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صناعة الت��يع بين الواقع والمأمول.. فصل  
 1الموظف متعاطي المخدرات

 بقلم : االستاذ الدكتور / أحمد عبدالظاھر
2021 یونیو 25

                        في الســـــادس ع�ـــــ� من يونية
      2021     لسنة     73                        الحالي، صدر القانون رقم 

                           في شـــــأن �ـــــ�وط شـــــغل الوظائف أو 
                                      ا��ســتمرار فيها، ون�ــ� بالجريدة الرســمية 
                                              في ذات يوم صـــدوره، ويبدأ العمل به بعد مرور ســـتة 
                                              أشــهر من تاريخ ن�ــ�ه. ويأتي صــدور هذ القانون قبل 

                           اليوم الدولي لمكافحة إســـــاءة  «                 ع�ـــــ�ة أيام فقط من 
        ، والذي  »                        وا��تجار غير الم��وع بها                  استعمال المخدرات

                     ً                       يتم ا��حتفال به ســـنوياً في الســـادس والع�ـــ�ين من 
                                                يونيو، من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق 
                                              هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات. 
                                              وقــد اعتمــد هــذا اليوم بموجــب قرار الجمعيــة العــامـة 

          الســابع من              ) الصــادر في   112   /  42                   ل��مم المتحدة رقم (
   م.    1987       ديسمبر 

                                              وقد احتوى هذا القانون بين دفتيه على تســـــع مواد؛ 
                                                  أو��ها تحدد المقصود بالكلمات والعبارات الواردة في 

ــانون، وهي:  ــدرات «              الق ــدرات «  ؛  »        المخ ــاطي المخ   ؛  »              تع
        التحليل  «  ؛  »                  التحليل ا��ســتد��لي «  ؛  »              الجهات المختصــة «

        لقانون.                                أما ثانيتها، فتحدد نطاق �ـــــ�يان ا   ».         التوكيدي
                         ً      ً               وتضــيف المادة الثالثة �ــ�طاً جديداً إلى �ــ�وط تولي 
مة، وهي ثبوت عدم تعاطي المخدرات                                              الوظيفة العا
مل بمعرفة  هات الع يه ج جائي تجر يل ف ��ل تحل                                             من خ
                                                الجهــات المختصــــــة. وتبين المــادة الرابعــة آليــة إجراء 
يل التوكيدي  يل الفجائي لجميع العاملين، والتحل                                                   التحل

                                     ية العينة المأخوذة منه. وتبين المادة               لمن يثبت إيجاب
                                                الخامســـة الحكم القانوني المقرر في حالة ثبوت تعمد 
                                                      ا��متناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب 
                                               منه بغير عذر مقبول. وتقرر المادة الســــادســــة تجريم 
                   ً                         سلوك من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات 

                     ة بأحكام هذا القانون                          بشــغل إحدى الوظائف المشــمول
                                               ً    أو ا��ســـتمرار فيها. وتعاقب المادة الســـابعة جنائياً كل 
                                                من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا 
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مادة  ما ال فة للواقع. وأ خال جة م يدلي بنتي قانون أو                                                    ال
                                               الثـامنـة، فتجعـل إصــــــدار ال�ـ�ئحـة التنفيـذيـة للقـانون 

       لمجلس.      ً                                منوطــاً برئيس مجلس الوزراء بعــد موافقــة ا
      ً                                       وأخيراً، تــأتي مــادة الن�ـــــ� وال�ـــــ�يــان، وهي المــادة 

                    التاسعة من القانون.

 أسباب صدور القانون والهدف من وراء إصداره

                                             تشـــــير المذكرة ا��يضـــــاحية لم�ـــــ�وع القانون إلى أن 
    ً              نظراً لوقوع العديد  «                               إعداده والتفكير في إصداره يأتي 

ـــ�رواح                                           من الحوادث التي أدت إلى خســــــــائر في ا�
                                      وال نتيجة اســـــتمرار بعض العاملين في شـــــغل      وا��م

                                         وظـــائفهم على الرغم من ثبوت تعـــاطيهم المواد 
                                       المخدرة لعدم وجود نصـــــوص �ـــــ�يحة توقفهم عن 
                                                العمل في حالة ظهور عينة استد��لية بتعاطي العامل 
                                             للمخــدرات أو تنهي خــدمتــه بعــد تــأكــد ثبوت إيجــابيــة 
                                          العينة، فقد ظهرت الحاجة إلى ســـــن ت�ـــــ�يع جديد 

مة من    يق�ـــــ عا هذا الفراغ ويحمي المرافق ال                                          � على 
                                              اســتمرار العنا�ــ� التي تؤثر على ســيره وتعرض حياة 

   ».                      المواطنين للخطر الداهم

                                               ورغم أن عبارات المذكرة ا��يضــــــاحية قد جاءت عامة، 
                                               دون أن تحدد مرفق عام معين، فإن الحوادث الســـابقة 
                                              والمعا�ــ�ة لصــدور القانون، والتي قادت بشــكل كبير 

                                             التفكير في إعداده وإصداره تتعلق جميعها بمرفق     إلى 
                                            الســـكك الحديدية، و��ســـيما ما ثبت من تعاطي بعض 
                                          ســـــائقي قطارات الســـــكك الحديدية للمخدرات. ففي 
                                          حــادث تصــــــادم القطــارين ا�ــ�ســـــبــاني والمميز، بين 

                  بمحافظة ســوهاج، في   »     طهطا «  و   »        المراغة «      محطتي 
   من                                           ظهيرة يوم الجمعة الموافق الســـادس والع�ـــ�ين

                                    م، أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل     2021         شــــهر مارس 
                                               لســائقي القطارين ومســاعديهما والمراقبين المعينين 

                                                  ببرجي المراقبة، لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة.
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                                         ومع ذلــك، فــإن ثمــة وقــائع مشــــــابهــة تتعلق ببعض 
                                              المرافق الحكومية ا��خرى، كما هو الشــــــأن بالنســـــبة 

                            درســية. وتجدر ا��شــارة في هذا                    لســائقي الحاف��ت الم
                                                الصـــدد إلى حكم المحكمة ا��دارية العليا الصـــادر في 

            م، في الطعن     2019                          الحادي والع�ـــــ�ين من ديســـــمبر 
     تهيب  «                       قضـــائية عليا، والذي فيه     65     لســـنة        22407    رقم 

به  ناط  ما أ قام مجلس النواب ب هذا الم مة من                                                المحك
                                             الدســتور من ســلطة الت�ــ�يع إلى إصــدار قانون يلزم 
ته  حدا مة وو لة بمصــــــالحـه العـا ��داري للـدو                                              الجهـاز ا
                                                 المحلية وهيئاته العامة و�ــــ�كات قطاع ا��عمال العام 
                                          بــإجراء تحــاليــل دوريــة للكشـــــف عن المخــدرات لكــل 
                           ً                العــاملين بهــذه الجهــات، بــالغــاً مــا بلغــت الــدرجــة 
                                               الوظيفية التي يشــغلها، وتضــع من الجزاءات ما يكفل 

ضاء على هذه الظاهرة إما با صاء أو ا��دواء كي                              الق                      ��ق
                                              يبرأ منها ويتمكن من إ�ــــ�اع الخطى نحو مســــتقبل �� 
                                             مكان فيه لخامل أو متكاســل أو واهم يغط في ســبات 

