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.املتعاطى/ الشواهد الدالة على شخصية املدمن 

.املخدرات وآثارها على الفرد 

.أضرار املخدرات على اجملتمع 

.ار املخدرات أنسب الطرق والوسائل واألساليب العلمية للتحكم واحتواء التأثريات السلبية النتش

.الوقاية والعالج 

عناصر احملاضرة
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مصر دولة مستهدفة باملخدرات نتيجة ظـروف وعوامــل متعـددة لعــل أهمهـا إن 
.ملتقـى موقعها اجلغرافـي املتميـز واملتمـثل فـي وقوعـها فـي 

عاديـة كما تعد أحد أساليب العمليات النفسية السوداء الـىت تسـتخدمها الـدول امل
هم للتــأثري علــى الشــباا وإقــماق عقــومم وأفكــارهم لتغيــري ســلوكهم وإ اهــات

.للسيطرة عليهم لتحقيق أهدافها من قالمم 

املقـــدمـــة

ـم القـارات بيـن دول إنتـاج واستهـالك املخـدرات كمـا أن وجـود شريـان مائي مهـ
هــو قنـــاة الســويا جعلهــا مستهـــدفة أكثـــر باملخـــدرات  ميـــع أنواعـــها 

.عبورا وإنتاجا واستهالكا 
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مفاهيم وتعريفات

هى مادة طبيعيـة أو مصـنعة تـدقل جسـم اننسـان وتـيثر عليـإ فتغـري إحساسـإ
ة وتصرفاتإ وبعـ  وظائفـإ وينـتن عـن تكـرار إسـتعمال هـة  املـادة نتـائن قطـري

.الصحة اجلسدية والعقلية وتأثريًا ضارًا على البيئة واجملتمع على 

ــان  ــاد أو اندم ــيدد إىل انعتي ــىت ت ــدرة وال ــواد املخ ــن امل ــادة م ــاول أد م ــو تن ه
.التعاطى إما أن يكون بشكل دائم أو متقطعوذلك 
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احلـال مـع تظل الكمية أو اجلرعة ثابتة ويكون انعتماد عليها نفسيًا فقط على عكـا
.فتغري من مشاعرة و إنفعاالتة و سلوكياتة.اندمان

إ حالة نفسية وأحيانًا عضـوية نا ـة عـن تفاعـل اننسـان مـع العقـار ومـن قصائصـ
املخـدر إستجابات وأمناط سلوكية خمتلفة تشمل دائمـًا الرببـة امللحـة فـى تعـاطى

بصــــورة متصــــلة أو دوريــــة للهــــروا مــــن ا ثــــار النفســــية ( العقــــار)
.تنتن عن عدم تناولإ الىت 

مفاهيم وتعريفات
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. هو ذلك الشخص الةد يعتمد بشكل قهرد على املخدرات واملسكرات 

مفاهيم وتعريفات
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.

(الحشيش)نبات القنب 

(األفيون)نبات الخشخاش 

نبات القات 

(الكوكايين)نبات الكوكا 

الكافيين

المورفين مشتق من األفيون

(أستيل مورفين)الهيروين 

من نبات الخشخاشالكودايين

عقاقير مشابهة فى تركيبها 

ومفعولها لمشتقات األفيون

المهدئات

المنومات

المسكنات

المنشطات

مهلوسةعقاقير 

مذيبات طيارة

مخدرات تصنيعيةمخدرات نصف تصنيعيةمخدرات طبيعية

تصنيف املخدرات



10 /49

للمخـــــــدراتالتعـــــــاطىأنـــــــواع 
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هــو عمليــة التعــاطى ملــرة واحــدة بهــدف التجربــة  وإكتشــاف آثارهــا وقــد يتوقــف 
.من أول مرة أو مرتني وقد يمتب على ذلك انستمرار فى التعاطى اجملرا 

ل احلفـالت ويقصد بإ تعاطى الفرد املواد املخدرة فى بع  املناسبات انجتماعية مث
لة متقدمـة أو األفراح وتوهم التأثري انجيابى على القدرة اجلنسية وتعترب هة  املرح

