
برنامـــج الملتــقى

حفل إطالق مركز 
اليوم األولحماية الدولي

28 أبريل 2019

السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة  10:03 - 10:00

القرآن الكريم  10:05 - 10:03

فيلم وثائقي حول ملتقى حماية الدولي  10:10 - 10:05

كلمة شرطة دبي     10:15 - 10:10

أوبريت »شباب الوطن«   10:20 - 10:15 

إطالق تطبيق حماية  10:20              

افتتاح المعرض   10:40 - 10:20

الجلسة الرئيسية  11:20 - 10:40
الحوار الشبابي مع صناع القرار والمسؤولين والخبراء حول   
النظرة المستقبلية لقضايا المخدرات 



المحور األول: تحديات الفجوة المعرفية والعلمية وانعكاساتها في    
مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية  

رئيس الجلسة

معالي الدكتور عبد المجيد بن عبداهلل البنيان 
رئيس جامعة نايف العربية  للعلوم األمنية 

إنتاج األفيون وتهريبه: الفجوات المعرفية والبحثية    11:50 - 11:30

الدكتور علي وردك
أستاذ علم الجريمة

قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة جنوب ويلز -بريطانيا

أدوار منهجية التدريب وانعكاساتها في تعزيز خبرة المؤسسات األمنية    12:10 - 11:50
والتعليمية والبحثية في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية  

الخبير مصطفى أرتين
منسق مشاريع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   
والمعني بشؤون إنفاذ القانون في منطقة مجلس التعاون الخليجي                      

نحو منهج علمي عابر للتخصصات لمكافحة المخدرات والمؤثرات     12:30 - 12:10
العقلية والوقاية منها.. تجربة مصر نموذجًا   

الدكتور عمرو عثمان
مساعد وزير التضامن - مدير عام صندوق مكافحة وعالج اإلدمان 

جمهورية مصر العربية0 

مناقشة مفتوحة  12:45 - 12:30

12:45 - 13:00  استراحة الصالة

برنامـــج الملتـــقى



برنامـــج الملتقى

المحور الثاني: مدى العالقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات 
التعليمية والبحثية وآليات تعزيز الشراكة المستدامة بينهما

رئيس الجلسة

سعادة العميد حسين الشبلي 
مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات - مجلس وزارة الداخلية العرب 

المؤسسات األكاديمية األمنية وأدوارها في تعزيز البرامج التعليمية     13:20 - 13:00
المعنية بمكافحة المخدرات بين الواقع والطموح    

الدكتور أحمد عرابي
رئيس قسم البحث والتحقيق الجنائي - أكاديمية شرطة دبي 

خبير أول جاسم العوضي
أستاذ مساعد  - أكاديمية شرطة دبي

دور المؤسسات العالجية في دعم البحوث األكاديمية لمواجهة     13:40 - 13:20
تعاطي المخدرات واإلدمان عليها  

السيد ديفيد روبيرت ريتشاردز
المدير التنفيذي لمركز بريناويل إلعادة التأهيل من تعاطي المخدرات   
والكحوليات                     

الجهود التعليمية لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية في مواجهة    14:00 - 13:40
المخدرات النفسية المستحدثة   

الدكتور خالد مسعود
رئيس قسم الكيمياء الجنائية وأستاذ مشارك: تحليل السموم والمخدرات 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  

مناقشة مفتوحة  14:20 - 14:00

استراحة الغداء  14:20               
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اليوم الثاني
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المحور الثالث: البرامج االجتماعية والفنية ودورها التعليمي والتدريبي 
في مواجهة المخدرات

رئيس الجلسة

الدكتور صالح سليمان الفائز  
مستشار بوزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية 

المنهجية العلمية لمعايير الوقاية خاصة الوقاية في المدارس وفي األسر  09:20 - 09:00

الدكتور الخبير وديع معلوف
خبير تقييم برامج الوقاية في األمم المتحدة 

توظيف األبعاد االجتماعية والثقافية في الوقاية من المخدرات من     09:40 - 09:20
خالل المناهج التعليمية  

 األستاذة/ عائشه عبيد جمعه المهيري
رئيس قسم التقويم والتجريب والمتابعة - مناهج الصفوف العليا 
وزارة التربية والتعليم - اإلمارات العربية المتحدة 

توظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بناء المناهج     10:00 - 09:40
التعليمية .. قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية نموذجا  

سعادة السفير الدكتور أحمد علي المسقطي
السفير الكويتي لدى األمم المتحدة للتعليم لمنطقة الخليج وشرق إفريقيا  

المستشار الخاص لألمين العام  
مؤسس مبادرة #طيب-خاطرهم 

العالقة التبادلية بين الدراسة األكاديمية وظاهرة المخدرات.. السينما    10:20 - 10:00
والدراما نموذجًا  

األستاذ الدكتور هشام جمال الدين حسن
نائب عميد المعهد العالي للسينما     
أكاديمية الفنون – وزارة الثقافة المصرية 

مناقشة مفتوحة  10:40 - 10:20

استراحة  11:00 - 10:40



ملـتـــــقى حمـــايــــــة الدولــــــي32

جلسة خاصة  

برنامج فواصل لتعليم مهارات الحياة في المدارس   1 1:4 5  - 1 1:0 0

األستاذ الدكتور بيير فان كريفت 
محاضر علم الوقاية في جامعة غينت،  بلجيكا 

يعــد الخبيــر الدولــي بييــر كرفــت مــن أبــرز خبــراء بنــاء وتصميــم المناهــج 