                                             وتتعلق واقعات هذا الحكم بأن النيابة ا��دارية    ».     عميق
                                           اتهمت عامل خدمات معاونة بمدرســــــة تاج الدول ث 

              بأنه خ��ل شــهر    –            وع�ــ�ة أخرين    –                  إدارة شــمال الجيزة 
                                    بمقر عمله السالف خالف مدونات السلوك       2017     ناير  ي

عاطي  قام بت بأن  ية، وذلك  مدن خدمة ال يات ال ��ق                                               وأخ
                                             مواد مخــدرة متمثلــة في مـادة الترامـادول وذلـك في 
حاكمته  بت م ناً، وطل قانو ها  ��حوال الم�ـــــ�ح ب                              ً                غير ا
       ً                                           تأديبياً عن المخالفة المنســـــوبة إليه، وأرفقت النيابة 

                              م مذكرة بأسانيده وأدلة ثبوته.                      ا��دارية بتقرير ا��تها

                  ً                               وتجدر ا��شــــارة أيضــــاً في هذا المقام إلى أنه وبتاريخ 
                                           سابق على صدور القانون سالف الذكر، عمدت بعض 
                                                الجهات القضــائية إلى إخضــاع من وقع عليهم ا��ختيار 

                           للعمل بها لتحليل المخدرات.

                                            وجدير بالذكر أن شــــغل بعض الوظائف الحكومية في 
ح يات المت �� ية يتطلب الحصـــــول على               الو ��مريك                               دة ا

      راجع: .(Drug test                 اختبار المخدرات (

William Henderson, Drug Involvement and Security 
Clearances, Clearance Jobs, Sep 1, 2020. 

 JP                                         كــذلــك، فــإن بعض البنوك ا�ــ�مريكيــة، مثــل بنــك (
Morgan) تطلب من أي موظف جديد الحصــــول على ،                                  

                        ات قبل ا��لتحاق بالعمل.                 تقرير كشف المخدر 

 نطاق ��يان القانون

      2021     لســـــنة     73    ً                               طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 
                                           في شـــأن �ـــ�وط شـــغل الوظائف أو ا��ســـتمرار فيها، 

حدات  « هذا القـانون على العـاملين بو                                            ت�ـــــ�ي أحكـام 
لة من وزارات ومصــــــالح وأجهزة  ��داري للـدو                                               الجهـاز ا

                 والهيئـات العـامـة،                                حكوميـة ووحـدات ا�ـ�دارة المحليـة، 
                                              وا��جهزة التي لها موازنات خاصـــــة، و�ـــــ�كات القطاع 
                                                   العام، و��كات قطاع ا��عمال العام، وال��كات القائمة 
                                            على إدارة المرافق العـــامـــة بـــالـــدولـــة، وغيرهـــا من 
                                                 ال�ــــ�كات التابعة للدولة أو التي تســــاهم فيها الدولة 
ــ�يواء،                                                  بــأي وجــه من الوجوه، ودور الرعــايــة وأمــاكن ا�

                                             الم�ــ�جئ، ودور ا�ــ�يــداع والتــأهيــل، ودور الحضــــــانــة  و
   ».                           والمدارس والمستشفيات الخاصة

                                             والمســــتفاد من هذا النص أن القانون �� ي�ــــ�ي فقط 
                                           على الوظــائف الحكوميــة، وإنمــا يمتــد إلى �ـــــ�كــات 
                                                القطاع العام و�ــ�كات قطاع ا��عمال العام وال�ــ�كات 

     ه من                                              التابعة للدولة أو التي تســــهم فيه الدولة بأي وج
                                          الوجوه. ويمتـــد نطـــاق تطبيق القـــانون كـــذلـــك إلى 
                                                 ال�ـــــ�كات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، 
                                            ولو كانت هذه ال�ــ�كات خاصــة. ويتســع نطاق تطبيق 
            ً                                         القانون أيضاً إلى دور الرعاية وأماكن ا��يواء والم��جئ 
                                            ودور ا�ــ�يــداع والتــأهيــل ودور الحضـــــــانــة والمــدارس 

                   والمستشفيات الخاص.

��ط لتولي الوظيفة » المخدرات«ا��متناع عن تعاطي 
 وا��ستمرار فيها

      2021     لســـــنة     73    ً                               طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 
                                           في شـــأن �ـــ�وط شـــغل الوظائف أو ا��ســـتمرار فيها، 

                                             يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في  «
ثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو                                                       المادة ال

                                                    ��ســـــتعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو ا��عارة أو  ا
                                               ل��ســــتمرار فيها با��ضــــافة إلى ال�ــــ�وط ا��خرى التي 
                                          تتضـــــمنهـــا القوانين واللوائح، ثبوت عـــدم تعـــاطي 
يه جهات العمل                                                المخدرات من خ��ل تحليل فجائي تجر

   ».                     بمعرفة الجهات المختصة

                                    ً      ً وعلى هذا النحو، فإن الم�ــــ�ع يضــــيف �ــــ�طاً جديداً 
                                               لتولي الوظائف العامة وما في حكمها أو ا��ســـــتمرار 
                                                فيها، وهو أ�� يكون المتقدم للوظيفة أو من يشـــــغلها 
يل      ً        ً                                    فع��ً متعاطياً للمخدرات. وإذا ثبت من خ��ل التحل
                                                  الفجائي أو التوكيدي أن العينة التي أخذت من أيهما، 
ــة أو الموظف الموجود في  ــدم للوظيف                                           ســـــواء المتق

                                 ة �� يتم قبول المتقدم للتعيين في                    الخدمة، عينة إيجابي
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                                           الوظيفة، ويتم فصـــــل الموظف الموجود في الخدمة 
           من وظيفته.

                                             مدى م��ءمة التمييز بين تعاطي المخدرات وتعاطي 
         المسكرات

قانون رقم  ثة من ال ثال مادة ال عان النظر في ال     73                                              بإم
                           في شـــــأن �ـــــ�وط شـــــغل الوظائف أو       2021     لســـــنة 

               ال�ــــ�ط المســــتحدث                                ا��ســــتمرار فيها، يمكن القول إن
                                              لتولي الوظائف العامة وما في حكمها يتعلق بثبوت 
ــ�ولى من                                             عــدم تعــاطي المخــدرات. وتحــدد المــادة ا�

  ،  »        المخدرات «                                  القانون المشـــــار إليه المقصـــــود بكلمة 
                        ً        المخدرات: كل ما يعد طبقاً ��حكام  «             بنصـــــها على أن 

              في شـــــــأن مكــافحــة       1960     لســـــنــة      182            القــانون رقم 
                                 تعمالها وا��تجار فيها، من المواد                   المخدرات وتنظيم اســ

ية ذات  خدرة والجواهر التخليق تات والجواهر الم با                                                   والن
                                                  ا��ثر التخديري أو الضـــــار بالعقل أو الجســـــد أو الحالة 

   ».                  النفسية أو العصبية

ــاول  ــانون يتحــدث عن تعــاطي أو تن ــإن الق ــذا، ف                                            وهك
                          فــقــط، دون أن يــتــطــرق إلــى �ــــــ�ب   »         الــمــخـــدرات «
                        لى ذلك، فإن الموظف الذي        ً  وترتيباً ع   ».         المســـــكرات «

