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يتوا�صل االهتمام بظاهرة انت�صار املخدرات يف املجتمع، ويرتفع �صدى نداء الراأي العام 

ال�صارخ كرد فعل من اأجل الوقاية من املخدرات والتكفل باملدمنني.

يف اأغلب االأحيان الدافع الن�صغال الراأي العام بهذه الظاهرة يبقى اأ�صا�صا التخوف من انحدار 

واحد اأو اأكرث من االأ�رسة اأو العائلة اأو املقربني يف هاوية املخدرات مبختلف اأنواعها، ومن ورطة 

االإدمان مع اخللل الكياين الذي ينجم عنه.

كلنا معنيون   « اجلماعي ب  ال�صعور  وانبعث  اخلطر،  هذا  احلماية من  اإىل  احلاجة  فتولدت 

باملخدرات«.

تعمل خمتلف القطاعات على تنفيذ ن�صاطات تهدف اإىل الوقاية بالتح�صي�س والتوعية من 

خطر املخدرات، كما ت�صهر على تنفيذ برامج التكفل �صحيا، اجتماعيا وثقافيا باملدمنني، وترافق 

املجتمع املدين بتدعيم احلركة اجلمعوية النا�صطة عرب الرتاب الوطني.

 ت�صعى جميعها لتحقيق نتائج بناءا على برامج متنوعة وم�صتهدفة.

النطاق  �صواء يف  املجال  هذا  النا�صطني يف  الإمكانية  بالن�صبة  االإ�صكال مطروح  يظل  لكن 

املوؤ�ص�صاتي اأو اجلمعوي عن مدى تقييم اأثر برنامج وحتليل فعاليته، حتى ميكن االإعتماد عليه 

كمرجع وتن�صيبه كحجرة يف البناء القاعدي مل�صار العمل من اأجل حتقيق االأهداف امل�صطرة يف 

مواجهة ظاهرة املخدرات يف املجتمع.

املالحظ اأن اأغلب الن�صاطات التي تعمل خا�صة يف جمال الوقاية من املخدرات تتميز بطابع 

منا�صبي، االأمر الذي ي�صعف فعاليتها. باالإ�صافة اإىل اإنعدام االإ�صتمرارية البناءة يف تنفيذ �صيا�صة 

الوقاية.

التي  البالغة  االأهمية  رغم  منها  والوقاية  املخدرات  ملكافحة  املختلفة  الن�صاطات  تظل   

علمي  م�صتوى  ذات  قدرات  املتنوعة،  االأحداث  يف  للم�صاهمة  الب�رسية  القدرات  وتعبئة  تثريها، 

رفيع واإرادة وعزم، لكن تبقى انفرادية وبدون تخطيط اإ�صتمرارية الن�صاط. حيث اأن االإ�صتمرارية 

يف ن�صاط معني ي�صمح بنمو االأفكار وتدعيم قدرة التاأثري، دون ذلك يبقى الن�صاط منعزال، حمدود 

الفعالية، �صعيف يف االإقناع وبعيد عن االأهداف امل�صطرة.

الوقاية من  للعمل يف جمال  امل�صرتكة  االأ�صا�صية  القواعد  اإر�صاء  اأجل  نتجند من  اأن  علينا 

املخدرات باالإنفتاح على وجود االآخر، بالتن�صيق من اأجل االإثراء دون خ�صية من االإختالف، ما 

دام االإختالف والتنوع م�صدر قوة يف العمل امل�صرتك، حتى نزيل العزلة ونتجنب اجلمود وت�رسب 

املكت�صبات املحققة.

اإعداد : قدا�ش غنية 

كلمـــة العـــدد



يف هذا العـــدد :

 2016  / جملة الوقاية و املكافحة - العدد 02  4

16

27

30

 44

االإ�رساف العام :

غنية قدا�س

مديرة الوقاية واالإت�صال

بالديوان الوطني ملكافحة

املخدرات واإدمانها

هيئة التحرير :  

غزالة خاير

جازية دهمي

اأ�صماء �صعيد

حفيظة مغني

ت�صميم : 

املوؤ�ص�صة الوطنية لالإت�صال

و الن�رس و االإ�صهار

فرع اإت�صال و اإ�صارات

التن�صيق الفني :

نور الدين بوزارتي 

للمرا�صلة

الديوان الوطني ملكافحة

املخدرات و اإدمانها

ق�رس م�صطفى با�صا، 06 �صارع

االإ�صتقالل اجلزائر العا�صمة 

الهاتف : 18 50 51  23 )0( 213    
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يف هذا العـــدد :

03

11

19

29

33

كلمة العدد

عالج االإدمان مب�صت�صفى فران�س فانون بالبليدة.

املجتمع املدين والوقاية من املخدرات.

اجلمعية الوالئية ملكافحة املخدرات لل�صباب لوالية عنابة.

امللتقى االأورومتو�صطي حول عالج ا�صتبدال االأفيونات.

االجتماع اخلام�س والع�رسون لروؤ�صاء االأجهزة الوطنية املعنية

 باإنفاذ قوانني املخدرات يف اإفريقيا )HONLEA(  -اجلزائر-

قائمة املراكز الو�صيطية لعالج املدمنني باجلزائر.

تكرميا لروح الفقيد الربوفي�صور حممد ال�صالح العيديل.

القافلة التح�صي�صية االإعالمية حول افة املخدرات.  

القافلة التوعية و التح�صي�س ملكافحة املخدرات يف اأو�صـــاط ال�صباب

يف هذا العـــدد : 
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االجتماع اخلام�س والع�شرون

ممثلو  االجتماع  يف  �صارك  وقد 

جانب  اإىل  اإفــريــقــيــة،  دولـــة   19
ممثلي مكتب االأمم املتحدة املعني 

 6 ممثلي  اإىل  اإ�صافة  باملخدرات، 

دولية  هيئات  و  اأوروبـــا  من  دول 

لل�رسطة اجلنائية  الدولية  )املنظمة 

)INTERPOL( واملركز االفريقي 

االرهاب  حول  والبحوث  للدرا�صات 

مراقبني  ب�صفتهم   )CAERT(

ال   ــــرباء يف جمـــال مــكــافــحــة  وخ

خمدرات. 

ــاع يف  ــم ــت ـــذا االج ويـــنـــدرج ه

مكتب  عمل  برنامج  تنفيذ  اطــار 

باملخدرات  املعني  املتحدة  االأمم 

يعد  فهو   ،)ONUDC( واجلرمية 

املكتب  لهذا  تابعة  اقليمية  اآلية 

وخا�صة بقارة اإفريقيا وينعقد مرة 

يف ال�صنة.

جلدول  وفقا  الأ���ش��غ��ال  مت��ح��ورت 

اأعمال الجتماع حول :

يتعلق  فيما  الراهنة  احلالة    l

االإقليمي  االإقليمي ودون  بالتعاون 

على مكافحة االجتار باملخدرات.

التي  الــتــو�ــصــيــات  تنفيذ    l

ــالــث  ــث ــا االجـــتـــمـــاع ال ــده ــم ــت اع

االجتماع اخلام�س �الع�سر�ن لر�ؤ�ساء
 االأجهزة الوطنية املعنية باإنفاذ قوانني املخدرات

 يف اإفريقيا )HONLEA(  -اجلزائر-

احتضنت اجلزائر أشغال 
االجتماع ال25 لرؤساء 
األجهزة الوطنية املعنية 
بإنفاذ قوانني املخدرات 

بإفريقيا في الفترة 
املمتدة ما بني 14 و 18 

سبتمبر 2015 بقصر 
األمم – اجلزائر العاصمة. 
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االجتماع اخلام�س والع�شرون

باإنفاذ  املعنية  الوطنية  االأجهزة  لروؤ�صاء  والع�رسون 

قوانني املخدرات، اأفريقيا.

ب�صاأن  العمل  وخطة  ال�صيا�صي  االإعالن  متابعة   l

التعاون الدويل �صوب ا�صرتاتيجية متكاملة ومتوازنة 

للدورة  حت�صرًيا  العاملية،  املخدرات  م�صكلة  ملواجهة 

املخدرات  م�صكلة  ب�صاأن  العامة  للجمعية  اال�صتثنائية 

العاملية املزمع عقدها يف عام 2016.

بثالث  فرق،  ثالثة  بني  الدرا�صة  موا�صيع  وحددت 

موا�صيع خمتلفة ذات االأهمية االإقليمية : 

لالإجتار  للت�صدي  الة  فعَّ ا�صرتاتيجيات  اأ-و�صع 

بالقّنب.

ــرى  االأخ والو�صائل  احلـــدود  مراقبة  بـ-بتدابري 

الالزمة ملنع االجتار باملخدرات.

تباين  فيها  مبــا  الق�صائية،  ج-الــتــحــديــات 

الت�رسيعات والعقوبات و قدرات اال�صتدالل اجلنائي.

فيما يخ�ش �شري اأ�شغال الجتماع :

دامت االأ�صغال خم�صة اأيام، قدمت خاللها التدخالت 

وتليت  لها  امل�صطر  العمل  برنامج  وفق  واملحا�رسات 

خاللها  مت  امل�صتوى،  رفيعة  وحما�رسات  مبناق�صات 

تهريب  املتعلقة مبكافحة  املوا�صيع  العديد من  بحث 

املخدرات يف افريقيا.
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االجتماع اخلام�س والع�شرون

كما اأجريت مناق�صات من طرف 

فرق العمل حول موا�صيع الدرا�صة 

املذكورة اأعاله وعر�صت يف اجلل�صة 

العامة اأهم امل�صائل املطروحة.

فعالة  ا�شرتاتيجيات  و�شع   - اأ 

للت�شدي للإجتار بالقنب : 

ــارب  ــاركــون جت ــص عــر�ــس املــ�

القنب  زراعة  مكافحة  يف  بلدانهم 

نحو  على  به  ــار  واالجت واإنتاجه 

غري م�رسوع، وتطرقوا اإىل العراقيل 

تلك  �صيما  ال  يواجهونها  التي 

املتعلقة ب�صعف التن�صيق وتبادل 

املعلومات بني م�صالح املكافحة، 

التنمية  �صيا�صات  تطبيق  �صعوبة 

العلمية  املعطيات  نق�س  البديلة، 

به،  واالجتــار  القنب  زراعــة  حول 

كما اأكدوا على �رسورة بذل جهود 

اأكرب لتخطي هذه العراقيل.

احل���دود  م��راق��ب��ة  ت��داب��ري   - ب 

ملنع  اللزمة  الأخ��رى  والو�شائل 

الجتار باملخدرات : 

�رسورة  على  العمل  فريق  اأكد 

تطورا  اأكــرث  اأ�صاليب  اإىل  اللجوء 

ل�صمان ت�صيري فعال على م�صتوى 

واجلوية  البحرية  الربية،  احلدود 

الدولية  املــنــافــذ  تعترب  ــتــي  وال

للدخول واخلروج.

اأثـــنـــى  االإطــــــــار  هـــــذا  ويف 

الوثيق  التعاون  على  امل�صاركون 

املعني  املتحدة  االأمم  مكتب  بني 

 ،)ONUDC( باملخدرات واجلرمية

اجلنائية  لل�رسطة  الدولية  املنظمة 

اجلمارك  ومنظمة   )INTERPOL(

مبادرتي  لدعم   )OMD( العاملية 

INTERCOP )الربنامج العاملي 
 AIRCOP و  احلاويات(  ملراقبة 

ــال بني  ــص ــ� )مـــ�ـــرسوع �ــصــبــل االت

التبادل  �صهلتا  اللتان  املطارات( 

ال�رسيع للمعلومات العملية لتعزيز 

البلدان  بني  امل�صرتكة  التحقيقات 

امل�صاركة يف هذه الربامج. 

اال�صتلهام  اأهمية  اإىل  اأ�صري  كما 

هذه  تقرتحها  الــتــي  احلــلــول  مــن 

التي  العقبات  لتجاوز  الــربامــج 

جمال  يف  احلــكــومــات  تــعــرت�ــس 

التعاون الدويل واجلهوي. 

مبا  الق�شائية،  التحديات   - ج 

فيها تباين الت�رشيعات والعقوبات 

وقدرات ال�شتدلل اجلنائي:

التحديات  اإىل  ــطــرق  ــت ال مت 

مكافحة  م�صالح  تعرفها  الــتــي 

اإلزامية  يف  واملتمثلة  املــخــدرات 

يعرفها  التي  التطورات  مواكبة 

اإنتاج املخدرات التخليقية ومعرفة 

التي  اجلديدة  العملياتية  االأ�صاليب 

تنتهجها الع�صابات االجرامية.

ترقية  �ــــرسورة  عــلــى  ــق  ــف واُت

للدول  واملادية  الب�رسية  القدرات 

االأدلـــــة  االفــريــقــيــة يف جمــــال 

اجلنائية عن طريق توفري التكوين 

يف  العاملني  لالأفراد  املتخ�ص�س 

هذا امليدان وتطوير املخابر.

