازف األدوية التابعة الى وزارة الصحة ومف ثـ تسمـ الى الجيات المستوردة

  
 الفصل الثامن

 )العقوبات(

 27المادة 

 :أو بالسجف المؤبد كؿ مف ارتكب احد األفعاؿ اآلتية باإلعدام يعاقب
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مخدرة أو مؤثرات عقمية أوسالئؼ كيميائية بقصد المتاجرة بيا اوال: استورد أو جمب أو صدر مواد 
 . في غير األحواؿ التي أجازىا القانوف

ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقمية بقصد المتاجرة بيا في غير األحواؿ التي أجازىا 
 .القانوف

أو جمب أوصدر نباتا مف ىذه  ثالثا: زرع نباتا ينتج عنو مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية أو استورد
النباتات في أي طور مف أطوار نموىا بقصد المتاجرة بيا أو المتاجرة ببذورىا في غير األحواؿ التي 

 .أجازىا القانوف

 28المادة 

( عشرة مالييف دينار وال تزيد 25555555يعاقب بالسجف المؤبد أو المؤقت وبغرامة ألتقؿ عف )
 :ارتكب احد األفعاؿ اآلتية دينار كؿ مف ( ثالثيف مميوف1555555عمى )

اوال: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تممؾ مودا مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سالئؼ كيميائية 
( مف ىذا القانوف أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنيا مواد مخدرة أو 2مدرجة ضمف جدوؿ رقـ )

تنازؿ عنيا أو تبادؿ فييا أو صرفيا بأية صفة كانت  مؤثرات عقمية أو سمميا أو تسمميا أو نقميا أو
أو توسط في شيء مف ذلؾ بقصد االتجار فييا بأية صورة وذلؾ في غير األحواؿ التي أجازىا 

 .القانوف

ثانيا: قدـ لمتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقميا أو آسيـ أو شجع عمى تعاطييا في غير األحواؿ التي 
 .أجازىا القانوف

, 2جيز لو حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سالئؼ كيميائية مدرجة ضمف الجدوؿ رقـ )ثالثا: ا
 .( الستعماليا في غرض معيف وتصرؼ فييا خالفا لذلؾ الغرض1, 1

 . رابعا: ادار أو اعد أو ىيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقمية

ى الدرجة الرابعة عمىتعاطي المخدرات أو خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجو أو احد أقاربو حت
 .المؤثرات العقمية

( خمسة مالييف دينار وال يزيد 0555555سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة التقؿ عف )
 : ( عشرة مالييف دينار كؿ مف2555555عف)
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ئية حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تممؾ موادا مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سالئؼ كيميا -1
( مف ىذا القانوف أو سمميا أو تسمميا أو نقميا أو تنازؿ 0,  1, 1, 1مدرجة ضمف الجدوؿ رقـ )

عنيا أو تبادؿ فييا او صرفيا باية صفة كانت أو توسط في شيء مف ذلؾ بقصد االتجار فييا باية 
 .صورة وذلؾ في غير األحواؿ التي أجازىا القانوف

ي الفقرة سادسا مف ىذه المادة كؿ مف حاز أو احرز اشترى أو يعاقب بذات العقوبة المدرجة ف 2 -
باع أو تممؾ موادا مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سالئؼ كيميائية أو نباتا مف النباتات التي تنتج عنيا 
مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سمميا أو تسمميا أو نقميا تنازؿ عنيا أو تبادؿ فييا أو صرفيا باية 

توسط في شيء مف ذلؾ بقصد االتجار فييا باية صورة وذلؾ في غير األحواؿ التي صفة كانت أو 
 2, 6, 0,  1, 25,  6أجازىا القانوف لممواد المدرجة ضمف الجداوؿ المتبقية مف ىذا القانوف وىي )

 .( المرفقة بيذا القانوف6, 

 29المادة 

( مف ىذا القانوف تحقؽ إحدى 16)( و16يعد ظرفا مشددا لمعقوبات المنصوص عمييا في المادتيف )
 :الحاالت اآلتية

