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ــي  ــة ه ــم الناهض ــات، وأن األم ــن املجتمع ــع م ــة يف أي مجتم ــدم والتنمي ــاد التق ــم عم ــباب ه الش

الــي تســتثمر يف الشــباب، وتعمــل عــى تأهيلهــم وتمكينهــم وتوظيــف قدراتهــم بالشــكل األمثــل، 

ألنهــم ثــروة األوطــان األغــى، واملــورد الــذي ال ينضــب أبــداً، واملحــرك األســايس لعجلــة التطويــر والبنــاء 

والتقــدم يف أي بلــد.
 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة- حفظه اهلل

Youth are the cornerstone of progress and development in any society. Rising nations 

are the ones that invest in the youth, prepare and empower them and utilize their 

capabilities because they are the most precious asset of nations, a resource that 

never ends, and they are the engine of growth, development and progress in any 

nation.

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the UAE
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إن إطــاق االســراتيجية املتكاملــة ملكافحــة اإلدمــان 
يف إمــارة أبوظــي )2022 - 2024(، يعكــس حرصنــا عــى 
ــل مســؤوليتنا الوطنيــة تجــاه مشــاكل املجتمــع،  تحمُّ
ومواجهــة التحديــات املختلفــة. ولعــل قضيــة اإلدمــان 
هــي مــن أخطــر املعضــات الــي تحتــاج إىل تضافــر 
الجهــود بــن الجهــات ذات الصلــة، لذلــك كانــت هــذه 
االســراتيجية هي نتاج هــذه اإلرادات املخلصة لرشكائنا 
واالتحاديــة،  املحليــة،  الجهــات  مــن  االســراتيجين 
يف  يشــاركوننا  الذيــن  والثالــث،  الخــاص،  والقطــاع 
مواجهــة أي تحديــات أو عقبــات أو قضايــا مجتمعيــة. 
ــا  ــد ذاته ــكلة يف ح ــاج املش ــدأ بع ــراتيجيتنا ال تب واس
بشــكل مبــارش فقــط، بــل باســتئصال هــذه اآلفــة 
مــن جذورهــا، عــر الكشــف املُبكــر والوقايــة منهــا ثــم 
العــاج ثــم إعــادة الدمــج األرسي واملجتمعــي لــكل مــن 
وقــع يف رِشاكهــا  ، ومــن هنــا كان شــعار االســراتيجية 
ــة  »مجتمــع آمــن مــن اإلدمــان« هــو رســالتنا الوطني
وغايتنــا املجتمعيــة وواجبنــا الحتمــي لحمايــة شــبابنا 

ــات هــذا الســلوك املدمــر. ــا مــن تداعي ومجتمعن

إن دائــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظي والــرشكاء املعنين 
ــي تقــع عــى  ــم اإلدراك بحجــم هــذه املهمــة ال عــى أت
ــل  ــود للعم ــع الجه ــع جمي ــم وض ــك ت ــم، ولذل كاهله
ــة  ــكل جه ــازم ل ــد األدوار ال ــص، وتحدي ــدؤوب واملخل ال
ــا  ــة يف هــذا الواجــب الوطــي. ونحمــد اهلل بأنن متعاون
نملــك كــوادر قــادرة عــى أداء هــذا الواجــب بكفــاءة 
جديريــن  نكــون  كــي  فّعــال،  مؤســي  وأداء  عاليــة 
ــن  ــاٍل وثم ــون كل غ ــن يبذل ــه الذي ــد وقادت ــذا البل به
إلســعادنا، ومــا دورنــا ســوى رد الجميــل لهــذا الوطــن.

معايل الدكتور مغري خميس الخيييل
 رئيس دائرة تنمية املجتمع  

The launch of the Abu Dhabi Integrated 
Strategy to Combat Addiction (2022-2024), 
reflects our efforts to assume our national 
responsibility in dealing with society’s 
problems and challenges. Addiction is perhaps 
one of the most serious problems that 
requires cooperation of relevant authorities. 
This strategy is the product of efforts of our 
strategic partners in local and federal entities, 
the private sector, and the third sector, who 
share our commitment to handling any 
challenges, obstacles or social issues. Our 
strategy does not only deal with the problem 
directly; it also seeks to eradicate it from its 
roots  through early  identification, prevention, 
treatment and rehabilitation family and 
societal reintegration. The strategy’s theme 
‘A Community Safe from Addiction’ is our 
national message, our societal goal, and our 
duty to protect our youth and community 
from the repercussions of this destructive 
behavior.

