
لقد قررت الحكومة تصنيف القات ضمن المخدرات غير المشروعة من الفئة 
)ت(. سيدخل الحظر المفروض على القات حيز التنفيذ في 24 يونيو.

لماذا يتم حظر القات؟ 

يحتوي القات على مكونات طبيعية التي تعتبر عقاقير خاضعة للمراقبة في الوقت 
الحالي في كل من المملكة المتحدة و دوليا نسبة لألضرار التي تسببها. للمساعدة 

في حماية المجتمعات المحلية من األضرار الصحية و االجتماعية المحتملة 
المرتبطة بالقات و التأكد من أن ال تصبح المملكة المتحدة مركزا دوليا لتهريب 
القات. سوف يصبح إنتاج و امتالك و توريد و استيراد أو تصدير القات غير 

قانونيا دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. 

ماذا سيحدث إذا كنت تستخدم القات في انجلترا و ويلز 
إبتداءاً من يوم 24 يونيو فصاعدا؟ 

من 24 يونيو 2014 ، سوف تكون الشرطة قادرة على استخدام التحذيرات 
و إشعارات عقوبة على المخالفة )PND( فيما يخص القات بقيمة 60 جنيه 

استرليني للبالغين. هذا يعني أنه إذا قبضت عليك الشرطة و بحوزتك قات الذي 
ُيعتبر الستخدامك الشخصي ، فيمكن أن : 

يتم اعطائك إنذار على أول جريمة حيازة	 

يتم اعطائك إشعار عقوبة على المخالفة )غرامة بقيمة 60 جنيه إسترليني( على جريمة الحيازة الثانية 	 

اعتقال بالوجه على جريمة الحيازة الثالثة.	 

هل سيتم تطبيق الحظر المفروض على القات في كال من األماكن العامة و الخاصة؟

نعم. سوف يصبح القات ضمن المخدرات غير المشروعة من الفئة )ت( و هذا سوف يتم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 
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ما الذي سيحدث لمن هم دون سن 17 الذين يتم القبض عليهم وبحوزتهم قات؟
الشباب الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة من العمر ، أو دون ذلك ، ال يمكن إعطاءهم تحذير القات أو إشعار عقوبة على المخالفة بخصوص 

القات. تتطلب المادة 65 من قانون الجريمة و الفوضى لعام 1998 أن يتم النظر في إعطاء مثل هؤالء الشباب تحذير ، أو تحذير 
مشروط للشباب أو المالحقة القضائية.

ماذا سيحدث إذا قمت بالمتاجرة في القات بعد أن يصبح ضمن المخدرات غير المشروعة من الفئة 
)ت(؟ 

إذا تم القبض عليك ، فسوف تقوم الشرطة بأخذ اإلجراءات الالزمة ، وهناك خطر بحدوث مالحقة قضائية. بصفته مخدرات من الفئة 
)ت( سيعتبر من غير القانوني تزويد القات أو حيازته بقصد التزويد و االستيراد. العقوبات على هذه الجرائم المتعلقة بالمخدرات من 

الفئة )ت( هي السجن لمدة تصل إلى 14 عاما ، غرامة غير محدودة أو كليهما.

تزويد القات إلى أصدقائك ، حتى لو كنت تعطيه مجانا ، يعتبر أيضا "تزويد" بموجب القانون.

أين يمكنني الحصول على المشورة و الدعم حول التوقف عن استخدام القات؟ 

للحصول على المشورة و المعلومات عن الخدمات المحلية للدعم و العالج من استخدام القات ، فإن طبيبك العام )GP( أو المجلس 
المحلي يعتبر مكان جيد للبدء في ذلك. للحصول على المشورة و المعلومات عن خدمات الدعم و العالج في المناطق المحلية بصورة 

 سرية يرجى زيارة http://www.talktofrank.com/need-support أو 
http://www.nta.nhs.uk/who-service.aspx

	  


