مهمة الشرطة
يجب على الشرطة التحقيق دائما إذا منى إلى علمها أن
شخصا ما يحوز مخدرات محظورة .وال يهم إن كانت الكمية
ً
صغيرة أو كبيرة.
  حُتظر جتارة واستهالك وحيازة اخملدرات في كل مكان.
دائما.
 فهذه األفعال تستوجب العقوبة ً
 وارتكاب جرمية جنائية له تأثير على تصريح اإلقامة.

العقوبات في حالة الشراء  /البيع  /اإلجتار
 غرامات مالية
 السجن
 السجن ملدة سنة واحدة على األقل عند اإلجتار في اخملدرات لكسب املال.
 ميكن تشديد متطلبات اإلقامة.
 وارتكاب جرمية جنائية له تأثير على
تصريح اإلقامة وميكن أن تؤثر سل ًبا على إجراء
اللجوء.

املساعدة
ميكنك التوجه بكل مخاوفك إلى مراكز االستشارة التالية.
وهي تخضع لإللتزام بالسرية .فال يجوز لهم التحدث مع أي
شخص آخر عن األمر إذا كنت ال تريد ذلك.
 جمعية كاريتاس لدرسدن (جمعية مسجلة)
www.caritas-suchtberatung-dresden.de
 جمعية الرعاية  - Diakonisches Werkبعثة مدينة دريسدن
(جمعية مسجلة)
www.diakonie-dresden.de
 مركز  SLZلإلدمان ش.ذ.م.م
www.suchtzentrum.de/horizont
 GESOP gGmbH
www.gesop-dd.de
 خدمة اإلدمان اجلوالة في مكتب اخلدمات االجتماعية
www.dresden.de/mobiler-suchtdienst
 مركز استشارة الشباب واخملدرات في وزارة الصحة
www.dresden.de/drogenberatung
 برنامج التدخل والوقاية املقدم من مساعدة محكمة األحداث
لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  21سنة وارتكبوا جرائم مخدرات
www.dresden.de/jugendgerichtshilfe
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الطبعة
الناشر:
عاصمة الوالية دريسدن
وزارة الصحة
تنسيق مساعدة اإلدمان  /الوقاية من اإلدمان
هاتف )0351( 4 88 53 58
الفاكس )0351( 4 88 53 03
البريد اإللكتروني suchtbeauftragte@dresden.de
مكتب الصحافة والعالقات العامة
هاتف )0351( 4 88 23 90
الفاكس )0351( 4 88 22 38
البريد اإللكتروني presse@dresden.de
صندوق بريد12 00 20 :
 01001درسدن
www.dresden.de
facebook.com/stadt.dresden
اخلط الساخن للسلطة املركزية  - 115نحن نحب األسئلة
حترير :املشروع الطالبي „هايالين“ التابع جلامعة مرسيبورغ ،الدكتور الطبيب كريستني هيل ،أنيا
ماتز ،فرانك باور
تصميم :وزارة الصحة
اعتمادات الصورة | )thenounproject.com (CCBY :أنتون كوفاليف ،شاشانك سينغ،
أوليفر غوميز ،مومز ،مايك زاوديست ،جوراج سيدالك  ، Three Six Five ،جريج أوري ،آنيكني
وأندرياس ،نوع اخلط ( Woodcutterالشرطة واخملدرات)
الطبعة األولى ،أغسطس 2018
الترجمة ،أكتوبر 2018
العنوان األملانيDrogen in Deutschland :
يتم متويل هذا اإلجراء بشكل مشترك من خالل اإليرادات الضريبية على أساس امليزانية املعتمدة
من قبل أعضاء برملان والية ساكسونيا.
ميكن تقدمي املستندات اإللكترونية ذات التوقيع اإللكتروني اآلمن عبر منوذج .باإلضافة إلى
ذلك ،يوجد خيار تشفير رسائل البريد اإللكتروني الواردة إلى عاصمة والية دريسدن بشهادة
 S / MIMEأو إرسال رسائل بريد إلكتروني آمنة عبر  .DE-Mailميكن العثور على مزيد من
املعلومات على الرابط
.www.dresden.de/kontakt
هذه املادة اإلعالمية هي جزء من أنشطة العالقات العامة لعاصمة والية دريسدن .وال يجوز
استخدامها للترويج االنتخابي .ومع ذلك ،ميكن لألحزاب تدريسها ألعضائها.

