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 �ـــــــــــــ�اف ا�����ـــــــــأه

 عواملوال ومقدماته أإلدماني السلوك طبيعة على التعرف .1
 .إليه المؤدية

 المواد تركيب مجال في الحديثة التطورات على اإلطالع .2
 .وتحضيرها اإلدمانية

 الشباب بين المركبة المواد تعاطي مشكلة حجم عن الكشف .3
 .ومادية بشرية خسائر من عنها جينت وما

 واألمنية واالجتماعية والنفسية الصحية بالمخاطر التوعية .4
 . وتعاطيها المركبة المواد انتشار عن الناتجة

 طرق حول واألمنية التشريعية بوالتجار الخبرات تبادل .5
 .ومكافحتها المركبة المواد من الوقاية

 الخليجي التعاون مجلس ودول العربية الدول جهود توحيد .6
 المواد من يةوالوقا التوعية البحث، األمن، التشريع، مجاالت في
  . المركبة دمانيةاإل

�  �نــــــــــــــا���

  ) العوين(مركز التأهيل االجتماعي 

  �ــــــــــــا����رآ/  �ـــــــــــ������ت ا��ــــــــــــا�����

 تنمية مؤسسات مختلف في القيادات(   االجتماعي القطاع .1
 ).االجتماعية والرعاية الحماية مجال في والعاملون المجتمع، وخدمة

 ممثلو أو العام النائب وكالء( والقانوني الشرعي القطاع .2
  ).القانونيون والمستشارون المحامون العام، اإلدعاء

 المخدرات بمكافحة المعنية األمنية داتالقيا(  األمني القطاع .3
 العقابية المؤسساتو المجتمعية، الشرطة والمسكرات،
 ).... واإلصالحية

 النفسية والصحة  الرعاية مجال في العاملون( الصحي القطاع .4
 )....واالجتماعيون النفسيون األخصائيون النفسيون، األطباء: 

 المراكزو المدارس في القيادات ممثلو( الشبابي القطاع .5
  )....والكشافة المدرسية البرلمانات الشباب، مراكز: الشبابية

 الجماهيري، اإلعالم وسائل ممثلو  (اإلعالمي القطاع .6
 ).بالموضوع الصلة ذات األقسام في العاملون والصحافيون

 توجيه وسيتم ، شرف كضيوف الخبراء  المؤتمر في سيشارك* 
 أحد تمثل عمل بأوراق الجهات ممثلي من للمعنيين للمشاركة دعوات
 )المحاور
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وسريعة عمليات تغير عميقة  مجلس التعاون الخليجيبلدان تشهد 
يحدث ذلك  .االجتماعية والثقافيةاالقتصادية،  األصعدة شملت مختلف

 السكانيةالتركيبة يتميز باختالل كبير في  متزايد نمو سكاني ظل في
 أدتقد و .السكاني لنمومصدرا رئيسيا لالوافدة  الهجرةحيث شكلت 

هائل في وتباين  كبير في األعراق  إلى تنوع الهجرة الوافدة
وقد طرحت  .وأساليب المعيشة والحياة ،وأنماط السلوك ،الثقافات

الغايات تحديات كبرى أمام تحقيق والسريعة  تلك التغيرات العميقة
التوافق تحقيق ، مثل بلدان المنطقةالتي تنشدها اإلستراتيجية 

 ها الماديةوالمحافظة على موارد ،االجتماعي والتماسك واالستقرار
المبدعة واستخدامها بالطرق المثلى لتحقيق  هاطاقاتو ،البشريةو

  .  التنمية المستدامة

لعل أبرز وأخطر تلك التحديات ظاهرة تعاطي المواد المركبة 
واإلدمان عليها التي انتشرت في السنوات األخيرة بحيث أصبحت تمثل 

المجتمع،  تواجهإحدى أشكال االنحراف السلوكي األكثر خطورة التي 
مخاطر والتهديدات التي تمثلها على الصحة الجسدية ليس بسبب ال

والنفسية للمتعاطين فحسب، بل لكونها مصدر تهديد كبير ومستمر 
  . للتماسك األسري واالستقرار االجتماعي واألمن

عملية التشخيص السليم  تكتسبهاوبالنظر إلى األهمية القصوى التي 
ترويج المواد المركبة ة عن تجالناوالمخاطر  لمشكالتلوالدقيق 
البلدان العربية  على ، وما ينجر عنها من تأثيرات سلبية عديدةوتعاطيها

جاءت مبادرة مركز التأهيل ، وبلدان الخليج العربي خاصة   ،عامة
إدمان المواد ؤتمر حول متنظيم ب ،بدولة قطر )  العوين( االجتماعي 