اوال: العود, ويراعى في إثبات العود جميع األحكاـ القضائية الوطنية واألجنبية الصادرة باإلدانة عف 
 .جرائـ منصوص عمييا في ىذا القانوف

ر أو ثانيا: اذا كاف الفاعؿ مف الموظفيف أو المكمفيف بخدمة عامة المنوط بيـ مكافحة االتجا
 . االستعماؿ غير المشروعيف لممخدرات والمؤثرات العقمية أو الرقابة عمى تداوليا أو حيازتيا

ثالثا: اذا اشترؾ الفاعؿ في عصابة دولية أو كاف فعمو متالزما مع جريمة مخمة بأمف الدوؿ الداخمي 
 .أو الخارجي

 .رابعا: إذا استعمؿ الفاعؿ العنؼ أو السالح في ارتكاب الجريمة

خامسا: إذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعميمية عسكرية أومدنية أو في سجف أو 
موقؼ أو مكاف حجز أو دار إصالح لإلحداث أو دار إليواء المشرديف والمتسوليف أو لرعاية األيتاـ 

 .أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني

 29المادة 
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( مف ىذا القانوف تحقؽ إحدى 16( و)16ييا في المادتيف )يعد ظرفا مشددا لمعقوبات المنصوص عم
 :الحاالت اآلتية

اوال: العود, ويراعى في إثبات العود جميع األحكاـ القضائية الوطنية واألجنبية الصادرة باإلدانة عف 
 .جرائـ منصوص عمييا في ىذا القانوف

منوط بيـ مكافحة االتجار أو ثانيا: اذا كاف الفاعؿ مف الموظفيف أو المكمفيف بخدمة عامة ال
 . االستعماؿ غير المشروعيف لممخدرات والمؤثرات العقمية أو الرقابة عمى تداوليا أو حيازتيا

ثالثا: اذا اشترؾ الفاعؿ في عصابة دولية أو كاف فعمو متالزما مع جريمة مخمة بأمف الدوؿ الداخمي 
 .أو الخارجي

 .ح في ارتكاب الجريمةرابعا: إذا استعمؿ الفاعؿ العنؼ أو السال

خامسا: إذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعميمية عسكرية أومدنية أو في سجف أو 
موقؼ أو مكاف حجز أو دار إصالح لإلحداث أو دار إليواء المشرديف والمتسوليف أو لرعاية األيتاـ 

 .أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني

 35المادة  

بالسجف المؤقت كؿ مف اعتدى عمى موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة مف القائميف عمى  اوال: يعاقب
 .تنفيذ القانوف أو قاوميـ بالقوة أو العنؼ أوالسالح إثناء تأدية وظيفتو أو بسببيا

 :ثانيا: تكوف العقوبة السجف المؤبد إذا تحققت إحدى الحاالت آالتية

 .ند )اوال( مف ىذه المادة عاىة مستديمةأ. إذا نشأ عف االعتداء المنصوص عميو في الب

 .ب. إذا كاف الفاعؿ مف الموظفيف المنوط بيـ مكافحة األجراـ أو حفظ اآلمف العاـ

ثالثا: تكوف العقوبة اإلعداـ إذا أفضى االعتداء المنصوص عميو في البند )اوال( مف ىذه المادة إلى 
 .موت المجني عميو

 31المادة 

( ثالثة مالييف 1555555( ثالثة أشير أو بغرامة ال تقؿ عف )1ؿ عف )يعاقب بالحبس مدة ال تق
( خمسة مالييف دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ومنع مزاولة 0555555دينار وال تزيد عمى )

( سنة كؿ طبيب أعطى وصفة طبية لصرؼ مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية لغير 2المينة لمدة )
 .لؾإغراض العالج الطبي مع عممو بذ
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 32المادة 

