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 ورقة بحثية عن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي 

ر في  المنشو , 2017( لسنة 50المؤثرات العقلية رقم ) صدر مجلس النواب قانون المخدرات و ا    
( فصول باإلضافة  الى المالحق 10)وقد تضمن القانون  (    4446)    بالعدد (  الوقائع العراقية  )  
م الى اتفاقية االمم المتحدة ) مكافحة االتجار غير المشروع  ضضافة الى ذلك فان العراق منإلبا ,

( 23بموجب القانون رقم )  والتي صادق عليها العراق  (  1988بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام  
, وكذلك ) االتفاقية العربية لمكافحة    (3646)  بالعدد المنشور في )الوقائع العراقية (  1996لسنة  

االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ( والتي صادق عليها العراق بموجب قانون  
 . (3864)الوقائع العراقية ( بالعدد ) في ، المنشور 2001( لسنة  6االنضمام رقم ) 

العقلي  اختار  لقد   والمؤثرات  المخدرات  تعاطي  قانون  ظاهرة  معالجة  في  جديدا  العراقي طريقا  ة 
المخدرات فقد اتخذ من الجانب الوقائي العالجي حال اكثر نجاعة من الجانب الردعي العقابي  

اجتماعي    اختارته  الذي تفعيل  الى  ويحتاج  وفعال  اتجاه صحيح  وهذا  الدول,  قوانين  من  العديد 
 من جرائم المخدرات. ومنظومة عمل ساندة لتحقيق اهداف القانون والحد 

حقق قانون المخدرات هل    نتساءل, من حقنا ان  وبعد مضي خمس سنوات على تشريع القانون 
هل توجد رقابة فعلية  ؟ هل قلت جرائم تعاطي وتهريب المخدرات بعد تشريع القانون  و    ؟  اهدافه

الصيدليات  الصيادلة على  ونقابة  الصحة  الزراع    ؟   من وزارة  فعلية من وزارة  رقابة  توجد  ة  هل 
 منع زراعة النباتات المخدرة ؟ل

الواقع ؟ فهل حقق   انطباق اجراءاته على ارض  للقانون ومدى  التشريع  اثر  بمعنى اخر ما هو 
 القانون النتائج المتوخاة من الغرض من تشريعه ؟ 

ى اعتماد ورقة عمل تتضمن  بناء على ما تقدم عمل موظفو القسم القانوني في دائرة البحوث عل
المؤسسات  قبل  من  المتخذة  االجراءات  تقييم  الى  اضافة  التشريع  اثر  فيها  تبين  توصيات 

  :  التشريعي التي شابت القانون اثناء تطبيقهغ المخاطبة بالقانون , وبيان مواطن الخلل والفرا 

مواد المخدرة او المخدرات  يتضمن جميع التعريفا  المخدرات والمؤثرات العقلية  لم يضع قانون    ـــ  1
 ، ولم يضع تعريفًا شاماًل جامعًا للمادة المخدرة.
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ال   ( )ـأواًل(1المنصوص عليها في المادة )بتلك الجداول    ت ويفهم من ذلك أن ما عدا ما ورد  ــــ  2
 تعتبر مواد مخدرة .

قانون    ـــ  3 واان  العقلية  المخدرات  عباراته  لمؤثرات  في  يورد  اعتمدتها    اسباب لم  التي  التجريم 
 ي تؤكد أن المخدرات من المواد السامة .العربية والغربية والت الدول بعض قوانين

 التوصيات  

التوعية    ـــ  1 خالل  من  المخدرات  مكافحة  مجال  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  تطوير 
 .شباب ببيان مدى مخاطر المخدرات لل

(  خلية , االمن الوطني , المخابرات تطوير الجهد االمني من قبل الوزارات المعنية ) وزارة الدا  ــــ  2
 تعاطيها وتسويقها . باتباع االساليب الحديثة في اكتشاف طرق تهريب المخدرات و 

تطوير فعالية المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمتعلقة بالمؤثرات العقلية ومتعاطيها  ـ  ـــ  3
 من خالل برامج مكافحة االدمان على المخدرات .

التجارة    ـــــ  4 وخطوط  المخدرات  جرائم  مكافحة  مجال  في  والدولي  الخارجي  الحكومي  التنسيق 
 . الدولية لها 

 تفعيل دور مجلس القضاء االعلى والسلطة القضائية في اجراءاتها لتطبيق احكام القانون .  ــــ 5

 تطوير دور وزارة الزراعة في مجال متابعة منع زراعة النباتات المخدرة . ـــــ 6

 

  

 


