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األطفال واملراهقون املعرضون خلطر إدمان املخدرات يف مصر

املوجز التنفيذي
ته��دف ه��ذه الورق��ة إىل دراس��ة أس��باب املع��دل املتزاي��د لتعاط��ي املخ��درات واإلدم��ان ب�ين األطف��ال
واملراهق�ين يف مص��ر من��ذ ع��ام  2004وتقدي��م توصي��ات لبدائ��ل السياس��يات ملعاجل��ة ه��ذه املش��كلة.
وفق��ا إلحصائي��ات أصدره��ا صن��دوق مكافح��ة وعالج اإلدم��ان والتعاطي ،ارتفع ع��دد الطالب الذين
يتعاطون املخدرات إىل أكثر من  ٪7.7يف عام  ،2012وقد أظهرت إحدى الدراسات أن احلشيش هو املخدر
األكثر اس��تهالكا بنس��بة  ،%58.9يليه الباجنو ( )%28.5والرتامادول ( )%22.7يف عام  .2012إال ان دراس��ة
أخرى مت إجراءها يف  2017قد أوضحت أن الرتامادول هو املخدر األكثر اس��تهالكا بنس��بة ً %83.3
نظرا
لتوفره لكونه وصفة طبية لتخفيف األمل ،وقد تبني أن تعاطي تلك املواد أكثر انتشارا بني الطالب
الذكور ( )%11.1مقارنة باإلناث ( ،)%3.7وبالنس��بة للتعاطي على مس��توى املناطق ،احتلت بورس��عيد
املرتب��ة األوىل بنس��بة  ٪15م��ن متعاط��ي املخ��درات ،وجاءت أس��يوط ( )٪10.7يف املرتب��ة الثانية ،تليها
اجليزة ( )٪10.4وأخريا القاهرة ( )٪8.7وهي بذلك أدنى نسبة تعاطي للمخدرات يف عام  .2017تبني
أن ضغ��ط األق��ران والبح��ث عن الس��عادة قد ش��كال الدوافع الرئيس��ية لتعاطي املخدرات بني الش��باب،
وقد تعامل صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي مع قضية تعاطي وإدمان املخدرات من خالل
تعزي��ز الوع��ي وإتاح��ة ً
خط��ا س� ً
�اخنا ( )16023ومراك��ز إلع��ادة التأهي��ل يف معظم احملافظ��ات ،وإنفاذ
قانون املخدرات رقم  122لعام  1989وإجراء مس��وح قياس األثر.
وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذه اجله��ود ،بل��غ مع��دل تعاط��ي املخ��درات يف مص��ر ضع��ف املع��دل العامل��ي(،)%5
و ُيرج��ع التحلي��ل ذل��ك إىل ع��دة عوامل؛ أوال :يتم توجيه قدر أكرب م��ن االهتمام لنهج العالج مقارنة
بالنهج الوقائيً ،
ثانيا :يتم بذل قدر حمدود من اجلهود يف نشر الوعي من خالل املؤسسات املختلفة،
ثالثا :يتم التعامل مع املدمنني بشكل عام كمجرمني و /أو مدانني وليسوا مرضى ،وأخريا ال يشمل
القان��ون املصري دور األس��رة واملؤسس��ات التعليمية يف منع إدم��ان املخدرات بني املراهقني.
ختلص ورقة السياسات هذه إىل أنه جيب أن يتم التحول إىل نهج قائم على األدلة يركز على الوقاية،
وجيب أن تدعم أطر السياسيات والتشريعات احلالية إصالح دور املؤسسات ذات الصلة مثل املدارس
واملن��ازل والن��وادي وغريه��ا باإلضاف��ة إىل متك�ين اجملتم��ع م��ن خ�لال زي��ادة املعرف��ة ح��ول املخ��درات
وكيفي��ة التعامل مع هذه القضية.