.عن مرحلة التعاطى التجريىب 

ــــواع  ــــابع أن ــــاطىت ــــدراتالتع للمخ
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التشريع الديىن فى املخدرات 

يبـإ  تمع الرساالت والكتب السماوية على التحريم القطعى ألد مـادة تـةهب العقـل وتغ
.بإعتبار ذلك من املهلكات للنفا البشرية الىت كرمها اهلل عز وجل 

“والضرارالضرر“(  صلى اهلل عليإ وسلم ) قال رسول اهلل 

(كبـرية اخلمـر ) الـةكر فـىحرمت الشـريعة املخـدرات قيـاسا على اخلمر وقد قـدم القـرآن الكـريم 
حيكـم شـرعالعلى العقل لةلك فان تسبب مخاراالىتوعائلتها املخدرة هى( أم الكبائر ) انهاتنبيها 

رمسـىلقد صدر عن دار انفتاء املصـرية بيـان: فتود الديار املصرية العقل فهو حرامقامركل ما ان
تواجـد وحكم التعامل فيها وكةلك حكم الاملتعاطىتوضح فيإ أن املخدرات حرام شرعًا وتوضح حكم 

.للتعاطىأماكن معد  فى
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(اخلمر مستهزئة واملخدر عجاج واملمنح بها  ليا حبكيم ) 
”1آية 21األمثال ،أصحاح سفر “

ـــــن  ـــــام أعل ـــــو ع ـــــى أول يوني ـــــوذكا ف ـــــاط األرث ـــــرااة املرقســـــية للقب ـــــرك الك ـــــا وبطري 1930باب
إن املسـيحية رـرم املخـدرات واملسـكرات وتعتربهـا كـأد قطيئـة: على األتـى 1976وأفىت بـإ البابـا بولـا سنة 

.  تتسلل إىل اننسان 

التنظـــر إىل اخلمـــر إذا أ ـــرت حـــني تهـــر حباتهـــا فـــى الكـــأ  وسابــــت مــــمقرقة "•
. ( 23أصحاح ، سفر األمثال ) ”األفعوناألقر تلسـع كاحليـة وتلـدغ فى

" يفتقـــدانبيـن املتلفيـن ألجســادهم ألن السكيـر واملســرف، التكـن بيـن شاربـى اخلمـر "•
. ( 23أصحـاح ،   سفــر األمثـال )

التشريع الديىن فى املخدرات 
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( فلتحتفظ من كل ما خيرج من جفنإ اخلمر ال تأكل ومخرًا ومسكرًا ال تشرا) 

(سفرالقضاء بالكتاا املقد )

حيث ررم اليهودية اخلمر وما مياثلها ررميًا تامًا وتنهى عن التعامل •
ا املخدرات ورث على مكافحتها وحماربة من ينشرها وتسمى كسبإ منهفى

.اخلريفىبالكسب احلرام وال تقبل إنفاقإ 

التشريع الديىن فى املخدرات 
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العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات

ــون  ــةين يعيش ــباا ال ــك أن الش ــدع نــال للش ــا ال ي ــات د ــم الدراس ــدل معظ ت
ــــة  ــــة واالجتماعي ــــكالت العاطفي ــــن املش ــــانون م ــــة يع ــــرة مفكك ــــى أس ف

سرةاألوأن أهم العوامل امليدية إىل تفكك سوية الةين يعيشون فى أسر أكرب من 

األا املتواصـل عـن املنـزل    أوبيـاااألم أوعمـلأحـد الوالـدين أووفـاةالطـالق هى
ــــاع ــــرطأوإتب ــــدليل املف ــــوة إىل الت ــــن القس ــــاين م ــــئة تتب ــــاليب تنش أس

