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شكر رعبارات ر  ب
قدير ألعضاء لجنة المتابعة  وفريق العمل تالكل لل ريق و ب ج ير

لمصالح مكافحة المخدرات   •

)الجمارك واألمن الوطني، الدرك الوطني (

العدل• وزارة لمصالح ل  ر  ح وز

الممثلة في اللجنة االخرى، وكذا القطاعات لمصالح قطاع الصحة  •

    ا من مقاربة تنكنمألنها  المقدمةفيما يتعلق بالبيانات اإلحصائية السيما   
خاللالظاهرة المحاآماتاالستجوابات(معاشةالوقائعالمن العالجو، لر    عن  ب(و ج و  جو

)االستشفائيالطبي 
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للدراسة العام اإلطار حول )1(حوصلة ر  م  ر  إل ول  )1(و 

لهذاند ةاطافال ا ةد لةطن ددهشا  بصددهي شاملة وطنيةدراسةاطار في،العملهذايندرج
 الخاصة والتحاليل للدراسات الوطني المركز طرف من االنجاز

ةةة ذةةث  تعتبراذ،المتابعةلجنةلالثمينةةمساهموبالوالتنميةلسكانبا
ععى تحديديتضمن أوسعمشروعمنجزءاألولىالمرحلةهذه

 المخدرات مكافحة مجال في وعملية متكاملة مندمجة إستراتيجية
.الجزائرفياالدمانو .الجزائرفياالدمانو



)2(حوصلة حول اإلطار العام للدراسة 

:بـتبرر األهمية التي توليها الجزائر لظاهرة المخدرات 
زايدفهالمخدراتواستهالكاالتجار• تمرت فمس  فـيمسـتمر تـزايدفـيهيالمخدراتواستهالكاالتجار •

 صارمة عقوبات بتطبيق المعروفة البلدان فـي حتـى العـالم
ا( تناإ االالف ز فةذلك)ال  معرفةدون ذلكو)ماليزيــاالصيـن،،الفيتنامإيـران،(

األسباب،
 حرجةأبعادا تبلغقبلالمسألةبهذه للتكفلالسياسيةاإلرادة •

يروخطيرة و
 موضوعية قواعد على ترتكز وقائيةو طريقة ارساء إرادة •

وعلميةوعلمية
 متعددة إستراتـيجيـات لوضع الجديـدة التوجهات  •

ات ةهذللقضالالتخ   الظاهرةهذه  علىلقضاءلالتخصصات  الظاه



 للدراسة  األهداف الخاصة
برامج وسياسات وإستراتجيات  في ارساء وتسطير مساعدة ذوي القرار    •

ة آلف ذ ة ف ف ة ف ث أآثر فعالية في مكافحة هذه اآلفــة،أ
الالزمة• اإلستراتجيات وتحديد األهداف صياغة في القرار ذوي مساعدة ز   جي  ر إل ي  ي  و ي  ر  ر وي   

.الواجب ازالتهاللتوصل إليها والتعرف على العراقيل 
من مختلف قاة آل أعضاء لجنة المتابعة بالبيانات الثمينة المستاستفادة   •

الوطنيةالقطاعات، الدراسة نتائج ومناهجادوتبومن والمعطيات المعلومات ل ل المعلومات والمعطيات ومناهجادوتب.ومن نتائج الدراسة الوطنيةالقطاعات،
العمل  فيما بين القطاعات المشكلة للجنة 

إلى أنشطة  والدراسة  آل أعضاء لجنة المتابعة لترجمة نتائج البحثتحفيز •
ج ا ال ات ات ت اإل ات ا ال ن ت إل   تهدف إلى تحسين السياسات و اإلستراتجيات و البرامج،تهدف