www.dresden.de/sucht

اخملدرات في أملانيا

معلومات حول التعامل مع
اخملدرات القانونية وغير املشروعة

اخملدرات في أملانيا
حق الصمت

التبغ

الكحول

القنب

األفيون

األمفيتامينات

أمثلة

السجائر والسجائر
اإللكترونية والسيجار
والشيشة وتبغ املضغ

النبيذ والبيرة
والشامبانيا والبراندي
واملشروبات اخملتلطة

املاريجوانا والقنب واخملدر
العشبي  Potو Grass
واجلاجنا واحلشيش و
الهاش ( )Hashو الشيت
( )Shitوالدوب ()Dope
زيت احلشيس

األفيون،
املورفني،
الهيروين،
ديامورفني

مخدر كريستال ،ومخدر
،Speed
اإلكستاسي ،الكوكايني

احليازة والتعاطي

مسموح بهم بد ًءا
من سن  18عام

النبيذ والبيرة والشمبانيا
مسموح بهم بد ًءا من سن
 16عام

تستوجب العقوبة
إال إذا
وُصفت كدواء من قبل
الطبيب

تستوجب العقوبة
إال إذا
وُصفت كدواء من قبل
الطبيب

تستوجب العقوبة

 إذا سألتك الشرطة عن حيازة اخملدرات،
أثبت هويتك بوثيقة
(على سبيل املثال إثبات الوصول ،إذن إقامة مؤقت ،إذن).
 ميكن أن تأخذك الشرطة وحتتجزك ملدة يوم أو يومني.
محام في أي وقت.
 ميكنك طلب
ٍ

القانون األملاني
التعامل مع اخملدرات محكوم بـ:
 قانون اخملدرات (، )BtMG
 في قانون العقوبات ( )StGBكذلك
 في قانون حماية الشباب ()JuSchG
ووفقا للقانون األملاني:
 التعذيب ممنوع منعا باتًا
 ال توجد عقوبة إعدام ،
 لن تضطر إلى اخلضوع للعالج ضد إرادتك
 إال يتم حبس املرء أثناء العالج،
ولكن يتم االعتناء به عناية جيدة

قانون اخملدرات ()BtMG
 تثحظر اخملدرات (على سبيل املثال ،القنب واألفيون والهيروين ،
والكوكايني  ،والكات ،والكريستال) ،لذا
ال ميكن شراؤها من أي متجر.
 ال ميكن وصف العقاقير واألدوية (مثل ترامادول وتيالدين
والبنزوديازيبينات والليريكا) إال بواسطة الطبيب.
 ال يجوز نقل أو بيع اخملدرات والعقاقير الطبية.
 ويُسمح بأي شيء ميكنك شراؤه من املتجر،
على سبيل املثال ،الكحول والتبغ والعديد من األدوية.
 لشراء الكحول والتبغ القوي يجب أن يكون عمرك  18سنة.
يتم التحقق من السن في وقت الشراء.

احليازة :كل ما حتوزه
من أجلك أنت.

يسمح بجميع أنواع
الكحول األخرى التي
ميكنك شراؤها من السوبر
ماركت من عُ مر  18سنة

االستهالك الشخصي :أي
استخدام اخملدرات ،سواء أكان
ذلك عبر أكلها أو شربها أو
تدخينها أو شمها أو حقنها

الشراء والبيع
الشراء :احلصول على املواد
في مقابل خدمة أو مال
البيع :منح اآلخرين املواد
نظير خدمة أو مال
التعامل :بيع و  /أو شراء
املواد لغرض كسب املال

يُسمح بشرائها من احملالت
التجارية من عُ مر  18سنة
(على سبيل املثال،
التبغ ،تبغ الشيشة،
التبغ املمضوغ ،الشمة
والسعوط  ،السيجار،
السجائر ،السجائر
اإللكترونية وتبغ الغليون)

النبيذ والبيرة والشمبانيا
مسموح بهم بد ًءا من عمر
 16سنة
يسمح بجميع أنواع
الكحول األخرى التي
ميكنك شراؤها من السوبر
ماركت من
عُ مر  18سنة

تستوجب العقوبة
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