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أ.د/ أحمد أبو العزايم
استشارى الطب النفسى 

وعالج اإلدمان
النوعى  االت��ح��اد  رئ��ي��س 

املصرى للوقاية من اإلدمان جهات  بيين  التشبيك  تييم  حيث   
من   

ً
وكييا ذكرها  السالف  التعاون 

النفسية  للصحة  املصرية  الجمعية 
للجمعيات  املصرى  النوعى  واالتحاد 
األهييلييييية لييلييوقيياييية مييين االدمييييان 
للطب  العزايم  أبييو  دار  ومستشفى 
وذلييك  اإلدمييييان  وعييياج  النفسى 
على  املشروع  تنفيذ  فى  للمشاركة 
من  أشهر   6 ملدة  نموذجى  يكون  أن 
نهاية  حتى   2016 أغسطس  بداية 
الوايلي  أحياء  يناير 2017 وذلك فى 
وعابدين  واألزبكية  الشعرية  وباب 
من  طفل   100 حييوالييى  الستهداف 
الحرفين  وصغار  العاملن  األطفال 
باملحات والورش واملصانع باإلحياء 
العمل  ورشييية  وحييضيير  املستهدفة 
وخريجن  طلبة  من  متطوع   21 عدد 
وأقسام  االجتماعية  الخدمة  كليات 
النفسية  والييصييحيية  اليينييفييس  عييلييم 
النفسية  الصحة  ماجيستير  وطلبة 
 
ً
كا وبحضور  املختلفة  بالجامعات 

العزايم  ابييو  احمد  محمد   / د  ميين 
وعيياج  النفسى  الييطييب  اخييصييائييى 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  و  اإلدمان 
النفسية  للصحة  املصرية  الجمعية 
نائب  العزايم  أبو  احمد  محمود  ود/ 
االجتماعى  التضامن  جمعية  رئيس 
املخدرات  ومكافحة  املسكرات  ومنع 
فليفل  موسى  املجيد  عبد  محمد  ود/ 
استاذ الصحة النفسية بكلية التربية 
إدارة  مجلس  وعضو  األزهر  جامعة 
للجمعيات  املصرى  النوعى  االتحاد 
األهلية للوقاية من اإلدمان وأ/ اسام 
التضامن  جمعية  مدير  السيد  على 
االجتماعي ومنع املسكرات ومكافحة 
فى  العمل  ورشيية  وبييدأت  املييخييدرات 
صباحًا  الييعيياشييرة  الييسيياعيية  تييمييام 
محمد  الدكتور  من   

ً
كييا بييدأ  حيث 

عبد  محمد  والدكتور  العزايم  أبييو 
لورشة  األولى  الجلسة  فليفل  املجيد 
الجليد  وإذابة  التعارف  وهى  العمل 
الحواجز  لكسر  وذلك  املتدربن  بن 
املتطوعن  وقاموا  بينهم  النفسية 
 , فعال  بشكل  الجلسة  فى  باملشاركة 
وتضمنت ورشة العمل الجلسة الثانية 
على  إسام   / األستاذ  بها  قام  التى 
من  باملشروع  التعريف  وهى  السيد 
خال ورقة العمل التى قام بإعدادها 

أبو  احمد  الدكتور  األستاذ  مسبقَا 
العزايم رئيس مجلس اإلدارة وأوضح 

ان الهدف الرئيسى للمشروع  :
وصغار  العاملن  األطييفييال  وقيياييية 
على  الييطييلييب  خييفييض  و  الييحييرفييييين 
توعية  خال  من  املخدرات  استهاك 
الييورش  وصبية  الحرفين  األطييفييال 
وإدمييان   بتعاطى  املرتبطة  باملخاطر 
ومن   ، واملسكرات  املخدرات  وتييداول 
الييذات  بتقدير  الشعور  دعييم  خييال 

اإلنسانية واعتبارها لهؤالء األطفال. 
األطفال  هؤالء  من   كييوادر  تكوين   -
عليهم  الييقييائييميين  املييشييرفيين  ومييين 
الوعي  لنشر  تواجدهم   أماكن  فى 

ومناهضة اإلدمان والتعاطى .
اختيار  مبررات  أهم  عن  وتحدث 

املشروع وقال :
يقدمون  عندما  األطفال  هؤالء  إن 
على الهروب الى الشارع فى سن مبكر 
يزداد تدهورهم اإلجتماعى ويجنحون 
إذا كان هؤالء   

ً
خاصة للجريمة مبكرا 

ميسرة  بيئة  فييى  يعيشون  النشىء 
التى  العوامل  فيها  وتزداد  لانحراف 

تؤدى إلى الهشاشة وأهمها :
مثل  الحياتية  الضغوط  تصاعد 
ذات  لقصر  الييدراسيية  تييرك  مشاكل 
اليد والبطالة التى يعيشها هذه األسر 
والسكن فى أماكن ضيقة أو عشوائية 
والتعرض  األسرى  واإلهمال  واملعيشة 
وغيرها  واملجتمعى  األسييرى  للعنف 
إلى  الييدراسييات  من  العديد  وتشير   ,
فرصة  بازدياد  الضغوط  هذه  ارتباط 
واملسكرات  املخدرات  وإدمان  تعاطى 
ارتكاب  على  وتحفيزهم  الفئة  لهذه 

العنف بأشكاله املختلفة
واضييطييراب  األسيييرى  التفكك   >
إلى  يييؤدى  بشكل  العائلية  العاقات 
مظاهر  اخييتييال  احييتييمييال  تييزايييد 
االنضباط السلوكى بن أفراد األسرة 