                                             يتناول المســـــكرات �� يفصـــــل من وظيفته، بينما يتم 
خدرات. ومن ثم،  عاطى الم لذي يت                                          فصــــــل الموظف ا
                                          فقــد يتســـــــاءل البعض عن علــة التمييز بين تعــاطي 
                                                 المخدرات وتناول أو ��ب المسكرات، رغم تشابه تأثير 
                                                  كل منهما وا��ثار السلبية لهما من حيث غياب ا��نسان 

                  في بعض ا��حوال قد   »         المســكرات «           وعي. بل إن      عن ال
               ً                                تكون أشــد تأثيراً من بعض المواد المخدرة. ويســتطرد 

 :ً�� قائ هذا الرأي،  حب  خدرات  «                     ً  صــــــا طل الم                    ممكن يب
                                            ويلجــأ للمســـــكرات، وبــالتــالي قــد يكون هنــاك ترويج 
                                              بشكل غير مبا�� لتعاطي المسكرات بدي�� عن تعاطي 

   ».        المخدرات

لمتعاطي في ضـــــوء مدى م��ءمة فصـــــل الموظف ا
 ا��تجاهات الحديثة ل��دمان

                                            بحســـــب منظمة الصـــــحة العالمية، فإن إدمان المواد 
                                        المخدرة هو مشـــــكلة صـــــحية وخلل يمكن معالجته 
                                                  بفعالية بأدوية قليلة التكلفة وع��جات نفســـــية عادية. 
                                            وتعمل منظمة الصـــــحة العالمية بالتعاون مع مكتب 

           مخدرات منذ                                      ا��مم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة ال
                                       لتوفير الع��ج للذين يعانون من اضـــطرابات       2009    عام 

                                              نتيجة تعاطي المواد المخدرة. وبحسب منظمة الصحة 
ــإن نحو  ــة أيضـــــــاً، ف ــالمي ــالغ تتراوح      230             ً          الع                   مليون ب

                         عاما تعاطوا المخدرات مرة     64    إلى     15               أعمارهم ما بين 
             مليون يعانون     27        م بينهم     2010                    واحدة على ا��قل عام 

                    ل كبيرة مع ا��دمان.       من مشاك

بة  لدولي ضــــــد تعاطي المخدرات  «         وبمناســـــ                                اليوم ا
                    ، قامت المنظمة ��ول  » م    2012                     وا��تجار غير الم�ـــــ�وع 

نات حول الموارد المخصـــــصــــــة لمنع  يا                                            مرة بتقديم ب
      دولة،      147                                      وع��ج ا��دمان على الكحول والمخدرات في 

                                      مؤكـــدة أن معظم ا�ـــ�شـــــخـــاص الـــذين يعـــانون من 
                           ي المواد المخدرة �� يحصــلون                    اضــطرابات نتيجة تعاط

                                                   على الع��ج والرعاية الصــحية المناســبة. وبعبارة أخرى، 
                                      وعلى حـد وصـــــف منظمــة الصـــــحــة العــالميــة، فـإن 

                                              ا��عتماد على أي نوع من المخدر هو نوع ا��ضــطراب  «
                                            الذي يمكن ع��جه بفعالية ولكن ل��ســـــف فإن معظم 
�� يتمكنون من                                               ا��شـــــخاص الذين يحتاجون إلى ع��ج 

   ».       ول عليه    الحص

                                            وترجع منظمة الصـــــحة العالمية ذلك إلى أن تعاطي 
��عتراف به في العديد من البلدان                                                   المخدرات لم يتم ا
ــار والوصـــــمــة التي تصـــــــاحــب  ــا أن الع                                       كمرض، كم
              ً              ً                       المدمنين غالباً ما تشــكل حاجزاً أمام تلقي الع��ج. ومع 

                            الكثير من البلدان بدأت تدرك  «                     ذلك، تؤكد المنظمة أن 
ـــ�ج                             بـــالنســـــبـــة للمـــدمنين على الكحول               أهميـــة الع�

                                              والمخدرات ليس من أجل ا��فراد فقط ولكن بالنســـــبة 
   ».                 للمجتمع وا��قتصاد

        ً                                    وانط��قاً مما ســـــبق، يطالب البعض بع��ج من تثبت 
ــه من الموظفين، ســـــواء المخــدرات أو  ــة عينت ــابي                                             إيج
                                      ً         المســـكرات، وأن تتكفل الدولة بع��جه بد��ً من فصـــله 
             ً      ً                     ً          وتهيئته نفسياً وصحياً وإعادة دمجه اجتماعياً مرة أخرى 
                                            ليعود شــخص غير متناول للمخدرات، مع �ــ�ف راتبه 

                        موظف المتعاطي أو المدمن                       الشــــهري، حتى �� يلجأ ال
                                                 إلى ا��جرام ��ســـــيما لو كان يعول أ�ـــــ�ة (راجع: بوابة 

      يونيو     22                                          جريــدة الوطن ا�ــ�لكترونيــة، الث�ــ�ثــاء الموافق 
                   مفــاجــأة.. قــانون فصــــــل  «                   م، تقرير تحــت عنوان     2021

     شـــــارب  «                                    الموظف متعاطي المخدرات �� ينطبق على 
خدرات وليس  »      الخمور حدث عن الم قانون ت                                        ، الفقي: ال

          لمسكرات). ا

قة أن  فل حقي قة  «                                   والواقع أن هذا الرأي يغ يا              ثبوت الل
                                         هو أحد ال��وط المقررة في القانون المقارن   »       الصحية

صحية «                             لتولي الوظيفة العامة، كما أن    »                   عدم اللياقة ال
ياً كانت طبيعة ونوع المرض، هو أحد               ً                               بشـــــكل عام، أ
سباب إنهاء الخدمة الوظيفية. فإذا كان ذلك هو شأن                                                   أ
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                                            ض الذي �� يعود لسلوك الموظف نفسه، فما بالنا      المر 
                                              بـا�ـ�مراض التي قـد تتــدخـل فيهــا إرادة الموظف ذاتـه 

              بشكل أو بآخر.

                                ً                ومن ناحية أخرى، وللســبب ذاته أيضــاً، يقول أحد رجال 
                                    باعتبار أن ا��دمان مرض نف�ـــــ� اجتماعي  «        القضـــــاء: 

به بعد  تاريخ العمل  قانون أن  ما في هذا ال                                                 فإن أهم 
                                 ن تاريخ ن�ــ�ه حتى يعطي الفرصــة لمن           ســتة أشــهر م

ــك المرض وهي مــدة  ــ�ج من ذل                                          أدمن التعــاطي الع�
                                         إصـــــ��ح يســـــتطيع فيها المتعاطي أن يعدل ســـــلوكه 
                                            المعوج، أتمنى أن تســــــاعد الدولة الموظف المريض 
                                ً      ً            على الع��ج من ا��دمان ليعود فرداً نافعاً في المجتمع 

��نتقالية بمثابة عودة الروح   »     إليه                                               وتكون تلك الفترة ا
                                         (المســــتشــــار أســــامة الشــــاذلي، تعليق منشــــور على 
                                      صـــــفحته الشـــــخصـــــية بموقع التواصـــــل ا��جتماعي 

    م).    2021      يونيو     21                        فيسبوك، ا��ثنين الموافق 

                                             والواقع أن ا�ــ�هــداف المرجوة من وراء إصـــــــدار هــذا 
��ســـــيما وأن  تأجيل أو التعطيل،  �� تحتمل ال قانون                                                  ال

