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يلعــب الوالديــن دور محــوري فــي وقايــة األبنــاء مــن عــدة مخاطــر منهــا تعاطــي 
ــة مــن  ــي للوقاي ــق يســعى البرنامــج الوطن المــواد المخــدرة ومــن هــذا المنطل
المخــدرات )ســراج( إلــى المســاهمة فــي حمايــة األســر مــن خطــر المخــدرات 
ــة  ــا مــن إدارة ومعالج ــاء مــن التعاطــي وتمكينه ــة األبن ــا لحماي ــة مهاراته وتنمي

ــاء. كافــة عوامــل الخطــورة المحيطــة باألبن

مقدمة وتمهيد:

أهداف هذا الدليل:
1.  تعريــف الوالديــن بأنــواع المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة وأضرارهــا 

تعاطيهــا. ومؤشــرات 
2.  تعريــف الوالديــن بالمعتقــدات الشــائعة والخاطئــة حــول المــواد المخــدرة 

والمؤثــرات العقليــة.
3.  تعريف الوالدين بعوامل الحماية والخطورة المحيطة باألبناء

4.  تعريــف الوالديــن بدورهمــا الوقائــي وكيفيــة حمايــة األبنــاء مــن المــواد 
العقليــة. والمؤثــرات  المخــدرة 

5.  تمكيــن الوالديــن مــن الكشــف والتدخــل المبكــر فــي حــاالت تعاطــي المــواد 
المخــدرة والمؤثــرات العقليــة.

تنميــة مهــارات الوالديــن لتعليــم األبنــاء مهــارات رفــض تعاطــي المــواد   .6
العقليــة. والمؤثــرات  المخــدرة 

7.   تعريــف الوالديــن ببعــض نصــوص القانــون اإلماراتــي بشــأن مكافحــة المــواد 
المخــدرة والمؤثــرات العقليــة ومراكــز العــالج المتوفــرة فــي الدولــة.

دليل الوالدين للوقاية من المخــدرات   | 5



البرنامج الوطني 
للوقاية من 

المخدرات »سراج«

برنامج سراج هو البرنامج اإلماراتي للوقاية من المخدرات، ويستهدف المجتمع 
بكل فئاته، وينبثق هذا البرنامج من اللجنة الوطنية العليا للوقاية من 

المخدرات والتابعة لمجلس مكافحة المخدرات.
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إستراتيجية البرنامج الوطني للوقاية 
من المخدرات

)سراج(

الرؤية:
نحو مجتمٍع واٍع بمخاطر المواد الُمخّدرة والمؤثرات العقلية.

الرسالة:
تمكين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، وبناء قدراتهم 

ومهاراتهم للوقاية من المواد الُمخّدرة والمؤثرات العقلية وفق 
منهجية علمية وتكامل مؤسسي. 

األهداف اإلستراتيجية:
رفع الوعي المجتمعي بأخطار المواد الُمخّدرة والمؤثرات 	 

العقلية.
تنمية المهارات الشخصية والقيم األخالقية المعززة للسعادة 	 

واإليجابية.
تعزيز دور األسرة على المساهمة في الوقاية من المواد 	 

الُمخّدرة.
المشاركة في إعداد الكفاءات المتخصصة في مجال الوقاية 	 

من المواد الُمخّدرة.
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محاور البرنامج الوطني للوقاية 
من المخدرات )سراج( 

السعادة

الرفقة الطيبة

الجسم السليم

األسرة المتماسكة
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السعادة:
اعتبــار الســعادة واإليجابيــة جــزء ال يتجــزء مــن حياتنــا اليوميــة يســاعد على مواجهة 
ضغوطــات الحيــاة المختلفــة واالســتمتاع بــكل يــوم بعيــدًا عــن المــواد المخــدرة. 
حيــاة  كأســلوب  واإليجابيــة  الســعادة  قيــم  ترســيخ  فــي  للمســاهمة  نتطلــع 
ــق رفــع الوعــي بمصــادر الســعادة المختلفــة  ــي عــن طري ــا اإلمارات فــي مجتمعن

والعــادات التــي تســهم فيهــا.

الرفقة الطيبة:
اختيــار أصدقــاء يثــرون الحيــاة بالوعــي والنصــح اإليجابــي يســاعد فــي تطــور 
الشــخص واإلبتعــاد عــن المشــاكل المختلفــة كتعاطــي المــواد المخــدرة. نتطلــع 

ــة.  ــار الرفقــة الصالح ــارات الالزمــة الختي ــز المه ــى رفــع الوعــي وتعزي إل

األسرة المتماسكة:
تلعــب األســرة الــدور الرئيســي فــي تحصيــن أبنائهــا مــن مخاطــر تعاطــي المــواد 
المخــدرة وذلــك مــن خــالل غــرس المبــادئ والقيــم األخالقيــة وبنــاء عالقــة قويــة 
ــز دور  ــرام والثقــة والحــوار. نتطلــع إلــى تعزي ــاء مرتكزاتهــا الحــب واالحت مــع األبن
األســرة فــي وقايــة األبنــاء مــن الســلوكيات الخطــرة وتعاطــي المــواد المخــدرة.

الجسم السليم:
المحافظــة علــى الصحــة الجســدية والنفســية عامــالن مهمــان لتطــور الفــرد 
والمجتمــع. نتطلــع إلــى رفــع وعــي األفــراد حــول مخاطــر المــواد المخــدرة علــى 
الصحــة وتعزيــز مهــارات اتخــاذ الخيــارات المثلــى لصحــة أفضــل بعيــدًا عــن مخاطــر 

المــواد المخــدرة.
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التعريفات:

علــى  ســلبي  تأثيــر  لهــا  كيميائيــة  أو  طبيعيــة  مــواد  هــي 
وظائــف الجســم، وتــؤدي إلــى حالــة مــن التعــود أو اإلدمــان 
عليهــا، ويحظــر تداولهــا أو زراعتهــا أو تصنيعهــا أو جلبهــا إال 

ألغــراض يحددهــا القانــون.

هــي الحالــة الناتجــة عــن اســتعمال المــواد المخــدرة بصفــة 
مســتمرة، بحيــث يصبــح الشــخص معتمــدًا عليهــا نفســيًا أو 
جســميًا أو كالهمــا، بــل ويحتــاج إلــى زيــادة الجرعــة مــن وقــت 
آلخــر ليحصــل علــى األثــر نفســه دائمــًا، بحيــث يصبــح غيــر قــادر 
علــى القيــام بأعمالــه وواجباتــه فــي غيــاب المــواد المخــدرة، 
ــاج  ــا يصيــب الدمــاغ ولذلــك يحت ــر اإلدمــان مرضــا مزمن ويعتب

المدمــن إلــى العــالج وإعــادة التأهيــل.

