
 
 

 

 مؤتمر: )من أجل اقتصاد واعد... ال للمخدرات(

 2019إبريل  17تنظيم: جمعية رجال األعمال المصريين 

 

 :المقترحات والتوصيات

 بشأن توصيف ووصف التعاطي -1

عمل جلسة مناقشة داخل لجنة الشئون أفاد المتخصصون والمعنيون والمهنيون والخبراء بضرورة 

ك وذل التشريعية بمجلس النواب بحضور خبراء السموم واإلدمان الدوليين من األطباء المصريين

 للوقوف على اآلتي:

 دمن(المواصفة القياسية النهائية لتعريف )المتعاطي( و)المتعاطي العرضي( و)الم -أ

تحديث مواصفة التحاليل، ومددها الزمنية لتحديد المتعاطي، والمتعاطي العرضي وكيفية الفصل  -ب

 والتفرقة بينهما حتى ال يحدث لغط أو خلل عند تنفيذ القانون

تحديد المعامل المعتمدة، وجهات االعتماد، وقدرة هذه المعامل على استيعاب األعداد وإعداد النتائج  -ج

 والدقة المتناهية لضمان نفاذ تطبيق القانونبالسرعة 

 

 :بشأن شمول التشريع الجديد التحليل اإلجباري للمخدرات -2

 لموظفي القطاع الخاص التحليل للمخدراتهناك توصية ومقترح بضرورة أن يشتمل القانون على حق 

والجامعية  ( والمهن الحرة وطالب المرحلة الثانويةفي حالة طلب إدارات الشركات الخاصة ذلك)

وأساتذة الجامعات على أال يستثنى أحدا، مع وضع مادة أو فقرة ملزمة بأن يكون تحليل المخدرات أحد 

إذا طلبت إدارات )مستندات وأوراق االلتحاق بوظائف القطاع الخاص في كافة الدرجات الوظيفية 

ل في االستغناء عن ، كما يجب أن يعطي القانون الحق الكامل لصاحب العم(الشركات الخاصة ذلك

المتعاطي الفعلي المستمر والمدمن وذلك بعد التثبت بصفة قاطعة بتوافر أحد التعريفات الواردة وطبقا 

 للقانون.

 

 :فيما يتعلق بالوعي والتوعية -3

االستمرار في خطتها الدعائية لمحاربة اإلدمان مع ضرورة  وزارة التضامن االجتماعيأن تتبنى  -أ

لبي ونمط مختلف لزيادة التوعية نحو التأثير السالتنسيق لتكثيف البرامج وتطويرها بجودة مختلفة 

 للمخدرات اقتصاديا واجتماعيا وسلوكيا وصحيا

مية نتجة للدراما اإلعالالتنسيق مع كافة الجهات اإلعالمية والم وزارة التضامن االجتماعيأن تتبنى  -ب

والتليفزيونية والسينمائية بغرض العمل على تغيير النمط المعروض الحالي سواء في معالجة قضية 

المخدرات أو تجسيد صورتها أو األعمال التي من شأنها التشجيع بصورة غير مباشرة على تفشي 

 ال من:ورة أن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كرالظاهرة، مع ض

 



 
 

 

o خبراء هيئة الرقابة على المصنفات الفنية 

o دمانإلخبراء وأساتذة السموم وا 

o كافة األعمال الفنية التي تتعلق  ةأخصائيون معالجة مجتمعية من وزارة التضامن االجتماعي لمراجع

جازتها لخدمة السيطرة إيجابي وإلبقضية المخدرات قبل اعتمادها لضمان خروجها بالشكل والشق ا

 .ةعلى هذه الظاهر

 ةوضع خطب رة التعليم العالى والبحث العلمييضا وزاتربية والتعليم والتعليم الفني وأوزارة الج.  قيام كل من 

يمية( تحذر من خطورة المخدرات ممنهجة تضمن الخروج بمناهج تربوية ودراسية )لكافة المراحل التعل

ار السلبية لهذه ثلديها وعي تام باآلجيال أ ةأالمجتمع بحيث يتم تنشثيرها السلبي وانعكاساتها على الفرد وعلى وتأ

 الظاهرة.

