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  . كلمـة العـــــدد :. كلمـة العـــــدد :
ستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات   ن المخطط الخماسي المتضمن الإ اإ

شراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات  والوقاية منها، المسطر تحت اإ
دمانها، وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية بلجنة المتابعة والتقييم بالديوان  واإ
خيرة منه ليحل موعد التقييم، المقارنة واستخالص النتائج  استهل السنة الأ
هداف المحددة بالمخطط الوطني  المحققة وخاصة تلك التي لم تحقق وفقا لالأ

ليها. سباب التي حالت دون الوصول اإ  يليها تشخيص الأ

ولية التي يجدر ذكرها؛ انعدام تجسيد وتنفيذ  ن المالحظة النقدية الذاتية الأ اإ
هتمام بعمل  لى الإ هداف التي سطرها المخطط، ذلك ما يدفعنا اإ البعض من الأ
سباب التي حالت دون ذلك  براز الأ جل اإ متناسق مع القطاعات المعنية من اأ
لتزام  ن يقاس بالعهد والإ ن المخطط يمكن وبدون حرج اأ ومناقشتها وتبريرها لأ

 يسمح  بالمحاسبة.

هداف وفقا لما سطر في الستراتيجية الوطنية  نه وبالملموس لقد تجسدت اأ غير اأ
نجازات مختلف القطاعات.  تحققت بنشاطات واإ

ن الستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات    5122/5122فبناء على ذلك، اإ
جل مكافحة  لتزام من اأ ة العاكسة لحقيقة الإ الوسيلة العملية لوضع المرا 
جل مواصلة العمل  يجابيات والسلبيات بتقييم موضوعي من اأ المخدرات تبرز الإ

سلوب المنهجي المطلوب.  بالأ
 غنيـة قـداش

 مديرة الوقاية واإلتصال بالديوان
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 و تحـــــــــــــــدي المخــــــدرات الشبــــاب

06 

لكككككنم رثكك  كككمككرة الككككك   واحككتككدا    
النقاشات الدائرة حول هذا الكمكوعكوي بكيكن 
من يمدح الشبكا  ويكزكتك  بك  ومكن يكنكتكقكد  
ويتحامل عليك م فكننكنكا ال نشكزكر فكزك  بك ن 
المجتمع يكولكي االهكتكمكا  الك    والكزكنكايكة 
العككروريككة الككتككي تككتككطككلككبككهككا صككيككانككة هككذا 
الرأسمال والمحافظة علي  ووقايت  من ككافكة 
الكمكخككاطكر الكتككي تككحكدل بكك م عككلك  خكلكك كيككة 
االعتراف بقيمت  الكحكقكيكقكيكةب والشكبكا  هكو 
الذي حرر الج ائر من قكبكعكة االسكتكزكمكار 

 الغاش ب
إن الشا  كما تزلمونم يجتا  في حكيكاتك     

مراحكل خكطكيكرة وأصكزك  هكذ  الكمكراحكل 
وأخككطككرهككا عككلكك  احطكك ل هككي مككرحككلككة 
المراهقة التي تزتبر بممابة "منزرج حكاسك " 
في بناء شخصية ال كرد وتكزكد بكحكل "والدة 
جككديككدة" مكك ككتككوحككة عككلكك  كككل االحككتككمككاالت 
واالن القاتب في هذ  المرحلكة مكن حكيكاتك م 
فنن الشا  يحاول   بكل مكا أتكي مكن قكوةم 
االسككتككحككواذ عككلكك  كككل شككيء دفككزككة واحككدة 
ويسز  القتحا  كل الميادين وتذول ككل مكا 
يككجككد  أمككامكك  رثكك  أنكك  ال يككمككلكك  الككقككدرة 
المطلوبة للتميي  بين ما يكنك كزك  ومكا يعكر  
في سن المراهقةم يجد الشا  ن س  يتك رجك  
بين عقد الط ولة التي يشزر خط  أنك  خكرج 
منها والكهولة التكي لك  يكدخكلكهكا بكزكدم ذلك  
الشزور الذي يدفز  إل  البحث عن الك كعكاء 
أو المكان الم ئ  الذي يمكن  من إبرا  قوت  
المتصاعكدة وشكجكاعكتك  الك كيكاعكة والسكزكي 
للتمتع بحرية التحر  والتصرف بزيكدا عكن 
سلطة الوالدين وعن ومراقبتهكمكاب والكمكككان 
الم عل للتزبير عن ما يدور في مخيلت  هكو 
بطبيزة الحال بين "مكجكمكوعكات الكرفكقكاء"م 

حيث تتاح ل  ال رصة للتحرر مكن السكلكطكة 
 الرادعة والقمزية للوالدينب

إن مجرد شكزكور الشكا  بكالكككبكت والكقكهكر �
والظل      والحرمان سرعان ما تتولد عكنك  
رثبة قوية جامحة في الكتكمكرد والكزكصكيكان 
عد كل شيءم عد سلطة الوالدين أوالًم مك  
عد المجتمع      وقوانين  وعوابط ب وهذ  
الرثبة العاثطة تجزل من الشا  المراهل 
أرعا خصبة لكل أنواي الزصيكان والشكذوذ 
واالنحراف بدءا ب بسها كالتدخيكن وتكزكاطكي 
المخدرات وتناول الكحول وصكوال إلك  مكا 
هو أخطر كالسرقة واالعتكداء عكلك  الكغكيكر 
)األصول( وتر  المن ل وعكاقكبكة ككل ذلك  
تحر  اآلليات الجنائية الكمكيديكة إلك  حكتكمكا 
إل  السكجكن والسكقكوط الكحكر مكككبك  نكحكو 

و من هذ  االنحرافات كلكهكا يك تكي �المجهولب
تزاطي المخدرات في قمكة الكمكخكاطكر الكتكي 
تتربص بالشبا  وتحتعن  بزكد أن تكوهكمك  
ب ت  أبوا  السزادة واالبتهاج واسزة أمكامك  
وتنسي  مشاكل  اليومية قبكل أن يكجكد نك كسك  
بين عشية وعحاها "صديقا حميكمكا" لكغكول 
المخدرات ال يستطيع التخلي عنكهكا ويكدخكل 
من دون شزور وال إرادة في دوامة الكتكزكود 
والتبزية م  احدمان التي تعكزك  صكوبكا فكي 
سكة الت سك  األخك قكي والكتكشكو  الكجكسكدي 
الككمككصككاحككبككة بكك مككرا  ععككال كككالسككيككدا 
والسرطان  وأمرا  الكبد وثيرهام الزكيكاذ 

 باهللب
إن خطورة آفة المخدرات ت يد وط ة وحكدة �

عل  الشبا  أما  الكتكراجكع الصكارو لكدور 
األسرة في مجال التربية والتوجي  واحرشاد 
ونقص أو انكزكدا  الكحكوار والكنكقكاء الكبكنكاء 
المتواصل بين الوالدين واألبناءم بل نك حكظ 

نوعا من التكهكاون والك مكبكاالة لكد  بكزك  
الوالدين الكذيكن ثكالكبكا مكا يسكتكيكقكظكون مكن 
سباته  إال بزد فوات األوانب هيالء الوالدين 
الذين يجهلون أساسا مزن  ال واج ومكغك   
المسيولية ال وجيةب مكع الكتك ككيكد عكلك  أنك  
ليس بنمكان أيكة مكيسكسكة أخكر  تكزكويك  
األسرة في أداء هذ  المهمة األساسيكةب وفكي 
ن س الوقتم ل  تتمكن المدرسة الكجك ائكريكة 
إل  حد اآلن من التوفيل بين مهمة الكتكزكلكيك  
وتلقين المزارف من جهةم ورسالة الكتكربكيكة 
والتنشئة االجتماعية الصحكيكحكةم مكن جكهكة 

 مانيةب 
  ما هي المخدرات ؟ 
تتمكمكل الكمكخكدرات فكي مكواد سكامكة  �

طبيزية واصطنكاعكيكة تكحكدث أمكارا مكدمكرة 
عل  الصحة الزقلية والجسدية لكننسكان مكع 
احشارة إل  أن بز  هذ  المواد قد أوجدها 
احنسان أص  من أجل الكتكداوي ومكزكالكجكة 
بز  األمرا  المستزصية والكتكقكلكيكل مكن 

وبكطكرل ثكيكر �آالمهاب فكتكنكاولكهكا الكمك كرط  
مشكروعككة مككحككظكور فككي كككل الككتككشككريككزككات 
الككوعككزككيككة ومككحككر  فككي جككمككيككع الككديككانككات 
السماوية وثير السماويةب ومهمكا ككان نكوي 
هذ  المواد فننها ت ت  باحنسان وتجزل  ثيكر 

 صال  لن س  وألسرت  وكذا لمجتمز ب

 من هو الش باب؟ 
إذا كان الشباب هو ذخيرة المجتمع بالنسبة لكل دول العالم، فالنسبة   

 للجزائر هو رأسمالها األساسي الضامن لمستقلها.
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 الرئيس المساعد لجمعية متقاعـــدي األمن الوطني، إطار سابق بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.)*( 

 السيد: عيسى قاسمي  )*(
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بل يصب  مدمنها عالة وع ء وخطرا عكلك   
 المجتمع كل ب

إن أية أسرة تبتل  ب حد أععائها يدمكن عكلك  
المخدرات سرعان مكا تكتكحكول حكيكاتكهكا إلك  
جحي  يهدد استقرارها وأمنهام ألن المدمن ال 
يتوقف عند حد االسته  م بل عنكدمكا يكككون 
فككي حككاجككة مككاسككة إلكك  الككجككرعككة الككيككومككيككة 
العرورية وال يمل  المبلغ المالي المكطكلكو  
القتنائهام بنمككانك  الكلكجكوء إلك  السكرقكة فكي 
البيت أو خارج الكبكيكت أو إلك  ارتكككا  أيكة 
فاحشة أو جريمة يترت  عنها الزقا  بالسجن 
م  بزد ذل  يصب  من الصز  جكدا الكرجكوي 
إل  الوراء واستكرجكاي مكككانكتك  الك ئكقكة فكي 

 األسرة وفي المجتمعب
مككزككنكك  كككل ذلكك  أن تككنككاول الككمككخككدرات �-�

واحدمان عليها يزني بكل وعكوح االنكتكحكار 
الككبككطككيء واالنككتككقككال السككريككع مككن مككرحككلككة 
الك مككبكاالة والكتككهكور إلك  مكرحككلكة الك وعككي 
وال شزور ب ي خطر وعندئذ مكللك  الكحكتكمكي 
 الت س  واالنح ل والبيس والعياي المحقلب

إن شبا  الج ائر اليكو  فكي خكطكر بسكبك  �  -
تدفل الكمكخكدرات مكن الكمكغكر  وانكتكشكارهكا 
المرع  عبر ككل مكنكاطكل الكوطكنب لكقكد تك  

طككن مككن الككقككنكك  الككهككنككدي سككنككة  751حككجكك 
 741و  2172طكن سكنكة  277و  2172

طن خ ل الكتكسكزكة أشكهكر األولك  مكن سكنكة 
م بككيككنككمككا كككانككت الككمككحككجككو ات تككزككد 2174

بالكيلوثرامات بل بالغكرامكات فكي السكنكوات 
 القليلة الماعيةب

 ما هي الحقوق األساسية للشباب؟  -
 تتممل أساسا في:

نيل القسط الوافر والمستكحكل مكن الكزكطكف � -
والكحكنكان مكن لكدن الكوالكديككن خصكوصكا فككي 

 السنوات األول  من الزمرب
التمتع بحلي  األ  الذي يزتبر بممابة الرابكط   �  -

المتيكن وأفعكل "وال" عكد ككل األعكرا  
 المستقبليةب

الت ود بالمبادئ باهعة األساسيكة لكلكتكربكيكة �  -
واحرشاد التي تقع مسكيولكيكة تكلكقكيكنكهكا عكلك  
الوالدينم كي يدر  الط ل مزن  االنتماء إلك  
األسرة وإل  بلد ذو جذور عريقة في التاريك  
وإلك  أر  ككل شكبكر مككنكهكا مسكقكي بكدمككاء 

 الم يين من الشهداءب
الحصول عل  الحد األدن  من التزلي  الكذي �  -

يمكن  مكن مكواجكهكة خكطكو  الكحكيكاة بك وفكر 
 حظوظ النجاحب

التنشئة وسط ظروف عائلية عادية تعكمكن ��  -
ل  المسكن الك ئكل والكبكيكئكة الكمكنكاسكبكة وككل 
وسائل الزيء الكري  التي تجزلك  يشكزكر بك ن 
المجتمع الذي ينتمي إلي  يكدر  جكيكدا قكيكمكتك  

 ويسهر بال زل عل  صيانتها والح اظ عليهاب
 معاناة الشباب:   
تتممل هذ  المزانكات فكي مكخكتكلكف  مكظكاهكر  

الحياة التي ال ي همها الشا  وتيمر في ن سيكتك  
 ت ميرا عميقا وهي:

 � صور الظل  والحڤرة وال وارل االجكتكمكاعكيكة
الصكارخككة الككمكنككتكشككرة لكك كسككف الشككديكد فككي 

 مجتمزناب
 � عد  تكافي ال رص بيكن أفكراد الشكزك  وككل

المظاهر األخر : البطالةم الكبكيكروقكراطكيكةم 
استغ ل الكنك كوذم الكمكحكسكوبكيكة والكمكحكابكاةم 
الرشوة وما إل  ذل  من اآلفات االجتمكاعكيكة 
التكي يكر ح تكحكت وطك تكهكا الكككبكار والكتكي 
تنزكس حتما عل  الصغار و تكوسكمكهك  إلك  

 األبدب 
   �          السككلكطككة الككخككانككقككة لككلككوالككديككن واسككتككبككدادهكك

وطغيانه  وعد  إدراكه  أو اعترافه  بكقكيكمكة 
 الشبا  واحترامهاب

 � الككمككنككاوشككات والككمككشككاجككرات الككيككومككيككة بككيككن
الوالكديكن وعكد  اسكتكقكرار الكبكيكت الك وجكيكة          

وآفة الط ل وما يتكرتك  عكنكهكا مكن ويك ت 
 وتشرد وعياي ل ط الب

انزدا  حوار بناء دائ  بين اآلباء واألبناء مكمكا �
يتسب  في انقطاي حبل التواصل بين األجيال 
 وال يساعد عل  نقل الرصيد الديني األخ قي 

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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06 

لكككككنم رثكك  كككمككرة الككككك   واحككتككدا    
النقاشات الدائرة حول هذا الكمكوعكوي بكيكن 
من يمدح الشبكا  ويكزكتك  بك  ومكن يكنكتكقكد  
ويتحامل عليك م فكننكنكا ال نشكزكر فكزك  بك ن 
المجتمع يكولكي االهكتكمكا  الك    والكزكنكايكة 
العككروريككة الككتككي تككتككطككلككبككهككا صككيككانككة هككذا 
الرأسمال والمحافظة علي  ووقايت  من ككافكة 
الكمكخككاطكر الكتككي تككحكدل بكك م عككلك  خكلكك كيككة 
االعتراف بقيمت  الكحكقكيكقكيكةب والشكبكا  هكو 
الذي حرر الج ائر من قكبكعكة االسكتكزكمكار 

 الغاش ب
إن الشا  كما تزلمونم يجتا  في حكيكاتك     

مراحكل خكطكيكرة وأصكزك  هكذ  الكمكراحكل 
وأخككطككرهككا عككلكك  احطكك ل هككي مككرحككلككة 
المراهقة التي تزتبر بممابة "منزرج حكاسك " 
في بناء شخصية ال كرد وتكزكد بكحكل "والدة 
جككديككدة" مكك ككتككوحككة عككلكك  كككل االحككتككمككاالت 
واالن القاتب في هذ  المرحلكة مكن حكيكاتك م 
فنن الشا  يحاول   بكل مكا أتكي مكن قكوةم 
االسككتككحككواذ عككلكك  كككل شككيء دفككزككة واحككدة 
ويسز  القتحا  كل الميادين وتذول ككل مكا 
يككجككد  أمككامكك  رثكك  أنكك  ال يككمككلكك  الككقككدرة 
المطلوبة للتميي  بين ما يكنك كزك  ومكا يعكر  
في سن المراهقةم يجد الشا  ن س  يتك رجك  
بين عقد الط ولة التي يشزر خط  أنك  خكرج 
منها والكهولة التكي لك  يكدخكلكهكا بكزكدم ذلك  
الشزور الذي يدفز  إل  البحث عن الك كعكاء 
أو المكان الم ئ  الذي يمكن  من إبرا  قوت  
المتصاعكدة وشكجكاعكتك  الك كيكاعكة والسكزكي 
للتمتع بحرية التحر  والتصرف بزيكدا عكن 
سلطة الوالدين وعن ومراقبتهكمكاب والكمكككان 
الم عل للتزبير عن ما يدور في مخيلت  هكو 
بطبيزة الحال بين "مكجكمكوعكات الكرفكقكاء"م 

حيث تتاح ل  ال رصة للتحرر مكن السكلكطكة 
 الرادعة والقمزية للوالدينب

إن مجرد شكزكور الشكا  بكالكككبكت والكقكهكر �
والظل      والحرمان سرعان ما تتولد عكنك  
رثبة قوية جامحة في الكتكمكرد والكزكصكيكان 
عد كل شيءم عد سلطة الوالدين أوالًم مك  
عد المجتمع      وقوانين  وعوابط ب وهذ  
الرثبة العاثطة تجزل من الشا  المراهل 
أرعا خصبة لكل أنواي الزصيكان والشكذوذ 
واالنحراف بدءا ب بسها كالتدخيكن وتكزكاطكي 
المخدرات وتناول الكحول وصكوال إلك  مكا 
هو أخطر كالسرقة واالعتكداء عكلك  الكغكيكر 
)األصول( وتر  المن ل وعكاقكبكة ككل ذلك  
تحر  اآلليات الجنائية الكمكيديكة إلك  حكتكمكا 
إل  السكجكن والسكقكوط الكحكر مكككبك  نكحكو 

و من هذ  االنحرافات كلكهكا يك تكي �المجهولب
تزاطي المخدرات في قمكة الكمكخكاطكر الكتكي 
تتربص بالشبا  وتحتعن  بزكد أن تكوهكمك  
ب ت  أبوا  السزادة واالبتهاج واسزة أمكامك  
وتنسي  مشاكل  اليومية قبكل أن يكجكد نك كسك  
بين عشية وعحاها "صديقا حميكمكا" لكغكول 
المخدرات ال يستطيع التخلي عنكهكا ويكدخكل 
من دون شزور وال إرادة في دوامة الكتكزكود 
والتبزية م  احدمان التي تعكزك  صكوبكا فكي 
سكة الت سك  األخك قكي والكتكشكو  الكجكسكدي 
الككمككصككاحككبككة بكك مككرا  ععككال كككالسككيككدا 
والسرطان  وأمرا  الكبد وثيرهام الزكيكاذ 

 باهللب
إن خطورة آفة المخدرات ت يد وط ة وحكدة �

عل  الشبا  أما  الكتكراجكع الصكارو لكدور 
األسرة في مجال التربية والتوجي  واحرشاد 
ونقص أو انكزكدا  الكحكوار والكنكقكاء الكبكنكاء 
المتواصل بين الوالدين واألبناءم بل نك حكظ 

نوعا من التكهكاون والك مكبكاالة لكد  بكزك  
الوالدين الكذيكن ثكالكبكا مكا يسكتكيكقكظكون مكن 
سباته  إال بزد فوات األوانب هيالء الوالدين 
الذين يجهلون أساسا مزن  ال واج ومكغك   
المسيولية ال وجيةب مكع الكتك ككيكد عكلك  أنك  
ليس بنمكان أيكة مكيسكسكة أخكر  تكزكويك  
األسرة في أداء هذ  المهمة األساسيكةب وفكي 
ن س الوقتم ل  تتمكن المدرسة الكجك ائكريكة 
إل  حد اآلن من التوفيل بين مهمة الكتكزكلكيك  
وتلقين المزارف من جهةم ورسالة الكتكربكيكة 
والتنشئة االجتماعية الصحكيكحكةم مكن جكهكة 

 مانيةب 
  ما هي المخدرات ؟ 
تتمكمكل الكمكخكدرات فكي مكواد سكامكة  �

طبيزية واصطنكاعكيكة تكحكدث أمكارا مكدمكرة 
عل  الصحة الزقلية والجسدية لكننسكان مكع 
احشارة إل  أن بز  هذ  المواد قد أوجدها 
احنسان أص  من أجل الكتكداوي ومكزكالكجكة 
بز  األمرا  المستزصية والكتكقكلكيكل مكن 

وبكطكرل ثكيكر �آالمهاب فكتكنكاولكهكا الكمك كرط  
مشكروعككة مككحككظكور فككي كككل الككتككشككريككزككات 
الككوعككزككيككة ومككحككر  فككي جككمككيككع الككديككانككات 
السماوية وثير السماويةب ومهمكا ككان نكوي 
هذ  المواد فننها ت ت  باحنسان وتجزل  ثيكر 

 صال  لن س  وألسرت  وكذا لمجتمز ب

 من هو الش باب؟ 
إذا كان الشباب هو ذخيرة المجتمع بالنسبة لكل دول العالم، فالنسبة   

 للجزائر هو رأسمالها األساسي الضامن لمستقلها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرئيس المساعد لجمعية متقاعـــدي األمن الوطني، إطار سابق بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.)*( 

 السيد: عيسى قاسمي  )*(

  و تحـــــــــــــــدي المخــــــدرات الشبــــاب
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07 

بل يصب  مدمنها عالة وع ء وخطرا عكلك   
 المجتمع كل ب

إن أية أسرة تبتل  ب حد أععائها يدمكن عكلك  
المخدرات سرعان مكا تكتكحكول حكيكاتكهكا إلك  
جحي  يهدد استقرارها وأمنهام ألن المدمن ال 
يتوقف عند حد االسته  م بل عنكدمكا يكككون 
فككي حككاجككة مككاسككة إلكك  الككجككرعككة الككيككومككيككة 
العرورية وال يمل  المبلغ المالي المكطكلكو  
القتنائهام بنمككانك  الكلكجكوء إلك  السكرقكة فكي 
البيت أو خارج الكبكيكت أو إلك  ارتكككا  أيكة 
فاحشة أو جريمة يترت  عنها الزقا  بالسجن 
م  بزد ذل  يصب  من الصز  جكدا الكرجكوي 
إل  الوراء واستكرجكاي مكككانكتك  الك ئكقكة فكي 

 األسرة وفي المجتمعب
مككزككنكك  كككل ذلكك  أن تككنككاول الككمككخككدرات �-�

واحدمان عليها يزني بكل وعكوح االنكتكحكار 
الككبككطككيء واالنككتككقككال السككريككع مككن مككرحككلككة 
الك مككبكاالة والكتككهكور إلك  مكرحككلكة الك وعككي 
وال شزور ب ي خطر وعندئذ مكللك  الكحكتكمكي 
 الت س  واالنح ل والبيس والعياي المحقلب

إن شبا  الج ائر اليكو  فكي خكطكر بسكبك  �  -
تدفل الكمكخكدرات مكن الكمكغكر  وانكتكشكارهكا 
المرع  عبر ككل مكنكاطكل الكوطكنب لكقكد تك  

طككن مككن الككقككنكك  الككهككنككدي سككنككة  751حككجكك 
 741و  2172طكن سكنكة  277و  2172

طن خ ل الكتكسكزكة أشكهكر األولك  مكن سكنكة 
م بككيككنككمككا كككانككت الككمككحككجككو ات تككزككد 2174

بالكيلوثرامات بل بالغكرامكات فكي السكنكوات 
 القليلة الماعيةب

 ما هي الحقوق األساسية للشباب؟  -
 تتممل أساسا في:

نيل القسط الوافر والمستكحكل مكن الكزكطكف � -
والكحكنكان مكن لكدن الكوالكديككن خصكوصكا فككي 

 السنوات األول  من الزمرب
التمتع بحلي  األ  الذي يزتبر بممابة الرابكط   �  -

المتيكن وأفعكل "وال" عكد ككل األعكرا  
 المستقبليةب

الت ود بالمبادئ باهعة األساسيكة لكلكتكربكيكة �  -
واحرشاد التي تقع مسكيولكيكة تكلكقكيكنكهكا عكلك  
الوالدينم كي يدر  الط ل مزن  االنتماء إلك  
األسرة وإل  بلد ذو جذور عريقة في التاريك  
وإلك  أر  ككل شكبكر مككنكهكا مسكقكي بكدمككاء 

 الم يين من الشهداءب
الحصول عل  الحد األدن  من التزلي  الكذي �  -

يمكن  مكن مكواجكهكة خكطكو  الكحكيكاة بك وفكر 
 حظوظ النجاحب

التنشئة وسط ظروف عائلية عادية تعكمكن ��  -
ل  المسكن الك ئكل والكبكيكئكة الكمكنكاسكبكة وككل 
وسائل الزيء الكري  التي تجزلك  يشكزكر بك ن 
المجتمع الذي ينتمي إلي  يكدر  جكيكدا قكيكمكتك  

 ويسهر بال زل عل  صيانتها والح اظ عليهاب
 معاناة الشباب:   
تتممل هذ  المزانكات فكي مكخكتكلكف  مكظكاهكر  

الحياة التي ال ي همها الشا  وتيمر في ن سيكتك  
 ت ميرا عميقا وهي:

 � صور الظل  والحڤرة وال وارل االجكتكمكاعكيكة
الصكارخككة الككمكنككتكشككرة لكك كسككف الشككديكد فككي 

 مجتمزناب
 � عد  تكافي ال رص بيكن أفكراد الشكزك  وككل

المظاهر األخر : البطالةم الكبكيكروقكراطكيكةم 
استغ ل الكنك كوذم الكمكحكسكوبكيكة والكمكحكابكاةم 
الرشوة وما إل  ذل  من اآلفات االجتمكاعكيكة 
التكي يكر ح تكحكت وطك تكهكا الكككبكار والكتكي 
تنزكس حتما عل  الصغار و تكوسكمكهك  إلك  

 األبدب 
   �          السككلكطككة الككخككانككقككة لككلككوالككديككن واسككتككبككدادهكك

وطغيانه  وعد  إدراكه  أو اعترافه  بكقكيكمكة 
 الشبا  واحترامهاب

 � الككمككنككاوشككات والككمككشككاجككرات الككيككومككيككة بككيككن
الوالكديكن وعكد  اسكتكقكرار الكبكيكت الك وجكيكة          

وآفة الط ل وما يتكرتك  عكنكهكا مكن ويك ت 
 وتشرد وعياي ل ط الب

انزدا  حوار بناء دائ  بين اآلباء واألبناء مكمكا �
يتسب  في انقطاي حبل التواصل بين األجيال 
 وال يساعد عل  نقل الرصيد الديني األخ قي 

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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08 

والتربوي والمقافي مكن الكجكيكل السكلكف إلك  
 الجيل الخلفب

 � إن حالة ال قر والزو  التي تزيشها كمير من
الزائ ت وسط البذو الم رط الكذي تكزكرفك  
عائ ت أخر  من دون حل أو اسكتكحكقكال 
شرعي تكتكر  فكي ذهكن األطك كال شكزكورا 
بظل  اجتماعي من الصزك  الكتكخكلكص مكن 
آمار ب تل  الصور التكي تكقكلك  سكلك  الكقكيك  

 االجتماعية رأسا عل  عق ب

 � إن المزاملكة السكيكئكة لك طك كال مكن طكرف
بز  الوالدين كالعر  المبرح والكتكنكككيكد 
والسككك  والشكككتككك  وككككل أنكككواي احهكككانكككة 
والككتككزككذيكك  الككمككزككنككوي كككمككيككرا مككا تككحككدث 
اعطرابات نك كسكيكة مكزكقكدة لكد  األطك كال 

 المزنيينب 

إن حالة ال قر والزو  التكي تكزكيكشكهكا �   
كمير من الزائ ت وسط البذو الم كرط الكذي 
تككزككرفكك  عككائكك ت أخككر  مككن دون حككل أو 
استحقال شكرعكي تكتكر  فكي ذهكن األطك كال 
شزورا بظل  اجتماعي من الصز  التكخكلكص 
من آمار ب تل  الصور التي تقل  سكلك  الكقكيك  