هــي اإلجــراءات والخطــط التــي تهــدف إلــى منــع األفــراد مــن 
الوقــوع فــي تعاطــي المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقليــة، 
ــل عوامــل الخطــورة.  ــة وتقلي ــز عوامــل الحماي وتشــمل تعزي

مــن أهــم أهــداف الوقايــة مــن المــواد الُمخــّدرة : 
	 تقليل عدد الذين يشرعون في تعاطي المواد الُمخّدرة 

المخدرات

اإلدمان

الوقاية
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الفــرد مــن  التــي تســهم فــي حمايــة  العوامــل  تلــك  هــي 
الوقــوع فــي تعاطــي المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقليــة.

هــي تلــك العوامــل التــي تزيــد مــن خطــر الوقــوع فــي تعاطــي 
المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقلية.

عوامل
الحماية 

عوامل 
الخطورة
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الفصل األول

 المواد الُمخّدرة

يتنــاول هــذا الفصــل معلومــات تخــص المــواد الُمخــّدرة 
بشــكل عــام، وتصنيفهــا، واآلثــار الناجمــة عــن تعاطيهــا، 
ســواء كانــت صحيــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، ومــن ثــم 
يســلط الضــوء علــى بعــض األنــواع مــن المــواد الُمخــّدرة 
عــن  الناجمــة  واآلثــار  تعاطيهــا  طــرق  إلــى  باإلضافــة 
التعاطــي، كمــا يعــرض ويصحــح المفاهيــم غيــر الصحيحــة 
والشــائعة ضمــن الوســط الشــبابي عــن تعاطــي المــواد 

الُمخــّدرة.



من تصنيف المواد 
الُمخّدرة

تصنيف 
الموادالُمخّدرة

 قسمت منظمة الصحة 
العالمية المواد الُمخّدرة طبقًا 
للمراجعة العاشرة للتصنيف 

الدولي لألمراض إلى:

المهلوسات

األفيونات

العقاقير المخّلقة 
المستحدثة

الحشيش 
ومشتقاته

 المهدئات 
والمنومات 
ومثبطات 
الجهاز العصبي

المذيبات 
والمواد 
الطيارة

 المنشطات 
ومنبهات 

الجهاز العصبي
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اآلثار العامة الناجمة عن 
تعاطي المواد الُمخّدرة

اآلثار الصحية الجسدية مثل:
اضطرابات القلب واضطرابات ضغط الدم.	 
اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية.	 
الصداع المزمن واإلجهاد الجسدي والعصبي.	 
الضعف العام والُهزال.	 
 	C,B. اإلصابة بفيروس الكبد الوبائي
 	AIDS . اإلصابة بفيروس نقص المناعة
إتالف الكبد والكلى.	 
االلتهابات الرئوية المزمنة.	 
الموت المفاجئ.	 
اإلصابة بنوبات الصرع والتقلصات العقلية. 	 

اآلثار الصحية النفسية مثل:
اضطرابات النوم.	 
األوهام والهالوس السمعية والبصرية والحسية.	 
اضطرابات الشخصية الفصامية.	 
القلق واالكتئاب والتوتر.	 
اضطرابات التفكير المنطقي واإلدراك الحسي.	 
ضعف التركيز واالنتباه.	 
اإلنطوائية والعزلة.	 
عدم استقرار العواطف والمشاعر.	 
الميول اإلنتحاري.	 
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اآلثار اإلجتماعية مثل:
انتشار الجرائم ومنها جرائم اإليذاء والقتل 	 

والسرقة.
تفكك األسر.	 
ارتفاع نسبة البطالة.	 
االنعزال عن المجتمع وعدم تحمل 	 

المسؤولية.
القدوة السيئة لألبناء وغيرهم.	 

اآلثار اإلقتصادية مثل:
ضعف إنتاجية الفرد.	 
األعباء المالية المترتبة على مكافحة المواد 	 

الُمخّدرة، ومعالجة اإلدمان واألمراض 
المصاحبة له.

استنزاف األموال نتيجة إنفاق المبالغ 	 
الكبيرة لشراء المواد الُمخّدرة.
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هــي مــادة أفيونيــة تكــون علــى هيئــة مســحوق أبيــض أو 
بنــي أو مــادة ســوداء الصقــة.

طرق التعاطي
حقن 	 
شم 	 
تدخين	 

آثار التعاطي
اإلحساس بالخمول والنعاس. 	 
 جفاف في الفم وتقلص.	 
اختالل في الجهاز التنفسي.    	 
حرقة في العين.	 
احمرار في الجلد.                	 
ثقل في األرجل واليدين.	 

أعراض الجرعة الزائدة
بطء في التنفس.	 
إزرقاق في الشفتين واألظافر.	 
تشنجات.	 
غيبوبة.	 
وفاة.	 

الهيروين

الهيروين

بعـض أنــــواع المواد الُمخّدرة 
وطرق تعاطيها وآثارها
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ــر  هــو نبــات طبيعــي يحتــوي علــى مــادة كيميائيــة لهــا تأثي
مخــدر حيــث يتــم تجفيــف النبتــة بالكامــل لتبــدو علــى شــكل 
أعشــاب مجففــة، وتســتخرج مــن القنــب مادتيــن طبيعيتيــن 

ومخدرتيــن:

الحشــيش: وهــو عبــارة عــن الســائل المجفــف الــذي يؤخــذ 
أوراق وســيقان  الموجــودة علــى  الصمغيــة  المــادة  مــن 

ــب ــات القن نب
الماريجوانــا: وهــو عبــارة عــن الزهــور المجففــة التــي تكــون 

علــى رؤوس نبــات القنــب الهنــدي

طرق التعاطي
التدخين    	 
االستنشاق عن طريق أجهزة التبخير	 
المضغ	 
التخمير مع الشاي	 

آثار التعاطي
عدم القدرة على التركيز	 
تباطؤ في الحركة	 
التأثير على التفكير واإلدراك  	 
القلق الشديد واإلكتئاب  	 
زيادة في ضربات القلب	 
اإلصابة بسرطان الرئة	 

القّنب

القّنب

18 | دليل الوالدين للوقاية من المخــدرات 



)كوك، الكراك(
تشــبه  أوراق  مــن  بلــوري مصنــوع  أبيــض  هــو مســحوق 
الكــراك، ويكــون علــى شــكل قطــع صغيــرة  أو  الكــوكا 

الحصــى الشــكل علــى هيئــة  بيضــاء 

طرق التعاطي
االستنشاق	 
مضغ أوراق الكوكا	 
الحقن بالوريد	 
التدخين	 

آثار التعاطي
زيادة معدل ضربات القلب 	 
السلوك العدواني والهيجان 	 
الهلوسة وعدم وضوح الرؤية 	 
فقدان الشهية واألرق 	 
الغثيان 	 
ارتفاع في ضغط الدم	 
القلق	 
اإلصابة بسرطان الرئة	 
التشنجات والنوبات القلبية	 
الجلطة والوفاة  	 