مشكلة املخدرات احلالية يف مصر
يظل تعاطي املخدرات وإدمانها يف مصر مش��كلة حرجة يرتتب عليها العديد من العواقب االقتصادية
واالجتماعي��ة ،وق��د أظه��رت دراس��ة أجرتها احلكومة املصري��ة يف عام  2003أن مش��كلة املخدرات تكلف
اقتص��اد الب�لاد  800ملي��ون دوالر س��نو ًيا(»مصر» ،)2005 ،ويش��مل ه��ذا املبل��غ النفق��ات عل��ى اس��تهالك
املخدرات من قبل متعاطي املخدرات وجهود احلكومة للحد من هذا الوباء ،وباإلضافة إىل ذلك ،يتبني
أن ذلك يرتبط بتزايد انتش��ار فريوس نقص املناعة البش��رية وفريوس التهاب الكبد س��ي ( ديوينج،
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بلودمي��ان ،ماي��رز ،ب��اري2006 ،؛ عراب��ي2013،؛ اليونيس��يف ،)2016 ،ووفقا للخطة الوطنية للقضاء على
ف�يروس الته��اب الكبد س��ي لع��ام  2013وتقرير املخ��درات العاملي الصادر عن مكتب األم��م املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية %51 ،من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن مصابون بفريوس التهاب الكبد سي،
ويوجد مبصر أكرب عدد من هؤالء املرضى على مستوى العامل وتنتشر بشكل كبري بني األطفال الذين
ترتاوح أعمارهم بني  15و ً 59
عاما بنسبة  ،%10باإلضافة إىل  150,000من حاالت اإلصابة اجلديدة سنو ًيا.
ويت��م تعاط��ي الباجن��و (عش��بة ّ
القن��ب) واحلش��يش (أط��راف نبت��ة القن��ب) بش��كل رئيس��ي يف مص��ر،
وق��د أظه��رت دراس��ة التقييم الس��ريع ال�تي أجراها مكتب األم��م املتحدة املعين باملخ��درات واجلرمية
يف أغس��طس  2004بالتعاون مع وزارة الصحة زيادة كبرية يف اس��تهالك عش��بة ّ
القنب ،ويش�ير التقرير
ً
أيضا إىل أن األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و ً 25
عاما يكونون أكثر عرضة لتعاطي املخدرات،
وقد تبني ً
أيضا أنه حتى ولو كان تعاطي املخدرات شائ ًعا بني الذكور الذين ترتاوح أعمارهم بني 20
و ً 30
عام��ا ،فإن عدد النس��اء الالئ��ي يتعاطني املخدرات يف ارتفاع.
وق��د أدى ع��دم س��يطرة مص��ر بش��كل كايف عل��ى التدفق��ات املالي��ة إىل الس��ماح حبرك��ة األم��وال غ�ير
املشروعة عرب القارات ،حيث مل تكن البالد لفرتة طويلة نقطة عبور لألفيون واهلريوين من جنوب
غ��رب وجنوب ش��رق آس��يا إىل إفريقي��ا وأوروبا والوالي��ات املتحدة األمريكية وحس��ب ،بل أيضا كانت
حمط��ة ش��حن للمهرب�ين النيجرييني ،وع�لاوة على ذلك مت اكتش��اف أول معمل للميثيلني دايوكس��ي
ميثامفيتام�ين يف مص��ر والش��رق األوس��ط يف حمافظ��ة اإلس��كندرية خ�لال حتقيق��ات إدارة مكافح��ة
املخ��درات واإلدارة العام��ة ملكافح��ة املخ��درات ،وذل��ك وفق��ا لتقري��ر وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة لعام
 ،2005وخ�لال ذل��ك قام��ت اإلدارة العام��ة ملكافح��ة املخ��درات املخ��درات بالقبض عل��ى أصحاب املعمل
ومصادرة املواد اخلام واألجهزة املس��تخدمة ،وقد ش��كل ذلك بداية معامل املخدرات االصطناعية يف
منطقة الش��رق األوس��ط ومصر ،واليت ييس��رها القانون املرتاخي لالجتاريف العقاقري غري املش��روعة،
ويف ع��ام  2002قام��ت مص��ر بتجريم غس��يل أموال جت��ارة املخدرات واجلرائ��م ذات الصلة وهو ما أدى
إىل مص��ادرة م��ا يف��وق  3,000,000جني��ه مص��ري ( 485,000دوالر) ،وبالتال��ي ش��رعت اإلدارة العام��ة
ملكافح��ة املخ��درات يف مكافح��ة غس��يل األموال من خ�لال التحقيقات املالي��ة يف عام .2004
وق��د صرح��ت وزارة اخلارجي��ة األمريكية يف عام  2005أن القنب يتم زراعته على مدار العام يف صعيد
مصر ،يف اجلزء الش��مالي واجلنوبي من منطقة س��يناء ،بينما يتم زراعة اخلش��خاش يف جنوب س��يناء
فق��ط يف الف�ترة ب�ين نوفمرب وم��ارس ،وعلى الرغم من ذلك تتحك��م اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات يف
الزي��ادة املس��تمرة هلذه النباتات غري القانونية عن طري��ق إزالتها وحرقها مبجرد حتديد األراضي اليت
ُت��زرع فيه��ا (مكتب األمم املتحدة املعين باملخ��درات و اجلرمية.)٢٠١٥ ،
وعل��ى الرغ��م م��ن اجله��ود ال�تي تبذهل��ا اإلدارة العام��ة ملكافح��ة املخ��درات للح��د م��ن التوف��ر املس��تمر
للمخ��درات ،فق��د أدى كل م��ن ارتف��اع مع��دالت البطال��ة والفق��ر املدق��ع والنمو االقتص��ادي املنخفض
وغي��اب الوع��ي إىل اس��تمرار زراع��ة احملاصي��ل غ�ير املش��روعة يف س��يناء ،ويعتم��د معظم س��كان ش��به
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جزيرة س��يناء على زراعة الكفاف والنفط والتعدين والس��ياحة ،ويؤدي اإلنتاج احمللي للمخدرات يف
مصر إىل إتاحتها بشكل أكرب وبأسعار معقولة لالستهالك ،وهو ما يزيد من مشكلة تعاطي املخدرات،
وخاص��ة بني الش��باب.