على كما إن إدمان األا أو األم على املخدرات لإ تأثري ملحوظ( التساهل –التشدد ) 
.  تفكك األسرة
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ــن الصــراع  ــة م ــإ حال ــق لدي ــد خيل ــع ق ــاا ق اجملتم ــةي يعيشــإ الش ــاق  ال التن
ــاطي  ــو تع ــا  ط ــإ إن لال  ــد تكوين ــدرات عن ــني املخ ــإ ب ــد نفس ــو جي ــاعرفه مش

.مشجعة وقيم رافضة وأقرد 

ولـوجفإنإ عندما يلجأ إىل األصـدقاء الـةين يتبنـون ثقافـة تشـجع املتعـاطي علـى ال
.واردًا ق هةا السلوك فإن تورطإ ق مشاكل التعاطي واندمان على املخدرات يكون

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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ور   يقــف التشــريع انســالمي موقفــا صــرحيا وواضــحا  ــا  تنــاول املســكرات واخلمــ
فى سية املبادئ األساالقطعي ورث حيث يتبىن موقف التحريم املخدرات وتعاطي 
يشـملاننسـان وذلـك انسالمي على االبتعاد عن كـل مـا هـو ضـار بصـحة املنهن 

.ي واالجتماعتعاطي املخدرات باعتبارها موردا من موارد الضرر الصحي والنفسي 

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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هةا هـو السـبب الشـائع ق  يـع الـدول حيـث يالحـظ تبنـي اجلهـات الرمسيـة 
للقــوانني الوضــعية التــي تعجــز عــن فــرال العقوبــة املالئمــة حلجــم اجلـــرم 

. كما هو احلال بالنسبة لقوانني العقوبات 

ـــمة إن  ـــون سلي ــي تك ــان أو وضــعي لك ــة ق أي تشــريع مســاوي ك فلســفة العقوب
وأن تبـــىن علـــى أســـا  النفـــع االجتمـــاعي ولـــيا الفـــردي فحســــب البـــــد 

ـــوبة  ــى احمليطــني فالعق ــرادع عل ــر ال ــردع املــةنب دون أن رمــل األث ال جيـــب أن ت
. كانت العقوبة ناقصة اجملتمع وإال ق 

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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ــة الشــباا ــراد اجملتمــع ال ســيما فئ ــريا ق ا ــا  أف ــراغ دورا كب ــات الف تلعــب أوق
طــــو تعــــاطي املخــــدرات واملــــواد الكحوليــــة بغــــرال شــــغل هــــةا الفــــراغ، 

.ثم تتطور احلالة إىل أن تصـل إىل حالـة اندمان التـي يصعب عالجها 

ـــها ،  ـــن تفريغ ـــد م ــرية الب ــة كب ــة كامن ــالعإ طاق ـــن أض ــل بي ــباا حيم إن الش
ـــراغ  ــــم تتـــوافر ق اجملتمـــع احملـــيط الوســـائل الســـليمة والصـــحية نف ـــإذا ل ف
ــات الســلوكي ــة هــي اال ــا  طــو االطراف ــة كانــت النتيجــة الطبيعي ة هــة  الطاق

.والتي على رأسها اندمان

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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بيا كمـا إن متتع بع  الشعوا باحلالة االقتصادية اجليدة والدقل فوق املعتدل نسـ
ولة هو احلال بالنسبة لبع  دول اخللين مـثال، مـع ضـعف الرقابـة األسـرية وسـه
لإل ـا القوانني املعمـول بهـا ووفـرة مـواد التعـاطي كلهـا عوامـل تـدفع بـالفرد 

. تعاطي املخدرات أو املواد الكحولية وانتشارها طو 

ــوم  ــي يق ــدول الت ــني ال ــل ب ــفر والتنق ــهولة الس ــبة لس ــال بالنس ــو احل ــةلك ه ك
وبيـة اقتصاد بعضها على املخدرات كدول شرق آسيا وأفغانستان وبعـ  الـدول األور

.وانفريقية وأمريكا

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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ــلوك  ــو الس ــإ ط ــًا ق التوج ــب دورًا هام ــيم يلع ــتود التعل ــاال مس ــان إخنف اندم
ــا  ــإ كم ــر ق التوج ــريا آق ــرة دورا كب ــع واألس ــائدة ق اجملتم ــة الس ــب الثقاف تلع