المراحل الكبرى للمشروع

: المخدرات حول الوطني المسح هذا لتحقيق تبنيها تم آبرى مراحل تسعة 

ةةةة ف  المخدراتبمكافحةالمعنيةالقطاعاتمنالمتابعةلجنةتكوين1.
الموضوع، حول المتواجدة األعمال و البيانات آل جمع 2.
المتوفرةللبياناتتحليلنقديتقريربلورة3 المتوفرةللبياناتتحليلينقديتقريربلورة3.
المخدرات حول آرائهم لسبر االسر من عينة يمس  وطني مسحو دراسة انجاز 4.
ذوي المهنيينالمتعاملينمع)بؤريةمجموعات(آيفيةدراساتإجراء5. يرإجر5 و(ي يينينع)بؤريج ويه
  )المخدرات في المتاجرين( .الخ... واألحداث المدمنين مع المباشرة العالقة     

.المهنيين  المتعاملينو المعنية الفئات بين التفاعل  أساليب رصد6.

2007جوان  27-26األوراســي 



المراحل الكبرى للمشروع

البرامج  مسؤوليمقابالت معمقة مع  اجراء. 7
ق ذ ف ظ ة دراسة السياسات والقوانين والنظم في هذا الميدان واقتراح التعديالت .8

والتغييرات الالزمة

حسب نوع المخدر والفئة العمرية والنوع  االدماندراسة نسبة انتشار . 9
نطقة و هنية ال والوضعية اع ةاالجت وعاتاالقا ج ال ف في المجموعاتاالقامةاالجتماعي والوضعية المهنية ومنطقة

  :المعرضة للخطر مثل 
المدرسي- الوسط ي              ر و 

الوسط الجامعي  -              
 الجمعويةالحرآة  -            
الشباب في مراآز الشباب -            
فئة السجناء -

ة ال ناط ال المناطق الحدودية -



االول   هيكلة التقرير
ات ا الد انات لل ة ل ل ت ة نقد حوصلة نقدية وتحليلية للبيانات والدراساتلة

الجزائرالمتوفرة حول المخدرات في
:أربعة فصول تتمحور آالتالي 

بالمخدرات1 المتعلقة الوطنية والقانونية المؤسساتية المنظومة

ي

المنظومة المؤسساتية والقانونية  الوطنية  المتعلقة بالمخدرات1.
واإلدمان

واإلدمان2 المخدرات حول المنجزة الدراسات الدراسات المنجزة حول المخدرات واإلدمان2.
الحديثة المتوفرة حول المخدرات واإلدمان عليها     االحصائيةالبيانات  3.

الجزائر في الجزائرف
واألنشطة المنجزة في ميدان مكافحة   والتحسيسعمليات التوعية  4.

الجزائر ف المخدرات في الجزائرالمخدرات
  حتى نتمكن من احترام الوقت المحدد لنا تكتفي فيما يلي باستعراض أهم نتائج آل فصل



يالجانب التشريعي ري ب ج
التشريعات عبر العالم ومع اتساع نطاق تعاطي المخدرات تتضمن مجمل     

ة ت ات قا ا ات ااال ل ف ك تشت ة ا ط ا ض ا ل لها ضوابط صارمة  وتشترك في مجملها االبعادتدريجيا مقاربات  متعددة
:  في 

ة القمعيةاالجراءات-
المعالجة الطبية -
وضع برامج عالجية تعويضية للمخدر-
  التمييز بين االتجار واالستعمال الشخصي-

يالتشريع الجزائري يأخذ بعين االعتبار توصيات المعاهدات الدولية المصادقة  ي ي ي ي يع
   .عليها وآذا التقدم المحرز عليه في مجال الحقوق والعالج 



الدراسات ميدان في ميدان الدراساتف

ة ف ف معظم الدراسات المتوفرة في الجزائر والمتناولة لموضوع •
تدعي ان لها يمكن وال التمثيل لديها ليس المخدرات ليس لديها التمثيل وال يمكن لها ان تدعيالمخدرات

الصالحية و المصداقية  في تقدير نسب انتشار واستهالك  
اال ل ت ا خ :المخدرات ، ويتعلق االمرال

تتناول1• أصال لفئات وصفية هي االحيان اغلب في في اغلب االحيان هي وصفية لفئات أصال تتناول.1•
المخدرات ، وليس الفئات المعرضة للخطر

