
| 1 يف �س�ء قان�ن مكافحة امل�اد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية االحتادي رقم  )14( ل�سنة 1995

الدليل القانوين ملكافحة جرائم املخدرات
 يف دولة الإمارات العربية املتحدة

يف �ضوء قانون مكافحة املواد املخدرة 
واملوؤثرات العقلية االحتادي رقم  )14( ل�ضنة 1995

اإعداد / د. مراد حممود حماد

اليوم العالمي
لمكافحة المخدرات

ال للمخدرات ... ال لصديق السوء

mahmoud.alsayed
Stamp



قال اهلل تعاىل:

{واإذ ق��ال ربك للمالئكة اإين جاعل يف الأر�ض 
خليف��ة قال��وا اأجتع��ل فيه��ا م��ن يف�س��د فيه��ا 
وي�س��فك الدماء ونحن ن�سبح بحمدك ونقد�ض 

لك، قال اإين اعلم ما ل تعلمون} 
�ضدق  اهلل العظيم     
البقرة اأية )30(



من اأقوال موؤ�ض�س دولة االمارات العربية املتحدة
 ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان  - رحمه اهلل

»اإن الله منحنا العقل وال�صحة ويجب 
اأن نح�صن ا�صتغاللهما لري�صى الله عنا 

ويبارك اأعمالنا«
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الهتمام مبكافحة ظاهرة تعاطي املخدرات

لق���د لقي���ت مكافحة  املخ���درات عناي���ة ورعاية كرمية م���ن موؤ�ض�ضة احلكم 
يف دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ومن كاف���ة موؤ�ض�ضات الدول���ة املختلفة، ملا 
يف ذل���ك م���ن خط���ر يهدد االأم���ن االجتماعي، حي���ث خل���ق اهلل �ضبحانة وتعاىل 
االإن�ض���ان واأو�ض���اه بوج���وب املحافظ���ة عل���ى ال�ض���رورات اخلم����س وه���ي الدين 
والنف����س والعق���ل والعر����س وامل���ال، واأت���ى ال�ض���رع احلنيف لرتجم���ة ذلك على 
اأر�س الواقع، بالتايل فاإن تعاطي املخدرات اأو التعامل فيها ي�ضكل خروجاً عن 
اأحكام ال�ض���رع احلنيف، حيث يعد تدمريا للنف�س الب�ض���رية وتعطيل جلهودها 

يف بناء املجتمع املثايل، وي�ضكل اإ�ضراف يف املال دون وجة حق. 

ت�ضنف  حيث  كبري،  اقت�ضادي  خطر  باملخدرات  التعامل  جرمية  وت�ضكل 
كجرمية اقت�ضادية بتهديدها اقت�ضاديات الدول، وتنفق الدول مبالغ كبرية 
على مكافحة املخدرات وعالج املدمنني وما يرتتب على ذلك من اآثار نف�ضية 

كبرية.
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الهتمام الت�شريعي مبكافحة املخدرات يف الإمارات

ل�ضرورة  االإم��ارات��ي  امل�ضرع  من  اإدراك���اً 
ملواجهة  اخلا�ضة  القانونية  القواعد  و�ضع 
امل�ضرع  و���ض��ع  ب��امل��خ��درات  التعامل  ج��رائ��م 
امل��خ��درة  امل����واد  ق��ان��ون مكافحة  االإم���ارت���ي 
 ،1995 العقلية رقم )14(  ل�ضنة  واملوؤثرات 
حيث ا�ضتمل على )69(  مادة وت�ضمن اأربع 

اأبواب وهي:
الباب الأول:  اأحكام عامة.

وامل��وؤث��رات  امل��خ��درة  امل���واد  الثاين:  الباب 
العقلية.

الباب الثالث:  النباتات التي ينتج عنها مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية.
الباب الرابع: العقوبات.