الكوكايين

الكوكايين
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)آيس، كريستال، الشبو، السرعة، الزجاج(
هــي مــادة تــم تصنيعهــا فــي المختبــرات، وتكــون علــى 
شــكل قطــع زجاجيــة أو بلــورات المعــة، ويميــل لونهــا إلــى 
ــي. ــاز العصب ــى الجه ــر قــوي عل ــا تأثي ــاض، وله الزرقــة والبي

طرق التعاطي
البلع	 
التدخين	 
الحقن	 
االستنشاق	 

آثار التعاطي
زيادة في ضربات القلب ودرجة حرارة 	 

الجسم
القلق واإلكتئاب والتهيج	 
تضرر القلب واألعصاب	 
أمراض الكبد والكلى	 
تقلب في المزاج والهالوس	 
النوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت	 

الميثامفيتامين

الميثامفيتامين
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)غاز الوالعات، األصباغ، الغراء(
هــي عبــارة عــن مــواد متطايرة تحتــوي على أبخــرة كيميائية، 
الُمخــّدرة  المــواد  تأثيــر  يشــبه  الجســم  علــى  تأثيــر  ولهــا 
ــان. ــاز البيوت ــاز أيروســول وغ ــل غ ــازات مث ــى غ ــوي عل وتحت

طرق التعاطي
االستنشاق	 

آثار التعاطي
تضرر الدماغ                  	 
تضرر الكبد                   	 
تنميل األطراف	 
صداع وغثيان وهلوسة         	 
تضرر الكليتين                  	 
فقدان الوعي والوفاة	 
تضرر القلب                      	 
تثبيط الجهاز العصبي	 
فشل في الجهاز التنفسي        	 
حساسية حول األنف والفم	 

المستنشقات

المستنشقات
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أو  الحشــيش  تأثيــر  نفــس  لهــا  مصنعــة  مخــدرات  هــي 
ــج مــن  الكريســتال، ومنهــا مــا يســمى )ســبايس( وهــو مزي
مخــدرة،  كيميائيــة  مــواد  بواســطة  المعالــج  الماريجوانــا 
وتعتبــر هــذه المــواد خطــرة جــدًا ألنهــا ال يمكــن معرفــة 
ــا،  ــة الماريجوان ــة المســتخدمة فــي معالج المــواد الكيميائي
وتبــاع علــى هيئــة أوراق جافــة فــي أكيــاس بالســتيكية أو 

تمــزج فــي تبــغ التدخيــن.

طرق التعاطي
التدخين     	 
الشرب 	 

آثار التعاطي
التسمم الشديد	 
ضرر في الكلى	 
الهلوسة	 
النوبات القلبية	 
القلق واإلكتئاب	 
الوفاة	 
ازدياد في ضربات القلب وضغط الدم	 

سبايس

)K2( سبايس
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)فينيثايلين(
المــواد  مــن  وتعــد  األمفيتاميــن،  مشــتقات  أحــد  هــو 
الُمخــّدرة المصنعــة وتحتــوي علــى مــواد كيميائيــة لهــا تأثيــر 

علــى الجهــاز العصبــي.

طرق التعاطي
• البلع	

آثار التعاطي
• كثرة الكالم والحركة دون سبب     	
• ضعف الذاكرة والتفكير غير الواقعي       	
• تحريك الفكين بشكل متعاكس أو بشكل 	

دائري.
• التلفظ بكلمات دون وعي       	
• ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب     	
• احمرار واتساع حدقة العين.	
• االضطرابات النفسية كالقلق والتوتر 	

والشعور باالضطهاد والشك باآلخرين 
والميول للعدوانية           

• ضعف الشهية والتقيؤ	
• جفاف الريق والشفتين	
• رعشة األيدي وبرودة األطراف.                           	
• الهلوسة السمعية	
•  األرق وعدم النوم.	

الكبتاجون

الكبتاجون أو فينيثايلين
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هــي األدويــة التــي ال يمكــن إســتخدامها إال بوصفــة طبيــة، 
وإســاءة إســتخدام هــذه األدويــة عــن طريــق تعاطيهــا دون 
وصفــة طبيــة أو إســتخدامها بطريقــة مخالفــة إلرشــادات 
ــار صحيــة  الطبيــب قــد يــؤدي إلــى اإلدمــان ويكــون لهــا آث

خطيــرة ومنهــا:

المسكنات 

• الكسيكودون	
• الهيدروكودون	

المثبطات

• الفوليوم	
• الزاناكس	

المنبهات

• أدرال	
• ريتالين	

      آثار التعاطي
• البطء في 	

التنفس
• التلف الدماغي	
• الوفاة	

      آثار التعاطي
• عدم وضوح الرؤية	
• الغثيان	
• صعوبة التركيز 	

والتفكير
• تناولها مع الكحول 	

تسبب الوفاة

      آثار التعاطي
• ارتفاع درجة 	

الحرارة
• عدم انتظام 	

ضربات القلب
• الشعور بالشك	

األدوية
الموصوفة 

طبيًا 

األدوية الموصوفة طبيًا 
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ــة التــي تســتخدم فــي تســكين  ــة األفيوني ــر مــن األدوي يعتب
األلــم، قــد يــؤدي ســوء إســتخدام دواء الترامــادول إلــى 

اإلدمــان.

طرق التعاطي
• البلع	

آثار التعاطي
• االكتئاب والتوتر والقلق              	
• تثبيط في الجهاز العصبي	
• الغضب والعدوانية                    	
• تثبيط في الجهاز التنفسي	
• الصداع والرعشة                     	
• زيادة األفكار والميول اإلنتحاري	
• قلة النوم واألرق                        	
• الغيبوبة والموت المفاجئ	
• التعرق بكثرة	

الترامادول

الترامادول
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المعتقدات الخاطئة المتعلقة 
بتعاطي المواد الُمخّدرة

هنــاك معتقــدات خاطئــة وشــائعه فــي المجتمــع حــول تعاطــي المــواد الُمخــّدرة 
ومــن الضــروري أن تعرفهــا وتعــرف الحقائــق حولهــا كمــا هــي موضحــة:

الُمخــّدرة  المــواد  تعاطــي 
يخلصــك مــن مشــاعر القلــق 
شــعورًا  ويمنحــك  والتوتــر 

بالســعادة.

الُمخــّدرة  المــواد  تعاطــي 
علــى  القــدرة  مــن  يزيــد 
ويحســن  واإلبــداع  التركيــز 
االســتذكار. علــى  القــدرة 

هذا المعتقد وهمي ال أساس له 
من الصحة، ويردده المتعاطي نتيجة 
أوهام نفسية بأن المواد الُمخّدرة 

تساعد في التغلب على المصاعب، 
بينما إثبات الذات والسعادة مرتبطان 

بالقدرة على تحمل المسؤولية 
والمشاركة الفاعلة في المجتمع 
وأنشطته كافة والمحافظة على 

الصحة الجسدية والنفسية.