The Department of Community Development 
in Abu Dhabi and its partners is fully aware of 
the magnitude of this task, and it mobilizes all 
efforts to work diligently and define the roles 
of all parties involved in this national duty. 
We have a team that is capable of performing 
this duty with high efficiency and effective 
institutional performance, so that we give 
back to our country and our leaders who are 
exerting all efforts to make us happy. 

H.E. Dr. Mugheer Khamis Al Khaili
Chairman of the Department of Community 
Development

Abu Dhabi Integrated Strategy to Combat Addiction
االسرتاتيجية املتكاملة ملكافحة اإلدمان يف إمارة أبوظيب04







عـن االســتـراتــيــجـيــة 
About the strategy



الرؤية  
The Vision

الرسالة  
Mission

تعزيــز الوعــي والتثقيــف حــول قضيــة اإلدمــان ومنــح فــرص إلعــادة دمــج املتعافــن يف 

أرسهــم ويف املجتمــع  

 مجتمع آمن من اإلدمان 

To raise awareness and educate people about the issue of addiction and 

reintegrate recovering individuals in their families and the society. 

A community safe from addiction
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أطلقــت دائــرة تنمية املجتمــع »االســراتيجية املتكاملة 

ملكافحــة اإلدمــان 2024-2022 يف إمــارة أبوظــي«، مــن 

ــرشوع يف  ــن ال ــارة م ــع اإلم ــراد مجتم ــة أف ــل حماي أج

ــك مــن  ــف أنواعهــا، وذل ــواد املخــدرة بمختل تعاطــي امل

خــال بنــاء منظومــة متكاملــة بالتعــاون املشــرك بــن 

الجهــات املعنيــة كافــة،  يف اإلمــارة والدولــة بشــكل 

ــة  ــع وخاص ــراد املجتم ــة أف ــاهمة يف وقاي ــام، للمس ع

فئــة الشــباب مــن تعاطــي املــواد املخــدرة عــر الكشــف 

املبكــر عــن حــاالت التعاطــي قبــل تطورهــا ووصولهــا 

إىل مــرض اإلدمــان ، وتطويــر آليــات إعــادة دمــج املرىض 

املتعافــن يف املجتمــع مــن خــال خدمــات الرعايــة 

الاحقــة لضمــان اســتدامة التعــايف يف املجتمــع والحد 

مــن الوصمــة االجتماعيــة املرتبطــة بحــاالت التعاطــي. 

 

The Department of Community Development 

launched the Abu Dhabi Integrated Strategy 

to Combat Addiction (2022-2024) to protect 

community members from the abuse of 

narcotic substances of all kinds by building 

an integrated system in cooperation with 

relevant authorities in the emirate and 

the country in general. This will protect 

community members, especially young 

people, from drug abuse through early 

identification  of drug abuse cases before 

they develop into addiction. The strategy will 

also develop mechanisms for reintegrating 

recovered patients into society through 

aftercare services to ensure a sustainable 

recovery and reduce the social stigma 

associated with cases of drug abuse.  





Main objectives
أهـداف االسرتاتيجـية



إعــادة الدمــج املجتمعــي عــر توفري برامــج الرعاية الاحقة، حيث تســعى االســراتيجية 

إىل تعزيــز فــرص إعــادة دمــج املتعافن مــن اإلدمان يف أرسهــم ويف املجتمع. 

ضبــط العــرض مــن خــال املراقبــة النشــطة للحــدود وماحقــة قنــوات التوزيــع للحــد 

مــن إمكانيــة الوصــول إىل املخــدرات.

خفــض الطلــب عــى املخــدرات عــر تعزيز حمــات التوعيــة والوقايــة واعتماد سياســة 

التدخــل املبكــر لحمايــة األفــراد واملجتمــع وتحديــداً فئــة املراهقــن باعتبارهــم األكــر 

عرضــة لانجــراف خلــف تلــك اآلفــة حــول العالــم.

