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النیابة العامة وجامعتا القدس المفتوحة واالستقالل یوقعون اتفاقیة لتنظیم مؤتمر لمحاربة آفة
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رام هللا 18-3-2018 وفا- وقعت جامعتا "القدس المفتوحة" و"االستقالل" والنیابة العامة في فلسطین، الیوم األحد، اتفاقیة تعاون لتنظیم مؤتمر وطني بعنوان "آفة المخدرات في فلسطین:
الواقع وسبل المواجھة".

ووقّع االتفاقیة التي تمت في مكتب رئاسة "القدس المفتوحة"، عن النیابة العامة النائب العام لدولة فلسطین أحمد براك، وعن "االستقالل" رئیسھا عبد الناصر القدومي، وعن "القدس
المفتوحة" رئیسھا یونس عمرو، بحضور لفیف من شخصیات الجامعتین والنیابة.

وشكر القدومي "القدس المفتوحة" على استقبالھا، وأشاد بجھودھا وبجھود النیابة الرامیة إلى التغلب على ھذه الظاھرة، مبیناً أن ھذا المؤتمر یؤكد التكامل بین المؤسسات الفلسطینیة
المختلفة، وأن ھذا التكامل سیخرج بحلول وسیاسات وخطط للتغلب على ظاھرة المخدرات وغیرھا.

وأشار إلى أن العمل الفردي ال یجدي نفًعا للمجتمع، وقال: "علینا أن نخاطب الجھات والمؤسسات المعنیة، مثل الشرطة، للمشاركة في المؤتمر، ثم التأني في البحث حتى تخرج دراساتنا
علمیة ومبنیة على حقائق".

بدوره، أكد براك ضرورة تضافر الجھود وتكاملھا لمحاربة آفة المخدرات، خاصة بعد الكشف عن معامل لصنع ھذه السموم في مناطق عدة في الضفة، مؤكًدا أن ھذه استراتیجیة ممنھجة
لتخریب فئة الشباب.

وبیّن أھمیة البحث العلمي الذي تنتجھ مؤسسات التعلیم العالي في تدعیم القرارات وبنائھا، داعیًا القائمین على المؤتمر للتأني في البحث وتزوید الجھات المعنیة بأبحاث حقیقیة مالمسة
للواقع.

وذكر براك أن قانون المخدرات الجدید شھد إسراًعا في إقراره لعدم وجود دراسة حقیقیة عمیقة لھ، راجیاً أن تكون مخرجات ھذا المؤتمر عمیقة وعلمیة یستند إلیھا في وضع القرارات
والتشریعات ومتابعتھا، داعیًا إلى دراسة ظاھرة المخدرات من مفاھیمھا االجتماعیة والقانونیة والنفسیة وغیرھا.
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من جھتھ، عبر عمرو عن اعتزازه بجامعة االستقالل وبالنیابة على جھودھما في رفعة الوطن، كل في موقع خدمتھ، وبیّن أن آفة المخدرات قد بدأت تنھش فئة الشباب الفلسطیني، خاصة
المقدسیین، ما یوجب على مؤسساتنا تضافر جھودھا وتكاملھا في سبیل التغلب على ھذه الظاھرة.

وأكد أنھ یعّول على توصیات المؤتمر بأن تخرج عمیقة وموضوعیة وقابلة للتنفیذ، موصیاً القائمین على المؤتمر بالتركیز على األسرة والتربیة والتعلیم، ألن ظاھرة المخدرات باتت تنتشر
بین طلبة المدارس الذین یحتاجون كل الدعم والتوجیھ الممكنین لكونھم في مرحلة حساسة جًدا وفي سن التجربة واالندفاع.

وقال عمیدا البحث العلمي في جامعتي القدس المفتوحة حسني عوض، واالستقالل وائل أبو صالح: إن أھم ما یھدف إلیھ المؤتمر وھو التعرف على أسباب ظاھرة المخدرات وآثارھا على
المجتمع، وبیان الواقع التشریعي لتجریمھا في فلسطین، ثم تحدید دور أجھزة العدالة الجنائیة في مواجھة ھذه الظاھرة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في الوقایة منھا ثم عالجھا.

وأوضحا أن المؤتمر یسعى إلى بیان الدور المنوط بالجامعات والتعلیم واإلعالم واألسر ومؤسسات المجتمع المدني لحمایة المجتمع من ھذه اآلفة، واالستفادة من التجارب والبرامج الناجحة
في مجال الوقایة والعالج منھا، كما یسعى إلى الخروج بمقترحات عملیة وطنیة فاعلة لمكافحتھا.
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كلمة السید الرئیس "محمود عباس" في القمة العربیة الـ29 في
الظھران وتسمیة القمة العربیة الـ29 باسم قمة القدس - 15/4/2018
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