.  طو هةا السلوك وعمل على تعزيز  مما يعقد العملية العالجية

فمـــن بـــني بعـــ  الثقافـــات اخلاطئـــة مـــثال االعتقـــاد بوجـــود العالقـــة القويـــة 
.بني املخدرات واجلنا، كما هو احلال بالنسبة ملتعاطي القات مثال

كــةلك العــادات االجتماعيــة والتقاليــد املتعــارف عليهــا والتــي قــد ال تبعــث 
منيـة على التعاطي فقط وإمنا تربم األفراد عليإ، كمـا هـو احلـال ق اجملتمعـات الي

جتماعيـة ق اجللسـات االسيماحيث يعترب من ال يتعاط القات فردا شاذا أو خبيال، ال 
 
ً
.التي ميارسها أفراد اجملتمع رجاال ونساء

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات

طبيـة يعترب من بني أسباا تعاطي املخدرات استخدام بع  األدوية دون استشارة
ـــإ وصـــف عـــالج طبـــي  ـــتن عن ـــد ين ـــةي ق أو التشـــخيص الطبـــي اخلـــاط  ال

. املخدرة وبالتايل قلق حالة إدمان لدد املري  العقاقري بأحد 

ق اجملتمعــات اننســانية الكثــري ممــا يعمــل عمــل املشــجع والــدافع طــو اال ــراف
.وراء هةا السلوك الشاذ 
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ــة الشــخص• ــق وانكتئــاا وحماول انصــابة بــبع  األمــراال النفســية مثــل القل
.عالج نفسإ بنفسإ نفتقاد اندراك والوعى بأهمية العالج النفسى  

.ضعف البناء النفسى للشخصية وايادة انعتمادية •

.سلوك مستمر باحثًا عن اللةة وانشباع الفورد •

.سلوك مستمر باحثًا عن اللةة وانشباع الفورد •

–ايــادة القــدرة اجلنســية ) وجــود أفكــار قاطئــة حــول تعــاطى املخــدرات •

( تنامي الشعور بالرضا 

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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.حب انستطالع والقابلية لتقليد ا قرين •

.ق أنها شفاء للمراال اجلسمية وانعتقادامروا من املشكالت •

.إىل شغل أوقات الفراغ ومشاركة األصدقاء ان ا •

.عدم القدرة على رمل الضغوط النفسية النا ة عن مشكالت شخصية •

.  عدم القدرة على رمل الضغوط النفسية النا ة عن مشكالت شخصية •

.لفمة ميقتة بإقف  القلق أو الشعور •

.الفرد إضطرابات الشخصية وتداعيتها الىت من شأنها التأثري على فكر ووجدان•

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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الـدول إن إكتساا عادات ثقافية جديدة فى ظل ثورة املعلومات وانتصال الثقـافى ب
داتنا األقرد عرب األقمار الصناعية والتعرال لقيم وعادات وأفكار بري متوافقة مع عا

.وتقاليدنا وقيمنا يزيد من ايادة تعاطى املخدرات 

إنعــدام ســبل إشــباع احلاجــات وتقــدير الــةات يــيدد إىل وقــوع الفــرد فــى التفكــري 
ـــع  ـــن الواق ـــد ع ـــى البعي ـــتود التخيل ـــى املس ـــان عل ـــو ك ـــىت ول ـــباعها ح بإش

. للتهيئة النفسية للتعاطى 

العوامل الىت أدت إىل تعاطى املخدرات
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.انجرامىامليل لإلخنراط فى السلوك 

.تدهور القدرات العقلية املعرفية 

.اننفعاليةانستثارةسرعة وسهولة 

.ماعياً إجتضعف القدرة على ضبط السلوك حبيث يكون مقبوالً 

.كثرة التعرال للجزاءات 

ى املتعاط/ الشواهد الدالة على شخصية املدمن 
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.عدوانية ملواقف انثارة والضغوط أحيانا  إستجابات