ــراد  ــة األف ــات كاف ــع احتياج ــب م ــة تتناس ــاءة عالي ــة ذات كف ــات عاجي ــري خدم توف

ــة. ــري العاملي ــى املعاي ــق أرق ــار وف ــف األعم بمختل
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Social reintegration of victims

Ensure that drugs are supplied only through authorized dealers, more 

active border controls, and elimination of illegal drug distribution 

networks

Conduct awareness and prevention campaigns, while adopting a 

proactive intervention policy

Facilitate treatment and rehabilitation





Activating the Strategy
تـفعـيل  االســتـراتــيــجــيــة



تتضمــن االســراتيجية مجموعــة مــن املبــادرات والــي تشــمل رفــع الوعــي املعــريف لكافــة أفــراد املجتمــع عــن 

طريــق إطــاق حمــات عــر وســائل اإلعــام املختلفــة لتعزيــز الوعــي حــول مخاطــر املخــدرات، وتغيــري الثقافــة 

املجتمعيــة حــول مــرض اإلدمــان وفهــم طبيعتــه لتقديــم الدعــم الــازم مــن قبــل األرسة واملجتمــع، إىل جانــب 

العمــل عــى إطــاق حملــة توعويــة متكاملــة عــى منصــات التواصــل االجتماعــي تســتهدف اآلبــاء والعاملــن 

يف القطاعــات املعنيــة مثــل القطــاع الصحــي والتعليمــي واالجتماعــي واألمــي وتركــز عــى التعريــف بعوامــل 

الحمايــة مــن خطــر التعاطــي.

وســتعمل أيضــاً فــرق العمــل عــى تفعيــل برنامــج توعــوي للوقايــة مــن اإلدمــان ضمن جميــع املناهج املدرســية 

بإمــارة أبوظــي، فضــاً عــن تفعيــل خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتعــاون مــع قطــاع الصحــة عــن طريــق 

تحديــد نطــاق الخدمــات عــى مســتوى نمــوذج الرعايــة والعمــل عــى وضــع الخطــط الازمــة لتفعيــل الخدمــات 

يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.
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The strategy includes a number of initiatives such as raising awareness for all members of 

society by launching media campaigns to enhance awareness about drug dangers, changing 

the societal culture about addiction and understanding its nature to provide support from 

the family and the society, and launching a comprehensive social media awareness campaign 

targeting parents and workers in the relevant sectors such as the health, education, social 

and security sectors to focus on introducing protection factors from the risks of drug abuse.

The taskforces  will also activate an awareness and prevention program in all school curricula 

in Abu Dhabi, in addition to activating primary healthcare services in cooperation with the 

health sector by defining the scope of services the level of the care model and developing 

plans to activate services in primary healthcare centers. 





Strategy Pillars
محـاور  االسرتاتيجية



محور خفض العرض

Supply Reduction Pillar

يضــم فريــق عمــل كل مــن دائــرة تنميــة املجتمــع، وزارة الداخليــة، رشطــة أبوظــيب، جمــارك أبوظــيب، املركــز الوطين 

للتأهيــل، دائــرة الصحــة، ودائــرة القضــاء. ويتمحــور العمــل حــول متابعــة قنــوات توزيــع املخــدرات واملــواد املخــدرة 

الجديــدة، وتعزيــز قــدرة اســتهداف وتفتيــش شــحنات البضائــع يف منافــذ املــوائن بإمــارة أبوظــيب، وتطويــر برنامــج 

متكامــل لتعزيــز كفــاءات وعمليــات تفتيــش وفحــص البضائــع ضمــن عمــل املؤسســات املختصــة.

The taskforce responsible for supply reduction includes representatives from the Department 

of Community Development, the Ministry of Interior, Abu Dhabi Police, Abu Dhabi Customs, 

National Rehabilitation Center, and Health and Judicial Departments. Through its existing 

efforts they will l establish regional and international alliances to share information related to 

drug distribution and related matters, enhance the ability to target and inspect cargo shipments 

at Abu Dhabi’s ports, and develop an integrated program to enhance competency to inspect 

goods 
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محور الوقاية

Prevention Pillar

يضــم فريــق عمــل كل مــن دائــرة تنميــة املجتمــع، وزارة الداخليــة، وزارة الرتبيــة والتعليــم، ودائــرة التعليــم 

ــة  ــة، وهيئ ــة األرسي ــة التنمي ــل، ومؤسس ــين للتأهي ــز الوط ــيب، واملرك ــة أبوظ ــة، ورشط ــرة الصح ــة، ودائ واملعرف

ــيقوم  ــة. س ــة األرسي ــة الرعاي ــة وهيئ ــة العام ــيب للصح ــز أبوظ ــام، ومرك ــيب لإلع ــة أبوظ ــرة، ورشك ــة املبك الطفول

فريــق العمــل عــى تنفيــذ مجموعــة مــن املبــادرات، والعمــل عــى دمــج برنامــج توعــوي للوقايــة مــن اإلدمــان 