ووعي���اً خلطورة ظاهرة التعامل باملخدرات وما تفرزة من اأ�ض���رار خطرية 
جداً على املجتمعات املختلفة، واإدراكاً من �ضانع القرار ب�ضرورة مكافحة هذه 
الظاه���رة دولياً بتكاتف كافة اجلهود املخل�ض���ة خا�ض���ة واإن ه���ذه الظاهرة لها 
ُبعد دويل ومتر عرب عدة دول - من دول االإنتاج حتى دول اال�ض���تهالك - فقد 

�ضادقت دولة االإمارات على عدة اتفاقيات دولية منها:
اأوًل:  اتفاقي���ة االأمم املتح���دة ملكافح���ة االإجت���ار غ���ري امل�ض���روع يف املخدرات 
واملوؤث���رات العقلي���ة، حيث �ض���ادقت وان�ض���مت اإليه���ا الدولة مبوجب 
املر�ض���وم االحت���ادي رق���م )55( ل�ض���نة 1990 بتاريخ الثال���ث من مايو 

.1990
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ثانيًا:  االتفاقية العربية ملكافحة االإجتار غري امل�ضروع باملخدرات واملوؤثرات 
اإل��ي��ه��ا ال��دول��ة مب��وج��ب امل��ر���ض��وم  العقلية، ح��ي��ث ���ض��ادق��ت وان�����ض��م��ت 
االحتادي رقم )22(  ل�ضنة 1996، بتاريخ الثامن ع�ضر من مار�س 1996.

تعريف املخدرات

مل يق���م امل�ض���رع االإماراتي بتعريف املخدرات يف قان���ون مكافحة املواد املخدرة 
واملوؤثرات العقلية، وح�ضنا فعل، الأن وظيفة امل�ضرع و�ضع االأحكام العامة واخلا�ضة 
بجرائ���م مكافحة املخدرات وترك وظيفة تعريف امل�ض���طلحات القانونية للفقة، 
خا�ضة واأن جرمية املخدرات لها بعد دويل ولها اأبعاد متغرية من فرتة الأخرى.
وميك���ن تعري���ف املخ���درات لغ��ة: باأنه���ا جاءت م���ن اللفظ )خدر( وم�ض���دره 
التخدي���ر، ويعن���ي )�ض���رت(. بحي���ث يق���ال تخ���در الرج���ل اأو امل���راآة اأي ا�ض���ترت اأو 
ا�ض���ترتت، ويقال يوم خدر )يعني مليء بال�ض���حاب االأ�ض���ود(، وليلة خدره )يعني 
اللي���ل ال�ض���ديد الظ���الم(. ويق���ال اأن املخ���در ه���و الفت���ور والك�ض���ل ال���ذي يعرتي 
�ض���ارب اخلمر يف ابتداء ال�ض���كر، اأو اأنها احلالة التي يت�ض���بب عنها الفتور والك�ضل 
وال�ض���كون ال���ذي يع���رتي متعاط���ي املخ���درات، كم���ا اأنه���ا تعطل اجل�ض���م ع���ن اأداء 

وظائفه، وتعطل االإح�ضا�س وال�ضعور.
وتع���رف �س��رعيًا: م���ا يغي���ب العق���ل واحلوا����س دون اأن ي�ض���يب ذلك الن�ض���وة 

وال�ضرور، اأما اإذا �ضحب ذلك ن�ضوة فاإنه م�ضكر.
وتع���رف قانوني��ًا: ه���ي كل مادة خام م�ض���درها طبيع���ي اأو م�ض���نعة كيميائياً، 
حتتوي على مواد مثبطة اأو من�ض���طة اإذا ا�ض���تخدمت يف غ���ري االأغرا�س الطبية، 
فاإنها ت�ضبب خلل يف عمليات العقل وتوؤدي اإىل حالة من التعود اأو االإدمان عليها، 

مما ي�ضر ب�ضحة ال�ضخ�س ج�ضمياً ونف�ضياً واجتماعياً.
واأورد امل�س��رع الإمارات��ي ج���دواًل يب���ني في���ة اأن���واع امل���واد املخ���درة واملوؤئرات 
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العقلية على �ضبيل املثال ولي�س على �ضبيل احل�ضر خا�ضة واأن هناك تطورات 
حت���دث عل���ى هذه امل���واد تبعا للتط���ور العلم���ي والتكنولوجي وطرق الت�ض���نيع 

على ال�ضعيد الدويل.