إن تعاطي المواد الُمخّدرة 
يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي 
وقدرة الشخص على استرجاع 
المعلومات والتركيز، واإلدمان 
على هذه المواد يؤدي إلى 
نتائج عكسية ووخيمة على 
المدى المتوسط والبعيد.

الحقيقة

الحقيقة

المعتقد الخاطئ

المعتقد الخاطئ
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الُمخــّدرة  المــواد  تعاطــي 
البدنيــة  القــدرة  يضاعــف 
العمــل  علــى  ويســاهم 

طويلــة. لفتــرات 

إن الدراسات برهنت على 
أن بين  )15% - 30%( من 
حوادث العمل ناجمة عن 
تعاطي المواد الُمخّدرة، 

والعديد من حوادث السير 
المرورية وجد مرتكبوها تحت 

تأثير المواد الُمخّدرة.

تناول أدوية المهدئات أقل 
خطورة من المواد الُمخّدرة 

األخرى.

أثبتت العديد من األبحاث 
أن إساءة إستخدام أدوية 

المهدئات تؤدي إلى اإلدمان 
كغيرها من المواد الُمخّدرة.

الحقيقة

الحقيقة

المعتقد الخاطئ

المعتقد الخاطئ
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المــواد  لمتعاطــي  يمكــن 
عنهــا  يتوقــف  أن  الُمخــّدرة 

يريــد. وقــت  أي  فــي 

الُمخــّدرة ال تســبب  المــواد 
ضــررًا دائمــًا للجســم.

اإلدمان يتوقف على إستجابة 
الشخص لنوعية المواد 
الُمخّدرة التي يتعاطاها، 
ويمكن أن يصبح الشخص 

مدمنًا بعد المحاولة األولى 
مما يترتب عليه صعوبة 

التوقف عن المواد الُمخّدرة 
في أي وقت

إن إدمان المواد الُمخّدرة 
قد يتسبب بضرر دائم على 

الجسم حيث يؤثر على 
الدماغ والقلب والرئتين 

والكبد والكلى.

الحقيقة

الحقيقة

المعتقد الخاطئ

المعتقد الخاطئ
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تعاطي المواد الُمخّدرة على 
فترات متباعدة ال يسبب 

اإلدمان.

المواد الُمخّدرة تؤثر على الدماغ 
حتى لو كان تعاطيها بين الحين 

واآلخر؛ فهي ُتحدث تغييرات وقد 
يصبح الشخص مدمًنا؛ فتعاطي 
المواد الُمخّدرة - ولو كان عابرًا 
- يمكن أن يتحول بسرعة إلى 
تعاطي متكرر ومن بعدها إلى 
تعاطي مستمر، وال أحد يعلم 
متى يحدث التغيير الكيميائي 
في الدماغ الذي يؤدي إلى 

اإلدمان.

الحقيقة المعتقد الخاطئ
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تعاطي الحشيش ومنتجاته 
ال يسبب اإلدمان.

إن اإلدمان يمر بمراحل عدة، 
وتعاطي المواد الُمخّدرة ولو 

كان عابرًا يمكن أن يتحول بسرعة 
إلى تعاطي متكرر ومن بعدها 

إلى تعاطي مستمر، ويؤدي في 
النهاية إلى اإلدمان. وللحشيش 
مخاطر عدة، فعلى سبيل المثال:
	 دخان الحشيش يحتوي على 

نسبة كبيرة من المواد الكيميائية 
والقطران المسببة للسرطان 

وتدّمر خاليا المخ.
	 تعاطي الحشيش من الممكن 
أن يؤدي إلى اضطرابات عقلية 

وسلوكية.
	 تعاطي الحشيش من الممكن 

أن يؤدي إلى ضعف عضلة القلب.

الحقيقة المعتقد الخاطئ
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الفصل الثاني

مسببات ومؤشرات 
تعاطي المواد الُمخّدرة

يتطــرق الفصــل فــي بدايتــه إلــى أكثــر األســباب المؤديــة 
إلــى تعاطــي المــواد الُمخــّدرة كاألســباب الفرديــة واألســرية 
والمجتمعيــة، كمــا يوضــح المؤشــرات الدالــة علــى التعاطــي 
ــراد مــن  ــن األف ــي تمّك ــة الت كالســلوكية والجســدية والبيئي
الكشــف عــن متعاطــي المــواد الُمخــّدرة والتدخــل المبكــر.
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األسباب المؤدية إلى 
تعاطي المواد الُمخّدرة 

والمؤثرات العقلية 

ضعف الوازع الديني والقيم األخالقية	 
رفقاء السوء أو التقليد أو الفضول	 
االعتقاد غير الصحيح باآلثار الناجمة عن 	 

التعاطي
وقت الفراغ والشعور بالملل	 
ضعف المهارات الحياتية في التعامل مع 	 

الضغوط بشكل إيجابي

عدم الوعي بالقوانين والتشريعات 	 
المتعلقة بالمواد الُمخّدرة

ضعف القيم الرافضة لتعاطي المواد 	 
الُمخّدرة في المجتمع

الدور السلبي لإلعالم في نشر 	 
المعتقدات غير الصحيحة عن تعاطي 

المواد الُمخّدرة

وجود المشاكل األسرية بين الوالدين 	 
أو الوالدين واألبناء.

القسوة على األبناء أو اإلفراط في 	 
التدليل.

عدم وجود ضوابط وقوانين واضحة 	 
وثابتة في حالة ارتكاب األخطاء

ضعف المهارات األسرية مثل مهارات 	 
التواصل والحوار مع األبناء

أسباب فردية

أسباب مجتمعية
أسباب أسرية
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مؤشرات تعاطي المواد 
الُمخّدرة والمؤثرات 

العقلية:

هناك مؤشرات سلوكية 
وجسدية وبيئية قد تدل على 

تعاطي األشخاص للمواد 
الُمخّدرة والمؤثرات العقلية.

المؤشرات 
السلوكية

المؤشرات 
الجسدية

المؤشرات 
البيئية
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المؤشرات البيئية:

المؤشرات الجسدية:

المؤشرات السلوكية:

وجود أدوات تتعلق بتعاطي المواد الُمخّدرة )اإلبر، القصدير، المالعق(	 
روائح غير عادية في المالبس أو في التنفس.	 
أغلفة غير عادية.	 
أدوية غير مألوفة لألهل.	 
فقدان النقود.	 
فقدان األشياء الثمينة.	 