يف جميــع املناهــج املدرســية بإمــارة أبوظــيب، وإطــاق برامــج وقائيــة ابتكاريــة تعتمــد عــى اســتخدام التكنولوجيــا 

الحديثــة وتســتهدف الشــباب، إىل جانــب تدشــن برنامــج ملســاندة مكافحــة املخــدرات بــن الشــباب بنــاًء عــى 

ــا باملركــز الوطــين للتأهيــل، وإطــاق حملــة عــى منصــات التواصــل االجتماعــي لتشــجيع  الربنامــج القائــم حالًي

أســلوب الحيــاة الصحــي الخــايل مــن املخــدرات، وإعــداد برامــج الطفولــة املبكــرة املعدلــة للتوافــق مــع احتياجــات 

األرس ذات معــدالت الخطــر العاليــة املرتبطــة باإلدمــان، وتنفيــذ برامــج مجتمعيــة لتثقيــف فئــات املجتمــع حــول 

ــدرات. ــة باملخ األرضار املرتبط

The prevention pillar taskforce will include members from DCD, the Ministry of Interior, Ministry 

of Education, Department of Education and Knowledge, Department of Health, Abu Dhabi Police, 

National Rehabilitation Center, Family Development Foundation, Early Childhood Authority, 

Abu Dhabi Media Company, Abu Dhabi Center for Public Health, and Family Care Authority.  The 

pillar taskforce will implement a set of initiatives, including integration of an awareness program 

into school curricula in Abu Dhabi, launching innovative preventive programs based on modern 

technology and targeting the youth, launching a program to support drug control among the 

youth based on the current program at the National Rehabilitation Center, launching a social 

media campaign to encourage a healthy drug-free lifestyle, preparing adapted early childhood 

programs to align with the needs of families with high risk rates associated with addiction, and 

implementing community programs to educate social segments about drug-related harms.



محور الكشف والعالج
Identification and Treatment Pillar

ــم  ــرة التعلي ــة، ودائ ــرة الصح ــم، ودائ ــة والتعلي ــع، وزارة الرتبي ــة املجتم ــرة تنمي ــن دائ ــل كل م ــق عم ــم فري يض

واملعرفــة، ورشطــة أبوظــيب، ومركــز أبوظــيب للصحــة العامــة، واملركــز الوطــين للتأهيــل، ورشكــة أبوظــيب للخدمــات 

ــة لتطبيــق  ــة، والقطــاع الخــاص. وســيتم العمــل عــى إعــداد آليــات فّعال الصحيــة، ومؤسســة التنميــة األرسي

إجــراءات الفحــص واملتابعــة واإلحالــة للعــاج؛ وإطــاق منصــات متعــددة القنــوات تعــرض معلومــات عــن 

املشــكات املتعلقــة باملخــدرات، وتتضمــن أداة للتشــخيص الــذايت وتوصيــات بشــأن العــاج؛ وتمكــن املختصــن 

“بالتعامــل املبــارش” بالكشــف املبكرعــن حــاالت اإلدمــان وتطبيــق التدخــل املناســب للحــاالت ذات خطــورة عاليــة ؛ 

وتحديــد نطــاق خدمــات الرعايــة الصحيــة وتفعيــل برامــج عــاج اإلدمــان بمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة الخاصة 

والعامــة؛ ووضــع إجــراء منظــم إلحالــة املــرىض للعــاج؛ وتطبيــق برامــج ملكافحــة تعاطــي املخــدرات عنــد الخــروج 

مــن الســجون ومراكــز رعايــة األحــداث ومراكــز التأهيــل؛ وجــذب القطــاع الخــاص لتقديــم خدمــات عــاج اإلدمــان؛ 

وتوفــر قــدرات متكاملــة للعــاج داخــل املستشــفيات للنســاء والقــر؛ إضافــة إيل تطبيــق نمــوذج عــاج مختلــط 

يشــمل عــاج املســاجن داخــل الســجون وخارجهــا

Includes Department of Community Development, Ministry of Education, Departments of 

Health, Education and Knowledge, Abu Dhabi Police, Abu Dhabi Public Health Center, National 