العاملة  ىوزارة التضامن االجتماعي ووزارة القوح.  ضرورة وضع خطة عاجلة ومشتركة بين كل من 

 -ومحددة للتعامل مع الظواهر التالية: ةلية واضحلوضع آ دارة العامة للمرور(إلووزارة الداخلية )ا

o مواقف االنتظار الحر )السياس( بالشوارع. عمال 

o طفال الشوارع.أ 

o .سائقي المركبات الخفيفة والدراجات النارية والتوكتوك 

 وذلك لحصرهم وتصنيفهم وحمايتهم من الدخول في طريق المخدرات 

 

 -ة:ت الشرطية والقضائية ودعم المكافحجراءاإل. ا4

الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات ولكن كان من الواضح خالل الجلسات والمناقشات 

 -تي:آلهناك توصيات ومقترحات لدعم هذا الجانب شملت ا

عدد لالجمهورية وتزويدها با ىمكافحة المخدرات على مستو مكاتبللتوسيع وزيادة  وزارة الداخليةدعم  -أ

 المطلوب.جراءات ومحاضر الضبط بالشكل الكافي المدرب فيما يتعلق بإ

ذ كافة المنافأداء للرقابة على  داريةإلتشكيل لجنة عليا من وزارة الداخلية وهيئة الرقابة اضرورة  -ب

 جهزة ومعدات حديثة للكشف عن المخدرات والتشديد في ذلك.مع تزويد المنافذ بأالحدودية 

 

 



 
 

 

 ن التجديداتبشأ العامةعلى والنيابة ألمن قبل وزارة العدل ومجلس القضاء ايجاد حل عاجل ضرورة إ -ت

شهور وربما  9 – 8 إلىالطويلة للحبس االحتياطي في قضايا التعاطي والتي تصل في بعض الحاالت 

إلى أربعة آالف جنيه شهريا تتحملها الدولة للمتهم الواحد وتتكبد  قد تصل ةوهذه تعد تكلفة مرتفع سنة

ألف جنيه مع أول  20ضايا التعاطي إلى أسرته مثلها، لذا التوصية انحصرت في "رفع الكفالة في ق

 تجديد"

يحمي من جيدا و إيراداوهذا األمر سوف يوفر الكثير من النفقات التي تتكبدها الدولة، كما سيضيف لها 

 أالذي يخرج منه المتهم بصورة أسو استمرار المتعاطين الجدد داخل مجتمع السجون االحتياطي

 

 الطالب: الحد من انتشار الظاهرة في مجتمع -5

لق تعتوبة رادعة للمتعاطين من الطالب إجراء تحليل إجباري لطالب الثانوية مع ضرورة وضع عق -أ

من مجموع الثانوية  %5 – 3بتأهيلهم والتحاقهم بالجامعات والمعاهد العليا على سبيل المثال خصم 

ايا متهم السابق في قضالعامة، وهناك بعض العقوبات المقترحة لحرمان المتعاطي المستمر والمدمن وال

المخدرات من االلتحاق بالجامعات، على أن تتولى الدولة تأهيله في مصحات مؤهلة خارج الحضر 

 تعد في المحافظات النائية كمعسكرات تأهيل وإنتاج وعودة للحياة السليمة.

تها الضرورة توافر معامل معتمدة حديثة، دقيقة، سريعة، قياسية ومتحركة على سيارات أسوة بمثي -ب

المتوفرة على مستوى العالم، على أن تنتشر داخل الجامعات إلجراء الكشف الدوري اإلجباري 

 والعشوائي وهناك المقترحات اآلتية بشأن التعاطي:

o  شهور للتحليل مرة أخرى بنفسه وفي حال االستمرار يحرم من  4التعاطي ألول مرة يأخد إنذار لمدة

 دخول االمتحان

o  للكشف العشوائي وفي حال استمراره يتم حرمانه لمدة سنة دراسية من دخول االمتحان يعاد مراجعته

 (أالسابق اإلشارة إليها في البند )ويرسل للمصحات 

o  في حال عودته من السنة التأهيلية واندماجه مرة أخرى في الحياة الجامعية ومراجعة تحليل المخدرات

 إحالته للقضاء وفقا للقانونإذا عاد للتعاطي وثبت ذلك بالتحاليل فيتم 

 

 التأهيل وإعادة التأهيل: -6

 بمناقشة التأهيل وطرق وكيفية العالج ووسائله وتكلفته فقد جاءت المقترحات والتوصيات على النحو التالي:

إنتاجية  –داخلية  –االهتمام بعمل مصحات استشفائية متكاملة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص  -أ