( ثالث سنوات وبغرامة ال تقؿ عف 1( سنة واحدة وال تزيد عمى )2يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف )
(عشرة مالييف دينار كؿ مف استورد 2555555( خمسة مالييف دينار وال تزيد عمى) 0555555)

كيميائية أو  أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية أو سالئؼ
زرع نباتا مف النباتات التي ينتج عنيا مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية أو اشتراىا بقصد التعاطي 

 .واالستعماؿ الشخصي

 33المادة 

( سنتيف وبغرامة ال تقؿ عف 1( ستة أشير وال تزيد عمى )6اوال: يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف )
 : ( خمسة مالييف دينار كؿ مف0555555مى )( ثالثة مالييف دينار وال تزيد ع1555555)

 . أ. سمح لمغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقمية في أي مكاف عائد لو ولو كاف بدوف مقابؿ

ب. ضبط في أي مكاف اعد أو ىيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقمية وكاف يجري تعاطييا مع 
ج أو الزوجة أو أصوؿ أو فروع مف اعد اوىيأ المكاف عممو بذلؾ وال يسري حكـ ىذه الفقرة عمى الزو 

 .المذكور أو مف يسكنو

( خمسة مالييف 05555( مميوني دينار وال تزيد عمى )155555ثانيا:أ. يعاقب بغرامة ال تقؿ عف )
دينار كؿ مف حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية بكميات تزيد عمى الكميات الناتجة مف 

 :وزف أو تقؿ عنيا بشرط اف ال تزيد الفروؽ عمى ما يأتيتعدد عمميات ال

 .عشرة مف المئة مف الكميات التي ال تزيد عمى غراـ واحد 1- (10%)

 خمسة مف المئة مف الكميات التي ال تزيد عمى غراـ واحد  2-(5%)

 .( غراـ10(غراـ بشرط عدـ زيادة مقدار السماح عمى )10وحتى )

 .( غراـ10الكميات التي تزيد عمى )اثناف مف المئة مف  3-(2%)

 .خمسة مف المئة مف المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية السائمة ايا كاف مقدارىا4-(5%)

( خمسة مالييف دينار وال 0555555ب. تكوف العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة ال تقؿ عف)
 .ف( مالييف دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتي255555555تزيد عف )
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ثالثا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا في الفقرة )أ( مف البند )ثانيا( مف ىذه المادة كؿ مف عمـ 
بوجود النباتات المخدرة المنصوص عمييا في ىذا القانوف مزروعة في مكاف ما إلغراض غير 

 .مشروعة ولـ يبادر الى اإلخبار عنيا

 34المادة 

ز األمواؿ المنقولة وغير المنقولة لكؿ مف ارتكب إحدى اوال: عمى المحكمة المختصة اف تقرر حج
 .( مف ىذا القانوف16( و)12الجرائـ المنصوص عمييا في المادتيف )

ثانيا: أ. عمى المحكمة اف تتحقؽ مف المصادر الحقيقية لألمواؿ المنصوص عمييا في البند)اوال( مف 
لة لمزوج وزوجو وأوالده أو غيرىـ الموجودة ىذه المادة ويشمؿ التحقيؽ األمواؿ المنقولة وغير المنقو 

 .في داخؿ العراؽ أو خارجو

ب. تحكـ المحكمة بمصادرة أمواؿ المتيـ وزوجو وأوالده أو غيرىـ أذا ثبت ليا أنيا ناتجة مف 
 .( مف ىذا القانوف16( و)12ارتكاب إحدى الجرائـ المنصوص عمييا في المادتيف )

األجنبية العاممة في العراؽ بتزويد المحكمة المختصة بجميع  ثالثا: تمـز المصارؼ العراقية أو
 البيانات لمتعرؼ عما لدييا مف أرصدة ومدخرات وودائع واسيـ وسندات تعود ممكيتيا الى مف يجري

التحقيؽ معيـ بالجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وتنفيذ قرارات المحكمة بالحجز أو 
 .المصادرة

 35المادة  

حكـ في جميع األحواؿ بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو السالئؼ الكيميائية أو اوال: ي
النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقمية واألدوات و األجيزة واآلالت واألوعية المستعممة 

 ير حسف النيةووسائؿ النقؿ المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائـ وذلؾ دوف اإلخالؿ بحقوؽ الغ

. 