  متعلقة بأوساط ومناطق معينةانتشار أو نسب . 2•



ة المعني المصالح ب ح المعالجة القضايا عدد
المصالح المعنية  احصاءاتفي ميدان 
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قضية  7000:بـعدد القضايا المعالجة تبعا لنشاطات مصالح مكافحة المخدرات تقدر  ان
ف ا ااتزن ن ال ةف االخ  االخيرةيد في السنواتاتزسنويا وهي في

بالمائة ، وتتبع بالدرك الوطني بـنسبة متزايدة من  60 بـبقوة  االمنوتبرز مصالح 
ة .بالمائة40الى35

مصالح الىومن المفيد التقرب ،وتشكل مصالح الجمارك أقل القضايا المقدمة للعدالة حىح
  هذه الوضعيةواالستفسار عن  لتوضيح لالجمارك 



 المصالح المعنية احصاءاتفي ميدان 
للعدالةاالشخاصعدد ن قد ال           المقدمين للعدالةاالشخاصعدد
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األجانب
8215 8613 9789
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شخص ، وهو في  10000يقدر بحوالي  2006المقدمين للعدالة سنة  االشخاصعدد 
بسنة مقارنة )شخص8500حوالي(2004ارتفاع )شخص8500حوالي (2004ارتفاع مقارنة بسنة

ن القول أننا لسنا أمام كبعدد القضايا المطروحة على العدالة ، يم االرقامعند مقارنة هذه 
ف شخصين من اقل سوى تعن ال العدالة عل محالة قضية آل الن مفككة واسعة شبكات واسعة مفككة الن آل قضية محالة على العدالة ال تعني سوى اقل من شخصين في شبكات

المتوسط  



في ميدان احصاءات المصالح المعنية
لة لق فلل ط ش سيدي شحمي وسطيف)توزيع حسب المواد(على المخدرات دمانتقييم مرآزين إلزالة اال

تقييم مرآزين إلزالة اإلدمان- توزيع حسب المادة

عدد المدمنين  الذين تم ادخالهم 
%200580-2001الى المستشفى 

90%

100%
ع م

واد المستعملةمحسب ال

يالجدوليبرز متعدد %50اهمية

60%

70%
415 412

433 528 661

اهمية متعدد يالجدوليبرز 
يشكل القنب الهندي  ،واالدمان 

%30العامل الثاني في االستشفاء
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200155 238
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ي ي

تحتل المرتبة الثالثة  قراصواال

ة خ ال ا اال هذ %0تشكل

10%

20%
194 185

346
223 278

وتشكل هذه االمواد المخدرة
 2005بالمئة سنة  91.5الثالث 
82مقابل سنة0 2001بامئة

0%
2001 2002 2003 2004 2005

القنب الهندي  مهدءات الكحول مسكن مادة سريع التأثر متعدد اإلدمان

2001بامئة سنة82.0مقابل



ميدان المعنيةاحصاءاتف المصالح المصالح المعنيةاحصاءاتفي ميدان
100%

ن  تطور عدد المدمنين الذين تم إستشفاؤهم  حسب االس
5 10

70%
80%
90%

100%

 50 +
40 50

207 207 218 277 344

15 5

23 8
10

40%
50%
60%
70% 40-50

 30-40
   20-30383 381 511393

627

10%
20%
30% 20 سنة أقل

138 143 240152 195

العمرية الفئة بان جليا المعنية20-30يتضح هي )بالمئة50(باالستشفاءاآثرسنة
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)بالمئة 50(باالستشفاء اآثرسنة هي المعنية20 30يتضح جليا بان الفئة العمرية

 الىبالمئة مع الميل 5سنة يمثلون  40أما الذين يزيد عمرهم عن ، االرتفاع الىمع الميل 
منو،االنخفاض مابين20اقل العمرية والفئة ارتفاع3040سنة ف هم هم في ارتفاع 40-30سنة والفئة العمرية مابين20اقل منو،االنخفاض