اليوم  يف  الأ���ش��غ��ال  وانتهت 

اإىل  من االجتماع بالتطرق  الأخري 

نقطتني:

تتعلق االأوىل بتنظيم االجتماع 

ــرسون لــروؤ�ــصــاء  ــ� ــع الــ�ــصــاد�ــس وال

باإنفاذ  املعنية  الوطنية  االأجهزة 

باأفريقيا  ـــدرات  ـــخ امل قـــوانـــني 

حيث   ،HONLEA Afrique
املوؤقت  االأعمال  جدول  ا�صتعر�س 

املوا�صيع  الدول  بع�س  واقرتحت 

اأثناء  مناق�صتها  يف  ترغب  التي 

بـ:  يتعلق  مــا  اأهمها  االجــتــمــاع 

افريقيا،  عــرب  الكوكايني  ــارة  جت

تبيي�س  مكافحة  البديلة،  التنمية 

املخدرات  جتارة  عالقة  ــوال،  االأم

بالفقر، الف�صاد واالإرهاب.
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االجتماع اخلام�س والع�شرون

اجلزائر  من  اقــرتاح  على  وبناء 

االفريقي  املركز  دعــوة  على  اتفق 

للدرا�صات والبحوث حول االرهاب 

االجــتــمــاعــات  يف   )CAERT(

فعال  دور  من  له  ملا  امل�صتقبلية، 

املخدرات  بني  العالقة  اإبـــراز  يف 

باالإجماع  اتفق  وقــد  واالإرهــــاب 

طلب  اإ�صافة  بعد  االجتماع  على 

العملياتية  املن�صات  جميع   دعوة 

 )plates-formes-opérationnelles(

معلومات  تقدمي  باإمكانها  التي 

مفيدة. 

فتتعلق  الثانية  النقطة  اأمـــا 

النهائي  التقرير  على  بامل�صادقة 

والذي ت�صمن التو�صيات التالية:

تقم  مل  التي  احلكومات  على   -

ا�صرتاتيجيات  و�صع  بعد،  بذلك 

زراعــة  ملكافحة  وا�صحة  وطنية 

العوامل  ــة  واإزال بلدانها  يف  القنب 

التي ت�صاعد على ا�صتمرارها.

احلكومات  ت�صجيع  ينبغي   -

حوار  الإقامة  احلثيث  ال�صعي  على 

املــزارعــني  مــع  ومــبــا�ــرس  مفتوح 

والربامج  البديلة  املحا�صيل  حول 

ذات ال�صلة التي تهدف اإىل حت�صني 

حياة املجتمعات املحلية، من اأجل 

اإقناعهم بالفائدة من ا�صتبدال زراعة 

القنب باملنتجات امل�رسوعة.

- يجب على حكومات املنطقة 

بني  املــ�ــصــرتك  الــتــعــاون  ت�صجيع 

الوطني  امل�صتوى  على  املوؤ�ص�صات 

ـــدرات  ـــخ ــب امل ــري ــه ملـــحـــاربـــة ت

واجلرمية املنظمة من جهة، ودعم 

يف  املــخــدرات  مكافحة  م�صالح 

اإقامة تعاون اإقليمي ودون اإقليمي 

يرتكز على تبادل املعلومات ودعم 

التحريات من جهة اأخرى. 

- على احلكومات دعم وتعزيز 

بني  املــوجــود  االإقليمي  التعاون 

مــ�ــصــالــح مــكــافــحــة املـــخـــدرات 

تبادل  على  واحلــفــاظ  االفريقية 

للطلبات  واال�صتجابة  املعلومات 

تقدمي  اأو  بالتحقيقات  املتعلقة 

خدمات الدعم ذات ال�صلة، والتعاون 

من�صقة ملكافحة  اإطار عمليات  يف 

االجتار باملخدرات.

- ملواجهة الزيادة املطردة يف 

وعدد  التجارية  املــبــادالت  حجم 

الربية،  الــطــرق  عــرب  امل�صافرين 

حماية  ولتوفري  واجلوية  البحرية، 

احلكومات  على  حلدودها،  فعالة 
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الوطنية  ا�صرتاتيجياتها  مراجعة 

الإدارة احلدود وتقييم تنفيذ تدابري 

الرقابة.

على  احلـــكـــومـــات  - تــ�ــصــجــع 

التعاون  مــبــادرات  يف  االنــخــراط 

 AIRCOP م�رسوع  مثل  الــدويل 

ملراقبة  ــي  ــامل ــع ال والـــربنـــامـــج 

 )ONUDC( احلاويات التابعني لـ

عمليات  فعالية  زيــادة  اأجــل  من 

مراقبة احلدود، واال�صتفادة من اآثار 

التاآزر النا�صئ عن هذه املبادرات، 

اتفاقات  لعقد  منها  واال�صتلهام 

ثنائية اأو متعددة االأطراف لتبادل 

املعلومات والتعاون العملي.

املنطقة  حلكومات  ينبغي   -

املتخ�ص�صة  م�صاحلها  حت�صي�س 

تكت�صيها  التي  باالأهمية  القمع  يف 

االأدلة اجلنائية يف اإطار التحقيقات 

تكوين  و�رسورة  املخدرات،  حول 

اأفرادها يف جمع االأدلة، االحتفاظ 

بــهــا وتــقــدميــهــا لــ�ــصــمــان جناح 

مرتكبي  الق�صائية �صد  املتابعات 

املخالفات. 

اتــخــاذ االإجــــــراءات  - يــجــب 

والتمويل  التكوين  لتوفري  الالزمة 

االأدلة  مل�صالح  الكافية  واملعدات 

التحقيقات  املكلفة بدعم  اجلنائية 

م�صالح  بها  تقوم  التي  امليدانية 

القمع.

ــاء اخــتــتــام االأ�ــصــغــال عرب  ــن اأث

لل�صلطات  �صكرهم  عن  امل�صاركون 

اجليد  التنظيم  على  اجلــزائــريــة 

واملحكم لهذا االجتماع، ور�صاهم 

ــذه الــــدورة التي  عــن جمــريــات ه

حيث  الــــدورات  اأجنـــح  مــن  تعترب 

عرفت مداخالت ومناق�صات رفيعة 

امل�صتوى كللت باعتماد التو�صيات 

على  �صتعر�س  والــتــي  املــذكــورة 

اال�صتثنائية  حت�صريالدورة  جلنة 

املتحدة  ــالأمم  ل العامة  للجمعية 

�صنة 2016.

االجتماع اخلام�س والع�شرون
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امللتقى الأورومتو�سطي

اجلزائر  من  م�صاركا   150 ح�صور  امللتقى  عرف 

 MedNET ومن البلدان االأع�صاء يف �صبكة التعاون

يندرج  وهو  بومبيدو.  ملجموعة  تابعة  اأخرى  وبلدان 

-Me التعاو  �صبكة  عمل  برنامج  تنفيذ  اإطار  نيف 

على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  ويهدف   2015 ل�صنة   NET
على  حتتوي  التي  باالأدوية  البديل  العالج  مو�صوع 

منظومة  يف  الإدراجــه  ال�صبل  اأف�صل  ودرا�صة  االأفيون 

باملر�صى  التكفل  طــرق  وحت�صني  باجلزائر  العالج 

وم�صتقاتها(  )االأفيونات  ال�صلبة  املخدرات  مدمني 

�صري  حتدد  التي  القانونية  االأطــر  و�صع  يف  والتفكري 

اخلا�صة  االأدوية  وت�صويق  اإدخال  وكيفية  العالج  هذا 

التجارب  على  االطالع  خالل  من  ال�صيدليات  يف  به 

وال�صعوبات والنتائج املتو�صل اإليها يف بع�س البلدان 

التي تعتمد هذا النوع من العالج.

امللتقى االأ�ر�متو�سطي

 حول عالج ا�ستبدال االأفيونات

في إطار سياسة احلد من املخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات 
)réduction des risques(، نظم الديوان الوطني ملكافحة املخدرات وإدمانها 

يومي 21 و22 أفريل 2015، امللتقى األورومتوسطي حول عالج استبدال 
األفيونات )traitement de substitution aux opiacés( بالتعاون مع 
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات وبالشراكة مع الشبكة املتوسطية 
للتعاون في مجال املخدرات واإلدمان Med NET 1 التابعة ملجموعة بومبيدو 2 

وبرنامج اجلنوب للمجلس األوروبي.   
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امللتقى الأورومتو�سطي

حيث  يومني  امللتقى  اأ�صغال  دامت 

جتارب  لعر�س  االأول  اليوم  خ�ص�س 

يف  والعربية  االأوروبــيــة  ــدول  ال بع�س 

هذا  دور  على  مركزين  املــجــال  ــذا  ه

املخاطر  لتقلي�س  كو�صيلة  الــعــالج 

حيث  ــدرات،  ــخ امل بتعاطي  املرتبطة 

النتائج  اإيجابية  اأجمع املتدخلون على 

ال�صيما  املخدرات  تعاطي  اإن  املحققة. 

ال�صحة  على  خطرا  ي�صكل  االأفيونات 

عدد  ــادة  زي اإىل  ــوؤدي  ي فهو  العمومية 

الفريو�صي  الكبد  بالتهاب  امل�صابني 

املكت�صبة  املــنــاعــة  ــدان  ــق ف ــس  ــر� وم

املرتبطة  الــوفــيــات  ن�صبة  وارتــفــاع 

اإ�صافة  باالإفراط يف اجلرعة املتناولة، 

االإدماج  باإعادة  املرتبطة  امل�صاكل  اإىل 

املدمنني  بعالج  فالتكفل  االجتماعي، 

املرافقة  واجل�صمية  النف�صية  واالأمرا�س 

لهم يحتاج اإىل تكلفة باهظة تثقل كاهل 

اخلزينة العمومية.

تبني التجربة الطبية التي خا�صتها 

االإدمان  عالج  جمال  يف  الــدول  بع�س 

اأدويــة  ا�صتعمال  اأن  املــخــدرات  على 

عالج ا�صتبدال االأفيونات املندرج حتت 

تعد  والتي  املخاطر  من  احلد  �صيا�صة 

اأ�صبح  االآفة  مقاربة جديدة لعالج هذه 

عالج  متطلبات  فر�صته  واقعيا  ــرا  اأم

خا�صة  االأفيونات  اأنواع  على  االدمان 

مع ارتفاع عدد املدمنني عليها يف هذه 

الدول.

اإن التداعيات االيجابية لهذا العالج 

حجم  يف  ملحوظا  انخفا�صا  اأظــهــرت 

حتويل هذه املواد املخدرة عن االأغرا�س 

من  يقلل  مما  لها  املخ�ص�صة  الطبية 

امل�رسوعة  غري  املوازية  ال�صوق  تاأثري 
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اأن  اإىل  باالإ�صافة  املخدرات،  لتجارة 

حجم  بتقدير  �صي�صمح  املقدم  العر�س 

الطلب ويف نف�س ال�صياق حتديد معدالت 

انتهاج  اأجــل  من  االأفيونات  ا�صتهالك 

ال�صبل الوقائية لها.

  لقد اأكد امل�صاركون اأن ا�صرتاتيجية 

قدرتها  علميا  اأثبتت  املخاطر  من  احلد 

والتقليل  امل�صكلة  حجم  تقلي�س  على 

�صيما  ال  للمدمن  ال�صحية  امل�صاكل  من 

املكت�صبة  املناعة  بفقدان  املتعلقة  تلك 

عن  الناجم  الفريو�صي  الكبد  والتهاب 

ا�صتبدال احلقن. كما  العدوى عن طريق 

مقارنة  تكلفتها  بانخفا�س  تتميز  اأنها 

مع تكلفة العالج يف املراحل املتقدمة 

من  للحد  خطط  فاعتماد  االدمــان،  من 

تكملة  يعد  املخدرات  ا�صتخدام  خماطر 

للحد من الطلب عليها.

ملداخالت  الــثــاين  الــيــوم  خ�ص�س 

الذين  ــاء(  ــب )االأط اجلزائريني  اخلــرباء 

اأكدوا اأن اجلزائر ت�صعى ل�صمان مقاربة 

اإ�صكالية  ــول  ح ومتكاملة  مــتــوازنــة 

لعالج  املخ�ص�صة  االأدويــــة  ا�ــصــتــرياد 

ا�صتبدال االأفيونات من خالل االجراءات 

ا�صترياد  لكيفية  املــحــددة  القانونية 

االأدوية والتي تلزم بال�رسورة احل�صول 

م�صالح  م�صتوى  على  الرخ�صة  على 

ا�صتكمال  من  للتمكن  ال�صحة  وزارة 

باقي االجراءات.

فيما  نظرهم  وجــهــات  قــدمــوا  كما 

يخ�س مدى امكانية اللجوء اإىل ا�صتعمال 

مع  يتما�صى  وجعله  اال�صتبدال  عالج 

هناك  واأن  خا�صة  اجلزائر  يف  الو�صع 

تبعية  من  يعانون  املدمنني  من  فئة 

يف  �صعوبات  يجدون  االأفيونية  للمواد 
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اال�صتفادة من العالج املالئم الذي 

االإقـــالع،  يف  حظوظهم  يزيد  قــد 

من  تعترب  اجلزائر  فاإن  ولالإ�صارة 

البلدان القليلة يف حو�س املتو�صط 

عــالج  اإىل  بــعــد  تــلــجــاأ  مل  الــــذي 

الذي  القليل  للعدد  نظرا  اال�صتبدال 

متثله فئة املدمنني على املخدرات 

بتلك  مقارنة  )الهرويني(  ال�صلبة 

الهندي  الــقــنــب  ت�صتهلك  ــي  ــت ال

باالإ�صافة  املهلو�صة  واالأقــرا�ــس 

املخ�ص�صة  ـــــة  االأدوي كـــون  اإىل 

يف  بها  مرخ�س  غري  العالج  لهذا 

اجلزائر.

نظمت خلل امللتقى ور�شتان :  

ت�صمنت   : الأوىل  الور�شة   -

اإدخــال  “جدوى  حــول  مناق�صات 

عالج اال�صتبدال كحل مالئم لو�صع 

اجلزائر”  يف  االأفــيــونــات  مدمني 

واأهميته  ا�صتعماله  ــــربرات  وم

املخاطر  مــن  الــوقــايــة  اإطـــار  يف 

يف  العمومية  ال�صحة  وتــرقــيــة 

خالل  من  ال�صحة  اأخ�صائيي  نظر 

جتربتهم امليدانية وممثلي املجتمع 

هذه  ليوميات  املعاي�صني  املــدين 

اإىل  التطرق  كما مت  املدمنة،  الفئة 

جملة من التخوفات حول العراقيل 

املحتملة عند تطبيق هذا العالج.