 االجتماعية رأسا عل  عق ب

إن المكزكامكلكة السكيكئكة لك طك كال مكن  
طرف بكزك  الكوالكديكن ككالعكر  الكمكبكرح 
والتنكيد والس  والشت  وككل أنكواي احهكانكة 
والككتككزككذيكك  الككمككزككنككوي كككمككيككرا مككا تككحككدث 
اعكطككرابكات نك ككسككيكة مكزككقككدة لككد  األطكك ككال 

 المزنيينب  

عنكد الكحكديكث عكن الشكبكا  فكي مكواجكهكة  �  
المكخكدرات وككل أشكككال الكزكنكف األخكر م 
يتبادر إل  ذهني السيال الجوهكري الكمكحكيكر 
اآلتكي: "هككل الكمككطكلككو  مكنككا الككيكو  حككمكايككة 
المجتمع من شر الشبا  أو حكمكايكة الشكبكا  
من شر المجتمع"؟ فنننكي اعكتكقكد جكا مكا أن 
الجوا  عكلك  مكمكل هكذا الكتكسكايل يكتكطكلك  
بالعكرورة نكقكاشكا واسكزكا تشكار  فكيك  ككل 
شرائ  المجتمع ال سيما الشبا  أن كسكهك  مكن 
أجككل اححككاطككة بكككككافككة جككوانكك  الككمككوعككوي 

 وتصور الحلول المناسبةب 

لزل الو ارة الخاصة بالشبكا  الكتكي أنشكئكت �
ميخرا ستزمل بجد حيجاد الحلول الكمك ئكمكة 
 للمشاكل المتزددة التي يتخبط فيها الشبا ب 

 تحسيس الشباب ومحاورتهم حول
 آفة المخدرات 

 داخل األسرة: -1

ال ش  أن الوالدين هما أول  الناس لكلكحكديكث �
 عن مخاطر المخدرات مع أبنائه ب

ثير أن  قبل الشروي في هذ  المهمةم عليهما �
أوال احلككمككا  بككالككمككوعككوي والككتككزككرف عككلكك  
مختلل صور هذ  اآلفةم ألن فاقكد الشكيء ال 

 يزطي  وعليهما:

�  لحرس عل  أن يكككون سكلكوككهكمكا مكمكالكيكا
 وقدوة حسنة يتزظ بها األط ال ويتبزونهاب  

   تكريس الجهد المطلو  والزناية الك  مكة
لمراقبة سلو  أبكنكائكهكمكام بكالكخكصكوص فكي 

 72مرحلة المراهقة كما سبل الكقكولم )مكن 
سنة( وذل  من خ ل اتخاذ التدابيكر  71إل  

 التالية:

  السهر عل  المتابزة اليومية للط ل لمزرفكة
ماذا ي زل بالعبكط خكارج الكبكيكت ومكن هك  

 رفقاي  وأصدقاي  المقربينب 

                   مراقبة سلوكه  وتصرفاتكهك  ورد فكزكلكهك
وشكككككل لككبككاسككهكك  وثككذائككهكك  ونككومككهكك  وكككل 

 الحركات واألفزال التي تصدر منه ب 

  التقر  منه  واالستكمكاي إلكيكهك  ومكحكاولكة
كس  مقته  وكذا احترا  وجهة نكظكرهك  فكي 

أمككور الككحككيككاةم مكك  قككبككول لككغككتككهكك  الككخككاصككة               
 واختيار الوقت الذي يناسبه  لمحاورته ب

  الزمل عل  ممارسة سلطة الوالدين بكالكتكي
هي أحسن وب قص  حد ممككن مكن الكتك كاهك  
واالبتزاد قدر احمكان عن أسكلكو  الكتكسكلكط 

 واألبوية الزقيمة والزنجهية المحتقرةب   

   هككنككا  بككزكك  الككتككصككرفككات الككمككصككاحككبككة
لكتككزكاطككي الككمكواد الكمككخكدرة عكلكك  الككوالكديككن 
االهتما  بها كي يتسن  لهما متابزة أبنكائكهكمكا 
والتدخل في الوقكت الكمكنكاسك  وقكبكل فكوات 
 األوانب تتلخص هذ  التصرفات في األتي:

                 االعت ال وتجن  مكواجكهكة أفكراد األسكرة
 وتدني درجة احترام  له ب

�  الت و  بك   سوقي ثير عادي وثير الئكل
واللجوء إل  حركات تزصبية وعنكيك كة ثكيكر 

 مزتادة لدي ب   

  انخ ا  مستوا  الدراسي وإهمالهكا تكمكامكا
 عند است حال درجة احدمانب

 الميول إل  النو  بشكل ثير طبيزيب� 
 �  محاولة الهرو  من الواقع بكالكلكجكوء إلك

 الكذ  واالفتراءب
   قعاء مزظ  وقت  خكارج الكبكيكت بكمكزكيكة

 الرفقاء واألصدقاءب
 في المدرسة: -2
 � يكتكلككخكص دور الككمكدرسكة الكمككككمككل لككدور

 األسرة في:  
 �  تككوسككيككع دائككرة مككزككارف الككتكك مككيككذم دعكك

رصيده  المقافيم تكرقكيكة الكقكيك  الك كاعكلكة 
لديكهك  وتكوجكيكهكهك  نكحكو سكلكو  إيكجكابكي 

 مستقي ب
 �  الزمل عل  تهيئة الجو المنكاسك  لكتكرقكيكة

شخصية الت مكيكذ وذلك  بكنقكامكة عك قكات 
طيبة بينه  وبين المزلمين الذين يزدون في 

 نظر الط ل مماال وقدوةب
 � عد  االكتك كاء بكتكلكقكيكن الكدروس فكقكط بكل

ينبغي أن تكولك  عكنكايكة خكاصكة لكمكتكابكزكة 
سلو  التلميذ ومراقبت  باسمرار للمساهكمكة 
مع الوالدين فكي اككتكشكاف السكلكو  الشكاذ 
والكتككصككرفككات الككطككائشككة والككمككسككاهكمككة فككي 
عمان التربية والتنشئة العكروريكتكيكن لك  
ليصب  مستقبك  مكواطكنكا صكالكحكا لكنك كسك  

 وألسرت  ولمجتمز ب
 

 لخالصة ا
إن حمايةة الشةبةاب ووقةايةتة   

من المخدرات واآلفات االجتةمةاعةيةة 
األخرى مهمةة ورسةالةة تةقةع عةلةى 
عاتق كل أفةراد الةمةجةتةمةع السةيةمةا 
أولئك الذين يتةحةمةلةون مسةؤولةيةات 
الحفاظ علةى األمةن والةنةظةام الةعةام 
والصةةحةةة الةةعةةمةةومةةيةةة واالسةةتةةقةةرار 
االجتماعي، تلك العناصر الةتةي هةي 

 أساس تقدم ورقي المجتمعات.  
لنعمل مةعةا بصةدق ووفةار وبةرو  
المسؤولية لضمان مستقبل األجةيةال 

 الالحقة.
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يعد المجتمع المدني المحرك 
ساسي في مجال الوقاية من  الأ
ن تعزيز وجوده  المخدرات، فاإ
يفرض اجتناب العمل في عزلة 
مع ضرورة تبادل الخبرات، 
والستعداد للتكوين المستمر 
تماشيا مع درجة تفشي 
المخدرات في المجتمع من 
حيث نوعيتها وطرق 
خرى  استعمالها،  من جهة اأ

كـثيرا ما يجمع استعمال 
دوية  المخدرات مع تناول الأ
مراض النفسية،  التي تعالج الأ
ويصعب كـثيرا التحكم في 
دوية الموجودة،  معرفة الأ
ومعرفة نتائج التفاعل بين 

  .مختلف المخدرات
جل اكـتساب هذه المعلومات  ومن اأ
لستغاللها في حمالت التوعية 
والتحسيس مع كل من له عالقة 
و من  بالمخدرات، سواء كان مستهلكها اأ

عداد  محيط المدمنين، تم التسطير لإ
ندوة وطنية هدفها الرئيسي هو مد جسر 
التواصل مع المجتمع المدني وتقديم 
تكوين ميداني في المجال الصحي 
والجتماعي للعمل في الوقاية من 
المخدرات، وكذا تحقيق التفاعل مع 
جميع الفاعلين وتكريس ثقافة التواصل 

 وتبادل الخبرات.
تتعلق المواضيع التي عرضت خالل 
نواع المؤثرات العقلية  ساسا باأ الندوة اأ
ضرار الناجمة عنه،  دمان والأ ومعرفة الإ
قدمها متخصصون في الطب والصيدلة 

سلوبا متماشيا   متعملين في ذلك اأ

 النـدوة الوطنية مع اجملمتـع املـدين
ختام، نظم الديوان الوطني  تحت الرعاية السامية لمعالي وزير العدل حافظ الأ

دمانها ندوة وطنية مع المجتمع المدني تحت شعار  لمكافحة المخدرات واإ
جل الوقاية من المخدرات"   "نتواصل ونعمل معا من اأ
 بفندق الرياض، سيدي فرج، الجزائر 5122 نوفمبر 13و   12يومي

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  

 إعداد:  أسماء سعيد
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والتربوي والمقافي مكن الكجكيكل السكلكف إلك  
 الجيل الخلفب

 � إن حالة ال قر والزو  التي تزيشها كمير من
الزائ ت وسط البذو الم رط الكذي تكزكرفك  
عائ ت أخر  من دون حل أو اسكتكحكقكال 
شرعي تكتكر  فكي ذهكن األطك كال شكزكورا 
بظل  اجتماعي من الصزك  الكتكخكلكص مكن 
آمار ب تل  الصور التكي تكقكلك  سكلك  الكقكيك  

 االجتماعية رأسا عل  عق ب

 � إن المزاملكة السكيكئكة لك طك كال مكن طكرف
بز  الوالدين كالعر  المبرح والكتكنكككيكد 
والسككك  والشكككتككك  وككككل أنكككواي احهكككانكككة 
والككتككزككذيكك  الككمككزككنككوي كككمككيككرا مككا تككحككدث 
اعطرابات نك كسكيكة مكزكقكدة لكد  األطك كال 

 المزنيينب 

إن حالة ال قر والزو  التكي تكزكيكشكهكا �   
كمير من الزائ ت وسط البذو الم كرط الكذي 
تككزككرفكك  عككائكك ت أخككر  مككن دون حككل أو 
استحقال شكرعكي تكتكر  فكي ذهكن األطك كال 
شزورا بظل  اجتماعي من الصز  التكخكلكص 
من آمار ب تل  الصور التي تقل  سكلك  الكقكيك  

 االجتماعية رأسا عل  عق ب

إن المكزكامكلكة السكيكئكة لك طك كال مكن  
طرف بكزك  الكوالكديكن ككالعكر  الكمكبكرح 
والتنكيد والس  والشت  وككل أنكواي احهكانكة 
والككتككزككذيكك  الككمككزككنككوي كككمككيككرا مككا تككحككدث 
اعكطككرابكات نك ككسككيكة مكزككقككدة لككد  األطكك ككال 

 المزنيينب  

عنكد الكحكديكث عكن الشكبكا  فكي مكواجكهكة  �  
المكخكدرات وككل أشكككال الكزكنكف األخكر م 
يتبادر إل  ذهني السيال الجوهكري الكمكحكيكر 
اآلتكي: "هككل الكمككطكلككو  مكنككا الككيكو  حككمكايككة 
المجتمع من شر الشبا  أو حكمكايكة الشكبكا  
من شر المجتمع"؟ فنننكي اعكتكقكد جكا مكا أن 
الجوا  عكلك  مكمكل هكذا الكتكسكايل يكتكطكلك  
بالعكرورة نكقكاشكا واسكزكا تشكار  فكيك  ككل 
شرائ  المجتمع ال سيما الشبا  أن كسكهك  مكن 
أجككل اححككاطككة بكككككافككة جككوانكك  الككمككوعككوي 

 وتصور الحلول المناسبةب 

لزل الو ارة الخاصة بالشبكا  الكتكي أنشكئكت �
ميخرا ستزمل بجد حيجاد الحلول الكمك ئكمكة 
 للمشاكل المتزددة التي يتخبط فيها الشبا ب 

 تحسيس الشباب ومحاورتهم حول
 آفة المخدرات 

 داخل األسرة: -1

ال ش  أن الوالدين هما أول  الناس لكلكحكديكث �
 عن مخاطر المخدرات مع أبنائه ب

ثير أن  قبل الشروي في هذ  المهمةم عليهما �
أوال احلككمككا  بككالككمككوعككوي والككتككزككرف عككلكك  
مختلل صور هذ  اآلفةم ألن فاقكد الشكيء ال 

 يزطي  وعليهما:

�  لحرس عل  أن يكككون سكلكوككهكمكا مكمكالكيكا
 وقدوة حسنة يتزظ بها األط ال ويتبزونهاب  

   تكريس الجهد المطلو  والزناية الك  مكة
لمراقبة سلو  أبكنكائكهكمكام بكالكخكصكوص فكي 

 72مرحلة المراهقة كما سبل الكقكولم )مكن 
سنة( وذل  من خ ل اتخاذ التدابيكر  71إل  

 التالية:

  السهر عل  المتابزة اليومية للط ل لمزرفكة
ماذا ي زل بالعبكط خكارج الكبكيكت ومكن هك  

 رفقاي  وأصدقاي  المقربينب 

                   مراقبة سلوكه  وتصرفاتكهك  ورد فكزكلكهك
وشكككككل لككبككاسككهكك  وثككذائككهكك  ونككومككهكك  وكككل 

 الحركات واألفزال التي تصدر منه ب 

  التقر  منه  واالستكمكاي إلكيكهك  ومكحكاولكة
كس  مقته  وكذا احترا  وجهة نكظكرهك  فكي 

أمككور الككحككيككاةم مكك  قككبككول لككغككتككهكك  الككخككاصككة               
 واختيار الوقت الذي يناسبه  لمحاورته ب

  الزمل عل  ممارسة سلطة الوالدين بكالكتكي
هي أحسن وب قص  حد ممككن مكن الكتك كاهك  
واالبتزاد قدر احمكان عن أسكلكو  الكتكسكلكط 

 واألبوية الزقيمة والزنجهية المحتقرةب   

   هككنككا  بككزكك  الككتككصككرفككات الككمككصككاحككبككة
لكتككزكاطككي الككمكواد الكمككخكدرة عكلكك  الككوالكديككن 
االهتما  بها كي يتسن  لهما متابزة أبنكائكهكمكا 
والتدخل في الوقكت الكمكنكاسك  وقكبكل فكوات 
 األوانب تتلخص هذ  التصرفات في األتي:

                 االعت ال وتجن  مكواجكهكة أفكراد األسكرة
 وتدني درجة احترام  له ب

�  الت و  بك   سوقي ثير عادي وثير الئكل
واللجوء إل  حركات تزصبية وعنكيك كة ثكيكر 

 مزتادة لدي ب   

  انخ ا  مستوا  الدراسي وإهمالهكا تكمكامكا
 عند است حال درجة احدمانب

 الميول إل  النو  بشكل ثير طبيزيب� 
 �  محاولة الهرو  من الواقع بكالكلكجكوء إلك

 الكذ  واالفتراءب
   قعاء مزظ  وقت  خكارج الكبكيكت بكمكزكيكة

 الرفقاء واألصدقاءب
 في المدرسة: -2
 � يكتكلككخكص دور الككمكدرسكة الكمككككمككل لككدور

 األسرة في:  
 �  تككوسككيككع دائككرة مككزككارف الككتكك مككيككذم دعكك

رصيده  المقافيم تكرقكيكة الكقكيك  الك كاعكلكة 
لديكهك  وتكوجكيكهكهك  نكحكو سكلكو  إيكجكابكي 

 مستقي ب
 �  الزمل عل  تهيئة الجو المنكاسك  لكتكرقكيكة

شخصية الت مكيكذ وذلك  بكنقكامكة عك قكات 
طيبة بينه  وبين المزلمين الذين يزدون في 

 نظر الط ل مماال وقدوةب
 � عد  االكتك كاء بكتكلكقكيكن الكدروس فكقكط بكل

ينبغي أن تكولك  عكنكايكة خكاصكة لكمكتكابكزكة 
سلو  التلميذ ومراقبت  باسمرار للمساهكمكة 
مع الوالدين فكي اككتكشكاف السكلكو  الشكاذ 
والكتككصككرفككات الككطككائشككة والككمككسككاهكمككة فككي 
عمان التربية والتنشئة العكروريكتكيكن لك  
ليصب  مستقبك  مكواطكنكا صكالكحكا لكنك كسك  

 وألسرت  ولمجتمز ب
 

 لخالصة ا
إن حمايةة الشةبةاب ووقةايةتة   

من المخدرات واآلفات االجتةمةاعةيةة 
األخرى مهمةة ورسةالةة تةقةع عةلةى 
عاتق كل أفةراد الةمةجةتةمةع السةيةمةا 
أولئك الذين يتةحةمةلةون مسةؤولةيةات 
الحفاظ علةى األمةن والةنةظةام الةعةام 
والصةةحةةة الةةعةةمةةومةةيةةة واالسةةتةةقةةرار 
االجتماعي، تلك العناصر الةتةي هةي 

 أساس تقدم ورقي المجتمعات.  
لنعمل مةعةا بصةدق ووفةار وبةرو  
المسؤولية لضمان مستقبل األجةيةال 

 الالحقة.
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يعد المجتمع المدني المحرك 
ساسي في مجال الوقاية من  الأ
ن تعزيز وجوده  المخدرات، فاإ
يفرض اجتناب العمل في عزلة 
مع ضرورة تبادل الخبرات، 
والستعداد للتكوين المستمر 
تماشيا مع درجة تفشي 
المخدرات في المجتمع من 
حيث نوعيتها وطرق 
خرى  استعمالها،  من جهة اأ

كـثيرا ما يجمع استعمال 
دوية  المخدرات مع تناول الأ
مراض النفسية،  التي تعالج الأ
ويصعب كـثيرا التحكم في 
دوية الموجودة،  معرفة الأ
ومعرفة نتائج التفاعل بين 

  .مختلف المخدرات
جل اكـتساب هذه المعلومات  ومن اأ
لستغاللها في حمالت التوعية 
والتحسيس مع كل من له عالقة 
و من  بالمخدرات، سواء كان مستهلكها اأ

عداد  محيط المدمنين، تم التسطير لإ
ندوة وطنية هدفها الرئيسي هو مد جسر 
التواصل مع المجتمع المدني وتقديم 
تكوين ميداني في المجال الصحي 
والجتماعي للعمل في الوقاية من 
المخدرات، وكذا تحقيق التفاعل مع 
جميع الفاعلين وتكريس ثقافة التواصل 

 وتبادل الخبرات.
تتعلق المواضيع التي عرضت خالل 
نواع المؤثرات العقلية  ساسا باأ الندوة اأ
ضرار الناجمة عنه،  دمان والأ ومعرفة الإ
قدمها متخصصون في الطب والصيدلة 

سلوبا متماشيا   متعملين في ذلك اأ

 النـدوة الوطنية مع اجملمتـع املـدين
ختام، نظم الديوان الوطني  تحت الرعاية السامية لمعالي وزير العدل حافظ الأ

دمانها ندوة وطنية مع المجتمع المدني تحت شعار  لمكافحة المخدرات واإ
جل الوقاية من المخدرات"   "نتواصل ونعمل معا من اأ
 بفندق الرياض، سيدي فرج، الجزائر 5122 نوفمبر 13و   12يومي

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  

 إعداد:  أسماء سعيد
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 مع الفئة المعنية بالندوة من
جــل ضــمــان الســتــغــالل الشــامــل لــهــذه   اأ

لـى تـدخـل مـمـثـل  ضـافـة اإ المعـلـومـات. بـالإ
من الوطـنـي لـعـرض تـجـربـة مـديـريـة  عن الأ
نشـاء خـاليـا الصـغـاء  من الوطـنـي بـعـد اإ الأ
خيرا ممـثـل عـن  على مستوى مصالحها، واأ
ــمــخــدرات  ــمــكــافــحــة ال الــديــوان الــوطــنــي ل
يعرض عالقة الـديـوان بـالـمـجـتـمـع الـمـدنـي 
كشريك في مجال الوقاية من المخـدرات، 
وعـــرضـــت كـــل هـــذه الـــمـــواضـــيـــع خـــالل 

 جلسات عامة. 
عــمــال الــنــدوة عــلــى  كــمــا انــطــوى جــدول اأ
ورشـات عـمـل تـبـادل خــاللـهـا الـمـشـاركـيــن 
طـــيـــر مشـــرفـــيـــن   تـــجـــارب بـــتـــوجـــيـــه وتـــاأ الـــ
مـــخـــتـــصـــيـــن، تـــطـــرق فـــيـــهـــا لـــجـــمـــلـــة مـــن 

 المواضيع التطبيقية. 
ولــى:  "الــمـــرافــقــة الــطــبــيـــة الــورشــة الأ

شراف : الـدكــتـور  للشباب المدمن". تحت اإ
 مكيري كريم مختص في علم النفس.  

"تــطــلــعــات لــتــدعــيــم الــورشــة الــثــانــيــة: 
ــلــمــدمــن".  تــحــت  دمــاج الجــتــمــاعــي ل الإ
شـــراف: الســـيـــد بـــطـــاهـــر صـــادق رئـــيـــس  اإ
دمـــاج  عـــادة الإ الـــمـــصـــلـــحـــة الـــخـــارجـــيـــة لإ

 الجتماعي للمحبوسين بالبليدة.
دمان بين الورشة الثالثة:  "التكـفل بالإ

الحكام القانونية والتطبـيـقـات الصـحـيـة".  
شراف: الدكـتور شكالي محمد مدير   تحت اإ

 
 

 فرعي لترقية الصحة 
صـال   العقلية بـوزارة الصـحـة والسـكـان واإ

 المستشفيات.
فـــكـــل ورشـــة مـــن الـــورشـــات الـــثـــال  
جــمــعــت مــمــثــلــيــن لــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
طـبـاء ومـخـتـصـيـن فـي  والتخـصـصـات مـن اأ
عــلــم الــنــفــس ومــمــثــلــيــن عــن الــجــمــعــيــات 

 والشرطة و الدرك الوطني.
ـــنـــدوة  نـــه خـــالل ال لـــى اأ نشـــيـــر هـــنـــا اإ
خصص معرض للديوان الوطني لمكـافـحـة 
دمــانــهــا، والــمــديــريــة الــعــامــة  الــمــخــدرات واإ
من الوطني، وجمعيـة قـدمـاء الـكـشـافـة  لالأ

سالمية الجزائرية.  الإ
شغالها الجمعيات النـاشـطـة  شارك في اأ
فــي مــجـــال الــمـــخـــدرات عـــلــى الـــمــســـتـــوى 
الوطني، العامـلـيـن عـلـى مسـتـوى الـمـراكـز 
دمـان كـمـتـخـصـصـيـن  الجوارية لمعالجة الإ
فــي مــجــال الــتــكـــفــل الــطــبــي بــالــمــدمــنــيــن، 
مــن  ــعــامــة لــالأ مــمــثــلــيــن عــن الــمــديــريــة ال
الوطني الناشطين في العمل الجواري مـن 
جل الوقاية من المخدرات وممـثـلـيـن عـن  اأ

 الدرك 
الوطني الناشطين في العمل الجواري من 

جل الوقاية من المخدرات.   اأ
 بحضور ممثلين عن القطاعات المختلفة 

 
 
 

دارة  كوزارة الشـبـاب، الـمـديـريـة الـعـامـة لإ
دماج،  وزارة التضـامـن  عادة الإ السجون واإ
ة، وزارة  ســـرة وقضـــايـــا الـــمـــراأ الـــوطـــنـــي والأ

 العمل والتشغيل.
عالمية  لقد شهدت هذه الندوة تغطية اإ
واسعة شارك فيها صحفيـون مـن مـخـتـلـف 
عـــالم الـــمـــكــــتـــوبـــة والســـمـــعـــيـــة  وســـائـــل الإ

 والبصرية.
ول  شـغـال الـيـوم الأ هذا وقد افتتحـت اأ
فتـتـاحـيـة لـلـسـيـد مـحـمـد  للندوة بالكلمة الإ
بـن حــالـة الـمـديــر الــعـام لـلـديــوان الــوطـنــي 
دمــانــهــا، والــذي  لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات واإ
عرب من خاللها عن الدور الهام للمجتمع  اأ
المـدنـي فـي مـحـاربـة الـمـخـدرات والـتـوعـيـة 
بمخاطرها، وكذا دور السلطات الـعـمـومـيـة 
منية الـوطـنـيـة،  سها المؤسسات الأ وعلى راأ
عـــالم  لــى جــانـــب مــجـــهــودات وســـائــل الإ اإ
فة، وهذا ما  المختلفة في التصدي لهذه ال 
يــنــدرج فــي الســيــاســة الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة 

دمانها.   المخدرات واإ
شـغـال فـي جـلـسـات  بعد ذلك انطلـقـت الأ
عامة، حيث قام السيـد" قـاسـمـي عـيـسـى" 
مـن  الرئيس المساعد لجمعية متـقـاعـدي الأ

طار سامي سابق في الدولة   الوطني واإ

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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لقاء مداخلة بعنوان " الشـبـاب وتـحـدي باإ
 المخدرات"، 

ثر التربية  كد فيها على دور الوالدين واأ  اأ
جتماعي فـي تـنـشـئـة الشـبـاب  والمحيط الإ
فـة،  وكذا تحسيسهم حول مخاطر هذه ال 
سـرة فـي  ن دور الـذي تـلـعـبـه الأ خاصتـا واأ
بــنـــاء نـــحــو الســلـــوك  تــوعـــيــة وتــوجـــيــه الأ
المستقيم يكون من خالل متابعـتـهـم فـي 
جميع المراحل العمـريـة، مـذكـر فـي ذات 
هــمــيــة الــتــواصــل والــتــنــســيــق  ــاأ الــوقــت ب
والــعــمــل مــعــاو نــظــرا لــخــطــورة الــمــخــدرات 
الــمــهــددة لســتــقــرار الــجــزائــر ومســتــقــبــل 

بنائها.  اأ
ســتـاذ "بـوربــون  مـا يـخــص مــداخـلــة الأ وفـيــ
مــراض الــعــقــلــيــة،  نــديــر" مــخــتــص فــي الأ
ضـرار  دمـان والأ المقدمة حول "مـعـرفـة الإ
بـرز فـيـهـا بـدايـتـا الـعـوامـل  الناجمة عـنـه" اأ
نسـان  المختلف التي تتحكم في سلوك الإ
ـــتـــشـــاف هـــذه  ـــى: اكـ ل ســـاســـا اإ ـــؤدي اأ و ت
ســتــجــابــة الــجــســديــة  الــمــواد، حــدو  الإ
والعقلية، تغير العالقة مع المحيط مـروراو 
لـــى مـــرحـــلـــة  بـــمـــرحـــلـــة الـــتـــعـــود ووصـــولو اإ
دمان وما يصاحبها مـن تـغـيـر فـي سـلـم  الإ
ثـار  جتماعـيـة وال  ولويات الشخصية والإ الأ

صعدة.    السلبية على جميع الأ

مــــعـــــرجـــــا لشـــــر  بـــــعـــــض الـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم 
دمــان،  ــمــصــطــلــحــات الــمــتــعــلــقــة بــالإ وال
ـــعـــض  ـــخـــصـــوص ب ـــيـــعـــطـــي فـــي هـــذا ال ل
مــثــلــة حــول مــرض  راء والأ الــتــحــالــيــل والأ
لــى طــبــيــعــة الــروابــط  دمــان، ومشــيــرا اإ الإ
دمــان عــلــى  ـيــن الــعــنــف والإ الــمــوجــودة بـ
المخدرات وكذا بعض التوصيات لتقليص 
انــتــشــار الــعــنــف الــنــاجــم عــن اســتــهــالك 

حصائيات  المخدرات، لينوه لبعض الإ
والـــنـــتـــائـــج الـــتـــي خـــلـــصـــت بـــهـــا دراســـة  

كــــاديــــمــــيــــة كــــنــــديــــة حــــول اســــتــــهــــالك  اأ
وســـــا  الســـــجـــــنـــــاء  الـــــمـــــخـــــدرات فـــــي اأ

 الفدراليين. 
عطاء الكلمة  للسيد: "كسـيـر مـحـمـد" و باإ

لـقـاء مـداخـلـة  ضابط من الدرك الوطنـي لإ
"واقع المخدرات في الجزائر حسب حول 

طبيعة القضايا المعالجة بالمعهد الوطني 
جرام" دلة الجنائية وعلم الإ ،  ركز فيها لالأ

على دائرة علم السموم ومهامها الـمـتـمـثـلـة 
ــمــخــدرات وعــلــم الســمــوم  فــي تــحــلــيــل ال
لى جانب علم السموم الشرعي،  الغذائي اإ
حصـاءات  لى تبيان حصيلـة الإ كما تطرق اإ
الــخــاصــة بــالــمــخــدرات لــلــســنــوات الــثــال  
خـيــرة ومــدى تصــاعـدهــا الســنـوي، كـمــا  الأ
بين بعض القضايا المعـالـجـة فـي الـمـعـهـد 

المتعلقة بالمواد المخدرة علـى الـمـسـتـوى 
الوطني، مدعمة بصور فـوتـوغـرافـيـة لـهـذه 
بــــراز مــــخــــتــــلــــف طــــرق  الســــمــــوم، مــــع اإ
سـالـيـب  لى جـانـب اأ استهالكها وتقطيعها اإ

خفائها.  اإ
بــعــدهــا تــكــلــم عــن مــجــمــوعــة مــن الــمــواد 
ضـافـة  المؤثرة العقلي مدعومة بالصـور، بـاإ
دويـة  ستعمال الـمـنـحـرف لـالأ لة الإ لى مساأ اإ
الــمــؤثــرة عــقــلــيــاو والــغــيــر خــاضــعــة لــلــرقــابــة 
الــدولــيــة مــثــل مــادة الــتــريـــهــكــســيــفــنــديــل. 

