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كلمـــة العـــدد
�إعداد  :قدا�ش غنية

يتوا�صل االهتمام بظاهرة انت�شار املخدرات يف املجتمع ،ويرتفع �صدى نداء الر�أي العام
ال�صارخ كرد فعل من �أجل الوقاية من املخدرات والتكفل باملدمنني.
يف �أغلب الأحيان الدافع الن�شغال الر�أي العام بهذه الظاهرة يبقى �أ�سا�سا التخوف من انحدار
واحد �أو �أكرث من الأ�رسة �أو العائلة �أو املقربني يف هاوية املخدرات مبختلف �أنواعها ،ومن ورطة
الإدمان مع اخللل الكياين الذي ينجم عنه.
فتولدت احلاجة �إىل احلماية من هذا اخلطر ،وانبعث ال�شعور اجلماعي ب « كلنا معنيون
باملخدرات».
تعمل خمتلف القطاعات على تنفيذ ن�شاطات تهدف �إىل الوقاية بالتح�سي�س والتوعية من
خطر املخدرات ،كما ت�سهر على تنفيذ برامج التكفل �صحيا ،اجتماعيا وثقافيا باملدمنني ،وترافق
املجتمع املدين بتدعيم احلركة اجلمعوية النا�شطة عرب الرتاب الوطني.
ت�سعى جميعها لتحقيق نتائج بناءا على برامج متنوعة وم�ستهدفة.
لكن يظل الإ�شكال مطروح بالن�سبة لإمكانية النا�شطني يف هذا املجال �سواء يف النطاق
امل�ؤ�س�ساتي �أو اجلمعوي عن مدى تقييم �أثر برنامج وحتليل فعاليته ،حتى ميكن الإعتماد عليه
كمرجع وتن�صيبه كحجرة يف البناء القاعدي مل�سار العمل من �أجل حتقيق الأهداف امل�سطرة يف
مواجهة ظاهرة املخدرات يف املجتمع.
املالحظ �أن �أغلب الن�شاطات التي تعمل خا�صة يف جمال الوقاية من املخدرات تتميز بطابع
منا�سبي ،الأمر الذي ي�ضعف فعاليتها .بالإ�ضافة �إىل �إنعدام الإ�ستمرارية البناءة يف تنفيذ �سيا�سة
الوقاية.
تظل الن�شاطات املختلفة ملكافحة املخدرات والوقاية منها رغم الأهمية البالغة التي
تثريها ،وتعبئة القدرات الب�رشية للم�ساهمة يف الأحداث املتنوعة ،قدرات ذات م�ستوى علمي
رفيع و�إرادة وعزم ،لكن تبقى انفرادية وبدون تخطيط �إ�ستمرارية الن�شاط .حيث �أن الإ�ستمرارية
يف ن�شاط معني ي�سمح بنمو الأفكار وتدعيم قدرة الت�أثري ،دون ذلك يبقى الن�شاط منعزال ،حمدود
الفعالية� ،ضعيف يف الإقناع وبعيد عن الأهداف امل�سطرة.
علينا �أن نتجند من �أجل �إر�ساء القواعد الأ�سا�سية امل�شرتكة للعمل يف جمال الوقاية من
املخدرات بالإنفتاح على وجود الآخر ،بالتن�سيق من �أجل الإثراء دون خ�شية من الإختالف ،ما
دام الإختالف والتنوع م�صدر قوة يف العمل امل�شرتك ،حتى نزيل العزلة ونتجنب اجلمود وت�رسب
املكت�سبات املحققة.
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االجتماع اخلام�س والع�شرون

االجتماع اخلام�س والع�شرون لر�ؤ�ساء
الأجهزة الوطنية املعنية ب�إنفاذ قوانني املخدرات
يف �إفريقيا (- )HONLEAاجلزائر-

احتضنت اجلزائر أشغال
االجتماع ال 25لرؤساء
األجهزة الوطنية املعنية
بإنفاذ قوانني املخدرات
بإفريقيا في الفترة
املمتدة ما بني  14و 18
سبتمبر  2015بقصر
األمم – اجلزائر العاصمة.
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وقد �شارك يف االجتماع ممثلو
 19دول���ة �إف��ري��ق��ي��ة� ،إىل جانب
ممثلي مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات� ،إ�ضافة �إىل ممثلي 6
دول من �أوروب���ا و هيئات دولية
(املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية
( )INTERPOLواملركز االفريقي
للدرا�سات والبحوث حول االرهاب
( )CAERTب�صفتهم مراقبني
وخ��ب�راء يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة ال
خمدرات.
وي���ن���درج ه���ذا االج��ت��م��اع يف
اط��ار تنفيذ برنامج عمل مكتب
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الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية ( ،)ONUDCفهو يعد
�آلية اقليمية تابعة لهذا املكتب
وخا�صة بقارة �إفريقيا وينعقد مرة
يف ال�سنة.
مت��ح��ورت الأ���ش��غ��ال وفقا جلدول
�أعمال االجتماع حول :
 lاحلالة الراهنة فيما يتعلق
بالتعاون الإقليمي ودون الإقليمي
على مكافحة االجتار باملخدرات.
 lتنفيذ ال��ت��و���ص��ي��ات التي
اع��ت��م��ده��ا االج���ت���م���اع ال��ث��ال��ث

االجتماع اخلام�س والع�شرون

والع�رشون لر�ؤ�ساء الأجهزة الوطنية املعنية ب�إنفاذ
قوانني املخدرات� ،أفريقيا.
 lمتابعة الإعالن ال�سيا�سي وخطة العمل ب�ش�أن
التعاون الدويل �صوب ا�سرتاتيجية متكاملة ومتوازنة
حت�ضريا للدورة
ملواجهة م�شكلة املخدرات العاملية،
ً
اال�ستثنائية للجمعية العامة ب�ش�أن م�شكلة املخدرات
العاملية املزمع عقدها يف عام .2016
وحددت موا�ضيع الدرا�سة بني ثالثة فرق ،بثالث
موا�ضيع خمتلفة ذات الأهمية الإقليمية :
�أ-و�ضع ا�سرتاتيجيات ف َّعالة للت�صدي للإجتار
بالق ّنب.
بـ-بتدابري مراقبة احل���دود والو�سائل الأخ��رى
الالزمة ملنع االجتار باملخدرات.

ج-ال��ت��ح��دي��ات الق�ضائية ،مب��ا فيها تباين
الت�رشيعات والعقوبات و قدرات اال�ستدالل اجلنائي.
فيما يخ�ص �سري �أ�شغال االجتماع :
دامت الأ�شغال خم�سة �أيام ،قدمت خاللها التدخالت
واملحا�رضات وفق برنامج العمل امل�سطر لها وتليت
مبناق�شات وحما�رضات رفيعة امل�ستوى ،مت خاللها
بحث العديد من املوا�ضيع املتعلقة مبكافحة تهريب
املخدرات يف افريقيا.
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كما �أجريت مناق�شات من طرف
فرق العمل حول موا�ضيع الدرا�سة
املذكورة �أعاله وعر�ضت يف اجلل�سة
العامة �أهم امل�سائل املطروحة.
�أ  -و�ضع ا�سرتاتيجيات فعالة
للت�صدي للإجتار بالقنب :
ع��ر���ض امل�����ش��ارك��ون جت��ارب
بلدانهم يف مكافحة زراعة القنب
و�إنتاجه واالجت��ار به على نحو
غري م�رشوع ،وتطرقوا �إىل العراقيل
التي يواجهونها ال �سيما تلك
املتعلقة ب�ضعف التن�سيق وتبادل
املعلومات بني م�صالح املكافحة،
�صعوبة تطبيق �سيا�سات التنمية
البديلة ،نق�ص املعطيات العلمية
حول زراع��ة القنب واالجت��ار به،
كما �أكدوا على �رضورة بذل جهود
�أكرب لتخطي هذه العراقيل.
ب  -ت��داب�ير م��راق��ب��ة احل���دود
والو�سائل الأخ��رى الالزمة ملنع
االجتار باملخدرات :
�أكد فريق العمل على �رضورة
اللجوء �إىل �أ�ساليب �أك�ثر تطورا
ل�ضمان ت�سيري فعال على م�ستوى
احلدود الربية ،البحرية واجلوية
وال��ت��ي تعترب امل��ن��اف��ذ الدولية
للدخول واخلروج.
ويف ه�����ذا الإط��������ار �أث���ن���ى
امل�شاركون على التعاون الوثيق
بني مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية (،)ONUDC
املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية
( )INTERPOLومنظمة اجلمارك
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العاملية ( )OMDلدعم مبادرتي
( INTERCOPالربنامج العاملي
ملراقبة احلاويات) و AIRCOP
(م�����ش�روع ���س��ب��ل االت�����ص��ال بني
املطارات) اللتان �سهلتا التبادل
ال�رسيع للمعلومات العملية لتعزيز
التحقيقات امل�شرتكة بني البلدان
امل�شاركة يف هذه الربامج.

كما �أ�شري �إىل �أهمية اال�ستلهام
م��ن احل��ل��ول ال��ت��ي تقرتحها هذه
ال�برام��ج لتجاوز العقبات التي
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ت��ع�تر���ض احل��ك��وم��ات يف جمال
التعاون الدويل واجلهوي.
ج  -التحديات الق�ضائية ،مبا
فيها تباين الت�رشيعات والعقوبات
وقدرات اال�ستدالل اجلنائي:
مت ال��ت��ط��رق �إىل التحديات
ال��ت��ي تعرفها م�صالح مكافحة
امل��خ��درات واملتمثلة يف �إلزامية
مواكبة التطورات التي يعرفها
�إنتاج املخدرات التخليقية ومعرفة
الأ�ساليب العملياتية اجلديدة التي
تنتهجها الع�صابات االجرامية.
وا ُت��ف��ق ع��ل��ى ���ض�رورة ترقية
القدرات الب�رشية واملادية للدول
االف��ري��ق��ي��ة يف جم����ال الأدل�����ة
اجلنائية عن طريق توفري التكوين
املتخ�ص�ص للأفراد العاملني يف
هذا امليدان وتطوير املخابر.
وانتهت الأ���ش��غ��ال يف اليوم
الأخري من االجتماع بالتطرق �إىل
نقطتني:
تتعلق الأوىل بتنظيم االجتماع
ال�����س��اد���س وال��ع����شرون ل��ر�ؤ���س��اء
الأجهزة الوطنية املعنية ب�إنفاذ
ق���وان�ي�ن امل���خ���درات ب�أفريقيا
 ،HONLEA Afriqueحيث
ا�ستعر�ض جدول الأعمال امل�ؤقت
واقرتحت بع�ض الدول املوا�ضيع
التي ترغب يف مناق�شتها �أثناء
االج��ت��م��اع �أهمها م��ا يتعلق بـ:
جت��ارة الكوكايني ع�بر افريقيا،
التنمية البديلة ،مكافحة تبيي�ض
الأم��وال ،عالقة جتارة املخدرات
بالفقر ،الف�ساد والإرهاب.

االجتماع اخلام�س والع�شرون

وبناء على اق�تراح من اجلزائر
اتفق على دع��وة املركز االفريقي
للدرا�سات والبحوث حول االرهاب
( )CAERTيف االج��ت��م��اع��ات
امل�ستقبلية ،ملا له من دور فعال
يف �إب���راز العالقة بني املخدرات
والإره����اب وق��د اتفق بالإجماع
على االجتماع بعد �إ�ضافة طلب
دعوة جميع املن�صات العملياتية
()plates-formes-opérationnelles

التي ب�إمكانها تقدمي معلومات
مفيدة.

�أم���ا النقطة الثانية فتتعلق
بامل�صادقة على التقرير النهائي
والذي ت�ضمن التو�صيات التالية:
 على احلكومات التي مل تقمبذلك بعد ،و�ضع ا�سرتاتيجيات

وطنية وا�ضحة ملكافحة زراع��ة
القنب يف بلدانها و�إزال��ة العوامل
التي ت�ساعد على ا�ستمرارها.

�إقامة تعاون �إقليمي ودون �إقليمي
يرتكز على تبادل املعلومات ودعم
التحريات من جهة �أخرى.

 ينبغي ت�شجيع احلكوماتعلى ال�سعي احلثيث لإقامة حوار
مفتوح وم��ب��ا��شر م��ع امل��زارع�ين
حول املحا�صيل البديلة والربامج
ذات ال�صلة التي تهدف �إىل حت�سني
حياة املجتمعات املحلية ،من �أجل
�إقناعهم بالفائدة من ا�ستبدال زراعة
القنب باملنتجات امل�رشوعة.