مشكلة املخدرات احلالية يف مصر بني املراهقني:
ميثل املراهقون حوالي  17مليون نسمة من بني  93مليون نسمة يف مصر ،وذلك ً
وفقا لتقرير منظمة
اليونيس��ف لتنمي��ة الن��شء لع��ام  ،2017ويش��كل ه��ذا القط��اع الكب�ير من الس��كان ً
أيض��ا طل ًبا كب� ً
يرا على
املخدرات وفرصة لعصابات املتاجرة يف املخدرات لفتح أسواق جديدة واستهداف عمالء جدد ( مكتب
األم��م املتح��دة املع�ني باملخ��درات واجلرمية ،حجازي) وهو ما يعين ً
أيضا أن مس��تقبل البالد يف خطر.
وقد أظهر أحدث مسح قام بإجرائه صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي أن نسبة تعاطي املخدرات
ً
استهالكا بنسبة  ،٪58.9يليه الباجنو (،)٪28.5
بني الطالب تبلغ  ،٪7.7وقد جاء احلشيش كأعلى املخدرات
والرتامادول ( ،)٪22.7واالسرتوكس ( ،)٪14.9والفودو ( ،)٪12.4واألبيرتيل ( ،)٪9.9وجاء الباركينول كأقل
ً
استهالكا بنسبة  ،٪8.7ومن بني الطالب الذين يتعاطون املخدرات يدرس  ٪ 6.4يف الثانوي العام
املخدرات
و ٪8.9يف التعلي��م الف�ني ،وق��د أظه��ر االس��تطالع أن تعاط��ي تل��ك املواد أكثر انتش��ارا بني الط�لاب الذكور
( )%11.1مقارنة باإلناث ( ،)%3.7وباإلضافة إىل ذلك تشري النتائج إىل وجود فرق يبلغ  2.3درجة مئوية يف
تعاطي املواد املخدرة بني احملافظات احلضرية والريفية ،وبالنسبة للتعاطي على املستوى اجلغرايف ،احتلت
بورسعيد املرتبة األوىل بنسبة  ٪15من متعاطي املخدرات ،وجاءت أسيوط ( )٪10.7يف املرتبة الثانية ،تليها
اجليزة ( )٪10.4وأخريا القاهرة ( )٪8.7وهي بذلك لديها أدنى نسبة تعاطي للمخدرات ،كما أن املشاركني يف
املسح ذكروا أنهم قد حصلوا على املعلومات عن املواد املخدرة من خالل األقارب ( ،)٪12.9والزمالء ()٪17.8
 ،ويف األغلب من خالل وسائل اإلعالم (.)٪72.1

األسباب املباشرة لتعاطي العقاقري بني الطالب
تأثري األقران
القبول االجتماعي
من أجل األبتكار
التجربة

%30
%19

%23
%28

مناوي مروان« ،مصر حتارب معركة خاسرة ضد املخدرات»  ،األخبار العربية  ،فرباير ٢٠١٨
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استهالك احملافظات من عام  2012حتى عام 2017
%15

بورسعيد
أسيوط

%10,7

اجليزة

%10,4

2017
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%8,7

القاهرة
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%33
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املص��در :مس��ح صن��دوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي ب��وزارة التضامن االجتماعي لعام  2012و ،2017وقد قام الفريق
باستخدامها يف رسم الشكل البياني.

تعاطي العقاقري بني الطالب من عام  2012حتى عام 2017
القنب
باجنو
ترامادول
أسرتوكس
فودو
0
أبيرتيل
باركينول
هريوين
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%22.7

%58.9
%28.5
%51.8

%14.9
%12.4
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املصدر :مسح صندوق مكافحة و عالج اإلدمان و التعاطي بوزارة التضامن اإلجتماعي لعام  ٢٠١٢و  ٢٠١٧و قد قام
الفريق باستخدامها يف رسم الشكل البياني.
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جهود ومبادرات صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي
صن��دوق مكافح��ة وع�لاج اإلدمان والتعاطي هو صندوق خاص مت إنش��اءه يف عام  1991بقرار رئاس��ي
رقم  46مبوجب القانون رقم  122لعام  ،1989ويتيح هذا القانون إنشاء مراكز عالج ملتعاطي املخدرات
وكذلك إنشاء سجون ملرتكيب اجلرائم ذات الصلة باملخدرات ،ومنذ ذلك احلني َم ّثل صندوق مكافحة
وع�لاج اإلدم��ان والتعاط��ي إحدى القنوات ال�تي يتم من خالهلا تنفيذ الربام��ج الوطنية للوقاية من
تعاطي املخدرات واإلدمان يف البالد  -من خالل دعم وتوفري العالج اجملاني للمرضى إىل جانب ضمان
إع��ادة تأهيله��م (القان��ون رقم  ،)1989 ،122ويف الوقت احلالي ال يق��وم الصندوق مبنع ومكافحة إدمان
املخ��درات وحس��ب ،ب��ل مي��ول ً
أيض��ا مش��اريع الوقاي��ة من املخ��درات ،ويق��وم بتطبيق جه��ود مكافحة
املخدرات ملنع إدمان املخدرات وعالج املدمنني من خالل سياس��ات خمتلفة.
ً
أوال :يعم��ل الصن��دوق عل��ى تعزي��ز الوع��ي م��ن خ�لال مح�لات إعالمي��ة مدته��ا  6أش��هر للوص��ول إىل
اجلماهري ،وقد حصلت محلة «أنت أقوى من املخدرات» وهي أحدث محالت الصندوق مبشاركة العب
كرة القدم الش��هري وقدوة الش��باب حممد صالح على نس��بة مشاهدة عالية أدت إىل زيادة بنسبة ٪400
يف ع��دد املكامل��ات ال�تي تلقته��ا مراكز إعادة التأهي��ل يف  ،2018 /2016وعالوة على ذل��ك مت إدراج إدمان
املخ��درات يف منه��ج العل��وم لتوعي��ة الش��باب يف مجي��ع مس��تويات التعلي��م ،ويت��م الوص��ول إىل من هم
خ��ارج نظ��ام التعلي��م بواس��طة اإلدارة العام��ة ملكافح��ة املخدرات واملنظم��ات غري احلكومي��ة ،كما قام
الصن��دوق باس��تحداث برنام��ج دبلوم مكافحة وعالج إدمان املخ��درات بالتعاون مع جامعة القاهرة.
ثان ًي��ا :يت��م تطبي��ق امل��ادة  37مك��رر (د) م��ن قان��ون املخ��درات رق��م  122لع��ام  1989بواس��طة وزارة
الداخلية ،ومن خالل تلك اإلجراءات تعامل الصندوق مع زراعة املخدرات يف شبه جزيرة سيناء إىل
جان��ب إج��راء حتالي��ل الدم للس��ائقني على الطرق الس��ريعة وعم��ال املصانع.
ً
ثالث��ا :مت إتاح��ة خ��ط س��اخن ( )16023يف معظ��م حمافظ��ات صعي��د مص��ر للمرض��ى الذي��ن يطلب��ون
املس��اعدة ،وباإلضافة إىل توفري العالج اجملاني وضمان س��رية بيانات املريض ،يقدم الصندوق فرص
عم��ل و /أو ق��روض لبدء املش��اريع التجارية للمرض��ى املتعافني.
وأخ� ً
يرا يق��وم الصن��دوق بإج��راء املس��وح كل  4س��نوات لتحلي��ل أث��ر هذه السياس��ات ،وينف��ذ صندوق
مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي بعض مبادرته من خالل املتطوعني ،ويكون معظمهم من طالب
اجلامع��ات واملعاه��د العلي��ا الذي��ن ت�تراوح أعماره��م م��ا ب�ين  18و ً 25
عام��ا ،ويتلقى ه��ؤالء املتطوعني
التدري��ب وبن��اء الق��درات من قبل الصن��دوق قبل االتصال باملرضى املس��تهدفني.