   ون                                     بعض الموظفين المســــــتهـــدفين بتطبيق القـــان
صير في أداء  شغلون وظائف حيوية وأي تهاون أو تق                                               ي
                                               المهام الوظيفية المنوطة بهم يترتب عليه التضـــــحية 
                                                 بأرواح العديد من بني الب�ـــ�، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
                                             لســائقي قطارات الســكك الحديدية وســائقي الحاف��ت 
                                             المدرســــية. ومن ثم، فإن النظرة الشــــاملة للمصــــالح 

                          درة إلى تطبيق القانون دون                      المجتمعية تقت�ـــــ� المبا
                     ً                              تأجيل أو تأخير، حفاظاً على ا��رواح. ونرى من ال��وري 
                                             إخضــــــاع المتقدمين للوظائف كافة لتحليل المخدرات 
    ً                                           فوراً. كذلك، نرى من الم��ئم إخضــاع شــاغلي الوظائف 
                                                ً المشــــمولة بأحكام هذا القانون لتحليل المخدرات فوراً 

               إيجابية العينة                                    دونما تأجيل، وبحيث يتم وقف من تثبت 
                                          الخاصـــة به عن العمل، مع �ـــ�ف نصـــف راتبه فقط. 
       ً                                             ومنظوراً ل��مور على هذا النحو، وإذا كنا نتمنى أن يتم 
يل أثر  تأج كل فوري، يمكن فقط  قانون بشـــــ                                             تطبيق ال
                                           الفصـــل من الخدمة لمدة ســـتة أشـــهر من تاريخ ن�ـــ� 
                                                  القانون والعمل به. بل إن أحكام القضاء ا��داري قضت 

ج ��ً بم به     ً    فع خاصــــــة  نة ال ية العي جاب تت إي                                       ازاة من ثب
                            ً                   با��حالة إلى المعاش، اســــتناداً إلى النصــــوص العامة 
                                                 الواردة في قانون الخدمة المدنية، ســـــواء فيما يتعلق 
                                               ب�ـــ�وط تولي الوظيفة العامة أو فيما يتعلق بأســـباب 
                                             ً إنهاء الخدمة، وذلك على النحو الذي ســـــيرد تفصـــــي��ً 

          فيما بعد.

 

 الموظف على تحليل المخدرات مدى دستورية إجبار

                                                    كما ســـــبق أن رأينا، فإن المادة الثالثة من القانون رقم 
                           في شـــأن �ـــ�وط شـــغل الوظائف أو       2021     لســـنة     73

                                             ا��ســـتمرار فيها تشـــترط لشـــغل الوظائف وا��ســـتمرار 
خدرات  عاطي الم عدم ت ها ثبوت  يل  «                             في ��ل تحل               من خ

   ».                                             فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة
                                                   تحدد المادة الرابعة من القانون ذاته آلية إجراء هذا  و

                  يتم إجراء التحليل  «                              التحليل الفجائي، بنصـــــها على أن 
                                               الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشــــــار إليها في 
                                            المـــادة الثـــانيـــة من هـــذا القـــانون بمعرفـــة الجهـــات 
            ً                             المختصــــــة طبقاً لخطة ســـــنوية تعدها هذه الجهات 

                     ويكون التحليل في هذه                          بالتنســـــيق مع جهات العمل،
             ً          ً                       الحالة تحلي��ً اســـــتد��لياً وذلك بالحصـــــول على عينة 
                                           التحليــل من العــامــل وإجراء التحليــل في حضـــــوره، 
                                                ويتعين على العامل ا��فصــــاح قبل إجراء التحليل على 
                                                     جميع العقاقير التي يتناولها. وفي حالة إيجابية العينة 

قانون عن        العمل                                           يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة ال
جة  ثة أشـــــهر أو لحين ورود نتي �� يد على ث �� تز مدة                                                 ل
                                            التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف �ــ�ف نصــف 
                                             أجره طوال فترة الوقف عن العمــل. ويجري التحليــل 

   ». …                                           التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، 

       ً                                    وتــأكيــداً على الطــابع ا�ــ�لزامي ا�ــ�جبــاري لخضـــــوع 
                        مادة الخامســـــة من القانون                        الموظف للتحليل، تحدد ال

��متناع عن                                                 الحكم القانوني في حالة تعمد الموظف ا
                                                 إجراء التحليــل أو تعمــد التهرب منــه بغير عـذر مقبول، 

                                   يعد ثبوت ا��متناع عن إجراء التحليل  «             بنصـــــها على أن 
                                               أثنــاء الخــدمــة أو تعمــد التهرب منــه بغير عــذر مقبول 

            ة التنفيذية     ً      ً                            ســـــبباً موجباً ��نهاء الخدمة، وتحدد ال��ئح
                                                   لهذا القانون القواعد والضـــــوابط ال��زمة لتنفيذ أحكام 

   ».          هذه المادة

ــاري للخضـــــوع  ــ�جب ــ�لزامي ا� ــاً على الطــابع ا�        ً                                     وتعليق
ــده القــانون في الشـــــق  ــأيي ــدي البعض ت ــل، يب                                            للتحلي
                                          المتعلق بــأ�ــ� يكون المتقــدم لشـــــغــل وظيفــة عــامــة 
       ً                                    متعـــاطيـــاً للمخـــدرات. أمـــا فيمـــا يتعلق بـــالموظفين 

                                   يين بــالفعــل، أي من يشـــــغــل وظيفــة عــامــة،       العموم
                                                فالمســألة تحتاج لتمهل واعادة نظر في مواطن كثيرة، 
نة من الموظف جبراً عنه.  خذ العي بأ ها فيما يتعلق                                             ً      أول
                                               ويســـتند أنصـــار هذا الرأي إلى أن ثمة أحكام قضـــائية 
                                              صدرت بالبراءة لعدد من سائقي المركبات ممن أخذت 

                من قــانون المرور     66                  ً     ً       منهم العينــة جبراً طبقــاً للمــادة
                              ً                 التي كانت تبيح أخذ العينة جبراً، وبســـــبب عدم وجود 
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                                              حالة التلبس بالجريمة، وهي تعاطي المخدرات. وقد 
                                          أيدت ذلك محكمة النقض، حيث قالت: إن الحصـــــول 
               ً                                على العينة جبراً من المواطن يشـكل مخالفة للدسـتور 
                                                 والقانون وا��تفاقات الدولية لحقوق ا��نســــــان (راجع: 

    22                                             بـة جريـدة الوطن ا�ـ�لكترونيــة، الث�ــ�ثـاء الموافق    بوا
               مفـــاجـــأة.. قـــانون  «                   م، تقرير تحـــت عنوان     2021      يونيو 

�� ينطبق على                                          فصــــــل الموظف متعاطي المخدرات 
                                  ، الفقي: القانون تحدث عن المخدرات  »           شارب الخمور «

                وليس المسكرات).