تناولت   : الثانية  الور�شة   -

ال�رسورية  التنظيمية  “امل�صائل 
الإدخال عالج اال�صتبدال”، وطرحت 

تتمحور  موا�صيع  عــدة  للنقا�س 

النوع  هذا  اإدخــال  متطلبات  حول 

من العالج يف اجلزائر مثل �رسورة 

املوؤهلة  الب�رسية  املـــوارد  توفري 

ال�صحة  ــي  ــص وممــار� اأطــبــاء  ــن  م

املنا�صب  التكوين  نوعية  وحتديد 

وحت�صري  منه  �صي�صتفيدون  الــذي 

هذا  ل�صري  التنظيمية  الن�صو�س 

املالئم  الزمني  ــدول  واجل العالج 

الإدراجه �صمن املنظومة ال�صحية.  

امللتقى  اأ����ش���غ���ال  ت��وج��ت 

جملة  على  امل�شاركني  مب�شادقة 

من التو�شيات:

التنظيمي  اجلانب  يخ�س  فيما 

املتعلق ب�صياغة القوانني والتدابري 

الالزمة لتوفري عالج اال�صتبدال:

يحدد  قانوين  اإجــراء  و�صع   l  

االأفيونات  ا�صتبدال  عالج  و�صائل 

وخ�صائ�س  و�صيمات  بــاجلــزائــر 

الفئة امل�صتهدفة بالعالج.

 l �رسورة حتديد طرق العالج 

االأدويــة  وت�صويق  اإدخــال  وكيفية 

ال�صيدالنية  املواد  تهريب  لتفادي 

كاإجراء وقائي احرتازي.

يحدد  قانوين  اإجــراء  و�صع   l  

ال�صيدليات  ومــهــام  �صالحيات 

ومراكز  االأدويـــة  بتوزيع  املكلفة 

حتويلها  لتفادي  االإدمان  معاجلة 

الأغرا�س اأخرى غري العالج.

 l و�صع املبادئ العامة لعالج 

ا�صتبدال االأفيونات لتجنب الوقوع 

يف تناق�صات قانونية.

العالجي  اجلانب  يخ�س  فيما   

عالج  و�ــصــائــل  بــتــوفــري  املتعلق 

اال�صتبدال :

 l  اأجمع امل�صاركون على اأهمية 

االأفيونات  ا�صتبدال  عالج  اإدخــال 

ــري  اجلــزائ ال�صحي  الــنــظــام  يف 

املادية  متطلباته  توفري  و�رسورة 

لهذه  العالج  ومبا�رسة  والب�رسية 

باإيجابيات  اإعالمها  واأهمية  الفئة 

اتباع عالج ا�صتبدال االأفيونات.

 l اإن�صاء مركز �صحي منوذجي 

اجلزائر  يف  وجتربة  خطوة  كــاأول 

العا�صمة لعالج ا�صتبدال االأفيونات 

ح�صب  على  الحقا  العملية  وتعميم 

ال�صكانية من خالل توفري  الكثافة 

االإمكانيات الالزمة.

نــظــام  عــلــى  ـــمـــاد  االعـــت  l  

اأمنا يف عالج  اأكرث  و�صفات طبية 

اال�صتبدال.

ــوفــري  ت عـــلـــى  احلــــر�ــــس   l  

التكوين   : اأ�صكاله  بجميع  التكوين 

االأكادميي، التكوين ما بعد التدرج، 

التكوين  املــتــوا�ــصــل،  الــتــكــويــن 

اال�ـــصـــايف املــخــ�ــصــ�ــس لــعــالج 

املخدرات خ�صو�صا عالج ا�صتبدال 

االأفيونات.

 l اإدراج تخ�ص�س علم االدمان 

العامني  االأطـــبـــاء  تــكــويــن  يف 

وكذا  وال�صيادلة  واملتخ�ص�صني 

الطب  لطلبة  اجلامعي  التكوين  يف 

وال�صيدلة.

 l �صبط قائمة باأ�صماء االأطباء 

املخت�صة  اجلهة  من  املرخ�صني 

و�صفة  لتقدمي  ال�صحة(  )وزارة 

عالج ا�صتبدال االأفيونات حل�صا�صية 

هذا النوع من العالج.
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امللتقى الأورومتو�سطي

 -1 تهدف اإىل دعم التعاون وتبادل التجارب يف جمال مكافحة املخدرات واالإدمان بني بلدان البحر االأبي�س املتو�صط والدول االأوروبية االأع�صاء يف

جمموعة بومبيدو، وت�صعى اإىل تعزيز التفاعل بني ال�صيا�صة واملمار�صة والعلم.

 -2 جمموعة بومبيدو Groupe Pompidou هي منتدى متعدد االخت�صا�س موجود على م�صتوى اأوروبا، اأن�صئ �صنة 1971 مببادرة من الرئي�س الفرن�صي

     جورج بومبيدو. ي�صمح للم�صوؤولني ال�صيا�صيني واملحرتفني والباحثني بتبادل اخلربات والتجارب واملعلومات حول امل�صاكل املتنوعة التي يطرحها االفراط  

    يف املخدرات واالجتار غري امل�رسوع بها.

 l اإدخال تقنيات حديثة )نظام 

االأدوية  �رسف  ل�صبط  معلوماتي( 

املتداولة البديلة لالأفيونات.

منظومة  ا�صرتاتيجية  و�صع   l  

العالج على املدى الطويل.

 l و�صع دليل توجيهي لفائدة 

كيفية  عــلــى  لــالإجــابــة  االأطـــبـــاء 

ا�صتعمال عالج اال�صتبدال.  

 l �صبط برنامج موحد للعالج 

يف  االأفيونات  ملدمني  اال�صتبدايل 

اإطار احلد من املخاطر.

اأجنز  امللتقى  ــذا  ه ــالل  خ مــن 

الديوان ن�صاطا مهما من الن�صاطات 

امل�صطر  الربنامج  �صمن  املدرجة 

االأورومتو�صطي  التعاون  اإطار  يف 

املخدرات،  من  الوقاية  جمال  يف 

حيث عرب امل�صاركون عن ارتياحهم 

بذلها  التي  باجلهود  واإعجابهم 

الديوان من اأجل توفري كل ال�رسوط 

الذي  امللتقى  هذا  الإجناح  الالزمة 

اإدخـــــال عالج  اآلـــيـــات  بــحــث يف 

وتنظيمه  اجلزائر  اإىل  اال�صتبدال 

اعتماد  االأوىل نحو  يف خطوة هي 

خماطر  مــن  للحد  ا�صرتاتيجية 

الذي  بال�صكل  املخدرات  ا�صتهالك 

مع  ويتالءم  احلاجة  مع  يتنا�صب 

امل�رسوع  فهذا  املجتمع،  و�صعية 

ي�صتحق تكاثف اجلهود بني قطاع 

اإىل  للو�صول  والــعــدالــة  ال�صحة 

قانونية  واآلــيــات  عالجية  تدابري 

تنظم العالج البديل لالأفيونات يف 

اجلزائر.  
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املراكز  من  مبركز  عدد  كل  يف  املجلة  ف 
ّ
تعر

ف 
ّ
املوزعة عرب الرتاب الوطني، ويف هذا العدد تعر

متو�صنت  لعني  املدمنني  لعالج  الو�صيطي  باملركز 

الذي افتتح ر�صميا يف 01 جويلية 2012 من قبل 

بعد  على  يقع  بلعبا�س،  �صيدي  والية  وايل  ال�صيدة 

ب�صع مئات من االأمتار من املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية 

الدكتور بن زرجب بعني متو�صنت، وهو مركز للعالج 

اخلارجي مفتوح طيلة اأيام العمل يف االأ�صبوع. 

التكوين الب�رشي للمركز :

 يتكون املركز من : 

اأخ�صائيني نف�صانيني.  اأطباء   04
01 طبيب خمت�س يف االأمرا�س العقلية.

في إطار املجهودات املبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال التكفل 
الصحي باملدمنني، شرعت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 
منذ  سنة 2007 بإعداد برنامج ميتد على عدة سنوات يهدف إلجناز 53 

مركز وسيطي لعالج املدمنني على املستوى الوطني.

املركز الو�سيطي لعالج املدمنني
 بعني متو�سنت

16
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املركز الو�سيطي

01 طبيب عام.
اأعوان �صبه طبي.   02

01 عون.
واأخـــرى  للفح�س  قــاعــة  عــلــى  املــركــز  يــحــتــوي 

اجلماعي،  للعالج  مواتية  باأرائك  مدعمة  لال�صرتخاء 

اإ�صافة اإىل قاعة لعر�س االأفالم الوثائقية عن االإدمان 

على املخدرات وخمرب للتحاليل وقاعة للمراقبة ت�صمل 

على �رسيرين. 

موقع املركز يكت�صي اأهمية بالغة نظرا لعدة اأ�صباب 

منها:

عن  كلم  ب80  )تبعد  للوالية  اجلغرايف  املوقع   .1
احلدود مع املغرب(.

2. الو�صع ال�صياحي للوالية. 
ال�صكان  من   60% من  اأكرث  ال�صكاين:  الهيكل   .3

حتت �صن 30 �صنة.

االأ�رسة  ن�صيج  والثقافية:  االجتماعية  التغريات   .4
ال�صعيف.  

ن�شاط املركز :

ومرافقة  ا�ــصــتــقــبــال،  يف  املــركــز  مــهــام  تتمثل 

االأ�صخا�س الذين يعانون من االإدمان على مواد اأو من 

اإدمان �صلوكي والتكفل بهم طبيا ونف�صانيا.

ويعمل املركز يف هذا الإطار على:

1. ا�صتقبال وعالج املدمنني بتقدمي الن�صائح لهم 
وامل�صاعدة ف�صال عن توجيههم اإىل هياكل اأخرى.

مثل  املختلفة  الرعاية  هياكل  بني  التن�صيق   .2
تهدف  جمعيات  العقلي،  الطب  ق�صم  العالج،  مركز 

للتوعية، عائالت املر�صى،... اإلخ.

3. تن�صيط حمالت التوعية يف جميع اأنحاء الوالية 
)معهد التكوين املهني، املركز اجلامعي، الثانويات...( 

والتي تهدف باالأ�صا�س للرفع من درجة الوعي خا�صة 

خلطر  االأول  امل�صتهدف  باعتباره  ال�صباب  فئة  لدى 

املخدرات واالإدمان عليها.

االأزواج  لفائدة  حت�صي�صية  بـــدورات  القيام   .4
واالأمرا�س  االإدمــان  باأخطار  لتوعيتهم  امل�صتقبليني 

االإيــدز«   « املناعة  نق�س  كفريو�س  جن�صيا  املنقولة 

حيث يتلقى املركز من 07 اإىل 08 اأزواج يف اليوم اأي 

ما متو�صطه 15 �صخ�س يوميا.
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عند ات�صالنا باملركز الو�صيطي 

لعالج املدمنني للتعرف اأكرث على 

ن�صاطاته، تلقينا نباأ وفاة الدكتور 

اهلل  رحمة   - الدين  ن�رس  ــدادرة  ق

�صنة،    55 يناهز  عمر  عن   - عليه 

اإثر حادث مرور باجلزائر يف طريق 

عودته يوم 16 نوفمرب2015 من 

حول  بلبنان  دويل  علمي  ملتقى 

االإدمان. 

م�صواره  ــداأ  ب قـــدادرة  الدكتور 

املهني وهو يبلغ من العمر 25 �صنة 

العمومية  باملوؤ�ص�صة  عام  كطبيب 

لل�صحة اجلوارية لبلدية �صيدي بن 

عدة، عمل بعد ذلك مبديرية ال�صحة 

متو�صنت،  عــني  لــواليــة  وال�صكان 

انتقل اإىل اجلزائر العا�صمة ملتابعة 

لتحقيق  ذلــك  بعد  يوؤهله  تكوين 

لعالج  الو�صيطي  املــركــز  مــهــام 

املدمنني، عمل كطبيب عام ورئي�س 

ن�صاطات  عــن  مــ�ــصــوؤول  م�صلحة 

املدمنني  لعالج  الو�صيطي  املركز 

التابع للموؤ�ص�صة العمومية لل�صحة 

وكان  متو�صنت،  لعني  اجلــواريــة 

املعلومات  اإعــطــاء  عن  امل�صوؤول 

الطبية.

الطبية  مهنته  اإىل  باالإ�صافة 

هو مربمج HTML، مدمج ل�صبكة 

االأنرتنت وم�صمم جرافيك ع�صامي 

منذ �صنة 2005.

بت�صميم  قــدادرة  الدكتور  قام   

مو�صوعي  ــكــرتوين  اإل موقع  اأول 

واالإدمان  املخدرات  ظاهرة  حول 

عليها يف اجلزائر، املوقع له اأهمية 

معلومات  مــن  يــوفــره  ملــا  كبرية 

بــاملــخــدرات،  متعلقة  ــات  ــدم وخ

كما  العالج...اإلخ،  مراكز  االإدمــان، 

للم�صاعدة  م�صاحة  على  يحتوي 

التي  االأفــكــار  وتــبــادل  املتبادلة 

متكن االأ�رس من التعبري عن اآرائهم 

وطرح االأ�صئلة ق�صد احل�صول على 

دعم اأف�صل.

�صارك الدكتور قدادرة يف الكثري 

والوطنية  الدولية  امللتقيات  من 

املتعلقة باالإدمان على املخدرات، 

باالإ�صافة اإىل م�صاهمته يف تن�صيط 

التح�صي�صية  احلمالت  من  العديد 

متو�صنت  عني  والية  م�صتوى  على 

مبعلومات  اجلمهور  تزويد  ق�صد 

الرفع  عن خماطر املخدرات، وكذا 

فئة  لدى  الوعي خا�صة  من درجة 

ال�صباب.