 على احلكومات دعم وتعزيزالتعاون الإقليمي امل��وج��ود بني
م�����ص��ال��ح م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات
االفريقية واحل��ف��اظ على تبادل
املعلومات واال�ستجابة للطلبات
املتعلقة بالتحقيقات �أو تقدمي
خدمات الدعم ذات ال�صلة ،والتعاون
يف �إطار عمليات من�سقة ملكافحة
االجتار باملخدرات.

 يجب على حكومات املنطقةت�شجيع ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك بني
امل�ؤ�س�سات على امل�ستوى الوطني
مل���ح���ارب���ة ت��ه��ري��ب امل���خ���درات
واجلرمية املنظمة من جهة ،ودعم
م�صالح مكافحة امل��خ��درات يف

 ملواجهة الزيادة املطردة يفحجم امل��ب��ادالت التجارية وعدد
امل�سافرين ع�بر ال��ط��رق الربية،
البحرية ،واجلوية ولتوفري حماية
فعالة حلدودها ،على احلكومات

جملة الوقاية و املكافحة  -العدد 2016 / 02

9

االجتماع اخلام�س والع�شرون

مراجعة ا�سرتاتيجياتها الوطنية
لإدارة احلدود وتقييم تنفيذ تدابري
الرقابة.
 ت�����ش��ج��ع احل���ك���وم���ات علىاالن��خ��راط يف م��ب��ادرات التعاون
ال��دويل مثل م�رشوع AIRCOP
وال�ب�رن���ام���ج ال��ع��امل��ي ملراقبة
احلاويات التابعني لـ ()ONUDC
من �أج��ل زي��ادة فعالية عمليات
مراقبة احلدود ،واال�ستفادة من �آثار
الت�آزر النا�شئ عن هذه املبادرات،
واال�ستلهام منها لعقد اتفاقات
ثنائية �أو متعددة الأطراف لتبادل
املعلومات والتعاون العملي.
 ينبغي حلكومات املنطقةحت�سي�س م�صاحلها املتخ�ص�صة
يف القمع بالأهمية التي تكت�سيها
الأدلة اجلنائية يف �إطار التحقيقات
حول املخدرات ،و�رضورة تكوين
�أفرادها يف جمع الأدلة ،االحتفاظ
ب��ه��ا وت��ق��دمي��ه��ا ل�����ض��م��ان جناح
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املتابعات الق�ضائية �ضد مرتكبي
املخالفات.
 ي��ج��ب ات��خ��اذ الإج������راءاتالالزمة لتوفري التكوين والتمويل
واملعدات الكافية مل�صالح الأدلة
اجلنائية املكلفة بدعم التحقيقات
امليدانية التي تقوم بها م�صالح
القمع.
�أث��ن��اء اخ��ت��ت��ام الأ���ش��غ��ال عرب
امل�شاركون عن �شكرهم لل�سلطات
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اجل��زائ��ري��ة على التنظيم اجليد
واملحكم لهذا االجتماع ،ور�ضاهم
ع��ن جم��ري��ات ه��ذه ال����دورة التي
تعترب م��ن �أجن���ح ال����دورات حيث
عرفت مداخالت ومناق�شات رفيعة
امل�ستوى كللت باعتماد التو�صيات
امل��ذك��ورة وال��ت��ي �ستعر�ض على
جلنة حت�ضريالدورة اال�ستثنائية
للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
�سنة .2016

امللتقى الأورومتو�سطي

امللتقى الأورومتو�سطي
حول عالج ا�ستبدال الأفيونات

في إطار سياسة احلد من املخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات
( ،)réduction des risquesنظم الديوان الوطني ملكافحة املخدرات وإدمانها
يومي  21و 22أفريل  ،2015امللتقى األورومتوسطي حول عالج استبدال
األفيونات ( )traitement de substitution aux opiacésبالتعاون مع
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات وبالشراكة مع الشبكة املتوسطية
2
للتعاون في مجال املخدرات واإلدمان  Med NET 1التابعة ملجموعة بومبيدو
وبرنامج اجلنوب للمجلس األوروبي.
عرف امللتقى ح�ضور  150م�شاركا من اجلزائر
ومن البلدان الأع�ضاء يف �شبكة التعاون MedNET
وبلدان �أخرى تابعة ملجموعة بومبيدو .وهو يندرج
يف �إطار تنفيذ برنامج عمل �شبكة التعانون dMe
 NETل�سنة  2015ويهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على
مو�ضوع العالج البديل بالأدوية التي حتتوي على
الأفيون ودرا�سة �أف�ضل ال�سبل لإدراج��ه يف منظومة

العالج باجلزائر وحت�سني ط��رق التكفل باملر�ضى
مدمني املخدرات ال�صلبة (الأفيونات وم�شتقاتها)
والتفكري يف و�ضع الأط��ر القانونية التي حتدد �سري
هذا العالج وكيفية �إدخال وت�سويق الأدوية اخلا�صة
به يف ال�صيدليات من خالل االطالع على التجارب
وال�صعوبات والنتائج املتو�صل �إليها يف بع�ض البلدان
التي تعتمد هذا النوع من العالج.
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دامت �أ�شغال امللتقى يومني حيث
خ�ص�ص اليوم الأول لعر�ض جتارب
بع�ض ال��دول الأوروب��ي��ة والعربية يف
ه��ذا امل��ج��ال مركزين على دور هذا
ال��ع�لاج كو�سيلة لتقلي�ص املخاطر
املرتبطة بتعاطي امل��خ��درات ،حيث
�أجمع املتدخلون على �إيجابية النتائج
املحققة� .إن تعاطي املخدرات ال�سيما
الأفيونات ي�شكل خطرا على ال�صحة
العمومية فهو ي���ؤدي �إىل زي��ادة عدد
امل�صابني بالتهاب الكبد الفريو�سي
وم��ر���ض ف��ق��دان امل��ن��اع��ة املكت�سبة
وارت��ف��اع ن�سبة ال��وف��ي��ات املرتبطة
بالإفراط يف اجلرعة املتناولة� ،إ�ضافة
�إىل امل�شاكل املرتبطة ب�إعادة الإدماج
االجتماعي ،فالتكفل بعالج املدمنني
والأمرا�ض النف�سية واجل�سمية املرافقة
لهم يحتاج �إىل تكلفة باهظة تثقل كاهل
اخلزينة العمومية.
تبني التجربة الطبية التي خا�ضتها
بع�ض ال��دول يف جمال عالج الإدمان
على امل��خ��درات �أن ا�ستعمال �أدوي��ة
عالج ا�ستبدال الأفيونات املندرج حتت
�سيا�سة احلد من املخاطر والتي تعد
مقاربة جديدة لعالج هذه الآفة �أ�صبح
�أم��را واقعيا فر�ضته متطلبات عالج
االدمان على �أنواع الأفيونات خا�صة
مع ارتفاع عدد املدمنني عليها يف هذه
الدول.
�إن التداعيات االيجابية لهذا العالج
�أظ��ه��رت انخفا�ضا ملحوظا يف حجم
حتويل هذه املواد املخدرة عن الأغرا�ض
الطبية املخ�ص�صة لها مما يقلل من
ت�أثري ال�سوق املوازية غري امل�رشوعة
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لتجارة املخدرات ،بالإ�ضافة �إىل �أن
العر�ض املقدم �سي�سمح بتقدير حجم
الطلب ويف نف�س ال�سياق حتديد معدالت
ا�ستهالك الأفيونات من �أج��ل انتهاج
ال�سبل الوقائية لها.
لقد �أكد امل�شاركون �أن ا�سرتاتيجية
احلد من املخاطر �أثبتت علميا قدرتها
على تقلي�ص حجم امل�شكلة والتقليل
من امل�شاكل ال�صحية للمدمن ال �سيما
تلك املتعلقة بفقدان املناعة املكت�سبة
والتهاب الكبد الفريو�سي الناجم عن
العدوى عن طريق ا�ستبدال احلقن .كما
�أنها تتميز بانخفا�ض تكلفتها مقارنة
مع تكلفة العالج يف املراحل املتقدمة
من االدم��ان ،فاعتماد خطط للحد من
خماطر ا�ستخدام املخدرات يعد تكملة
للحد من الطلب عليها.
خ�ص�ص ال��ي��وم ال��ث��اين ملداخالت
اخل�براء اجلزائريني (الأط��ب��اء) الذين
�أكدوا �أن اجلزائر ت�سعى ل�ضمان مقاربة
م��ت��وازن��ة ومتكاملة ح��ول �إ�شكالية
ا���س��ت�يراد الأدوي����ة املخ�ص�صة لعالج
ا�ستبدال الأفيونات من خالل االجراءات
القانونية امل��ح��ددة لكيفية ا�سترياد
الأدوية والتي تلزم بال�رضورة احل�صول
على الرخ�صة على م�ستوى م�صالح
وزارة ال�صحة للتمكن من ا�ستكمال
باقي االجراءات.
كما ق��دم��وا وج��ه��ات نظرهم فيما
يخ�ص مدى امكانية اللجوء �إىل ا�ستعمال
عالج اال�ستبدال وجعله يتما�شى مع
الو�ضع يف اجلزائر خا�صة و�أن هناك
فئة من املدمنني يعانون من تبعية
للمواد الأفيونية يجدون �صعوبات يف
جملة الوقاية و املكافحة  -العدد 2016 / 02
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اال�ستفادة من العالج املالئم الذي
ق��د يزيد حظوظهم يف الإق�ل�اع،
وللإ�شارة ف�إن اجلزائر تعترب من
البلدان القليلة يف حو�ض املتو�سط
ال����ذي مل ت��ل��ج���أ ب��ع��د �إىل ع�لاج
اال�ستبدال نظرا للعدد القليل الذي
متثله فئة املدمنني على املخدرات
ال�صلبة (الهرويني) مقارنة بتلك
ال��ت��ي ت�ستهلك ال��ق��ن��ب الهندي
والأق��را���ص املهلو�سة بالإ�ضافة
�إىل ك���ون الأدوي�����ة املخ�ص�صة
لهذا العالج غري مرخ�ص بها يف
اجلزائر.
نظمت خالل امللتقى ور�شتان :
 الور�شة الأوىل  :ت�ضمنتمناق�شات ح��ول “جدوى �إدخ��ال
عالج اال�ستبدال كحل مالئم لو�ضع
مدمني الأف��ي��ون��ات يف اجلزائر”
وم��ب�ررات ا�ستعماله و�أهميته
يف �إط���ار ال��وق��اي��ة م��ن املخاطر
وت��رق��ي��ة ال�صحة العمومية يف
نظر �أخ�صائيي ال�صحة من خالل
جتربتهم امليدانية وممثلي املجتمع
امل��دين املعاي�شني ليوميات هذه
الفئة املدمنة ،كما مت التطرق �إىل
جملة من التخوفات حول العراقيل
املحتملة عند تطبيق هذا العالج.
 الور�شة الثانية  :تناولت“امل�سائل التنظيمية ال�رضورية
لإدخال عالج اال�ستبدال” ،وطرحت
للنقا�ش ع��دة موا�ضيع تتمحور
حول متطلبات �إدخ��ال هذا النوع
من العالج يف اجلزائر مثل �رضورة
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توفري امل���وارد الب�رشية امل�ؤهلة
م��ن �أط��ب��اء ومم��ار���س��ي ال�صحة
وحتديد نوعية التكوين املنا�سب
ال��ذي �سي�ستفيدون منه وحت�ضري
الن�صو�ص التنظيمية ل�سري هذا
العالج واجل��دول الزمني املالئم
لإدراجه �ضمن املنظومة ال�صحية.
ت��وج��ت �أ����ش���غ���ال امللتقى
مب�صادقة امل�شاركني على جملة
من التو�صيات:
فيما يخ�ص اجلانب التنظيمي
املتعلق ب�صياغة القوانني والتدابري
الالزمة لتوفري عالج اال�ستبدال:
 lو�ضع �إج��راء قانوين يحدد
و�سائل عالج ا�ستبدال الأفيونات
ب��اجل��زائ��ر و�سيمات وخ�صائ�ص
الفئة امل�ستهدفة بالعالج.
� lرضورة حتديد طرق العالج
وكيفية �إدخ��ال وت�سويق الأدوي��ة
لتفادي تهريب املواد ال�صيدالنية
ك�إجراء وقائي احرتازي.
 lو�ضع �إج��راء قانوين يحدد
�صالحيات وم��ه��ام ال�صيدليات
املكلفة بتوزيع الأدوي���ة ومراكز
معاجلة الإدمان لتفادي حتويلها
لأغرا�ض �أخرى غري العالج.
 lو�ضع املبادئ العامة لعالج
ا�ستبدال الأفيونات لتجنب الوقوع
يف تناق�ضات قانونية.
فيما يخ�ص اجلانب العالجي
املتعلق ب��ت��وف�ير و���س��ائ��ل عالج
اال�ستبدال :
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� lأجمع امل�شاركون على �أهمية
�إدخ��ال عالج ا�ستبدال الأفيونات
يف ال��ن��ظ��ام ال�صحي اجل��زائ��ري
و�رضورة توفري متطلباته املادية
والب�رشية ومبا�رشة العالج لهذه
الفئة و�أهمية �إعالمها ب�إيجابيات
اتباع عالج ا�ستبدال الأفيونات.
� lإن�شاء مركز �صحي منوذجي
ك���أول خطوة وجتربة يف اجلزائر
العا�صمة لعالج ا�ستبدال الأفيونات
وتعميم العملية الحقا على ح�سب
الكثافة ال�سكانية من خالل توفري
الإمكانيات الالزمة.
 lاالع���ت���م���اد ع��ل��ى ن��ظ��ام
و�صفات طبية �أكرث �أمنا يف عالج
اال�ستبدال.
 lاحل����ر�����ص ع���ل���ى ت��وف�ير
التكوين بجميع �أ�شكاله  :التكوين
الأكادميي ،التكوين ما بعد التدرج،
ال��ت��ك��وي��ن امل��ت��وا���ص��ل ،التكوين
اال����ض���ايف امل��خ�����ص�����ص ل��ع�لاج
املخدرات خ�صو�صا عالج ا�ستبدال
الأفيونات.
� lإدراج تخ�ص�ص علم االدمان
يف ت��ك��وي��ن الأط���ب���اء العامني
واملتخ�ص�صني وال�صيادلة وكذا
يف التكوين اجلامعي لطلبة الطب
وال�صيدلة.
� lضبط قائمة ب�أ�سماء الأطباء
املرخ�صني من اجلهة املخت�صة
(وزارة ال�صحة) لتقدمي و�صفة
عالج ا�ستبدال الأفيونات حل�سا�سية
هذا النوع من العالج.