ثانيا: ترسؿ جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية المضبوطة مباشرة الى 
 .الجيات المختصة بحفظيا

ثالثا: يحكـ بغمؽ كؿ محؿ مجاز باستيراد أو تصدير أو نقؿ المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية أو 
 ( مف ىذا القانوف مدة ال تقؿ عف شير6دا الى أحكاـ المادة )السالئؼ الكيميائية أو بحيازتيا استنا

( سنة ويتبع الغمؽ حظر مباشرة العمؿ أوالمتاجرة أو الصناعة ذاتيا في المحؿ ذاتو 2وال تزيد عمى )
سواء كاف بواسطة المحكوـ عميو أو احد أفراد أسرتو أو أي شخص اخر يكوف المحكوـ عميو قد اجر 
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عنو وقوع الجريمة وال يشمؿ الحظر مالؾ المحؿ أو أي شخص يكوف لو حؽ  لو المحؿ أو تنازؿ لو
 .عيني فيو اذا لـ تكف لو صمة بالجريمة

رابعا: عمى المحكمة اف تحكـ باإلضافة الى العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف بحرماف 
الى مثؿ جريمتو خالؿ ( سنة واحدة فإذا عاد 2المحكوـ عميو مف ممارسة العمؿ لمدة ال تزيد عمى )

الخمس سنوات التالية لصدور الحكـ النيائي بالحظر جاز لممحكمة اف تأمر بالحظر لمدة ال )0)
 .( سنوات ويبدأ سرياف الحظر مف تاريخ انتياء تنفيذ العقوبة أو انقضائيا ألي سبب1تزيد عمى )

حبس في إحدى الجرائـ خامسا: لممحكمة اف تقرر نشر ممخص الحكـ البات الصادر بالسجف أو ال
 .المنصوص عمييا في ىذا القانوف عمى نفقة المحكـو عميو في صحيفة يومية

سادسا: يعاقب عمى الشروع بارتكاب أي مف الجرائـ المعاقب عمييا في ىذا القانوف بعقوبة الجريمة 
و اية صورة التامة كما يعاقب عمى االشتراؾ في الجريمة سواء بالتحريض أو االتفاؽ أو المساعدة أ

 .أخرى لالشتراؾ بعقوبة الفاعؿ لمجريمة

 36المادة 

( 12( و)16( و)16اوال: ال يجوز إطالؽ سراح المتيميف في الجرائـ المنصوص عمييا في المواد )
 .مف ىذا القانوف بكفالة لحيف الفصؿ في الدعوى

تسميـ المجرميف وفقا ثانيا: تعد الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف الجرائـ الموجبة ل
 .لمقانوف

 37المادة 

اوال: يعفى مف العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف كؿ مف بادر مف الجناة بإخبار السمطات 
العامة عف الجريمة قبؿ ارتكابيا وقبؿ قياـ تمؾ السمطات بالبحث واالستقصاء عف مرتكبييا وعمـ 

قياـ السمطات بذلؾ فال يعفى مف العقوبة إال إذا كاف  بالفاعميف اآلخريف اما إذا حصؿ اإلخبار بعد
 .اإلخبار قد سيؿ القبض عمى أولئؾ الجناة

ثانيا: يعد عذرا مخففا لممشموليف بإحكاـ ىذا القانوف كؿ إخبار إلى السمطات العامة عف الجريمة 
 خاص اشتركواأثناء التحقيؽ أو المحاكمة أذا ادعى األخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشؼ عف أش