.وانكتئااوحالة امياج انستقرارمعاناة القلق وعدم 

.القدرة على رمل املسئولية والفشل املتكرر إنعدام

ــل  ــن العم ــأقري ع ــاا والت ــاالالغي ــع وإخنف ــة م ــروح املعنوي ــدامال ــة إنع الدافعي
.وايادة التعرال للحوادث وانصابات 

.الالمباالة والعدوانية وانهمال وضعف الةاكرة والنسيان 

ى املتعاط/ الشواهد الدالة على شخصية املدمن 
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ظهــور الفــرد دظهــر اننطــواء أو إنعزالــإ عــن بــاقى  اعتــإ بصــورة ملفتــإ 
التقـــدير واندراك والســـطحية فـــى التفكـــري و ســـوء اخلـــارجىملظهـــر  وإهمالـــإ 

.ضعف انرادة والبصرية مع 

ى املتعاط/ الشواهد الدالة على شخصية املدمن 

.فقد شهيتإ للطعام وشحوا الوجإ 

.اللجوء إىل الكةا واخلداع للحصول على مزيد من املال 

دة  اجلمود والتصلب مع ضعف القدرة على التكييف أو التوافـق مـع املواقـف اجلديـ
.قد تسبب عوامل ضغط عليهم والىت

.القدرة على العمل وإفتقادالشعور بعدم القيمة 

. انستجاباتفىوبطء احلسىتبلد اندراك 
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آثار املخدرات على الفرد 

:حدوث مشاكل صحية بدنية وعقلية ويعتمد ذلك على نوع املخدرات املستخدمة 

جفاف الفم

.سرعة ضربات القلب 

.(اخل ... السريفىعدم االتزان -عضلية ارتعاشات) قاليا املخ وتدمري اجلهاا العصبي 

.التأثري على وظائف الكبد ، املعدة 

.البنكريا  وتدمري الكلى 

.انيدا اخلطريةمثلانصابة باألمراال املعدية / املوت املفاج  / الغيبوبة / الوعىفقدان 
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. قلق اائد 
.فقد السيطرة على النفا 

.اضطرابات التفكري 
. تشوهات إدراكية 

.بارانوديةأفكار 
.تدهور الوظائف العقلية 

.ذهانىإضطراا
.االكتئاا الشديد 

آثار املخدرات على الفرد 
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.انجتماعيةاألدوار فىالفشل 
.ضعف العالقات االجتماعية 

.تدهور القواعد واملعايري السلوكية السائدة ق اجملتمع 
.التصدع األسرد 

.قالفات أسرية واوجية 

ين رـت وطـأة الـداملتعـاطىإنفاق املال بال حساا وذلك لشـراء املخـدر ممـا يضـع 
.سلوكيات بري قانونية وإرتكاا

آثار املخدرات على الفرد 
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روعة  ارة املخدرات تفتك بأرواح النـا  وتـدمر اجملتمعـات وتقـوال الوسـائل املشـ
.لتنفية القانون وامليسسات احلكومية

وتتــداقل املخــدرات مــع جــرائم أقــرد كالعصــابات املنظمــة التــي ميتــد عملهــا 
ــدعارة والســرقة والســطو واخلطــف وبســل األمــوال، واملشــاركة ق  األنشــطة إىل ال

ة والسياسـية االقتصادية املشروعة، فيتسلل  ار املخدرات إىل امليسسـات االقتصـادي
ات ومواقــع الســلطة والنفــوذ والتــأثري علــى االنتخابــات، واســتفادت  ــارة املخــدر

".اننمنت"من الشبكة الدولية لالتصاالت 

عآثار املخدرات على اجملتم
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( مكافحة العرال وقف  الطلب ) يأتي ق اننفاق الظاهر : قسائر ظاهرة 
-برامن التوعية والتشخيص والعالج ) إنتشارمن قالل 

( . إعادة التأهيل واالستيعاا 

التصنيع -الزراعة -ان ار-التهريب ) يأتي ق اننفاق املستم : قسائر مستمة 
( .احلوادث -عالقاتإ -العمل إضطراا-تناقص اننتاج -العمل -