رحــل الــدكــتــور قــــدادرة ن�رس 

الدين، ولكن ترك وراءه الكثري من 

على  �صاهدة  �صتبقى  التي  االأعمال 

جهوده من اأجل التح�صي�س، الوقاية 

اهلل  فرحمة  املدمنني،  عالج  وكذا 

عليك يا دكتور.
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مركز عالج االإدمان
 مب�ست�سفى 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.

مركز عالج االإدمان
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العالج املنا�سب للمخدر 

القنب  ك��ان  ���س��واء  امل�ستهلك 

العقلية  امل��وؤث��رات  اأو  الهندي 

اأخرى  اأنواع  اأو  الهريوين  اأو 

اأجل حتديد  من  املخدرات  من 

الإقامي  العالج  بداية  موعد 

باملركز.  

 40 على  املــركــز  ــذا  ه يتوفر 

و10  الذكور  بفئة  خا�س  �رسيرا 

قاعة  وجــود  اإىل  اإ�صافة  للن�صاء 

وملعبًا  األــعــاب  وقــاعــة  ريا�صة 

ن�صاطاتهم  ملمار�صة  ومكتبة 

مركز  مر�صى  يعرف   ، الرتفيهية 

ا�صتهالك  بالبليدة  االإدمان  عالج 

ثم  كبرية  بن�صبة  املعالج   الكيف 

تليها االأقرا�س املهلو�صة وبدرجة 

وموؤ�رسات  الكوكايني  مــادة  اأقــل 

عقلية اأخرى.

مراحل العلج :

االإقامي  الــعــالج  مــدة  ــددت  ح

ب21 يومًا وهي مدة كافية الإزالة 

حاالت  وهناك  املخدرات  مفعول 

ت�صتدعي املكوث الأكرث من  اأخرى 

ذلك وهذا راجع ح�صب املخت�صني 

تاأثريها  ومــدى  املــخــدرات  لنوع 

ــس ومـــدى  ــ� ــري ــى �ــصــحــة امل عــل

ا�صتجابته للعالج ، وبعد 21 يومًا 

من العالج يغادر املري�س املركز 

للعالج ومراقبة ذلك  مع متابعته 

مراقبة ن�صف �صهرية ثم �صهرية.

تو�صف  االأوىل  املــرحــلــة   l

للمدمن اأدوية للتخفيف من اأعرا�س 

املري�س  تتملك  الــتــي  احلــرمــان 

اأي  االنــفــطــام«  »مرحلة  وتــدعــى 

التوقف عن تناول ال�صموم،

املتعلقة  الثانية  املرحلة   l

به  تقوم  الــذي  النف�صي  بالعالج 

ويكون  باملركز،  نف�صية  ة  خمت�صّ

ذلك مرة يف االأ�صبوع.

ــالج  خــ�ــصــ�ــصــت مــ�ــصــلــحــة ع

والثالثاء  االأحـــد  اأيـــام  االإدمــــان 

من  املدمنني  ال�صتقبال  واالأربعاء 

حيث   ، فقط  خارجي  فح�س  اأجل 

خمت�س  على  املــريــ�ــس  يعر�س 

نوع  ملعرفة  العقلية  االأمــرا�ــس 

العالج  و�صف  ــل  اأج مــن  املــخــدر 

�صواء  امل�صتهلك  للمخدر  املنا�صب 

املوؤثرات  اأو  الهندي  القنب  كان 

العقلية اأو الهريوين اأو اأنواع اأخرى 

من املخدرات من اأجل حتديد موعد 

بداية العالج االإقامي باملركز.  

�شعلل  الدكتورة  اأو�صحت  و 

ر�شيدة اأن هناك من املدمنني من 

باملركز  االإقــامــة  دون  يعاجلون 

بزيارات  القيام  خالل  من  هذا  و 

نظرا  وهــذا  �صهرية  ثم  اأ�صبوعية 

كبري  عدد  على  املركز  توفر  لعدم 

تلقي  اأن  اإىل  م�صريا  اال�ــرسة  من 

له  باملركز  وهــو  العالج  املدمن 

عن  اإبعاده  اأهمها  ايجابيات  عدة 

اإىل  به  تــوؤدي  قد  التي  املغريات 

العودة اإىل االإدمان وت�صجيعه على 

مثل  مثله  به  الــالزم  العالج  اأخــذ 

احلاالت التي تقا�صمه نف�س امل�صكل 

ن  طمئنا ال با �صا ح�صا اإ يعطيه  ما 

على موا�صلة رحلته  وي�صاعده 

العالجية للتخل�س من االإدمان. 

على  امل�رشف  الطبي  الطاقم 

العلج :

الرحمان  عبد  ال��دك��ت��ور  اأكـــد 

عالج  مــركــز  رئــيــ�ــس  حبيبا�ش  

يحوي  االأخـــري  هــذا  اأن  االإدمــــان 

اجل  من  متنوع  طبي  طاقم  على 
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�صواء  باملري�س  الـــالزم  التكفل 

اأو النف�صي و  على ال�صعيد ال�صحي 

العملية  ل�صمان جناح  االجتماعي 

خمت�صني  جنــد  حــيــث  الــعــالجــيــة 

وخمت�صني  العقلية  االأمرا�س  يف 

اجتماعيني  وخمت�صني  نف�صانيني 

املري�س  يعر�س  عامني،   واأطباء 

من خالل حلقات العالج املربجمة 

يتم  االجتماعي،  املخت�س  على 

جتارب  على  التعرف  خالله  من 

و  االإدمـــان  مر�س  مع  املدمنني  

املخدرات حيث تعد فر�صة للتحدث 

وبخطورة  باأخطائهم  االعرتاف  و 

لتدارك  اأنف�صهم  حق  يف  مارتكبوه 

وت�صحيح ذلك حيث تعد هذه اخلطوة 

مهمة الأن االعرتاف باخلطاأ ي�صاعد 

بدرجة  املخت�صني  ح�صب  على 

الو�صول  و  العالج  تقدم  كبرية يف 

اإىل مرحلة ايجابية الإجناح العالج  

ا�صتجابة  مدى  يحدد  موؤ�رس  وهو 

املرحلة  هــذه  للعالج،  املر�صى 

االأ�صباب  على  ال�صوء  ت�صلط  اأي�صا 

التي دفعت ب�صباب يف مقتبل العمر 

فمنهم  ال�صموم  هذه  مرارة  لتجرع 

من دفعت بهم على �صبيل املثال ال 

ل�صان طالبي  احل�رس ما جاء على 

العالج بامل�صحة البطالة و الفراغ 

، اأ�صدقاء ال�صوء ، الت�رسب املدر�صي 

التفكك   ، الفقر   ، الوالدين  طالق   ،

االأ�رسي االغت�صاب...................الخ. 

يتلقاها  ال��ت��ي  ال�شعوبات 

املخت�شون امل�رشفون على العلج 

باملركز

l  اأو�صح الدكتور عبد الرحمن 

ا�صتقبال املركز   اأن قدرة  حبيبا�س 

الوافدين  املدمنني  اأعـــداد  تفوق 

هذا  ت�صاعف  حيث  املــركــز  على 

العدد خالل ال�صنوات االأخرية وهذا 

الواليات  توفر  لعدم  ح�صبه  راجع 

هذا  مثل  على  بها  يقطنون  التي 

مركز  با�صتثناء  املراكز  من  النوع 

واحد ب�صيدي ال�صحمي بوهران  ما 

يتعذر عليهم ا�صتقبال مر�صى لعدم 

توفر اأ�رسة �صاغرة اأما فيما يخ�س 

االأخــرى  فهي  الو�صيطية  املراكز 

تعاين بع�س النقائ�س . 

يف  الــعــائــلــة  دور  تق�صري   l

مــ�ــصــاعــدة املــدمــن عــلــى اإعــــادة 

االندماج يف املجتمع بعد خ�صوعه 

للعالج           وخروجه من املركز 

انتكا�صة  الأنه هناك حاالت عرفت 

ــدرات  ــخ امل ــاول  ــن ت اإىل  وعــــادت 

يف  االندماج  يف  �صعوبة  ووجدت 

املجتمع من جديد.

l م�صكل التهاب الكبد الفريو�صي 

للعدوى  الناقلة  احلقن  جــراء  هذا 

وامل�صببة يف انت�صار ممر�س ال�صيدا 

اأي�صا. 

�شحايا املخدرات 

ال�صن  بــني  يــفــرق  ال  االإدمــــان 

ي�صلم  ، فالكل لن  اللون  و  واجلن�س 

دربه  على  م�صى  اإذا  قب�صته  من  

ن�صتعر�س  ال�صطور  ــذه  ه ويف   ،

مع  مدمنني  ق�ص�س  مــن  ــاالت  ح

علها  بــاأنــواعــه،  التعاطي  رحــلــة 

من  وليدرك  للتوعية،  �صبياًل  تكون 

ال�رسر  مدى  الطريق  هذا  ي�صلكون 

وباأ�رسهم  باأنف�صهم  يلحقونه  الذي 

من جراء �صلوكهم .

التقينا  التي  احلاالت  ومن بني 

ملغادرة  ت�صتعد  وهي  �صدفة  بها 

يوم   21 مكوثها  بعد  امل�صلحة 

 37 البالغة  )م. م(   االآن�صة  للعالج 

�صنة، قادمة من والية داخلية ذات 

مدمنة   ، ابتدائي  التا�صعة  م�صتوى 

وهذا  املعالج  الكيف  تعاطي  على 

من �صنة 2005 ، موظفة مبوؤ�ص�صة 

�صبب  اأرجــعــت  الــتــي  و  خــا�ــصــة  

تعر�صها  اإىل  للمخدرات   تعاطيها 

التي  اجلــرميــة  هاته  لالغت�صاب 

�صعبة  نف�صية  حالة  لها  �صببت 

حيث  االإدمــان  مع  البداية  فكانت 

اقرتحت لها اإحدى �صديقتها كمية 

من الكيف املعالج واأوهمتها باأنها 

حالتها  تخطي  على  ت�صاعدها 

ون�صيان م�صيبتها ، اإال اأن هذا احلل 

ح�صب املتحدثة مل يزدها اإال تعقيدا 

وت�صابكا حلالتها النف�صية و املادية 

جتمعه  ماكانت  كل  خ�رست  فقد 

�رساء  يف  اأنفقتها  حيث  اأمــوال  من 

 ، و�صيفتها  بذلك  وفقدت  الكيف 

اإ�صافة اإىل تدهور حالتها ال�صحية 

، فاالقدر كتب لها حياة جديدة من 

مركز  اإىل  وجهوها  اأنــا�ــس  خــالل 

التي مل تكن تعرف  االإدمان  عالج 

�رسورة  اأدركــت  اأنها  و  �صيء  عنه 

الويل  قا�صت  بعدما  موؤخرا  العالج 

التي نخرت  ال�صموم  من جراء هذه 

دخولها  بعد  و  ال�صعيف  ج�صدها 

العالج  حل�ص�س  واأخذها  للمركز 

مركز عالج االإدمان



بناء  الإعــادة  اأمل  كلها   ، املنا�صبة 

م�صتقبلها اإال اأن الظروف كانت لها 

باملر�صاد فلم جتد من ينفق عليها 

من  اأنها  وخا�صة  الــدواء  لت�صرتي 

عائلة فقرية ، فعرفت انتكا�صة ثانية 

قررت  �صنة  من  اأكــرث  مــرور  بعد  و 

اأن حتاول من جديد واأن تتوب هلل 

عز وجل وتتوكل عليه الأنه القادر 

االلتحاق  وعــاودت  �صفائها   على 

بامل�صحة وبنربة التحدي و االأمل 

اأنها  منها  وعدا  اآخذين  فارقناها 

�صت�صمعنا اأخبارا جيدة عنها اآملني 

يف حتقيق ذلك.   

من  البالغ  و(  و.   ( ال�صيد  ــا   اأم

العا�صمة من عائلة  27 من  العمر 

موظف  احلــال  ومي�صورة  مثقفة 

مبوؤ�ص�صة خا�صة ، فقد اجنرف نحو 

معاناته  ب�صبب  املــخــدرات،  عــامل 

خالفات  اثر  م�صطربة  طفولة  من 

يومية بني االأب و االأم اإ�صافة اإىل 

�صحبته ال�صيئة ،فاحلي الراقي الذي 

يقطن فيه اليخلوا من �صاب ح�صب 

ت�رسيحه ال يتعاطى نوع من اأنواع 

و ال  �صيء عادي  وكاأنه  املخدرات 

اإىل انهيار  يدعو للتعجب ، تعر�س 

ع�صبي جراء املهلو�صات التي كان 

انه  انتباهنا  لفت  والذي  يتعاطها 

املوؤثرات  اأنواع  يعرف وي�صمي كل 

العقلية حتى اجلديدة منها ويدرك 

حيث  واأعرا�صها  خطورتها  جيدا 

تهيوؤات  لــه  ت�صبب  اأنــهــا  اخــربنــا 

ــدى  وو�ــصــاو�ــس دفــعــت بــه يف اإح

حتى  �ــصــاب  �ـــرسب  اإىل  املــــرات 

اأمه  اإىل  انه ينظر  املوت �صنا منه 

ي�صطحبهما  كــان  الالتي  واأخــتــه 

الــ�ــصــارع  فــهــذه احلــالــة التي  يف 

احلبوب  هذه  تاأثري  جراء  يعي�صها 

جدا  �صعبة  حالة  املخت�صة  ح�صب 

املنا�صب  العالج  وجود  يف  اأن  اإال 

�صمح  بالدواء  والتقيد  االن�صباط  و 

من  التام  التخل�س  املري�س  لهذا 

يف  ولكن  ج�صده   يف  ال�صموم  هذه 

اأن  ي�صتحيل  البيئة ال  و جود نف�س 

يعرف انتكا�صة اأخرى و هذا ما حدث 

حقيقة لهذا ال�صاب  وبعد م�صي اأقل 

م�صتنقع  يف  نف�صه   وجد  �صنة  من 

املخدرات  مرة اأخرى ونظرا للدور 

ت�صويب  يف  العائلة  تلعبه  الــذي 

�صلوكات اأفرادها وجد ) م م( نف�صه 

مدركا  وهو  بامل�صحة  ثانية  مرة 

متاما الالم�صوؤولية التي حتلى بها 

التي  عائلته  واجتــاه  نف�صه  اجتــاه 

عديد  يف  نف�صية  معاناة  لها  �صبب 

املرات و بالرغم من ذلك مل تتخلى 

عنه ولن تتخلى عنه  فعائلته نقطة 

حتول يف حياته مبديا اإرادة كبرية 

خا�صة  ال�صموم  هذه  من  للتخل�س 

ح�صبه يف وجود طاقم طبي يلعب 

دوره على اأمت وجه من خالل توفري 

الظروف و االإمكانيات املخ�ص�صة 

لهذا الغر�س . 