التحديات
على الرغم من السياس��ات واملبادرات الس��الف ذكرها ،يواجه الصندوق العديد من التحديات ،حيث يتم
التنسيق بشكل ضعيف بني أصحاب املصلحة يف جماالت التخطيط وإعداد املوازنات ،إذ ُيعد إدمان املخدرات
ظاهرة متعددة األبعاد ذات جوانب اجتماعية واقتصادية وتشريعية ،وبالتالي تتطلب مكافحتها جهود
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خمتلف أصحاب املصلحة ،لذا يعوق ضعف التنسيق أي جهود مبذولة ملنع تعاطي املخدرات.
ً
منخفض��ا للغاي��ة يف بع��ض اجملتمع��ات ،وخاص��ة صعي��د مص��ر األكث��ر
وكذل��ك ال ي��زال نط��اق الوع��ي
عرض��ة إلدم��ان املخدرات ،كما أن أعداد األطفال املتعاطني باملدارس قد ارتفعت بش��كل مفاجئ على
مدار العش��ر س��نوات املاضية
وعلى الرغم من مساعي احلكومة املصرية للحد من زراعة احملاصيل غري املشروعة ،أظهرت األحباث
أن هذه النباتات املخدرة ال تزال ُتزرع يف الريف املصري.
ويع��د اجله��ل املرتب��ط بالفش��ل يف االع�تراف بإدمان املخدرات كم��رض أحد التحديات الرئيس��ية اليت
يواجهها اجملتمع ،فعلى سبيل املثال يرتبط وجود مدمن يف األسرة بسوء الرتبية يف بعض اجملتمعات
املصري��ة ،كم��ا أن الب�لاد تواج��ه مش��اكل الفقر والبطال��ة اليت جترب الش��باب على اللج��وء إىل املخدرات
لتخدير إحباطهم.
إن وج��ود نق��اط دخ��ول على البحر األمحر والبحر األبيض املتوس��ط واملط��ارات يتم فيها الرتاخي يف
إجراءات املراقبة والتفتيش واحلدود بني غزة ومصر قد جعل اسرتاتيجية قطع إمدادات املخدرات
مستحيلة ،وباإلضافة إىل ذلك ،ساهم توافر وسهولة الوصول إىل الرتامادول يف السوق السوداء ً
بدال من
احلصول عليه من الصيدليات بروشتة طبية يف انتشار تعاطيه على نطاق واسع.
وقد أصبح االعتقاد بأن املخدرات أمرا عاديا يف اجملتمع املصري إحدى العقبات الرئيسية يف مكافحة
إدم��ان املخ��درات ،وميك��ن مالحظ��ة ذل��ك يف األف�لام اليت يت��م فيها تصوير ش��خصيات غني��ة وحيدة
تتعاطى املخدرات دون س��بب واضح.