 ها،المترتبة عليدات والتهديتسليط الضوء على المخاطر  بهدف المركبة 
ذخيرة   كونهمعلى النشء من أطفال ومراهقين وشباب  تأثيراتهاكشف و

إلى  رالمؤتمكما يهدف  .حاضراً ومستقبالً الحقيقيةالمجتمع وثروته 
تبادل الخبرات والتجارب ل للقاء بين الباحثين والخبراءاتوفير فرصة 

وطرق مكافحتها والقضاء  ،حول سبل الوقاية من خطر هذه المواد
  .عليها

ممثلة في  دولة قطر  تجسيداً لحرص يأتي تنظيم هذا المؤتمر و
ومؤسساتها االجتماعية على  ،وأجهزتها الحكومية ،قيادتها السياسية

 التيواالنحرافات السلوكية  ،السلبية االجتماعية اهروالتصدي لكل الظ
 سعيها المستمر من أجلتأكيدا لو ،واستقراره تهدد أمن المجتمع

تحد من انتشار تلك  فعالةصياغة سياسات وبرامج  لمساهمة فيا
 عنذلك كما يعبر   .آثارها وصوال إلى القضاء عليها وتعالج ،الظواهر

 ،مشكالت من هذا النوعمواجهة   أنقناعة مركز التأهيل االجتماعي ب
، باحثينالجميع الجهات المعنية من جهود  تضافرتستلزم  وبهذا الحجم 

 صياغةب كفيلة جادة مقترحات لتقديم  وصناع القرار ورجال الميدان،
  .إستراتيجية متكاملة لمكافحة هذه اآلفات االجتماعية
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 على المركبة االدمانية المواد استعمال عن الناتجة التأثيرات -

 .والنفسية الجسدية الصحة

 بانتشار المرتبطة واالجتماعية األسرية والمخاطر التهديدات -
 .المركبة االدمانية المواد

  ــــ�ـــــا�%�$�� ــــــــــــــا�#!�

 في المشاركة البلدان سياسات/  خبرات/  تجارب عرض -
 .منها والوقاية المركبة االدمانية المواد انتشار مكافحة

  'ـــــــــــــ�م ا�%�$ـــــــــــا��

  التالينظم في اليوم الثاني جلستان ونقترح تُس

    ا*و�)� ــــــــــــــا�#!�

 وتطويرها المجتمعية والوقاية الحماية أساليب تفعيل آليات -
 الشرطة الشبابية، المنظمات/  المدني المجتمع منظمات دور(

 .)الالحقة والرعاية/  والقوانين التشريعات/  المجتمعية

 عرض ومناقشة التوصيات -

  �ــــــــــا�%�$�� ــــــــــــــا�#!�

  .تبني التوصيات بعد مناقشتها  -

  2ـــــــــــ�د و ا���ا0ــــــــ� ا/.��-ــــــــ��,+

   شريفة نعمان العمادي. د

   ومستشارة نفسية مدير أدارة العالج والتاهيل 

  الدوحة قطر -  )العوين(مركز التأهيل االجتماعي 

sharifa_alemadi@hotmail.com  

  �ـــــــــــ�ن ا�����ـــــــــــ5 و34ــــــــ��ر+ 

  قطر  –لمدة يومين في الدوحة  2012مارس  19- 18الفترة من 

  قاعة المختصر –فندق الرتز كارلتون 

  � ــــــــــ�ور ا�����ــــــــــــــ64

 المختلفة والعوامل المركبة االدمانية بالمواد التعريف  .1
 . وتعاطيها انتشارها على المساعدة

 على المركبة االدمانية المواد استعمال عن الناتجة التأثيرات .2
 .والنفسية الجسدية الصحة

 بانتشار المرتبطة واالجتماعية األسرية والمخاطر التهديدات .3
 .المركبة االدمانية المواد

 في المشاركة البلدان سياسات/  خبرات/  تجارب عرض .4
 .منها يةوالوقا المركبة االدمانية المواد انتشار مكافحة

 وتطويرها المجتمعية والوقاية الحماية أساليب تفعيل آليات .5
 الشرطة الشبابية، المنظمات/  المدني المجتمع منظمات دور(

 )الالحقة والرعاية/  والقوانين التشريعات/  المجتمعية

  �م ا*ولــــــــــــــا��

   �ــــــــــــــ� ا/����8�ــــــــــــــا�#!�

  .تقديم أوراق عمل المؤتمر كمقدمة  :ا�#!�� ا��4�9 

د محاورها بعد استالم أوراق تُحدن انظم في اليوم األول جلستتٌس
  :التالية المحاورونقترح من القطاعات المستهدفة ،  العمل 

  ـــــــــــــ)ا*و�� ــــــــــــــا�#!�

 على المساعدة والعوامل المركبة االدمانية بالمواد التعريف -
  .وتعاطيها انتشارها
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