اأ�شباب تعاطي املخدرات

اأوردت املذكرة االإي�ضاحية لقانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية 
االإمارات���ي ع���دة اأ�ض���باب م���ن �ض���اأنها اأن ت���وؤدي اإىل تعاط���ي املخ���درات وتتمث���ل 

فيمايلي:
اأواًل: الرغبة يف »الفرف�ضة« وال�ضرور والراحة.

ثانياً: ن�ضيان الهموم وم�ضاكل احلياة.
ثالثاً: بحكم العادة واملزاح وال�ضحبة.

رابعاً: حتمل العمل وم�ضاقة.
خام�ضاً: حتقيق اللذة اجلن�ضية من حيث االإثارة واالإطالة. 

وال �ضك اأن ظاهرة تعاطي املخدرات ترتبط باالأحياء الفقرية، وبالظروف 
املعي�ض���ية ال�ض���يئة، وانخفا����س م�ض���توى التعلي���م وانت�ض���ار البطال���ة، والتفكك 
االأ�ض���ري، وبالقلق على امل�ض���تقبل وانعدام ال�ض���عور باالأمان وال�ض���عور بال�ضياع 
وبال���روح التناف�ض���ية التناحري���ة واالأنانية الفردي���ة وانعدام ال���روح اجلماعية 

والت�ضامن االجتماعي.
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اأهم اجلرائم التي ترتبط باملخدرات والعقوبات املقررة لها

عقوب����ات اأ�سلية

اأوًل: تعاطي املخدرات:
حي���ث يعاق���ب ال�ض���خ�س املتعاط���ي بال�ض���جن مدة ال تق���ل عن اأربع �ض���نوات 
خالف���اً الأح���كام قان���ون مكافح���ة امل���واد املخ���درة واملوؤث���رات العقلي���ة، ويج���وز 

للمحكمة اأن حتكم بغرامة ال تقل عن ع�ضرة اآالف درهم.
ثانيًا: املتاجرة باملخدرات:

يعاق���ب ال�ض���خ�س بال�ض���جن م���دة ال تق���ل ع���ن ع�ض���ر �ض���نوات وال تزيد عن 
خم�س ع�ضر �ضنة وبغرامة ال تقل عن خم�ضني األف درهم وال تزيد على مائتي 
األ���ف درهم. واإذا كان ارت���كاب هذه اجلرمية بهدف االإجتار  اأو الرتويج يعاقب 

ال�ضخ�س باالإعدام.
ثالثًا: جلب وا�سترياد وت�سنيع املخدرات:

يعاقب ال�ضخ�س بال�ضجن مدة ال تقل عن �ضبع �ضنوات وال تزيد على ع�ضر 
�ض���نوات، وبغرام���ة ال تق���ل ع���ن  خم�ض���ني األف دره���م وال تزيد ع���ن مائتي األف 

درهم.
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رابعًا: حيازة املخدرات:

يعاقب ال�ضخ�س بال�ضجن مدة ال تقل عن �ضنة وال تزيد عن ثالث �ضنوات 
وبغرام���ة ال تق���ل عن ع�ض���رين  األ���ف درهم وال تزي���د عن خم�ض���ني األف درهم.  
واإذا وقعت هذه اجلرمية بق�ضد االإجتار اأو الرتويج يعاقب ال�ضخ�س بال�ضجن 
املوؤبد وغرامة ال تقل عن خم�ضني األف درهم وال تزيد على مائتي األف درهم، 

ويف حالة العود يعاقب باالإعدام.
خام�سًا: التحري�ض على تعاطي املخدرات:

يعاقب ال�ض���خ�س بال�ض���جن مدة ال تقل عن خم�س �ض���نوات وغرامة ال تقل 
عن ع�ض���رين األف درهم، واإذا وقعت هذه اجلرمية يف اأماكن التجمعات العامة 
اأو على اأنثى اأو حدث اأو مري�س عقليا اأو �ضخ�س يف حالة �ضكر اأو تخدير فهذا 