أين الفجوة؟
على الرغم من اجلهود الكبرية اليت يبذهلا صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي يف حربه ضد
تعاط��ي املخ��درات يف مص��ر ،تبل��غ نس��بة إدم��ان املخدرات يف مصر ضع��ف نظريتها عاملي��ا ،وهو ما يعد
نتيج��ة لتوجي��ه اهتم��ام أكرب ملعاجلة العرض ب��دال من اختاذ التدابري الوقائية م��ن تعاطي املخدرات،
وخاصة بني الفئات الرئيس��ية من الس��كان (أطفال الش��وارع واملراهقني واألطفال ُ
الق ّصر املتنقلون)،
وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،يت��م ب��ذل جهد حم��دود يف مح�لات التوعية م��ن خ�لال امل��دارس واجلامعات ويف
املناطق الفقرية اليت يقل فيها الوصول إىل املعلومات والتعليم ،حيث يتضح غياب الوعي يف املناطق
األكثر حاجة إليه.
يت��م التعام��ل م��ع املدمن�ين كمجرمني و /أو مدانني وليس��وا مرضى ،وباإلضافة إىل ذلك ،يس��اهم يف
زي��ادة املش��كلة غي��اب دور األس��رة واملؤسس��ات التعليمي��ة يف من��ع إدمان املخ��درات ب�ين املراهقني ،لذا
يوجد حاجة إىل تعديل إنفاذ املادة  37من قانون املخدرات رقم  122لعام  ،1989ويتبني ً
أيضا ضرورة
إح��داث حت��ول يف نظ��رة اجملتم��ع ملتعاطي ومدمين املخ��درات واآلثار على اجملتم��ع يف ظل تزايد عدم
االستقرار يف مصر.
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بدائل السياسات:
 .1حتس�ين من��ط حي��اة األطف��ال وظروفه��م يف األماكن الرئيس��ية اليت يعيش��ون فيه��ا معظم فرتة
طفولته��م (املن��ازل وامل��دارس والن��وادي ،وغريه��ا) ويتع��رض ونفيه��ا ألس��باب تعاط��ي املخدرات،
حبي��ث يكون��وا أق��ل احتمالية للتع��رض للخطر.
 .2اتب��اع نه��ج جدي��د للحكوم��ة للحد م��ن تعاطي األطفال للمخ��درات ،وهو ما يتطل��ب اتباع نهج
تش��اركي يتم فيه إش��راك أصحاب املصلحة املتعددين يف نهج قائم على األدلة والوقاية واحلماية
ب��دال م��ن النه��ج احلالي القائم عل��ى العالج (تعزيز عوامل الوقاية والتقلي��ل من عوامل اخلطر).
 .3إش��راك اجملتم��ع املدن��ي  -بوصف��ه أح��د أصحاب املصلح��ة الرئيس��يني ولديه الق��درة واالهتمام
بالقضي��ة واملعرف��ة بالس��ياق  -يف تنفي��ذ االس�تراتيجيات والربام��ج واق�تراح البدائ��ل ،ويش��مل
اجملتمع��ات واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ووس��ائل اإلع�لام ومراك��ز البح��وث ،وغريه��ا.
وهناك تشكك بشأن مشاركة وزارة الداخلية ،فمن ناحية يعد دورها أساسي للغاية لفعالية العملية
بش��كل ع��ام ،وم��ن ناحي��ة أخرى مش��اركة البيانات مع كيان��ات أخرى حتى لو كان��ت حكومية قد ال
يك��ون ً
ممكنا نظ� ً�را للحالة األمنية احلرجة يف البلد.