-املدمنون -املخدرات ) يأتي ق اخلسائر البشرية العاملون ق :  قسائر بشرية  
( .الضحايا األبرياء-املتعاطون 

:تنقسم اخلسائر االقتصادية الناشئة عن املخدرات إىل 

عآثار املخدرات على اجملتم
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عآثار املخدرات على اجملتم

إهدار للموال بدون وجإ حق وق سـبيل الشـيطان حيـث أن املتعـاطي يصـرف مـا
حيصل علية من دقل من اجـل احلصـول علـي املخـدرات وهـة  األمـوال تهـرا إىل 

.اخلارج وبالتايل يضعف االقتصاد ق الدول 

.السبب الرئيسي للفقر وقراا البيوت 

ضـارة ألن  تدني إنتاجية الفرد وبالتايل تدني إنتاجية اجملتمع والتخلف عن ركب احل
ـــــــد الكثـــــــري مـــــــن قوتـــــــإ اجلســـــــمية والعقليـــــــة  املتعـــــــاطي يفق

. جراء تعاطي املخدرات من 
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ـــجون  ـــالج والس ـــة والع ـــي تصـــرف ق نـــال املكافح ـــبالد الت ـــوارد ال ـــدار مل إه
ــق  ــن طري ــدرات ع ــة املخ ــل مكافح ــن اج ــري م ــرف الكث ــة تص ــفيات الدول واملستش

غ الطائلـة انإ كان من األفضل صرف هـة  املبـال د وبناء املصحات لعالج املتعاطني 
.  تطوير الدولق 

ميكـــن القـــول ولكـــن هـــة  كلهـــا قســـائر يصـــعب تقـــديرها أو حصـــرها بدقـــة 
ــــــزف  ـــــــة مــــــن اخلســــــائر والن ترهـــــــق اجملتمعــــــات وإنهــــــا متوالي

. واألسر األفراد والدول وتدمر 

عآثار املخدرات على اجملتم
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طراف بع  املخدرات وتفشيها بني أفراد اجملتمع ق بع  احلاالت إىل اإنتشارييدي 
راء السريـع املخدرات رببة ق الثـللعمل بتجارة املوظفني القائمني باخلدمات العامة 

. املخدرة لقاء سكوتهم على مرور املواد رشاود آو مـن أجـل احلصول على 

عآثار املخدرات على اجملتم

فـع ق بع  احلاالت حياول العدو احلصول على أسرار الدول العسكريـة عن طريــق د
يتــم ت املسئولني للتعاطي واستخالص املعلومات منهـم كما أنــإ ق بعـ  احلـاال

نشــــر املـــواد املخـــدرة مـــن اجـــل أضـــعاف نفـــو  الشـــباا وجعلهـــم عـــاجزين 
. العمل ورطيم الروح املعنوية لديهم عن 

. صفقات تهريب املخدرات عرب احلدود فىللدقول افراداستقطاا واستدراج 
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دت األسرة هي اخللية الرئيسـية ق األمـة إذا صـلحت صـلح حـال اجملتمـع وإذا فسـ
املخـدرات ي للفرد فتعاطانهار بنيانإ فاألسرة أهم عامل ييثر ق التكوين النفساني 

.يصيب األسرة واحلياة األسرية بأضرار بالغة من وجو  كثرية أهمها 

ــل  ــود قل ــاة ووج ــور احلي ــرد ن ــور أن ي ــنإ ف ــا ورض ــل به ــي حي ــة الت ــإ البيئ ألن
فى نظام األسرة من شأنإ أن حيول دون قيامها بواجبها التعليمي ألبنائها

. والدة األم املدمنة على تعاطي املخدرات ألطفال مشوهني

عآثار املخدرات على اجملتم
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ى ممــا ييثــر علـالفعلـي األسرةمع ايادة اننفاق على تعاطي املخدرات يقل دقل 
ـــاق األقـــرد  ــواحي اننفـ ـــىن ــةائي واالجتمــاعي املســتود ويتدن ـــي والغ الصح