بشرة شاحبة بشكل غير طبيعي.	 
المرض بشكل متكرر.	 
فقدان الوزن بشكل مفاجئ.	 
التعب الدائم ونقص الحيوية والنشاط.	 
فقدان الشهية والعطش الشديد.	 
فقدان الذاكرة على المدى القصير، وسيالن األنف عندما ال يكون المسبب 	 

الرئيسي الحساسية وغيرها من األمراض.
مشاكل في العينين مثل: احمرار العينين، توسع حدقة العين، حركات العين غير 	 

الدقيقة.
مشاكل في التنسيق مثل: النوبات، والدوار، واالرتعاش.	 
تغيرات كبيرة في الشهية، وتغيرات في أنماط الكالم مثل: الكالم السريع، 	 

الكالم البطيء، والكالم غير المتزن، والتأتأة.

التغيير المفاجئ لألصدقاء.	 
التدني المفاجئ في التحصيل الدراسي.	 
سلوك الكذب والمراوغة.	 
تقلبات مزاجية مفاجئة تتراوح بين الفرح واالكتئاب.	 
المبالغة في رد الفعل للنقد المعتدل أو الطلبات البسيطة.	 
إستخدام المبررات بداًل من تحمل مسؤولية األفعال.	 
خلق األعذار دائمًا لألخطاء الشخصية.	 
نقص ملحوظ في االنضباط الذاتي.	 
القلق والخوف الشديد والسلوك القهري.	 
طلب األموال بشكل غير مبرر أو الشكوى المستمرة من عدم كفايتها.	 
التغيير في أنماط النوم.	 
المواقف العدائية أو الجدالية.	 
فقدان اإلهتمام المفاجئ باألنشطة العائلية.	 
السهر لفترات طويلة خارج المنزل.	 
االنفراد في استقبال المكالمات الهاتفية وإستخدام مصطلحات ورموز مشّفرة. 	 
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الفصل الثالث

عوامل الحماية والخطورة

يتنــاول هــذا الفصــل العوامــل المختلفــة التــي مــن الممكــن أن تســاهم فــي 
وقايــة األشــخاص مــن تعاطــي المــواد الُمخــّدرة، وتختلــف هــذه العوامــل 
باختــالف المرحلــة العمريــة، وقــد ســلطنا الضــوء علــى هــذه العوامــل ســواء 
كانــت فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أم المتأخــرة أم فــي مرحلــة المراهقــة؛ 
ليتمكــن أوليــاء األمــور مــن تعزيــز عوامــل الحمايــة واإلنتبــاه إلــى عوامــل 

الخطــر ومعالجتهــا.



عوامل الحماية والخطورة 
المتعلقة بتعاطي المواد 

المخدرة والمؤثرات 
العقلية
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ــّدرة  ــة تعاطــي المــواد الُمخ ــل مــن احتمالي ــاك عوامــل مــن الممكــن أن تقل هن
والمؤثــرات العقليــة وُتســمى عوامــل الحمايــة، مثــل العالقــة اإليجابيــة  بيــن 
الوالديــن واألبنــاء، وعلــى النقيــض هنــاك عوامــل مــن الممكــن أن تزيــد مــن 
خطــر تعاطــي المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقليــة، وتســمى عوامــل الخطــورة، 
مثــل ضغــط األقــران الســلبي؛ ولذلــك فــإن أحــد أهــم أهــداف الوقايــة هــي تغييــر 
ــة  ــب وزن عوامــل الحماي ــك بتغلي ــة والخطــورة وذل ــن عوامــل الحماي ــوازن بي الت

علــى عوامــل الخطــورة.

وتختلف هذه العوامل بإختالف المراحل 
العمرية للفرد:

مرحلة الطفولة المبكرة
 )0 - 5( سنة

مرحلة الطفولة المتأخرة 
)6 - 10( سنة

مرحلة المراهقة
 )11 - 18( سنة
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عوامل الحماية والخطورة في مرحلة 
الطفولة المبّكرة )5-0(

عوامل الخطورة عوامل الحماية

االضطرابات النفسية والسلوكية مثل 	 
فرط الحركة.

الخجل وتأّخر النطق واالنعزال.	 

وجود وإستخدام المهارات 	 
اإلجتماعية مثل: تحية 

اآلخرين والترحيب بهم. 
تكوين صداقات محدودة، 

طلب المساعدة، 
واإلنصات.

فردية

التدخين وتناول الكحول أثناء فترة 	 
الحمل قد يجعل الطفل عرضة للخلل 

السلوكي.
تعاطي أحد الوالدين أو كالهما للمواد 	 

الُمخّدرة.
إهمال الطفل وعدم تلبية احتياجاته 	 

المادية والعاطفية.
انفصال الوالدين.	 
الّدالل الزائد	 

دعم تطوير مهارات األبناء 	 
اإلجتماعية والسلوكية.

تلبية احتياجات الطفل 	 
المادية والعاطفية.

اإلنصات للطفل والتحاور 	 
معه.

أسرية
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عوامل الحماية والخطورة في مرحلة 
الطفولة )6 - 10(

عوامل الخطورة عوامل الحماية

العدوانية.	 
القلق واالكتئاب.	 
عدم اإللتزام باألنظمة واللوائح 	 

السلوكية المدرسية.

االنضباط وإتباع األنظمة 	 
واللوائح السلوكية.

القدرة على تكوين صداقات 	 
وعالقات جيدة.

وجود وإستخدام مهارات 	 
السيطرة على النفس.

بدء تطوير مهارات اتخاذ 	 
القرار وحل المشكالت.

فردية

المشاكل األسرية.	 
عدم وجود ضوابط منزلية.	 
التدخين أو تعاطي أحد الوالدين أو 	 

كليهما للمواد الُمخّدرة.
إساءة معاملة األطفال )الجسدية 	 

والنفسية(
الّدالل الزائد وِقلة المراقبة.	 

وجود تعليمات منزلية 	 
لتنظيم سلوكيات الطفل 

مثل تحديد وقت النوم 
ووقت مشاهدة التلفاز.

محاورة األبناء واالستما 	 
لهم في المواقف التي 

يتعرضون لها.
مشاركة األبناء هواياتهم.	 
اإلشراف على أوقات 	 

الفراغ.
معرفة أصدقاء األبناء 	 

والتداخل معهم.

أسرية

سهولة الحصول على منتجات التبغ.	 
انتشار المعتقدات الغير صحيحة عن 	 

التدخين والتعاطي.

وجود أنشطة مجتمعية 	 
مختلفة.

وجود األندية الرياضية تحت 	 
اشراف مختصين. مجتمعية
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عوامل الحماية والخطورة في المرحلة 
العمرية )11 - 18(

عوامل الخطورة عوامل الحماية

ااالندفاع والتهور.	 
اإلحساس بالقلق واليأس.	 
التدخين أو إستخدام المواد الُمخّدرة 	 

والمؤثرات العقلية.
انخفاض التحصيل المدرسي.	 
قلة الوعي بأضرار المواد الُمخّدرة.	 
ضعف مهارة مواجهة الضغط السلبي 	 

لألقران.