نتائج وجدوى البدائل
 .1جي��ب دع��م اتب��اع نه��ج يركز عل��ى الوقاية يف املس��تقبل القريب من خالل جمموعة واس��عة من
األدوات املس��تدامة للتص��دي إىل حت��دي تعاطي األطفال واملراهق�ين للمخدرات ،على أن يكون هذا
بالت��وازي مع اجلهود املس��تمرة لع�لاج ومكافحة توزيع املخدرات.
 .2يع��د التنس��يق رفي��ع املس��توى ب�ين خمتلف أصح��اب املصلحة يف احلكوم��ة أمرا ضرور ًي��ا للغاية
وهو أحد احملددات الرئيسية لفعالية بدائل السياسات واالسرتاتيجيات والربامج الناجتة ،وميثل
الوقت عقبة رئيس��ية يف العمل على التنس��يق بني العديد من أصحاب املصلحة ،واليت يكون لكل
منها خططها وسياساتها اخلاصة ،وتعد اجلدوى السياسية قضية أخرى وخاصة يف حالة تغيري
جمل��س الوزراء واألولويات الوطنية للتنمية.
 .3إن تكري��س مزي��د م��ن اجله��ود جلم��ع البيان��ات وحتليله��ا والتواص��ل م��ن ِقبل خمتل��ف اهليئات
احلكومية واملنظمات الصحية الدولية س��يؤدي إىل حتس�ين صياغة السياس��ات وتنفيذها وكذلك
ختصي��ص امل��وارد وتعبئتها بش��كل مناس��ب ،ومع ذلك جي��ب ختصيص موارد مالي��ة كبرية جلمع
البيان��ات م��ن أج��ل احلص��ول على إحصاءات دقيق��ة حول الوضع يف مجي��ع أحناء البالد.
 .4ميكن أن يكون إشراك منظمات اجملتمع املدني  -مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية ووسائل اإلعالم
واملؤسسات التعليمية والبحثية ،وغريها ً -
فعاال للغاية يف زيادة الوعي مبخاطر تعاطي املخدرات
يف سن مبكرة.
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توصيات على املستوى املؤسسي:
ت�برز توصياتن��ا ض��رورة التنس��يق ب�ين وزارات التعلي��م والصح��ة والتضام��ن االجتماع��ي والش��باب
والداخلي��ة ،وجي��ب أن يرك��ز تنس��يق اجله��ود عل��ى جمال�ين وهم��ا :توصي��ل املعلوم��ات ب�ين ال��وزارات
املس��ؤولة وتنفي��ذ برام��ج الوقاي��ة م��ن املخ��درات ،وفيم��ا يتعل��ق بتوصي��ل املعلوم��ات ،ينبغ��ي عل��ى
الوزارات املذكورة أن تنس��ق خططها إلجراء فحوصات دورية للكش��ف عن تعاطي املخدرات ومس��وح
الصح��ة العقلي��ة يف امل��دارس ومراكز الش��باب املوجودة يف املناطق املثرية للقلق من أجل تيس�ير تدفق
املعلوم��ات اخلاص��ة بنتائ��ج فحوص��ات الكش��ف عن تعاط��ي املخدرات بني ال��وزارات الثالث ،وس��يؤدي
ذل��ك إىل وض��ع خط��ط عالجية فعال��ة باإلضافة إىل تكوين الوع��ي باملناطق األكثر إث��ارة للقلق واليت
تتطل��ب تدخ�لات متك��ررة م��ن وزارة الداخلي��ة وال��وزارات األخرى املس��ؤولة ،ومن ناحي��ة أخرى إن
تقديم معلومات من جانب وزارة الداخلية بشأن البالغني املتورطني يف جرائم ذات صلة باملخدرات
واألطف��ال احملك��وم عليه��م باحلب��س ألس��باب تتعل��ق بتعاطي املخدرات س��وف يس��اعد وزارة التضامن
االجتماع��ي يف تنفي��ذ التدخالت الفعالة وخطط الوقاي��ة وخطط املتابعة املنتظمة اليت متتد أيضا
إىل أفراد أسرهم ،أما عن برامج الوقاية من املخدرات اليت تهدف إىل تعزيز الثبات وتقدير الذات بني
األطف��ال واملراهق�ين وإش��راك الوالدي��ن يف املناقش��ات ،يلزم التنس��يق بني وزارات التعلي��م والتضامن
االجتماع��ي والش��باب إلدراج ه��ذه الربام��ج بفعالي��ة يف األنش��طة الدراس��ية واألنش��طة اخلارج��ة ع��ن
املنه��ج يف امل��دارس ،ونظ��را ألهمية الدور اهلام للدين يف اجملتمع املصري بش��كل عام ميكن ً
أيضا تنفيذ
برام��ج الوقاي��ة م��ن املخ��درات بالتعاون ب�ين وزارة التضام��ن االجتماعي ووزارة الصحة واملؤسس��ات
الديني��ة الرمسية يف املس��اجد والكنائ��س لتثقيف املواطنني ورفع الوعي حول تعاطي املخـــــــ��درات
والقضايا ذات الصــــ��لة
وفقا لتقارير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،أثبتت برامج التثقيف بشأن
املخدرات القائمة على األدلة مثل الربنامج األوروبي للوقاية من إدمان املخدرات فعاليتها يف
احلد من ظهور التدخني والتسمم الكحولي وتعاطي املخدرات ،حيث يقدم معلومات عن اآلثار
قصرية املدى للمخدرات من خالل سلسلة من اجللسات اجلذابة للغاية اليت تعزز القدرة على
الصمود ومهارات االتصال ،وباإلضافة إىل ذلك يقوم بدعوة الوالدين إىل حضور املناقشات حول
إساءة معاملة األطفال والعنف ضدهم وعمالة األطفال(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية.)2018 ،
مثل :دور األس��رة يف تكوين الس��لوكيات اليت تس��بب اإلدمان بني األطفال والصحة البدنية والنفسية
لألطفال والعنف وعمالة األطفال.
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اإلجراءات املوصى بها على املستوى التشريعي:
هن��اك حاج��ة إىلإص��دار تش��ريعات جدي��دة تهدف إىل احلد م��ن تعاطي املخ��درات بني
األطفال
• تعديل للمادة  37من قانون املخدرات رقم  122لعام  1989ليشمل دور الوالدين يف محاية األطفال
والتمييز بني األطفال والبالغني من حيث العقوبات.
• جي��ب صياغ��ة تش��ريع جديد يضع ح��دود للوقت الذي يقضيه األطف��ال غري املصحوبني خارج
املن��زل وذل��ك به��دف احل��د م��ن تع��رض األطف��ال للمخ��درات وتعاطيه��ا ،وق��د مت إص��دار تش��ريع
مماث��ل وتطبيق��ه يف أيس��لندا كج��زء م��ن الربنام��ج الناج��ح «الش��باب يف أيس��لندا» للس��يطرة عل��ى
إدمان املخدرات واحلد منه بني الش��باب (الوكالة التنفيذية املعنية بالرتبية والوس��ائل الس��معية
البصري��ة والثقاف��ة ،جونس��ون ،)2018 ،وفيم��ا يلي مثال عل��ى القيود الزمنية احملددة يف أيس��لندا
لألطف��ال واملراهق�ين غري املصحوب�ين بذويهم:
• خالل العام الدراسي
• جيب أن يكون األطفال الذين تبلغ أعمارهم ً 11
عاما أو أقل يف املنزل حبلول الساعة 8:00
مسا ًء.
• جيب أن يكون األطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بني  12وً 18
عاما يف املنزل حبلول الساعة
 10:00مسا ًء.
• خالل العطلة الصيفية
• جي��ب أن يك��ون األطف��ال الذي��ن تبل��غ أعماره��م ً 11
عام��ا أو أق��ل يف املن��زل حبلول الس��اعة
 10:00مس��ا ًء.
• جيب أن يكون األطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بني  12وً 18
عاما يف املنزل حبلول الساعة
 12:00مسا ًء.