وخاصة الصغار

تشير  حيث  السكانى  التضخم   >
احتماالت  ارتييفيياع  الييى  الييدراسييات 
عدد  يزيد  التى  االسر  فى  التعاطى 

أفرادها على أربعة أفراد
يعيش الكثير من األطفال العاملن 
فى املجتمعات العشوائية التى يزداد 
املييخييدرات  وإدمييييان  تعاطى  فيها 
املستوى  النييخييفيياض  واملييسييكييرات 
 , املعيشة  مستوى  وانخفاض  القيمى 
لتجار  إنها تمثل املاذ االساسى  منا 
واستغالهم  لاختفاء  املييخييدرات 

لهؤالء االطفال فى نقل املخدرات 
الرئيسية  النتائج  عن  وتحدث 
التى يسعى املشروع لتحقيقها وهى  

 :
خييفييض مييعييدل تييعيياطييى وإدميييان 
العاملن  األطييفييال  بيين  املييخييدرات 

وصغار الحرفين 
- تكوين قادة ورواد توعية من خال 
توعية  بعمل  يقومون  األطفال  هؤالء 
التي  املجموعات  فى  أقرانهم  بن 
األهلية  الجمعيات  داخل  لها  ينتمون 
الشباب  مراكز  و  لها   ينتمون  التي  

واملدارس او داخل مناطقهم
نشطة  توعية  مجموعات  وتكوين    
املستهدفة  الفئة  داخل  الصبية  من 
نفسها وبناء كوادر وقيادات من داخل 
الفئات املستهدفة نفسها تساهم فى 
لألنشطة  وتوجيههم  الزماء  توعية 
واملمارسات  املييخييدرات  عن  بعيدا 

املرتبطة بها .
- تدريب أصحاب الورش وتوعيتهم 
بييأضييرار املييخييدرات واملييسييكييرات و 
العامل  الطفل  مع  التعامل  بطرق 

وماله وما عليه من حقوق وواجبات 
جديدة  قيادية  كيييوادر  تييدريييب   -
الشريكة  والجهات  الجمعيات  من 
االجتماعين  املشرفن  و  باملشروع 
واليييريييياضييييييين  واألخييصييائييييين 
واليينييفييسييييين من  االجييتييميياعييييين 

ان  حيث  الشباب  ومراكز  املييدارس 
بالفئة  احتكاكًا  أكثر  الكوادر  هؤالء 
العاملن  األطييفييال  من  املستهدفة 
لضمان  وذلك    , الحرفين  وصغار 
األطفال  هييؤالء  العمل  استمرارية 
داخله  من  توعية  جماعات  وتكوين 
ملناهضة  جماعات  تكوين  فى  تبدأ 

املخدرات .
من  الوقاية  بأهمية  الوعي  نشر   -
اإلدمان  ومخاطر  املخدرات  تعاطى 
التعاطي  حيياالت  اكتشاف  وكيفية 

والتعامل  معها بن أسرهم .
للحاالت  املييبييكيير  االكييتييشيياف   -
امليييهيييددة لييلييسييقييوط فيييى دائييييرة 
باملجان    للعاج  وتحويلهم  اإلدمان، 
وإرشادهم لتجنب السقوط فى هذه 
الدائرة ومساعدتهم لحل مشاكلهم 

وتأهيلهم نفسيًا  
العاملن  األطييفييال  اسيير  توعية   -
املبكر  االكتشاف  بطرق  وتدريبهم 
املخدرات  وإدمييان  تعاطى  لحاالت 
يتوجهون  أن  يجب  التى  واألميياكيين 
إليييييهييا لييتييلييقييى اليييعييياج وإجييييراء 

الفحوصات
العمل  ورشييية  أيييضييا  وتضمنت 
بها  وقام  واألخيرة  الثالثة  الجلسة 
موسى  املجيد  عبد  محمد  الدكتور 
على  املتطوعن  تدريب  وهى  فليفل 
كيفية تطبيق استمارة جمع البيانات 
ميدانيًا والتى قام بإعدادها اللجنة 
لجمع  وذلييك  للمشروع  التنفيذية 
كييافيية املييعييلييومييات والييبيييييانييات عن 
الحرفين  وصغار  العاملن  األطفال 
لتوضيح البيانات األساسية والحالة 
وبيانات  املستهدفة  للفئة  الدراسية 
السكن  وبيييييانييات  كاملة  األسيييرة 
الصحية  والحالة  العمل  وبيانات 
ودرجة التعرض للعنف ومدى عاقة 
وإدمييان  بتعاطى  املستهدفة  الفئة 
والطموحات  والهوايات  املخدرات 
للفئة  التدريبية  واالحييتييييياجييات 
العاملن  األطفال  وهم  املستهدفة 

وصغار الحرفين.

ورشة العمل األولى لمتطوعي مشروع وقاية 
األطفال وصغار الحرفيين من تعاطى المخدرات  
فى إطار املشاركة فى الخطة الوطنية ملكافحة املخدرات التى أطلقها رئاسة مجلس الوزراء للعام 
للسادة  اإلدمان ورشة عمل  النفسى وعالج  للطب  العزايم  أبو  دار  2015-2016 عقدت مستشفى 
يوم  املخدرات   وإدم��ان  تعاطى  من  الحرفيني  وصغار  العاملني  األطفال  وقاية  مشروع  ملتطوعى 
األحد املوافق 14 أغسطس وذلك فى إطار أنشطة املشروع التى تقوم بتنفيذه جمعية التضامن 
االجتماعي ومنع املسكرات ومكافحة املخدرات  وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى برئاسة 
املوقع بينهم فى  يونيو 2016 بحضور معالى وزيرة  التعاون  الوزراء من خالل بروتوكول  مجلس 

التضامن االجتماعي د/ غادة والى.