يعترب ظرفاً م�ضدداً.
�ساد�سًا: اإدارة مكان للتعاطي:

يعاق���ب ال�ض���خ�س بال�ض���جن م���دة ال تق���ل ع���ن ع�ض���ر �ض���نوات وال تزيد عن 
خم����س ع�ض���ر �ض���نة، وغرام���ة ال تقل عن ع�ض���رين األ���ف درهم، ويف حال���ة العود 

تكون العقوبة ال�ضجن املوؤبد وغرامة ال تقل عن ع�ضرين األف درهم.
�سابعًا: ال�سبط يف مكان لتعاطي املخدرات:

يعاقب ال�ضخ�س بال�ضجن م�����دة ال تقل عن �ضتة اأ�ضهر وال تزي���د على �ضنة 
وبغرامة ال تقل عن ع�ضرة اآالف درهم وال تزيد على ع�ضرين األف درهم.

ثامنًا: القتل العمد لأحد املوظفيني العموميني املخت�سني:

يف حال���ة قي���ام اجل���اين بجرائ���م املخدرات بالقت���ل العمد الأح���د املوظفيني 
العموميني  املخت�ضني بتنفيذ قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية 

اأثناء تاأدية وظيفتة اأو ب�ضببها، فيعاقب اجلاين باالإعدام.
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عقوبات تكميلية

اأوًل:  قد حتكم املحكمة اأي�ض���ا مب�ضادرة املواد املخدرة واملوؤئرات العقلية حمل 
اجلرمي���ة، وكذل���ك م�ض���ادرة االآالت وامل���واد امل�ض���بوطة وو�ض���ائل النق���ل 
الت���ي ا�ض���تخدمت يف ارتكاب اجلرمي���ة وفقاً لن�س امل���ادة )56( من قانون 

مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.
ثانياً:  ع���دم الرتخي����س للمحك���وم علي���ه يف جرمي���ة تعاط���ي املخ���درات بقيادة 
املركبات االآلية اأو الغاء الرتخي�س يف حالة �ض���دوره وينتهي هذا االأثر 
مب�ض���ي �ض���نة م���ن تاري���خ تنفي���ذ العقوب���ة وفق���اً لن����س امل���ادة )59(  من 

القانون ال�ضابق.
ثالثاً: اإتالف واإعدام املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية التي يحكم مب�ضادرتها.
رابعاً:  ت�ض���ليم املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية امل�ض���ادرة اإىل اأية جهه حكومية 

لالنتفاع بها يف االأغرا�س العلمية اأو الطبية.
خام�ضاً:  قلع النباتات املمنوع زراعتها وفقاً الأحكام هذا القانون من قبل رجال 
ال�ض���بط الق�ض���ائي املخت�ض���ون عل���ى نفق���ة مرتك���ب اجلرمية وحتت 

اإ�ضراف اأحد اأع�ضاء النيابة العامة الذي يحرر حم�ضراً بذلك.
�ضاد�ضاً:  التحف���ظ عل���ى املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية امل�ض���بوطة التي تكون 

حماًل للجرمية.
�ضابعاً:  اإبعاد ال�ضخ�س االأجنبي الذي يحكم باإدانته يف اإحدى جرائم املخدرات 

الواردة يف هذا القانون.
ثامناً:  يف حالة ال�ضروع باأحد اجلنح التي تتعلق بهذا القانون يعاقب اجلاين 

بن�ضف العقوبة املقررة  للجرمية التامة.
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التدابري الحرتازية يف حالة العود 

ق���د ال تكف���ي العقوب���ة يف حد ذاته���ا لتحقيق ال���ردع الع���ام اأو اخلا�س الذي 
ت�ضتهدفه العقوبة، واإمنا البد من اتخاذ تدبري احرتازي اأو اأكرث �ضد اجلاين 
م���ن اأج���ل اإح���داث االأثر املنا�ض���ب يف نف�س اجلاين، بحيث ال تق���ل مدة التدبري 
املحكوم به عن �ض���نة وال تزيد على خم�س �ض���نوات، ومن التدابري التي تتخذها 
املحكمة املخت�ض���ة اإذا عاد الرتكاب اجلرمية، وفقاً ملا ورد بن�س املادة )58(  من 

قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية:
اأوًل: حتديد االإقامة يف مكان معني.