امللتقى الأورومتو�سطي

� lإدخال تقنيات حديثة (نظام
معلوماتي) ل�ضبط �رصف الأدوية
املتداولة البديلة للأفيونات.
 lو�ضع ا�سرتاتيجية منظومة
العالج على املدى الطويل.
 lو�ضع دليل توجيهي لفائدة
الأط���ب���اء ل�ل�إج��اب��ة ع��ل��ى كيفية
ا�ستعمال عالج اال�ستبدال.
� lضبط برنامج موحد للعالج
اال�ستبدايل ملدمني الأفيونات يف
�إطار احلد من املخاطر.

م��ن خ�لال ه��ذا امللتقى �أجنز
الديوان ن�شاطا مهما من الن�شاطات
املدرجة �ضمن الربنامج امل�سطر
يف �إطار التعاون الأورومتو�سطي
يف جمال الوقاية من املخدرات،
حيث عرب امل�شاركون عن ارتياحهم
و�إعجابهم باجلهود التي بذلها
الديوان من �أجل توفري كل ال�رشوط
الالزمة لإجناح هذا امللتقى الذي
ب��ح��ث يف �آل���ي���ات �إدخ�����ال عالج
اال�ستبدال �إىل اجلزائر وتنظيمه

يف خطوة هي الأوىل نحو اعتماد
ا�سرتاتيجية للحد م��ن خماطر
ا�ستهالك املخدرات بال�شكل الذي
يتنا�سب مع احلاجة ويتالءم مع
و�ضعية املجتمع ،فهذا امل�رشوع
ي�ستحق تكاثف اجلهود بني قطاع
ال�صحة وال��ع��دال��ة للو�صول �إىل
تدابري عالجية و�آل��ي��ات قانونية
تنظم العالج البديل للأفيونات يف
اجلزائر.

 1تهدف �إىل دعم التعاون وتبادل التجارب يف جمال مكافحة املخدرات والإدمان بني بلدان البحر الأبي�ض املتو�سط والدول الأوروبية الأع�ضاء يفجمموعة بومبيدو ،وت�سعى �إىل تعزيز التفاعل بني ال�سيا�سة واملمار�سة والعلم.
 2جمموعة بومبيدو  GroupePompidouهي منتدى متعدد االخت�صا�ص موجود على م�ستوى �أوروبا� ،أن�شئ �سنة  1971مببادرة من الرئي�س الفرن�سيجورج بومبيدو .ي�سمح للم�س�ؤولني ال�سيا�سيني واملحرتفني والباحثني بتبادل اخلربات والتجارب واملعلومات حول امل�شاكل املتنوعة التي يطرحها االفراط
يف املخدرات واالجتار غري امل�رشوع بها.
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املركز الو�سيطي لعالج املدمنني
بعني متو�شنت
في إطار املجهودات املبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال التكفل
الصحي باملدمنني ،شرعت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات
منذ سنة  2007بإعداد برنامج ميتد على عدة سنوات يهدف إلجناز 53
مركز وسيطي لعالج املدمنني على املستوى الوطني.
تعرف املجلة يف كل عدد مبركز من املراكز
ّ
تعرف
العدد
هذا
ويف
الوطني،
الرتاب
عرب
املوزعة
ّ
باملركز الو�سيطي لعالج املدمنني لعني متو�شنت
الذي افتتح ر�سميا يف  01جويلية  2012من قبل
ال�سيدة وايل والية �سيدي بلعبا�س ،يقع على بعد
ب�ضع مئات من الأمتار من امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية
الدكتور بن زرجب بعني متو�شنت ،وهو مركز للعالج
اخلارجي مفتوح طيلة �أيام العمل يف الأ�سبوع.
التكوين الب�رشي للمركز :
يتكون املركز من :
� 04أطباء �أخ�صائيني نف�سانيني.
 01طبيب خمت�ص يف الأمرا�ض العقلية.
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 01طبيب عام.
� 02أعوان �شبه طبي.
 01عون.
ي��ح��ت��وي امل��رك��ز ع��ل��ى ق��اع��ة للفح�ص و�أخ���رى
لال�سرتخاء مدعمة ب�أرائك مواتية للعالج اجلماعي،
�إ�ضافة �إىل قاعة لعر�ض الأفالم الوثائقية عن الإدمان
على املخدرات وخمرب للتحاليل وقاعة للمراقبة ت�شمل
على �رسيرين.
موقع املركز يكت�سي �أهمية بالغة نظرا لعدة �أ�سباب
منها:
 .1املوقع اجلغرايف للوالية (تبعد ب 80كلم عن
احلدود مع املغرب).
 .2الو�ضع ال�سياحي للوالية.
 .3الهيكل ال�سكاين� :أكرث من  60%من ال�سكان
حتت �سن � 30سنة.
 .4التغريات االجتماعية والثقافية :ن�سيج الأ�رسة
ال�ضعيف.

ن�شاط املركز :
تتمثل م��ه��ام امل��رك��ز يف ا���س��ت��ق��ب��ال ،ومرافقة
الأ�شخا�ص الذين يعانون من الإدمان على مواد �أو من
�إدمان �سلوكي والتكفل بهم طبيا ونف�سانيا.
ويعمل املركز يف هذا الإطار على:
 .1ا�ستقبال وعالج املدمنني بتقدمي الن�صائح لهم
وامل�ساعدة ف�ضال عن توجيههم �إىل هياكل �أخرى.
 .2التن�سيق بني هياكل الرعاية املختلفة مثل
مركز العالج ،ق�سم الطب العقلي ،جمعيات تهدف
للتوعية ،عائالت املر�ضى� ...،إلخ.
 .3تن�شيط حمالت التوعية يف جميع �أنحاء الوالية
(معهد التكوين املهني ،املركز اجلامعي ،الثانويات)...
والتي تهدف بالأ�سا�س للرفع من درجة الوعي خا�صة
لدى فئة ال�شباب باعتباره امل�ستهدف الأول خلطر
املخدرات والإدمان عليها.
 .4القيام ب���دورات حت�سي�سية لفائدة الأزواج
امل�ستقبليني لتوعيتهم ب�أخطار الإدم��ان والأمرا�ض
املنقولة جن�سيا كفريو�س نق�ص املناعة « الإي��دز»
حيث يتلقى املركز من � 07إىل � 08أزواج يف اليوم �أي
ما متو�سطه � 15شخ�ص يوميا.
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املركز الو�سيطي

عند ات�صالنا باملركز الو�سيطي
لعالج املدمنني للتعرف �أكرث على
ن�شاطاته ،تلقينا نب�أ وفاة الدكتور
ق��دادرة ن�رص الدين  -رحمة اهلل
عليه  -عن عمر يناهز � 55سنة،
�إثر حادث مرور باجلزائر يف طريق
عودته يوم  16نوفمرب 2015من
ملتقى علمي دويل بلبنان حول
الإدمان.
الدكتور ق���دادرة ب��د�أ م�شواره
املهني وهو يبلغ من العمر � 25سنة
كطبيب عام بامل�ؤ�س�سة العمومية
لل�صحة اجلوارية لبلدية �سيدي بن
عدة ،عمل بعد ذلك مبديرية ال�صحة
وال�سكان ل��والي��ة ع�ين متو�شنت،
انتقل �إىل اجلزائر العا�صمة ملتابعة
تكوين ي�ؤهله بعد ذل��ك لتحقيق
م��ه��ام امل��رك��ز الو�سيطي لعالج
املدمنني ،عمل كطبيب عام ورئي�س
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م�صلحة م�����س���ؤول ع��ن ن�شاطات
املركز الو�سيطي لعالج املدمنني
التابع للم�ؤ�س�سة العمومية لل�صحة
اجل��واري��ة لعني متو�شنت ،وكان
امل�س�ؤول عن �إع��ط��اء املعلومات
الطبية.
بالإ�ضافة �إىل مهنته الطبية
هو مربمج  ،HTMLمدمج ل�شبكة
الأنرتنت وم�صمم جرافيك ع�صامي
منذ �سنة .2005
قام الدكتور ق��دادرة بت�صميم
�أول موقع �إل��ك�تروين مو�ضوعي
حول ظاهرة املخدرات والإدمان
عليها يف اجلزائر ،املوقع له �أهمية
كبرية مل��ا ي��وف��ره م��ن معلومات
وخ��دم��ات متعلقة ب��امل��خ��درات،
الإدم��ان ،مراكز العالج�...إلخ ،كما
يحتوي على م�ساحة للم�ساعدة
املتبادلة وت��ب��ادل الأف��ك��ار التي
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متكن الأ�رس من التعبري عن �آرائهم
وطرح الأ�سئلة ق�صد احل�صول على
دعم �أف�ضل.
�شارك الدكتور قدادرة يف الكثري
من امللتقيات الدولية والوطنية
املتعلقة بالإدمان على املخدرات،
بالإ�ضافة �إىل م�ساهمته يف تن�شيط
العديد من احلمالت التح�سي�سية
على م�ستوى والية عني متو�شنت
ق�صد تزويد اجلمهور مبعلومات
عن خماطر املخدرات ،وكذا الرفع
من درجة الوعي خا�صة لدى فئة
ال�شباب.
رح��ل ال��دك��ت��ور ق����دادرة ن�رص
الدين ،ولكن ترك وراءه الكثري من
الأعمال التي �ستبقى �شاهدة على
جهوده من �أجل التح�سي�س ،الوقاية
وكذا عالج املدمنني ،فرحمة اهلل
عليك يا دكتور.

مركز عالج الإدمان

مركز عالج الإدمان
مب�ست�شفى فران�س فانون بالبليدة
إن جناح مراحل عالج املدمن تعتمد
باألساس على توفر عامل اإلرادة لدى
املريض للتخلص من السموم املسيطرة
على عقله وجسده هذا ما أكدت عليه
السيدة شعالل رشيدة طبيبة عامة مبركز
عالج اإلدمان مبستشفى فرانس فانون
بالبليدة  ،حيث يعرف هذا املركز إقبال
يومي لطالبي العالج يقدر بأكثر من 30
مدمن من مختلف الواليات املجاورة،
منهم من هو موجه من مراكز عالج
وسيطية (الشراقة ،باب الواد  ،فوكة
احملمدية) ومنهم من هو موجه عن طريق
القضاء (األمر بالعالج) ومنهم من هو
مصحوب من طرف أولياءه وعائلته إال
أنهم يشتركون في قاسم مشترك وهي

إرادتهم في العالج ورغبتهم في العودة
الى حياتهم الطبيعية وكلهم ندم على
ماقترفوه بحق أنفسهم.
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العالج املنا�سب للمخدر
امل�ستهلك ���س��واء ك��ان القنب
الهندي �أو امل��ؤث��رات العقلية
�أو الهريوين �أو �أنواع �أخرى
من املخدرات من �أجل حتديد
موعد بداية العالج الإقامي
باملركز.