                                           والواقع أن المادة الســــــادســــــة والســـــتين من قانون 
ــا ــانون رقم                  المرور، الصـــــــادر ب ــة     66           لق    م،     1973     لســـــن

           م، تنص على     2008     لســـنة      121                     مســـتبدلة بالقانون رقم 
كان واقعاً تحت  «   أن  ية مركبة على من                                       ً     تحظر قيادة أ

                                              تأثير خمر أو مخدر. ولمأموري الضــــبط القضــــائي عند 
                                              التلبس بمخــالفــة الفقرة ا�ــ�ولى من هــذه المــادة في 

     ) من   30                                      إحدى الحا��ت المنصـــــوص عليها في المادة (
ئد  ق قا لة  حا يأمر بفحص  ية أن  نائ ��جراءات الج                                                انون ا

                                                  المركبة بالوســــــائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية 
                                                    با��تفاق مع وزير الصحة، دون إخ��ل باتخاذ ما يراه من 

                            والبين من هذا النص أن ا��مر    ».             ً        إجراءات وفقاً للقانون
لة لضـــــبط  ��جراءات الجنائية الموصـــــ باتخاذ ا                                              يتعلق 

                                  مـــة قيـــادة مركبـــة تحـــت تـــأثير الخمر أو           مرتكبي جري
                                              المخــدر. وبــاعتبــارهــا كــذلــك، ينبغي التزام الضـــــوابط 
                                                    وا��جراءات المقررة في قانون ا��جراءات الجنائية فيما 
                                           يتعلق بكشـــف الجرائم وضـــبط مرتكبيها، وهي صـــدور 
                                                   إذن قضائي أو توافر حالة التلبس. و�� يجوز ا��سترشاد 

            الشــــأن للقول                                 بما صــــدر من أحكام قضــــائية في هذا
ـــار الموظفين على فحص                                      بعـــدم م�ــــــ�وعيـــة إجب
                                                المخدرات. إذ �� يتعلق ا��مر هنا بكشــف جرائم وضــبط 
                                                    مرتكبيها، وإنما يتعلق الموضوع بإجراءات إدارية ��زمة 
                                              لضــمان حســن ســير المرفق العام. فإذا ارتأى الم�ــ�ع 
                                           بحسب تقديره ��ورة إخضاع الموظفين لفحص دوري 

                           خدرات، ف�� يجوز الزعم بعدم                   للكشـــــف عن تعاطي الم
                                                    جواز ذلك طالما أنه �� توجد حالة تلبس. فا��مر �� شأن 
                                                له هنا با��جراءات الجنائية الموصـــــلة لكشـــــف الجرائم 
                                             وضـــــبط مرتكبيها. والدليل على ذلك أن الم�ـــــ�ع قرر 
ــة  ــة العين                                             وقف الموظف عن العمــل إذا ثبتــت إيجــابي

         ينة. ولم                                         المأخوذة منه وفصـــــله إذا تأكدت إيجابية الع
                                                       يقرر الم�ـــ�ع إحالته إلى النيابة العامة ��تخاذ إجراءاتها 
هذا الموظف. ويجوز للموظف أن يمتنع عن                                            بشــــــأن 
                                        الخضـــــوع للتحليــل، ولكن ذلــك ســـــيعــد قرينــة على 
لك  خدمتـه، وذ                                               تعـاطيـه المخـدرات، ومن ثم يتم إنهـاء 
    ً                                              وفقاً لما هو وارد في المادة الخامسة من القانون رقم 

                           في شـــأن �ـــ�وط شـــغل الوظائف أو       2021     لســـنة     73
                ا��ستمرار فيها.

 التظلم من نتيجة التحليل

    73    ً                                              وفقاً للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من القانون رقم 
                           في شـــــأن �ـــــ�وط شـــــغل الوظائف أو       2021     لســـــنة 

ها،  ��ســـــتمرار في يل التوكيدي على ذات  «                ا                               يجري التحل
                                              العينة في الجهات المختصـــة، ويجوز للعامل في هذه 

                                      ة، وعلى نفقتــه، طلــب ا�ــ�حتكــام إلى مصـــــلحــة      الحــالــ
                                               الطب ال�ـــ�عي، إما لفحص العينة المشـــار إليها خ��ل 
                                               أربع وع�ــ�ين ســاعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو 
                                              لتوقيع الكشــف الطبي عليه خ��ل ذات اليوم الحاصــل 
                                              فيــه التحليــل، وفي حــالــة ســـــلبيــة النتيجــة تلتزم جهــة 

            لــه من نفقــات                                 العمــل بــأن ترد للعــامــل قيمــة مــا تحم
                                             فعلية سددت لمصلحة الطب ال��عي. وتلتزم الجهات 
                                          المختصــة أو مصــلحة الطب ال�ــ�عي بحســب ا��حوال 
بالنتيجـة النهـائيـة للتحليـل خ�ـ�ل                                                  بإخطـار جهـة العمـل 
                                               ع�ـــــ�ة أيام عمل من تاريخ وصـــــول العينة إليها، فإذا 
مل بقوة  عا مة ال خد هاء  نة يتم إن ية العي جاب كدت إي                                                 تأ

                          ً          حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين               القانون وتحدد 
   ».                                            واللوائح أو النظم التي تحكم ع��قته بجهة عمله

                                          ويســـــتفاد من هذا النص أن الم�ـــــ�ع يخول للعامل 
��حتكام إلى                                                  مكنة التظلم من نتيجة التحليل، وطلب ا
                                               مصلحة الطب ال��عي، إما ��عادة فحص العينة ذاتها 

            ي عليه خ��ل              ً                     المأخوذة ســــلفاً أو لتوقيع الكشــــف الطب
يل. ويكون ذلك على  يه التحل حاصــــــل ف ته ال                                              اليوم ذا
                                                نفقة العامل نفسه. فإذا ثبت صحة تظلمه، تلتزم جهة 
ية  قات فعل له من نف ما تحم مة  له قي بأن ترد  مل                                                الع

                         سددت لمصلحة الطب ال��عي.

تجريم صـــــور التحــايــل على تطبيق أحكــام القــانون 
 (الجرائم المرتبطة)

                        بعض السلوكيات التي يمكن                      نص الم��ع على تجريم
                                                 ً أن تهدر الهدف من وراء إصدار القانون، وتشكل تحاي��ً 
                                           على ا�ــ�حكــام الواردة بــه. والســـــلوكيــات الخــاضـــــعــة 
                                              للتجريم في هــذا القــانون قــد تتعلق بــالقــائمين على 
                                                   الوظيفة العامة أو ما في حكمها، وقد تتعلق بالقائمين 

                                     على إجراء التحاليل والموظفين أنفسهم.

مة، ووفقاً    ففي عا فة ال قائمين على الوظي بال                                             ً ما يتعلق 
   في       2021     لســنة     73                              للمادة الســادســة من القانون رقم 

   مع  «                                        شــأن �ــ�وط شــغل الوظائف أو ا��ســتمرار فيها، 
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                                            عدم ا��خ��ل بأي عقوبة أشـــد منصـــوص عليها في أي 
                                                 قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي �� تقل عن 

ئة ألف جنيه و�� تجاوز مائ بإحدى                            ما                       تي ألف جنيه، أو 
                               ً                هاتين العقوبتين، من يسـمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه 
                                                المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها 

   ».                                                بالمادة الثانية من هذا القانون أو ا��ستمرار فيها

يل  حال ية إجراء الت قائمين على عمل بال ما يتعلق  ما في                                                   أ
           من القانون                                      والموظفين أنفســهم، فإن المادة الســابعة 

                             مع عدم ا��خ��ل بأي عقوبة أشــــد  «                 ذاته تنص على أنه 
                                             منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من 
ــا هــذا  ــل التي ينظمه                                              يتعمــد الغش في إجراء التحــالي