النمو البدني الصحي.	 
القدرة على التحكم 	 

باالنفعاالت.
الثقة بالنفس.	 
مهارات اتخاذ القرار وحل 	 

المشكالت.
مهارات رفض المواد الُمخّدرة 	 

والمؤثرات العقلية.
مهارات اختيار الصحبة 	 

الصالحة.

فردية

التدخين أو تعاطي أحد الوالدين أو 	 
كليهما للمواد الُمخّدرة.

انعدام رقابة الوالدين.	 
ضعف العالقة والروابط بين األبناء.	 
اإلهمال وعدم مراقبة سلوك األبناء.	 
الّدالل الزائد لألبناء.	 
ضعف ضوابط االنفاق المالي.	 

وجود القواعد المنزلية 	 
المنّظمة لسلوكيات األبناء.

االستماع لألبناء والتحاور 	 
معهم.

تشجيع ومشاركة األبناء 	 
هواياتهم.

متابعة التحصيل الدراسي.	 
معرفة دائرة األصدقاء.	 
اإلبتعاد عن أسلوب العنف 	 

في التعامل مع األبناء.
متابعة ومراقبة األبناء 	 

والتوجيه الدائم وتوعيتهم 
بالمخاطر وكيفية التصدي 

لها.

أسرية

توافر المواد الُمخّدرة والمؤثرات 	 
العقلية وسهولة الحصول عليها.

دور اإلعالم ووسائل التواصل 	 
اإلجتماعي السلبي مثل نشر 

المعتقدات غير الصحيحة عن تعاطي 
المواد الُمخّدرة والمؤثرات العقلية.

الثقافة المجتمعية الرافضة 	 
للتعاطي.

توفير األعمال التطوعية 	 
والمجتمعية واألندية. مجتمعية
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الفصل الرابع

دور الوالدين في وقاية 
أبنائهم من المواد المخدرة 

مــن  أبنائهــا  تحصيــن  فــي  الرئيســي  الــدور  الوالديــن  يلعــب 
ــك  ــل مــن خطــر تعاطــي المــواد المخــدرة وذل المخاطــر والتقلي
مــن خــالل غــرس المبــادئ والقيــم األخالقيــة وبنــاء عالقــة قويــة 
مــع األبنــاء مرتكزاتهــا الحــب واإلحتــرام والثقــة والحــوار. ويرتكــز 
ــي, دور الكشــف  ــة: دور وقائ ــاور التالي ــى المح ــن عل دور الوالدي

المبكــر والتدخــل, دور العــالج والتأهيــل. 



الدور الوقائي للوالدين
ــاك إســتراتيجيات  ــاء وهن ــالف أعمــار األبن ــن بإخت ــي للوالدي ــدور الوقائ ــف ال يختل
المخــدرة والمؤثــرات  المــواد  للتعامــل والتحــدث مــع األبنــاء لوقايتهــم مــن 

العقليــة

طرق التعامل 
مع األبناء في 
المرحلة العمرية 

)5 –0(

طرق التعامل 
مع األبناء في 
المرحلة العمرية 

)18 –15 (
طرق التعامل 
مع األبناء في 
المرحلة العمرية 

)10 – 6(

طرق التعامل 
مع األبناء في 
المرحلة العمرية 

)14 – 11 (
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1. طرق التعامل مع األبناء في المرحلة العمرية )0 - 5(:

اغتنــم المواقــف لتوعيــة األبنــاء حــول أضــرار المخــدرات، حيــث أن األطفــال يحبون أن    .1
يقلــدوا البالغيــن فعنــد رؤيــة شــخص يدخــن مثــاًل أخبرهــم بــأن التدخيــن مضــر للصحــة 
ــرة والتــي  ــراض الخطي ــة باإلم ــد احتمــاالت اإلصاب ــة باألمــراض ويزي ــؤدي لإلصاب وي

مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى الوفــاة.
اشــرح ووّضــح ألبنائــك خطــورة بعــض المــواد المحيطــة بهــم مثــل منتجــات التبــغ،    .2
ــب التعاطــي مســتقباًل  ــى تجن ــاء عل ــات مبكــرة تســاعد األبن ــن قناع ــث أن تكوي حي

ــى ذلــك: ــال عل ومث
	  حذر أبنائك من خطورة منتجات التنظيف ومواد الطالء وآثارها على الصحة.

	  نبه أبنائك عن عدم تناول األدوية إال بوصفه من الطبيب.
اســمح لهــم باتخــاذ بعــض القــرارات التــي تبنــي الثقــة فــي أنفســهم )مثــل اختيــار   	

اللبــس المناســب، اقتــراح أماكــن قضــاء وقــت الفــراغ(.

2. طرق التعامل مع األبناء في المرحلة العمرية )6 - 10(:

ذكــر األبنــاء دائمــًا بــأن أخــذ العقاقيــر تضــر بالصحــة وتســبب تلفــًا فــي الدمــاغ وتزيــد    .1
مــن احتماليــة الوفــاة.

امــدح أبنائــك علــى رفضهــم الســلوكيات الســلبية مثــل رفضهــم للجلــوس مــع    .2
للتنمــر. ورفضهــم  الســجائر  مدخنــي 

ناقش أبنائك بإستخدام قصص واقعية أو أحداث يتعرضون لها مثل :   .3
طفلــك يخبــرك بــأن صديــق لــه ركــب ســيارة مــع شــخص بالــغ وكان الشــخص يدخــن 
ســيجارة فــي هــذه الحالــة تحــدث معــه عــن أهميــة عــدم الركــوب مــع شــخص يدخــن 

ألن استنشــاق دخــان الســجائر لــه آثــار صحيــة خطيــرة.
4.  أكد على إبنك أنك سوف تكون متواجد في أي وقت لتقديم المساعدة.

3. طرق التعامل مع األبناء في المرحلة العمرية )11 - 14(:

ــرات  ــدرات والمؤث ــك فــي ســن مبكــر عــن مخاطــر المخ ــث مــع أبنائ ــدأ بالحدي ــم تب إذا ل
ــاء، ومــن  ــه األبن ــر الوقــت المناســب والمهــم لتوجي ــه تعتب ــة، فــإن هــذه المرحل العقلي

الطــرق المســتخدمة لتوجيــه األبنــاء والحديــث معهــم هــي:

ســؤال األبنــاء عــن األنشــطة التــي يســتمتعون بهــا ومشــاركتهم هواياتهــم وتحديــد    .1
أهدافهــم.