ــان عـــربا عن  ــت ــان احلــال ــات  ه

فاتاهما   ما  على  ال�صديد  حزنهما 

متمنني جتاوز فرتة العالج لتحقيق 

لت�صخري  يتطلعون  كما   ، اأحالمهم 

م�صتقبلهم  يفيد  فيما  �صبابهم 

اأن  ويختموا  بلدهم،  وم�صتقبل 

يفكروا  مل  االإدمـــان  مــع  رحلتهم 

الـــوازع  الأن  االنــتــحــار  يف  يــومــا 

الديني كان يردهم عن ذلك  ويبقى 

واأن  داء  لكل  دواء  بالدين  التم�صك 

العربة ملن يعترب.

مركز عالج االإدمان
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كلمـــة العـــدد        

نعم للحياة

ال للمخدرات
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مراكز عالج االإدمان
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مراكز عالج االإدمان



كلمـــة العـــدد        

26 2016  / جملة الوقاية و املكافحة - العدد 02 

Oui à la Vie
Non à la Drogue
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تكرميا لروح الفقيد

فقدت الساحة العلمية 
والطبية في اجلزائر 
واحدا من أطبائها 

األخصائيني البارزين 
وهو البروفيسور 

العيدلي محمد الصالح 
الذي وافته املنية بداية 

شهر نوفمبر 2015 بعد 
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.

العيديل  الــربوفــيــ�ــصــور  ح�صل 

حممد ال�صالح على درجة الدكتوراه 

م�صوار  بعد   1975 �صنة  الطب  يف 

التفوق  ــه  ــالل خ ـــرف  ع جــامــعــي 

والنجاح حيث متيز بفطنته وذكائه 

العلمي  م�صاره  ليوا�صل  احلـــاد. 

�صهادة  على  باحل�صول  كلل  الــذي 

املتخ�ص�صة  الطبية  ــات  الــدرا�ــص

 1980 �صنة  الــ�ــرسعــي  الــطــب  يف 

يف  االنت�صار  قليل  تخ�ص�س  وهو 

طبيبا �صنتني  بعد  ليعني   اجلزائر. 

 )maître assistant titulaire(  

م�صطفى  اجلامعي  بامل�صت�صفى 

اإىل  مــهــامــه  زاول  ــــن  اأي ــا  ــص ــا� ب

التي  ال�صنة  ــي  وه  1996 غــايــة 

الطب يف  ـــتـــاذا  اأ�ـــص فــيــهــا   عـــني 

 )professeur en médecine( ورئي�صا 

مل�صلحة الطب ال�رسعي بامل�صت�صفى 

اجلامعي حممد ملني دباغني )مايو 

�صابقا( بباب الواد، اأين كان ي�رسف 

باقتدار ولعدة �صنوات على عمليات 

الت�رسيح ومعاينة خمتلف احلاالت 

اأعمال  اأو  احلـــوادث  عن  الناجمة 

العنف مما مكنه من الوقوف ب�صكل 

اأ�صكال  خمتلف  تطور  على  م�صتمر 

العنف يف املجتمع اجلزائري.

يف  بــارز  ح�صور  للفقيد  كــان 

والبحث  ــعــايل  ال التعليم  جمـــال 

العلمي حيث كان اأ�صتاذا جامعيا 

وباحثا يف خمتلف املوا�صيع ذات 

علم  العنف،  االجــرام،  بعلم  ال�صلة 

ال�رسعي  العقلي  الطب  ال�صحايا، 

ـــــــان والـــتـــي حــر�ــس من  واالإدم

خاللها على درا�صة وحتليل االآفات 

االجتماعية املوجودة يف املجتمع 

اجلـــزائـــري. وبـــاملـــوازاة مــع ذلك 

وتطوير  الإثراء  دائم  �صعي  يف  كان 

للعديد  متابعته  خالل  من  معارفه 

اخلارج  يف  التكوينية  الدورات  من 

االدمان وهو ما  ال�صيما يف جمال 

اأهله الإدارة املركز الو�صيطي لعالج 

املدمنني مب�صت�صفى باب الواد، وهي 

املرحوم  لها  كر�س  اأخــرى  مهمة 

تكرميا لر�ح

 الفقيد الرب�في�سور حممد 
ال�سالح العيديل
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تكرميا لروح الفقيد

ال�صباب من  جهده ووقته النت�صال 

مظاهر  اأن  حيث  االدمــان،  براثن 

من  عليها  يقف  كان  التي  العنف 

هي  �رسعي  كطبيب  عمله  خــالل 

يف جزء منها ذات عالقة مبا�رسة 

باملخدرات.  

بامل�صوؤوليات  الفقيد  التزام  اإن 

املنوطة به مل مينعه من االنخراط 

اجلــمــعــوي مــن خالل  الــعــمــل  يف 

من  للوقاية  الوطنية  »اجلمعية 

كان  التي   ،A.P.T. ــدرات«  ــخ امل

نواتها  ت�صكلت  والــتــي  يــراأ�ــصــهــا 

مع  باملوازاة   1996 �صنة  االأوىل 

اإن�صاء وزارة ال�صحة وال�صكان الأول 

االإدمان  وعالج  للوقاية  م�صلحة 

فران�س  م�صت�صفى  م�صتوى  على 

فانون بالبليدة. ولقد �صعى املرحوم 

اجلمعية  هــذه  تاأ�صي�س  خــالل  من 

ع�صوا  ثالثني  حوايل  ت�صم  والتي 

يف خمتلف التخ�ص�صات، اإىل القيام 

بدور مكمل لعمل املركز الو�صيطي 

النظر  وبغ�س  املــدمــنــني  لــعــالج 

وتوعية  التح�صي�س  ن�صاطات  عن 

املخدرات  اأخــطــار  حــول  ال�صباب 

الطبية  باملرافقة  اجلمعية  تقوم 

واالجتماعية للمدمنني وامل�صاعدة 

يف تطوير البحوث وعقد امللتقيات 

وتنظيم  امليدان  هــذا  يف  العلمية 

االأطباء  لفائدة  التكوينية  الدورات 

العامني واالأخ�صائيني النف�صانيني 

واالجــتــمــاعــيــني واملــ�ــصــاركــة يف 

لتح�صري  اجلامعيني  الطلبة  تاأطري 

النف�س،  علم  يف  اللي�صان�س  �صهادة 

اإ�صافة اإىل امل�صاركة يف احل�ص�س 

االإذاعية والتلفزيونية. 

العايل  التكويني  امل�صار  اإن 

وتعدد  املــرحــوم  بــه  حظي  الــذي 

التي  امليدانية  والن�صاطات  املهام 

الطب  ــال  جم يف  بها  يــقــوم  ــان  ك

ال�رسعي وعالج املدمنني واحلركة 

خبريا  مــنــه  جــعــلــت  اجلــمــعــويــة 

من  العديد  بتن�صيط  يقوم  وطنيا 

املحا�رسات داخل وخارج الوطن. 

املرحوم  ربطت  االإطــار  هــذا  ويف 

الوطني  بالديوان  وثيقة  عالقة 

ملكافحة املخدرات واإدمانها حيث 

وب�صكل  عديدة  �صنوات  طيلة  عمل 

يف  ورافقه  الديوان،  مع  متوا�صل 

قام  التي  الن�صاطات  من  العديد 

بها ومل يبخل بتقدمي خربته خدمة 

معاناته  ورغــم  الــعــام.  لل�صالح 

ذلك  املر�س مل مينعه  الطويلة مع 

اإىل  الــــدوؤوب  عمله  موا�صلة  مــن 

تاركا وراءه  اآخر حلظة يف حياته 

م�صوارا حافال باالجنازات العلمية 

التي ال ميكن اأن نوفيها حقها عرب 

هذه ال�صطور.

رحم اهلل الفقيد واأ�صكنه ف�صيح جنانه 

وجعله قدوة ح�صنة ملن عرفه. 
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الـمـجـتـمـع الـمـدنـي

ففي هــذا الــعــدد نــقــدم مــا مت 

املكتبة  ن�صاط  مــن  بــه  اإعــالمــنــا 

فرح  بــن  مو�صى  ال�صهيد  البلدية 

بعني التوتة عن طريق امل�صوؤول عن 

املكتبة، وعر�س تلخي�س مل�صاهمة 

م�صوؤويل اجلمعية الوالئية ملكافحة 

عنابة،  لوالية  لل�صباب  املخدرات 

يبني اأهم الن�صاطات التي اأجنزتها 

اجلمعية.

الديوان  اأن  اإىل  ــارة  ــص االإ� مــع 

احلركة  دور  على  با�صتمرار  يركز 

اجلمعوية ك�رسيك فعال يف امليدان 

اال�صرتاتيجية  تنفيذ  ملــ�ــصــانــدة 

املــخــدرات،  ملكافحة  الــوطــنــيــة 

اإيجابية  مباردة  كل  تلقى  و�صوف 

قوة  الإ�صافة  لها  الديوان  عناية 

فعاليتها. 

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.

الـمـجـتـمـع الـمـدنـي 
�الوقاية من املخدرات 
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القافلة التح�سي�سية االإعالمية حول
 اآفة املخدرات للمكتبة البلدية عني التوتة

 �الية باتنة

في إطار اإلحتفاالت 
املخلدة لستينية إندالع 

الثورة التحريرية 
2014/1954  ومتاشيا مع 
البرنامج السنوي للموسم 

الثقافي  2015/2014 
وحتت رعاية رئيس املجلس 

الشعبي البلدي لبلدية 
عني التوتة، نظمت مكتبة 

البلدية الشهيد موسى 
بن فرح بعني التوتة قافلة 
حتسيسية إعالمية حول 
آفة املخدرات جابت كل 
الثانويات املوجودة عبر 
تراب البلدية حتت شعار

» صديقي .. ال للمخدرات« 
، وذلك في الفترة املمتدة من 

01  إلى 05 فيفري 2015.

تعترب مكتبة البلدية ال�صهيد مو�صى 

الكائن مقرها بحي حمادة  بن فرحي 

باتنة، مكتبة  التوتة والية  بلدية عني 

للمطالعة تابعة للبلدية تعمل على مدار 

�صباحا  الثامنة  ال�صاعة  من  االأ�صبوع 

والن�صف  الرابعة  ال�صاعة  غاية  اإىل 

م�صاءا اأن�صاأت �صنة  2012  وهي تقوم 

باالإ�صافة لن�صاطها الرئي�صي بن�صاطات 

ال�صيد  حاليا  ويراأ�صها  متنوعة،  فرعية 

بن تواتي مبارك مدير املكتبة.

املـــخـــدرات  تـــــداول  تــفــ�ــصــي  اإن 

واإنت�صارها بني كافة �رسائح املجتمع 

خ�صو�صا  ال�صباب  فئة  وا�صتهداف 

تواجه  خطرية  اإجتماعية  ظاهرة  تعد 

ولهذا  كياناتها،  وتهدد  املجتمعات 

وحماولة  حدتها  من  التخفيف  وجب 

ال�صيطرة عليها للحيلولة دون تفاقمها 

واخلطط  االإ�ــصــرتاتــيــجــيــات  بــو�ــصــع 

ملواجهة خطورة هذه الظاهرة. 

من  كــغــريه  ــري  ــزائ اجل واملجتمع 

خلطورتها  منه  ـــا  اإدراك املجتمعات 

يف  املبذولة  اجلهود  تعزيز  على  عمل 

حماربة هذه االآفة مبا يف ذلك ت�صجيع 

اإىل  الــهــادفــة  املختلفة  املـــبـــادرات 

الفاعلني  واملقدمة عن طريق  التوعية 

يف املجتمع املدين. 