 .بالجريمة وليـ عالقة بعصابات إجرامية محمية أو دولية

 38المادة 
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أو أي قانوف يحؿ محمو عمى أي جريمة  2666لسنة  222تطبؽ أحكاـ قانوف العقوبات النافذ رقـ 
 .أو مخالفة لـ يشار ألييا في ىذا القانوف ما لـ يرد نص خاص فيو

 
 الفصل التاسع 

 ين()تدابير معالجة المدمن

 39المادة 

( مف ىذا القانوف اف 11اوال: لممحكمة بدال مف اف تفرض العقوبة المنصوص عمييا في المادة )
 :تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي

أ. إيداع مف يثبت إدمانو عمى المخدرات أو المؤثرات العقمية في إحدى المؤسسات الصحية التي 
مجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عف حالتو الى تنشأ ليذا الغرض ليعالج فييا الى اف ترفع ال

 .المحكمة لتقرر اإلفراج عنو أو االستمرار بإيداعو لمدة أو مدد أخرى

اجتماعية  –ب. اف تمـز مف يثبت تعاطيو المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية بمراجعة عيادة )نفسية 
تو عمى التخمص مف عادة التعاطي الى اف ( تنشأ ليذا الغرض مرة أو مرتيف في األسبوع لمساعد

يرفع الطبيب المكمؼ بمساعدتو تقريرا عف حالتو الى المحكمة لتقرر وقؼ مراجعتو أو استمرارىا لمدة 
( تسعيف يوما مف تاريخ بدء المريض 65أو مدد أخرى وال يجوز اف يتأخر رفع ىذا التقرير عف )

 .بمراجعة تمؾ العيادة

 اجتماعية( . –إلفراج عنو مف المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة )نفسية ج. اف تمـز مف يتقرر ا

ثانيا: تشكؿ في وزارة الصحة لجاف طبية متخصصة لمعمؿ عمى تنفيذ اإلجراءات المنصوص عمييا 
 .في البند )اوال( مف ىذا المادة وتحدد مياـ تمؾ المجاف بتعميمات يصدرىا الوزير

ج المقرر في المادة فمممحكمة إيداعو مكاف الحبس بالمدة ثالثا: إذا رفض المحكوـ عميو العال
 .( مف ىذا القانوف11المنصوص عمييا في المادة )

 39المادة 

( مف ىذا القانوف اف 11اوال: لممحكمة بدال مف اف تفرض العقوبة المنصوص عمييا في المادة )
 :تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي
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رات أو المؤثرات العقمية في إحدى المؤسسات الصحية التي أ. إيداع مف يثبت إدمانو عمى المخد
تنشأ ليذا الغرض ليعالج فييا الى اف ترفع المجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عف حالتو الى 

 .المحكمة لتقرر اإلفراج عنو أو االستمرار بإيداعو لمدة أو مدد أخرى

اجتماعية  –مؤثرات العقمية بمراجعة عيادة )نفسية ب. اف تمـز مف يثبت تعاطيو المواد المخدرة أو ال
( تنشأ ليذا الغرض مرة أو مرتيف في األسبوع لمساعدتو عمى التخمص مف عادة التعاطي الى اف 
يرفع الطبيب المكمؼ بمساعدتو تقريرا عف حالتو الى المحكمة لتقرر وقؼ مراجعتو أو استمرارىا لمدة 

( تسعيف يوما مف تاريخ بدء المريض 65ع ىذا التقرير عف )أو مدد أخرى وال يجوز اف يتأخر رف
 .بمراجعة تمؾ العيادة

 اجتماعية( . –ج. اف تمـز مف يتقرر اإلفراج عنو مف المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة )نفسية 

