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ة مقدمـــــــــــةقد
تشكل آفة المخدرات أحد أهم وأخطر اآلفات التي تهدد آيان المجتمع ومستقبله

فأصبحت بمثابة مصدر قلق سواء، بالنسبة للمجموعة الدولية أو الحكومات أو 
حج ف عات جت ال بين ت التفا بعض د ج ع العال أنحاء يع ج ف عات جت المجتمعات في جميع أنحاء العالم،مع وجود بعض التفاوت بين المجتمعات في حجم  ال

وخطــــورة المشكلـــة تبعا للوعي السائد،وتوفر اإلرادة السياسية ،وتجنيد 
الخطيــرة اآلفة لهذه للتصدي .اإلمكانيات

والجزائر آغيرها من الدول،عرفت منظومتها القانونية والتشریعية قفزة نوعية في 
سنة غایة إل العقابية السياسة إصالح2004مجال لبرنامج الدولة اعتماد بعد

ر ي آل  ه  ي  ي  .إل
        

بعد اعتماد الدولة لبرنامج إصالح2004مجال السياسة العقابية إلى غایة سنة
والذي توج بصدور سلسلة من التشریعات  1999العدالة في الجزائرمنذ سنة 

.والتنظيمات المختلفة

وبهذا الصدد عرف التشریع الجزائري في مجال مكافحة المخدرات تطورا نوعيا،إذ 
اآلفة ذ ة كاف التكفل ال ف ة ن القان ة ل ال اآ .أصبح یواآب العولمة القانونية في مجال التكفل بمكافحة هذه اآلفةأ



الق ل أ ات خد ال ة كاف طا ل ضف د ل التط هذا ن وانطالقا من هذا التطور لم یعد یضفي على طابع مكافحة المخدرات أسلوب القمعانطالقا
والمتابعة فحسب ،وإنما توالت الدول في البحث عن التعاون من أجل الوقایة واتخاذ 
األمر المجتمع،وهو في تأهيلهم ،وإعادة اآلفة هذه مستعملي لعالج المناسبة التدابير المناسبة لعالج مستعملي هذه اآلفة ،وإعادة تأهيلهم في المجتمع،وهو األمر التدابير

المؤرخ  04/18الذي اعتمدته الجزائر في آخر تشریعاتها الصادر بموجب القانون 
المتعلق بالوقایة وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين  25/12/2004:في
.بها

مكافحتها وأن ومرآبة، ومعقدة شائكة اآلفة هذه مكافحة تطرحها التي المشكلة أن غير
         

غير أن المشكلة التي تطرحها مكافحة هذه اآلفة شائكة ومعقدة ومرآبة، وأن مكافحتها 
الضبطية والوقائية تحتاج للكثير من الجهود ،ومن مختلف مؤسسات المجتمع الرسمية 

واألهلية، والتنسيق بينها لتفعيل النصوص التشریعية والتنظيمية الصادرة في مجال  
الوقایة واتخاذ تدابير العالج لمدمني المخدرات ومتابعته على مستوى المؤسسات 

العالجية،ذلك أن األمر یستوجب بذل جهود متوازیة ومتتالية ومتابعة ألجل الوصول إلى 
غ أ ة اش عالقة لها الت ئات اله ختلف ن ق التن ق ط عن النتائ أفضل النتائج عن طریق التنسيق بين مختلف الهيئات التي لها عالقة مباشرة أو غير أفضل

مباشرة في اتخاذ هذه التدابير ، وذلك من خالل تفعيل أدوار هذه الهيئات بشكل أآثر 
هذه مختلف بين التنسيق آليات إبراز خاللها من نتناول التي المداخلة ه  نجاعة،وهي ف ه يق بين  ي ا ه إبراز آ ال ن  ول  ي  ا ا وهي ا ج

الهيئات في اتخاذ التدابير العالجية والوقائية من آفة المخدرات على ضوء القانون  
04/18.



اور  المحـــــاورالمح

::أوال أوال 
ة◄ قائ ال ة ال ال ا الت التخاذ ئات ال ختلف ن ق للتن ة ن القان ات اآلل اآلليات القانونية  للتنسيق بين مختلف الهيئات التخاذ التدابير العالجية والوقائية ◄

Les mécanismes juridiques de coordination entre
les différents intervenants pour prendre les  

dispositions préventives et curatives

والوقائية◄ العالجية التدابير التخاذ الهيئات مختلف بين للتنسيق التطبيقية اآلليات
::ثانًياثانًيا

اآلليات  التطبيقية للتنسيق بين مختلف الهيئات التخاذ التدابير العالجية والوقائية ◄ 
Les mécanismes pratiques  de coordination  entre 
les différents intervenants pour prendre les  

dispositions préventives et curativesdispositions préventives et curatives

العالج◄ أهداف لتحقيق الهيئات مختلف بين التنسيق تطور

ثالًثاثالًثا
تطور التنسيق بين مختلف الهيئات  لتحقيق أهداف العالج ◄  

Le développement de la coordination entre les différents  
intervenants pour réaliser  les objectifs  
hé ithérapeutiques 



ة ال ال ة قائ ال التدا اتخاذ ال ف ق للتن ة ن القان ات اآلل اآلليات القانونية للتنسيق في مجال اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية  ::أوالأوال
     Les mécanismes juridiques de coordination entre     

les différents intervenants pour prendre 

::أوالأوال

    les différents intervenants pour prendre 
les  dispositions préventives et curatives