خير على حصيلة مخبر   معرجا في الأ

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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 مع الفئة المعنية بالندوة من
جــل ضــمــان الســتــغــالل الشــامــل لــهــذه   اأ

لـى تـدخـل مـمـثـل  ضـافـة اإ المعـلـومـات. بـالإ
من الوطـنـي لـعـرض تـجـربـة مـديـريـة  عن الأ
نشـاء خـاليـا الصـغـاء  من الوطـنـي بـعـد اإ الأ
خيرا ممـثـل عـن  على مستوى مصالحها، واأ
ــمــخــدرات  ــمــكــافــحــة ال الــديــوان الــوطــنــي ل
يعرض عالقة الـديـوان بـالـمـجـتـمـع الـمـدنـي 
كشريك في مجال الوقاية من المخـدرات، 
وعـــرضـــت كـــل هـــذه الـــمـــواضـــيـــع خـــالل 

 جلسات عامة. 
عــمــال الــنــدوة عــلــى  كــمــا انــطــوى جــدول اأ
ورشـات عـمـل تـبـادل خــاللـهـا الـمـشـاركـيــن 
طـــيـــر مشـــرفـــيـــن   تـــجـــارب بـــتـــوجـــيـــه وتـــاأ الـــ
مـــخـــتـــصـــيـــن، تـــطـــرق فـــيـــهـــا لـــجـــمـــلـــة مـــن 

 المواضيع التطبيقية. 
ولــى:  "الــمـــرافــقــة الــطــبــيـــة الــورشــة الأ

شراف : الـدكــتـور  للشباب المدمن". تحت اإ
 مكيري كريم مختص في علم النفس.  

"تــطــلــعــات لــتــدعــيــم الــورشــة الــثــانــيــة: 
ــلــمــدمــن".  تــحــت  دمــاج الجــتــمــاعــي ل الإ
شـــراف: الســـيـــد بـــطـــاهـــر صـــادق رئـــيـــس  اإ
دمـــاج  عـــادة الإ الـــمـــصـــلـــحـــة الـــخـــارجـــيـــة لإ

 الجتماعي للمحبوسين بالبليدة.
دمان بين الورشة الثالثة:  "التكـفل بالإ

الحكام القانونية والتطبـيـقـات الصـحـيـة".  
شراف: الدكـتور شكالي محمد مدير   تحت اإ

 
 

 فرعي لترقية الصحة 
صـال   العقلية بـوزارة الصـحـة والسـكـان واإ

 المستشفيات.
فـــكـــل ورشـــة مـــن الـــورشـــات الـــثـــال  
جــمــعــت مــمــثــلــيــن لــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
طـبـاء ومـخـتـصـيـن فـي  والتخـصـصـات مـن اأ
عــلــم الــنــفــس ومــمــثــلــيــن عــن الــجــمــعــيــات 

 والشرطة و الدرك الوطني.
ـــنـــدوة  نـــه خـــالل ال لـــى اأ نشـــيـــر هـــنـــا اإ
خصص معرض للديوان الوطني لمكـافـحـة 
دمــانــهــا، والــمــديــريــة الــعــامــة  الــمــخــدرات واإ
من الوطني، وجمعيـة قـدمـاء الـكـشـافـة  لالأ

سالمية الجزائرية.  الإ
شغالها الجمعيات النـاشـطـة  شارك في اأ
فــي مــجـــال الــمـــخـــدرات عـــلــى الـــمــســـتـــوى 
الوطني، العامـلـيـن عـلـى مسـتـوى الـمـراكـز 
دمـان كـمـتـخـصـصـيـن  الجوارية لمعالجة الإ
فــي مــجــال الــتــكـــفــل الــطــبــي بــالــمــدمــنــيــن، 
مــن  ــعــامــة لــالأ مــمــثــلــيــن عــن الــمــديــريــة ال
الوطني الناشطين في العمل الجواري مـن 
جل الوقاية من المخدرات وممـثـلـيـن عـن  اأ

 الدرك 
الوطني الناشطين في العمل الجواري من 

جل الوقاية من المخدرات.   اأ
 بحضور ممثلين عن القطاعات المختلفة 

 
 
 

دارة  كوزارة الشـبـاب، الـمـديـريـة الـعـامـة لإ
دماج،  وزارة التضـامـن  عادة الإ السجون واإ
ة، وزارة  ســـرة وقضـــايـــا الـــمـــراأ الـــوطـــنـــي والأ

 العمل والتشغيل.
عالمية  لقد شهدت هذه الندوة تغطية اإ
واسعة شارك فيها صحفيـون مـن مـخـتـلـف 
عـــالم الـــمـــكــــتـــوبـــة والســـمـــعـــيـــة  وســـائـــل الإ

 والبصرية.
ول  شـغـال الـيـوم الأ هذا وقد افتتحـت اأ
فتـتـاحـيـة لـلـسـيـد مـحـمـد  للندوة بالكلمة الإ
بـن حــالـة الـمـديــر الــعـام لـلـديــوان الــوطـنــي 
دمــانــهــا، والــذي  لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات واإ
عرب من خاللها عن الدور الهام للمجتمع  اأ
المـدنـي فـي مـحـاربـة الـمـخـدرات والـتـوعـيـة 
بمخاطرها، وكذا دور السلطات الـعـمـومـيـة 
منية الـوطـنـيـة،  سها المؤسسات الأ وعلى راأ
عـــالم  لــى جــانـــب مــجـــهــودات وســـائــل الإ اإ
فة، وهذا ما  المختلفة في التصدي لهذه ال 
يــنــدرج فــي الســيــاســة الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة 

دمانها.   المخدرات واإ
شـغـال فـي جـلـسـات  بعد ذلك انطلـقـت الأ
عامة، حيث قام السيـد" قـاسـمـي عـيـسـى" 
مـن  الرئيس المساعد لجمعية متـقـاعـدي الأ

طار سامي سابق في الدولة   الوطني واإ

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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لقاء مداخلة بعنوان " الشـبـاب وتـحـدي باإ
 المخدرات"، 

ثر التربية  كد فيها على دور الوالدين واأ  اأ
جتماعي فـي تـنـشـئـة الشـبـاب  والمحيط الإ
فـة،  وكذا تحسيسهم حول مخاطر هذه ال 
سـرة فـي  ن دور الـذي تـلـعـبـه الأ خاصتـا واأ
بــنـــاء نـــحــو الســلـــوك  تــوعـــيــة وتــوجـــيــه الأ
المستقيم يكون من خالل متابعـتـهـم فـي 
جميع المراحل العمـريـة، مـذكـر فـي ذات 
هــمــيــة الــتــواصــل والــتــنــســيــق  ــاأ الــوقــت ب
والــعــمــل مــعــاو نــظــرا لــخــطــورة الــمــخــدرات 
الــمــهــددة لســتــقــرار الــجــزائــر ومســتــقــبــل 

بنائها.  اأ
ســتـاذ "بـوربــون  مـا يـخــص مــداخـلــة الأ وفـيــ
مــراض الــعــقــلــيــة،  نــديــر" مــخــتــص فــي الأ
ضـرار  دمـان والأ المقدمة حول "مـعـرفـة الإ
بـرز فـيـهـا بـدايـتـا الـعـوامـل  الناجمة عـنـه" اأ
نسـان  المختلف التي تتحكم في سلوك الإ
ـــتـــشـــاف هـــذه  ـــى: اكـ ل ســـاســـا اإ ـــؤدي اأ و ت
ســتــجــابــة الــجــســديــة  الــمــواد، حــدو  الإ
والعقلية، تغير العالقة مع المحيط مـروراو 
لـــى مـــرحـــلـــة  بـــمـــرحـــلـــة الـــتـــعـــود ووصـــولو اإ
دمان وما يصاحبها مـن تـغـيـر فـي سـلـم  الإ
ثـار  جتماعـيـة وال  ولويات الشخصية والإ الأ

صعدة.    السلبية على جميع الأ

مــــعـــــرجـــــا لشـــــر  بـــــعـــــض الـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم 
دمــان،  ــمــصــطــلــحــات الــمــتــعــلــقــة بــالإ وال
ـــعـــض  ـــخـــصـــوص ب ـــيـــعـــطـــي فـــي هـــذا ال ل
مــثــلــة حــول مــرض  راء والأ الــتــحــالــيــل والأ
لــى طــبــيــعــة الــروابــط  دمــان، ومشــيــرا اإ الإ
دمــان عــلــى  ـيــن الــعــنــف والإ الــمــوجــودة بـ
المخدرات وكذا بعض التوصيات لتقليص 
انــتــشــار الــعــنــف الــنــاجــم عــن اســتــهــالك 

حصائيات  المخدرات، لينوه لبعض الإ
والـــنـــتـــائـــج الـــتـــي خـــلـــصـــت بـــهـــا دراســـة  

كــــاديــــمــــيــــة كــــنــــديــــة حــــول اســــتــــهــــالك  اأ
وســـــا  الســـــجـــــنـــــاء  الـــــمـــــخـــــدرات فـــــي اأ

 الفدراليين. 
عطاء الكلمة  للسيد: "كسـيـر مـحـمـد" و باإ

لـقـاء مـداخـلـة  ضابط من الدرك الوطنـي لإ
"واقع المخدرات في الجزائر حسب حول 

طبيعة القضايا المعالجة بالمعهد الوطني 
جرام" دلة الجنائية وعلم الإ ،  ركز فيها لالأ

على دائرة علم السموم ومهامها الـمـتـمـثـلـة 
ــمــخــدرات وعــلــم الســمــوم  فــي تــحــلــيــل ال
لى جانب علم السموم الشرعي،  الغذائي اإ
حصـاءات  لى تبيان حصيلـة الإ كما تطرق اإ
الــخــاصــة بــالــمــخــدرات لــلــســنــوات الــثــال  
خـيــرة ومــدى تصــاعـدهــا الســنـوي، كـمــا  الأ
بين بعض القضايا المعـالـجـة فـي الـمـعـهـد 

المتعلقة بالمواد المخدرة علـى الـمـسـتـوى 
الوطني، مدعمة بصور فـوتـوغـرافـيـة لـهـذه 
بــــراز مــــخــــتــــلــــف طــــرق  الســــمــــوم، مــــع اإ
سـالـيـب  لى جـانـب اأ استهالكها وتقطيعها اإ

خفائها.  اإ
بــعــدهــا تــكــلــم عــن مــجــمــوعــة مــن الــمــواد 
ضـافـة  المؤثرة العقلي مدعومة بالصـور، بـاإ
دويـة  ستعمال الـمـنـحـرف لـالأ لة الإ لى مساأ اإ
الــمــؤثــرة عــقــلــيــاو والــغــيــر خــاضــعــة لــلــرقــابــة 
الــدولــيــة مــثــل مــادة الــتــريـــهــكــســيــفــنــديــل. 

خير على حصيلة مخبر   معرجا في الأ

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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لـى  5121تحليل الـمـخـدرات ابـتـداءاو مـن  اإ
شارة فقد لفتـت الشـهـادات 5122غاية  . لالإ

حــيــة الــمــقــدم عــن اســتــهــالك الــمــخــدرات 
لــى  ســتــمــعــوا اإ هــتــمــام الــحــاضــريــن الــذيــن اإ اإ
بعض الـمـدمـنـيـن الـذيـن خضـعـوا لـلـعـالج 
ســـابـــقـــا، والـــتـــي كـــانـــت بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــع 
الدكـتـور :"حـمـانـي مـحـمـد"، مـديـر الـمـركـز 
الوسيـطـي لـعـالج الـمـدمـنـيـن بـفـوكـة وليـة 
كد فـي كـالمـه عـلـى مـخـاطـر  تيبازة، الذي اأ

 استهالك المخدرات وعواقبه الوخيمة.
صـغـاء لـلـتـواصـل  وحول موضوع خـاليـا الإ
ول قـدمـه  جاءت في مـداخـلـتـيـن الـجـزء الأ
طار لدى مديريـة  السيد: "حميدي سمير" اإ
هــمــيــة هــكــذا  مــن الــوطــنــي، نــوه فــيــهــا بــاأ الأ
نـواع  ندوات ومنتديات فـي مـحـاربـة شـتـى اأ
جتماعية، مستهال مداخلتـه عـن  فات الإ ال 
مـن لـلـشـرطـة  همية التي يوليهـا جـهـاز الأ الأ
ن مشـاركـة الـمـواطـن   شار اأ الجوارية، كما اأ
مــن  فـي تـنـفــيـذ جـمــيـع الـمـهــام الـمـوكــلـة لـالأ
الــوطـــنـــي وفـــي تســـيـــيــر الـــمـــديـــنـــة مـــوضـــع 
تــرحــيــب دائــم تشــرف هــذا الــجــهــاز وتــعــزز 
عمله، فتقارب الشرطة والـمـواطـن يسـاعـد 
نشــاء عــالقــات وثــيــقــة فــي  عــلــى تــطــويــر واإ

 مجال الوقاية.
لــيــنــتــقــل بــعــد ذلــك لــعــرض تــجــربــة خــاليــا 

ـات الــجـــواريـــة الـــتـــي  صــغـــاء و الـــنـــشــاطــ الإ
مـن الـوطـنـي  تهـا الـمـديـريـة الـعـامـة لـالأ نشاأ اأ

مــن الــدوائــر،  5112ســنــة  عــلــى مســتــوى اأ
ســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوقـــائـــيـــة  ســـاس الإ عـــلـــى اأ
ن عـمــل  لـمـكـافـحــة الـمـخــدرات، مـوضـحــا اأ
ســتــقــبــال  الــخــاليــا ل يــتــوقــف عــنــد حــد الإ
خــرى  داء مــهـام اأ والـتـوجـيــه بـل يـتـجــاوزه لأ
ستماع، المرافقة والـمـتـابـعـة  تتمثل في: الإ

 على مستوى المراكز المتخصصة.     
مــن  كــمــا ذكــر مــهــام الــمــديــريــة الــعــامــة لــالأ
ــمــســتــوى  الــوطــنــي الــمــيــدانــي،  فــعــلــى ال
العملـي تـم تـنـفـيـذ الـعـديـد مـن الـعـمـلـيـات 
يـجـاد حـلـول  قصد الوقاية مـن الـجـريـمـة واإ
ــيــومــيــة لنــعــدام  ــلــمــشــاكــل ال مســتــدامــة ل
عـوان  نشـطـة تـدريـب لـالأ من، مدعـوم بـاأ الأ
المكلفين خصيصا بـمـهـمـة حـمـايـة الـقـصـر 
فــات الجــتــمــاعــيــة. مســتــعــرضــا فــي  مــن ال 
ذلــك الــعــديــد مــن الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 
والتوعوية المنظمة من طرفها مع مخـتـلـف 

 شرائح المجتمع.
ما الجزء الثاني للموضـوع فـكـان مـداخـلـة  اأ

، السيدة "حـوسـيـنـات فـوزيـة"من تقديم 
تصـال، حــيــث تــحــدثــت  الـمــخــتــصـة فــي الإ

تصـــال عـــن  عـــالم والإ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الإ
طـار تـعـاون فـعـال  وكيفية استعمالها في اإ

دمان ، وذلك من للوقاية من سلوكيات الإ
ـسـتـمــاع  خـالل وضـع جــهـاز مـتــخـصـص لــالإ
ـــتـــواجـــد  عـــن طـــريـــق الـــهـــاتـــف، وكـــذا ال
جتـمـاعـي  المستمر في شبكات التواصل الإ
قصـــد تـــقـــديـــم الـــمـــعـــلـــومـــات، الـــتـــوجـــيـــه 
شـخــاص  لــى غــايـة الــتـكـــفـل بــالأ والـمـرافــقـة اإ
دمان. هـذا الـجـهـاز  المعنيين بسلوكيات الإ
ستراتيجيـة لـلـتـعـاون بـيـن  يسمح بتجسيد اإ
مختلف القطـاعـات الـمـعـنـيـة، وكـذا مـركـزة 
جل نجاعـة  البيانات التي تم تجميعها من اأ
تطبيقات الـمـعـالـجـة والـتـحـلـيـل لـلـبـيـانـات 
 التي تسمح بتحديد السياسة الوقائية.    

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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كما قدمت السيدة" قداش غنية" مداخلـة 
بـعــنـوان "طـرق الـعــمـل مـعــا لــلـوقــايـة مــن 
الـمــخـدرات"، وضــحـت فـيــهــا دور الـعــمــل 
مـن الـذي ل  الوقائي والتوعوي لمصالح الأ
ــقــتــصــر عــلــى عــمــل الــمــكــافــحــة فــقــط،  ي
لتتطرق بالموضوع عن الـعـالقـة الـوطـيـدة 
تصــال والـعــمـل الـجـمــاعـي بـيــن  لـعـامــل الإ
خـرى  مصالح الديوان وباقي الـقـطـاعـات الأ
بصفة عامة، وبصفة خاصة مع الـمـجـتـمـع 

 المدني.
وقد بينت المتدخلة المنظـومـة الـقـانـونـيـة 
نشــــاء الــــديــــوان الــــوطــــنــــي  ســــيــــس واإ لــــتــــاأ
بـراز  دمـانـهـا،  مـع اإ لمكافحة المـخـدرات واإ
وجــدتــه، خــاصــة ضــرورة  ســبــاب الــتــي اأ الأ
ــيــن  ــتــنــســيــق ب ــفــل بــال وجــود جــهــاز يــتــكـ
الـــقـــطـــاعـــات فـــي هـــذا الـــمـــجـــال و يـــرســـم 
فة.  استراتيجية وطنية للتصدي لهذه ال 

هــذا وقــد عــرض مــمــثــل جــمــعــيــة قــدمــاء 
سالميـة الـجـزائـريـة فـي كـلـمـتـه  الكشافة الإ
تجربتهم في مجـال الـتـوعـيـة والـتـحـسـيـس 
ثـر ذلـك فـي حـيــاة  بـمـخـاطـر الـمـخـدرات واأ
الشــبــاب الــجــزائــري عــلــى مســتــوى الــقــطــر 
فـة  الوطني عن طريق قوافل التحسيس بـاأ

 المخدرات.
جــواء مــفــعــمــة بــرو  الــتــعــاون  فــي  ــل اأ
والعزم على الـتـصـدي لـظـاهـرة الـمـخـدرات 
دمــانـــهـــا نـــاقشـــت الــنـــدوة الـــعــديـــد مـــن  واإ
خـيـر  عـتـمـدت فـي الأ القضايا والـمـواضـيـع اإ

همها:  على مقترحات. اأ
 
عــداد دلـيــل يــتــضــمـن قــائــمــة كــل  - يــجــب اإ

الجمعيات الناشطة المتخصصة في مكافحة 
دمان على المخدرات.  الإ

ضرورة خـلـق هـيـاكـل مشـابـهـة لـلـمـصـالـح  -
دمـاج تـتـكــفـل بـمـهـمـة  عـادة الإ الخارجـيـة لإ
مرافقة المدمنين خاصة بعد العالج، تلعب 
ن يكون لها دور تنسيقـي  دور الوسيط على اأ
مع المراكز الوسيطية لعالج المدمنين، من 
جل استئناف ومواصلة برنامج الـعـالج فـي  اأ
ن تكون تحت وصـايـة  خيرة على اأ مراحله الأ

 وزارة التضامن الوطني.
تكـفل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات  -

دمانها بتكـويـن الـنـاشـطـيـن بـالـجـمـعـيـات  واإ
الــفــاعــلــة فــي مــجــال مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
المهتمة بمجال الـمـرافـقـة بـعـد الـعـالج مـن 
خالل اتفاقيات تجمع بين الطرفين لتحقيق 

دماج الجتماعي.  الإ
شراك فئة الـمـدمـنـيـن فـي مـرحـلـة  - ضرورة اإ

ــنــشــاطــات الــجــمــعــويــة  ــعــالج فــي ال بــعــد ال
دمــان  كـوســيــلــة وقــائــيــة لــتــجــنــب الــعــود لــالإ

دماجه في المجتمع.  وضمان اإ
عــالم  - تــفــعــيــل دور الــمـســاجــد ووســائــل الإ

نواعها المرئية والمـسـمـوعـة والـثـقـافـة لـمـا  باأ
همـيـة بـالـغـة  تكـتسيه هذه المؤسسات من اأ
في تحسيس وتوعية هـذه الـفـئـة ومـرافـقـتـهـا 

جل تغيير نظرة المجتمع لها.  لأ
طالع على تجارب الدول الـرائـدة  - ضرورة الإ

دمــاج الجــتــمــاعــي لــتــبــادل  فــي مــجــال الإ

 الخبرات والستفادة من التكوينات. 
ضــرورة تــكــويــن الــطــواقــم الــطــبــيــة عــلــى  -

مستوى المراكز الوسيطية لعالج المدمنيـن 
(CISA) .دمان  تكوينا متخصصا في الإ

يجب وضع النصوص التطبيقـيـة الـخـاصـة  -
ديسـمـبــر  52الـمــؤري فـي   21-12بـالـقـانــون
ن هذه النصوص هي في 5112 . ليتم الرد  باأ

خذ بعين العتبار تحديد  عداد مع الأ طور الإ
زالة التسمم، واقترا   جراءات عالج اإ طرق واإ
انشاء لجنة مشتركة بيـن الـعـدالـة والصـحـة 
جـــراءات الـــعـــالج قـــبـــل صـــدور  لـــتـــحـــديـــد اإ

 النصوص التطبيقية.
دمـان  - تمديد المراكز الوسـيـطـيـة لـعـالج الإ

(CISA)  المتواجدة في كل ولية في شكل
سباب  شبكة على مستوى جميع البلديات لأ
نشـــاء روابـــط مـــع  تـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــواريـــة واإ
خــرى عالصــحــة، الــعــدالــة،  الــمــؤســســات الأ
المدرسة، ...(، ويمكن مشاركة الجمعـيـات 
لــلــربــط بــيــن هــذه الــمـــراكــز، الـــبــلــديـــات 

خرى.  والمؤسسات الأ
اســـتــحـــدا  طـــرق مـــبـــتــكـــرة لـــلــتـــواصـــل  -

فضــل تصــمــيــمــا  كـــثــر مــالءمــة، اأ عومضــات اأ
ثيرا(. كـثر دقة وتاأ  واأ

عقد اتفاقيات مع متعاملي الهاتف الـنـقـال  -
للقيام بعمليـات تـحـسـيـسـيـة عـبـر الـرسـائـل 

     .(SMS)القصيرة 
تشجيع التحقيقات والدراسات الوبائية التي 

دمان.  تجريها الجامعات في مجال الإ
 

(2014نوفمبر  13 - 12 الندوة الوطنية مع المجتمع المدني ) الحضور من جانب  
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لـى  5121تحليل الـمـخـدرات ابـتـداءاو مـن  اإ
شارة فقد لفتـت الشـهـادات 5122غاية  . لالإ

حــيــة الــمــقــدم عــن اســتــهــالك الــمــخــدرات 
لــى  ســتــمــعــوا اإ هــتــمــام الــحــاضــريــن الــذيــن اإ اإ
بعض الـمـدمـنـيـن الـذيـن خضـعـوا لـلـعـالج 
ســـابـــقـــا، والـــتـــي كـــانـــت بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــع 
الدكـتـور :"حـمـانـي مـحـمـد"، مـديـر الـمـركـز 
الوسيـطـي لـعـالج الـمـدمـنـيـن بـفـوكـة وليـة 
كد فـي كـالمـه عـلـى مـخـاطـر  تيبازة، الذي اأ

 استهالك المخدرات وعواقبه الوخيمة.
صـغـاء لـلـتـواصـل  وحول موضوع خـاليـا الإ
ول قـدمـه  جاءت في مـداخـلـتـيـن الـجـزء الأ
طار لدى مديريـة  السيد: "حميدي سمير" اإ
هــمــيــة هــكــذا  مــن الــوطــنــي، نــوه فــيــهــا بــاأ الأ
نـواع  ندوات ومنتديات فـي مـحـاربـة شـتـى اأ
جتماعية، مستهال مداخلتـه عـن  فات الإ ال 
مـن لـلـشـرطـة  همية التي يوليهـا جـهـاز الأ الأ
ن مشـاركـة الـمـواطـن   شار اأ الجوارية، كما اأ
مــن  فـي تـنـفــيـذ جـمــيـع الـمـهــام الـمـوكــلـة لـالأ
الــوطـــنـــي وفـــي تســـيـــيــر الـــمـــديـــنـــة مـــوضـــع 
تــرحــيــب دائــم تشــرف هــذا الــجــهــاز وتــعــزز 
عمله، فتقارب الشرطة والـمـواطـن يسـاعـد 
نشــاء عــالقــات وثــيــقــة فــي  عــلــى تــطــويــر واإ

 مجال الوقاية.
لــيــنــتــقــل بــعــد ذلــك لــعــرض تــجــربــة خــاليــا 

صــغـــاء و الـــنـــشــاطـــات الــجـــواريـــة الـــتـــي  الإ
مـن الـوطـنـي  تهـا الـمـديـريـة الـعـامـة لـالأ نشاأ اأ

مــن الــدوائــر،  5112ســنــة  عــلــى مســتــوى اأ
ســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوقـــائـــيـــة  ســـاس الإ عـــلـــى اأ
ن عـمــل  لـمـكـافـحــة الـمـخــدرات، مـوضـحــا اأ
ســتــقــبــال  الــخــاليــا ل يــتــوقــف عــنــد حــد الإ
خــرى  داء مــهـام اأ والـتـوجـيــه بـل يـتـجــاوزه لأ
ستماع، المرافقة والـمـتـابـعـة  تتمثل في: الإ

 على مستوى المراكز المتخصصة.     
مــن  كــمــا ذكــر مــهــام الــمــديــريــة الــعــامــة لــالأ
ــمــســتــوى  الــوطــنــي الــمــيــدانــي،  فــعــلــى ال
العملـي تـم تـنـفـيـذ الـعـديـد مـن الـعـمـلـيـات 
يـجـاد حـلـول  قصد الوقاية مـن الـجـريـمـة واإ
ــيــومــيــة لنــعــدام  ــلــمــشــاكــل ال مســتــدامــة ل
عـوان  نشـطـة تـدريـب لـالأ من، مدعـوم بـاأ الأ
المكلفين خصيصا بـمـهـمـة حـمـايـة الـقـصـر 
فــات الجــتــمــاعــيــة. مســتــعــرضــا فــي  مــن ال 
ذلــك الــعــديــد مــن الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 
والتوعوية المنظمة من طرفها مع مخـتـلـف 

 شرائح المجتمع.
ما الجزء الثاني للموضـوع فـكـان مـداخـلـة  اأ

، السيدة "حـوسـيـنـات فـوزيـة"من تقديم 
تصـال، حــيــث تــحــدثــت  الـمــخــتــصـة فــي الإ

تصـــال عـــن  عـــالم والإ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الإ
طـار تـعـاون فـعـال  وكيفية استعمالها في اإ