يتوفر ه��ذا امل��رك��ز على 40
�رسيرا خا�ص بفئة الذكور و10
للن�ساء �إ�ضافة �إىل وج��ود قاعة
ريا�ضة وق��اع��ة �أل��ع��اب وملعب ًا
ومكتبة ملمار�سة ن�شاطاتهم
الرتفيهية  ،يعرف مر�ضى مركز
عالج الإدمان بالبليدة ا�ستهالك
الكيف املعالج بن�سبة كبرية ثم
تليها الأقرا�ص املهلو�سة وبدرجة
�أق��ل م��ادة الكوكايني وم�ؤ�رشات
عقلية �أخرى.
مراحل العالج :
ح��ددت م��دة ال��ع�لاج الإقامي
ب 21يوم ًا وهي مدة كافية لإزالة
مفعول املخدرات وهناك حاالت
�أخرى ت�ستدعي املكوث لأكرث من
ذلك وهذا راجع ح�سب املخت�صني
لنوع امل��خ��درات وم��دى ت�أثريها
ع��ل��ى ���ص��ح��ة امل��ري�����ض وم���دى
ا�ستجابته للعالج  ،وبعد  21يوم ًا
من العالج يغادر املري�ض املركز
مع متابعته للعالج ومراقبة ذلك
مراقبة ن�صف �شهرية ثم �شهرية.
20

 lامل��رح��ل��ة الأوىل تو�صف
للمدمن �أدوية للتخفيف من �أعرا�ض
احل��رم��ان ال��ت��ي تتملك املري�ض
وت��دع��ى «مرحلة االن��ف��ط��ام» �أي
التوقف عن تناول ال�سموم،
 lاملرحلة الثانية املتعلقة
بالعالج النف�سي ال��ذي تقوم به
خمت�صة نف�سية باملركز ،ويكون
ّ
ذلك مرة يف الأ�سبوع.
خ�����ص�����ص��ت م�����ص��ل��ح��ة ع�لاج
الإدم����ان �أي���ام الأح���د والثالثاء
والأربعاء ال�ستقبال املدمنني من
�أجل فح�ص خارجي فقط  ،حيث
يعر�ض امل��ري�����ض على خمت�ص
الأم��را���ض العقلية ملعرفة نوع
امل��خ��در م��ن �أج��ل و�صف العالج
املنا�سب للمخدر امل�ستهلك �سواء
كان القنب الهندي �أو امل�ؤثرات
العقلية �أو الهريوين �أو �أنواع �أخرى
من املخدرات من �أجل حتديد موعد
بداية العالج الإقامي باملركز.

جملة الوقاية و املكافحة  -العدد 2016 / 02

و �أو�ضحت الدكتورة �شعالل
ر�شيدة �أن هناك من املدمنني من
يعاجلون دون الإق��ام��ة باملركز
و هذا من خالل القيام بزيارات
�أ�سبوعية ثم �شهرية وه��ذا نظرا
لعدم توفر املركز على عدد كبري
من اال��سرة م�شريا �إىل �أن تلقي
املدمن العالج وه��و باملركز له
عدة ايجابيات �أهمها �إبعاده عن
املغريات التي قد ت���ؤدي به �إىل
العودة �إىل الإدمان وت�شجيعه على
�أخ��ذ العالج ال�لازم به مثله مثل
احلاالت التي تقا�سمه نف�س امل�شكل
ما يعطيه � إ ح�سا �سا با ال طمئنا ن
وي�ساعده على موا�صلة رحلته
العالجية للتخل�ص من الإدمان.
الطاقم الطبي امل�رشف على
العالج :
�أك���د ال��دك��ت��ور عبد الرحمان
حبيبا�ش رئ��ي�����س م��رك��ز عالج
الإدم����ان �أن ه��ذا الأخ�ي�ر يحوي
على طاقم طبي متنوع من اجل

مركز عالج الإدمان

التكفل ال�ل�ازم باملري�ض �سواء
على ال�صعيد ال�صحي �أو النف�سي و
االجتماعي ل�ضمان جناح العملية
ال��ع�لاج��ي��ة ح��ي��ث جن��د خمت�صني
يف الأمرا�ض العقلية وخمت�صني
نف�سانيني وخمت�صني اجتماعيني
و�أطباء عامني ،يعر�ض املري�ض
من خالل حلقات العالج املربجمة
على املخت�ص االجتماعي ،يتم
من خالله التعرف على جتارب
املدمنني مع مر�ض الإدم���ان و
املخدرات حيث تعد فر�صة للتحدث
و االعرتاف ب�أخطائهم وبخطورة
مارتكبوه يف حق �أنف�سهم لتدارك
وت�صحيح ذلك حيث تعد هذه اخلطوة
مهمة لأن االعرتاف باخلط�أ ي�ساعد
على ح�سب املخت�صني بدرجة
كبرية يف تقدم العالج و الو�صول
�إىل مرحلة ايجابية لإجناح العالج
وهو م�ؤ�رش يحدد مدى ا�ستجابة
املر�ضى للعالج ،ه��ذه املرحلة
�أي�ضا ت�سلط ال�ضوء على الأ�سباب
التي دفعت ب�شباب يف مقتبل العمر
لتجرع مرارة هذه ال�سموم فمنهم
من دفعت بهم على �سبيل املثال ال
احل�رص ما جاء على ل�سان طالبي
العالج بامل�صحة البطالة و الفراغ
� ،أ�صدقاء ال�سوء  ،الت�رسب املدر�سي
 ،طالق الوالدين  ،الفقر  ،التفكك
الأ�رسي االغت�صاب...................الخ.
ال�صعوبات ال��ت��ي يتلقاها
املخت�صون امل�رشفون على العالج
باملركز

� lأو�ضح الدكتور عبد الرحمن
حبيبا�ش �أن قدرة ا�ستقبال املركز
تفوق �أع���داد املدمنني الوافدين
على امل��رك��ز حيث ت�ضاعف هذا
العدد خالل ال�سنوات الأخرية وهذا
راجع ح�سبه لعدم توفر الواليات
التي يقطنون بها على مثل هذا
النوع من املراكز با�ستثناء مركز
واحد ب�سيدي ال�شحمي بوهران ما
يتعذر عليهم ا�ستقبال مر�ضى لعدم
توفر �أ�رسة �شاغرة �أما فيما يخ�ص
املراكز الو�سيطية فهي الأخ��رى
تعاين بع�ض النقائ�ص .
 lتق�صري دور ال��ع��ائ��ل��ة يف
م�����س��اع��دة امل��دم��ن ع��ل��ى �إع����ادة
االندماج يف املجتمع بعد خ�ضوعه
وخروجه من املركز
للعالج
لأنه هناك حاالت عرفت انتكا�سة
وع����ادت �إىل ت��ن��اول امل��خ��درات
ووجدت �صعوبة يف االندماج يف
املجتمع من جديد.
 lم�شكل التهاب الكبد الفريو�سي
هذا ج��راء احلقن الناقلة للعدوى
وامل�سببة يف انت�شار ممر�ض ال�سيدا
�أي�ضا.
�ضحايا املخدرات
الإدم����ان ال ي��ف��رق ب�ين ال�سن
واجلن�س و اللون  ،فالكل لن ي�سلم
من قب�ضته �إذا م�ضى على دربه
 ،ويف ه��ذه ال�سطور ن�ستعر�ض
ح��االت م��ن ق�ص�ص مدمنني مع
رح��ل��ة التعاطي ب���أن��واع��ه ،علها
تكون �سبي ًال للتوعية ،وليدرك من

ي�سلكون هذا الطريق مدى ال�رضر
الذي يلحقونه ب�أنف�سهم وب�أ�رسهم
من جراء �سلوكهم .
ومن بني احلاالت التي التقينا
بها �صدفة وهي ت�ستعد ملغادرة
امل�صلحة بعد مكوثها  21يوم
للعالج الآن�سة (م .م) البالغة 37
�سنة ،قادمة من والية داخلية ذات
م�ستوى التا�سعة ابتدائي  ،مدمنة
على تعاطي الكيف املعالج وهذا
من �سنة  ، 2005موظفة مب�ؤ�س�سة
خ��ا���ص��ة و ال��ت��ي �أرج��ع��ت �سبب
تعاطيها للمخدرات �إىل تعر�ضها
لالغت�صاب هاته اجل��رمي��ة التي
�سببت لها حالة نف�سية �صعبة
فكانت البداية مع الإدم��ان حيث
اقرتحت لها �إحدى �صديقتها كمية
من الكيف املعالج و�أوهمتها ب�أنها
ت�ساعدها على تخطي حالتها
ون�سيان م�صيبتها � ،إال �أن هذا احلل
ح�سب املتحدثة مل يزدها �إال تعقيدا
وت�شابكا حلالتها النف�سية و املادية
فقد خ�رست كل ماكانت جتمعه
من �أم��وال حيث �أنفقتها يف �رشاء
الكيف وفقدت بذلك و�ضيفتها ،
�إ�ضافة �إىل تدهور حالتها ال�صحية
 ،فاالقدر كتب لها حياة جديدة من
خ�لال �أن��ا���س وجهوها �إىل مركز
عالج الإدمان التي مل تكن تعرف
عنه �شيء و �أنها �أدرك��ت �رضورة
العالج م�ؤخرا بعدما قا�ست الويل
من جراء هذه ال�سموم التي نخرت
ج�سدها ال�ضعيف و بعد دخولها
للمركز و�أخذها حل�ص�ص العالج
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مركز عالج الإدمان

املنا�سبة  ،كلها �أمل لإع��ادة بناء
م�ستقبلها �إال �أن الظروف كانت لها
باملر�صاد فلم جتد من ينفق عليها
لت�شرتي ال��دواء وخا�صة �أنها من
عائلة فقرية  ،فعرفت انتكا�سة ثانية
و بعد م��رور �أك�ثر من �سنة قررت
�أن حتاول من جديد و�أن تتوب هلل
عز وجل وتتوكل عليه لأنه القادر
على �شفائها وع��اودت االلتحاق
بامل�صحة وبنربة التحدي و الأمل
فارقناها �آخذين وعدا منها �أنها
�ست�سمعنا �أخبارا جيدة عنها �آملني
يف حتقيق ذلك.

�أم��ا ال�سيد ( و .و) البالغ من
العمر  27من العا�صمة من عائلة
مثقفة ومي�سورة احل��ال موظف
مب�ؤ�س�سة خا�صة  ،فقد اجنرف نحو
ع��امل امل��خ��درات ،ب�سبب معاناته
من طفولة م�ضطربة اثر خالفات

22

يومية بني الأب و الأم �إ�ضافة �إىل
�صحبته ال�سيئة ،فاحلي الراقي الذي
يقطن فيه اليخلوا من �شاب ح�سب
ت�رصيحه ال يتعاطى نوع من �أنواع
املخدرات وك�أنه �شيء عادي و ال
يدعو للتعجب  ،تعر�ض �إىل انهيار
ع�صبي جراء املهلو�سات التي كان
يتعاطها والذي لفت انتباهنا انه
يعرف وي�سمي كل �أنواع امل�ؤثرات
العقلية حتى اجلديدة منها ويدرك
جيدا خطورتها و�أعرا�ضها حيث
اخ�برن��ا �أن��ه��ا ت�سبب ل��ه تهي�ؤات
وو���س��او���س دف��ع��ت ب��ه يف �إح��دى

امل����رات �إىل ��ض�رب ���ش��اب حتى
املوت �ضنا منه انه ينظر �إىل �أمه
و�أخ��ت��ه الالتي ك��ان ي�صطحبهما
يف ال�����ش��ارع ف��ه��ذه احل��ال��ة التي
يعي�شها جراء ت�أثري هذه احلبوب
ح�سب املخت�صة حالة �صعبة جدا
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�إال �أن يف وجود العالج املنا�سب
و االن�ضباط والتقيد بالدواء �سمح
لهذا املري�ض التخل�ص التام من
هذه ال�سموم يف ج�سده ولكن يف
و جود نف�س البيئة ال ي�ستحيل �أن
يعرف انتكا�سة �أخرى و هذا ما حدث
حقيقة لهذا ال�شاب وبعد م�ضي �أقل
من �سنة وجد نف�سه يف م�ستنقع
املخدرات مرة �أخرى ونظرا للدور
ال��ذي تلعبه العائلة يف ت�صويب
�سلوكات �أفرادها وجد ( م م) نف�سه
مرة ثانية بامل�صحة وهو مدركا
متاما الالم�س�ؤولية التي حتلى بها
اجت��اه نف�سه واجت��اه عائلته التي
�سبب لها معاناة نف�سية يف عديد
املرات و بالرغم من ذلك مل تتخلى
عنه ولن تتخلى عنه فعائلته نقطة
حتول يف حياته مبديا �إرادة كبرية
للتخل�ص من هذه ال�سموم خا�صة
ح�سبه يف وجود طاقم طبي يلعب
دوره على �أمت وجه من خالل توفري
الظروف و الإمكانيات املخ�ص�صة
لهذا الغر�ض .
ه��ات��ان احل��ال��ت��ان ع�ب�را عن
حزنهما ال�شديد على ما فاتاهما
متمنني جتاوز فرتة العالج لتحقيق
�أحالمهم  ،كما يتطلعون لت�سخري
�شبابهم فيما يفيد م�ستقبلهم
وم�ستقبل بلدهم ،ويختموا �أن
رحلتهم م��ع الإدم���ان مل يفكروا
ي��وم��ا يف االن��ت��ح��ار لأن ال���وازع
الديني كان يردهم عن ذلك ويبقى
التم�سك بالدين دواء لكل داء و�أن
العربة ملن يعترب.