   ».                                    القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع

ا��ثار العملية للقانون بالمقارنة بالنصــوص العامة في 
 دنيةت��يعات الخدمة الم

     لســنة     73                                        كما ســبق أن رأينا، وقبل صــدور القانون رقم 
                                     في شـــأن �ـــ�وط شـــغل الوظائف أو ا��ســـتمرار       2021

ــ�داري للفصـــــــل في مــدى                                         فيهــا، تعرض القضـــــــاء ا�
                                         م�ــــ�وعية فصــــل الموظف الذي يتعاطى المخدرات، 
                                           وذلك في ضـــوء النصـــوص العامة الواردة في قانون 

نة     81                   الخدمة المدنية رقم       فيما          م، ســـــواء    2016     لســـــ
                                                يتعلق ب��وط شغل الوظيفة أو فيما يتعلق بالواجبات 
                                            والمحظورات الوظيفيـــة أو فيمـــا يتعلق بـــالجزاءات 
                                                   التأديبية وأســـــباب إنهاء الخدمة. بيان ذلك أن النيابة 

ية رقم  ��دار ية أقامت الدعوى ا ��دار نة      197                                   ا     60     لســـــ
                                                 قضــــــائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية 

                                  تعليم وملحقاتها متضـــــمنة ملف القضـــــية            للتربية وال
                                ثان الجيزة ومذكرة بشأنها وتقرير       2017     لسنة      428    رقم 

                                              اتهام ضد عامل خدمات معاونة بمدرسة تاج الدول ث 
                                                   إدارة شمال الجيزة وع��ة آخرين، ��نه خ��ل شهر يناير 

                                    بمقر عمله الســــــالف خالف مدونات الســـــلوك       2017
بأن ية، وذلك  مدن خدمة ال يات ال ��ق عاطي                                     وأخ            قام بت

                                             مواد مخــدرة متمثلــة في مـادة الترامـادول وذلـك في 
حاكمته  بت م ناً، وطل قانو ها  ��حوال الم�ـــــ�ح ب                              ً                غير ا
       ً                                           تأديبياً عن المخالفة المنســـــوبة إليه، وأرفقت النيابة 

                                                    ا��دارية بتقرير ا��تهام مذكرة بأسانيده وأدلة ثبوته.

         م، أصدرت     2018                                 وبجلسة الثاني والع��ين من نوفمبر 
ها حكمها     المح ية والتعليم وملحقات ية للترب تأديب                                                كمة ال

حاكمة  حال للم عاونة الم خدمات الم مل ال عا جازاة                                                بم
يدت المحكمة  عاش. وشـــــ لة إلى الم حا �� با ية  تأديب                                              ال
                                                قضاءها على أن المخالفة المنسوبة للطاعن المتمثلة 

                                              في قيامه بتعاطي مواد مخدرة هي مادة الترامادول 
                    ً       ً  ا ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً،                         في غير ا��حوال الم��ح به

                                           مما يتعين معه مجازاته با��حالة إلى المعاش.

                                            بيــد أن الموظف المحكوم بمجــازاتــه بــا�ــ�حــالــة إلى 
                                             المعــاش لم يرتض هـذا الحكم، فـأقـام الطعن المــاثـل 
     ً                                              ناعياً عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق وتأويله 

   ً ي��ً                                          والفســـــاد في ا��ســـــتد��ل علي النحو الوارد تفصـــــ
                                                بتقرير الطعن ووجيزها أن أخذ عينة من الموطن يهدر 
يل، كما                                                    كرامته وفيه إجبار واكراه للمواطن على التحل
                                       ً        أنه �� توجد أي شكوى ضده من رؤسائه، فض��ً عن أنه 
ُ           مريض ويعـــانى من أمراض الكبـــد والُكلى والقلـــب                                
                                             والضــغط والســكر، وأن اعترافه دليل على حســن نيته 

                          كم المطعون فيه لم يرد على                   وصــــــدق عذره، وأن الح
قدير الجزاء،  بالغلو في ت باً  جاء مشـــــو عه، و فا جه د                       ً                         أو
                                           وخلص الطــاعن في ختــام تقرير الطعن إلى طلبــاتــه 

               سالفة البيان .

                                    وللفصـــــــل في موضـــــوع الطعن، قــامــت المحكمــة 
    81                                       باســـــتعراض نصـــــوص قانون الخدمة المدنية رقم 

   �ة                                      م ذات الصــلة، بادئة بالمادة الرابعة ع�ــ    2016     لســنة 
ُ           ُيشــــترط فيمن  «                                  من هذا القانون، والتي تنص على أنه 

        أن يكون    - 2    …..  -   1                              يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 
   أن    - 5   ……  4 -    …..  - 3                          محمود الســــيرة، حســــن الســــمعة. 

                                            تثبت لياقته الصــحية لشــغل الوظيفة بشــهادة تصــدر 
   ».   ….. - 8    …..  - 7    …..  - 6                        من المجلس الطبي المختص. 

                   لقانون ســــــالف البيان       ) من ا  57                   ومن حيث إن المادة (
نه  كام  «            تنص على أ بأح ��لتزام                                   يتعين على الموظف ا

قانون و��ئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين                                                    هذا ال
                                                    واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر 
                                                عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو ن�ــــ�ات 
ية في هذا الشــــــأن، ومدونات الســـــلوك                                            أو كتب دور
ــة الصـــــــادرة من الوزير  ــات الخــدمــة المــدني ــ�قي                                            وأخ�
                                          المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مبا��ة 
ــ�لتزام  ــ�عمــال التي تتنــافى مع الحيــدة، والتجرد، وا�                                                   ا�

   ».  ….                                   الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، 

   كل  «                            ) من القانون المذكور على أن   58             وتنص المادة (
   ال                                  موظف يخرج على مقت�ــــــ� الواجـــب في أعمـــ

مة  ��خ��ل بكرا نه ا ته، أو يظهر بمظهر من شــــــأ                                              وظيف
   ».   …..                     ً الوظيفة يجازى تأديبياً 

         الجزاءات  «                        ) من ذات القانون على أن   61             وتنص المادة (
                                 التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
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                                    الخصـــــم من ا��جر لمدة أو مدد �� تجاوز    - 2         ا��نذار.    - 1
                       الوقف عن العمل لمدة ��    - 3         ً           ســــتين يوماً في الســــنة. 

   - 4                                        تجاوز ســـتة أشـــهر مع �ـــ�ف نصـــف ا��جر الكامل. 
                                             تــأجيــل الترقيــة عنــد اســـــتحقــاقهــا لمــدة �ــ� تزيــد على 

                                  الخفض إلى وظيفة في المســـتوى ا��دنى    - 5       ســـنتين. 
                                  الخفض إلى وظيفة في المســتوى ا��دنى    - 6        مبا�ــ�ة. 

                                                مبا�ــ�ة مع خفض ا��جر إلى القدر الذي كان عليه قبل 
ــة.  ــة إلى المعــاش.   - 7         الترقي ــ�حــال          الفصـــــــل من    - 8                     ا�

   ».      الخدمة

                               ) من القانون ســـــالف الذكر على أن   69             وتنص المادة (
 - 2   ….  - 1                                       تنتهي خدمة الموظف ��حد ا��ســــباب ا��تية:  «

مة    - 7    …..  - 6  …… - 5   ……  - 4    …..  - 3   ….                     عـدم الليـاقـة للخـد
 -   8    ً                                    صـــــحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص. 