دمان ، وذلك من للوقاية من سلوكيات الإ
ـسـتـمــاع  خـالل وضـع جــهـاز مـتــخـصـص لــالإ
ـــتـــواجـــد  عـــن طـــريـــق الـــهـــاتـــف، وكـــذا ال
جتـمـاعـي  المستمر في شبكات التواصل الإ
قصـــد تـــقـــديـــم الـــمـــعـــلـــومـــات، الـــتـــوجـــيـــه 
شـخــاص  لــى غــايـة الــتـكـــفـل بــالأ والـمـرافــقـة اإ
دمان. هـذا الـجـهـاز  المعنيين بسلوكيات الإ
ستراتيجيـة لـلـتـعـاون بـيـن  يسمح بتجسيد اإ
مختلف القطـاعـات الـمـعـنـيـة، وكـذا مـركـزة 
جل نجاعـة  البيانات التي تم تجميعها من اأ
تطبيقات الـمـعـالـجـة والـتـحـلـيـل لـلـبـيـانـات 
 التي تسمح بتحديد السياسة الوقائية.    
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كما قدمت السيدة" قداش غنية" مداخلـة 
بـعــنـوان "طـرق الـعــمـل مـعــا لــلـوقــايـة مــن 
الـمــخـدرات"، وضــحـت فـيــهــا دور الـعــمــل 
مـن الـذي ل  الوقائي والتوعوي لمصالح الأ
ــقــتــصــر عــلــى عــمــل الــمــكــافــحــة فــقــط،  ي
لتتطرق بالموضوع عن الـعـالقـة الـوطـيـدة 
تصــال والـعــمـل الـجـمــاعـي بـيــن  لـعـامــل الإ
خـرى  مصالح الديوان وباقي الـقـطـاعـات الأ
بصفة عامة، وبصفة خاصة مع الـمـجـتـمـع 

 المدني.
وقد بينت المتدخلة المنظـومـة الـقـانـونـيـة 
نشــــاء الــــديــــوان الــــوطــــنــــي  ســــيــــس واإ لــــتــــاأ
بـراز  دمـانـهـا،  مـع اإ لمكافحة المـخـدرات واإ
وجــدتــه، خــاصــة ضــرورة  ســبــاب الــتــي اأ الأ
ــيــن  ــتــنــســيــق ب ــفــل بــال وجــود جــهــاز يــتــكـ
الـــقـــطـــاعـــات فـــي هـــذا الـــمـــجـــال و يـــرســـم 
فة.  استراتيجية وطنية للتصدي لهذه ال 

هــذا وقــد عــرض مــمــثــل جــمــعــيــة قــدمــاء 
سالميـة الـجـزائـريـة فـي كـلـمـتـه  الكشافة الإ
تجربتهم في مجـال الـتـوعـيـة والـتـحـسـيـس 
ثـر ذلـك فـي حـيــاة  بـمـخـاطـر الـمـخـدرات واأ
الشــبــاب الــجــزائــري عــلــى مســتــوى الــقــطــر 
فـة  الوطني عن طريق قوافل التحسيس بـاأ

 المخدرات.
جــواء مــفــعــمــة بــرو  الــتــعــاون  فــي  ــل اأ
والعزم على الـتـصـدي لـظـاهـرة الـمـخـدرات 
دمــانـــهـــا نـــاقشـــت الــنـــدوة الـــعــديـــد مـــن  واإ
خـيـر  عـتـمـدت فـي الأ القضايا والـمـواضـيـع اإ

همها:  على مقترحات. اأ
 
عــداد دلـيــل يــتــضــمـن قــائــمــة كــل  - يــجــب اإ

الجمعيات الناشطة المتخصصة في مكافحة 
دمان على المخدرات.  الإ

ضرورة خـلـق هـيـاكـل مشـابـهـة لـلـمـصـالـح  -
دمـاج تـتـكــفـل بـمـهـمـة  عـادة الإ الخارجـيـة لإ
مرافقة المدمنين خاصة بعد العالج، تلعب 
ن يكون لها دور تنسيقـي  دور الوسيط على اأ
مع المراكز الوسيطية لعالج المدمنين، من 
جل استئناف ومواصلة برنامج الـعـالج فـي  اأ
ن تكون تحت وصـايـة  خيرة على اأ مراحله الأ

 وزارة التضامن الوطني.
تكـفل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات  -

دمانها بتكـويـن الـنـاشـطـيـن بـالـجـمـعـيـات  واإ
الــفــاعــلــة فــي مــجــال مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
المهتمة بمجال الـمـرافـقـة بـعـد الـعـالج مـن 
خالل اتفاقيات تجمع بين الطرفين لتحقيق 

دماج الجتماعي.  الإ
شراك فئة الـمـدمـنـيـن فـي مـرحـلـة  - ضرورة اإ

ــنــشــاطــات الــجــمــعــويــة  ــعــالج فــي ال بــعــد ال
دمــان  كـوســيــلــة وقــائــيــة لــتــجــنــب الــعــود لــالإ

دماجه في المجتمع.  وضمان اإ
عــالم  - تــفــعــيــل دور الــمـســاجــد ووســائــل الإ

نواعها المرئية والمـسـمـوعـة والـثـقـافـة لـمـا  باأ
همـيـة بـالـغـة  تكـتسيه هذه المؤسسات من اأ
في تحسيس وتوعية هـذه الـفـئـة ومـرافـقـتـهـا 

جل تغيير نظرة المجتمع لها.  لأ
طالع على تجارب الدول الـرائـدة  - ضرورة الإ

دمــاج الجــتــمــاعــي لــتــبــادل  فــي مــجــال الإ

 الخبرات والستفادة من التكوينات. 
ضــرورة تــكــويــن الــطــواقــم الــطــبــيــة عــلــى  -

مستوى المراكز الوسيطية لعالج المدمنيـن 
(CISA) .دمان  تكوينا متخصصا في الإ

يجب وضع النصوص التطبيقـيـة الـخـاصـة  -
ديسـمـبــر  52الـمــؤري فـي   21-12بـالـقـانــون
ن هذه النصوص هي في 5112 . ليتم الرد  باأ

خذ بعين العتبار تحديد  عداد مع الأ طور الإ
زالة التسمم، واقترا   جراءات عالج اإ طرق واإ
انشاء لجنة مشتركة بيـن الـعـدالـة والصـحـة 
جـــراءات الـــعـــالج قـــبـــل صـــدور  لـــتـــحـــديـــد اإ

 النصوص التطبيقية.
دمـان  - تمديد المراكز الوسـيـطـيـة لـعـالج الإ

(CISA)  المتواجدة في كل ولية في شكل
سباب  شبكة على مستوى جميع البلديات لأ
نشـــاء روابـــط مـــع  تـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــواريـــة واإ
خــرى عالصــحــة، الــعــدالــة،  الــمــؤســســات الأ
المدرسة، ...(، ويمكن مشاركة الجمعـيـات 
لــلــربــط بــيــن هــذه الــمـــراكــز، الـــبــلــديـــات 

خرى.  والمؤسسات الأ
اســـتــحـــدا  طـــرق مـــبـــتــكـــرة لـــلــتـــواصـــل  -

فضــل تصــمــيــمــا  كـــثــر مــالءمــة، اأ عومضــات اأ
ثيرا(. كـثر دقة وتاأ  واأ

عقد اتفاقيات مع متعاملي الهاتف الـنـقـال  -
للقيام بعمليـات تـحـسـيـسـيـة عـبـر الـرسـائـل 

     .(SMS)القصيرة 
تشجيع التحقيقات والدراسات الوبائية التي 

دمان.  تجريها الجامعات في مجال الإ
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: 2692التفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة  - 
 22المؤري في:  323/93المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 

 La convention unique sur les stupéfiants.2693ديسمبر 
de 1961                                                -  اتفاقية المؤثرات

بتاريخ  299/99: المصادق عليها بالمرسوم 2692العقلية لسنة 
طار الرقابي المطلوب من  19/25/2699 والتي وضعت الإ

قامته لحماية الصحة العامة.  الحكومات اإ
La convention de 1971 sur les substances 

psychotropes adoptée.                                               - 
مم المتحدة لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات  اتفاقية الأ

 :2611والمؤثرات العقلية لسنة 
بتاريخ:  22/62المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

11/12/2662. 
La convention des nations unies contre le trafic 

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
de 1988.                        وقد وسعت هذه التفاقية بصورة

جازت للدول المصادقة عليها فرض التدابير الوقائية  واضحة، واأ
والعالجية لمستهلكي المخدرات ومستعمليها، وذلك بموجب 

 َو ج َو د كما يلي: الجزء: ب 3فقرة  3المادة 
خضاع مرتكبي الجرائم    -عب( ن تنص على اإ طراف اأ يجوز لالأ

لى جانب العقوبة لتدابير 2المنصوص عليها في الفقرة ع ( اإ
عادة  و اإ هيل اأ عادة التاأ و اإ و الرعاية الالحقة اأ و التوعية اأ كالعالج اأ

دماج في المجتمع.  الإ
حكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين    -عج( خالل باأ مع عدم الإ

ت مالئمة ذلك  ذا راأ همية اإ طراف في الحالت قليلة الأ يجوز لالأ
و  هيل اأ عادة التاأ و اإ نه تقرر بدل من العقوبة تدابير مثل التوعية اأ اأ
دماج في المجتمع وكذلك عندما يكون المجرم من  عادة الإ اإ

 متعاطي العقاقير المخدرة، العالج و الرعاية الالحقة.
و مكملة للجزاء على      -عد( ن تتخذ تدابير بديلة اأ طراف اأ يجوز لالأ

( من هذه المادة بهدف عالج 5جريمة منصوص عليها في الفقرة ع
دماجهم في المجتمع. عادة اإ و اإ و تعليمهم اأ  المجرمين اأ

ن  المجتمع الدولي قد كرس المبادئ وعلى ضوء ذلك يتضح اأ
 التالية:

عادة .1 قرار مبداأ اتخاذ التدابير العالجية و الرعاية الالحقة واإ اإ
دماج مستعملي المخدرات على مستوى مراحل الدعوى  هيل واإ تاأ
 العمومية، وهو خروج على القواعد العامة في التشريع الجزائري.

قرار مبداأ التدابير العالجية كبديل عن العقوبة المقررة .2 اإ
 قانونا، بهدف عالج المدمنين ومتابعة حالتهم.

طار القانوني الذي رسمه .3 لقد سار المشرع الجزائري في نفس الإ
جراءات الوقائية والعالجية  قراره لفرض الإ المجتمع الدولي في اإ

جراءات المتابعة.  لمستعملي المخدرات تماشيا مع اإ
وانطالقا من ذلك عرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية  -      

في الجزائر تطورا متماشيا مع تطور المجتمع الدولي على المنوال 
همها: عاله نوجز اأ  المذكور اأ

المتعلق بحماية  29/15/2612المؤري في  12/12القانون  -
 الصحة وترقيتها.

-  La loi n°  85/05 du 16//021985 relative  a  la  
protection et a la promotion de la santé. 

قر هذا القانون جملة من المبادئ:  حيث اأ
شخاص الذين امتثلوا   -2 مبداأ عدم رفع الدعوى العمومية على الأ

 للعالج وتابعوه للنهاية، وذلك طبقا
 منه.  526للمادة  
لى العالج  -5 شخاص المتهمين "بعد المتابعة" اإ خضاع الأ مبداأ اإ

عفاء منها طبقا للمادة   منه.  521المزيل للتسمم و تقرير الإ

 دور قطاع الصحة في الوقاية من المخدرات 
 طبقا للنظام القانوني الدولي والوطني 

لقد تطورت النصوص القانونية في التشريـع الـجـزائـري فـي مـجـال مـكـافـحـة الـمـخـدرات بـعـدمـا  
فة منذ سنة  لى  2692اعتمدت الجزائر التفاقيات الدولية المبرمة لمحاربة هذه ال  وذلك على التوالي اإ

  (2ع.2611غاية سنة 

 إعداد:  حفيظة مغني

 إطار بالديوان
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ــقــضــائــيــة  -3 شــخــاص لــلــعــالج مــن الــجــهــات ال خضــاع الأ مــبــداأ اإ
 منه. 522للمحاكمة طبقا للمادة 

المتعلق بالوقاية مـن  52/25/5112المؤري في  21/12القانون  -
المخدرات والـمـؤثـرات الـعـقـلـيـة وقـمـع السـتـعـمـال والتـجـار غـيـر 

 المشروعين بها.
- Loi n° 04/18 du 25/12/2004 relative a la prévention 
et a la répression de l’usage et du trafic illicites de 
stupéfiants et substances psychotropes. 

وبصدور هذا القانون فقد استعمل المشرع مصطلح الوقاية مـن  -
المخدرات والمؤثرات العقلية وقـمـع السـتـعـمـال، وبـذلـك واكـب 
الـمــشــرع الـجــزائــري الـتــشــريــعـات الــعــالـمــيــة والتـفــاقــيــات الــدولــيــة 
سـالـيـب الـعـالج والـوقـايـة،  لسيـمـا حـيـنـمـا اعـتـمـد فـي الـتـشـريـع اأ

ين في هذا المجالوبذلك فقد تقرر   :مبداأ
مــبــداأ عــدم مــمــارســة الــدعــوى الــعــمــومــيــة عانــعــدام الــمــتــابــعــة  -2

 . l’absence de l’action publiqueالجزائية( 
عفاء من العقوبة  -2  . l’absence de la peineمبداأ الإ

 وذلك من خالل:
عطـى  - وضع تدابير وقائية وعالجية من المخدرات، وبذلك فقد اأ

ثبات سعيهم فـي  المشرع الجزائري فرصة لمستعملي المخدرات لإ
ثيرها.  التخلص من تاأ

ســبــاب عــدم  - نــص صــراحـة عــلــى اعـتــبــار الـخــضــوع لــلـعــالج مــن اأ

  .المتابعة
 متابعة تنفيذ التدابير العالجية وحتى حق مراقبتها. -

ن الـمـشـرع وسـع مـن الــتـدابـيـر الــوقـائـيـة الــتـي كـانــت الـمـالحـظ  اأ
مـر يـقـتـصـر عـلـى  ن كـان الأ سائدة قبل صدور هذا القانون، بـعـد اأ
لة الخضوع للعالج دون متابعة تنفـيـذ تـدابـيـر الـعـالج وحـتـى  مساأ

 الحق في مراجعتها من جديد.
فالجزائر كغـيـرهـا مـن الـدول، عـرفـت مـنـظـومـتـهـا الـقـانـونـيـة         

لـى غـايـة  والتشريعية  قفزة نوعية فـي مـجـال السـيـاسـة الـعـقـابـيـة اإ
صال  العدالة في الجزائر   5112سنة  بعد اعتماد الدولة لبرنامج اإ
و الـــذي تـــوج بصـــدور ســـلـــســـلـــة مـــن الـــتـــشـــريـــعـــات  2666مــنـــذ 

والتنظيمات المختلفة، وبهذا الصدد عرف التشريع الجزائـري فـي 
صبح يواكب العـولـمـة  ذ اأ مجال مكافحة المخدرات تطورا نوعيا، اإ

فة.   القانونية في مجال التكـفل بمكافحة هذه ال 
و انـطـالقـا مـن هـذا الـتـطـور لـم يـعـد يضـفـي عـلـى طـابـع مـكـافـحـة 
نما توالت الـدول  سلوب القمع و المتابعة فحسب، واإ المخدرات اأ
جــل الــوقــايــة واتــخــاذ الــتــدابــيــر  فــي الــبــحــث عــن الــتــعــاون مــن اأ
هــيــلــهــم فــي  عــادة تــاأ فــة، واإ الــمــنــاســبــة لــعــالج مســتــعــمــلــي هــذه ال 
خـر تشـريـعـاتـهـا  مر الذي اعتـمـدتـه الـجـزائـر فـي ا  المجتمع، وهو الأ

 52/25/5112الــمــؤري فــي  21/12الصــادر بــمــوجــب الــقــانــون 
 المتعلق بالوقاية وقمع الستعمال والتجار غير المشروعين بها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1646أكتوبر  44و  46بالجزائر، يومي  67/40السيد: بوجمعة لطفي، الملتقى الجهوي حول تطبيق القانون ( 4)
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: 2692التفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة  - 
 22المؤري في:  323/93المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 

 La convention unique sur les stupéfiants.2693ديسمبر 
de 1961                                                -  اتفاقية المؤثرات

بتاريخ  299/99: المصادق عليها بالمرسوم 2692العقلية لسنة 
طار الرقابي المطلوب من  19/25/2699 والتي وضعت الإ

قامته لحماية الصحة العامة.  الحكومات اإ
La convention de 1971 sur les substances 

psychotropes adoptée.                                               - 
مم المتحدة لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات  اتفاقية الأ

 :2611والمؤثرات العقلية لسنة 
بتاريخ:  22/62المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

11/12/2662. 
La convention des nations unies contre le trafic 

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
de 1988.                        وقد وسعت هذه التفاقية بصورة

جازت للدول المصادقة عليها فرض التدابير الوقائية  واضحة، واأ
والعالجية لمستهلكي المخدرات ومستعمليها، وذلك بموجب 

 َو ج َو د كما يلي: الجزء: ب 3فقرة  3المادة 
خضاع مرتكبي الجرائم    -عب( ن تنص على اإ طراف اأ يجوز لالأ

لى جانب العقوبة لتدابير 2المنصوص عليها في الفقرة ع ( اإ
عادة  و اإ هيل اأ عادة التاأ و اإ و الرعاية الالحقة اأ و التوعية اأ كالعالج اأ

دماج في المجتمع.  الإ
حكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين    -عج( خالل باأ مع عدم الإ

ت مالئمة ذلك  ذا راأ همية اإ طراف في الحالت قليلة الأ يجوز لالأ
و  هيل اأ عادة التاأ و اإ نه تقرر بدل من العقوبة تدابير مثل التوعية اأ اأ
دماج في المجتمع وكذلك عندما يكون المجرم من  عادة الإ اإ

 متعاطي العقاقير المخدرة، العالج و الرعاية الالحقة.
و مكملة للجزاء على      -عد( ن تتخذ تدابير بديلة اأ طراف اأ يجوز لالأ

( من هذه المادة بهدف عالج 5جريمة منصوص عليها في الفقرة ع
دماجهم في المجتمع. عادة اإ و اإ و تعليمهم اأ  المجرمين اأ

ن  المجتمع الدولي قد كرس المبادئ وعلى ضوء ذلك يتضح اأ
 التالية:

عادة .1 قرار مبداأ اتخاذ التدابير العالجية و الرعاية الالحقة واإ اإ
دماج مستعملي المخدرات على مستوى مراحل الدعوى  هيل واإ تاأ
 العمومية، وهو خروج على القواعد العامة في التشريع الجزائري.

قرار مبداأ التدابير العالجية كبديل عن العقوبة المقررة .2 اإ
 قانونا، بهدف عالج المدمنين ومتابعة حالتهم.

طار القانوني الذي رسمه .3 لقد سار المشرع الجزائري في نفس الإ
جراءات الوقائية والعالجية  قراره لفرض الإ المجتمع الدولي في اإ

جراءات المتابعة.  لمستعملي المخدرات تماشيا مع اإ
وانطالقا من ذلك عرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية  -      

في الجزائر تطورا متماشيا مع تطور المجتمع الدولي على المنوال 
همها: عاله نوجز اأ  المذكور اأ

المتعلق بحماية  29/15/2612المؤري في  12/12القانون  -
 الصحة وترقيتها.

-  La loi n°  85/05 du 16//021985 relative  a  la  
protection et a la promotion de la santé. 

قر هذا القانون جملة من المبادئ:  حيث اأ
شخاص الذين امتثلوا   -2 مبداأ عدم رفع الدعوى العمومية على الأ

 للعالج وتابعوه للنهاية، وذلك طبقا
 منه.  526للمادة  
لى العالج  -5 شخاص المتهمين "بعد المتابعة" اإ خضاع الأ مبداأ اإ

عفاء منها طبقا للمادة   منه.  521المزيل للتسمم و تقرير الإ

 دور قطاع الصحة في الوقاية من المخدرات 
 طبقا للنظام القانوني الدولي والوطني 

لقد تطورت النصوص القانونية في التشريـع الـجـزائـري فـي مـجـال مـكـافـحـة الـمـخـدرات بـعـدمـا  
فة منذ سنة  لى  2692اعتمدت الجزائر التفاقيات الدولية المبرمة لمحاربة هذه ال  وذلك على التوالي اإ

  (2ع.2611غاية سنة 

 إعداد:  حفيظة مغني

 إطار بالديوان
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ــقــضــائــيــة  -3 شــخــاص لــلــعــالج مــن الــجــهــات ال خضــاع الأ مــبــداأ اإ
 منه. 522للمحاكمة طبقا للمادة 

المتعلق بالوقاية مـن  52/25/5112المؤري في  21/12القانون  -
المخدرات والـمـؤثـرات الـعـقـلـيـة وقـمـع السـتـعـمـال والتـجـار غـيـر 

 المشروعين بها.
- Loi n° 04/18 du 25/12/2004 relative a la prévention 
et a la répression de l’usage et du trafic illicites de 
stupéfiants et substances psychotropes. 

وبصدور هذا القانون فقد استعمل المشرع مصطلح الوقاية مـن  -
المخدرات والمؤثرات العقلية وقـمـع السـتـعـمـال، وبـذلـك واكـب 
الـمــشــرع الـجــزائــري الـتــشــريــعـات الــعــالـمــيــة والتـفــاقــيــات الــدولــيــة 
سـالـيـب الـعـالج والـوقـايـة،  لسيـمـا حـيـنـمـا اعـتـمـد فـي الـتـشـريـع اأ

ين في هذا المجالوبذلك فقد تقرر   :مبداأ
مــبــداأ عــدم مــمــارســة الــدعــوى الــعــمــومــيــة عانــعــدام الــمــتــابــعــة  -2

 . l’absence de l’action publiqueالجزائية( 
عفاء من العقوبة  -2  . l’absence de la peineمبداأ الإ

 وذلك من خالل:
عطـى  - وضع تدابير وقائية وعالجية من المخدرات، وبذلك فقد اأ

ثبات سعيهم فـي  المشرع الجزائري فرصة لمستعملي المخدرات لإ
ثيرها.  التخلص من تاأ

ســبــاب عــدم  - نــص صــراحـة عــلــى اعـتــبــار الـخــضــوع لــلـعــالج مــن اأ

  .المتابعة
 متابعة تنفيذ التدابير العالجية وحتى حق مراقبتها. -

ن الـمـشـرع وسـع مـن الــتـدابـيـر الــوقـائـيـة الــتـي كـانــت الـمـالحـظ  اأ
مـر يـقـتـصـر عـلـى  ن كـان الأ سائدة قبل صدور هذا القانون، بـعـد اأ
لة الخضوع للعالج دون متابعة تنفـيـذ تـدابـيـر الـعـالج وحـتـى  مساأ

 الحق في مراجعتها من جديد.
فالجزائر كغـيـرهـا مـن الـدول، عـرفـت مـنـظـومـتـهـا الـقـانـونـيـة         

لـى غـايـة  والتشريعية  قفزة نوعية فـي مـجـال السـيـاسـة الـعـقـابـيـة اإ
صال  العدالة في الجزائر   5112سنة  بعد اعتماد الدولة لبرنامج اإ
و الـــذي تـــوج بصـــدور ســـلـــســـلـــة مـــن الـــتـــشـــريـــعـــات  2666مــنـــذ 

والتنظيمات المختلفة، وبهذا الصدد عرف التشريع الجزائـري فـي 
صبح يواكب العـولـمـة  ذ اأ مجال مكافحة المخدرات تطورا نوعيا، اإ

فة.   القانونية في مجال التكـفل بمكافحة هذه ال 
و انـطـالقـا مـن هـذا الـتـطـور لـم يـعـد يضـفـي عـلـى طـابـع مـكـافـحـة 
نما توالت الـدول  سلوب القمع و المتابعة فحسب، واإ المخدرات اأ
جــل الــوقــايــة واتــخــاذ الــتــدابــيــر  فــي الــبــحــث عــن الــتــعــاون مــن اأ
هــيــلــهــم فــي  عــادة تــاأ فــة، واإ الــمــنــاســبــة لــعــالج مســتــعــمــلــي هــذه ال 
خـر تشـريـعـاتـهـا  مر الذي اعتـمـدتـه الـجـزائـر فـي ا  المجتمع، وهو الأ

 52/25/5112الــمــؤري فــي  21/12الصــادر بــمــوجــب الــقــانــون 
 المتعلق بالوقاية وقمع الستعمال والتجار غير المشروعين بها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1646أكتوبر  44و  46بالجزائر، يومي  67/40السيد: بوجمعة لطفي، الملتقى الجهوي حول تطبيق القانون ( 4)
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 لتكـفل بالمدمنينلتطبيقات التدابير العالجية 

نه   زالة التسمم فاإ خضاع المتهم لعالج اإ مر باإ عندما يتخذ القاضي المختص تدابير عالجية متمثلة في الأ
حدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة   . 21/12من القانون  21يتم ذلك باإ

ولى:  -  يجري العالج داخل مؤسسة متخصصة. الأ
 يجري خارجيا تحت مراقبة طبية. الثانية:  -

شراف طبيب مختص يعلم السلطات القضائية بسير العالج .  وفي كلتا الحالتين يتم العالج تحت اإ

و ما هي  - نواع المراكز التي تتكـفل بالمدمنين اأ ذن ما هي اأ اإ
صنافها ؟ وما هو العالج الذي يقصده المشرع هنا ؟ وما هي  اأ
ساسية التي يرتكز عليها ؟ ما هي تدابيره ؟ طرقه  المبادئ الأ

 ومراحله ؟
جابة على هذه التساؤلت لبد من التطرق للنقا  التالية:  لالإ

 
نواع المراكز الخاصة بعالج المدمنين:      -اأ     اأ

نواع من هذه المراكز هي:  توجد ثالثة اأ
التي تتوفر فيها وسائل   وهي المراكزالمراكز المتخصصة: -2 

شخاصا في حالة  يواء الجماعي وتستقبل لمدة محدودة اأ الإ
حدا  القطيعة  فطام، يتم التكـفل فيها بالمدمنين ابتداء من اإ
مع استعمال المواد غير المشروعة، استعادة التوازن الشخصي 

دماج الجتماعي والمهني للمدمنين. عادة الإ  و تسهيل اإ
تضمن هذه المراكز استقبال الشخص مراكز العالج الخارجي: -5  

عالمه وتوجيهه وتوفير العالج والمتابعة النفسية والمرافقة  واإ
 الجتماعية والتربوية المالئمة لكل وضعية.