كلمـــة العـــدد

نعم للحياة
ال للمخدرات
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مراكز عالج الإدمان
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كلمـــة العـــدد

Oui à la Vie
Non à la Drogue
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تكرميا لروح الفقيد

تكرميا لروح
الفقيد الربوفي�سور حممد
ال�صالح العيديل
فقدت الساحة العلمية
والطبية في اجلزائر
واحدا من أطبائها
األخصائيني البارزين
وهو البروفيسور
العيدلي محمد الصالح
الذي وافته املنية بداية
شهر نوفمبر  2015بعد
صراع طويل مع املرض.
حيث يعد املرحوم من
أوائل األطباء الشرعيني
الذين تكونوا سنوات
الثمانينات حني مت
فتح أول مصلحة
للطب الشرعي مبركز
استشفائي جامعي في
اجلزائر.

ح�صل ال�بروف��ي�����س��ور العيديل
حممد ال�صالح على درجة الدكتوراه
يف الطب �سنة  1975بعد م�شوار
ج��ام��ع��ي ع���رف خ�لال��ه التفوق
والنجاح حيث متيز بفطنته وذكائه
احل���اد .ليوا�صل م�ساره العلمي
ال��ذي كلل باحل�صول على �شهادة
ال��درا���س��ات الطبية املتخ�ص�صة
يف ال��ط��ب ال����شرع��ي �سنة 1980
وهو تخ�ص�ص قليل االنت�شار يف
اجلزائر .ليعني بعد �سنتني طبيبا
()maître assistant titulaire

بامل�ست�شفى اجلامعي م�صطفى
ب��ا���ش��ا �أي����ن زاول م��ه��ام��ه �إىل
غ��اي��ة  1996وه��ي ال�سنة التي
ع�ي�ن ف��ي��ه��ا �أ����س���ت���اذا يف الطب
( )professeur en médecineورئي�سا
مل�صلحة الطب ال�رشعي بامل�ست�شفى
اجلامعي حممد ملني دباغني (مايو
�سابقا) بباب الواد� ،أين كان ي�رشف
باقتدار ولعدة �سنوات على عمليات
الت�رشيح ومعاينة خمتلف احلاالت
الناجمة عن احل���وادث �أو �أعمال
العنف مما مكنه من الوقوف ب�شكل
م�ستمر على تطور خمتلف �أ�شكال
العنف يف املجتمع اجلزائري.

ك��ان للفقيد ح�ضور ب��ارز يف
جم���ال التعليم ال��ع��ايل والبحث

العلمي حيث كان �أ�ستاذا جامعيا
وباحثا يف خمتلف املوا�ضيع ذات
ال�صلة بعلم االج��رام ،العنف ،علم
ال�ضحايا ،الطب العقلي ال�رشعي
والإدم�������ان وال���ت���ي ح��ر���ص من
خاللها على درا�سة وحتليل الآفات
االجتماعية املوجودة يف املجتمع
اجل���زائ���ري .وب���امل���وازاة م��ع ذلك
كان يف �سعي دائم لإثراء وتطوير
معارفه من خالل متابعته للعديد
من الدورات التكوينية يف اخلارج
ال�سيما يف جمال االدمان وهو ما
�أهله لإدارة املركز الو�سيطي لعالج
املدمنني مب�ست�شفى باب الواد ،وهي
مهمة �أخ��رى كر�س لها املرحوم
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جهده ووقته النت�شال ال�شباب من
براثن االدم��ان ،حيث �أن مظاهر
العنف التي كان يقف عليها من
خ�لال عمله كطبيب �رشعي هي
يف جزء منها ذات عالقة مبا�رشة
باملخدرات.
�إن التزام الفقيد بامل�س�ؤوليات
املنوطة به مل مينعه من االنخراط
يف ال��ع��م��ل اجل��م��ع��وي م��ن خالل
«اجلمعية الوطنية للوقاية من
امل��خ��درات»  ،A.P.T.التي كان
ي��ر�أ���س��ه��ا وال��ت��ي ت�شكلت نواتها
الأوىل �سنة  1996باملوازاة مع
�إن�شاء وزارة ال�صحة وال�سكان لأول
م�صلحة للوقاية وعالج الإدمان
على م�ستوى م�ست�شفى فران�س
فانون بالبليدة .ولقد �سعى املرحوم
من خ�لال ت�أ�سي�س ه��ذه اجلمعية
والتي ت�ضم حوايل ثالثني ع�ضوا
يف خمتلف التخ�ص�صات� ،إىل القيام
28

بدور مكمل لعمل املركز الو�سيطي
ل��ع�لاج امل��دم��ن�ين وبغ�ض النظر
عن ن�شاطات التح�سي�س وتوعية
ال�شباب ح��ول �أخ��ط��ار املخدرات
تقوم اجلمعية باملرافقة الطبية
واالجتماعية للمدمنني وامل�ساعدة
يف تطوير البحوث وعقد امللتقيات
العلمية يف ه��ذا امليدان وتنظيم
الدورات التكوينية لفائدة الأطباء
العامني والأخ�صائيني النف�سانيني
واالج��ت��م��اع��ي�ين وامل�����ش��ارك��ة يف
ت�أطري الطلبة اجلامعيني لتح�ضري
�شهادة اللي�سان�س يف علم النف�س،
�إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف احل�ص�ص
الإذاعية والتلفزيونية.
�إن امل�سار التكويني العايل
ال��ذي حظي ب��ه امل��رح��وم وتعدد
املهام والن�شاطات امليدانية التي
ك��ان ي��ق��وم بها يف جم��ال الطب
ال�رشعي وعالج املدمنني واحلركة
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اجل��م��ع��وي��ة ج��ع��ل��ت م��ن��ه خبريا
وطنيا يقوم بتن�شيط العديد من
املحا�رضات داخل وخارج الوطن.
ويف ه��ذا الإط��ار ربطت املرحوم
عالقة وثيقة بالديوان الوطني
ملكافحة املخدرات و�إدمانها حيث
عمل طيلة �سنوات عديدة وب�شكل
متوا�صل مع الديوان ،ورافقه يف
العديد من الن�شاطات التي قام
بها ومل يبخل بتقدمي خربته خدمة
لل�صالح ال��ع��ام .ورغ��م معاناته
الطويلة مع املر�ض مل مينعه ذلك
م��ن موا�صلة عمله ال����د�ؤوب �إىل
�آخر حلظة يف حياته تاركا وراءه
م�شوارا حافال باالجنازات العلمية
التي ال ميكن �أن نوفيها حقها عرب
هذه ال�سطور.
رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه ف�سيح جنانه
وجعله قدوة ح�سنة ملن عرفه.

الـمـجـتـمـع الـمـدنـي

في إطار مد التواصل مع
املجتمع املدني بصفة
عامة واحلركة اجلمعوية
بصفة خاصة ،سوف
تعرض املجلة النشاطات
التي برزت في مجال
مكافحة املخدرات
والوقاية منها ،لتسليط
الضوء على مختلف
املتدخلني في هذا املجال
واملبادرات الشخصية
الصادرة عن إرادة واعية
بضرورة املشاركة
اإليجابية في امليدان
من أجل الوقاية من
املخدرات.
ففي ه��ذا ال��ع��دد ن��ق��دم م��ا مت
�إع�لام��ن��ا ب��ه م��ن ن�شاط املكتبة
البلدية ال�شهيد مو�سى ب��ن فرح
بعني التوتة عن طريق امل�س�ؤول عن
املكتبة ،وعر�ض تلخي�ص مل�ساهمة
م�س�ؤويل اجلمعية الوالئية ملكافحة
املخدرات لل�شباب لوالية عنابة،
يبني �أهم الن�شاطات التي �أجنزتها
اجلمعية.

الـمـجـتـمـع الـمـدنـي
والوقاية من املخدرات

م��ع الإ���ش��ارة �إىل �أن الديوان
يركز با�ستمرار على دور احلركة
اجلمعوية ك�رشيك فعال يف امليدان
مل�����س��ان��دة تنفيذ اال�سرتاتيجية
ال��وط��ن��ي��ة ملكافحة امل��خ��درات،
و�سوف تلقى كل مباردة �إيجابية
عناية الديوان لها لإ�ضافة قوة
فعاليتها.
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الـمـجـتـمـع الـمـدنـي

القافلة التح�سي�سية الإعالمية حول
�آفة املخدرات للمكتبة البلدية عني التوتة
والية باتنة
في إطار اإلحتفاالت
تعترب مكتبة البلدية ال�شهيد مو�سى
املخلدة لستينية إندالع
بن فرحي الكائن مقرها بحي حمادة
بلدية عني التوتة والية باتنة ،مكتبة
الثورة التحريرية
  2014/1954ومتاشيا مع للمطالعة تابعة للبلدية تعمل على مدار
البرنامج السنوي للموسم الأ�سبوع من ال�ساعة الثامنة �صباحا
�إىل غاية ال�ساعة الرابعة والن�صف
الثقافي 2015/2014
وحتت رعاية رئيس املجلس م�ساءا �أن�ش�أت �سنة  2012وهي تقوم
بالإ�ضافة لن�شاطها الرئي�سي بن�شاطات
الشعبي البلدي لبلدية
فرعية متنوعة ،وير�أ�سها حاليا ال�سيد
عني التوتة ،نظمت مكتبة بن تواتي مبارك مدير املكتبة.
البلدية الشهيد موسى
�إن ت��ف�����ش��ي ت�����داول امل���خ���درات
بن فرح بعني التوتة قافلة
و�إنت�شارها بني كافة �رشائح املجتمع
حتسيسية إعالمية حول
وا�ستهداف فئة ال�شباب خ�صو�صا
آفة املخدرات جابت كل تعد ظاهرة �إجتماعية خطرية تواجه
الثانويات املوجودة عبر املجتمعات وتهدد كياناتها ،ولهذا
تراب البلدية حتت شعار وجب التخفيف من حدتها وحماولة
« صديقي  ..ال للمخدرات» ال�سيطرة عليها للحيلولة دون تفاقمها
 ،وذلك في الفترة املمتدة من ب��و���ض��ع الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات واخلطط
 01إلى  05فيفري  .2015ملواجهة خطورة هذه الظاهرة.
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واملجتمع اجل��زائ��ري ك��غ�يره من
املجتمعات �إدراك���ا منه خلطورتها
عمل على تعزيز اجلهود املبذولة يف
حماربة هذه الآفة مبا يف ذلك ت�شجيع
امل���ب���ادرات املختلفة ال��ه��ادف��ة �إىل
التوعية واملقدمة عن طريق الفاعلني
يف املجتمع املدين.
بادرت املكتبة البلدية �إىل تنظيم
قافلة حت�سي�سية �إعالمية يف الو�سط
املدر�سي موجهة �إىل تالميذ الثانويات
امل��وج��ودة عرب ت��راب البلدية ملدينة
عني التوتة� .ساهم فيها كل من مديرية
الرتبية لوالية باتنة ،الديوان الوطني
ملكافحة امل��خ��درات و�إدم��ان��ه��ا� ،أمن
دائرة عني توتة ،كتيبة الدرك الوطني
لدائرة عني توتة� ،إذاعة باتنة اجلهوية،
اجلمعية الوالئية للإعالم والإت�صال
بالو�سط ال�شباين ل��والي��ة امل�سيلة،
مديرية ال�ش�ؤون الدينية والأوق��اف
لوالية باتنة.