تنظيم  اإىل  البلدية  املكتبة  بادرت 

الو�صط  يف  اإعالمية  حت�صي�صية  قافلة 

املدر�صي موجهة اإىل تالميذ الثانويات 

ملدينة  البلدية  تــراب  عرب  املــوجــودة 

عني التوتة. �صاهم فيها كل من مديرية 

الوطني  الديوان  باتنة،  لوالية  الرتبية 

اأمن  واإدمــانــهــا،  املــخــدرات  ملكافحة 

دائرة عني توتة، كتيبة الدرك الوطني 

لدائرة عني توتة، اإذاعة باتنة اجلهوية، 

واالإت�صال  لالإعالم  الوالئية  اجلمعية 

امل�صيلة،  لــواليــة  ال�صباين  بالو�صط 

واالأوقــاف  الدينية  ال�صوؤون  مديرية 

لوالية باتنة.
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ت�صمن برنامج القافلة عدة فعاليات من معار�س 

وحما�رسات مع توزيع مطويات على التالميذ وعر�س 

اأ�رسطة فيديو حول اآفة املخدرات، وهذا وفق االأهداف 

اأكرب  وحت�صي�س  توعية  يف  املتمثلة  خاللها  امل�صطرة 

عدد من التالميذ للحفاظ على �صحتهم عرب التعريف 

ثقافة  وتلقينهم  جهة،  من  املــخــدرات  اآفــة  مبخاطر 

اآليات  ممار�صة  على  تدريبهم  عرب  العامة  امل�صلحة 

حت�صي�صية حول هذه االفة من جهة اأخرى.

وموؤطري  التالميذ  رفقة  اأيام  خم�صة  مدار  فعلى   

القافلة ا�صتهلت الفرتة ال�صباحية برفع العلم الوطني 

املوؤ�ص�صة  مدير  من  لكل  الرتحيبية  الكلمة  وباإلقاء 

الرتبوية وممثل رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 

عني التوتة.

اآفة  حول  التح�صي�صي  املعر�س  بافتتاح  وتوا�صلت 

االأول  الق�صم  اأق�صام:  ثالثة  على  امل�صتمل  املخدرات 

معر�س يف �صكل اإجابة ملجموعة من االأ�صئلة التي قد 

وكيفية  وتعاطيها  املخدرات  حول  الدهن  يف  تطرح 

معر�س  عن  عبارة  فهو  الثاين  الق�صم  اأما  الت�رسف، 

لل�صحف املتعلق باملخدرات عرب اجلزائر ل�صنة 2014 

االإح�صائيات  ح�صيلة  عر�صت  ــري  االأخ الق�صم  ويف 

دائما   2014 �صنة  من  االأوىل  اأ�صهر  بع�رس  املتعلقة 

اخلا�صة باآفة املخدرات يف باجلزائر.

امل�صائية  الفرتة  اأثناء  ا�صتوؤنفت  املعار�س  هذه 

بعر�س ل�صور حت�صي�صية و�رسيط فيديو حول هذه االآفة 

مع توزيع مطويات وق�صا�صات على التالميذ.

اأ�صاتذة  تناولها  التي  املحا�رسات  وبخ�صو�س 

ال�صكل  على  جــاءت  امل�صائية  الفرتة  يف  خمت�صون 

التايل: 

الدين  نظر  وجهة  من  »املخدرات  حول  حما�رسة 

ملديرية  ممثال  العتيق  م�صجد  اإمام  قدمها  االإ�صالمي« 

ال�صوؤون الدينية واالأوقاف لوالية عنابة.

ا�صتهالك املخدرات واالجتار  ومداخلة حول »قمع 

ال�رسطة  قائد  طرف  من  قدمت  فيها«  امل�رسوع  غري 

الق�صائية ممثال عن اأمن دائرة عني توتة.

منها«  والوقاية  »املــخــدرات  بعنوان  وحما�رسة 

ن�صطها ممثل كثيبة الدرك الوطني لدائرة عني توتة.

وفيما يتعلق بعالج املدمنني والوقاية منها فكانت 

�صبه  اأ�صتاذ مبعهد  لقمان رحمون  االأ�صتاذ  تن�صيط  من 

طبي عني توتة.

تفاعلوا  الذين  التالميذ  واأ�صئلة  نقا�صات  تخللتها 

مدير  األقى  بعدها  باملو�صوع،  اهتماما  واأبدوا  معها 

املكتبة كلمته اخلتامية.

وقد رافقتها تغطية اإعالمية يومية ملجريات القافلة 

التوا�صل  �صفحة  وعلى  اجلهوية  باتنة  اإذاعــة  عرب 

االإجتماعي الفاي�صبوك اخلا�س باملكتبة.

القافلة التح�سي�سية الإعالمية
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القافلة التح�سي�سية الإعالمية

ب�صور  املرفق   bibliotiotheque ain touta
املقاالت  بع�س  �صدور  ن�صيان  دون  �صاملة،  وتغطية 

ال�صعب  كجريدة  اجلرائد  �صفحات  على  واحلـــوارات 

باللغة   L’EST وجريدة  العربية  باللغة  اجلزائرية 

الفرن�صية. 

للعلم فاإن اإ�صارة انطالق القافلة كانت من ثانوية 

ال�صهيد عبد الرحمان بو�صمال يوم 01 فيفري 2015 

مدير  ال�صيد  خاللها  ووجه  تلميذ،   543 منها  ا�صتفاد 

لوالية  الرتبية  مديرية  مديرة  عن  ممثال  الثانوية 

بعنوان  للتالميذ  موجهة  وكلمة  ترحيبية  كلمة  باتنة 

»التدخني واملخدرات يف الو�صط املدر�صي«، كما كان 

البلدي  ال�صعبي  املجل�س  لرئي�س  �رسيف  ح�صور  هناك 

لبلدية عني التوتة الذي قام هو االأخر باإلقاء كلمة يف 

املو�صوع.

الرتبوية  املوؤ�ص�صات  باقي  اإىل  القافلة  انتقلت  ثم 

اأين كانت املحطة التالية بثانوية الرائد ال�صعيد عبيد 

مع  تزامنت  اإذ   2015 فيفري   02 يوم  ال�صافات  حي 

تنظيم دورة ريا�صية لكرة اليد، ا�صتفاد خاللها 690 

تلميذ من هذه القافلة.    

وا�صتمرت الفاعليات يوم 03 فيفري 2015 بثانوية 

مو�صى يحياوي من خالل ا�صتفادة 817 تلميذ.

ح�صور  ابراهيم  معا�س  ال�صهيد  ثانوية  عرفت  وقد 

البلدي  ال�صعبي  املجل�س  لرئي�س  االأول  للنائب  �رسيف 

املتفوقني  على  جوائز  توزيع  مع  التوتة  عني  لبلدية 

 04 يوم  الثانوية  اإدارة  قدمتها  الدرا�صة  يف  االأوائــل 

فيفري 2015. 

اختتمت القافلة يوم 05 فيفري 2015 يف ثانوية 

للنائب  �رسيف  بح�صور  قروري  الطاهر  حممد  ال�صهيد 

عني  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  لرئي�س  االأول 

التوتة وا�صتفادة 1021 تلميذ من هذه الفعاليات.

منظم   19 ب  املحكم  التاأطري  توفر  على  ف�صال 

فيه  �صارك  ــذي  وال اجليد،  بالتنظيم  القافلة  متيزت 

الطاقم الرتبوي لكل ثانوية متت زيارتها. 

ويف هذا ال�صدد وجه مدير املكتبة �صكره على جناح 

هذه القافلة لكل املحا�رسين وامل�صاهمني فيها، وكذا 

لبلدية  العام  باتنة ولالأمني  الثقافة لوالية  دار  ملدير 

عني توتة...

املنظمون  مل�صها  التي  االإيجابية  النتائج  وبعد 

للقافلة ال �صيما زيادة االهتمام لدى املتمدر�صني اأكد 

ال�صيد ه�صام حممدي املكلف بخلية االإعالم والربجمة 

هذه  مثل  بتكرار  القيام  وتنوي  تعتزم  املكتبة  اأن 

للتح�صي�س   2016 عام  القادمة  ال�صنة  اأثناء  االأن�صطة 

بخطورة هذه االآفة التي تهدد م�صتقبل وحياة اأبنائنا.

32
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اجلمعية الوالئية ملكافحة
املخدرات لل�سباب لوالية عنابة

 Association de Lutte contre la
Toxicomanie de la Wilaya de Annaba

اجلمعية الوالئية ملكافحة 
املخدرات للشباب لوالية 

عنابة ALCTJ هي 
جمعية إجتماعية ثقافية 
محلية اعتمدت بتاريخ 

07 سبتمبر2005 
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.

من  الوالئية  اجلمعية  تتكون 

22 ع�صوا �صابا ي�صكل )07( �صبعة 
لها،  امل�صري  املكتب  اأع�صاء  منهم 

ثالثة   3 كــل  يجتمعون  ــذيــن  وال

الربامج  لت�صطري  تقريبا  اأ�ــصــهــر 

لتواجد  باالإ�صافة  والن�صاطات، 

تابعني  فيها  خمت�صني  مــربــني 

ومن  والريا�صة،  ال�صباب  ملديرية 

بني االأع�صاء املنت�صبني اإليها ال�صيد 

جواد ر�صوان الذي يعد متخ�ص�س 

)علم  العمومية  ال�صحة  حفظ  يف 

االأوبئة( مب�صلحة الوقاية ملديرية 

عنابة  لوالية  وال�صكان  ال�صحة 

لن�صاطات  فتح  جلمعية  ورئي�صا 

لوالية  ال�صحية  والرتبية  ال�صباب 

عنابة يف ذات الوقت. 

بها  املنخرطني  عــدد  يبلغ  و 

م�صارك  �صخ�س   190 مــن  اأكــرث 

فيهم  مبا  اجلمعية  ن�صاطات  يف 

�صديق  بطاقة  لهم  متنح  مدمنون 

اإليها  االنت�صاب  مبجرد  اجلمعية 

اخلا�س  االأ�صا�صي  القانون  وفــق 

باجلمعية.  

يظهر لنا جليا من ا�صم اجلمعية 

اأن هدفها الرئي�صي هو الوقاية من 

املخدرات ومكافحتها حيث ترتكز 

اجلمعية على عدت اأهداف اأبرزها: 

االإعالم والتح�صي�س والتوعية حول 

االإدمــان  املــخــدرات وخماطر  اآفــة 

ــام  االأي تنظيم  جانب  اإىل  عليها، 

ملكافحة  وامللتقيات  االإعالمية 

كما  عليها،  واالإدمـــان  املــخــدرات 

والطبي  النف�صي  التكفل  اإىل  تهدف 

تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  باملدمنني، 

وثقافية  ــيــة  ريــا�ــص نــ�ــصــاطــات 

ملكافحة املخدرات.

اجلمعية الولئية ملكافحة املخدرات
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اجلمعية  تــقــوم  ــا  ــه اأهــداف حتقيق  اإطــــار  فــفــي 

وتاأطري  ومعار�س،  قوافل  من  متنوعة  بن�صاطات 

ميدانية،  بــخــرجــات  حت�صي�صية  ـــام  واأي مــكــونــني، 

وتوزيع املطويات، وخميمات �صيفية ذات ن�صاطات 

ريا�صية...وغريها. فهي من خالل ن�صاطها تركز على 

واأهمية جانب  والوقاية،  والتح�صي�س  التوعية  اأهمية 

وامل�صاريف  باملدمنني  التكفل  حيث  من  العالج 

وتوجيهه  املدمن  اإ�صتقبال  حلظة  من  به  املرتبطة 

لل�صفاء.  غاية متاثله  اإىل  للعالج 

من  االجتماعيني  �رسكائها  مع  بالتعاون  وهذا 

والريا�صة،  ال�صباب  كوزارة  واملوؤ�ص�صات  الهيئات 

واإدمانها،  املــخــدرات  ملكافحة  الوطني  الــديــوان 

ديوان  عنابة،  لوالية  والريا�صة  ال�صباب  مديرية 

عنابة  لوالية  ال�صباب  موؤ�ص�صات 

حماية  خلية   ،ODEJ Annaba
خلية  الوطني،  لــلــدرك  االأحـــداث 

لالأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة 

ــابــة، وايل  عــن لــواليــة  ــوطــنــي  ال

ـــاء دوائـــر  ـــص ــابــة، روؤ� واليــــة عــن

لبلديات  البلدي  ال�صعبي  واملجل�س 

الن�صاط  مديرية  عنابة،  واليــة 

اإذاعة  عنابة،  لوالية  االإجتماعي 

يف  الفاعلني  من  وغريهم  عنابة 

املدين. املجتمع 

على  االإدمــــان  بــحــاالت  وتتكفل  اجلمعية  تهتم 

املخدرات املت�صلة بها عن طريق االإعالم والتح�صي�س 

من  للعالج  املدمنني  مرافقة  عند  ال�رسية  �صمان  مع 

ال�صلبية بالتن�صيق مع م�صت�صفى  املخدرات وتاأثرياتها 

ملكافحة  الو�صيط  املركز  ومع  البليدة  فانون  فرانز 

املخدرات بعنابة يف اإطار االتفاقية املربمة معه. 

تن�صيط  عــلــى  اجلمعية  تعمل 

عملية التح�صي�س والتوعية ملكافحة 

املخدرات جلل العمليات الهامة التي 

والريا�صة  ال�صباب  مديرية  نظمتها 

لوالية  ال�صباب  موؤ�ص�صات  وديــوان 

اجلمعية  تــنــفــيــذ  حــيــث  ــة،  ــاب ــن ع

مــ�ــصــاريــعــهــا الـــكـــربى املــربجمــة 

واملمول من طرفها.

وحول عملها مع خلية الو�صائل 

لديوان  التابعة  الب�رسية  ال�صمعية 

عنابة،  لوالية  ال�صباب  موؤ�ص�صات 
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اجلمعية  مع  ر�صمية  مهمة  يف  تعمل  اخللية  فــاإن 

على تغطية ومتابعة القوافل التح�صي�صية والتوعوية 

الربنامج  ح�صب  ومكافحتها  املخدرات  اآفة  حول 

امل�صطر للقافلة ويتم اإجناز واإنتاج اأقرا�س م�صغوط 

من اأ�رسطة مكافحة املخدرات لعر�صها اأثناء جتوال 

القافلة، وت�صتعمل اخللية 

اآالت رقمية الإعداد �صور 

ملختلف  فيديو  واأ�رسطة 

والن�صاطات  الفعاليات 

بــاملــخــدرات  املتعلقة 

قــــ�ــــصــــد تــغــطــيــتــهــا 

بالتعاون  ومتابعتها 

وم�صاركة  اجلمعية  مع 

ديوان موؤ�ص�صات ال�صباب 

لوالية عنابة.