المراكز المتخصصة الموجودة داخل المؤسسات العقابية: -3 
وهي مكلفة بالتكـفل الطبي و النفسي لمستعملي المخدرات 
دماجهم الجتماعي  عادة اإ المحبوسين وتحضير خروجهم واإ

 بالتنسيق مع الهياكل الخارجية.
ساسية للعالج: -ب  المبادئ الأ

و الـمـؤثـرات الـعـقـلـيـة  و الـمـزمـن لـلـمـخـدرات اأ ن  التناول اليومي اأ اإ
يــقــاف  ســابــيــع مــن اإ يــحــد  حــالــة الــتــســمــم الــذي يــحــتــاج لــعــدة اأ
ن عالج المدمنين غـالـبـا مـا يـكـون عـمـلـيـة  زالته، ذلك اأ التناول لإ
سـالـيـب تـبـقـى  نه مهما اختلفـت الـطـرق و الأ ل اأ طويلة و صعبة، اإ

ساسية بالنسبة للتكـفل بالمدمنين نذكر منها:  بعض المبادئ اأ

خر.  - ي مرض مزمن ا  دمان كاأ  معالجة الإ
خر. - ي مرض ا  دوية كما يعالج اأ  استعمال الأ
هل لالحترام. -  كل مريض ع مدمن ( اأ
 استهالك المخدرات ل يعني بالضرورة متابعة قضائية. -

مـر لـيـس  ن هـذا الأ شـارة اأ دمان، ل بد مـن الإ عند الحديث عن الإ
شراف الطبي المباشر، وفـي  ن يتم تحت الإ نه يجب اأ بالسهل، واأ
مكان صالح لذلك كالمصـحـات الـمـتـخـصـصـة، حـيـث يـتـم عـالج 
دمـن عـلـيـه وبـمـا  كل مـدمـن بـالـطـريـقـة الـمـنـاسـبـة لـلـعـقـار الـذي اأ
دمـانـه وفـتـرتـه وحسـب مـراحـل  يتناسب مـع شـخـصـيـتـه وحـجـم اإ

 معينة.
 مراحل العالج:  -ج
ولى كـثيرا ما يكون لـهـا مرحلة ما قبل العالج:  2 -ج المقابالت الأ

قـامـة عـالقـة ثـقـة  لى اإ نها ترمي اإ يجابي على النجا ، بحيث اأ ثير اإ تاأ
حـدا   و بـالـتـبـعـيـة، واإ فرا  اأ لى الوعي بالإ مع المدمن وتؤدي به اإ
قناعة فيه وحافز حقيقي لالمتناع عن تنـاول الـمـخـدرات بـطـريـقـة 

 غير مشروعة و التغيير. 
 (le sevrage)مرحلة التخلص من السموم ع الـفـطـام (:  5 -ج

ن العالج الذي يقدم لـلـمـتـعـاطـي  ساسا، ذلك اأ وهي مرحلة طبية اأ
في هذه المرحلة هو مساعدة جسده على الـقـيـام بـدوره الـطـبـيـعـي 
لم النســحــاب مــع  لــلــتــخــلــص مــن الســمــوم، والــتــخــفــيــف مــن ا 
عــراض الــنــاتــجــة  تــعــويضــه عــن الســوائــل الــمــفــقــودة، ثــم عــالج الأ

 والمضاعفة لمرحلة النسحاب.
دمان  اهرة مرحلة العالج النفسي و الجتماعي:  3 -ج ذا كان الإ اإ

ن الـعـالج الـحـقـيـقـي لـلـمـدمـن  سـاس، فـاإ نفسية واجتماعية من الأ
يتمثل في التكـفل به من الجانب النفسي والجتماعي، وتتضمن 
 هذه المرحلة العالج النفسي الفردي للمتعاطي ع اتخاذ القرارات
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 دمان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصائيات متعلقة بعدد المعالجين من الإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإ

وحل المشاكل ومواجهة الضغو ، وكـيـفـيـة السـتـرخـاء والـنـوم  
صـابـت  سـرتـه لـعـالج الضـطـرابـات الـتـي اأ الصحي (، ثـم يـمـتـد لأ
فرادها، كما تتضمن على سبيل المثال عالج الكـتئـاب  عالقات اأ
ن وجــد، وكــذا الــعــالج الــريــاضــي لســتــعــادة الــمــدمــن كـــفــاءتــه  اإ

 البدنية وثقته بنفسه.
هيل و الرعاية الالحقة: 2 -ج  مرحلة التاأ
 période de réinsertion ou de réadaptation et priseع 

en charge postérieure)  
ساسية هي: لى ثال  مكونات اأ  وتنقسم هذه المرحلة اإ

هــيــل الــعــمــلــي:  - تســتــهــدف هــذه الــمــرحــلــة عــالج مــرحــلــة الــتــاأ
ن  لـى الــعـمـل، واإ الـمـشـكــالت الـتـي تـمـنـع الـمـدمـن مـن عـودتــه اإ
خـر مـتـا ،  ي عـمـل ا  هـيـلـه لأ استحال ذلك فـيـجـب تـدريـبـه و تـاأ

 حتى يمارس حياته بشكل عاد.

هـيــل الجــتـمــاعــي:  - عــادة الــتــاأ والــهــدف مــن هـذه الـعــمــلـيــة هـو اإ
دمـاج الجـتـمــاعـي لـلــمـدمـن فــي وسـطـه الــعـائـلـي والجـتـمـاعــي  الإ
ويتضمن العالج هـنـا تـحـسـيـن الـعـالقـة بـيـن الـمـدمـن مـن جـهـة 
خـرى، ومســاعـدة الـمــدمــن عــلــى  سـرة والـمــجــتـمــع مـن جـهــة اأ والأ
ثـبـات  عطائه فرصة جـديـدة لإ سرته ومجتمعه فيه واإ استرداد ثقة اأ

 جديته وحرصه على الشفاء  والحياة الطبيعية.
 la prévention des rechutes ouع  الوقاية من النكسات:   -

récidives)  
والمقصود منها هو المتابعة العالجية لمن شفي لـفـتـرات تـتـراو  

لى عاميـن مـن بـدايـة الـعـالج، مـع تـدريـبـه وكـذا  9ما بين  شهر اإ اأ
ــتــشــاف الــمــبــكــر والــعــالمــات الــمــنــذرة  ســرتــه عــلــى الكـ تــدريــب اأ

 (5ع.لحتمال وقوع النكسة، قصد التصرف الوقائي والتصدي لها
  

  
% 

  
 المجموع

  
 2612سنة 

  
 2612سنة 

  
 2611سنة 

  
 2616سنة 

  
 عدد األشخاص

  

95,22 80524 72914 9434 12906 224 77    الرجال 
 الجنس

 النسار 217 121 412 141 2222 4,11  

100 84404 12012 2424 482 12  المجموع 11015 

كـتوبر  22و 21بالجزائر يومي  12/21( السيد مسلوب ارزقي، الملتقى الجهوي حول تطبيق القانون 5ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   5121اأ

 المجموع العام للقضايا المعالجة 
حصائية السنوية للديوان  حسب الحصيلة الإ

 5122لسنة 
 ا لـتـصـنــيـف   حـسـب 
 نــو عـيـة   ا لــمـخـد ر ا ت 

 ا لـقــضـا يـا   ا لــمــعـا لــجـة 
2خــال ل   ســنـة    0 14  

2ا لأ شـخــا ص   ا لـمـتـو ر طـو ن   خــال ل   سـنـة    014  

 ا لةمةجةمةو ع  ا لــمــو ا طـنــو ن  ا لأ جــا نــب 
حــا لــة   
 فــر ا ر 

 اأ نــو ا ع 
ــ    ــن بـــــــ ا ل قـ  

 ر ا تــنــج   ا لــقــنــب 

9 116 135 12 571 12 706 346 
 حــشــيــب   ا لــقــنــب 

 بــذ و ر   ا لــقــنــب 

 نــبــتــا ت   ا لــقــنــب 

 -- 59 58 01 30 ا لـكــو كـا يـيــن 
 -- -- -- -- -- ا لـكــر ا ك 
 -- 15 02 13 06 ا لــهـيـر و يـن 
 -- 02 02 -- 02 ا لأ فـيـو ن 

 52 666 2 632 2 34 976 1 ا لــمـؤ ثـر ا ت   ا لـعـقـلـيـة 

 398 448 15 265 15 183 130 11 ا ل مةةجةم و ع 
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 لتكـفل بالمدمنينلتطبيقات التدابير العالجية 

نه   زالة التسمم فاإ خضاع المتهم لعالج اإ مر باإ عندما يتخذ القاضي المختص تدابير عالجية متمثلة في الأ
حدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة   . 21/12من القانون  21يتم ذلك باإ

ولى:  -  يجري العالج داخل مؤسسة متخصصة. الأ
 يجري خارجيا تحت مراقبة طبية. الثانية:  -

شراف طبيب مختص يعلم السلطات القضائية بسير العالج .  وفي كلتا الحالتين يتم العالج تحت اإ

و ما هي  - نواع المراكز التي تتكـفل بالمدمنين اأ ذن ما هي اأ اإ
صنافها ؟ وما هو العالج الذي يقصده المشرع هنا ؟ وما هي  اأ
ساسية التي يرتكز عليها ؟ ما هي تدابيره ؟ طرقه  المبادئ الأ

 ومراحله ؟
جابة على هذه التساؤلت لبد من التطرق للنقا  التالية:  لالإ

 
نواع المراكز الخاصة بعالج المدمنين:      -اأ     اأ

نواع من هذه المراكز هي:  توجد ثالثة اأ
التي تتوفر فيها وسائل   وهي المراكزالمراكز المتخصصة: -2 

شخاصا في حالة  يواء الجماعي وتستقبل لمدة محدودة اأ الإ
حدا  القطيعة  فطام، يتم التكـفل فيها بالمدمنين ابتداء من اإ
مع استعمال المواد غير المشروعة، استعادة التوازن الشخصي 

دماج الجتماعي والمهني للمدمنين. عادة الإ  و تسهيل اإ
تضمن هذه المراكز استقبال الشخص مراكز العالج الخارجي: -5  

عالمه وتوجيهه وتوفير العالج والمتابعة النفسية والمرافقة  واإ
 الجتماعية والتربوية المالئمة لكل وضعية.

المراكز المتخصصة الموجودة داخل المؤسسات العقابية: -3 
وهي مكلفة بالتكـفل الطبي و النفسي لمستعملي المخدرات 
دماجهم الجتماعي  عادة اإ المحبوسين وتحضير خروجهم واإ

 بالتنسيق مع الهياكل الخارجية.
ساسية للعالج: -ب  المبادئ الأ

و الـمـؤثـرات الـعـقـلـيـة  و الـمـزمـن لـلـمـخـدرات اأ ن  التناول اليومي اأ اإ
يــقــاف  ســابــيــع مــن اإ يــحــد  حــالــة الــتــســمــم الــذي يــحــتــاج لــعــدة اأ
ن عالج المدمنين غـالـبـا مـا يـكـون عـمـلـيـة  زالته، ذلك اأ التناول لإ
سـالـيـب تـبـقـى  نه مهما اختلفـت الـطـرق و الأ ل اأ طويلة و صعبة، اإ

ساسية بالنسبة للتكـفل بالمدمنين نذكر منها:  بعض المبادئ اأ

خر.  - ي مرض مزمن ا  دمان كاأ  معالجة الإ
خر. - ي مرض ا  دوية كما يعالج اأ  استعمال الأ
هل لالحترام. -  كل مريض ع مدمن ( اأ
 استهالك المخدرات ل يعني بالضرورة متابعة قضائية. -

مـر لـيـس  ن هـذا الأ شـارة اأ دمان، ل بد مـن الإ عند الحديث عن الإ
شراف الطبي المباشر، وفـي  ن يتم تحت الإ نه يجب اأ بالسهل، واأ
مكان صالح لذلك كالمصـحـات الـمـتـخـصـصـة، حـيـث يـتـم عـالج 
دمـن عـلـيـه وبـمـا  كل مـدمـن بـالـطـريـقـة الـمـنـاسـبـة لـلـعـقـار الـذي اأ
دمـانـه وفـتـرتـه وحسـب مـراحـل  يتناسب مـع شـخـصـيـتـه وحـجـم اإ

 معينة.
 مراحل العالج:  -ج
ولى كـثيرا ما يكون لـهـا مرحلة ما قبل العالج:  2 -ج المقابالت الأ

قـامـة عـالقـة ثـقـة  لى اإ نها ترمي اإ يجابي على النجا ، بحيث اأ ثير اإ تاأ
حـدا   و بـالـتـبـعـيـة، واإ فرا  اأ لى الوعي بالإ مع المدمن وتؤدي به اإ
قناعة فيه وحافز حقيقي لالمتناع عن تنـاول الـمـخـدرات بـطـريـقـة 

 غير مشروعة و التغيير. 
 (le sevrage)مرحلة التخلص من السموم ع الـفـطـام (:  5 -ج

ن العالج الذي يقدم لـلـمـتـعـاطـي  ساسا، ذلك اأ وهي مرحلة طبية اأ
في هذه المرحلة هو مساعدة جسده على الـقـيـام بـدوره الـطـبـيـعـي 
لم النســحــاب مــع  لــلــتــخــلــص مــن الســمــوم، والــتــخــفــيــف مــن ا 
عــراض الــنــاتــجــة  تــعــويضــه عــن الســوائــل الــمــفــقــودة، ثــم عــالج الأ

 والمضاعفة لمرحلة النسحاب.
دمان  اهرة مرحلة العالج النفسي و الجتماعي:  3 -ج ذا كان الإ اإ

ن الـعـالج الـحـقـيـقـي لـلـمـدمـن  سـاس، فـاإ نفسية واجتماعية من الأ
يتمثل في التكـفل به من الجانب النفسي والجتماعي، وتتضمن 
 هذه المرحلة العالج النفسي الفردي للمتعاطي ع اتخاذ القرارات
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 دمان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصائيات متعلقة بعدد المعالجين من الإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإ

وحل المشاكل ومواجهة الضغو ، وكـيـفـيـة السـتـرخـاء والـنـوم  
صـابـت  سـرتـه لـعـالج الضـطـرابـات الـتـي اأ الصحي (، ثـم يـمـتـد لأ
فرادها، كما تتضمن على سبيل المثال عالج الكـتئـاب  عالقات اأ
ن وجــد، وكــذا الــعــالج الــريــاضــي لســتــعــادة الــمــدمــن كـــفــاءتــه  اإ

 البدنية وثقته بنفسه.
هيل و الرعاية الالحقة: 2 -ج  مرحلة التاأ
 période de réinsertion ou de réadaptation et priseع 

en charge postérieure)  
ساسية هي: لى ثال  مكونات اأ  وتنقسم هذه المرحلة اإ

هــيــل الــعــمــلــي:  - تســتــهــدف هــذه الــمــرحــلــة عــالج مــرحــلــة الــتــاأ
ن  لـى الــعـمـل، واإ الـمـشـكــالت الـتـي تـمـنـع الـمـدمـن مـن عـودتــه اإ
خـر مـتـا ،  ي عـمـل ا  هـيـلـه لأ استحال ذلك فـيـجـب تـدريـبـه و تـاأ

 حتى يمارس حياته بشكل عاد.

هـيــل الجــتـمــاعــي:  - عــادة الــتــاأ والــهــدف مــن هـذه الـعــمــلـيــة هـو اإ
دمـاج الجـتـمــاعـي لـلــمـدمـن فــي وسـطـه الــعـائـلـي والجـتـمـاعــي  الإ
ويتضمن العالج هـنـا تـحـسـيـن الـعـالقـة بـيـن الـمـدمـن مـن جـهـة 
خـرى، ومســاعـدة الـمــدمــن عــلــى  سـرة والـمــجــتـمــع مـن جـهــة اأ والأ
ثـبـات  عطائه فرصة جـديـدة لإ سرته ومجتمعه فيه واإ استرداد ثقة اأ

 جديته وحرصه على الشفاء  والحياة الطبيعية.
 la prévention des rechutes ouع  الوقاية من النكسات:   -

récidives)  
والمقصود منها هو المتابعة العالجية لمن شفي لـفـتـرات تـتـراو  

لى عاميـن مـن بـدايـة الـعـالج، مـع تـدريـبـه وكـذا  9ما بين  شهر اإ اأ
ــتــشــاف الــمــبــكــر والــعــالمــات الــمــنــذرة  ســرتــه عــلــى الكـ تــدريــب اأ

 (5ع.لحتمال وقوع النكسة، قصد التصرف الوقائي والتصدي لها
  

  
% 

  
 المجموع

  
 2612سنة 

  
 2612سنة 

  
 2611سنة 

  
 2616سنة 

  
 عدد األشخاص

  

95,22 80524 72914 9434 12906 224 77    الرجال 
 الجنس

 النسار 217 121 412 141 2222 4,11  

100 84404 12012 2424 482 12  المجموع 11015 

كـتوبر  22و 21بالجزائر يومي  12/21( السيد مسلوب ارزقي، الملتقى الجهوي حول تطبيق القانون 5ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   5121اأ

 المجموع العام للقضايا المعالجة 
حصائية السنوية للديوان  حسب الحصيلة الإ

 5122لسنة 
 ا لـتـصـنــيـف   حـسـب 
 نــو عـيـة   ا لــمـخـد ر ا ت 

 ا لـقــضـا يـا   ا لــمــعـا لــجـة 
2خــال ل   ســنـة    0 14  

2ا لأ شـخــا ص   ا لـمـتـو ر طـو ن   خــال ل   سـنـة    014  

 ا لةمةجةمةو ع  ا لــمــو ا طـنــو ن  ا لأ جــا نــب 
حــا لــة   
 فــر ا ر 

 اأ نــو ا ع 
ــ    ــن بـــــــ ا ل قـ  

 ر ا تــنــج   ا لــقــنــب 

9 116 135 12 571 12 706 346 
 حــشــيــب   ا لــقــنــب 

 بــذ و ر   ا لــقــنــب 

 نــبــتــا ت   ا لــقــنــب 

 -- 59 58 01 30 ا لـكــو كـا يـيــن 
 -- -- -- -- -- ا لـكــر ا ك 
 -- 15 02 13 06 ا لــهـيـر و يـن 
 -- 02 02 -- 02 ا لأ فـيـو ن 

 52 666 2 632 2 34 976 1 ا لــمـؤ ثـر ا ت   ا لـعـقـلـيـة 

 398 448 15 265 15 183 130 11 ا ل مةةجةم و ع 
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 جمموع
 اإلقامات

 جمموع
 الفحوصات

 مركز
باب الواد     مستشفى البليدة مستشفى وهران مركز سطيف مركز عنابة 

   الفحوصات اإلقامات الفحوصات اإلقامات الفحوصات الفحوصات الفحوصات
1104 4053 / 208 124 111 / 993 3721 2004 

1372 4223 / 158 310 142 / 1230 3755 2005 

1436 4166 / 43 688 158 / 1278 3435 2006 

914 4281 / 97 244 240 / 674 3940 2007 

1110 6370 / 1067 279 174 / 936 5024 2008 

1086 7064 143 763 236 243 / 843 5922 2009 

1159 10456 143 1475 311 266 1990 893 6537 2010 

 اجملموع 32334 6847 1990 1334 2192 3811 286 40613 8181

قامات الستشفائية في مراكز معالجة  حصائيات الخاصة بعدد الفحوصات الطبية و عدد الإ الإ
 التسمم والمراكز الوسيطية لمعالجة المدمنين

  5121 – 5112سنة 

ستشفائية في المراكز العالجية ما بين  قامات الإ  5123و  5112عدد الفحوصات الطبية و الإ
 المجموع السنة

2668 5751 

2665 5595 

2660 5112 

2664 5795 

2664 1411 

2662 1751 

2616 77175 

2611 72142 

2612 9 897 

2612 72172 

نتداب و عالج المدمنين: حصيلة سنة    5122اإ

 عدد
 األشخاص

 نوع المخدرات المستهلكة األصناف المهنية األعمار الجنس الحالة العائلية

حالة  عازب متزوج 
أقل من  إناث ذكور أخرى

 سنة 51
51-51 

 سنة
51-51 

 سنة
أكثر من 

بدون  عمال طلبة سنة 51
مدمن  المؤثرات القنب مهنة

 مختلط
أنواع 
 أخرى

08881 0881 06841 601 08471 0781 861 8177 8708 0770 0671 8804 00806 6607 0886 8018 7887 

% 18,97 78,75 2,28 93,38 6,62 2,86 37,62 38,36 21,16 7,53 30,39 62,08 23,52 18,94 44,02 13,52 
18 
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19 

من قبل وزير الصحة والسكان  5122جويلية  12المركز الوسيطي لعالج المدمنين بالشراقة تم تدشينه بتاريخ         
و مـن  دمان على الـمـواد الـمـخـدرة اأ شخاص الذين يعانون من الإ صال  المستشفيات، يهتم بـاستقبال ومرافقة الأ واإ

دمان السلوكي والتكـفل بهم طبيا ونفسانيا، يوجد به: ع طباء عامون، ع15الإ طباء متخصصون 15( اثنان اأ ( اثنان اأ
مراض العقلية، ع طباء متخصصون في العالج الو يفي،15في الأ  ( اثنان اأ

( واحـد 12( واحـد صـيـدلـي، ع12( واحد طبيب نفساني، ع12( اثنان بيولوجيست، ع15( اثنان ممرضين،  ع15ع 
 ( واحد عون استقبال.12( واحد مراقب العالج، ع12مساعد اجتماعي،  ع

شخاص الذين  حصائيات حول الأ  اإ
 يعالجون بهذا المركز 

 
شخاص الخاضـعـيـن لـلـعـالج بـالـمـركـز خـالل الـثـالثـي  بلغ عدد الأ

خــيــر لســنــة  ة، عــدد  59رجــل و 396مــا يــقــارب  5122الأ امــراأ
فـحـص  231بـلـغـت   Ergothérapieفحوصات العالج الو ـيـفـي

كـتوبر،  فـحـص فـي  231فحص في شـهـر نـوفـمـبـر،  232في شهر اأ
 شهر ديسمبر. 

 

شخاص نواع المخدرات المستهلكة من طرف الأ  اأ
 الذين يعالجون في المركز 

 le cannabisالقنب  -
  les substances psychotropesالمؤثرات العقلية  -
    l’héroïneالهيروين  -
  la cocaïneالكوكايين  -
 سوبيتاكس   -
 l’alcoolالكحول  -

م إ
م 

و 
د 

 :
ير

صو
 ت

الشراقة  -المرك  الوسط لز ج احدمان   

  المركـز الوسيطي لعالج المدمنين بالشراقـــةالمركـز الوسيطي لعالج المدمنين بالشراقـــة
 إعداد:  حفيظة مغني مركز للعالج الخارجي                         

 إطار بالديوان

18
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فـحـص  231بـلـغـت   Ergothérapieفحوصات العالج الو ـيـفـي

كـتوبر،  فـحـص فـي  231فحص في شـهـر نـوفـمـبـر،  232في شهر اأ
 شهر ديسمبر. 
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 l’alcoolالكحول  -
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 إعداد:  حفيظة مغني مركز للعالج الخارجي                         
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 التكـفل بالمدمن في المركز
يـام  بوابه طيلـة اأ يفتح المركز الوسيط لعالج المدمنين بالشراقة اأ
ســبــوع، حــيــث تــخــصــص الــفــتــرة الصــبــاحــيـــة  الــعــمــل فــي الأ
ما الفتـرة الـمـسـائـيـة فـهـي مـخـصـصـة لـلـعـالج  للمعاينات الطبية اأ
ذ يـتـوفـر الـمـركـز عـلـى  الجماعي عن طريق الـورشـات الـعـالجـيـة اإ
لـى  ضـافـة اإ لـي بـالإ عـالم ال  خـرى لـالإ ورشة للرياضة والسترخاء واأ

نجاز.  وجود مكـتبة في طور الإ
وللتكـفل بالمدمن ذكرت السيدة ِكَحاْل وهي طبيبة مختصة فـي 
ول مـعـرفـة شـخـصـيـة  نه يجب اأ مراض العقلية تعمل بالمركز باأ الأ
المدمن، وكذا نوع المخدر الذي كان يتعاطاه ليتم عالجـه بـعـد 
ل  لى نتائجه اليجابية اإ ذلك، فالعالج الطبي ل يمكن الوصول اإ
عن طريق موازاته مع العالج النفسي والمساعـدة الجـتـمـاعـيـة، 
خصــائــي الــنــفــســانــي والــمــســاعــد  وهــنــا يــظــهــر دور كــل مــن الأ
الجتماعي عن طريق تحديد سلوك الـمـدمـن ومـعـرفـة تـفـاصـيـل 
يـجـاد  محيطه قـبـيـل تـعـاطـيـه لـلـمـخـدرات، فضـال عـن مـحـاولـة اإ
حلول للمشاكل التي كان يعيشها في السابق، وهو ما يتـم فـيـه 
عــادة تــكــيــيــف الــمــدمــن مــع واقــعــه  ســرة حــتــى يــتــم اإ شــراك الأ اإ

 المعيشي.
نهـا تـكـون مـن خـالل خـلـق  وعن المرافقة قالت السيدة ِكَحاْل اأ

دمـان،  جل العالج والـتـخـلـص مـن لـالإ الحافز لدى المدمن من اأ
ن هــنــاك حــالت لــمــدمــنــيــن يــريــدون الــعــالج لــكــنــهــم ل  ذ اأ اإ
يستطيعون نـظـرا لـلـمـؤثـرات الـتـي يـتـعـرضـون لـهـا، وهـنـا يـظـهـر 
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و  لـى نـتـيـجـة هـي: عـالج الـمـدمـن اأ جل الوصـول اإ فيما بينه من اأ

دمان.     قل التقليل من مخاطر الإ  على الأ
ن المـدمـن  نه من الناحية الطبية ل يمكن القول باأ ضافت اأ كما اأ
دمــان مــرض مــزمــن ولــكــن الــمــطــلــوب هــو  ن الإ شــفــي تــمــامــا، لأ
سـبـاب  طول وقت ممكن بـعـيـدا عـن الأ المحافظة على المدمن اأ
ن الــمــركــز فــي حــالــة  دمــان مــجــددا، كــمــا اأ الــتــي قــد تــعــيــده لــالإ
نــه مـريــض  النـتـكـاســة يـعـاود اسـتـقــبـال الـمــدمـن لـلــتـكــفــل بـه لأ
ما عن المدة الـتـي يسـتـغـرقـهـا الـعـالج فـقـد  ويستوجب العالج، اأ
شـكـالت الـتـي  مر يختلف على حسـب الـحـالت والإ ن الأ ذكرت اأ

خرى مراعاة   يعاني منها المدمن، هذا من جهة ومن جهة اأ
ّما عن المدمنين الذيـن  ن وجدت، اأ و دراسته اإ  روف عمله اأ
و التفكير في النتـحـار  يعانون من حالت صعبة كالكـتئاب اأ
ستشفائية المتخصصـة،  فالمركز يقوم بتوجيهها للمؤسسة الإ
خـطـار  لتؤكد في الختام على ضرورة التـوعـيـة و الـوقـايـة مـن اأ
ن الوقاية تبقى دائما خير مـن  دمان خاصة في المدارس لأ الإ

 العالج.
20 

 
ة 

جل
م

ة  
ح

اف
مك

وال
ة 

اي
وق

ال
- 

د 
عد

ال
6

4
 

 /
1

6
4

6
 

م إ
م 

و 
د 

 :
ير

صو
 ت

 ورشة الرياعة 
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عــرفــت  ــاهــرة الــعــنــف اســتــشــراءاو كــبــيــراو وســط الــمــجــتــمــع  
ل وتـطـالـعـنـا  خيرة حيث ل يمـر يـوم اإ الجزائري خالل السنوات الأ
خبار عن جرائم واعتداءات لـم نـكـن نسـمـع  عالم باأ فيه وسائل الإ
مـر يـقـتـصـر  عن مثلها قبل سنوات قليلة مضت. حيث لم يـعـد الأ
على جرائم السرقة والعتـداءات 
لـــى  النـــتـــقـــامـــيـــة بـــل تـــعـــداه اإ

هـل  خالقية التي صارت تطبع هذه الجرائم، فقـتـل الأ النتهاكات الأ
لى العنف  ضافة اإ طفال وقتلهم اإ قارب وزنى المحارم واختطاف الأ والأ
فعال الـمـسـتـهـجـنـة  في المالعب والمؤسسات التربوية كانت من الأ

صبحت اليوم جزءا من حديثنا اليومي.  ونادرة الحدو ، اأ
حصــائــيــات الــمــديــريــة الــعــامــة   فــوفــقــا لإ

مــن الــوطــنــي، ارتــفــعــت حــالت الــجــريــمــة  لــالأ
نـــواعـــهـــا خـــالل ســـنـــة  لـــى  5122بـــمـــخـــتـــلـــف اأ اإ

لـف  55حـالـة مسـفـرة عـن تـوقـيـف  511.111 اأ
 29شــحــص، مســجــلــة بــذلــك ارتــفــاعــا بــنــســبــة 

، وزادت حــالت ¹  5123مــقــارنــة مــع ســنــة %

حـالــة مســجـلــة  215الـعـنــف فــي الــمـالعــب مــن 
لـى  229تضرر جراءها  5123سنة   221شخصـا اإ

لـى تضـرر 5122حالة عـنـف سـنـة  دت اإ  993، اأ
بـالـمـوازاة مـع ذلـك قـفـز    ²شخص ووفاة اثنيـن.

جمالي كمـيـة الـقـنـب الـهـنـدي الـمـحـجـوزة عـلـى  اإ
مـنـيـة  المستوى الوطني من طـرف الـمـصـالـح الأ

مــن الــوطــنــي، الــدرك الــوطــنــي، الــجــمــارك(  عالأ
كـثر من  لـى مـا يـفـوق  5121طن سنة  53من اأ اإ

مسـجـلـة ارتـفـاعـا بـنـسـبـة  ³. 5122طن سنة  212
916.92% . 