القافلة التح�سي�سية الإعالمية

ت�ضمن برنامج القافلة عدة فعاليات من معار�ض
وحما�رضات مع توزيع مطويات على التالميذ وعر�ض
�أ�رشطة فيديو حول �آفة املخدرات ،وهذا وفق الأهداف
امل�سطرة خاللها املتمثلة يف توعية وحت�سي�س �أكرب
عدد من التالميذ للحفاظ على �صحتهم عرب التعريف
مبخاطر �آف��ة امل��خ��درات من جهة ،وتلقينهم ثقافة
امل�صلحة العامة عرب تدريبهم على ممار�سة �آليات
حت�سي�سية حول هذه االفة من جهة �أخرى.
فعلى مدار خم�سة �أيام رفقة التالميذ وم�ؤطري
القافلة ا�ستهلت الفرتة ال�صباحية برفع العلم الوطني
وب�إلقاء الكلمة الرتحيبية لكل من مدير امل�ؤ�س�سة
الرتبوية وممثل رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية
عني التوتة.

وتوا�صلت بافتتاح املعر�ض التح�سي�سي حول �آفة
املخدرات امل�شتمل على ثالثة �أق�سام :الق�سم الأول
معر�ض يف �شكل �إجابة ملجموعة من الأ�سئلة التي قد
تطرح يف الدهن حول املخدرات وتعاطيها وكيفية
الت�رصف� ،أما الق�سم الثاين فهو عبارة عن معر�ض
لل�صحف املتعلق باملخدرات عرب اجلزائر ل�سنة 2014
ويف الق�سم الأخ�ير عر�ضت ح�صيلة الإح�صائيات
املتعلقة بع�رش �أ�شهر الأوىل من �سنة  2014دائما
اخلا�صة ب�آفة املخدرات يف باجلزائر.
هذه املعار�ض ا�ست�ؤنفت �أثناء الفرتة امل�سائية
بعر�ض ل�صور حت�سي�سية و�رشيط فيديو حول هذه الآفة
مع توزيع مطويات وق�صا�صات على التالميذ.
وبخ�صو�ص املحا�رضات التي تناولها �أ�ساتذة
خمت�صون يف الفرتة امل�سائية ج��اءت على ال�شكل
التايل:
حما�رضة حول «املخدرات من وجهة نظر الدين
الإ�سالمي» قدمها �إمام م�سجد العتيق ممثال ملديرية
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف لوالية عنابة.
ومداخلة حول «قمع ا�ستهالك املخدرات واالجتار
غري امل�رشوع فيها» قدمت من طرف قائد ال�رشطة
الق�ضائية ممثال عن �أمن دائرة عني توتة.
وحما�رضة بعنوان «امل��خ��درات والوقاية منها»
ن�شطها ممثل كثيبة الدرك الوطني لدائرة عني توتة.
وفيما يتعلق بعالج املدمنني والوقاية منها فكانت
من تن�شيط الأ�ستاذ لقمان رحمون �أ�ستاذ مبعهد �شبه
طبي عني توتة.
تخللتها نقا�شات و�أ�سئلة التالميذ الذين تفاعلوا
معها و�أبدوا اهتماما باملو�ضوع ،بعدها �ألقى مدير
املكتبة كلمته اخلتامية.
وقد رافقتها تغطية �إعالمية يومية ملجريات القافلة
عرب �إذاع��ة باتنة اجلهوية وعلى �صفحة التوا�صل
الإجتماعي الفاي�سبوك اخلا�ص باملكتبة.
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 bibliotiotheque ain toutaاملرفق ب�صور
وتغطية �شاملة ،دون ن�سيان �صدور بع�ض املقاالت
واحل���وارات على �صفحات اجلرائد كجريدة ال�شعب
اجلزائرية باللغة العربية وجريدة  L’ESTباللغة
الفرن�سية.
للعلم ف�إن �إ�شارة انطالق القافلة كانت من ثانوية
ال�شهيد عبد الرحمان بو�شمال يوم  01فيفري 2015
ا�ستفاد منها  543تلميذ ،ووجه خاللها ال�سيد مدير
الثانوية ممثال عن مديرة مديرية الرتبية لوالية
باتنة كلمة ترحيبية وكلمة موجهة للتالميذ بعنوان
«التدخني واملخدرات يف الو�سط املدر�سي» ،كما كان
هناك ح�ضور �رشيف لرئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
لبلدية عني التوتة الذي قام هو الأخر ب�إلقاء كلمة يف
املو�ضوع.
ثم انتقلت القافلة �إىل باقي امل�ؤ�س�سات الرتبوية
�أين كانت املحطة التالية بثانوية الرائد ال�سعيد عبيد
حي ال�شافات يوم  02فيفري � 2015إذ تزامنت مع
تنظيم دورة ريا�ضية لكرة اليد ،ا�ستفاد خاللها 690
تلميذ من هذه القافلة.
وا�ستمرت الفاعليات يوم  03فيفري  2015بثانوية
مو�سى يحياوي من خالل ا�ستفادة  817تلميذ.
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وقد عرفت ثانوية ال�شهيد معا�ش ابراهيم ح�ضور
�رشيف للنائب الأول لرئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
لبلدية عني التوتة مع توزيع جوائز على املتفوقني
الأوائ��ل يف الدرا�سة قدمتها �إدارة الثانوية يوم 04
فيفري .2015
اختتمت القافلة يوم  05فيفري  2015يف ثانوية
ال�شهيد حممد الطاهر قروري بح�ضور �رشيف للنائب
الأول لرئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية عني
التوتة وا�ستفادة  1021تلميذ من هذه الفعاليات.
ف�ضال على توفر الت�أطري املحكم ب  19منظم
متيزت القافلة بالتنظيم اجليد ،وال��ذي �شارك فيه
الطاقم الرتبوي لكل ثانوية متت زيارتها.
ويف هذا ال�صدد وجه مدير املكتبة �شكره على جناح
هذه القافلة لكل املحا�رضين وامل�ساهمني فيها ،وكذا
ملدير دار الثقافة لوالية باتنة وللأمني العام لبلدية
عني توتة...
وبعد النتائج الإيجابية التي مل�سها املنظمون
للقافلة ال �سيما زيادة االهتمام لدى املتمدر�سني �أكد
ال�سيد ه�شام حممدي املكلف بخلية الإعالم والربجمة
�أن املكتبة تعتزم وتنوي القيام بتكرار مثل هذه
الأن�شطة �أثناء ال�سنة القادمة عام  2016للتح�سي�س
بخطورة هذه الآفة التي تهدد م�ستقبل وحياة �أبنائنا.

اجلمعية الوالئية ملكافحة املخدرات

اجلمعية الوالئية ملكافحة
املخدرات للشباب لوالية
عنابة  ALCTJهي
جمعية إجتماعية ثقافية
محلية اعتمدت بتاريخ
 07سبتمبر2005
ويترأسها حاليا السيد
مولى عبد الرحمان،
وتتألف اجلمعية من
كفاءات علمية متعددة
التخصصات من
إطارات وموظفني على
سبيل املثال مختص في
علم األوبئة ،أطباء،
نفسانيني ،مختصني في
علم اإلجتماع.
تتكون اجلمعية الوالئية من
 22ع�ضوا �شابا ي�شكل (� )07سبعة
منهم �أع�ضاء املكتب امل�سري لها،
وال��ذي��ن يجتمعون ك��ل  3ثالثة
�أ���ش��ه��ر تقريبا لت�سطري الربامج
والن�شاطات ،بالإ�ضافة لتواجد
م��رب�ين خمت�صني فيها تابعني
ملديرية ال�شباب والريا�ضة ،ومن
بني الأع�ضاء املنت�سبني �إليها ال�سيد
جواد ر�ضوان الذي يعد متخ�ص�ص

اجلمعية الوالئية ملكافحة
املخدرات لل�شباب لوالية عنابة

Association de Lutte contre la
Toxicomanie de la Wilaya de Annaba

يف حفظ ال�صحة العمومية (علم
الأوبئة) مب�صلحة الوقاية ملديرية
ال�صحة وال�سكان لوالية عنابة
ورئي�سا جلمعية فتح لن�شاطات
ال�شباب والرتبية ال�صحية لوالية
عنابة يف ذات الوقت.
و يبلغ ع��دد املنخرطني بها
�أك�ثر م��ن � 190شخ�ص م�شارك
يف ن�شاطات اجلمعية مبا فيهم
مدمنون متنح لهم بطاقة �صديق
اجلمعية مبجرد االنت�ساب �إليها
وف��ق القانون الأ�سا�سي اخلا�ص
باجلمعية.

يظهر لنا جليا من ا�سم اجلمعية
�أن هدفها الرئي�سي هو الوقاية من
املخدرات ومكافحتها حيث ترتكز
اجلمعية على عدت �أهداف �أبرزها:
الإعالم والتح�سي�س والتوعية حول
�آف��ة امل��خ��درات وخماطر الإدم��ان
عليها� ،إىل جانب تنظيم الأي��ام
الإعالمية وامللتقيات ملكافحة
امل��خ��درات والإدم���ان عليها ،كما
تهدف �إىل التكفل النف�سي والطبي
باملدمنني ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم
ن�����ش��اط��ات ري��ا���ض��ي��ة وثقافية
ملكافحة املخدرات.
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ف��ف��ي �إط����ار حتقيق �أه��داف��ه��ا ت��ق��وم اجلمعية
بن�شاطات متنوعة من قوافل ومعار�ض ،وت�أطري
م��ك��ون�ين ،و�أي���ام حت�سي�سية ب��خ��رج��ات ميدانية،
وتوزيع املطويات ،وخميمات �صيفية ذات ن�شاطات
ريا�ضية...وغريها .فهي من خالل ن�شاطها تركز على
�أهمية التوعية والتح�سي�س والوقاية ،و�أهمية جانب

العالج من حيث التكفل باملدمنني وامل�صاريف
املرتبطة به من حلظة �إ�ستقبال املدمن وتوجيهه
للعالج �إىل غاية متاثله لل�شفاء.
وهذا بالتعاون مع �رشكائها االجتماعيني من
الهيئات وامل�ؤ�س�سات كوزارة ال�شباب والريا�ضة،
ال��دي��وان الوطني ملكافحة امل��خ��درات و�إدمانها،
مديرية ال�شباب والريا�ضة لوالية عنابة ،ديوان
م�ؤ�س�سات ال�شباب لوالية عنابة
 ،ODEJ Annabaخلية حماية
الأح���داث ل��ل��درك الوطني ،خلية
فرقة مكافحة املخدرات للأمن
ال��وط��ن��ي ل��والي��ة ع��ن��اب��ة ،وايل
والي����ة ع��ن��اب��ة ،ر�ؤ����س���اء دوائ���ر
واملجل�س ال�شعبي البلدي لبلديات
والي��ة عنابة ،مديرية الن�شاط
الإجتماعي لوالية عنابة� ،إذاعة
عنابة وغريهم من الفاعلني يف
املجتمع املدين.
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تهتم اجلمعية وتتكفل ب��ح��االت الإدم����ان على
املخدرات املت�صلة بها عن طريق الإعالم والتح�سي�س
مع �ضمان ال�رسية عند مرافقة املدمنني للعالج من
املخدرات وت�أثرياتها ال�سلبية بالتن�سيق مع م�ست�شفى
فرانز فانون البليدة ومع املركز الو�سيط ملكافحة
املخدرات بعنابة يف �إطار االتفاقية املربمة معه.
تعمل اجلمعية ع��ل��ى تن�شيط
عملية التح�سي�س والتوعية ملكافحة
املخدرات جلل العمليات الهامة التي
نظمتها مديرية ال�شباب والريا�ضة
ودي��وان م�ؤ�س�سات ال�شباب لوالية
ع��ن��اب��ة ،ح��ي��ث ت��ن��ف��ي��ذ اجلمعية
م�����ش��اري��ع��ه��ا ال���ك�ب�رى امل�برجم��ة
واملمول من طرفها.
وحول عملها مع خلية الو�سائل
ال�سمعية الب�رصية التابعة لديوان
م�ؤ�س�سات ال�شباب لوالية عنابة،