ـــــــم  ــــــايلوالتعلي ـــــــي وبالت ــــــك األقالق ــــــراد تل ـــــــدد أف ـــــــرةل األس
.  اننفاق علي املخدراتإىل وجـإ عائلهتا دقلإ التي 

عآثار املخدرات على اجملتم
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مـل الكشف عن وجود املشكلة وتعتمد على قلـق األدراك السـليم ونشـر الـوعى الكا
قـوع املشـكلة حول املشكلة وإرتكااًا على انكتشاف املبكر للعوامل والدوافع املهيئة لو

(.تعاطى املخدرات)السلوك املنحرف أو 

ات آثــار أنســب الطــرق والوســائل واألســاليب العلميــة للــتحكم واحتــواء التــأثري
السلبية النتشار املخدرات

فـراد التحديد الـدقيق واملبكـر حلجـم وطبيعـة املشـكلإ وآثارهـا وتـداعياتها علـى األ
ضـافية اجملتمع املستهدف حىت ميكن التدقل وإختاذ انجـراءات والتـدابري انأو على 
.فى ذلك على تعديل وتغيري ان اهات لكافة األطراف ويعتمد 
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اءات الظاهرة وتركز على تكثيف اجلهـود وانجـر/ السيطرة على أنتشار السلوك 
املتخةة للحد مــن آثارهــا والقضـاء علـى العوامــل والظــروف املساعــدة علــى 

. إنتشارهـا وتـركز هـة  املرحلـة علـى التهيئـة والتعبئـة النفسية 

ات آثار أنسب الطـرق والوسـائل واألسـاليب العلميـة للـتحكم واحتـواء التـأثري
املخدراتالسلبية النتشار 

منــإوتلــى وقــوع انطــراف الســلوكى وعــدم  ــاح املراحــل الســابقة فــى احلــد 
. لفراد لأحتوائإ وتتضمن العالج الطىب والنفسى وانجتماعى وإعادة التأهيل أو 
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اقتصادية -إجتماعية-صحية )تشكيل جلنة متخصصة من كافة اجلهات الرمسية والشعبية 
( اخل… شـعبية مـن أنديـة و عيـات مهنيـة ونسـائيةميسسات -مفكرين -حقوقيني -

ـــــــكلة  ـــــــة للمش ـــــــباا احلقيقي ـــــــن األس ـــــــف ع ـــــــاركة ق الكش ـــــــك ملش وذل
ـــــود وق  ـــــادد واملعن ـــــدعم امل ـــــول بشـــــكل  ـــــاعي وتشـــــجيع ال وضـــــع احلل
.املصحات العالجيةلبناء 

الوقاية والعالج 

ناهن التعليمية االهتمام بالتعليم المبوي وإتباع األساليب المبوية العلمية املتطورة ق امل
ولبناء جيل املستقبل على قاعدة متينة مـن الـوعي والمبيـة وإدقـال موضـوع املخـدرات

.امليثرات العقلية ق برامن كليات احلقوق والشرطة 
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ة والصـحية توعية أفراد اجملتمع عرب أجهزة انعالم املختلفة للدولة باألضرار اجلسيم
ــــى ضــــوء  ــــدرات عل ــــاطي املخ ــــن تع ــــة الناشــــئة ع ــــة والقومي واالجتماعي

ــــــا  ـــــــة م ــــــوث االجتماعي ــــــات والبح ــــــائن الدراس ــــــإ نت ــــــفر عن تس
.املشكلة حـول والنفسيـة 

ــدرات ــموين ملناقشــة املخ ــى ال ــول تشــمك ف ــراد وشخصــيات مــا قب إســتغالل أف
.عرب وسائل انعالم 

الوقاية والعالج 
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ة والصـحية توعية أفراد اجملتمع عرب أجهزة انعالم املختلفة للدولة باألضرار اجلسـيم
ــــى ضــــوء  ــــدرات عل ــــاطي املخ ــــن تع ــــئة ع ــــة الناش ــــة والقومي واالجتماعي