لـى  مر الذي حدا بالعديد من القطاعات اإ وهو الأ
 تنظيم حمالت تحسيسية  ضد مظاهر العنف 

 إعداد:  دهيمي جازية

 إطار بالديوان

 

وقاف   الحملة الوطنية لوزارة الشؤون الدينية والأ
 لمكافحة  اهرتي العنف والمخدرات

 

 للمراسلة

 الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

 شارع اإلستقالل   60قصر مصطفى باشا، 

 الجزائر العاصمة

Tel: +213 (0) 21 65 14 74 

Fax: +213 (0) 21 66 01 50 

E-mail: onlcdt.revue @gmail.com  

www onlcdt.mjustice.dz 
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 الهاتف العنوان مركز عالج المدمنين الوالية الرقم

 البليدة 01
 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة

 فرانتز فانون
 حي زبانة. البليدة

025 41 29 95 
025 41 29 81 
025 20 90 88 

 وهران 02
 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة

 سيدي الشحمي
 06 47 49 041 حي سيدي الشحمي. وهران

041 35 62 21 

 الهاتف العنوان المركز الوسيطي لعالج المدمنين الوالية الرقم

 أدرار 01
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 أدرار
049 96 68 52 طريق بودة، بلدية أدرار  

 الشلف 02
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 أوالد فارس
حي شيريفي قدور، حي السالم، 

 بلدية الشلف
74 20 77 027  

 األغواط 03
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 األغواط
029 90 65 09 حي الوئام الوطني  

 باتنة 04
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية

“ عليوات”  
 08 43 81 033 شارع االستقالل . حملة. باتنة

 بجاية 06
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 بجاية
 حي إحدادن، بلدية بجاية

51 76 20 034  
63 78 20 034  

034   20 32 32 
 

 بسكرة 06
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 بسكرة
مسكن،  720حي بن باديس، 

 بسكرة
58 59 75 033  

 بشار 07
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

 بشار
العيادة متعددة الخدمات دبدابة 

 ) مجاورة للهالل األحمر الجزائري(
85 78 83 049  

 البويرة 08
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

البويرة   
العيادة متعددة الخدمات، أبو بكر 

 بلقايد
62 73 93 026  

026 93 88 07 

 تمنراست 09
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

تمنراست   
029 34 53 58 حي أدريان، بلدية تمنراست  

1956مارس  04حي   - تبسة 10  - 

 الجزائر 11
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

لبرج الكيفان    
021 21 75 15 درقانة  

74 79 21 021  

 الجلفة 12
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

الجلفة   
027 90 97 38 حي بنات بلكحل، بلدية الجلفة  

 27 27 50 034 حي قرية موسى . جيجل - جيجل 13
034 50 28 28 

 سطيف 14
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

سطيف   
العيادة المتعددة الخدمات سعيد بن 

 تومي، الهواء الجميل، سطيف
67 76 91 036  

 سعيدة 15
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

سعيدة   
 حي الزيتون، بلدية سعيدة

52 18 47 048  

048 51 51 88 

 سكيكدة 16
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية

 سكيكدة 
038 75 57 87 حي مرج الديب  

17 
سيدي 
 بلعباس

 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
لسيدي بلعباس   

زهون شمال غرب سيدي بلعباس، 
 بلدية سيدي بلعباس

38 72 56 048  
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 56 90 55 0663 حي النصر، ورقلة ورقلة 
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برز هذه الحمالت "الحملة  المختلفة ومن اأ
الوطنية لمكافحة  اهرتي العنف والمخدرات" 
وقاف  التي بادرت بها وزارة الشؤون الدينية والأ

ولتكن منكم أمة يدعون إلى "  تحت شعار 
ن 2  "  الخير ... ية اأ . والمقصود من هذه ال 

ن  ن، واإ مة متصدية لهذا الشاأ تكون فرقة من الأ
مة بحسبه،  كان ذلك واجبا على كل فرد من الأ
بي هريرة  وكما ثبت في صحيح مسلم عن اأ
 قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ن لم :" ى منكم منكرا فليغيره بيده، فاإ من راأ
ن لم يستطع فبقلبه،  يستطع فبلسانه، فاإ

يمان ضعف الإ  . 2“ وذلك اأ
ت الفكرة بحملة تحسيسية على مستوى  بداأ
ين لقيت  الدار البيضاء بالجزائر العاصمة اأ
تجاوبا واستحسانا كبيرا لدى المواطنين 
لتتبناها فيما بعد مديرية الشؤون الدينية 
وقاف لولية الجزائر ثم توسع نطاقها  والأ
 ليشمل باقي المديريات لتصبح حملة وطنية.

لقيت خطبة موحدة يوم   26الجمعة حيث اأ
عبر كامل مساجد الوطن والتي   5122سبتمبر 

خصصت لمعالجة موضوع العنف والمخدرات 
لة التبليغ عن  وبيان الحكم الشرعي في مساأ
تجار المخدرات وحث المواطنين على عدم 
زاءهم وضرورة التبليغ عنهم.  التزام الصمت اإ

عطيت النطالقة الرسمية للحملة يوم   51وقد اأ
خالل الندوة الوطنية التي  5122سبتمبر 

شراف  مام بالمحمدية تحت اإ نظمت بدار الإ
وقاف السيد  معالي وزير الشؤون الدينية والأ
محمد عيسى. لتبداأ في اليوم التالي عمليات 

لى المؤسسات التربوية.  نزول فرق التوعية اإ
ن هذه الحملة مفتوحة، لم تحدد بفترة زمنية  اإ
معينة وهي تغطي كافة التراب الوطني ول 
تقتصر على المساجد فقط بل تنطلق منها 
لتشمل كذلك المؤسسات التربوية بمختلف 

حياء الشعبية.   طوارها والسجون والأ  اأ
وهي ل تستهدف المدمنين بشكل مباشر بل 
لى كافة الفئات ل سيما الشباب منهم.  موجهة اإ

تعتمد هذه الحملة في منهجها طريقة التوعية 

والتوجيه والتحذير من مخاطر العنف 
خر.  والمخدرات لرتبا  كل منهما بال 
رشادي  وتستعمل الخطاب الديني الوعظي والإ
الذي يراعي خصوصيات الفئات المستهدفة 
لى المؤسسات التربوية مثال  يركز  فبالنسبة اإ
براز مخاطر استهالك  على التحسيس والوقاية واإ
نها  المخدرات الصحية والجتماعية وكيف اأ
بوابة للعنف ووسيلة يدمر بها النسان نفسه 
ولياء فيجب تحسيسهم   ما الأ ومستقبله. اأ
همية المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهي  باأ

بنائهم على قيم الدين السالمي  واجب تربية اأ
ومتابعتهم في دراستهم وسلوكهم اليومي 
والتحاور معهم ومرافقتهم ومساعدتهم لحل 
لى السجناء فيكون  ما عند التوجه اإ مشاكلهم. اأ
لى هللا سبحانه  استحضار فكرة التوبة والرجوع اإ
ن تكون مرحلة ما  خذ العبرة واأ وتعالى وضرورة اأ

 بعد السجن فرصة لبداية حياة جديدة.   
وضح السيد حشادي   وبهذه المناسبة اأ
، مفتب التوجيه الديني والتعليم  (9عحميد 

ن  وقاف، اأ ني بمديرية الشؤون الدينية والأ القرا 
تفشي العنف والمخدرات في الجزائر يعود 
زمة التي  ن الأ سباب موضوعية ل ذاتية كما اأ لأ
مرت بها البالد خالل سنوات التسعينات والتي 
فكار المتطرفة التي ل تمت  كانت نتيجة الأ
سالم بصلة وتهدد النسان في حياته وماله  لالإ
رامل  لف اليتامى والأ وعرضه، قد خلفت ا 
ولئك  لى اأ ضافة اإ والمشردين والنازحين بالإ
الذين كانوا ضحايا العنف غير المباشر بسبب 
حدا  المؤلمة عبر وسائل  اطالعهم على الأ

و غيرها.  العالم اأ

فهم سواء مع غيرهم من الضحايا المباشرين 
مراض  في ما يعانونه من صدمات نفسية واأ
ثرت بشكل سلبي على حياتهم الفردية  عقلية اأ
والجتماعية. فصاروا يشكلون فئة هشة تجد 
فات  صعوبة في التكيف ومعرضة لمختلف ال 

لى الرعاية والتكـفل.   الجتماعية وبحاجة اإ
مني يغلب  لى ذلك، صار الهاجس الأ ضافة اإ بالإ
على تفكير الفرد فانعكس ذلك على المجتمع 
سرة والمدرسة عن  الذي عطلت مؤسساته كالأ
لعب دورها الحقيقي، فتقلص هامب الرعاية 
ون بال  والتربية مما جعل غالبية الشباب ينشاأ
خالقية وسط بيئة انتشرت  و اأ ضوابط دينية اأ
شكاله فصار  فيها ثقافة القتل والعنف بجميع اأ
لى العنف وهو ما  سلوكهم يتسم بالميل اإ
جعلهم يقعون فريسة سهلة لالنحراف 
والجريمة والمخدرات من خالل الستهالك 
و  بحثا عن ملئ الفراغ والغياب عن الواقع اأ
المتاجرة سعيا وراء الكسب السهل. وما نعيشه 
ل نتاج هذه الفترة  غلبه اإ اليوم ما هو في اأ
خرى اتسمت   الصعبة التي تلتها مرحلة اأ
بانفتا  المجتمع على العالم الخارجي ل سيما 
مع تطور وانتشار تكنولوجيات العالم 
والتصال التي صارت في متناول الشباب 
والذين مكنتهم من الغتراف من الثقافات 

يجابياتها. كـثر من اإ ثر بسلبياتها اأ  الغربية والتاأ
ن ننسى المشاكل  لى ذلك كله ل يجب اأ ضافة اإ اإ
الجتماعية والقتصادية خاصة المتعلقة 
زمة السكن والنقل وضغو  العمل  بالبطالة واأ
نسان  والتي تؤثر على الحالة النفسية لالإ

دنى سبب.   وتجعله ينفجر غضبا لأ
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برز هذه الحمالت "الحملة  المختلفة ومن اأ
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ن 2  "  الخير ... ية اأ . والمقصود من هذه ال 

ن  ن، واإ مة متصدية لهذا الشاأ تكون فرقة من الأ
مة بحسبه،  كان ذلك واجبا على كل فرد من الأ
بي هريرة  وكما ثبت في صحيح مسلم عن اأ
 قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ن لم :" ى منكم منكرا فليغيره بيده، فاإ من راأ
ن لم يستطع فبقلبه،  يستطع فبلسانه، فاإ

يمان ضعف الإ  . 2“ وذلك اأ
ت الفكرة بحملة تحسيسية على مستوى  بداأ
ين لقيت  الدار البيضاء بالجزائر العاصمة اأ
تجاوبا واستحسانا كبيرا لدى المواطنين 
لتتبناها فيما بعد مديرية الشؤون الدينية 
وقاف لولية الجزائر ثم توسع نطاقها  والأ
 ليشمل باقي المديريات لتصبح حملة وطنية.

لقيت خطبة موحدة يوم   26الجمعة حيث اأ
عبر كامل مساجد الوطن والتي   5122سبتمبر 

خصصت لمعالجة موضوع العنف والمخدرات 
لة التبليغ عن  وبيان الحكم الشرعي في مساأ
تجار المخدرات وحث المواطنين على عدم 
زاءهم وضرورة التبليغ عنهم.  التزام الصمت اإ

عطيت النطالقة الرسمية للحملة يوم   51وقد اأ
خالل الندوة الوطنية التي  5122سبتمبر 

شراف  مام بالمحمدية تحت اإ نظمت بدار الإ
وقاف السيد  معالي وزير الشؤون الدينية والأ
محمد عيسى. لتبداأ في اليوم التالي عمليات 

لى المؤسسات التربوية.  نزول فرق التوعية اإ
ن هذه الحملة مفتوحة، لم تحدد بفترة زمنية  اإ
معينة وهي تغطي كافة التراب الوطني ول 
تقتصر على المساجد فقط بل تنطلق منها 
لتشمل كذلك المؤسسات التربوية بمختلف 

حياء الشعبية.   طوارها والسجون والأ  اأ
وهي ل تستهدف المدمنين بشكل مباشر بل 
لى كافة الفئات ل سيما الشباب منهم.  موجهة اإ

تعتمد هذه الحملة في منهجها طريقة التوعية 

والتوجيه والتحذير من مخاطر العنف 
خر.  والمخدرات لرتبا  كل منهما بال 
رشادي  وتستعمل الخطاب الديني الوعظي والإ
الذي يراعي خصوصيات الفئات المستهدفة 
لى المؤسسات التربوية مثال  يركز  فبالنسبة اإ
براز مخاطر استهالك  على التحسيس والوقاية واإ
نها  المخدرات الصحية والجتماعية وكيف اأ
بوابة للعنف ووسيلة يدمر بها النسان نفسه 
ولياء فيجب تحسيسهم   ما الأ ومستقبله. اأ
همية المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهي  باأ

بنائهم على قيم الدين السالمي  واجب تربية اأ
ومتابعتهم في دراستهم وسلوكهم اليومي 
والتحاور معهم ومرافقتهم ومساعدتهم لحل 
لى السجناء فيكون  ما عند التوجه اإ مشاكلهم. اأ
لى هللا سبحانه  استحضار فكرة التوبة والرجوع اإ
ن تكون مرحلة ما  خذ العبرة واأ وتعالى وضرورة اأ

 بعد السجن فرصة لبداية حياة جديدة.   
وضح السيد حشادي   وبهذه المناسبة اأ
، مفتب التوجيه الديني والتعليم  (9عحميد 

ن  وقاف، اأ ني بمديرية الشؤون الدينية والأ القرا 
تفشي العنف والمخدرات في الجزائر يعود 
زمة التي  ن الأ سباب موضوعية ل ذاتية كما اأ لأ
مرت بها البالد خالل سنوات التسعينات والتي 
فكار المتطرفة التي ل تمت  كانت نتيجة الأ
سالم بصلة وتهدد النسان في حياته وماله  لالإ
رامل  لف اليتامى والأ وعرضه، قد خلفت ا 
ولئك  لى اأ ضافة اإ والمشردين والنازحين بالإ
الذين كانوا ضحايا العنف غير المباشر بسبب 
حدا  المؤلمة عبر وسائل  اطالعهم على الأ

و غيرها.  العالم اأ

فهم سواء مع غيرهم من الضحايا المباشرين 
مراض  في ما يعانونه من صدمات نفسية واأ
ثرت بشكل سلبي على حياتهم الفردية  عقلية اأ
والجتماعية. فصاروا يشكلون فئة هشة تجد 
فات  صعوبة في التكيف ومعرضة لمختلف ال 

لى الرعاية والتكـفل.   الجتماعية وبحاجة اإ
مني يغلب  لى ذلك، صار الهاجس الأ ضافة اإ بالإ
على تفكير الفرد فانعكس ذلك على المجتمع 
سرة والمدرسة عن  الذي عطلت مؤسساته كالأ
لعب دورها الحقيقي، فتقلص هامب الرعاية 
ون بال  والتربية مما جعل غالبية الشباب ينشاأ
خالقية وسط بيئة انتشرت  و اأ ضوابط دينية اأ
شكاله فصار  فيها ثقافة القتل والعنف بجميع اأ
لى العنف وهو ما  سلوكهم يتسم بالميل اإ
جعلهم يقعون فريسة سهلة لالنحراف 
والجريمة والمخدرات من خالل الستهالك 
و  بحثا عن ملئ الفراغ والغياب عن الواقع اأ
المتاجرة سعيا وراء الكسب السهل. وما نعيشه 
ل نتاج هذه الفترة  غلبه اإ اليوم ما هو في اأ
خرى اتسمت   الصعبة التي تلتها مرحلة اأ
بانفتا  المجتمع على العالم الخارجي ل سيما 
مع تطور وانتشار تكنولوجيات العالم 
والتصال التي صارت في متناول الشباب 
والذين مكنتهم من الغتراف من الثقافات 

يجابياتها. كـثر من اإ ثر بسلبياتها اأ  الغربية والتاأ
ن ننسى المشاكل  لى ذلك كله ل يجب اأ ضافة اإ اإ
الجتماعية والقتصادية خاصة المتعلقة 
زمة السكن والنقل وضغو  العمل  بالبطالة واأ
نسان  والتي تؤثر على الحالة النفسية لالإ

دنى سبب.   وتجعله ينفجر غضبا لأ
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ن  لى التذكير باأ تسعى وزارة الشؤون الدينية اإ
صيلة في المجتمع  العنف  اهرة دخيلة وغير اأ
سالم، دين الرفق  الجزائري الذي يدين بالإ
والدعوة للحكمة والموعظة الحسنة وهي تهدف 

لى ما يلي:  من خالل هذه الحملة اإ
صحاب القرار  -2 تحسيس مؤسسات الدولة واأ

بعادا  خذت اأ ن هذه الظاهرة قد تفشت واأ باأ
خطيرة لذا وجب على مختلف القطاعات تحمل 
ن واتخاذ الجراءات  مسؤوليتها في هذا الشاأ

 المناسبة.
دعم وتشجيع التنسيق بين مختلف  -5

القطاعات بكل ما تملكه من موارد بشرية 
ومادية متنوعة وتشجيعها على تبني برامج 
مشتركة ومتكاملة في هذا المجال وهو ما 
سيسمح بمعالجة هذه الظاهرة من جميع 
كبر عدد ممكن  لى اأ جوانبها وكذلك الوصول اإ

فراد المجتمع ومختلف فئاته.   من اأ
تفعيل دور المسجد في المجتمع عن طريق  -3

دعمه وتوسيع نطاق نشاطه في التوجيه الديني 
وحماية عقيدة الفرد من الغلو والتطرف ونشر 
رو  العتدال والوسطية والمحافظة على القيم 
الجتماعية والثقافية التي تضمن استقرار 

سالم  فيالمجتمع. فالمسجد   مكانا  ليس  الإ
ن  بل  فحسب؛  للعبادة لى  له  اإ  ذلك  جانب  اإ
همية  بالغ  دورا  والفكرية  الثقافية  في التنشئة  الأ

ضافة  والعلمية، لى  اإ شعاع  مصدر  كونه  اإ  اإ
وهذا . وعملي  واقتصادي  واجتماعي  تربوي
سرة  دور   مع  يتعاضد  للمسجد  الدور   الأ

خرى   والمؤسسات  والمدرسة  في  تسهم  التي  الأ
. وهو ملزم بالتكيف مع وتنميته  المجتمع  بناء

متطلبات المجتمع ومتغيرات العصر. 
هم الجوانب  حد اأ والتصدي لظاهرة العنف هو اأ

يجابي   .9التي يمكنه التدخل فيها بشكل اإ
ن الجميع يتحمل المسؤولية،  -2 كيد على اأ التاأ

فة المخدرات والعنف بمختلف مظاهره  فا 
مام وحده بل المجتمع بكافة  ليست قضية الإ
فراده ومؤسساته الرسمية والمدنية و المهم هو  اأ
ن يعرف كل واحد من الفاعلين دوره فيما  اأ

لة وتحديد ما يمكنه القيام به  يخص هذه المساأ
مكانيات الالزمة لذلك.   وتسخير الإ

تشجيع المواطنين على التبليغ عن تجار  -2
المخدرات، فعملية استهالك وبيع المخدرات 
مام  صارت تجري في الشوارع وحتى اأ
حد يجراأ على  نه ل اأ ل اأ المؤسسات التربوية، اإ
نه يرى نفسه  ما لأ بالغ عن هذه الممارسات اإ الإ
و خوفا من انتقام هؤلء  مر اأ غير معني بالأ
ن الكـثير من المواطنين  المروجين، رغم اأ
رقام هواتف وطرق للتبليغ  يعلمون بوجود اأ

 دون الحاجة لإ هار هوية الشخص المبلغ.
ولياء والمربين والمعلمين  -9 رفع درجة وعي الأ

نهم في احتكاك مباشر مع فئة المراهقين  لأ
والشباب وعلى معرفة ودراية بمشاكلهم 
واحتياجاتهم ويمكنهم لعب دور كبير في 
مراقبتهم ونصحهم وتوجيههم نحو السلوك 
القويم ورفع معنوياتهم ومساعدتهم على تخطي 

 العقبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
تعد هذه الحملة فرصة لفتح باب الحوار بين  -9

المشاركين فيها من جهة وبين الفئات 
مر الذي  خرى و هو الأ المستهدفة من جهة اأ

طالع عن قرب على انشغالت  سيسمح بالإ
عمارهم  وتطلعات المواطنين بمختلف اأ
وضاعهم الجتماعية  ومستوياتهم التعليمية واأ
وهو ما يساعد على وضع مخططات عمل 
سباب المباشرة  شاملة وواقعية للتكـفل بالأ
وغير المباشرة المتسببة في تعاطي المخدرات 

 والعنف.
لى ما يتوفر عليه قطاع الشؤون الدينية  ضافة اإ اإ
من فضاءات حيوية كالمساجد التي يفوق 

مسجدا والمصليات والمدارس  22111عددها 
نية والمراكز الثقافية السالمية وسعيا منها  القرا 
لتحقيق تغطية شاملة لكافة شرائح المجتمع 
شركت وزارة  فراده، اأ ثر في اأ عمق الأ حدا  اأ واإ
وقاف في هذه العملية عدة  الشؤون الدينية والأ

 قطاعات وشخصيات معروفة وهي: 
دمانها.  -  الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإ
هم شريك في  - وزارة التربية الوطنية التي تعد اأ

بواب مؤسساتها  هذه المبادرة، ساهمت بفتح اأ
طوارها التعليمية لستقبال  التربوية بمختلف اأ
فرق التوعية التي تقوم بزيارات ميدانية منظمة 

طار برنامج دقيق.    في اإ
عالم بجميع وسائله المرئية  - قطاع الإ

يصال  داة هامة لإ والمسموعة والصحف وهو اأ
لى كافة الناس  صوت الحملة وتبليغ رسالتها اإ

ماكن العمومية.   و في الأ  في البيت اأ
من والدرك الوطنيين ذات العالقة  - مصالح الأ

المباشرة بمكافحة المخدرات والعنف والتي 
اكـتسبت خبرة معتبرة في هذا المجال خاصة 

لى العمل التحسيسي الجواري.   بتطلعها اإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Mohamed Mendaci, « réunion périodique des responsables de la sûreté nationale », El Moudjahid, n°15330, Alger, 9 - 10 Janvier 2015.  

حرار، العدد 5122"اللواء الهامل يقيم حصيلة المصالح العملياتية للجهاز باليجابية خالل   ،لمياء. ب  -5 جانفي  21، الجزائر، 2221"، صوت الأ
5122. 

حصائيات الكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني لسنوات  -3 دمانها: اإ ، 5122الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإ
5125 ،5123. 

ية  -2 ل عمران.           212ال   من سورة ا 
ولى، ص ابن كـثير،   -2 ول، دار الكـتاب الحديث، الطبعة الأ ن العظيم، الجزء الأ  .316تفسير القرا 
وقاف بالجزائر.حشادي حميد، مقابلة مع السيد  -9 ني بمديرية الشؤون الدينية والأ  مفتب التوجيه الديني والتعليم القرا 
داري والمالي في الجزائر" ،بومعالي نذير.اأ  -9 لقاها خالل "دور مؤسسة المسجد في محاربة الفساد الإ ليات ، مداخلة اأ الملتقى الوطني الثاني حول "ا 

  .    5116ماي،   6 - 5،  حماية المال العام و مكافحة الفساد"، جامعة الدكـتور يحي فارس بالمدية
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عادة  - دارة السجون واإ المديرية العامة لإ
عادة  دماج، حيث تستقبل مؤسسات اإ الإ
حدا  فرق  التربية ل سيما المراكز الخاصة بالأ
التوعية لتنمية الوازع الديني لديهم وحثهم 
على انتهاج السلوك القويم والبتعاد عن 
نه السبيل الذي يضمن  العنف والمخدرات لأ
نسان عيشا كريما ومكانة في مجتمعه.   به الإ

الفدراليات الوطنية الرياضية التي تستغل  -
التظاهرات والدورات الرياضية المنظمة لتوعية 
الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة 
حفا ا على الصحة الجسمية والعقلية وتنمية 

 الرو  الجماعية. 
قدماء لعبي المنتخب الوطني وبعض  -

لى بعض  ضافة اإ المدربين والرياضيين بالإ
الوجوه المعروفة على الساحة الثقافية في 

 مجال السينما والمسر .
طار  ل تقتصر تشكيلة الوفود المتنقلة في اإ
ئمة والمرشدات فقط  الزيارات الميدانية على الأ

بل تشمل كذلك ممثلين عن القطاعات سابقة 
الذكر وهو ما يمنحها حيوية وقدرة للتعامل مع 
جابة على استفساراتها من  مختلف الفئات والإ
خالل التطرق لظاهرتي العنف والمخدرات من 

منية ودينية.   عدة جوانب اجتماعية، اأ

ن تعدد النشاطات التوعوية والحمالت  اإ
التحسيسية التي تشهدها البالد مؤخرا ضد 
فات الجتماعية بما فيها تعاطي المخدرات  ال 
شكال العنف هي في الحقيقة رد  ومختلف اأ
يجابي من السلطات العمومية والمجتمع  فعل اإ
دركوا خطورة الوضع وسرعة  المدني الذين اأ
يجاد الحلول  تفاقم الظاهرة وضرورة البادرة باإ

ولكي تؤتي هذه الحمالت ثمارها المناسبة. 
ن ل يقتصر تنظيمها على مناسبات  يجب اأ
ن تتميز بنشاطاتها العملية  معينة فقط واأ
والمتنوعة وتشكل جزءا من استراتيجيات 

خذ بعين العتبار النقا  التالية:  شاملة تاأ

عدم العتماد على الحلول المؤقتة والظرفية  -
بل انتهاج استراتيجيات متوسطة وبعيدة 

طار التنمية المستدامة.   المدى في اإ
اشراك الباحثين من خالل الدراسات  -

خذ النتائج التي تتوصل  والبحو  العلمية واأ
ليها بعين العتبار.  اإ

تسطير برامج سنوية عملية من طرف  -
 القطاعات وبالتنسيق فيما بينها.