ــر الناتــج عــن التغيــرات الجســدية والنفســية فــي  2.  مســاعدة األبنــاء فــي إدارة التوت
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التوتــر مثــل:  إدارة  المرحلــة وطــرق  بهــذه  المرحلــة عــن طريــق توعيتهــم  هــذه 
والمجتمعيــة. التطوعيــة  باألعمــال  القيــام  أو  الرياضــة  ممارســة 

مســاعدة األبنــاء علــى إختيــار الصديــق الصالــح والتعــرف علــى أصدقائهــم وكيفيــة    .3
ــاء مــع اآلخريــن. تعامــل األبن

4.  أخبــر أبنائــك بأنــك ســوف تكــون دائمــًا موجــودًا ألخذهــم مــن األماكــن التــي 
آخــر. شــخص  بتكليــف  قــم  مشــغواًل  كنــت  وإذا  المشــاكل،  فيهــا  يواجهــون 

5.  اســمع ألبنائــك واطــرح عليهــم بعــض األســئلة لتتعــرف علــى اتجاهاتهــم وقناعاتهــم 
مثــال ذلــك “ فــي أحــد مشــاهد التلفــاز كان هنــاك شــخص يتعاطــى الكحــول، هــل 

تعتقــد بــأن الكحــول مضــر للصحــة؟
6.  علــم أبنائــك علــى كيفيــة الحصــول علــى المعلومــات الموثقــة مــن المواقــع 

اإللكترونيــة.
ــة  ــم أبنائــك علــى كيفي ــل بعــض أدوار مهــارات الرفــض للمخــدرات لتعلي قــم بتمثي   .7

ــدرات عليهــم. ــة عــرض المخ ــرد فــي حال ال

4.  طرق التعامل مع األبناء في المرحلة العمرية ) 15– 18(:

أكــد علــى أبنائــك بــأن تعاطــي المخــدرات ســوف يــؤدي إلــى تحطيــم أحالمهــم ويؤثــر    .1
علــى  التحاقهــم فــي الكليــات والجامعــات وكذلــك الحصــول علــى الوظائــف.

شــارك أبنائــك فــي وضــع القواعــد والمبــادئ المنزليــة ووضــح لهــم العواقــب    .2
القواعــد. المترتبــة علــى كســر هــذه 

أظهر اإلهتمام ألبناءك من خالل قضاء وقت مع كل واحد منهم على حده.   .3
امدح أبنائك على اإلنجازات التي يحققونها وإن كانت بسيطة.   .4

المخــدرات  تعاطــي  علــى  المترتبــه  والصحيــة  القانونيــة  اآلثــار  ألبنائــك  اشــرح    .5
العقليــة. والمؤثــرات 

تعــرف علــى اإلتجاهــات الســائدة فــي المجتمــع حــول المخــدرات واألنــواع الجديــدة    .6
التــي تظهــر مــن وقــت إلــى آخــر وحــذر أبنائــك منهــا.
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مهارات الرفض الواجب 
تعليمها لألبناء:

ُكن ُممازحًا

كن مستعدًا 
لقول ”ال“

تجاهل 
االقتراح وغّير 

الموضوع
تجنب 

المواقف

قوة العدد غادر المكان

اقترح نشاطًا 
بدياًل

يجب على الوالدين تعليم 
أبنائهم مهارات الرفض 
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1. ُكن ُممازحًا:
فــي بعــض األحيــان يكــون للمــزاح تأثيــر قــوي فــي صــرف االنتبــاه إلــى موضــوع آخــر 
وتغيــر الحالــة المزاجيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال تســتطيع أن تقــول: )ممازحــًا( ليــس لــدي 
أمــوال ألنفقهــا علــى المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقليــة، وســوف يتــم الــرد بأنهــا توزع 
مجانــًا، وعندهــا يمكنــك أن تقــول: تجــار المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقليــة ليســوا 
رجــااًل يديــرون جمعيــة خيريــة، ولــن يتــم توزيعهــا علــى  المتعاطيــن  بالمجــان فــي كل مــرة.

2. كن مستعدًا لقول ”ال“ واستخدم المبررات التالية:
ال ، المواد الُمخّدرة والمؤثرات العقلية غير قانونية.	 
ال ، أريد أن تكون نهايتي في السجن.	 
ال ، أريد أن أخيب ظن أهلي بي وكذلك مجتمعي.	 
ال ، فحياتي أفضل دون مخدرات.	 
ال ، أريد أن أدمر صحتي.	 

3. تجاهل االقتراح وغّير الموضوع:
تظاهر بأنك لم تسمع، وتصرف بأن الموضوع ليس له أهمية لتتناقش فيه.

4. تجنب المواقف:
تجنــب األشــخاص الذيــن تعلــم أنهــم يتعاطــون المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقليــة أو 

لديهــم ســلوكيات ســلبية واختــر أصدقائــك بحكمــة وكــن مــع األشــخاص الصالحيــن.

5. غادر المكان:
إذا وجــدت الموقــف خطــرًا غــادر المــكان بــأن تقــول مثــاًل: يجــب أن أذهــب، لــدي موعــد، 

أو يجــب أن أذهــب ألن أبــي ســوف يأتــي.

6. أقترح نشاطًا بدياًل:
ــارات لقضــاء وقــت الفــراغ  مــن أســباب تعاطــي معظــم الشــباب هــو عــدم وجــود خي
ولذلــك إن اقترحــت القيــام بنشــاط معيــن مثــل الذهــاب إلــى األنديــة أو القيــام بأعمــال 

تطوعيــة فــإن ذلــك ســوف يســهم فــي صــرف التفكيــر عــن التعاطــي.

7. قوة العدد:
الحيــاة  فــي  أهــداف  لديهــم  الذيــن  الصالحيــن  مــن األصدقــاء  عــدد  مــع  كــن  دائمــًا 

أنــا(. مــن  أقــوى  ألن)نحــن  وذلــك  لتحقيقهــا؛ 
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ماينبغي القيام به من 
عدمه أثناء التحدث مع 

األبناء

اشرح لهم المخاطر بلغة 
يفهمونها وحسب أعمارهم.

يجب القيام به

ال تتعامل بغضب حتى ولو 
صرح األطفال بأمور تصدمك، 

وال تتوقع أن تكون كافة 
محادثاتك مع أطفالك مثالية، 

فهي لن تكون كذلك.

عدم القيام به
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اشرح لهم لماذا ال تريدهم 
أن يستخدمون المخدرات 

والمؤثرات العقلية ألنها تضر 
بصحتهم الجسدية والعقلية 
وتضر بالدماغ مما تؤثر على 

قدرتهم على التركيز، والذاكرة، 
والمهارات الحركية وقد تؤدي 

إلى ضعف في التحصيل 
العلمي.

كن دائمًا متواجدًا ألبنائك 
وعلى استعداد لالستماع 

لهم.

ال تفترض أن أطفالك 
يعرفون كيف يتعاملون مع 
الضغوطات المختلفة في 
تعاطي المواد المخدرة، بل 
عليك تثقيفهم وتعليمهم 
مهارات الرفض وكيفية 
التعامل مع الضغوطات 

بطريقة صحيحة كي يتمنكوا 
من اتخاذ قرارات صحيحة.