كما حتظى اجلمعية مبرافقة كل من خلية حماية 

االأحداث للدرك الوطني وخلية فرقة مكافحة املخدرات 

لالأمن الوطني لوالية عنابة خالل ن�صاطاتها وب�صفة 

خا�صة يف اخلرجات امليدانية التح�صي�صية التوعوية.

ملكافحة  الوطني  بالديوان  �صلتها  وبخ�صو�س 

تدعيم  على  حر�س  طاملا  الذي  واإدمانها  املخدرات 

ن�صاط املجتمع املدين عرب الرتاب الوطني، تعد اجلمعية 

الــــــوالئــــــيــــــة 

ملــــكــــافــــحــــة 

املـــــــخـــــــدرات 

بوالية  لل�صباب 

بني  مــن  عنابة 

اجلـــمـــعـــيـــات 

ــواجــدة يف  املــت

ال�رسقية  اجلهة 

والتي  لــلــوطــن 

هي على ات�صال 

م�صتمر به و�صبق 

له التعامل معها 

يف  ن�صاطاتها  يف  وامل�صاهمة 

ناهيك  املنا�صبات،  من  العديد 

امللتقيات  يف  م�صاركتها  على 

ــوان  ــدي ــن قــبــل ال املــنــظــمــة م

كملتقى  للجمعيات  املوجهة 

 2009 20 ماي  اإىل   18 املنظم من  امل�صاريع  اإعداد 

املدين  املجتمع  مع  الوطنية  والندوة  باتنة  والية  يف 

و13   12 يومي  باجلزائر  فرج  �صيدي  يف  متت  التي 

املعلومات  بتطبيق  قامت  فاجلمعية   ،2014 نوفمرب 

واخلربة التقنية امل�صتقاة واملكت�صب منها يف حمالتها 

التوعية والتح�صي�س. 

وننوه هنا اإىل وجود بع�س اجلمعيات التي قدمت 

الكثري يف مكافحة الظاهرة من خالل حمالت التح�صي�س 

الفرد  �صحة  يف  ال�صلبية  باآثارها  للتعريف  والتوعية 
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نتيجة  املخدرات هي  اآفة  اأن  فحقيقة  واملجتمع 

منها  يعاين  التي  العديدة  للم�صكالت  تراكمات 

ال�صباب كعدم توفري له و�صائل الرتفيه، والتعلم، 

والتوا�صل بالقدر الكايف، اإ�صافتا اإىل هذا ال�صكن 

يف  املوؤثرة  الو�صائل  توظيف  وعــدم  والبطالة، 

اإليها  زد  االإغـــراءات،  تعدد  مع  ال�صباب  اأو�صاط 

ما  ب�صبابنا،  تتالعب  التي  القوية  املوؤثرات  م�صكلة 

ب�صبب  املخدرات  اآفة  من  �صبابنا  وقاية  دون  حالت 

ال�صباب  يف  املوؤثرة  للو�صائل  ال�صليمة  غري  املعاجلة 

للعدول عنها.

لتفعيل  ال�صبل  اأف�صل  فاإن  اجلمعية  راأي  وح�صب   

ن�صاط احلركة اجلمعوية يكون عرب امللتقيات العلمية، 

تبادل اخلربات بني الواليات ومع دول اأخرى، ت�صجيع 

املبادرات اخلالقة، دعم اجلمعيات حمليا ووطنيا من 

طرف  من  وتدعيمها  اجلمعوية  امل�صاريع  بناء  خالل 

املدمنني  وحتفيز  اخلالقة،  الطاقات  حتفيز  الدولة، 

جعل  جمتمعنا،  على  الدخيلة  االآفة  هذه  عن  للعدول 

املجال�س  يف  اإ�صرتاتيجيا  �رسيكا  اجلمعوية  احلركة 

االإ�صت�صارية  املجال�س  واإن�صاء  والوالئية،  البلدية 

للحركة اجلمعوية حمليا ووطنيا. 

ولهذا ت�صعى اجلمعية للح�صول على تدعيم ال�صلطات 

والتح�صي�س،  التوعية  الإجناح حمالت  املحلية خا�صة 

باالإ�صافة اإىل توفري الو�صائل البيداغوجية ال�رسورية، 

املدمن  واإ�رساك  لل�صباب،  التحفيز  املتوا�صل،  التكوين 

يف احلياة اجلمعوية يف عملية مكافحة املخدرات.
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املكا�صب  تطوير  يف  اجلمعية  ترغب  جهتها  ومن 

يف  للمخدرات  ال�صلبية  االآثــار  جماالت  يف  املعارفية 

الفرد واملجتمع، والتوا�صل االإجتماعي، وو�صائل الرتبية 

ال�صحية يف اإجناح حمالت التوعية والتح�صي�س.

ولقد �صهدت ال�صنوات املا�صية و�صنة 2015 العديد 

من الن�صاطات املتنوعة للجمعية مب�صاهمة عدة هيئات 

جت�صيدا ملبداأ ال�رساكة مع موؤ�ص�صات الدولة، مبا يف ذلك 

من قوافل حت�صي�س وتوعية ملكافحة املخدرات م�صت 

كبري  عدد  واإ�ــرساك  جتنيد  ومت  ال�صباب  من  كبري  عدد 

منهم يف العملية التي �صملت جل بلديات والية عنابة، 

ال�صباب بوالية عنابة يف  كما مت خاللها تن�صيط دور 

لل�صباب،  الدولة  موؤ�ص�صات  مع  الكامل  التن�صيق  اإطار 

وحت�صي�س وتوعية لفائدة ال�صباب حول خماطر تعاطي 

املخدرات مع تنظيم العديد من الن�صاطات البارزة ذات 

الطابع التح�صي�صي التكويني والثقايف، ودائما بتن�صيق 

عنابة  لوالية  ال�صباب  موؤ�ص�صات  ــوان  دي مع  العمل 

الوطني  للدرك  االأحداث  حماية  خلية  مع  وبالتعاون 

يف مكافحة املخدرات.

اخلم�س  يف  اجلمعية  لن�صاطات  حو�صلة  ويف   

�صنوات املا�صية فقد عرفت ال�صنوات املا�صية ما بني 

طرف  من  م�صتمرة  فعالة  حركية  و2014   2009
اجلمعية نورد فيما يلي بع�صا منها:

الن�شاطات الثقافية والعلمية:

فنجد مثال يف اإطار اأبواب املفتوحة على اجلمارك 

خالل �صهر اأفريل 2009 �صاركت اجلمعية يف تنظيم 

معر�س حول املخدرات وتوزيع مطويات ومب�صاركة 

اأطباء نف�صانيني.
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االأوبئة  علم  يف  خمت�س  ن�صطه  ترب�س  وبعد   

 12 اإىل   10 من  �صاب   20 لتكوين  نف�صانيني  واأطباء 

للقافلة  للتمهيد  الطلق  الهواء  مب�رسح   2009 نوفمرب 

التح�صي�صية التوعوية التي جابة دور ال�صباب يف عدد 

من البلديات بوالية عنابة، يف حملة مدعمة من وزارة 

واإذاعة  الفاعلني  �رسكائها  رفقة  والريا�صة  ال�صباب 

من  املمتدة  الفرتة  من  لها  ولالإ�صهار  للدعاية  عنابة 

لتختتم   ،2010 فيفري   09 اإىل   2009 نوفمرب   17
 2010 مار�س   04 يــوم  ختامي  حفل  يف  العملية 

بتوزيع �صهادات تكرميية للم�صاركني فيها.

ويف نف�س ال�صياق اأجنزت العديد من القوافل التوعية 

والتح�صي�س من اأفة املخدرات املت�صمن معر�س متنقل، 

للمواطنني  املوجهة  املطويات  وتوزيع  فيديو،  عر�س 

ولل�صباب وللتالميذ �صواء يف دور ال�صباب اأو ال�صاحات  

اأو يف االأماكن العمومية لبلديات والية عنابة  الثورة 

2011 ومن  15  نوفمرب  اإىل   2011 اأكتوبر   17 من 

�صهر  من  كل  وخالل   2011 نوفمرب    30 اإىل    22
اإىل   10 ومن   ،2012 �صنة  من  اأكتوبر  و�صهر  جانفي 

.2014 28 فيفري  اإىل   23 2013 ومن  18 ففري 

اأما من 26 اإىل غاية 30 اأكتوبر 2014 فقد مت 

القيام بقافلة حت�صي�صية وتوعوية ملكافحة االإدمان 

على املخدرات والتدخني يف اأو�صاط ال�صباب بوالية 

عنابة �صمت معر�صا وعر�س �رسيط فيديو وتوزيع 

ودور  عنابة  مدينة  بو�صط  حت�صي�صية  مطوية   4000
مب�صاهمة  عنابة  لوالية  الثقافية  واملراكز  ال�صباب 

ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  عنابة،  واليــة  وايل  من  كل 

البلدي  ال�صعبي  الوالئي لوالية عنابة، رئي�س املجل�س 

لوالية  والريا�صة  ال�صباب  مديرية  عنابة،  لبلدية 

عنابة، ديوان موؤ�ص�صات ال�صباب لوالية عنابة، الديوان 

الوطني ملكافحة املخدرات واإدمانها، مديرية ال�صحة 

للدرك  االأحداث  حماية  خلية  عنابة،  لوالية  وال�صكان 

اإذاعة  الوطني،  لالأمن  االأحداث  حماية  خلية  الوطني، 

عنابة املحلية.
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الن�شاطات الرتفيهية والريا�شية:

اإىل  التح�صي�صية  القوافل  مبنا�صبة  اجلمعية  عمدت 

األعاب  تنظيم  خالل  من  وال�صباب  االأطفال  حت�صي�س 

ملكافحة  ريا�صية  دورات  وتنظيم  وترفيهية  فكرية 

املخدرات مبنا�صبة افتتاح املو�صم ال�صيفي بالتن�صيق 

2009. وامل�صاركة يف  مع جمعيات �صديقة يف �صنة 

القافلة الوطنية ال للمخدرات املنظم من طرف جمعية 

قدماء الك�صافة االإ�صالمية اجلزائرية مبقر االأمن لوالية 

الدورية  امل�صاركة  مع   ،2013 مار�س   28 عنابة 

بلدية  يف  ال�صيفية  باملوا�صم  االأمل  خميم  تنظيم  يف 

�صطايبي.

الن�شاطات الإعلمية والتكوينية :

تنظم اجلمعية ن�صاطات اإعالمية وتكوينية لل�صباب 

ال�صنة بوا�صطة  اإطار مكافحة املخدرات على مدار  يف 

املخدرات،  حول  البحوث  اإعداد  يف  التالميذ  م�صاعدة 

مطويات  منحهم  طريق  عن  اجلامعيني  الطلبة  وكذا 

مثال  فقد مت  املخدرات،  واأقرا�س م�صعوطة ملو�صوع 

ال�صمعية  الو�صائل  خلية  مع  بتعاون   2013 �صنة 

لوالية عنابة  ال�صباب  موؤ�ص�صات  ديوان  لدى  الب�رسية 

مكافحة  اأ�رسطة  من  امل�صغوط  اأقرا�س  اأربعة  اإنتاج 

املخدرات لعر�صهم اأثناء جتوال القوافل. كما اأ�صدرت 

ظاهرة  حول  ال�صحفية  املقاالت  من  العديد  اجلمعية 

املخدرات بوالية عنابة. 

التكوينية  الــدرا�ــصــيــة  االأيــــام  ــك  ذل اإيل  ي�صاف 

الدرا�صي  اليوم  بينها  من  التي  املفتوحة  واالأبـــواب 

من  عليها  واالإدمــان  املخدرات  اآفة  حول  والتكويني 

90 م�صارك من  10 �صبتمرب2011 مب�صاركة  اإىل   09
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اأع�صاء اجلمعية منهم �صباب واأخ�صائيون نف�صانيون، 

من  والتح�صي�س  لالإعالم  وحت�صي�صي  الدرا�صي  واليوم 

مار�س   05 يــوم  ال�صباين  الو�صط  يف  املــخــدرات  اأفــة 

وتنظيم  عنابة،  البوين  خمتار  باجي  بجامعة   2013
االأيام التح�صي�صية لفائدة ال�صباب بالتعاون مع االأمن 

الوطني يومي 24 و25 �صبتمرب 2013 حتت �صعار »ال 

للمخدرات نعم لل�صغل«.

حول  املفتوحة  ــواب  االأب فعليات  نن�صى  اأن  دون   

االإدمان على املخدرات بالتن�صيق مع مديرية الن�صاط 

�صغار  مركز  م�صتوى  على  عنابة  لوالية  االإجتماعي 

دي�صمرب  �صهر  عنابة  ببلدية  الفر�صة  لوادي  املكفوفني 

. 2012

التدريبية  الدورة  اأي�صا تغطية  ونذكر 

وحول  واإدمــانــهــا  املــخــدرات  ملكافحة 

اأو�صاط  يف  اجلن�صية  االأمرا�س  مكافحة 

 26 يومي  لل�صباب  املوجهة  ال�صباب 

الرتفيه  املركز  2014 يف  و27 جانفي 

�صبانية  جمموعة  تكوين  بهدف  العلمي 

املخدرات  ملكافحة  والتح�صي�س  للتوعية 

بلديات  ال�صباب  دور  قطاع  عرب  ال�صباب  اأو�صاط  يف 

عنابة ومركز الرتفيهي العلمي عنابة.