دماج المحبوسين.  - عادة اإ  وضع برامج عملية لإ
تشديد العقوبات على تجار ومروجي  -

 المخدرات والمجرمين.
تنشيط الحركة الجمعوية وتشجيعها للعمل  -

 في توعية المجتمع وترقية حسه المدني. 
يالء المزيد من الهتمام بالجانب التربوي  - اإ

خالقية فيهم  طفال وغرس القيم الدينية والأ لالأ
و وسط العائلة  و المدرسة اأ سواء في المسجد اأ
نجع الوسائل التي تحصن  نها تبقى من اأ لأ

نسان ضد النحراف والعنف.   الإ
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ن  لى التذكير باأ تسعى وزارة الشؤون الدينية اإ
صيلة في المجتمع  العنف  اهرة دخيلة وغير اأ
سالم، دين الرفق  الجزائري الذي يدين بالإ
والدعوة للحكمة والموعظة الحسنة وهي تهدف 

لى ما يلي:  من خالل هذه الحملة اإ
صحاب القرار  -2 تحسيس مؤسسات الدولة واأ

بعادا  خذت اأ ن هذه الظاهرة قد تفشت واأ باأ
خطيرة لذا وجب على مختلف القطاعات تحمل 
ن واتخاذ الجراءات  مسؤوليتها في هذا الشاأ

 المناسبة.
دعم وتشجيع التنسيق بين مختلف  -5

القطاعات بكل ما تملكه من موارد بشرية 
ومادية متنوعة وتشجيعها على تبني برامج 
مشتركة ومتكاملة في هذا المجال وهو ما 
سيسمح بمعالجة هذه الظاهرة من جميع 
كبر عدد ممكن  لى اأ جوانبها وكذلك الوصول اإ

فراد المجتمع ومختلف فئاته.   من اأ
تفعيل دور المسجد في المجتمع عن طريق  -3

دعمه وتوسيع نطاق نشاطه في التوجيه الديني 
وحماية عقيدة الفرد من الغلو والتطرف ونشر 
رو  العتدال والوسطية والمحافظة على القيم 
الجتماعية والثقافية التي تضمن استقرار 

سالم  فيالمجتمع. فالمسجد   مكانا  ليس  الإ
ن  بل  فحسب؛  للعبادة لى  له  اإ  ذلك  جانب  اإ
همية  بالغ  دورا  والفكرية  الثقافية  في التنشئة  الأ

ضافة  والعلمية، لى  اإ شعاع  مصدر  كونه  اإ  اإ
وهذا . وعملي  واقتصادي  واجتماعي  تربوي
سرة  دور   مع  يتعاضد  للمسجد  الدور   الأ

خرى   والمؤسسات  والمدرسة  في  تسهم  التي  الأ
. وهو ملزم بالتكيف مع وتنميته  المجتمع  بناء

متطلبات المجتمع ومتغيرات العصر. 
هم الجوانب  حد اأ والتصدي لظاهرة العنف هو اأ

يجابي   .9التي يمكنه التدخل فيها بشكل اإ
ن الجميع يتحمل المسؤولية،  -2 كيد على اأ التاأ

فة المخدرات والعنف بمختلف مظاهره  فا 
مام وحده بل المجتمع بكافة  ليست قضية الإ
فراده ومؤسساته الرسمية والمدنية و المهم هو  اأ
ن يعرف كل واحد من الفاعلين دوره فيما  اأ

لة وتحديد ما يمكنه القيام به  يخص هذه المساأ
مكانيات الالزمة لذلك.   وتسخير الإ

تشجيع المواطنين على التبليغ عن تجار  -2
المخدرات، فعملية استهالك وبيع المخدرات 
مام  صارت تجري في الشوارع وحتى اأ
حد يجراأ على  نه ل اأ ل اأ المؤسسات التربوية، اإ
نه يرى نفسه  ما لأ بالغ عن هذه الممارسات اإ الإ
و خوفا من انتقام هؤلء  مر اأ غير معني بالأ
ن الكـثير من المواطنين  المروجين، رغم اأ
رقام هواتف وطرق للتبليغ  يعلمون بوجود اأ

 دون الحاجة لإ هار هوية الشخص المبلغ.
ولياء والمربين والمعلمين  -9 رفع درجة وعي الأ

نهم في احتكاك مباشر مع فئة المراهقين  لأ
والشباب وعلى معرفة ودراية بمشاكلهم 
واحتياجاتهم ويمكنهم لعب دور كبير في 
مراقبتهم ونصحهم وتوجيههم نحو السلوك 
القويم ورفع معنوياتهم ومساعدتهم على تخطي 

 العقبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
تعد هذه الحملة فرصة لفتح باب الحوار بين  -9

المشاركين فيها من جهة وبين الفئات 
مر الذي  خرى و هو الأ المستهدفة من جهة اأ

طالع عن قرب على انشغالت  سيسمح بالإ
عمارهم  وتطلعات المواطنين بمختلف اأ
وضاعهم الجتماعية  ومستوياتهم التعليمية واأ
وهو ما يساعد على وضع مخططات عمل 
سباب المباشرة  شاملة وواقعية للتكـفل بالأ
وغير المباشرة المتسببة في تعاطي المخدرات 

 والعنف.
لى ما يتوفر عليه قطاع الشؤون الدينية  ضافة اإ اإ
من فضاءات حيوية كالمساجد التي يفوق 

مسجدا والمصليات والمدارس  22111عددها 
نية والمراكز الثقافية السالمية وسعيا منها  القرا 
لتحقيق تغطية شاملة لكافة شرائح المجتمع 
شركت وزارة  فراده، اأ ثر في اأ عمق الأ حدا  اأ واإ
وقاف في هذه العملية عدة  الشؤون الدينية والأ

 قطاعات وشخصيات معروفة وهي: 
دمانها.  -  الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإ
هم شريك في  - وزارة التربية الوطنية التي تعد اأ

بواب مؤسساتها  هذه المبادرة، ساهمت بفتح اأ
طوارها التعليمية لستقبال  التربوية بمختلف اأ
فرق التوعية التي تقوم بزيارات ميدانية منظمة 

طار برنامج دقيق.    في اإ
عالم بجميع وسائله المرئية  - قطاع الإ

يصال  داة هامة لإ والمسموعة والصحف وهو اأ
لى كافة الناس  صوت الحملة وتبليغ رسالتها اإ

ماكن العمومية.   و في الأ  في البيت اأ
من والدرك الوطنيين ذات العالقة  - مصالح الأ

المباشرة بمكافحة المخدرات والعنف والتي 
اكـتسبت خبرة معتبرة في هذا المجال خاصة 

لى العمل التحسيسي الجواري.   بتطلعها اإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Mohamed Mendaci, « réunion périodique des responsables de la sûreté nationale », El Moudjahid, n°15330, Alger, 9 - 10 Janvier 2015.  

حرار، العدد 5122"اللواء الهامل يقيم حصيلة المصالح العملياتية للجهاز باليجابية خالل   ،لمياء. ب  -5 جانفي  21، الجزائر، 2221"، صوت الأ
5122. 

حصائيات الكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الوطني لسنوات  -3 دمانها: اإ ، 5122الديوان الوطني لمكافحة المخدرات واإ
5125 ،5123. 

ية  -2 ل عمران.           212ال   من سورة ا 
ولى، ص ابن كـثير،   -2 ول، دار الكـتاب الحديث، الطبعة الأ ن العظيم، الجزء الأ  .316تفسير القرا 
وقاف بالجزائر.حشادي حميد، مقابلة مع السيد  -9 ني بمديرية الشؤون الدينية والأ  مفتب التوجيه الديني والتعليم القرا 
داري والمالي في الجزائر" ،بومعالي نذير.اأ  -9 لقاها خالل "دور مؤسسة المسجد في محاربة الفساد الإ ليات ، مداخلة اأ الملتقى الوطني الثاني حول "ا 

  .    5116ماي،   6 - 5،  حماية المال العام و مكافحة الفساد"، جامعة الدكـتور يحي فارس بالمدية
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عادة  - دارة السجون واإ المديرية العامة لإ
عادة  دماج، حيث تستقبل مؤسسات اإ الإ
حدا  فرق  التربية ل سيما المراكز الخاصة بالأ
التوعية لتنمية الوازع الديني لديهم وحثهم 
على انتهاج السلوك القويم والبتعاد عن 
نه السبيل الذي يضمن  العنف والمخدرات لأ
نسان عيشا كريما ومكانة في مجتمعه.   به الإ

الفدراليات الوطنية الرياضية التي تستغل  -
التظاهرات والدورات الرياضية المنظمة لتوعية 
الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة 
حفا ا على الصحة الجسمية والعقلية وتنمية 

 الرو  الجماعية. 
قدماء لعبي المنتخب الوطني وبعض  -

لى بعض  ضافة اإ المدربين والرياضيين بالإ
الوجوه المعروفة على الساحة الثقافية في 

 مجال السينما والمسر .
طار  ل تقتصر تشكيلة الوفود المتنقلة في اإ
ئمة والمرشدات فقط  الزيارات الميدانية على الأ

بل تشمل كذلك ممثلين عن القطاعات سابقة 
الذكر وهو ما يمنحها حيوية وقدرة للتعامل مع 
جابة على استفساراتها من  مختلف الفئات والإ
خالل التطرق لظاهرتي العنف والمخدرات من 

منية ودينية.   عدة جوانب اجتماعية، اأ

ن تعدد النشاطات التوعوية والحمالت  اإ
التحسيسية التي تشهدها البالد مؤخرا ضد 
فات الجتماعية بما فيها تعاطي المخدرات  ال 
شكال العنف هي في الحقيقة رد  ومختلف اأ
يجابي من السلطات العمومية والمجتمع  فعل اإ
دركوا خطورة الوضع وسرعة  المدني الذين اأ
يجاد الحلول  تفاقم الظاهرة وضرورة البادرة باإ

ولكي تؤتي هذه الحمالت ثمارها المناسبة. 
ن ل يقتصر تنظيمها على مناسبات  يجب اأ
ن تتميز بنشاطاتها العملية  معينة فقط واأ
والمتنوعة وتشكل جزءا من استراتيجيات 

خذ بعين العتبار النقا  التالية:  شاملة تاأ

عدم العتماد على الحلول المؤقتة والظرفية  -
بل انتهاج استراتيجيات متوسطة وبعيدة 

طار التنمية المستدامة.   المدى في اإ
اشراك الباحثين من خالل الدراسات  -

خذ النتائج التي تتوصل  والبحو  العلمية واأ
ليها بعين العتبار.  اإ

تسطير برامج سنوية عملية من طرف  -
 القطاعات وبالتنسيق فيما بينها.

دماج المحبوسين.  - عادة اإ  وضع برامج عملية لإ
تشديد العقوبات على تجار ومروجي  -

 المخدرات والمجرمين.
تنشيط الحركة الجمعوية وتشجيعها للعمل  -

 في توعية المجتمع وترقية حسه المدني. 
يالء المزيد من الهتمام بالجانب التربوي  - اإ

خالقية فيهم  طفال وغرس القيم الدينية والأ لالأ
و وسط العائلة  و المدرسة اأ سواء في المسجد اأ
نجع الوسائل التي تحصن  نها تبقى من اأ لأ

نسان ضد النحراف والعنف.   الإ

29
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أيام حتسيسية وتوعوية بالتعاون      بنب عكنون نظم مركز التوجيه املدرسي و املهين          
مع الديوان الوطين ملكافحة املخدرات وإدماهنا لفائدة تالميذ املدارس من أجل تسليط              
الضوء على آفة املخدرات والتعريف مبخاطرها وأيضا من أجل النهوض باملستوى التعليمي 
والصحي والنفسي هلم من خالل تقومي  سلوكهم ورعايتهم  أخالقيا ودينيا ومن مثة                 

قايتهم من اجلنوح و االحنراف، حيث يقع على املدرسة عبء التعليم و التربية، باعتبارها              و
 تساهم بشكل كبري يف التنشئة االجتماعية للتلميذ ويف إعداده للحياة االجتماعية . 

تربوية موزعة بني الطور الثانوي واملتوسط تابعة ملديرية التربية          مؤسسة    41مشلت هذه األيام التحسيسية و التوعوية         
  ”.ال للمخدرات“حتت شعار  ،0242مارس  44إىل غاية  0242جانفي  02غرب وذلك من تاريخ 

   التحسيسية من خماطر  تعاطي املخدرات يف الوسط املدرسي : األيامجوانب من أجواء 
والتلميذات وفق الربنامج    لقد استهل مركز التوجيه املدرسي واملهين لنب عكنون أنشطته التحسيسية لفائدة التالميذ

 التايل:
، مت افتتاح اليوم التحسيسي  بثانوية مراد ديدوش بسعيد محدين، حبضور مديرة مركز التوجيجه   0202جانفي  02

املدرسي و املهين  السيدة حلفاوي و مديرة الوقاية واالتصال بالديوان الوطين ملكافحة املخدرات السيدة قداش والطاقج   
التربوي للثانوية إىل جانب إطارات املؤسستني، تضمنت أشغاله، تعريفا باملخدرات وخطورهتا على الفرد واجملجتجمج     

 وتطرقت حماور اليوم التحسيسي إىل مايلي :
 حملة تارخيية عن املخدرات.     .0
 ماهي املخدرات وما هي مكوناهتا؟   .0
 أنواع استخدامات املخدرات.   .3
 األسباب اليت تدف  إىل التدخني وتعاطي املخدرات.   .4
 ب دواف  تعاطي التالميذ والتلميذات للتدخني واملخدرات   .2

 إعداد:  غزالـة خايـر

 إطار بالديوان

 التحسيس ية من خماطر  تعاطي اخملدرات  األايم
 يف الوسط املدريس

 مركز التوجيه املدرسي واملهين لنب عكنون
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 انعكاسات تعاطي التدخني واملخدرات على:  .6
/ التحصيل الجدراسجي  /  الصحة النفسية/  الصحة اجلسمية

املخاطجر  العالقات االجتماعية ) األسرة ، املدرسة ، احمليط(/    
 الصحية املترتبة عن التدخني.

 نصائح لالبتعاد عن  تعاطي املخدرات.  .7
عرض روبورتاجات مصورة حول ظاهرة تجعجاطجي     . 8

 ."شريط ال للمخدرات"املخدرات 
وأخريا، مت فتح باب املناقشة واملداخالت أمام الطجاقج       

التربوي وممثلي الديوان الوطين ملكافحة املخدرات لإلجابة عن 
تساؤالت التالميذ، يف حماولة لتقريب املوضوع و التحسيج   
مبخاطره وانعكاساته وتأثرياته السلبية خاصة على صحة التلميذ  

 وعلى حتصيله الدراسي.  
لقد شد انتباهنا أن املعلومات اليت يستقيها التالميذ عجن    
املخدرات هي نابعة من مصادر خمتلفة منها  ما هو مستوحجاة  
من حميطه االجتماعي  ووسائل اإلعالم، الفضائيات، هذا مجا  
يدفعنا إىل تكثيف احلرص والعمل على إيصال معلومات كافية 
عن خماطر املخدرات يف كل املناسبات الساحنة لنا، ألن مروجي 
املخدرات هدفه  اصطياد أكرب عدد ممكن من الضحايا خاصة 
فئة املراهقني، مستغلني بذلك مشاكله  الجنجفجسجيجة        

                        واالجتماعية .   
تعد هذه املبادرة مناسبة للرف  من قيمة الوعي لدى التالميذ 
مبخاطر التدخني وتعاطي املخدرات ومدى تأثريه السليب علجى  
صحة الفرد واجملتم ، حيث لقيت استحسانا من طرف التالميذ 

 وجنحت يف خلق حوار جدي و عفوي بني جيل املستقبل.

إن تعبئة تالميذ املدارس  وتعزيز معارفه  عن خماطر اآلفات 
االجتماعية مبا فيها املخدرات خيلق لديه  نوع من احلجرص    
والوعي ملواجهتها، وتبقى املسؤولية على عاتق اجلمي  مجن    
شباب وكبار ومربني وآباء تالميذ من خالل تضافر اجلهجود  

 بقصد القضاء عليها ومحاية شبابنا .
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 وتطرقت حماور اليوم التحسيسي إىل مايلي :
 حملة تارخيية عن املخدرات.     .0
 ماهي املخدرات وما هي مكوناهتا؟   .0
 أنواع استخدامات املخدرات.   .3
 األسباب اليت تدف  إىل التدخني وتعاطي املخدرات.   .4
 ب دواف  تعاطي التالميذ والتلميذات للتدخني واملخدرات   .2

 إعداد:  غزالـة خايـر

 إطار بالديوان

 التحسيس ية من خماطر  تعاطي اخملدرات  األايم
 يف الوسط املدريس

 مركز التوجيه املدرسي واملهين لنب عكنون

29 
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 انعكاسات تعاطي التدخني واملخدرات على:  .6
/ التحصيل الجدراسجي  /  الصحة النفسية/  الصحة اجلسمية

املخاطجر  العالقات االجتماعية ) األسرة ، املدرسة ، احمليط(/    
 الصحية املترتبة عن التدخني.

 نصائح لالبتعاد عن  تعاطي املخدرات.  .7
عرض روبورتاجات مصورة حول ظاهرة تجعجاطجي     . 8

 ."شريط ال للمخدرات"املخدرات 
وأخريا، مت فتح باب املناقشة واملداخالت أمام الطجاقج       

التربوي وممثلي الديوان الوطين ملكافحة املخدرات لإلجابة عن 
تساؤالت التالميذ، يف حماولة لتقريب املوضوع و التحسيج   
مبخاطره وانعكاساته وتأثرياته السلبية خاصة على صحة التلميذ  

 وعلى حتصيله الدراسي.  
لقد شد انتباهنا أن املعلومات اليت يستقيها التالميذ عجن    
املخدرات هي نابعة من مصادر خمتلفة منها  ما هو مستوحجاة  
من حميطه االجتماعي  ووسائل اإلعالم، الفضائيات، هذا مجا  
يدفعنا إىل تكثيف احلرص والعمل على إيصال معلومات كافية 
عن خماطر املخدرات يف كل املناسبات الساحنة لنا، ألن مروجي 
املخدرات هدفه  اصطياد أكرب عدد ممكن من الضحايا خاصة 
فئة املراهقني، مستغلني بذلك مشاكله  الجنجفجسجيجة        

                        واالجتماعية .   
تعد هذه املبادرة مناسبة للرف  من قيمة الوعي لدى التالميذ 
مبخاطر التدخني وتعاطي املخدرات ومدى تأثريه السليب علجى  
صحة الفرد واجملتم ، حيث لقيت استحسانا من طرف التالميذ 

 وجنحت يف خلق حوار جدي و عفوي بني جيل املستقبل.

إن تعبئة تالميذ املدارس  وتعزيز معارفه  عن خماطر اآلفات 
االجتماعية مبا فيها املخدرات خيلق لديه  نوع من احلجرص    
والوعي ملواجهتها، وتبقى املسؤولية على عاتق اجلمي  مجن    
شباب وكبار ومربني وآباء تالميذ من خالل تضافر اجلهجود  

 بقصد القضاء عليها ومحاية شبابنا .
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ميسسة عمومية ذات طابع إداريم يتمتع بالشخصية المزكنكويكة واحسكتكقك ل التعريف بالمعهد :  
 ب2668جوان  20الميرو بتاري   68-142الماليم أنشئ بموج  المرسو  الرئاسي 

 :المهــام 
 
 مديرية األدلة الجنائية: -
 إنجا  الخبرات وال حوص بناء عل  طلبات القعاةم المحققين والسلطات الميهلةب 
 الدع  التقني للوحدات عند التحقيقات المزقدةب 
  إعداد وتطوير قواعد المزطيات بما فيها المزطيات الوراميةب 
 
 مديرية الدراسات و البحث في علم اإلجرام: -
 المشاركة في الدراسات والتحاليل المتزلقة باحجرا ب 
 احسها  في بلورة سياسة جنائية مماليةب 
 إعداد وت طير أعمال البحث التي لها صلة باحجرا ب 

  

 عابط من الدر  الوطنيبكسير محمد، إعداد السيد: 
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 دائرة علم السموم بالمعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام  حصيلة: 

 عدد القضايا

1641 1642 1647 

 تحليل المخدرات مخبر حصيلة
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 مديرية األدلة الجنائية: -
 إنجا  الخبرات وال حوص بناء عل  طلبات القعاةم المحققين والسلطات الميهلةب 
 الدع  التقني للوحدات عند التحقيقات المزقدةب 
  إعداد وتطوير قواعد المزطيات بما فيها المزطيات الوراميةب 
 
 مديرية الدراسات و البحث في علم اإلجرام: -
 المشاركة في الدراسات والتحاليل المتزلقة باحجرا ب 
 احسها  في بلورة سياسة جنائية مماليةب 
 إعداد وت طير أعمال البحث التي لها صلة باحجرا ب 

  

 عابط من الدر  الوطنيبكسير محمد، إعداد السيد: 
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 دائرة علم السموم بالمعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام  حصيلة: 

 عدد القضايا

1641 1642 1647 

 تحليل المخدرات مخبر حصيلة
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Prévention de la délinquance 
des mineurs  

         Le� rôle�de� la� Sûreté�Natio-
nale� dans� la� prévention� de� la�
délinquance�se�situe�fondamen-
talement� au� niveau� de� la� base,�
soutenu�par�des� actions�de� for-
mation� d’agents� spécialement�
destinés� à� la� noble� mission� de�
sauvegarde�des�mineurs. 
    La Police de la protection de 
l’enfance,� dont� la� mission� pri-
mordiale�s’inscrit�dans�un�cadre�
purement�préventif�et�de�proxi-
mité,� constitue� un� instrument�
vital� pour� la� lutte� contre� les�
fléaux�sociaux. 
     En matière de prévention de 
la délinquance Juvénile et de la 
protection� des� mineurs� de�
toutes� formes� de� violence,� il�
existe�des�Brigades�de�la�Protec-

tion� des� Mineurs� (Enfance)� ré-
parties�à�travers�le�territoire�na-
tional,� qui� sont� en� charge� des�
affaires�liées�aux�problèmes�des�
mineurs,� notamment� ceux� en�

danger� moral� et� physique,� les�
enfants� victimes� de� toutes�
formes� de� violence� et� les� mi-
neurs� impliqués� dans� de� diffé-
rents�actes�délictueux. 
 

CONCLUSION 
La réflexion de la DGSN en 
cette matière, s’inscrit concrè-
tement dans la continuité des 
programmes en direction des 
jeunes, par de multiples actions 
dans les domaines social, psy-
chologique, préventif, sportif et 
culturel, à l’effet de favoriser 
chez eux la construction d’un 
comportement responsable 
face aux problèmes sociaux 
qu’ils rencontrent d’une part, 
et comprendre leurs difficultés 
pour favoriser leur intégration, 
qui militera à la stabilité de leur 
situation d’autre part. 
 Cela ne pourra se faire 
qu’avec l’adhésion des parte-
naires sociaux et institution-
nels. 

L’encadrement des jeunes 
est l’affaire de tous !!!!  

Solution = Plus de proximité!!!  
 Et c’est là que l’intervention 
en synergie de plusieurs  en-
tités devient primordiale – 
Parents - Éducation – Police 
– Associations, Imams, orga-
nismes spécialisés etc… 

 

Année scolaire  2011-2012: 

390 Etablissements 

éducatifs 

 
Année scolaire  2012-2013: 

488 Etablissements 

éducatifs 
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2011- 2012:  390 Etablissements éducatifs. 
2012- 2013:  488  Etablissements éducatifs. 
 

Campagne de sensibilisation menée  
dans les milieux éducatifs 

Les Activités sportives et tournois de Foot Ball  
inters quartiers de Proximité 

 A� cela� se� greffent� plu-
sieurs�activités� sportives�aux-
quelles� sont� associés� les�
jeunes�des�quartiers�de�la�ca-
pitale,� issus� des� différentes�
couches�de�la�population,�no-
tamment,� � les� tournois� de�
football� de� proximité� organi-
sés�par�la�DGSN 
•Année 2010: 832 jeunes ha-
bitants� des� communes� rele-
vant�des�13�Suretés�de�Dairas��
d’Alger,� âgés� de� 16� à� 19� ans�
ont�pris�part�à�ce�tournoi.��� 
•Année 2011-2012: 227 
équipes, regroupant� 3664 

jeunes,� âgés� de� 19� à� 30� ans,�
ont� pris� part� à� des� tournois�
inter�quartier�de� football,� or-
ganisés�par� la�DGSN�au�cours�
de�ces�deux�dernière�années.�
(organisation, équipement, 
suivi,� restauration,� transport,�
arbitrage,� réservation� de� ter-
rains� officiels,� …),� et� ce,� en�
concertation� avec� la� DJS,� Al-
ger, 
•Année 2012-2013: 1664 
jeunes� âgés� entre� 19� et� 30�
ans)� représentants� 104�
équipe� des� quartiers� pré-
caires,� répartis� à� travers� les�

treize� (13)� Daïras� de� la� capi-
tale� ont� pris� part� à� ces� tour-
nois�en�phase�éliminatoires.� 
•Année 2012-2013: 208 
jeunes� composants� les� 13 
équipes représentantes� des�
Daïras� ont� été� sélectionnées�
pour�jouer�en�phase�finale.� 
•900 participants parmi� les�
citoyens�(jeunes)�ont�pris�part�
au�4ème�et�5ème�Semi�Mara-
thon� de� la� Sûreté� Nationale,�
organisés,� au� cours� des� an-
nées�2011,�2012�et�2013�sous�
le�thème�«Tous, pour une Po-
lice de proximité » 

 

Le dispositif dégagé par la 
DGSN pour mener cette  

opération 
  Trois (03) Bus mobiles 
(Samu Scolaire). 

  Psychologues et de la Sûreté 
Nationale. 

  Staff des Cellules d’écoute 
et�d’actions�préventives�rele-
vant�des�SWDCA. 

  Représentant de la Police 
Judiciaire. 

  Supports pédagogiques. 
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Prévention de la délinquance 
des mineurs  

         Le� rôle�de� la� Sûreté�Natio-
nale� dans� la� prévention� de� la�
délinquance�se�situe�fondamen-
talement� au� niveau� de� la� base,�
soutenu�par�des� actions�de� for-
mation� d’agents� spécialement�
destinés� à� la� noble� mission� de�
sauvegarde�des�mineurs. 
    La Police de la protection de 
l’enfance,� dont� la� mission� pri-
mordiale�s’inscrit�dans�un�cadre�
purement�préventif�et�de�proxi-
mité,� constitue� un� instrument�
vital� pour� la� lutte� contre� les�
fléaux�sociaux. 
     En matière de prévention de 
la délinquance Juvénile et de la 
protection� des� mineurs� de�
toutes� formes� de� violence,� il�
existe�des�Brigades�de�la�Protec-

tion� des� Mineurs� (Enfance)� ré-
parties�à�travers�le�territoire�na-
tional,� qui� sont� en� charge� des�
affaires�liées�aux�problèmes�des�
mineurs,� notamment� ceux� en�

danger� moral� et� physique,� les�
enfants� victimes� de� toutes�
formes� de� violence� et� les� mi-
neurs� impliqués� dans� de� diffé-
rents�actes�délictueux. 
 

CONCLUSION 
La réflexion de la DGSN en 
cette matière, s’inscrit concrè-
tement dans la continuité des 
programmes en direction des 
jeunes, par de multiples actions 
dans les domaines social, psy-
chologique, préventif, sportif et 
culturel, à l’effet de favoriser 
chez eux la construction d’un 
comportement responsable 
face aux problèmes sociaux 
qu’ils rencontrent d’une part, 
et comprendre leurs difficultés 
pour favoriser leur intégration, 
qui militera à la stabilité de leur 
situation d’autre part. 
 Cela ne pourra se faire 
qu’avec l’adhésion des parte-
naires sociaux et institution-
nels. 

L’encadrement des jeunes 
est l’affaire de tous !!!!  

Solution = Plus de proximité!!!  
 Et c’est là que l’intervention 
en synergie de plusieurs  en-
tités devient primordiale – 
Parents - Éducation – Police 
– Associations, Imams, orga-
nismes spécialisés etc… 
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2011- 2012:  390 Etablissements éducatifs. 
2012- 2013:  488  Etablissements éducatifs. 
 

Campagne de sensibilisation menée  
dans les milieux éducatifs 

Les Activités sportives et tournois de Foot Ball  
inters quartiers de Proximité 

 A� cela� se� greffent� plu-
sieurs�activités� sportives�aux-
quelles� sont� associés� les�
jeunes�des�quartiers�de�la�ca-
pitale,� issus� des� différentes�
couches�de�la�population,�no-
tamment,� � les� tournois� de�
football� de� proximité� organi-
sés�par�la�DGSN 
•Année 2010: 832 jeunes ha-
bitants� des� communes� rele-
vant�des�13�Suretés�de�Dairas��
d’Alger,� âgés� de� 16� à� 19� ans�
ont�pris�part�à�ce�tournoi.��� 
•Année 2011-2012: 227 
équipes, regroupant� 3664 

jeunes,� âgés� de� 19� à� 30� ans,�
ont� pris� part� à� des� tournois�
inter�quartier�de� football,� or-
ganisés�par� la�DGSN�au�cours�
de�ces�deux�dernière�années.�
(organisation, équipement, 
suivi,� restauration,� transport,�
arbitrage,� réservation� de� ter-
rains� officiels,� …),� et� ce,� en�
concertation� avec� la� DJS,� Al-
ger, 
•Année 2012-2013: 1664 
jeunes� âgés� entre� 19� et� 30�
ans)� représentants� 104�
équipe� des� quartiers� pré-
caires,� répartis� à� travers� les�

treize� (13)� Daïras� de� la� capi-
tale� ont� pris� part� à� ces� tour-
nois�en�phase�éliminatoires.� 
•Année 2012-2013: 208 
jeunes� composants� les� 13 
équipes représentantes� des�
Daïras� ont� été� sélectionnées�
pour�jouer�en�phase�finale.� 
•900 participants parmi� les�
citoyens�(jeunes)�ont�pris�part�
au�4ème�et�5ème�Semi�Mara-
thon� de� la� Sûreté� Nationale,�
organisés,� au� cours� des� an-
nées�2011,�2012�et�2013�sous�
le�thème�«Tous, pour une Po-
lice de proximité » 

 

Le dispositif dégagé par la 
DGSN pour mener cette  

opération 
  Trois (03) Bus mobiles 
(Samu Scolaire). 

  Psychologues et de la Sûreté 
Nationale. 

  Staff des Cellules d’écoute 
et�d’actions�préventives�rele-
vant�des�SWDCA. 

  Représentant de la Police 
Judiciaire. 

  Supports pédagogiques. 
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Les Cellules d’écoute et Les Cellules d’écoute et 

d’Actions préventives, ré-d’Actions préventives, ré-
parties à travers les 13 parties à travers les 13 

SWDCASWDCA  ::  
          Tout travail de proximité Tout travail de proximité 
exige un suivi régulier et un exige un suivi régulier et un 
personnel� � formé� et� qualifié�personnel� � formé� et� qualifié�
pour�faire�face�aux�sollicitations�pour�faire�face�aux�sollicitations�
de la société civile.de la société civile.  
            C’est dans cette optique C’est dans cette optique 
que la DGSN a mis en place que la DGSN a mis en place 
dans chaque SWDCA une struc-dans chaque SWDCA une struc-
ture de proximité dénommée, ture de proximité dénommée, 
Cellule d’écoute et d’Actions Cellule d’écoute et d’Actions 
préventivespréventives  (CEAP), créées en (CEAP), créées en 
2005, sur fond de Stratégie de 2005, sur fond de Stratégie de 
prévention�contre� la�prévention�contre� la� toxicoma-toxicoma-
nienie, la vocation et l’activité des , la vocation et l’activité des 
CEAP, CEAP, ont largement dépassé ont largement dépassé 
le cadre  pour lequel elles ont le cadre  pour lequel elles ont 
été mises en place.été mises en place.  