ثانيا: تشكؿ في وزارة الصحة لجاف طبية متخصصة لمعمؿ عمى تنفيذ اإلجراءات المنصوص عمييا 
 .( مف ىذا المادة وتحدد مياـ تمؾ المجاف بتعميمات يصدرىا الوزيرفي البند )اوال

ثالثا: إذا رفض المحكوـ عميو العالج المقرر في المادة فمممحكمة إيداعو مكاف الحبس بالمدة 
 .( مف ىذا القانوف11المنصوص عمييا في المادة )

 45المادة 

المواد المخدرة أو المؤثرات العقمية مف تمقاء  اوال: ال تقاـ الدعوى الجزائية عمى مف يتقدـ مف متعاطي
 .نفسو لمعالج في المستشفى المختصة بعالج المدمنيف

ثانيا: أ: يوضع المريض المشموؿ بأحكاـ البند)اوال( مف ىذه المادة تحت المالحظة في المؤسسة 
 .( يوما15الصحية لمدة ال تزيد عمى )

ويحتاج إلى العالج فميا إبقائو لمدة ال تزيد عمى ب. إذا ثبت لممؤسسة الصحية أف المريض مدمف 
 .( تسعيف يوما65)

( مئة وثمانيف يوما إذا 265جػ. تمدد المؤسسة الصحية اف المريض مدة بقاء المريض فييا لمدة )
 .رأت حاجتو لمعالج تقتضي ذلؾ

ة عيادة نفسية ثالثا: لمجنة الطبية المختصة اف تمـز مف يتقرر إخراجيـ مف المؤسسة الصحية بمراجع
 اجتماعية عمى اف يرفع الطبيب المعالج تقريره الى المجنة لتقرر وقؼ مراجعتو العيادة الطبية

 .المذكورة أو استمراره
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رابعا: عند عدـ التزاـ المريض ببرنامج العالج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلؾ 
 .( مف ىذا القانوف11التخاذ اإلجراءات القانونية بحقو وفؽ المادة )

 41المادة 

 .تراعى السرية حياؿ األشخاص الذيف يعالجوف مف حالة اإلدماف عمى المخدرات أو المؤثرات العقمية

  
 
 
 

 الفصل العاشر

 )أحكام عامة وختامية(
 42المادة 

اوال: تشكؿ لجنة برئاسة قاضي مف الصنؼ األوؿ يسميو مجمس القضاء األعمى وممثميف عف 
 :التيةالجيات آ

 عضوا                                           األمانة العامة لمجمس لوزراء  -أ

 عضوا          وزارة الداخمية. مديرية شرطة الكمارؾ واالستخبارات -ب

 عضوا                                  وزارة المالية الييئة العامة لمكمارؾ -جػ

 عضوا          تبرات في معيد الطب العدليوزارة الصحة . مدير المخ -د

 عضوا                 ممثؿ عف الييئة الوطنية العميا لمكافحة المخدرات -ىػ

ثانيا: تتولى المجنة المنصوص عمييا في البند)اوال( مف ىذه المادة ميمة المتابعة واإلشراؼ عمى 
تالؼ المواد المخدرة أو المؤثرات ا لعقمية أو السالئؼ الكيميائية في ضبط وفحص وحفظ وخزف وا 

 .دائرة الطب العدلي التي تـ الحكـ بمصادرتيا

ثالثا: ينظـ عمؿ المجنة المنصوص عمييا في البند) اوال( مف ىذه المادة بتعميمات يصدرىا رئيس 
 . الييئة الوطنية العميا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية

  

 43المادة 
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بط القضائي لممارسة صالحيات التحري عف الجرائـ المعاقب عمييا في اوال: يعد مف أعضاء الض
 :ىذا القانوف وجمع األدلة المتصمة بيا كؿ مف

 .ضباط ومنتسبي قوى اآلمف الداخمي -أ

 .ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود -ب

 .موظفي الكمارؾ والموانئ والمطارات واألسواؽ الحرة والبريد -جػ

 .عة المخوليفموظفي وزارة الزرا -د

موظفي وزارة الصحة مف ذوي الميف الطبية وغيرىـ الذيف يعينيـ وزير الصحة لرقابة تنفيذ ىذا  -ىػ
 .القانوف