Rehabilitation Center, Abu Dhabi Health Services Company, Family Development Foundation, 

and the private sector. The taskforce will develop effective mechanisms to implement 

examination, follow-up and referral procedures for treatment, launch multi-channel platforms 

providing information on drug-related problems (including a self-diagnostic tool and treatment 

recommendations), enable specialists to early identify and implement intervention of high 

risk addiction cases, define the scope of healthcare services and activate addiction treatment 

programs in private and public primary healthcare centers, create a structured procedure for 

referring patients for treatment, implement programs to combat drug abuse when leaving 

prisons, juvenile care centers and rehabilitation centers; invite the private sector to provide 

addiction treatment services, provide integrated capabilities for in-hospital treatment for 

women and minors, and implement a mixed treatment model that includes treating prisoners 

inside and outside prisons.
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محور إعادة الدمج 
The Reintegration Pillar

يضــم فريــق عمــل كل مــن دائــرة تنميــة املجتمــع، ووزارة الرتبيــة والتعليــم، ودائــرة الثقافــة والســياحة، ودائــرة 	 

ــة أبوظــيب لإلعــام، ومؤسســة  ــة، ورشك ــوارد البرشي ــة امل ــل، وهيئ ــز الوطــين للتأهي ــة، واملرك ــم واملعرف التعلي

اإلمــارات لتنميــة الشــباب، ومجلــس أبوظــيب الريــايض، ومركــز أبوظــيب للتعليــم والتدريــب التقــين واملهــين، 

ومركــز أبوظــيب للصحــة العامــة، هيئــة الرعايــة األرسيــة، والقطــاع الخــاص، والجمعيــات. 

ــرز مهامــه: وضــع نمــوذج شــامل إلعــادة الدمــج املجتمعــي لدعــم األفــراد املتعافــن مــن 	  وســتكون مــن أب

اإلدمــان، وتفعيــل دور املؤسســات االجتماعيــة وجمعيــات النفــع العــام املعنيــة بمكافحــة اإلدمــان، وتطويــر 

ــة  ــج رياضي ــر برام ــاً توف ــه أيض ــمل مهام ــا ستش ــرىض. كم ــيقي للم ــين واملوس ــاج الف ــة للع ــج منظم برام

منظمــة للمــرىض املتعافــن، ونــرش ثقافــة مجتمعيــة حــول مــرض اإلدمــان مبنيــة عــى األســس العلميــة، 

ــة  ــن يف الرعاي ــر العامل ــن غ ــن م ــع املدمن ــل م ــن بالتعام ــن واملهني ــى املختص ــز ع ــج ترك ــر برام وتطوي

ــة. الصحي

• includes the Department of Community Development; Ministry of Education; Departments 

of Culture and Tourism, and Education and Knowledge; National Rehabilitation Center; 

Human Resources Authority; Abu Dhabi Media Company; Emirates Foundation for Youth 

Development; Abu Dhabi Sports Council; Abu Dhabi Center for Technical and Vocational 

Education and Training; Abu Dhabi Public Health Center; Family Care Authority, the private 

sector, and associations.

• The main tasks of the taskforce includes developing a comprehensive model for community 

reintegration to support individuals recovering from addiction, activating the role of social 

institutions and public benefit associations concerned with combating addiction, developing 

programs for art and musical therapy for recovering individuals, providing sports programs 

recovering individuals, spreading a societal culture around addiction based on scientific 

foundations, and developing programs that focus on specialists and professionals who are 

not healthcare workers and who deal with addicts.



محور املمكنات 
 The Enabling Pillar

يضــم فريــق عمــل كل مــن دائــرة تنميــة املجتمــع، وزارة الداخليــة، وديــوان ويل العهــد أبوظــيب، ورشطــة أبوظــيب، 

ودائــرة الصحــة، ودائــرة القضــاء، واملركــز الوطــين للتأهيــل، وهيئــة الرعايــة األرسيــة. وســتكون مــن أبــرز مهامــه:

وضع سياسة تكفل الحفاظ عى هوية ورسية معلومات املرىض	 

تطبيق نظام متكامل إلدارة الحاالت	 

تحديــد إجــراءات محكمــة لتســجيل ورصــد عوامــل الخطــورة يف مراحــل مبكــرة لتوفــر التدخــات املناســبة 	 

والحــد مــن رشوع التعاطــي

تشكيل لجنة متخصصة يف شؤون التعاطي واإلدمان	 

The pillar includes representatives of DCD, Ministry of Interior, Abu Dhabi Crown Prince’s Court, 

Abu Dhabi Police, Department of Health, Judicial Department, the National Rehabilitation 

Center, and Family Care Authority. Its primary tasks include:

•  ensuring patient confidentiality

• implementing an integrated case management system

• setting procedures for recording and monitoring risk factors in early stages to provide 

appropriate interventions and limit the initiation of abuse

• creating a committee specialized in matters of abuse and addiction.
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