اجلمعية الوالئية ملكافحة املخدرات

ف���إن اخللية تعمل يف مهمة ر�سمية مع اجلمعية
على تغطية ومتابعة القوافل التح�سي�سية والتوعوية
حول �آفة املخدرات ومكافحتها ح�سب الربنامج
امل�سطر للقافلة ويتم �إجناز و�إنتاج �أقرا�ص م�ضغوط
من �أ�رشطة مكافحة املخدرات لعر�ضها �أثناء جتوال
القافلة ،وت�ستعمل اخللية
�آالت رقمية لإعداد �صور
و�أ�رشطة فيديو ملختلف
الفعاليات والن�شاطات
املتعلقة ب��امل��خ��درات
ق���������ص����د ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا
ومتابعتها بالتعاون
مع اجلمعية وم�شاركة
ديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب
لوالية عنابة.
كما حتظى اجلمعية مبرافقة كل من خلية حماية
الأحداث للدرك الوطني وخلية فرقة مكافحة املخدرات
للأمن الوطني لوالية عنابة خالل ن�شاطاتها وب�صفة
خا�صة يف اخلرجات امليدانية التح�سي�سية التوعوية.
وبخ�صو�ص �صلتها بالديوان الوطني ملكافحة
املخدرات و�إدمانها الذي طاملا حر�ص على تدعيم
ن�شاط املجتمع املدين عرب الرتاب الوطني ،تعد اجلمعية
ال������والئ������ي������ة
مل����ك����اف����ح����ة
امل�������خ�������درات
لل�شباب بوالية
عنابة م��ن بني
اجل���م���ع���ي���ات
امل��ت��واج��دة يف
اجلهة ال�رشقية
ل��ل��وط��ن والتي
هي على ات�صال
م�ستمر به و�سبق
له التعامل معها

وامل�ساهمة يف ن�شاطاتها يف
العديد من املنا�سبات ،ناهيك
على م�شاركتها يف امللتقيات
امل��ن��ظ��م��ة م��ن ق��ب��ل ال��دي��وان
املوجهة للجمعيات كملتقى
�إعداد امل�شاريع املنظم من � 18إىل  20ماي 2009
يف والية باتنة والندوة الوطنية مع املجتمع املدين
التي متت يف �سيدي فرج باجلزائر يومي  12و13
نوفمرب  ،2014فاجلمعية قامت بتطبيق املعلومات
واخلربة التقنية امل�ستقاة واملكت�سب منها يف حمالتها
التوعية والتح�سي�س.
وننوه هنا �إىل وجود بع�ض اجلمعيات التي قدمت
الكثري يف مكافحة الظاهرة من خالل حمالت التح�سي�س
والتوعية للتعريف ب�آثارها ال�سلبية يف �صحة الفرد
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الدولة ،حتفيز الطاقات اخلالقة ،وحتفيز املدمنني
للعدول عن هذه الآفة الدخيلة على جمتمعنا ،جعل
احلركة اجلمعوية �رشيكا �إ�سرتاتيجيا يف املجال�س
البلدية والوالئية ،و�إن�شاء املجال�س الإ�ست�شارية
للحركة اجلمعوية حمليا ووطنيا.

واملجتمع فحقيقة �أن �آفة املخدرات هي نتيجة
تراكمات للم�شكالت العديدة التي يعاين منها
ال�شباب كعدم توفري له و�سائل الرتفيه ،والتعلم،
والتوا�صل بالقدر الكايف� ،إ�ضافتا �إىل هذا ال�سكن
والبطالة ،وع��دم توظيف الو�سائل امل�ؤثرة يف
�أو�ساط ال�شباب مع تعدد الإغ���راءات ،زد �إليها
م�شكلة امل�ؤثرات القوية التي تتالعب ب�شبابنا ،ما
حالت دون وقاية �شبابنا من �آفة املخدرات ب�سبب
املعاجلة غري ال�سليمة للو�سائل امل�ؤثرة يف ال�شباب
للعدول عنها.
وح�سب ر�أي اجلمعية ف�إن �أف�ضل ال�سبل لتفعيل
ن�شاط احلركة اجلمعوية يكون عرب امللتقيات العلمية،
تبادل اخلربات بني الواليات ومع دول �أخرى ،ت�شجيع
املبادرات اخلالقة ،دعم اجلمعيات حمليا ووطنيا من
خالل بناء امل�شاريع اجلمعوية وتدعيمها من طرف
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ولهذا ت�سعى اجلمعية للح�صول على تدعيم ال�سلطات
املحلية خا�صة لإجناح حمالت التوعية والتح�سي�س،
بالإ�ضافة �إىل توفري الو�سائل البيداغوجية ال�رضورية،
التكوين املتوا�صل ،التحفيز لل�شباب ،و�إ�رشاك املدمن
يف احلياة اجلمعوية يف عملية مكافحة املخدرات.

اجلمعية الوالئية ملكافحة املخدرات

ومن جهتها ترغب اجلمعية يف تطوير املكا�سب
املعارفية يف جماالت الآث��ار ال�سلبية للمخدرات يف
الفرد واملجتمع ،والتوا�صل الإجتماعي ،وو�سائل الرتبية
ال�صحية يف �إجناح حمالت التوعية والتح�سي�س.

ولقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية و�سنة  2015العديد
من الن�شاطات املتنوعة للجمعية مب�ساهمة عدة هيئات
جت�سيدا ملبد�أ ال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا يف ذلك
من قوافل حت�سي�س وتوعية ملكافحة املخدرات م�ست
عدد كبري من ال�شباب ومت جتنيد و�إ��شراك عدد كبري
منهم يف العملية التي �شملت جل بلديات والية عنابة،
كما مت خاللها تن�شيط دور ال�شباب بوالية عنابة يف
�إطار التن�سيق الكامل مع م�ؤ�س�سات الدولة لل�شباب،

وحت�سي�س وتوعية لفائدة ال�شباب حول خماطر تعاطي
املخدرات مع تنظيم العديد من الن�شاطات البارزة ذات
الطابع التح�سي�سي التكويني والثقايف ،ودائما بتن�سيق
العمل مع دي��وان م�ؤ�س�سات ال�شباب لوالية عنابة
وبالتعاون مع خلية حماية الأحداث للدرك الوطني
يف مكافحة املخدرات.
ويف حو�صلة لن�شاطات اجلمعية يف اخلم�س
�سنوات املا�ضية فقد عرفت ال�سنوات املا�ضية ما بني
 2009و 2014حركية فعالة م�ستمرة من طرف
اجلمعية نورد فيما يلي بع�ضا منها:
الن�شاطات الثقافية والعلمية:
فنجد مثال يف �إطار �أبواب املفتوحة على اجلمارك
خالل �شهر �أفريل � 2009شاركت اجلمعية يف تنظيم
معر�ض حول املخدرات وتوزيع مطويات ومب�شاركة
�أطباء نف�سانيني.
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وبعد ترب�ص ن�شطه خمت�ص يف علم الأوبئة
و�أطباء نف�سانيني لتكوين � 20شاب من � 10إىل 12
نوفمرب  2009مب�رسح الهواء الطلق للتمهيد للقافلة
التح�سي�سية التوعوية التي جابة دور ال�شباب يف عدد
من البلديات بوالية عنابة ،يف حملة مدعمة من وزارة

ال�شباب والريا�ضة رفقة �رشكائها الفاعلني و�إذاعة
عنابة للدعاية وللإ�شهار لها من الفرتة املمتدة من
 17نوفمرب � 2009إىل  09فيفري  ،2010لتختتم
العملية يف حفل ختامي ي��وم  04مار�س 2010
بتوزيع �شهادات تكرميية للم�شاركني فيها.
ويف نف�س ال�سياق �أجنزت العديد من القوافل التوعية
والتح�سي�س من �أفة املخدرات املت�ضمن معر�ض متنقل،
عر�ض فيديو ،وتوزيع املطويات املوجهة للمواطنني
ولل�شباب وللتالميذ �سواء يف دور ال�شباب �أو ال�ساحات
الثورة �أو يف الأماكن العمومية لبلديات والية عنابة
من � 17أكتوبر � 2011إىل  15نوفمرب  2011ومن
� 22إىل  30نوفمرب  2011وخالل كل من �شهر
جانفي و�شهر �أكتوبر من �سنة  ،2012ومن � 10إىل
 18ففري  2013ومن � 23إىل  28فيفري .2014
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�أما من � 26إىل غاية � 30أكتوبر  2014فقد مت
القيام بقافلة حت�سي�سية وتوعوية ملكافحة الإدمان
على املخدرات والتدخني يف �أو�ساط ال�شباب بوالية
عنابة �ضمت معر�ضا وعر�ض �رشيط فيديو وتوزيع
 4000مطوية حت�سي�سية بو�سط مدينة عنابة ودور
ال�شباب واملراكز الثقافية لوالية عنابة مب�ساهمة
كل من وايل والي��ة عنابة ،رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوالئي لوالية عنابة ،رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
لبلدية عنابة ،مديرية ال�شباب والريا�ضة لوالية
عنابة ،ديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب لوالية عنابة ،الديوان
الوطني ملكافحة املخدرات و�إدمانها ،مديرية ال�صحة
وال�سكان لوالية عنابة ،خلية حماية الأحداث للدرك
الوطني ،خلية حماية الأحداث للأمن الوطني� ،إذاعة
عنابة املحلية.

اجلمعية الوالئية ملكافحة املخدرات

الن�شاطات الرتفيهية والريا�ضية:
عمدت اجلمعية مبنا�سبة القوافل التح�سي�سية �إىل
حت�سي�س الأطفال وال�شباب من خالل تنظيم �ألعاب
فكرية وترفيهية وتنظيم دورات ريا�ضية ملكافحة
املخدرات مبنا�سبة افتتاح املو�سم ال�صيفي بالتن�سيق
مع جمعيات �صديقة يف �سنة  .2009وامل�شاركة يف
القافلة الوطنية ال للمخدرات املنظم من طرف جمعية
قدماء الك�شافة الإ�سالمية اجلزائرية مبقر الأمن لوالية
عنابة  28مار�س  ،2013مع امل�شاركة الدورية
يف تنظيم خميم الأمل باملوا�سم ال�صيفية يف بلدية
�شطايبي.

الن�شاطات الإعالمية والتكوينية :
تنظم اجلمعية ن�شاطات �إعالمية وتكوينية لل�شباب
يف �إطار مكافحة املخدرات على مدار ال�سنة بوا�سطة
م�ساعدة التالميذ يف �إعداد البحوث حول املخدرات،
وكذا الطلبة اجلامعيني عن طريق منحهم مطويات
و�أقرا�ص م�ضعوطة ملو�ضوع املخدرات ،فقد مت مثال
�سنة  2013بتعاون مع خلية الو�سائل ال�سمعية
الب�رصية لدى ديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب لوالية عنابة
�إنتاج �أربعة �أقرا�ص امل�ضغوط من �أ�رشطة مكافحة
املخدرات لعر�ضهم �أثناء جتوال القوافل .كما �أ�صدرت
اجلمعية العديد من املقاالت ال�صحفية حول ظاهرة
املخدرات بوالية عنابة.
ي�ضاف �إيل ذل��ك الأي����ام ال��درا���س��ي��ة التكوينية
والأب���واب املفتوحة التي من بينها اليوم الدرا�سي
والتكويني حول �آفة املخدرات والإدم��ان عليها من
� 09إىل � 10سبتمرب 2011مب�شاركة  90م�شارك من
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ونذكر �أي�ضا تغطية الدورة التدريبية
ملكافحة امل��خ��درات و�إدم��ان��ه��ا وحول
مكافحة الأمرا�ض اجلن�سية يف �أو�ساط
ال�شباب املوجهة لل�شباب يومي 26
و 27جانفي  2014يف املركز الرتفيه
العلمي بهدف تكوين جمموعة �شبانية
للتوعية والتح�سي�س ملكافحة املخدرات

�أع�ضاء اجلمعية منهم �شباب و�أخ�صائيون نف�سانيون،
واليوم الدرا�سي وحت�سي�سي للإعالم والتح�سي�س من
�أف��ة امل��خ��درات يف الو�سط ال�شباين ي��وم  05مار�س
 2013بجامعة باجي خمتار البوين عنابة ،وتنظيم
الأيام التح�سي�سية لفائدة ال�شباب بالتعاون مع الأمن
الوطني يومي  24و� 25سبتمرب  2013حتت �شعار «ال
للمخدرات نعم لل�شغل».
دون �أن نن�سى فعليات الأب��واب املفتوحة حول
الإدمان على املخدرات بالتن�سيق مع مديرية الن�شاط
الإجتماعي لوالية عنابة على م�ستوى مركز �صغار
املكفوفني لوادي الفر�شة ببلدية عنابة �شهر دي�سمرب
. 2012
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يف �أو�ساط ال�شباب عرب قطاع دور ال�شباب بلديات
عنابة ومركز الرتفيهي العلمي عنابة.
يف جمال �إحياء املنا�سبات
ت�شارك اجلمعية يف العديد من املنا�سبات الوطنية
والدينية �سواء مع جمعيات �أو مع بلدية عنابة �أو مع
ديوان البلدي للثقافة وال�سياحة لبلدية عنابة �أهمها:
عيد الطفولة -عيد الإ�ستقالل -ذكرى �إندالع الثورة
اجلزائرية -الإحتفال بليلة  27من �شهر رم�ضان-
الإفتتاح الر�سمي للمو�سم ال�صيفي .وعلى �سبيل املثال
�إحياء عيد امل��ر�أة يف  08مار�س  2009و مبنا�سبة
ذكرى اندالع الثورة التحريرية  1نوفمرب �أعدت حملة
توعية وحت�سي�س للمواطنني وال�شباب والتالميذ �شهر
نوفمرب  ،2012ويف مدة ثالثة �أيام حت�سي�سية

اجلمعية الوالئية ملكافحة املخدرات

�إنطالق من  18نوفمرب  2014وزع��ة اجلمعية
 2800مطوية تخليد لذكرى ال�شهيد الرمز باجي
خمتار ولليوم العاملي حلقوق الطفل بالتعاون مع
مديرية الأمن الوطني لوالية عنابة.
هذا وت�ساهم اجلمعية يف جل الأي��ام الإعالمية
املنظمة م��ن ط��رف دي���وان م�ؤ�س�سات ال�شباب من
خالل قوافل و�أيام �إعالمية ملكافحة «داء ال�سيدا –

امل��خ��درات -التدخني» وتتمثل امل�شاركة يف عمل
مطويات واملعلقات وعمل الالفتات.
احتفاال باليوم العاملي ملكافحة التدخني مثال مت
القيام ب�أيام حت�سي�سية وقوافل ،كفعاليات يوم 31
ماي  2010واحلملة التح�سي�سية التوعية على م�ستوى
دور ال�شباب وق�رص الثقافة والفنون حممد بو�ضياف
املتواجد ببلدية عنابة من � 27إىل  31ماي 2011
ومن � 29إىل  31ماي  2013وقافلة مكافحة التدخني
بدور ال�شباب يومي � 30إىل 31ماي  2014بتوزيع
 3000مطوية.