توصيات على مستوى اجملتمع واألسرة:
جيب أن ختطط وزارة التضامن االجتماعي بالتنسيق مع الوزارات األخرى لتصميم وتنفيذ محالت
توعية تستهدف حتقيق األهداف التالية:
• توعية األسر واألطفال بالقوانني والتشريعات اجلديدة
• تس��ليط الض��وء على أهمية ختصيص وقت عائلي خاص باألس��رة وتأث�يره اإلجيابي على الرفاه
النفسي ألفراد األسرة بأكملهم
• تعزي��ز أهمي��ة الرياض��ة /النش��اط البدن��ي واألنش��طة اخلارج��ة ع��ن املنهج يف امل��دارس واملراكز
الثقافي��ة والرياضية
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• توعية اجملتمع باملخاطر الفسيولوجية والنفسية ملختلف أشكال تعاطي املخدرات
• رفع مستوى الوعي بالعادات الغذائية الصحية وحقائق التغذية
ً
ونظرا ألن األسرة هي عامل اخلطر الوحيد األهم بالنسبة للشباب الذين يعانون من مشاكل تعاطي
املخ��درات ،جي��ب معاجل��ة تعاط��ي املخ��درات م��ن قبل األطف��ال الذين ينتم��ون إىل اخللفي��ات املتباينة
وخمتل��ف الطبق��ات االجتماعية واالقتصادية باس��تخدام طرق وقنوات خمتلفة:
• ميكن لعائالت األطفال يف املناطق احلضرية والطبقات االجتماعية واالقتصادية العليا احلصول
على برامج مكثفة للتدريب على املهارات األسرية يف جمال الوقاية من تعاطي املخدرات ،وتكمن
فعالية تلك الربامج يف استهداف العائلة بأكملها كوحدة واحدة بهدف بناء مهارات الوالدين فيما
يتعلق مبراقبة األنشطة اليومية ألطفاهلم والتواصل معهم ووضع حدود مناسبة لسنهم ،وميكن
إجراء هذه الربامج يف املدارس والنوادي ومراكز الشباب أو غريها من البيئات االجتماعية.
• وفق��ا للنتائ��ج واالحتياط��ات ال�تي قدمته��ا منظمة الصحة العاملية ،تس��اهم التدخ�لات اهلادفة
إىل من��ع العن��ف ب�ين األف��راد والعنف ضد الذات يف الوقاية من تعاط��ي املخدرات ،لذا ميكن تقديم
برام��ج تدريبي��ة لعائ�لات األطفال م��ن املناطق احلضري��ة والطبقات االجتماعي��ة واالقتصادية
العلي��ا ملن��ع العنف من خالل تطوي��ر عالقات آمنة ومس��تقرة توفر الرعاية.
ً
ونظرا ألهمية دور املؤسس��ات الدينية وقدرتها على التواصل مع اجلماهري بش��كل جيد يف تلك
•
املناط��ق ،ميك��ن رفع وعي أس��ر األطف��ال يف املناطق الريفية والطبق��ات االجتماعية واالقتصادية
األق��ل م��ن خالل برامج التوعية اليت يتم تنفيذها يف املس��اجد والكنائس بالتنس��يق مع وزارتي
األوق��اف والداخلي��ة ح��ول القضاي��ا املتعلق��ة بالوقاي��ة من تعاطي املخ��درات مثل عمال��ة األطفال
وصح��ة الطفل و آثارها على تكوين س��لوكيات االدمان.
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اخلالصة
يعت�بر إعط��اء األولوي��ة حلماي��ة الطفل من تعاط��ي املخدرات حاجة ملحة يف ظ��ل الوضع احلالي الذي
تبل��غ فيه��ا نس��بة األطف��ال واملراهق�ين املصريني املدمن�ين أعلى من املتوس��ط العامل��ي ،وتكمن أهمية
مش��كلة تعاط��ي املخ��درات لألطف��ال يف جذورها العميق��ة اليت متتد يف اجملتمع املص��ري وتقاطعها مع
العديد من التحديات االقتصادية األخرى واملعايري الثقافية واالجتماعية اليت تتباين لتشمل األمية
وعمال��ة األطف��ال والعن��ف يف املنازل وعدم إمكانية الوصول إىل خدم��ات الرعاية الصحية اجليدة.
ل��ذا تق��دم ه��ذه الورق��ة إطا ًرا هلذه القضية اهلامة وتقرتح بدائل سياس��ات جمدية ميكنها أن تس��هم يف
مواجهة التحدي بفعاليةً ،
أوال تقرتح تطبيق نهج تشاركي قائم على الوقاية يف مواجهة هذا التحدي
وهو ما يعد ً
أمرا ضرور ًيا للغاية لتحقيق التقدم والنتائج اإلجيابية ،وعلى الرغم من أهمية العالج
ومكافحة توزيع املخدرات ،جيب أن يكون نهج احلكومة يف التعامل مع املشكلة قائما على الوقاية ً
بدال
من العالج ،ويعد التنس��يق بني مجيع أصحاب املصلحة  -وخاصة يف احلكومة  -والتعامل مع قضية
تعاطي املخدرات من املنظور املختلف لكل منها أمر بالغ األهمية ً
أيضا لتتويج اجلهود يف هذا الصدد،
وتعد توعية اجملتمع وإشراكه  -وال سيما يف املناطق احلضرية  -واالستفادة من دوره احلاسم يف العمل
على حل املش��كلة ش��رطا لتحقيق النتائج املرجوةً ،
ثانيا :ستس��اعد دراس��ة وفهم البيئات اليت ينش��أ
فيها األطفال يف مصر على تغيري أمناط حياتهم وختفيف عوامل اخلطر يف حميطهم ،وتعد املدرسة
والعائلة البيئتان األكثر أهمية ،لذا جيب اختاذ خطوات ملس��اعدة األطفال على النمو يف بيئة صحية
بعي��دا ع��ن التع��رض لتعاط��ي املخدرات من خالل العمل عل��ى زيادة وعي أولياء األم��ور وبناء قدرات