 .…   9 -  .…   10  - ..…   .«   

      1216       اء رقم                    من قرار رئيس الوزر      177            وتنص المـــادة 
                                    بشـــــأن إصـــــدار ال��ئحة التنفيذية لقانون       2017     لســـــنة 

      2016     لســـنة     81                                   الخدمة المدنية الصـــادر بالقانون رقم 
                                    ً إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صــــحياً  «        على أنه 

                                              بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة 
                                         الموارد الب�ـــــ�يــة أن تعرض ا�ــ�مر على الســـــلطــة 

                                  وضه ��صدار قرار بإنهاء خدمته، و��                 المختصة أو من تف
                                           يجوز للســــلطة المختصــــة إنهاء خدمة الموظف لعدم 
                                                    اللياقة الصــحية قبل نفاذ إجازاته المرضــية وا��عتيادية 
ته.  جازا هاء إ هاء خدمته دون انتظار انت                                                   ما لم يطلب إن
ــ�حوال تنتهي خــدمــة الموظف إذا ثبــت                                             وفي جميع ا�

  .                                  عدم لياقته الصحية ��دمانه المخدرات

                                            ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن الم�ـــــ�ع أوجب على 
                                                  الموظف العام ا��لتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية 
                                                   و��ئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح حال 
                                                    القيام بأداء واجباته الوظيفية المنوطة به كيما ينضبط 
                                                 الجهاز ا��داري للدولة ومصــــالحه ومرافقه العامة على 

ب                                    اط في العمل وا��لتزام بأداء الخدمة           ســـــنن ا��نضـــــ
                                                  المكلف بأدائها للمواطنين بجودة عالية وخدمة راقية، 
 �� سلكه على مقت                                             فإذا ما خرج الموظف العام في م
نه  ته أو ظهر بمظهر من شــــــأ جب في أداء وظيف                                            الوا
                                               المســـاس بكرامتها قامت مســـئوليته التأديبية، وجوزي 

             في القانون .                                     عن ذلك تأديبيا بأحد الجزاءات المقررة 

َ                   ومن َحيُْث إن قضـــاء هذه الَمْحكََمة قد اســـتقر على أن  َ  ْ  َ                 ُ ْ  َ     
                                                   رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب 
                                             رقــابــة قــانونيــة �ــ� تعنى اســـــتئنــاف النظر في الحكم 

                                            ً      ً بــالموازنــة والترجيح بين ا�ــ�دلــة المقــدمــة اثبــاتــاً ونفيــاً 
      تتدخل                                            فذلك تســـتقل به المحكمة التأديبية وحدها، و�� 

 �� يه إ ها عل يا وتفرض رقابت ية العل ��دار                                                    فيه المحكمة ا
                                                  إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون 
                                              فيه غير مســــتمد من أصــــول ثابتة في ا��وراق أو كان 
                                                 استخ��ص هذا الدليل �� تنتجه الواقعة المطروحة على 
                                             المحكمــة فهنــا فقط يكون التــدخــل �ــ�ن الحكم حينئــذ 

                قائم على سببه .         يكون غير 

َمة  َ   كما اســـــتقر قضــــــاؤها على أنه متى كانت الَمْحكَ َ  ْ  َ                                     
                                              التأديبية قد اســـــتخلصــــــت النتيجة التي انتهت إليها 
َ  ُ     ً اســــتخ��صــــاً ســــائغاً من أصــــول تنتجها مادياً وَقاُنونياً    ً                     ً      ً        
ّ            وكيَّفتها تكييفاً سـليماً وكانت هذه النتيجة تبرّر اقتناعها                       ً      ً           َّ   

�� يكون هناك  نه  فإ يه قضــــــاءها  نت عل لذي ب ّ  محّل                                        ا   
ية في تكوين عقيدتها                                                   للتعقيب عليها ذلك أن لها الحر
سبيل ذلك  ْعَوى ولها في  �� الدَّ �� من عنا َ                    من أي عن  ْ َّ                       
                                                أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشـــهود وأن تطرح 

ا �� تطمئن إليه.             َّ                ما عداها ممَّ

                                            ومن حيــث إنــه لمــا كــان مــا تقــدم، وكــان الثــابــت من 
��وراق أن الطاعن كان يعمل عامل               خدمات معاونة                                 ا

مال الجيزة  بإدارة شـــــ ية  ثانو لدول ال تاج ا مدرســــــة                                               ب
يه تعاطي  نت المخالفة المنســـــوبة إل                                               التعليمية، وكا
                                             مواد مخــدرة متمثلــة في عقــار الترامــادول وذلــك في 
                             ً                 غير ا�ــ�حوال الم�ـــــ�ح بهــا قــانونــاً، حيــث إنــه بتــاريخ 

                              تم إجراء تحليـــل للكشــــــف عن تعـــاطي       2017 / 1 /  29
                          ُ ذلك علي النحو الموضح تفص��ُ                     المخدرات له وأخرين و

                                                با��وراق وبتقرير معمل التحاليل الطبية الصــــــادر من 
                                              مســتشــفى الصــحة النفســية بالخانكة من نتائج تحاليل 
                                             المخـــدرات النهـــائيـــة لموظفي وعمـــال وزارة التربيــة 
                                               والتعليم من بينهم الطاعن، وأســـــفرت نتيجة التحليل 

         رامادول،                                           عن إيجابية العينة الخاصــة بالطاعن لمخدر الت
                                             وبمواجهتـــه في تحقيقـــات النيـــابـــة ا�ـــ�داريـــة بنتيجــة 
                                                التحليــل أقر بتعــاطيــه عقــار الترامــادول والــذي يحتوي 
                                           علي مخدر الترامادول منذ ع�ـــــ� ســـــنوات مما يقطع 
                                                بإدمانه ذلك المخدر، وبهذه المثابة تضـــــحي المخالفة 
ما  ياً م تاً يقين قه ثبو تة في ح ثاب طاعن  بة لل                                   ً       ً     المنســـــو

                                 عقوبة ا��حالة للمعاش، وهو ما ذهب                يتعين مجازاته ب
غدو الطعن  ناً، وي قاً ويقي يه ح يه الحكم المطعون ف                           ً       ً              إل
له من الواقع  قانون و�� ظل  له من ال ند  �� ســـــ يه                                                عل

              متعين الرفض .

                                               و�� يوهن من ســـــ��مة هذا النظر، ما ذكره الطاعن من 
��م  نه من اَ                                              َ    أن تعاطيه لهذ المخدر هو نتيجة لما يعاي
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                           بوجود وصــــفة طبيه له من طبيب               ً    العظام معل��ً ذلك
                                              عظام تبيح له تعاطي هذا العقار وذلك بســـــبب إجراء 
                                            عملية جراحية له منذ ع�ـــــ� ســـــنوات، وأنه قدم تلك 
ية والتي أرفقتها با��وراق                                                      الوصـــــفة أمام النيابة ا��دار
                                                   ً ولم تأخذ بها، فذلك مردود بأن هذا القول �� يجد دلي��ً 

           المقدمة من                                    له في عيون ا��وراق ســوي تلك الوصــفة
                                                  الطاعن أمام النيابة ا��دارية والمنسوب صدورها ��حد 
                                             أطباء تخصــــص العظام والتي لم تذيل بخاتم الطبيب 
ته  حال ياً ب قدم تقريراً طب                                      ً     ً        المعالج، كما أن الطاعن لم ي
                                              المرضـــية صـــادر من أي جهة رســـمية أو ما يفيد إجراء 
                                                  تلك العملية الجراحية المزعومة له، ويكون هذا الدفع 

                                               جرد أقوال مرسلة يبتغي منها التنصل من المسئولية  م
                            ومن ثم يتعين ا��لتفات عنه .