ال تتحدث دون أن تحسن 
االستماع.

يجب القيام به

يجب القيام به

عدم القيام به

عدم القيام به
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األسرة

الحوار والمناقشة
تحدث مع إبنك بهدوء 

وشاركه شكوكك بدون 
توجيه إتهامات

الوعي والتثقيف
تعلم المؤشرات المختلفة لتعاطي 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

مثل المؤشرات الجسدية أو 
السلوكية.

الحزم مع التعبير عن الحب
إذا تبين بأن إبنك يتعاطى 

قم بفرض الضوابط 
المنزلية المتفق عليها ومن 
خالل المحادثة عبر عن حبك 

له

طلب النصح واإلرشاد
إذا رفض إبنك الحديث 

أو العالج قم بزيارة 
مراكز العالج المتوفرة 

في الدولة ألخذ النصح 
واإلرشاد في ذلك.

المثابرة
إذا خرج الحديث مع اإلبن 
عن السيطرة عبر عن حبك 
وقم بإنهاء المحادثة على 

أن تستأنفها وقت آخر.

اإلحتواء والتفاهم
استعد لكافة 

ردوداألفعال فقد يعبر 
إبنك عن كراهيته ويهدد 
بمغادرة المنزل ولذلك 
عليك أن تكون هادئًا 

وتبين مدى إهتمامك به

المشورة وترتيب األفكار
قم بمشاركة شكوكك 

مع شخص أخصائي تثق به 
يستطيع مساعدتك في 

ترتيب أفكارك واإلجابة على 
أسئلتك

دور الوالدين في الكشف 
والتدخل المبكر

يجب على الوالدين أن تكون لهم القدرة على الكشف والتدخل المبكر، حيث أن 
التدخل المبكر سوف يسهم في حماية األبناء من اإلدمان واآلثار الصحية المترتبة 

عليه، فإن هناك مهارات وطرق التعامل مع األبناء في حالة األشتباه بتعاطي المواد 
المخدرة وهي:
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المصارحة
مصارحة الوالدين لألبناء 
بمعرفتهم عن تعاطيهم 
الحزموضرورة مواجهة المشكلة

التأكيد على رفض األسرة 
على استمرار التعاطي 

وضرورة وقفه

المساندة
إبداء الرغبة القوية 

للمساعدة و الوقوف 
بجانبه لتخطي المشكلة

مراعاة المشاعر
تجنب إهانة المتعاطي 

ممايؤدي إلى إنكاره ورفضه 
للمساعدة

التواصل
التواصل مع مراكز 
العالج من اإلدمان

المتابعة المستمرة
دعم برامج الدمج والتأهيل 

بعد اإلنتهاء من العالج

دور الوالدين في العالج 
وإعادة التأهيل

يتوجب على الوالدين دعم عالج أبنائهم ومساندتهم في كافة المراحل العالجية 
والتأهيلية
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الفصل الخامس

القانون اإلتحادي في شأن 
مكافحة المواد الُمخّدرة 



القانون اإلتحادي في شأن 
مكافحة المواد المخدرة

المادة )43( من القانون اإلتحادي رقم) 14 ( لسنة 1995 م في 
شأن مكافحة المواد الُمخّدرة والمؤثرات العقلية وتعديالته

تبّنــى المشــرع اإلماراتــي نهجــًا صارمــًا تجــاه تجــار ومروجــي المــواد الُمخــّدرة وأعــد 
لهــم عقوبــات مشــددة تصــل إلــى اإلعــدام لردعهــم عــن ممارســة نشــاطهم 
اإلجرامــي ولــم يكــن متســاهاًل مــع تعاطــي المــواد الُمخــّدرة والمؤثــرات العقليــة  
فالتعاطــي جريمــة توجــب العقــاب ولكنــه أبقــى األمــل متاحــًا لمــن يتقــدم لطلب 
العــالج  وأعفــاه مــن الدعــوى الجنائيــة ويأتــي ذلــك لحمايــة المجتمــع مــن آفــة 

المــواد الُمخــّدرة  ودفــع أضرارهــا عــن الشــباب.
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شــجع القانــون اإلماراتــي األفــراد الذيــن تورطــوا فــي تعاطــي المــواد الُمخــّدرة 
ليتقدمــوا بطلــب العــالج مــن اإلدمــان ممــا يترتــب عليــه عــدم إقامــة الدعــوى 
الثانيــة،  للدرجــة  وأقاربــه  المدمــن  زوج  إلــى  التشــجيع  هــذا  ويمتــد  الجنائيــة، 
فــاألب واألم والــزوج واألخ واإلبــن وغيرهــم لهــم الســلطة فــي حمايــة المدمــن 
ومســاعدته للتقــدم بطلــب العــالج لــه، فقــد يكــون المدمــن مســلوب اإلرادة، 
وال يســتطيع اتخــاذ قــرار طلــب العــالج بنفســه، ويحتــاج زوجــة أو أقاربــه لألخــذ 

بيــده نحــو الحيــاة الصحيــة الســليمة الخاليــة مــن المــواد الُمخــّدرة.

حيــث نصــت المــادة )43( بعــدم إقامــة الدعــوى الجنائيــة علــى متعاطــي المــواد 
الُمخــّدرة إذا تقــدم بطلــب العــالج مــن تلقــاء نفســه أو مــن زوجــه أو مــن أحــد 
أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة ، ويكــون تقديــم طلــب العــالج إلــى وحــدة عــالج 
اإلدمــان أو إلــى النيابــة العامــة أو إلــى الشــرطة وعلــى المتعاطــي تســليم 
مــا يحــوزه مــن مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة، وعليــه أيضــًا اإللتــزام بالخطــة 

العالجيــة.

حاالت ال تقام فيها 
الدعوى الجنائية
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الفصل السادس

خدمات العالج وإعادة 
التأهيل في دولة اإلمارات



نظرًا لألهمية التي توليها الدولة في عالج متعاطي المواد المخدرة قامت 
الدولة بتوفير المراكز العالجية المتخصصة في أنحاء الدولة والتي تهدف إلى 

توفير التدخالت الالزمة كالعالج وإعادة التأهيل لضمان تعافي المدمن وعودته 
من جديد إلى المجتمع كفرد منتج وناجح مع ضمان الخصوصية والسرية

خدمات العالج وإعادة 
التأهيل 
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-  مستشفى خليفة
جناح العلوم السلوكية

028196900

-  المركز الوطني للتأهيل
8002252

أبوظبي

-  مركز إرادة للعالج والتأهيل
042399992

-  مستشفى األمل
045192100

دبي

- مركز التأهيل الخاص 
065119000

الشارقة

اعلم أخي المتعاطي أن 
جميع المراكز الموجودة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة تقدم خدمات العالج بسرية 
تامة
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