على أن يتوافر بها تنوع  الغردقة( –المنيا الجديدة  –مطروح  –النائية )الوادي الجديد في المناطق 

 وحدات إنتاج صغيرة(... الخ –ورش صيانة  –إنتاج حيواني  –إنتاجي وملحقا بها إنتاج زراعي 

 



 
 

 

 جمع الحرفيين والمهنيين المتهمين في قضايا تعاطي وتشغيلهم وإعادة تأهيلهم خالل مدد العقوبة -ب

داخل ورش ومراكز خدمات وصيانة تقدم خدماتها للجمهور بحيث يتقاضى المتعاطي دخال خالل 

رج لنفس الشخص )خارج امن دخله بنفس المهنة والخبرة بالخ %25فترة العقوبة والتأهيل ما يعادل 

 العقوبة(

 ة محافظاتاالهتمام بتوفير العديد من المصحات ومراكز التأهيل والعمل على انتشارها في كاف -ج

مصر لكن يتم إنشاؤها وطرحها في مشروعات شراكة استثمارية بين القطاع الخاص واالستثماري 

 على أن توفر له الدولة األرض والتراخيص وجزء من األيدي العاملة.

 المعامل واألجهزة والمعدات: -7

تحديث المعامل وإجماع من خالل المناقشات واستعراض إمكانيات الدولة مع التأكيد على ضرورة توفير و

الحضور والمهنيين والمختصين على دقة معامل الطب الشرعي في تحليل المخدرات جاءت التوصيات على 

 النحو التالي:

سنوات بحيث تكون الدولة قد أعدت العدد الكافي من المعامل المتخصصة  5ضرورة عمل خطة خالل  -أ

 على مساعدة القضاءالجمهورية على أن تكون قادرة والمعتمدة والموزعة توزيعا جغرافيا على مستوى 

 ا المخدرات بالدقة والسرعة والحجم المطلوبفي إنجاز قضاي

ضرورة توفير عدد من المعامل الحديثة السريعة الدقيقة المعتمدة والمتنقلة بحيث تتواجد مع األكمنة  -ب

حفظ ار السريع لعينات المخدرات والتالمنتشرة أمنيا على الطرق السريعة واإلقليمية وذلك إلجراء االختب

وسائقها في حالة أن نتيجة التحليل إيجابية، مع تغريم مالك المركبة غرامة نقل المركبة على المركبة 

إلى أماكن حجز مجهزة ومؤمنة، على أن يتم إيجار مكان الحجز طوال مدة العقوبة المقررة لحجز 

 المركبة المعنية

الطرق وما ينتج عنها من إهدار المال العام بسبب تحطيم شبكة الطرق وذلك للحد من انتشار حوادث 

 وما تتكبده الدولة من أموال في عمليات التجديد واإلصالح

 

 توحيد الجهود: -8

ورة بضر صندوق مكافحة اإلدمان التابع لوزراة التضامن االجتماعيبعد المناقشات جاءات التوصية بقيام 

اد مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمجالس عمل بروتوكول تعاون مشترك وج

المتخصصة بغرض توحيد الجهود في التوعية واالنتقال إلى كافة ربوع مصر من خالل التواصل المباشر 

 والتوعية المباشرة بأضرار المخدرات

 

 التمويل: -9

بالطبع لكي نحقق اقتصادا واعدا بال مخدرات، ولكي ننفذ الخطة المتكاملة والتي جاءت معظم التوصيات 

وفي ظل محدودية ميزانية الدولة وما تتطلبه موازنة وزارات الصحة والداخلية والتضامن االجتماعي لخدمتها، 

 من أجل تحقيق هذا المشروع فإننا اقترحنا اآلتي:



 
 

 

o  وتدشين حملة لجمع التبرعات له مع دعوة القطاع الخاص  مكافحة المخدراتصندوق لدعم إنشاء

 ومجتمع رجال األعمال للمساهمة والتبرع

o تكون مراكز التأهيل والمصحات شراكة استثمارية ومنتجة لهذا الغرض وتتحمل تكاليفها 

o ( على كافة المخالفات المرورية 10يتم إضافة مبلغ رمزي )لدعم مشروع  جنيهات على سبيل المثال

 القضاء على المخدرات

o ة هذه دوع ال للمخدرات وال سيما بعد زياأن يتم توجيه الكفاالت الخاصة بقضايا التعاطي إلنجاح مشر

 الحصيلة كما جاء في المقترحات والتوصيات.