ــاول  ــه تن ــا ذكره الطــاعن من أن ــك م ــ� يغير من ذل                                             و�
                                              الترامــادول على ســـــبيــل الع�ــ�ج �ــ� الكيف أي تنــاولــه 
                                               كمســـــكن �� كمخدر، فذلك مردود بأن الثابت علميا أن 

الــة التي تقع في من     طقــة                          ّ                  الترامــادول من المواد الفعــّ
ية ومواد المخدرات إذ أنه                                                  التقاطع بين دســـــتور ا��دو
                                         في ا��صـــــل دواء طبي يســـــتخدم في تســـــكين ا����م 
                                              والحصـــول على فائدة منها وفى تلك الحالة يدرج في 
                                               قائمة المســـــكنات، وهو ما أجدبت عنه ا��وراق, ولكن 
ستخدامه خارج النطاق الطبي ودون حاجة إليه                                                   إذا تم ا

      يتحول    –             الطعن المــاثــل                    على نحو مــا كشـــــف عنــه    –
                                               حينئذ إلى إدمان شـــديد الخطورة نظرا لما يســـببه من 
��دمان على تعاطيه يعجز معه المدمن عن التوقف                                               ا

                        في حالة الرغبة في ذلك .

          رفق حافظة    –                                     كما �� ينال مما تقدم، ما قدمه الطاعن 
ته في مرحلة الطعن  ندا                 من تقرير طبى عن    –                        مســـــت

           لطب مســــتشــــفى                             حالته المرضــــية صــــادر من كلية ا
                                                 الق�ــ� العيني معامل الدم تفيد أن النتيجة ســلبية عن 

ناير  مدة شـــــهر ي جة     2017                  ذات  ناقض نتي                       ، على نحو ي
                                                        التحليل ا��يجابية التي أجرت فيها وزارة التربية والتعليم 
ــة                                                التحــاليــل المطلوبــة بتقرير معمــل التحــاليــل الطبي

   –                                        الصـــادر من مســـتشـــفى الصـــحة النفســـية بالخانكة 
��مانة  ية         ا             وزارة الصـــــحة    –                     العامة للصـــــحة النفســـــ

                                                وا��ســـــكان والتي جاءت إيجابية، فذلك مردود بأنه من 
                                          مطالعة الشــهادة الصــادر من كلية الطب مســتشــفى 
لة بتوقيع  ها مذي لدم وجد أن                                               الق�ـــــ� العيني معامل ا
                                              إدارة المعامل دون تحديد اســـــم موقعها، كما ت��حظ 

ية ا عار الجمهور خاتم شـــــ نات  يا      لخاص                                        للمحكمة أن ب
                                           بالمســتشــفى مكتوب بأســلوب خط الرقعة مما ترتاب 

                          معه في س��مة تلك الشهادة.

                                        ومن حيث إن هذه المحكمة وهي تتســـــمق القضــــــاء 
                                             التـــأديبي تلفـــت النظر إلى أن المخـــدرات داء قـــديم 
                                             أصـــــاب المجتمعات ا��نســـــانية و�� زال فاقتلعت منه 
�� أن  ��رادة رفضــــــت واقعها وأبت إ                                            فئات ضـــــعيفة ا

                                 وهام صـــنعتها لنفســـها بنفســـها، فخرجت          تعيش في أ
                                                 بذلك عن رســـــالتها التي أناطها الخالق بها وهي إعمار 
                                                     ا��رض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد، ومن 

         بمنظماته    –           كل المجتمع    –                         ثم كان لزاما على المجتمع 
                                               الحكوميــة وغير الحكوميــة أن تبــادر إلى ع�ــ�ج ظــاهرة 

                  أفته، وعلى الجهاز                          إدمان المخدرات واســـــتئصـــــال شـــــ
                                               ا�ــ�داري للــدولــة أن يتخــذ من ا�ــ�جراءات مــا يطهر بــه 
                                            نفســــه من هذا الداء بأن يق�ــــ� من وحداته ليس كل 
                                 ً       من وقع في هذا ال�ــــ�ك فحســــب، بل أيضــــاً كل من 
                                                يســاعده على الوقوع فيه أو يســهل له ذلك، و�� يأخذه 
                                        في ذلـك شـــــفقــة أو رحمــة، وليس من بعــد لكــل من 

فة خال هذه الم كب  �� نفســــــه وليعض                     ارت �� يلومن إ                          أ
                               أصبع الندم ما بقيت له من حياة.

                                           ً ولهذه ا��ســباب، قضــت المحكمة بقبول الطعن شــك��ً 
            ً                                   ورفضه موضوعاً، مؤيدة بذلك حكم المحكمة التأديبية 
لة  ��حا با ها بمجازاة الطاعن  ية والتعليم وملحقات                                                    للترب

            إلى المعاش.

  ي                                            وعلى هذا النحو، فإن النصـــــوص العامة الواردة ف
                                             قانون الخدمة المدنية تشـــــفع ��نهاء خدمة الموظف 
                                               الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، ولكن ذلك �� يتم ســـوى 
ــه  ــذي أتى ب ــد ال ــأديبي. والجــدي ــ�ل الطريق الت                                              من خ�

                في شـــأن �ـــ�وط شـــغل       2021     لســـنة     73            القانون رقم 
                                            الوظــائف أو ا�ــ�ســـــتمرار فيهــا أن الوقف عن العمــل 

             بقوة القــانون                                 وإنهــاء خــدمــة الموظف المتعــاطي يتم 
                                                  متى ثبتت إيجابية العينة المأخوذة منه وتأكد ذلك من 
ــ�تخــاذ إجراءات                                                 خ�ــ�ل العينــة التوكيــديــة، دون حــاجــة �
                                                   التحقيق التأديبي والمحاكمة التأديبية. با��ضـــــافة إلى 
                                    ً        ً        ذلك، فإن القانون الجديد قد أوجد ســـنداً قانونياً للقيام 

لة  ية المشـــــمو هات الحكوم ��جراء في الج هذا ا هذا                                          ب      ب
                            ً                     القانون، ولم يجعل ذلك مرهوناً بإرادة القائمين على 
شاءوا امتنعوا عن  شاءوا قاموا به وإن                                                      الجهة ذاتها، إن 
                                                القيــام بـه. بـل إن القــائمين على الجهــة الحكوميــة قـد 
ــت  ــانون إذا ســـــمحوا لمن ثب ــة الق                                           يقعوا تحــت طــائل
ها أو  فة الموجود ب غل الوظي خدرات بشـــــ عاطيه الم                                             ت

                         ً           ويحسب للقانون الجديد أيضاً أنه اعتبر                  ا��ستمرار فيها.
                                                   امتناع الموظف عن إجراء التحليل أو التهرب منه قرينة 
                                              ً قانونية على تعاطيه المخدرات، ويعد بالتالي ســـــبباً 

               ��نهاء الخدمة.
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