تســــــفر عنــــــإ نتــــــائن الدراســــــات والبحــــــوث االجتماعيـــــــة مــــــا 
.حـول املشكلةوالنفسيـة 

ــتغالل ــمك إس ــول تش ــا قب ــيات م ــراد وشخص ــىأف ــدراتف ــة املخ ــموين ملناقش ال
.عرب وسائل انعالم 

فـرص القضاء على مشكلة البطالة التـي يعـانى منهـا املئـات مـن الشـباا بتـوفري
ــــاء االقتصــــادي  ــــواطن ق البن ــــى امل ــــة مــــن العمــــل واالعتمــــاد عل متكافئ

بشكل رئيسي والعمل على تضييق حدة االعتماد على اخلربات األجنبية 
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ية لمبيـة التأكيد على دور األسرة ق تهيئة الظروف االقتصادية واالجتماعية والصح
الســــقوطاألبنــــاء علــــى أســــا وأقالقيــــات ســــليمة تقــــيهم مــــن شــــرط 

. ق تعاطي املخدرات وبريها من أمراال اجتماعية أقرد

.  عدادي نشر ثقافة مكافحة املخدرات والتنشئة السليمة بدأ من مدار  انفىالبدء 

ك املنحـرف املبكر للسـلوانكتشافالدعوة عرب وسائل انعالم ألولياء األمور عن كيفية 
.يتنبأ بتعاطيهم للمخدرات الةدللبناء 

ــاطى  ــواع التع ــى كافــة أن ــات عل ــيظ العقوب ــدرات وقاصــة / تغل ــى املخ ان ــار ف
.بني الشباا 
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فـة فـى كا( السـالمة مـن املخـدرات)البدء فى إنتشار املراكز العالجية وإقـرار عنصـر 
.التعيينات الوظيفية داقل الدولة 

لدولة   انعالن عن أو الموين نسلوا ونتائن مكافحة املخدرات الىت تتم دعرفة ا
( إخل... عمليات القب  على العناصر –احملاكمات )

عاطىتتداول أو بأدتشديد الرقابة على املنافة اجلمركية وعدم التهاون أو السماح 
للجانب أو أيًا ما كان من القادمني للدولة مهما كانت وظائفهم 
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هــد الكشــف الــدورد علــى تعــاطى املخــدرات قبــل انلتحــاق بالكليــات واملعاتعيــني 
.  إتعاطيالعسكرية وأثناء التجديد بشكل دورد مع القطع بأنهاء قدمة من ثبت 

ـــاة  ـــل حي ـــن أج ـــرية م ـــروابط األس ـــن ال ـــى ع ـــدم التخل ـــرد وع ـــدعم األس ال
.أسرية واحدة سليمة 
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. مشروع التدابري التي تهدف إىل القضاء على اال ار الغري تدعيم 

ـــًا  ـــاتطبق ـــاهرة لإلتفاقي ـــة ظ ـــة ملواجه ـــارالدولي ــــدرةان  ــــواد املخ ــــي امل ف
دورتهـا كمـا خلصتهـا جلنـة املخـدرات باألمـم املتحدة على شكل أسا ومبـادئ ق

: التي نصـت علـى التايلم1970االستثنائية ق جنيف بسبتمرب عـام 

ــتعماما  ــن اس ــريهم م ــدرات وتنف ــتعمال املخ ــوء اس ــار س ــاهري بأقط ــة اجلم توعي
.   ثارها الضارة
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.التخلص من السموم مرحلة 

.إحالل اراعات نافعة بدال من الزراعات الضارة 

.  معاجلة املدمنني وتأهيلهم مهنيًا واجتماعياً 

.مرحلة العالج النفسي واالجتماعي 

:مرحلة التأهيل والرعاية الالحقة وتشمل 

( . التأهيل االجتماعي -مرحلة التأهيل العملي ) 

الوقاية والعالج 



49 /49

49