قانوف   يمتـز كؿ مف المنصوص عمييـ في البند )اوال( مف ىذه المادة بتطبيؽ احكاـ -ثانيا
 .2622( لسنة 11المحاكمات الجزائية رقـ )

ة الزراعة المكمفوف بتنفيذ ما يخص وزارتيـ في ىذا القانوف بقمع المزروعات يخوؿ موظفو وزار  -ثالثا
الممنوعة بمقتضى أحكامو وجمعيا مع أوراقيا وجذورىا عمى نفقة أصحابيا وتحفظ بمخازف وزارة 

 :الزراعة الى اف يفصؿ نيائيا في الدعوى مف المحكمة المختصة مع اآلخذ بنظر االعتبار ما ياتي

ألجراء الذي يقوـ بو موظفو وزارة الزراعة باعتبارىـ اجيزة ضبط قضائي بعمـ الجيات اف يكوف ا -ا
 . القضائية المختصة

اف يكوف قمع المزروعات الممنوعة بالتنسيؽ مع مكتب شؤوف المخدرات والمؤثرات العقمية وتزود  -ب
واف يتـ الخزف في ( مف ىذا القانوف بمحاضر الكشؼ والتحقيؽ 11المجنة المشكمة بموجب المادة )

 .الغرؼ الحصينة المعدة ليذا الغرض أو إتالفيا وفقا لتعميمات يصدرىا الوزير

 44المادة 

( مميوف دينار لكؿ كيمو غراـ 2555555اوال: تمنح الجية الضابطة لممواد المخدرة بأنواعيا مبمغ )
 مصادر

ة في حالة إلقاء القبض عمى ثانيا: يضاعؼ المبمغ المنصوص عميو في البند )اوال( مف ىذه الماد
 .المتيـ الميرب وبحوزتو المواد المخدرة

%( اربعوف مف المئة مف قيمة 15ثالثا: يمنح المخبروف عف جرائـ االتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة )
 المكافآت المنصوص عمييا في البنديف )اوال( و )ثانيا( مف ىذه المادة اذا ترتب عمى اإلخبار
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لقاء القبض عمى المجرميفاكتشاؼ الجريمة   .وا 

رابعا: تسمـ المكافأة المنصوص عمييا في البنود )اوال( و)ثانيا( و) ثالثا( مف ىذه المادة الى 
 . المشموليف عف طريؽ المحافظة المعنية وتحدد الية صرفيا بتعميمات يصدرىا وزير المالية

 45المادة 
الية بناء عمى اذف قاضي التحقيؽ استخداـ لوزير الداخمية بالتنسيؽ مع وزير الصحة ووزير الم

أسموب المراقب لممخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ الكيميائية بغية كشؼ العصابات اإلجرامية 
 .المتعاممة بتمؾ المواد

 46المادة 

 11تنظـ بتعميمات يصدرىا وزير الصحة مكافأة المجنة المنصوص عمييا في البند) اوال(مف المادة 
 .مف ىذا القانوف 16( مف المادة 1 والبند)

 
 

 47المادة 

تكوف رسوـ اإلجازات المنصوص عمييا في ىذا القانوف وفؽ جدوؿ الرسوـ الحادي عشر الممحؽ 
 .بيذا القانوف

 48المادة 

 :اوال: تقـو وزارة الصحة خالؿ سنتيف مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف بما يأتي

خاصة بمعالجة المدمنيف عمى المواد المخدرة والمؤثرات العقمية إنشاء وتطوير الوحدات العالجية ال -أ
 .ضمف المؤسسات الصحية

اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقمية والمدمنيف  –توفير عيادات نفسية  -ب
 .عمييا