ثانيًا: منع االإقامة يف مكان معني.
ثالثًا: االإلزام باالإقامة يف املوطن.

رابعًا: حظر ارتياد اأماكن اأو حمال معينة.
خام�سًا: احلرمان من ممار�ضة مهنة اأو حرفة معينة.

مالحظ���ة: يف حالة خمالفة املحكوم علي��ه التدبري الحرتازي املحكوم 
به يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على ال�سنة.

الإعفاء من العقوبة يف جرائم املخدرات

اأوًل: اإبالغ ال�شلطات املخت�شة

لقد اأعطى امل�ضرع االإماراتي الفر�ضة لالأ�ضخا�س الذين يرتكبون اجلرائم 
املتعلق���ة باملخ���درات اأو اللذين ي�ض���رعون يف تنفيذها، بحيث يت���م اعفائهم من 
العقوب���ة املق���رره يف القانون اإذا قاموا باإبالغ ال�ض���لطات الق�ض���ائية اأو االإدارية 
عن تلك االأعمال املخالفة للقانون، لذلك اإذا اأبلغ ال�ض���خ�س عن تلك االأعمال 

قبل بدء اجلرمية فيعفى من العقاب بقوة القانون.
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اأم���ا اإذا اأبل���غ اجل���اين عن تل���ك االأعمال بع���د ارتكاب اجلرمي���ة وقبل البدء 
يف التحقي���ق، ف���اإن للمحكم���ة املخت�ض���ة ال�ض���لطة التقديرية ب�ض���اأن اإعفاءه من 
العق���اب م���ن عدمه، ويف حالة قيام اجلاين بت�ض���هيل عمل ال�ض���لطات املخت�ض���ة 
اأثن���اء التحقي���ق اأو املحاكم���ة بالقب����س عل���ى اأح���د مرتكب���ي اجلرمي���ة فيج���وز 

للمحكمة تخفي�س العقوبة.

ثانيًا: التقدم للعالج من الإدمان من تلقاء نف�شه

من���ع قان���ون مكافح���ة امل���واد املخ���درة واملوؤث���رت العقلي���ة اإقام���ة الدع���وى 
اجلزائي���ة على االأ�ض���خا�س املتعاطني للم���واد املخ���درة اأو املوؤث���رات العقلية، يف 
حال���ة اأن قام ال�ض���خ�س املتعاطي م���ن تلقاء نف�ض���ة بالتق���دم اإل����ى وح���دة عالج 
االإدم���ان اأو اإىل النياب���ة العام���ة طلب���اً للع���الج، وح���دد امل�ض���رع االإمارات���ي مدة 
العالج والتاأهيل مبدة ثالث �ض���نوات كحد اأعلى ب�ض���رط اأن يقوم بت�ضليم املواد 
املخ���درة واملوؤث���رات العقلية اإىل النيابة العامة اأو اإىل وحدة عالج االإدمان عند 

تقدمه لطلب العالج.
ه���ذا وق���د اأن�ض���اأت وزارة ال�ض���حة وح���دة متخ�ض�ض���ة بهدف ع���الج االإدمان 
مبوج���ب ن�س املادة )4( م���ن قانون مكافحة املواد املخ���درة واملوؤثرات العقلية، 
وي�ض���رف عل���ى ه���ذه الوح���دة جلن���ة خا�ض���ة ت�ض���كل بق���رار م���ن وزي���ر ال�ض���حة 
ويك���ون م���ن ب���ني اأع�ض���ائها ممثل���ون ع���ن وزارة الداخلي���ة وال�ض���حة والعم���ل 
وال�ض���وؤون االجتماعي���ة وقط���اع ال�ض���وؤون اال�ض���المية واالأوقاف ب���وزارة العدل 
وال�ض���وؤون اال�ض���المية واالأوقاف وممثل عن النيابة العامة، كما اأن�ض���اأت وزارة 
العم���ل وال�ض���وؤون االجتماعية مرك���زا لتاأهيل متعاطي املخدرات ت�ض���رف عليه 
جلنة ت�ض���كل بقرار من وزير العمل وال�ض���وؤون االجتماعية، مل�ض���اعدة ال�ضخ�س 
املتعاطي الذي خ�ضع للعالج للعودة اإىل املجتمع اإن�ضان �ضوي بعيداً عن براثن 