يف جمال اإحياء املنا�شبات

ت�صارك اجلمعية يف العديد من املنا�صبات الوطنية 

والدينية �صواء مع جمعيات اأو مع بلدية عنابة اأو مع 

ديوان البلدي للثقافة وال�صياحة لبلدية عنابة اأهمها: 

الثورة  اإندالع  ذكرى  االإ�صتقالل-  عيد  الطفولة-  عيد 

رم�صان-  �صهر  من   27 بليلة  االإحتفال  اجلزائرية- 

االإفتتاح الر�صمي للمو�صم ال�صيفي. وعلى �صبيل املثال 

مبنا�صبة  و   2009 مار�س   08 يف  املــراأة  عيد  اإحياء 

ذكرى اندالع الثورة التحريرية 1 نوفمرب اأعدت حملة 

�صهر  والتالميذ  وال�صباب  للمواطنني  وحت�صي�س  توعية 

نوفمرب 2012، ويف مدة ثالثة اأيام حت�صي�صية
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اجلمعية  وزعــة   2014 نوفمرب   18 من  اإنطالق   

باجي  الرمز  ال�صهيد  لذكرى  تخليد  مطوية   2800
مع  بالتعاون  الطفل  حلقوق  العاملي  ولليوم  خمتار 

مديرية االأمن الوطني لوالية عنابة.

االإعالمية  ــام  االأي جل  يف  اجلمعية  وت�صاهم  هذا 

من  ال�صباب  موؤ�ص�صات  ديـــوان  طــرف  مــن  املنظمة 

 – ال�صيدا  »داء  ملكافحة  اإعالمية  واأيام  قوافل  خالل 

عمل  يف  امل�صاركة  وتتمثل  التدخني«  املــخــدرات- 

مطويات واملعلقات وعمل الالفتات.

احتفاال باليوم العاملي ملكافحة التدخني مثال مت 

 31 يوم  كفعاليات  وقوافل،  حت�صي�صية  باأيام  القيام 

ماي 2010 واحلملة التح�صي�صية التوعية على م�صتوى 

الثقافة والفنون حممد بو�صياف  ال�صباب وق�رس  دور 

 2011 ماي   31 اإىل   27 من  عنابة  ببلدية  املتواجد 

ومن 29 اإىل 31 ماي 2013 وقافلة مكافحة التدخني 

بتوزيع   2014 ماي  اإىل31   30 يومي  ال�صباب  بدور 

3000 مطوية. 

وخالل اإحيائها لليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

الديوان  مع  بتن�صيق   2009 جــوان   26 اإىل   20 من 

الوطني مكافحة املخدرات وخلية الدرك الوطني نظمت 

اجلمعية حملة حت�صي�صية جابت عدة وبلديات من والية 

عنابة مت عر�س اأفالم فيديو وتوزيع مطويات واإ�صهار 

الفتات.

توعوية  حت�صي�صية  قافلة  باإجناز  اأي�صا  قامت  كما 

يف اأو�صاط ال�صباب من 08 اإىل 26 جوان 2010  مع 

اجلمعية،  اأعدته  الذي  اإ�صتبيان  بوا�صطة  لــالآراء  �صرب 

واإعداد قوافل التح�صي�س والتوعية ملكافحة املخدرات 

اإحياءا لليوم العاملي ببلدية عنابة وعرب بلديات والية 

جوان    26 اإىل    20 من  املمتدة  الفرتات  يف  عنابة 

اإىل   23 2012 ومن  26 جوان  اإىل   24 2011 ومن 
.2013 27 جوان 

اأيام   03 مــدار  وعلى   2014 جــوان   24 اأمــا يف   

اجلهوي  امللتقى  نظم  عنابة  والية  وايل  رعاية  حتت 

حول االآفات االجتماعية يف اأو�صاط ال�صباب مب�صاركة 

عرب  واليــات  ل10  ال�صبانية  اجلمعيات  عن  ممثلني 

الوطن وتوزيع 6000 مطوية.
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الن�شاطات اخلا�شة باملو�شم ال�شيفي

يف �صنة 2009 مثال قامت اجلمعية بالتن�صيق 

وا�صعة  حت�صي�صية  عملية  بتنظيم   ODJ مــع 

بال�صواطئ مدينة عنابة طيلة �صهر اأوت ووزعت من 

خاللها املطويات واملل�صقات.

ب�صفة  �صنويا  املنظم   ) االأمــل  خميم   ( وعــن 

ــات  االآف ملكافحة  ال�صيفية  املوا�صم  خــالل  دوريـــة 

على  االإدمـــان  ظاهرة  خا�صة  وب�صفة  االإجتماعية 

االأحمر من قبل اجلمعية  اخلـط  �صعار  املخدرات حتت 

عنابة  لوالية  لل�صباب  املخدرات  ملكافحة  الوالئية 

بالتعاون مع بع�س اجلمعيات   ودور ال�صباب لوالية 

اأفة  حول  وتوعوية  حت�صي�صية  قافلة  �صكل  يف  عنابة، 

اأو�صاط  يف  املرور  حوادث  من  والوقاية  املخدرات 

املخدرات  اآفة  حول  والتح�صي�س  للتوعية  ال�صباب 

ال�صباب  اأو�صاط  يف  املــرور  حــوادث  من  والوقاية 

 15 اإىل   10 من  الفرتة  فخالل  �صطايبي،   ببلدية 

جويلية 2012 ا�صتمالت على معر�س متنقل، عر�س 

فيديو، وتوزيع املطويات وتنظيم دورة يف كرة القدم 

اأما  ال�صباب،  دور  يف  واملنخرطي  للم�صطافني  موجه 

يف الفرتة املمتدة من 13 اإىل 22 اأوت 2013 فوجه 

مل�صطافني ومنخرطي دار ال�صباب والناقلني.

ن�شاطات اجلمعية خلل �شنة 2015

لن�صاطات  امل�صطر  اجلمعية  برنامج  مع  متا�صيا 

متعلق  متنوعة  اأ�رسطة  عر�س  املت�صمن   2015 �صنة 

باأ�رسار تعاطي املخدرات واإدمانه يف اأو�صاط ال�صباب 

بتوزيع  واملرفق  ال�صحة،  على  التدخني  وبــاأ�ــرسار 

مطويات تهدف اإىل التوعية ال�صحية من اأ�رسار تعاطي 

املخدرات واإدمانه وكذا اأ�رسار التدخني وال�صي�صة. 

الــوقــايــة من  اإقــامــة يــوم درا�ــصــي حــول �صبل  مت 

كوري  ماري  بيار  موؤ�ص�صة  يف  واإدمانها  املخدرات 

ن�صاطاتها  ولت�صمل   ،2015 فيفري   25 يوم  عنابة 

الإحياء  عنابة  مدينة  باأحياء  ميدانية  خرجات  اأي�صا 

30 و31  العاملي »ال للتدخني« يومي  اليوم  لكل من 
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التدخني  خماطر  مــن  الوقاية  حــول   2015 مــاي 

واإحياء  العلمي،  الرتفيه  املركز  داخل  يف  واأ�ــرساره 

اليوم العاملي ملكافحة ظاهرة املخدرات عرب القافلة 

يف  املخدرات  ظاهرة  ملكافحة  والتح�صي�س  التوعية 

اأو�صاط ال�صباب بكل من مركز الرتفيهي العلمي ري�س 

�صالح و�صاطئ ريزي عمر مبدينة عنابة وهذا يومي 

 .2015 25 و26 جوان 
االأمــل(  )خميم  اأجنز  فقد  ال�صيفي  املو�صم  وعن 

والوقاية  املخدرات  اأفـــة  حول  والتح�صي�س  للتوعية 

من حوادث املرور يف اأو�صاط ال�صباب ببلدية �صطايبي 

تنظيم  من   ،2015 اأوت   06 اإىل  جويلية   30 من 

لوالية  لل�صباب  املخدرات  ملكافحة  الوالئية  اجلمعية 

ال�صباب  ودار  ال�صباب  مواهب  ترقية  وجمعية  عنابة 

احلجار لوالية عنابة  حتت �صعار اخلـط االأحمر.

القافلة  جابت   2015 نوفمرب   18 اإىل   15 ومن 

اأو�صاط  يف  املخدرات  ملكافحة  والتح�صي�س  التوعية 

والية  بلديات  عرب  املتواجدة  ال�صباب  دور  ال�صباب 

عنابة.

بالتح�صي�س  قيامها  عند  اجلمعية  فــاإن  لالإ�صارة 

والتعريف بها كانت تواجه يف ال�صابق �صعوبات عدة 

جيد  جماهريي  وقبول  ح�صور  لديها  حاليا  ولكنها 

وعلى  عليها  املواطنني  تعرف  بف�صل  املجتمع  يف 

ن�صاطاتها وم�صاهماتها وزيادة الوعي لديهم.

من  املنجز  والقوافل  والتوعية  التح�صي�س  فعرب 

بع�صا  حققت  اأنها  االأخرية  هذه  ترى  اجلمعية،  طرف 

من اأهدافها الرئي�صية من خالل جتاوب ال�صباب املدمن 

واإت�صاله باجلمعية لطلب التدخل وامل�صاعدة يف التكفل 

ال�صحي مب�صكلة االإدمان لديهم وتوجيههم اإىل مراكز 

ق�صد العالج.

وعن امل�صاريع امل�صتقبلية لها فهي تنوي االإ�صتمرار 

عنابة،  والية  يف  مببادرات  القيام  مع  ن�صاطاتها  يف 

03 بلديات وهي  وتعتزم اجلمعية فتح فروع لها يف 

ال�صنة  خالل  عمار  و�صيدي  وال�رسفية  العلمة  بلدية 

اجلارية.
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قافلة التوعية �التح�سي�س 
ملكافحة املخدرات يف 

اأ��ســـاط ال�سباب عرب قطاع 
د�ر ال�سباب بوالية عنــابة 

من 15 اإىل 18 نوفمرب  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.
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 وللحد من خماطر املخدرات 

تنخر  ظــاهــرة  ــحــت  اأ�ــص ــي  ــت ال

ال�صباب،  فئة  وخا�صة  جمتمعنا 

اأعدت اجلمعية الوالئية ملكافحة 

عنابة  لوالية  لل�صباب  املخدرات 

م�صتوى  عــلــى  ثــريــا  بــرنــاجمــا 

بلديات العلمة وال�رسفة وعنابة، 

بهلويل  دارال�صباب  من  كل  يف 

عالوة ببلدية العلمة ودار ال�صباب 

ال�رسفة  ببلدية  ال�صعيد  بوعزدية 

ودار ال�صباب عالط م�صعود بحي 

5 جويلية عنابة ومركز الرتفيه 
�صالح  رايــ�ــس  ال�صهيد  العلمي 

بو�صط مدينة عنابة.

ــج  ــام ــربن ــل هــــذا ال ــه ــت ــص  اإ�

حول  متنقل  معر�س  بــاإقــامــة 

املرعبة  و�صوره  املخدرات  اأثار 

ال�صحية  النف�صية  النواحي  من 

�رسيط  وبعر�س  واالإجتماعية، 

اآفـــة  ـــول  ح حت�صي�صي  فــيــديــو 

اأ�صكالها،  ب�صتى  املـــخـــدرات 

مطويات  توزيع  اإىل  باالإ�صافة 

ملكافحة  خــا�ــصــة  حت�صي�صية 

وتقدمي  ــة  ــاي ــوق وال املـــخـــدرات 

من  واملوطنني  لل�صباب  ن�صائح 

خمتلف �رسائح املجتمع اجلزائري 

يف خرجاتها امليدانية.

امل�صاركة  ــب  ــان ج واإىل    

االأحداث  حماية  لفرقة  امليدانية 

ولفرقة  بعنابة  الوطني  للدرك 

والية  الأمن  املخدرات  مكافحة 

بالتاأطري خمت�صني  قام  عنابة،  

نف�صانيني و�صباب موؤطر  واأطباء 

منخرطني يف اجلمعية.

  ويف هذا ال�صياق تنقل فريق 

عمل من خلية الو�صائل ال�صمعية 

موؤ�ص�صات  ديوان  لدى  الب�رسية 

مبعداته  عنابة  لوالية  ال�صباب 

ل�صمان  اجلمعية  اأع�صاء  رفقة 
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قافلة التوعية �التح�سي�س 
ملكافحة املخدرات يف 

اأ��ســـاط ال�سباب عرب قطاع 
د�ر ال�سباب بوالية عنــابة 

من 15 اإىل 18 نوفمرب  2015
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الفرتة  فخالل  القافلة،  لفعاليات  اإعالمية  تغطية 

املمتدة من  15 اإىل 18 نوفمرب 2015 مت توزيع 

ما يقارب 1450 مطوية مع توفري خمتلف الو�صائل 

البيداغوجية. 

املعلومات  ال�صباب  اكت�صاب  بغر�س  ــذا  وه  

ـــان على تعاطي  االإدم اأ�ـــرسار  الــ�ــرسوريــة حــول 

الوقاية منها، مع  ب�صتى �صورها و�صبل  املخدرات 

حت�صي�صهم  بوا�صطة  لديهم  التحفيز  عامل  اإيقاظ 

كما  �صلوكاتهم،  تغيري  يف  واإ�رساكهم  وتوعيتهم 

هدفت القافلة اإىل اإثراء العملية التكوينية باالأفكار 

النرية يف �صبيل مكافحة تعاطي املخدرات واأثارها 

تدريب  ــذا  وك املجتمع  �ــرسائــح  كــل  على  ال�صيئة 

ال�صباب املوؤطر يف �صبل االإت�صال والتوا�صل والعمل 

اجلماعي لبلوغ الغايات املرجوة.





الــوقــــايـــــة
           و المـكافــحـة