ا لمعالجة تأىيؿ وتدريب المالكات مف األطباء والصيادلة والموظفيف وتشجيعيـ ماديا ومعنوي -جػ
المدمنيف عمى المواد المخدرة والمؤثرات العقمية ومتعاطييا واستعادة لياقتيـ الصحية الكاممة بدنيا 

 .وعقميا واجتماعيا

تقوـ وزارة الصحة بالتعاوف مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط  -ثانيا
و إساءة استعماؿ المخدرات والمؤثرات العقمية والبرامج الالزمة لتوعية الجميور بخطورة االتجار أ
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خالفا الحكاـ ىذا القانوف عمى صحة الفرد وامف المجتمع وعمى حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية 
 .واتخاذ اإلجراءات لالحتفاؿ السنوي باليـو العالمي لمكافحة المخدرات

 49المادة 

 :لوزير الصحة اصدار ما يأتي

 .فيذ أحكاـ ىذا القانوفاوال: تعميمات لتسييؿ تن

ثانيا: بياف يتضمف تعديؿ الجداوؿ الممحقة في ىذا القانوف عدا الجدوؿ الحادي عشر الخاص 
بالرسوـ بالحذؼ أو با إلضافة أو بتغيير النسب الواردة فييا بما يتفؽ مع تعديؿ الجداوؿ الممحقة 

وتعديالتيا واتفاقية 2622لعقمية لسنة وتعديالتيا واتفاقية المؤثرات ا 2662باالتفاقية الوحيدة لسنة 
وتعديالتيا أو  2666األمـ المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية لعاـ 

مبا يتفؽ مع نتائج الدراسات التي تقوـ بيا وزارة الصحة أو تعتمدىا عمى المواد المخدرة أو المؤثرات 
 .لجريدة الرسميةالعقمية عمى اف ينشر البياف في ا

 
 

 55المادة 

وتبقى األنظمة والتعميمات والبيانات الصادرة بموجبو  2660( لسنة 66قانوف المخدرات رقـ )   يمغى
 .نافذة بما اليتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف لحيف إلغائيا أو صدور ما يحؿ محميا

 51المادة 

 .ره في الجريدة الرسمية( تسعيف يوما مف تاريخ نش65ينفذ ىذا القانوف بعد مضي )

  
 فؤاد معصوم 

 رئيس الجميورية

 األسباب الموجبة 

بالنظر لمصادقة جميورية العراؽ وانضماميا الى العديد مف المعاىدات الدولية ذات العالقة       
بالمخدرات والمؤثرات العقمية ولمواجية انتشار االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقمية 

العراؽ ولقمع العصابات اإلجرامية التي تعمؿ عمى تضميؿ بعض فئات الشعب وتشجيعيـ عمى في 
تعاطي تمؾ المواد التي تشكؿ تيديدا خطيرا لصحة البشر ورفاىيتيـ وتمحؽ الضرر باألسس 
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألخالقية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد عممية في معالجة 
يف عمى المخدرات والمؤثرات العقمية ولتوطيد التعاوف العربي والدولي في ىذا الشأف ولمنع المدمن

زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخمص منيا المؤثرات العقمية أو الحد منيا باعتبارىا افة خطيرة 
 .نوفتيدد كياف المجتمع ووضع العقوبات الرداعة لزراعييا أو المتاجريف بيا شرع ىذا القا

 اليوامش

بياف التصحيح المنشور بجريدة الوقائع   ( بموجب 22عدلت الفقرة ) ثالثا ( مف المادة ) - (1)
 1522لسنة  1102العراقية ذي العدد 

 ( . النص القديـ لمفقرة ) ثالثا

ثالثا: لمصيدلي المجاز وفقا ليذا القانوف بيع وشراء وصرؼ وحيازة ونقؿ وصرؼ المؤثرات العقمية  
 .( الممحقة بالقانوف 1, 1, 1مدرجة في الجداوؿ ) ال

 
 
 

 