Missions:Missions:  
  S’impliquer activement dans S’impliquer activement dans 

la�vie�de�la�population�du�terri-la�vie�de�la�population�du�terri-
toire.toire.  
  Entreprendre des relations Entreprendre des relations 

continuées� et� régulières� avec�continuées� et� régulières� avec�
les responsables et les acteurs les responsables et les acteurs 
locaux, le mouvement associa-locaux, le mouvement associa-
tif,�les�comités�de�quartiers,�les�tif,�les�comités�de�quartiers,�les�
imams,� � afin� d’harmoniser� la�imams,� � afin� d’harmoniser� la�
symbiose Police/Citoyen.symbiose Police/Citoyen.  
  Intervenir dans l’immédiat Intervenir dans l’immédiat 

en� faveur�du� citoyen� souffrant�en� faveur�du� citoyen� souffrant�
de� maux� sociaux� et� l’orienter�de� maux� sociaux� et� l’orienter�
et� l’accompagner�en�temps�ré-et� l’accompagner�en�temps�ré-
el,� dans� les� premières� dé-el,� dans� les� premières� dé-
marches� qu’impose� la� situa-marches� qu’impose� la� situa-
tion.tion.  
  proposer une première proposer une première 

écoute� à� la� victime� d’un� trau-écoute� à� la� victime� d’un� trau-
matisme,� afin� de� réduire� les�matisme,� afin� de� réduire� les�
risques de développement ou risques de développement ou 
d’aggravation� de� séquelles�d’aggravation� de� séquelles�

postpost--traumatiques.traumatiques.  
  Organiser des journées de Organiser des journées de 

sensibilisation�et�de�prévention�sensibilisation�et�de�prévention�
au niveau des établissements au niveau des établissements 
scolaires et les CFPA sur les scolaires et les CFPA sur les 
fléaux�sociaux.fléaux�sociaux.  
  Organiser des rencontres Organiser des rencontres 

avec� les� associations� de� pa-avec� les� associations� de� pa-
rents�d’élèves�et�axer� leur� tra-rents�d’élèves�et�axer� leur� tra-
vail� sur� le� raffermissement� de�vail� sur� le� raffermissement� de�
l’autorité�parentale�(qui�tend�à�l’autorité�parentale�(qui�tend�à�
se disloquer), sur la responsa-se disloquer), sur la responsa-
bilité pénale des parents et les bilité pénale des parents et les 
dangers� qui� guettent� leur� en-dangers� qui� guettent� leur� en-
fants.fants.  

Organiser aussi, en partena-Organiser aussi, en partena-
riat� avec� des� Association� lo-riat� avec� des� Association� lo-
cales, des  journées portes ou-cales, des  journées portes ou-
vertes dans les places pu-vertes dans les places pu-
bliques,� sur� les� phénomènes�bliques,� sur� les� phénomènes�
sociaux tels que la Toxicoma-sociaux tels que la Toxicoma-
nie, le sida, les accidents de la nie, le sida, les accidents de la 
circulation,…circulation,…  

ellules d’écoute et d’action Préventiveellules d’écoute et d’action Préventive  
Une autre Mission de la Police  
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La Police de proximité: 
Pourquoi…? 

- Tenter un rapprochement vers 
la�population. 
- Véhiculer� une� image� positive�
de�la�Police�afin�de�favoriser�ses�
rapports� avec� la� population� au�
plus près, en vue d’une collabo-
ration�utile�et�productive. 
-  Gagner le respect du public, 
afin� d’obtenir� sa� coopération�
pour�faire�respecter�les�lois. 

objectif: 
 L’objectif�est�donc�de�faire�
connaître�les�activités�des�diffé-
rents services de police et de 
promouvoir� les� actions� entre-
prises� en� matière� de� police� de�
proximité,� et� ce,� dans� l’optique�
d’apporter�réconfort�et�sécurité�
aux citoyens, tout en les asso-

ciant�à�prendre�part�aux�actions�
de�prévention�d’intérêt� général�
et,�enfin,�contribuer�à� la�sécuri-
té de leur environnement.� 

Sur le plan opérationnel 
 Plusieurs� opérations� ont�
été mises en œuvre par la DGSN 
durant ces deux dernières an-
nées�en�direction�des�jeunes,�et�
ce,�dans�l’optique�de�la�préven-
tion� de� la� criminalité,� à� l’effet�

d’apporter� des� solutions� du-
rables aux problèmes d’insécu-
rité�au�quotidien. 
     Il y a donc intérêt que police 
et habitants se rapprochent da-
vantage, développent et établis-
sent des liens étroits dans les 
domaines� de� la� prévention� et�
de� la� lutte� contre� la� petite� et�
moyenne�délinquance 
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  es Actions de préventiones Actions de prévention  
          de proximité en milieu urbainde proximité en milieu urbain  

La police de proximité constitue pour notre institution une préoccu-
pation majeure et un axe d’effort principal. Concernant ce qui est attendu 
du citoyen dans ce cadre, il ya lieu de préciser que les constatations qui 
ont été faites permettent de déterminer qu’il n’y a pas de passerelles entre 
cette institution de sécurité et le citoyen. Peut-être que les spécificités de 
la dernière décennie n’ont pas permis de réaliser ce travail, mais avec les 
résultats qui sont réalisés dans le domaine sécuritaire, je pense que nous 
avons maintenant le devoir de nous pencher sur cet aspect, et dans ce 
contexte, la participation du citoyen dans la gestion de la cité ne peut 
qu’honorer l’institution et la conforter dans son action. Une participation 
de ce citoyen qu’on ne tiens pas à limiter, et encore moins à jalonner, tant 
il sera toujours le bienvenu dans l’exécution de toutes les missions qui 
sont dévolues à la Sûreté nationale.»                Mr. Hamidi Samir /cadre de la DGSN.  
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Les Cellules d’écoute et Les Cellules d’écoute et 

d’Actions préventives, ré-d’Actions préventives, ré-
parties à travers les 13 parties à travers les 13 

SWDCASWDCA  ::  
          Tout travail de proximité Tout travail de proximité 
exige un suivi régulier et un exige un suivi régulier et un 
personnel� � formé� et� qualifié�personnel� � formé� et� qualifié�
pour�faire�face�aux�sollicitations�pour�faire�face�aux�sollicitations�
de la société civile.de la société civile.  
            C’est dans cette optique C’est dans cette optique 
que la DGSN a mis en place que la DGSN a mis en place 
dans chaque SWDCA une struc-dans chaque SWDCA une struc-
ture de proximité dénommée, ture de proximité dénommée, 
Cellule d’écoute et d’Actions Cellule d’écoute et d’Actions 
préventivespréventives  (CEAP), créées en (CEAP), créées en 
2005, sur fond de Stratégie de 2005, sur fond de Stratégie de 
prévention�contre� la�prévention�contre� la� toxicoma-toxicoma-
nienie, la vocation et l’activité des , la vocation et l’activité des 
CEAP, CEAP, ont largement dépassé ont largement dépassé 
le cadre  pour lequel elles ont le cadre  pour lequel elles ont 
été mises en place.été mises en place.  

Missions:Missions:  
  S’impliquer activement dans S’impliquer activement dans 

la�vie�de�la�population�du�terri-la�vie�de�la�population�du�terri-
toire.toire.  
  Entreprendre des relations Entreprendre des relations 

continuées� et� régulières� avec�continuées� et� régulières� avec�
les responsables et les acteurs les responsables et les acteurs 
locaux, le mouvement associa-locaux, le mouvement associa-
tif,�les�comités�de�quartiers,�les�tif,�les�comités�de�quartiers,�les�
imams,� � afin� d’harmoniser� la�imams,� � afin� d’harmoniser� la�
symbiose Police/Citoyen.symbiose Police/Citoyen.  
  Intervenir dans l’immédiat Intervenir dans l’immédiat 

en� faveur�du� citoyen� souffrant�en� faveur�du� citoyen� souffrant�
de� maux� sociaux� et� l’orienter�de� maux� sociaux� et� l’orienter�
et� l’accompagner�en�temps�ré-et� l’accompagner�en�temps�ré-
el,� dans� les� premières� dé-el,� dans� les� premières� dé-
marches� qu’impose� la� situa-marches� qu’impose� la� situa-
tion.tion.  
  proposer une première proposer une première 

écoute� à� la� victime� d’un� trau-écoute� à� la� victime� d’un� trau-
matisme,� afin� de� réduire� les�matisme,� afin� de� réduire� les�
risques de développement ou risques de développement ou 
d’aggravation� de� séquelles�d’aggravation� de� séquelles�

postpost--traumatiques.traumatiques.  
  Organiser des journées de Organiser des journées de 

sensibilisation�et�de�prévention�sensibilisation�et�de�prévention�
au niveau des établissements au niveau des établissements 
scolaires et les CFPA sur les scolaires et les CFPA sur les 
fléaux�sociaux.fléaux�sociaux.  
  Organiser des rencontres Organiser des rencontres 

avec� les� associations� de� pa-avec� les� associations� de� pa-
rents�d’élèves�et�axer� leur� tra-rents�d’élèves�et�axer� leur� tra-
vail� sur� le� raffermissement� de�vail� sur� le� raffermissement� de�
l’autorité�parentale�(qui�tend�à�l’autorité�parentale�(qui�tend�à�
se disloquer), sur la responsa-se disloquer), sur la responsa-
bilité pénale des parents et les bilité pénale des parents et les 
dangers� qui� guettent� leur� en-dangers� qui� guettent� leur� en-
fants.fants.  

Organiser aussi, en partena-Organiser aussi, en partena-
riat� avec� des� Association� lo-riat� avec� des� Association� lo-
cales, des  journées portes ou-cales, des  journées portes ou-
vertes dans les places pu-vertes dans les places pu-
bliques,� sur� les� phénomènes�bliques,� sur� les� phénomènes�
sociaux tels que la Toxicoma-sociaux tels que la Toxicoma-
nie, le sida, les accidents de la nie, le sida, les accidents de la 
circulation,…circulation,…  

ellules d’écoute et d’action Préventiveellules d’écoute et d’action Préventive  
Une autre Mission de la Police  
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La Police de proximité: 
Pourquoi…? 

- Tenter un rapprochement vers 
la�population. 
- Véhiculer� une� image� positive�
de�la�Police�afin�de�favoriser�ses�
rapports� avec� la� population� au�
plus près, en vue d’une collabo-
ration�utile�et�productive. 
-  Gagner le respect du public, 
afin� d’obtenir� sa� coopération�
pour�faire�respecter�les�lois. 

objectif: 
 L’objectif�est�donc�de�faire�
connaître�les�activités�des�diffé-
rents services de police et de 
promouvoir� les� actions� entre-
prises� en� matière� de� police� de�
proximité,� et� ce,� dans� l’optique�
d’apporter�réconfort�et�sécurité�
aux citoyens, tout en les asso-

ciant�à�prendre�part�aux�actions�
de�prévention�d’intérêt� général�
et,�enfin,�contribuer�à� la�sécuri-
té de leur environnement.� 

Sur le plan opérationnel 
 Plusieurs� opérations� ont�
été mises en œuvre par la DGSN 
durant ces deux dernières an-
nées�en�direction�des�jeunes,�et�
ce,�dans�l’optique�de�la�préven-
tion� de� la� criminalité,� à� l’effet�

d’apporter� des� solutions� du-
rables aux problèmes d’insécu-
rité�au�quotidien. 
     Il y a donc intérêt que police 
et habitants se rapprochent da-
vantage, développent et établis-
sent des liens étroits dans les 
domaines� de� la� prévention� et�
de� la� lutte� contre� la� petite� et�
moyenne�délinquance 
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  es Actions de préventiones Actions de prévention  
          de proximité en milieu urbainde proximité en milieu urbain  

La police de proximité constitue pour notre institution une préoccu-
pation majeure et un axe d’effort principal. Concernant ce qui est attendu 
du citoyen dans ce cadre, il ya lieu de préciser que les constatations qui 
ont été faites permettent de déterminer qu’il n’y a pas de passerelles entre 
cette institution de sécurité et le citoyen. Peut-être que les spécificités de 
la dernière décennie n’ont pas permis de réaliser ce travail, mais avec les 
résultats qui sont réalisés dans le domaine sécuritaire, je pense que nous 
avons maintenant le devoir de nous pencher sur cet aspect, et dans ce 
contexte, la participation du citoyen dans la gestion de la cité ne peut 
qu’honorer l’institution et la conforter dans son action. Une participation 
de ce citoyen qu’on ne tiens pas à limiter, et encore moins à jalonner, tant 
il sera toujours le bienvenu dans l’exécution de toutes les missions qui 
sont dévolues à la Sûreté nationale.»                Mr. Hamidi Samir /cadre de la DGSN.  
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Mme: Houcinat Fouzia, spécialiste en communication  
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Mme: Houcinat Fouzia, spécialiste en communication  
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 Méthodes d’information ciblées: 
• Une présence continue dans les réseaux sociaux, 
• Des compagnes de sensibilisation ciblées, et adaptées aux 
modes�de�diffusion:�affichage,�clip�vidéo,�spot�radio, 

• Une structure d’écoute, d’information, d’orientation, et 
d’accompagnement�dédiée�à�la�sensibilisation�et�la�préven-
tion. 

 Le rôle de la structure d’écoute:  
•L’écoute, l’information, l’orientation, l’accompagnement, 
jusqu’a�la�prise�en�charge,�des�personnes�concernées�par�les�
conduites�additives,� 
•La centralisation des données collectées, et la performance 
des�applications�de�traitement�et�d’analyse�de�données,�per-
mettent�de�définir�la�politique�de�sensibilisation�adéquate. 

Technologiques d’information  
et de communication  

 Comment mettre les technologies d’informa-
tion et de communication  (TIC) 
aux services d’une collaboration  
efficace pour prévenir  
les conduites addictives ? 

Mme: Houcinat Fouzia, spécialiste en communication  
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BILAN ANNUEL DES SAISIES DE CANNABIS A L’ECHELLE  

NATIONALE PAR LES TROIS SERVICES  

(G.N, D.G.S.N et DOUANE) 
ANNEE 2014 
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Le Cannabis et les Résines : (en kilogramme)  

CATEGORISATION  SELON 
LA  NATURE  DE  L’INFRACTION 

QUANTITES SAISIES 
DURANT L’ANNEE 2014 

QUANTITES SAISIES 
DURANT L’ANNEE 2013 VARIATION %  

Trafic et   Com-
merce 

A l'intérieur 
du pays 

75 920,252 118 893,502 42 973,250 36,14 

  Aux frontières 
du pays 

105 937,337 92 530,668 +13 406,669 +14,49 

Détention�et�usage 85,312 88,603 - 3,291 - 03,71 

Culture 
Graine de 
cannabis 9,1715 0,0363 + 9,1352 + 25 165,8 

Plants de can-
nabis 2 522 Plants 4 831 Plants - 2 309 - 47,80 

TOTAL  

Résine de 
cannabis 181 942,901 211 512,773 29 569,872 13,98 
Graine de 
cannabis 9,1715 0,0363 + 9,1352 + 25 165,8 

Plants de can-
nabis 2 522 Plants 4 831 Plants - 2 309 - 47,80 

Résine de cannabis 

Kg 
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Addiction est une maladie chronique  

Addiction et troubles 
 Mentaux 

 
  50% des patients souffrant 
d’un trouble mental présen-
tent�une�addiction. 

  L’addiction précède souvent le 
trouble mental et s’aggrave 
même avec le traitement de 
celui-ci.�On�parle�de�double�pa-
thologies.� 

  Les violences, maltraitance, 
abus sexuels et psycho trauma-
tisme�se�compliquent�dans�80%�
de�conduites�addictives. 

  Plus de la moitié des per-
sonnes addicts présentent un 
trouble mental au décours 
d’une� consommation� massive�
ou�lors�d’un�sevrage�brutal. 

 
Dommages et addictions  

  Dommages�sanitaires. 

  Dommages sociaux et écono-
miques. 

  Dommages juridiques. 
 Dommages et sanitaires:  
  Mortalité ( 3 à 4 fois plus que 
la� population� générale� du�
même�âge). 

  Brutale ( overdose, accident 
routier,�suicide�,�homicide). 

  Progressive en rapport avec 
les�morbidités. 

– Infectieuses�(�SIDA,�HVC,�HVB,�
Septicémies�).� 
– Cardiovasculaires� (� arrêt� � car-
diaque�,�cardiopathie,�artériopa-
thie). 
– Métaboliques� (� Diabète,� hy-
percholestérolémie,�Thyroide). 
– néoplasiques� (� respiratoire,�
hépatique� ,� digestive,� génitale,�
ect). 
– Neurologiques(�AVC,�Tumeurs,�
Démence). 

 Dommages sociaux:  
 Délinquance et criminalité 
(liaison entre usage et délin-
quance,� traitement� policier� et�
judiciaire,� impact�de�la�réponse�
pénale…).� 

 Economie souterraine et petit 
trafic.� 

 Insécurités (actes de malveil-
lances,� violences,� incivilités,�
perception�d’insécurité…). 

  Corruption. 
  Exclusion sociale, précarité et 
prostitution.� 

  Difficultés et échecs scolaires.  
 Relations et difficultés fami-
liales.� 

  Insertion professionnelle et 
emploi.� 

  Accidents du travail et acci-
dents� récréatifs2� (hors� acci-
dents�de�la�route). 

 

40
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Addiction est une maladie chronique  

Addiction et troubles 
 Mentaux 

 
  50% des patients souffrant 
d’un trouble mental présen-
tent�une�addiction. 

  L’addiction précède souvent le 
trouble mental et s’aggrave 
même avec le traitement de 
celui-ci.�On�parle�de�double�pa-
thologies.� 

  Les violences, maltraitance, 
abus sexuels et psycho trauma-
tisme�se�compliquent�dans�80%�
de�conduites�addictives. 

  Plus de la moitié des per-
sonnes addicts présentent un 
trouble mental au décours 
d’une� consommation� massive�
ou�lors�d’un�sevrage�brutal. 

 
Dommages et addictions  

  Dommages�sanitaires. 

  Dommages sociaux et écono-
miques. 

  Dommages juridiques. 
 Dommages et sanitaires:  
  Mortalité ( 3 à 4 fois plus que 
la� population� générale� du�
même�âge). 

  Brutale ( overdose, accident 
routier,�suicide�,�homicide). 

  Progressive en rapport avec 
les�morbidités. 

– Infectieuses�(�SIDA,�HVC,�HVB,�
Septicémies�).� 
– Cardiovasculaires� (� arrêt� � car-
diaque�,�cardiopathie,�artériopa-
thie). 
– Métaboliques� (� Diabète,� hy-
percholestérolémie,�Thyroide). 
– néoplasiques� (� respiratoire,�
hépatique� ,� digestive,� génitale,�
ect). 
– Neurologiques(�AVC,�Tumeurs,�
Démence). 

 Dommages sociaux:  
 Délinquance et criminalité 
(liaison entre usage et délin-
quance,� traitement� policier� et�
judiciaire,� impact�de�la�réponse�
pénale…).� 

 Economie souterraine et petit 
trafic.� 

 Insécurités (actes de malveil-
lances,� violences,� incivilités,�
perception�d’insécurité…). 

  Corruption. 
  Exclusion sociale, précarité et 
prostitution.� 

  Difficultés et échecs scolaires.  
 Relations et difficultés fami-
liales.� 

  Insertion professionnelle et 
emploi.� 

  Accidents du travail et acci-
dents� récréatifs2� (hors� acci-
dents�de�la�route). 
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Drogues et cerveau 

Addiction et prise de décision  

41 

 
ة 

جل
م

ة  
ح

اف
مك

وال
ة 

اي
وق

ال
- 

د 
عد

ال
64 

 /
16

46
 

Usage pathologique 

Drogues et cerveau 

42
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Drogues et cerveau 

Addiction et prise de décision  
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Usage pathologique 

Drogues et cerveau 

43



42 

 
ة 

جل
م

ة  
ح

اف
مك

وال
ة 

اي
وق

ال
- 

د 
عد

ال
64 

 /
16

46
 

Addiction 
 Terme du droit romain ( juri-
dique). 
 Esclave par dette: contrainte 
par le corps.« Celui qui ne pou-
vait�pas�s’�acquitter�de�sa�dette�
est�mis�par�le�juge��à�disposition�
du plaignant ». 
 Fenichel (1945) addiction avec 
drogue�et�addiction�sans�
drogue. 
 Terme repris par les anglo-

saxons vers 1990 et France 
1994. 
 Addiction= sujet esclave d’une 
solution� (� produit� ou� et� com-
portement) pour échapper à 
douleur� morale,� une� solution�
devenue�problématique. 
 Découverte d’un produit qui 
permet au sujet de savoir exac-
tement ce qu’il faut faire face à 
toutes� les� situations� émotives�
difficiles�à�supporter. 

 L’impression d’exercer un 
contrôle tout-puissant sur le 
produit choisi qui ne lui fera ja-
mais défaut.  
• Impossibilité répétée à con-
trôler un comportement. 
• Sa poursuite malgré la con-
naissances de ses consé-
quences�négatives. 
• Addiction n’est pas synonyme 
de désir de s’empoisonner. 
 

Modalités d’usage  

Comportements d’usage  

43 
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Comprendre les addictions, les dangers 
 liés à l’addiction, poly consommation  

et violences 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(*) - Pr Nadir Bourbon, Centre Intermédiaire de Soin Addictologique, EHS Mahfoud Boucebci .Alger. 

Introduction  
  L’Homme explorateur curieux. 
  Environnement hostile et dan-
gereux�Instinct�de�survie.� 

  Stratégies adaptatives�
( sécurité et�perma-
nence). 

  Processus d'apprentissage 
(évitement de la douleur et 
quête�du�plaisir). 

  Désir de contrôle et de cons-
tance�de�son�environnement. 

 

 Apprentissage  
et mémoire  

  L’habitude est la seconde na-
ture�de�l’�Homme. 

  Souvent elle échappe à sa 
conscience. 

  Orientée par la dualité ( Plaisir 
– Douleur).� 

  Sélection   s’opère par essai – 

erreur�,�et�imitation. 
  L’émotion est le ciment de nos 
apprentissages. 

  Elle prend souvent le dessus 
sur�la�logique�. 

 

La découverte !!! 
 Substances�naturelles�psy-
choactives. 
 Modifications de la perception 
(soi et environnement). 
 Répétition de l’expérience et 
meilleure�connaissances. 
 Maitrise et contrôle de l’usage  
 Définition du cadre réglemen-
taire�(�organisation�sociale). 

Usage culturel  
 Transcendance et quête du sa-
cré. 
 Performances physiques, men-
tales(�récréatives)� 
 Relations  sociales et écono-
miques� 
 Convivialité , identité et appar-
tenance.� 
 Thérapeutiques (douleurs , an-
xiété,�folie). 
 

Dépendance et Abus 
«le pêcher propre de l’homme» 

 Adam quête du pouvoir et con-
trôle�. 
 Transgression et punition. 
 Abus et dommages collatéraux 
 Justice sociale ( jugement de 
valeur,�vice�,�pêcher) 

 Justice institutionnelle ( licite , 
illicite). 
 

Comprendre les addictions  
 Sortir des archétypes confus et 
moralisant.� 
 Nuancer l’usage culturel de 
l’usage�pathologique 
 Reconnaitre la vulnérabilité de 
l’autre.� 
 Évaluer l’environnement déter-
minant��(�apparition�,�maintien�
et�guérison). 
 Désapprendre c’est apprendre 
autre�chose�d’intéressant.� 

 

Toxicomanie  
 Terme médico-légal ( exper-
tise)�19°�Siècle.�Toxicomanie�=�
folie�du�poison.� 
 Toxicomanie sans poison?  Poi-
son�licite�ou�illicite? 
 Une toxicomanie ou des toxi-
comanies?�Type�de�produit. 
 Une mono toxicomanie et poly 
toxicomanie.�Associations- alter-
nance. 
 Terme peu adapté à la descrip-
tion�clinique. 

 Concept vague ( usage ba-
nal��consommation�dange-

reuse. 

Pr Nadir Bourbon   (*) 

Toxicomanie ou addiction? 
Synonymes ou concept différent 
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Addiction 
 Terme du droit romain ( juri-
dique). 
 Esclave par dette: contrainte 
par le corps.« Celui qui ne pou-
vait�pas�s’�acquitter�de�sa�dette�
est�mis�par�le�juge��à�disposition�
du plaignant ». 
 Fenichel (1945) addiction avec 
drogue�et�addiction�sans�
drogue. 
 Terme repris par les anglo-

saxons vers 1990 et France 
1994. 
 Addiction= sujet esclave d’une 
solution� (� produit� ou� et� com-
portement) pour échapper à 
douleur� morale,� une� solution�
devenue�problématique. 
 Découverte d’un produit qui 
permet au sujet de savoir exac-
tement ce qu’il faut faire face à 
toutes� les� situations� émotives�
difficiles�à�supporter. 

 L’impression d’exercer un 
contrôle tout-puissant sur le 
produit choisi qui ne lui fera ja-
mais défaut.  
• Impossibilité répétée à con-
trôler un comportement. 
• Sa poursuite malgré la con-
naissances de ses consé-
quences�négatives. 
• Addiction n’est pas synonyme 
de désir de s’empoisonner. 
 

Modalités d’usage  

Comportements d’usage  
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Comprendre les addictions, les dangers 
 liés à l’addiction, poly consommation  

et violences 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(*) - Pr Nadir Bourbon, Centre Intermédiaire de Soin Addictologique, EHS Mahfoud Boucebci .Alger. 
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  Processus d'apprentissage 
(évitement de la douleur et 
quête�du�plaisir). 

  Désir de contrôle et de cons-
tance�de�son�environnement. 
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et mémoire  

  L’habitude est la seconde na-
ture�de�l’�Homme. 

  Souvent elle échappe à sa 
conscience. 

  Orientée par la dualité ( Plaisir 
– Douleur).� 

  Sélection   s’opère par essai – 

erreur�,�et�imitation. 
  L’émotion est le ciment de nos 
apprentissages. 

  Elle prend souvent le dessus 
sur�la�logique�. 

 

La découverte !!! 
 Substances�naturelles�psy-
choactives. 
 Modifications de la perception 
(soi et environnement). 
 Répétition de l’expérience et 
meilleure�connaissances. 
 Maitrise et contrôle de l’usage  
 Définition du cadre réglemen-
taire�(�organisation�sociale). 

Usage culturel  
 Transcendance et quête du sa-
cré. 
 Performances physiques, men-
tales(�récréatives)� 
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 Convivialité , identité et appar-
tenance.� 
 Thérapeutiques (douleurs , an-
xiété,�folie). 
 

Dépendance et Abus 
«le pêcher propre de l’homme» 

 Adam quête du pouvoir et con-
trôle�. 
 Transgression et punition. 
 Abus et dommages collatéraux 
 Justice sociale ( jugement de 
valeur,�vice�,�pêcher) 

 Justice institutionnelle ( licite , 
illicite). 
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 Sortir des archétypes confus et 
moralisant.� 
 Nuancer l’usage culturel de 
l’usage�pathologique 
 Reconnaitre la vulnérabilité de 
l’autre.� 
 Évaluer l’environnement déter-
minant��(�apparition�,�maintien�
et�guérison). 
 Désapprendre c’est apprendre 
autre�chose�d’intéressant.� 

 

Toxicomanie  
 Terme médico-légal ( exper-
tise)�19°�Siècle.�Toxicomanie�=�
folie�du�poison.� 
 Toxicomanie sans poison?  Poi-
son�licite�ou�illicite? 
 Une toxicomanie ou des toxi-
comanies?�Type�de�produit. 
 Une mono toxicomanie et poly 
toxicomanie.�Associations- alter-
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 Terme peu adapté à la descrip-
tion�clinique. 

 Concept vague ( usage ba-
nal��consommation�dange-

reuse. 

Pr Nadir Bourbon   (*) 

Toxicomanie ou addiction? 
Synonymes ou concept différent 
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