التعليميــة للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وقــد صمــم 

برنامــج )فواصــل( للوقايــة مــن تعاطــي الكحــول والتدخيــن والمخــدرات 

ــة  ــن حال ــي م ــور التعاط ــع تط ــى من ــل عل ــك للعم ــا، وكذل ــد منه أو للح

ــرة إلــى حالــة إدمــان.  عاب

ويتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج التعليمــي فــي أوروبــا، وقــد ترجــم إلــى لغــات 

ــات  ــف قطاع ــن مختل ــعة م ــريحة واس ــا لش ــه مالئم ــا جعل ــدة مم عدي

ــي.  ــع الطالب المجتم

ــرار  ــن أض ــالب ع ــباب والط ــات للش ــر معلوم ــى توفي ــج عل ــل البرنام ويعم

المخــدرات تعمــل علــى تعزيــز ثقافتهــم العلميــة وتتحــدى معتقداتهم 

وأفكارهــم الســائدة عــن تعاطــي تلــك المــواد. 

ــى  ــرف عل ــى التع ــة عل ــاعد الطلب ــات تس ــرح آلي ــى ط ــج إل ــدف البرنام ويه

المــدى  وقصيــرة  بعيــدة  والحيويــة  والنفســية  االجتماعيــة  العواقــب 

المرتبطــة بتعاطــي تلــك المــواد.   

استراحة  12:00 - 11:45

برنامـــج الملتقى

ملـتـــــقى حمـــايــــــة الدولــــــي32



المحور الرابع: مسؤوليات وأدوار المؤسسات الوطنية الحكومية 
والخاصة في دعم المؤسسات األمنية والتعليمية لمواجهة المخدرات.

رئيس الجلسة

سعادة الدكتور أمين األميري 
الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص 
وزارة الصحة - اإلمارات العربية المتحدة 

الُعمالت الرقمية: التحديات وتقصي الحقائق وآليات إدراجها في     12:20 - 12:00
المناهج األمنية    

الخبير أوليسكي فيشينكو
مستشار مكافحة غسيل األموال في البرنامج الدولي لمكافحة 

غسيل األموال )برنامج مكافحة غسيل األموال التابع لمكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة( 

قيمة المهارات األسرية: الوقاية بين العائالت التي تعيش في سياقات    12:40 - 12:20
إنسانية مفعمة بالتحديات والصلة بالوقاية من المخدرات والعنف     

وتطوير الصحة العقلية  

الدكتورة آالء الخاني 
مستشارة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
باحث مساعد في جامعة مانشستر، قسم علم النفس والصحة   
العامة  

                     

دور المناهج التعليمية في التصدي لخطر المخدرات من منظور     13:00 - 12:40
مستقبلي    

الدكتورة ليلى الهياس
رئيس لجنة سياسة الوقاية 
مجلس مكافحة المخدرات - برنامج سراج 
اإلمارات العربية المتحدة 

مناقشة مفتوحة  13:20 - 13:00

التوصيات وختام اليوم الثاني  13:30 - 13:20

استراحة الغداء  13:30              

نهاية اليوم الثاني     

برنامـــج الملتقى



برنامـــج ورش العــمل

برنـــامـج
اليوم األولورش العمل

28 أبريل 2019

الورشة األولى )دورة تدريبية(: 	10:00 - 08:00
“مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر    	

اإلنترنت الخفي”  

العقيد/ عمار مصطفى السيد    
آمر كلية تدريب الضباط - األكاديمية الملكية للشرطة - مملكة البحرين

	

الورشة الثانية: 	13:30 - 12:00

“الدور المجتمعي للمؤسسات في الوقاية من المخدرات وتأثيراتها السلبية”  

الدكتورة هدى السويدي 	
مدير إدارة الفئات األكثر ُعرضة للضرر 
هيئة تنمية المجتمع - حكومة دبي

الورشة الثالثة )جلسة شبابية(:  14:30  - 13:30
“دور الشباب في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.”  

تنظيم مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي  
ومجلس الشرطة النسائي إلسعاد المجتمع 

نهاية اليوم األول     

دورة تدريبية تنظمها جامعة نايف بالتعاون 
مع مركز حماية الدولي بشرطة دبي



برنامـــج ورش العــمل

اليوم الثاني

29 أبريل 2019

الورشة الرابعة: 	09:30 - 08:00
تحديات جريمة غسل األموال ودورها في تمويل االتجار غير المشروع   	

بالمخدرات والمؤثرات العقلية  

الخبير أوليسكي فيشينكو     
مستشار مكافحة غسيل األموال في البرنامج الدولي لمكافحة غسيل 

األموال )برنامج مكافحة غسيل األموال التابع لمكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة( 	

الدكتور باسم الفقير  
خبير بالمكتب العربي لشئون المخدرات

منسق الدورة 

الورشة الخامسة: 	11:00 - 09:30
دور الطالب في الوقاية من المخدرات 	

الدكتور عبداهلل األنصاري 	
مدير إدارة التوعية بمركز إرادة للعالج والـتأهيل - دبي 

الورشة السادسة: 	12:30 - 11:00
حماية النشء من خطر المخدرات   

المدرب عبيد حارب الكعبي 	
أخصائي اجتماعي ومدرب معتمد

وزارة التربية والتعليم -اإلمارات العربية المتحدة

نهاية اليوم الثاني     