كما قامت �أي�ضا ب�إجناز قافلة حت�سي�سية توعوية
يف �أو�ساط ال�شباب من � 08إىل  26جوان  2010مع
�سرب ل�ل�آراء بوا�سطة �إ�ستبيان الذي �أعدته اجلمعية،
و�إعداد قوافل التح�سي�س والتوعية ملكافحة املخدرات
�إحياءا لليوم العاملي ببلدية عنابة وعرب بلديات والية
عنابة يف الفرتات املمتدة من � 20إىل  26جوان
 2011ومن � 24إىل  26جوان  2012ومن � 23إىل
 27جوان .2013
�أم��ا يف  24ج��وان  2014وعلى م��دار � 03أيام
حتت رعاية وايل والية عنابة نظم امللتقى اجلهوي
حول الآفات االجتماعية يف �أو�ساط ال�شباب مب�شاركة
ممثلني عن اجلمعيات ال�شبانية ل 10والي��ات عرب
الوطن وتوزيع  6000مطوية.

وخالل �إحيائها لليوم العاملي ملكافحة املخدرات
من � 20إىل  26ج��وان  2009بتن�سيق مع الديوان
الوطني مكافحة املخدرات وخلية الدرك الوطني نظمت
اجلمعية حملة حت�سي�سية جابت عدة وبلديات من والية
عنابة مت عر�ض �أفالم فيديو وتوزيع مطويات و�إ�شهار
الفتات.
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املخدرات والوقاية من حوادث املرور يف �أو�ساط
ال�شباب للتوعية والتح�سي�س حول �آفة املخدرات
والوقاية من ح��وادث امل��رور يف �أو�ساط ال�شباب
ببلدية �شطايبي ،فخالل الفرتة من � 10إىل 15
جويلية  2012ا�شتمالت على معر�ض متنقل ،عر�ض

الن�شاطات اخلا�صة باملو�سم ال�صيفي
يف �سنة  2009مثال قامت اجلمعية بالتن�سيق
م��ع  ODJبتنظيم عملية حت�سي�سية وا�سعة
بال�شواطئ مدينة عنابة طيلة �شهر �أوت ووزعت من
خاللها املطويات واملل�صقات.
وع��ن ( خميم الأمــل ) املنظم �سنويا ب�صفة
دوري���ة خ�لال املوا�سم ال�صيفية ملكافحة الآف��ات
الإجتماعية وب�صفة خا�صة ظاهرة الإدم���ان على
املخدرات حتت �شعار اخلـط الأحمر من قبل اجلمعية
الوالئية ملكافحة املخدرات لل�شباب لوالية عنابة
بالتعاون مع بع�ض اجلمعيات ودور ال�شباب لوالية
عنابة ،يف �شكل قافلة حت�سي�سية وتوعوية حول �أفة

فيديو ،وتوزيع املطويات وتنظيم دورة يف كرة القدم
موجه للم�صطافني واملنخرطي يف دور ال�شباب� ،أما
يف الفرتة املمتدة من � 13إىل � 22أوت  2013فوجه
مل�صطافني ومنخرطي دار ال�شباب والناقلني.
ن�شاطات اجلمعية خالل �سنة 2015
متا�شيا مع برنامج اجلمعية امل�سطر لن�شاطات
�سنة  2015املت�ضمن عر�ض �أ�رشطة متنوعة متعلق
ب�أ�رضار تعاطي املخدرات و�إدمانه يف �أو�ساط ال�شباب
وب���أ��ضرار التدخني على ال�صحة ،واملرفق بتوزيع
مطويات تهدف �إىل التوعية ال�صحية من �أ�رضار تعاطي
املخدرات و�إدمانه وكذا �أ�رضار التدخني وال�شي�شة.
مت �إق��ام��ة ي��وم درا���س��ي ح��ول �سبل ال��وق��اي��ة من
املخدرات و�إدمانها يف م�ؤ�س�سة بيار ماري كوري
عنابة يوم  25فيفري  ،2015ولت�شمل ن�شاطاتها
�أي�ضا خرجات ميدانية ب�أحياء مدينة عنابة لإحياء
لكل من اليوم العاملي «ال للتدخني» يومي  30و31
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م��اي  2015ح��ول الوقاية م��ن خماطر التدخني
و�أ��ضراره يف داخل املركز الرتفيه العلمي ،و�إحياء
اليوم العاملي ملكافحة ظاهرة املخدرات عرب القافلة
التوعية والتح�سي�س ملكافحة ظاهرة املخدرات يف
�أو�ساط ال�شباب بكل من مركز الرتفيهي العلمي ري�س
�صالح و�شاطئ ريزي عمر مبدينة عنابة وهذا يومي
 25و 26جوان .2015
وعن املو�سم ال�صيفي فقد �أجنز (خميم الأمــل)
للتوعية والتح�سي�س حول �أفـــة املخدرات والوقاية
من حوادث املرور يف �أو�ساط ال�شباب ببلدية �شطايبي
من  30جويلية �إىل � 06أوت  ،2015من تنظيم
اجلمعية الوالئية ملكافحة املخدرات لل�شباب لوالية
عنابة وجمعية ترقية مواهب ال�شباب ودار ال�شباب
احلجار لوالية عنابة حتت �شعار اخلـط الأحمر.

يف املجتمع بف�ضل تعرف املواطنني عليها وعلى
ن�شاطاتها وم�ساهماتها وزيادة الوعي لديهم.

ومن � 15إىل  18نوفمرب  2015جابت القافلة
التوعية والتح�سي�س ملكافحة املخدرات يف �أو�ساط
ال�شباب دور ال�شباب املتواجدة عرب بلديات والية
عنابة.
للإ�شارة ف���إن اجلمعية عند قيامها بالتح�سي�س
والتعريف بها كانت تواجه يف ال�سابق �صعوبات عدة
ولكنها حاليا لديها ح�ضور وقبول جماهريي جيد

فعرب التح�سي�س والتوعية والقوافل املنجز من
طرف اجلمعية ،ترى هذه الأخرية �أنها حققت بع�ضا
من �أهدافها الرئي�سية من خالل جتاوب ال�شباب املدمن
و�إت�صاله باجلمعية لطلب التدخل وامل�ساعدة يف التكفل
ال�صحي مب�شكلة الإدمان لديهم وتوجيههم �إىل مراكز
ق�صد العالج.
وعن امل�شاريع امل�ستقبلية لها فهي تنوي الإ�ستمرار
يف ن�شاطاتها مع القيام مببادرات يف والية عنابة،
وتعتزم اجلمعية فتح فروع لها يف  03بلديات وهي
بلدية العلمة وال�رشفية و�سيدي عمار خالل ال�سنة
اجلارية.
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قافلة التوعية والتح�سي�س
ملكافحة املخدرات يف
�أو�ســـاط ال�شباب عرب قطاع
دور ال�شباب بوالية عنــابة
من � 15إىل  18نوفمرب 2015
نظمت قافلة التوعية والتحسيس ملكافحة املخدرات في أوساط الشباب عبر دور
الشباب املتواجدة ببلديات والية عنابة ،انطالقا من جتسيد وتنفيذ العمليات الكبرى
املبرمجة واملمول من طرف مديرية الشباب والرياضة لوالية عنابة ،واملتعلقة بتطبيق
ما جاء في مشروع اجلمعية الوالية ملكافحة املخدرات للشباب لوالية عنابة ،بالتعــاون
مع ديوان مؤسسات الشباب لوالية عنابة ومبسـاهمـة كل من فرقة حماية األحداث
للدرك الوطني بعنابة وفرقة مكافحة املخدرات ألمن والية عنابة وإذاعة عنابة ومشاركة
قطاع دور الشباب املتواجدة في عدد من بلديات والية عنابة.
44
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بالإ�ضافة �إىل توزيع مطويات
حت�سي�سية خ��ا���ص��ة ملكافحة
امل���خ���درات وال��وق��اي��ة وتقدمي
ن�صائح لل�شباب واملوطنني من
خمتلف �رشائح املجتمع اجلزائري
يف خرجاتها امليدانية.
و�إىل ج��ان��ب امل�شاركة
امليدانية لفرقة حماية الأحداث
للدرك الوطني بعنابة ولفرقة
مكافحة املخدرات لأمن والية
عنابة ،قام بالت�أطري خمت�صني
و�أطباء نف�سانيني و�شباب م�ؤطر
منخرطني يف اجلمعية.
وللحد من خماطر املخدرات
ال��ت��ي �أ���ض��ح��ت ظ��اه��رة تنخر
جمتمعنا وخا�صة فئة ال�شباب،
�أعدت اجلمعية الوالئية ملكافحة
املخدرات لل�شباب لوالية عنابة
ب��رن��اجم��ا ث��ري��ا ع��ل��ى م�ستوى
بلديات العلمة وال�رشفة وعنابة،
يف كل من دارال�شباب بهلويل
عالوة ببلدية العلمة ودار ال�شباب
بوعزدية ال�سعيد ببلدية ال�رشفة
ودار ال�شباب عالط م�سعود بحي
 5جويلية عنابة ومركز الرتفيه
العلمي ال�شهيد راي�����س �صالح
بو�سط مدينة عنابة.

ويف هذا ال�سياق تنقل فريق
عمل من خلية الو�سائل ال�سمعية
من النواحي النف�سية ال�صحية
الب�رصية لدى ديوان م�ؤ�س�سات
والإجتماعية ،وبعر�ض �رشيط
ال�شباب لوالية عنابة مبعداته
ف��ي��دي��و حت�سي�سي ح���ول �آف���ة
رفقة �أع�ضاء اجلمعية ل�ضمان
امل���خ���درات ب�شتى �أ�شكالها،

�إ���س��ت��ه��ل ه����ذا ال�برن��ام��ج
ب���إق��ام��ة معر�ض متنقل حول
�أثار املخدرات و�صوره املرعبة
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�إيقاظ عامل التحفيز لديهم بوا�سطة حت�سي�سهم
وتوعيتهم و�إ�رشاكهم يف تغيري �سلوكاتهم ،كما
هدفت القافلة �إىل �إثراء العملية التكوينية بالأفكار
النرية يف �سبيل مكافحة تعاطي املخدرات و�أثارها
ال�سيئة على ك��ل ��شرائ��ح املجتمع وك��ذا تدريب
ال�شباب امل�ؤطر يف �سبل الإت�صال والتوا�صل والعمل
اجلماعي لبلوغ الغايات املرجوة.

تغطية �إعالمية لفعاليات القافلة ،فخالل الفرتة
املمتدة من � 15إىل  18نوفمرب  2015مت توزيع
ما يقارب  1450مطوية مع توفري خمتلف الو�سائل
البيداغوجية.
وه��ذا بغر�ض اكت�ساب ال�شباب املعلومات
ال����ضروري��ة ح��ول �أ��ض�رار الإدم���ان على تعاطي
املخدرات ب�شتى �صورها و�سبل الوقاية منها ،مع
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