موظفي املدرسة وحتديث املناهج الدراسية ،وأخريا ُيعد التدخل التشريعي ضرورة لتوفري األساس
جلميع التدخالت وضمان توافقها مع القوانني الدولية حلقوق الطفل.
ال ش��ك أن من��ع ومكافح��ة تعاط��ي وإدم��ان األطف��ال واملراهق�ين للمخ��درات أم��ر بال��غ األهمي��ة لتقدم
مصر ،ليس فقط من منظور إنساني وثقايف حلماية فئة عمرية ضعيفة متثل أساس اجملتمع املصري
املس��تقبلي ،ولكن ً
أيضا من منظور اقتصادي حلماية جودة القوى العاملة املس��تقبلية يف مصر.
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ملحق :اتفاقيات دولية خمتلفة حول مكافحة املخدرات:
للمخ��درات آث��ار مدم��رة عل��ى األفراد واجملتم��ع ككل ،ويعد ارتف��اع معدالت اجلرائ��م مثل االغتصاب
والس��رقات وحوادث الطرق واخنفاض معدالت اإلنتاج من اآلثار الضارة الرئيس��ية إلدمان املخدرات،
ل��ذا مت ب��ذل العدي��د م��ن اجله��ود ملواجه��ة هذا اخلطر والس��يطرة علي��ه خاصة على اجلبه��ة الدولية،
وللتوضي��ح تش��مل االتفاقي��ات الرئيس��ية الثالثة ملكافحة املخ��درات على الصعيد الدول��ي :االتفاقية
الوحيدة للمخدرات لس��نة 1961بصيغتها املعدلة مبوجب بروتوكول  1972واتفاقية املؤثرات العقلية
لس��نة  ١٩٧١واتفاقي��ة األم��م املتحدة ملكافحة االجتار غري املش��روع يف املخ��درات واملؤثرات العقلية لعام
 1988واالتفاقي��ات املراقب��ة الدولي��ة للمخ� ّ�درات ومكت��ب األم��م املتح��دة املع�ني باملخ��درات واجلرمية،
نوفم�بر  ،2013ل��ذا مت العم��ل على العديد من التجارب واالتفاقيات منذ عام  1961ملكافحة هذا اخلطر
وإنقاذ اإلنسانية.
أوال :تعت�بر االتفاقي��ة الوحي��دة للمخ��درات لس��نة 1961بصيغته��ا املعدل��ة مبوج��ب بروتوك��ول 1972
واح��دة م��ن أه��م االتفاقي��ات ملكافحة تعاط��ي املخدرات ،وحتتوي عل��ى  51م��ادة ومت صياغتها خبمس
لغ��ات وه��ي :الصيني��ة واإلجنليزي��ة والفرنس��ية والروس��ية واإلس��بانية ،وباإلضافة إىل ذلك يتس��اوى
ط��ول ن��ص االتفاقي��ة يف كل من هذه اللغات ،وتتناول م��واد هذه االتفاقية تعريف املخدرات وحتديد
أنواعه��ا وحتدي��د االس��تخدام الط�بي للعقاق�ير ووض��ع ح��دود لتوزيعه��ا وزراعتها وجتارته��ا وحتديد
األف��راد املس��موح هل��م باحلص��ول عليها ووض��ع القواعد والقوان�ين للتعامل مع أي ش��خص خيالف هذا
القان��ون ،وبالتال��ي تع��د ه��ذه االتفاقية إط��ا ًرا لتقنني تناول العقاق�ير وجتارتها.
ثان ًيا :حتدد اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  ١٩٧١نظام ملكافحة الطلب على املؤثرات العقلية وتعاطيها
عل��ى الصعي��د الدولي ،كما أنها تعمل على الس��يطرة عل��ى العديد من العقاقري االصطناعية بنا ًء على
توفره��ا لالس��تهالك م��ن جهة وعملية الش��فاء من ناحية أخرى ،وحتتوي ً
أيض��ا على األمساء الدولية
غري املسجلة امللكية واالسم الكيميائي لكل عقار ،على سبيل املثال :ميزوكارب وامسه الكيميائي
)3-( α-Methyl phenethyl)-N-(phenyl carbamoyl) syndrome imine
 ،لذا تعد هذه االتفاقية مرج ًعا ً
مهما ألمساء املخدرات ومكوناتها الكيميائية.
وباإلضاف��ة إىل االتفاقي��ة الوحي��دة للمخ��درات لس��نة 1961بصيغته��ا املعدلة مبوج��ب بروتوكول 1972
واتفاقي��ة املؤث��رات العقلي��ة لس��نة  ،١٩٧١يوج��د اتفاقي��ة س��ارية أخ��رى وه��ي اتفاقي��ة األم��م املتحدة
ملكافح��ة االجت��ار غري املش��روع يف املخ��درات واملؤث��رات العقلية لع��ام.1988
وتضم هذه االتفاقية وس��ائل عديدة ملكافحة االجتار باملخدرات باإلضافة إىل تدابري مكافحة غس��يل
األموال وتسريب السالئف الكيميائية ،وعالوة على ذلك توفر االتفاقية مساحة تلزم مجيع البلدان
مبكافح��ة املخ��درات ،عل��ى س��بيل املث��ال فيما يتعلق بتس��ليم جتار املخ��درات والتس��ليم املراقب ونقل
الدع��اوى ،كم��ا أنها تعرض جدولني للمخدرات وفقا التفاقية أكتوبر.2017
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ويف اخلت��ام ميك��ن إدراك اجله��ود الب��ارزة اليت تبذهل��ا املنظمات الدولية وخاصة جه��ود األمم املتحدة،
وتش��مل هذه اجلهود مكافحة وتقييد تعاطي هذه املنتجات اخلطرة وجتارتها وزراعتها وحتضريها،
إال أن ه��ذه االتفاقي��ات ل��ن تنج��ح أو تصب��ح فعال��ة إذا مل يت��م ب��ذل جه��ود كافي��ة م��ن جان��ب البلدان
واجملتمعات والشعوب ،لذلك على األفراد واملسؤولني أن يؤمنوا خبطورة التداعيات املدمرة للمخدرات.
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