ميدان المعنيةاحصاءاتف المصالح المصالح المعنيةاحصاءاتفي ميدان
635

ال
المخالفات و اإلستجوابات في سنة 2006 حسب المنطقة
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وتتبع واالستجوابات المخالفات من مرتفع بعدد وضوحا الشرق منطقة تتميز

0 500 1000 1500 2000 2500

بع  جواب و ن ا واال ع  ر و ب  رق و يز  ا
أما الجنوب فيتميز بصفة مطلقة بعدد ضئيل من المخالفات ،بالوسط والغرب 

انه غير ، الاخذااذاواالستجوابات الذي الجنوب سكان حجم االعتبار بعين ير ا جواب   اواال اا ي ال ا وب ا ج ن ا جم  ر  ب ين اال   ب
، فان الجنوب يصبح جهة معنية بنفس الدرجة وربما أآثر  بالمئة 10يتجاوز 
خطورة



والتربية واالتصال االعالمفي مجال 
IEC

عرضية التي تدمج وتشرك القطاعات  استراتيجيةيالحظ بقوة غياب –
يالمعنية

يتوفر لدينا مخططات عمل للقطاعات والهيئات المعنية في  لألسف ، ال–
أي االتصال الفئاتالميدان نشاطات وتحدد تحتوي التي مخططات مخططات التي تحتوي وتحدد نشاطات الفئاتالميدان االتصال أي

المستعملة ، االدواتوالمستهدفة 
أ د تن ا تقألةآ النشطاتتقا ختلف لل زة ل ة ة ولو موجزة للمختلف النشطات يو تقارير تقييمأحصيلة آما تنعدم أي–

المحققة 



الصة الخ
تعتبر الدراسة المنجزة من قبل المرآز الوطني للدراسات والتحاليل  •

والتنمية بالسكان سمحت،قصوىأهميةذات،الخاصة النها ي  ن وا ياا ب ه وىأه ال
بالكشف عن عدم خطورة االرقام والنسب المتعلقة بانتشار تعاطي 

بلدنا ف .المخدرات في بلدناالمخدرات
من هداف الدراسات المتوفرة وطبيعة عيناتها آان وبالتمحيص ال  •

الضروري تفادي تقديم ارقام ونسب انتشار تعاطي المخدرات 
بـوا تقدر بنسب عشوائيا لم50:لتصريح والتي ، يسبقبالمئة ر بو ب  ي ب و م50:ريح  ي  بق  ب  و ي

. أو بلد ما  يتم تسجيلها في أي مكانولم 



الخالصةالخالصة
ونسب االنتشار ،وتقدير مستويات االرقامالتمحيص في ان

الموقوفين والمحولين للعدالة ، ال يوحي  االشخاصالحجز وعدد و يصجز يو ين و و ين و و
بوجود شبكات آبيرة تستدعي التهويل مقارنة مع البلدان المجارة  

.لنالنا

انولكن تحليل االتجاه يجعلنا نتخوف من المستقبل خاصة ب ن و يج ج ي ن نو
.الظاهرة في ارتفاع مستمر  في العالم 

ة وتحديد نشاطات االطرافمتعددةاستراتيجيةمما يستدعي ضبط
جاالتصال واإلعالم والتوعية وتسطير البرامج الهادفة من أجل الحد  ه ج ر ير ي م إل

 االفةوالتخفيف من هذه 



ة الخات
ثفف ل ة ش

الخاتمة
جهود  االشادة والتثمين بال يفوتنا،في االخير

المخدرات مكافحة الوطني(مصالح الدرك ، االمن االمن ، الدرك الوطني  (مصالح مكافحة المخدرات
،مصالح الصحة ،و مصالح العدالة  )والجمارك 

على أسس ،النها تسمح بمقاربة هذه الظاهرة 
ازالة(عاشةعيةقا ات حاآ ابات تج ا استجوابات ، محاآمات ، ازالة(معاشة ،عيةقاو

المدمنين.التسمم ).وعالج ين.م ج  ).و