االنحراف، لكي ي�ضبح فاعاًل واإيجابياً يف بناء جمتمعة.
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التعامل امل�شروع باملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية

اأجاز امل�ضرع االإماراتي لبع�س اجلهات املرخ�س لها للتعامل باملواد املخدرة 
املادة )11( من  العقلية با�ضتريادها وت�ضديرها ونقلها من خالل  واملوؤثرات 
قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية وح�ضرها يف اجلهات التالية:

اأواًل:  اجلهات احلكومية واملعاهد املعرتف بها.
ثانياً:  امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات وامل�ضحات احلكومية اأو املرخ�س بها.
والعلمي���ة  الطبي���ة  االأبح���اث  اأو  الكيماوي���ة  التحالي���ل  ثالثاً:  معام���ل 

وال�ضناعية املرخ�س بها.
رابعاً:  خمازن االأدوية وال�ضيدليات وم�ضانع امل�ضتح�ضرات الطبية.

خام�ضاً:  مكاتب و�ضطاء ووكالء م�ضانع و�ضركات االأدوية وامل�ضتح�ضرات 
الطبية املرخ�ضة.
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ال�شوابط القانونية للتعامل امل�شروع
 باملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية

و�ض���ع امل�ض���رع االإمارات���ي عدة �ض���وابط قانونية للتعامل مع امل���واد املخدرة 
واملوؤث���رات العقلي���ة م���ن اأجل ح�ض���ر اجلهات املتعامل���ة، واأن يك���ون لديها ح�س 
امل�ض���وؤولية القانونية حتى ال تنحرف عن الطريق القانوين القومي ومن هذه 

ال�ضوابط:
اأواًل:  ع���دم من���ح االأذن بالتعام���ل امل�ض���روع م���ع امل���واد املخ���درة لالأ�ض���خا�س 

املحكوم عليهم يف جرمية خملة بال�ضرف اأو االأمانة.

ثانياً:  االأ�ضخا�س املحكوم عليهم باإحدى اجلرائم الواردة يف هذا القانون

ثالثاً:  االأ�ضخا�س املحكوم عليهم يف جرمي���ة من جرائم املال اأو العر�س اأو 
اإف�ضاد االأخالق اأو الت�ضرد اأو اال�ضتباة اأو ال�ضروع يف هذه اجلرائم.

رابعاً:  االأ�ضخا�س املف�ضولون تاأديبياً الأ�ضباب خملة بال�ضرف اأو االأمانة اإال 
بعد انق�ضاء ثالث �ضنوات من تاريخ الف�ضل.

خام�ضاً:  ع���دم ت�ض���ليم امل���واد املخ���درة اأو املوؤث���رات العقلية التي و�ض���لت اإىل 
اجلمارك اإال مبوجب اإذن �ض���حب خطي موقع من املدير املخت�س 

بهذه اجلهة املرخ�س لها التعامل.

�ضاد�ضاً:  عدم ال�ضماح با�ضترياد املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية اأو ت�ضديرها 
اأو نقلها داخل طرود حتتوي على مواد اأخرى.

�ضابعاً:  اإن�ض���اء �ض���جل يف اجلهة االإدارية املخت�ض���ة لكل متعامل م�ض���رح له 
بالتعام���ل م���ع ه���ذه امل���واد ويت�ض���من كاف���ة املعلومات ع���ن املتعامل 

واملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية التي يتعامل بها.



عا�ش احتاد اإماراتنا

نعم للحياة و       للمخدرات