ة1 ل الد ة ن القان ات ة"اآلل ال ال ة قائ ال التدا ن ل الد ت ال "قف "موقف المجتمع الدولي من التدابير الوقائية والعالجية"اآلليات القانونية الدولية-1
 مكافحة مجال في الجزائري التشریع في القانونية النصوص تطورت لقد 

هذهلمحاربةالمبرمةالدوليةاالتفاقياتالجزائراعتمدتبعدماالمخدرات  هذهلمحاربةالمبرمةالدوليةاالتفاقياتالجزائراعتمدتبعدماالمخدرات
1988 سنة غایة إلي :التوالي على وذلك 1961 سنة منذ اآلفة

لسنة بالمخدرات المتعلقة الوحيدة رقم:1961اإلتفاقية المرسوم بموجب عليها 63/343المصادق  63/343المصادق عليها بموجب المرسوم رقم :1961اإلتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة  
.1963دیسمبر  11: المؤرخ في                                                                                     

                                La convention unique sur les stupéfiants de 1961.

1971اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة   
La convention de 1971 sur les substances psychotropes adoptée.

ال ا ل ق ا خ77/177ال قا07/12/1977تا ال اإلطا ت ض الت والتي وضعت اإلطار الرقابي 07/12/1977:بتاریخ77/177المصادق عليها بالمرسوم
.المطلوب من  الحكومات  إقامته لحمایة الصحة العامة 



1988اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  
 La convention des  nations unies contre le trafic illicite

de  stupéfiants  et de substances psychotropes de 1988.de  stupéfiants  et de substances psychotropes de 1988    .
.8/01/1995: بتاریخ 95/41المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

الوقائية التدابير فرض عليها المصادقة للدول واضحة،وأجازت بصورة االتفاقية هذه وسعت وقد وقد وسعت هذه االتفاقية بصورة واضحة،وأجازت للدول المصادقة عليها فرض التدابير الوقائية 
:الجزء ب و ج و د آما یلي 3فقرة  3والعالجية لمستهلكي المخدرات ومستعمليها ،وذلك بموجب المادة 

)1(الفقرةفيعليهاالمنصوصالجرائممرتكبيإخضاععلىتنصأنلألطرافیجوز-)ب(  )1( الفقرةفيعليهاالمنصوصالجرائممرتكبي إخضاععلىتنصأنلألطرافیجوز -)ب(
اإلدماج إعادة أو التأهيل إعادة أو الالحقة الرعایة أو التوعية أو آالعالج لتدابير العقوبة جانب إلى          
.المجتمع في          

األهمية قليلة الحاالتفيلألطرافیجوزالسابقتينالفرعيتينالفقرتينبأحكاماإلخاللعدممع -)ج(
اإلدماج إعادة أو التأهيل إعادة أو التوعية مثل تدابير العقوبة من بدال تقرر أنه ذلك مالءمة رأت إذا        
 .الالحقة والرعایة المخدرة،العالج العقاقير متعاطي من المجرم یكون وعندما وآذلك المجتمع في         

) 2(یجوز لألطراف أن تتخذ تدابير بدیلة أو مكملة للجزاء على جریمة منصوص عليها في الفقرة   -)د( 
المجتمع في إدماجهم إعادة أو تعليمهم أو المجرمين عالج بهدف المادة هذه من .من هذه المادة بهدف عالج المجرمين أو تعليمهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع       



قد الدول المجتمع وأن یتضح ذلك ضوء وعلى ضوء ذلك یتضح وأن المجتمع الدولي قد وعل
:آرس المبادئ التالية

إقرار مبدأ اتخاذ التدابير العالجية والرعایة الالحقة وإعادة تأهيل وإدماج مستعملي      
المخدرات على مستوى مراحل الدعوى العمومية، وهو خروج على القواعد العامة في 

  .التشریع الجزائري

     
عالج بهدف قانونا، المقررة العقوبة من آبدیل العالجية التدابير مبدأ إقرار مبدأ التدابير العالجية آبدیل من العقوبة المقررة قانونا، بهدف عالج      إقرار

.المدمنين ومتابعة حاالتهم



موقف المشرع الجزائري من اتخـــــاذ “ اآلليات القانونية الوطنية :ثانيا  
ة ال ال ة قائ ال ا “التدابير الوقائية والعالجية“الت

لقد سار المشرع الجزائري في نفس اإلطار القانوني الذي رسمه المجتمع الدولي في  إقراره لفــرض 
المتابعـــة إجــراءات مع تماشًيا المخـــدرات لمستعملــــي والعالجية الوقائية باإلجراءات ء  ر ع إج ي  ر  ي  جي  ي و و ء  .إلجر

وانطالقا من ذلك عرفت المنظومة التشریعية والتنظيمية في الجزائــر تطــورا متماشيا مع تطــور 
:المجتمع الدولي على المنوال المذآور أعاله نوجز أهمها 

المتعلق بحمایة الصحة وترقيتها  16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون   
La loi n◦85/05 du 16/02/1985 relative a la protection
et a la promotion de la santé

:حيث أقر هذا القانون جملة من المبادئ

et a la promotion de la santé

.  منه 249مبدأ عدم رفع الدعوى العمومية على األشخاص الذین امتثلوا للعالج وتابعوه للنهایة،وذلك طبقا للمادة 

.منه 250إلى العالج المزیل للتسمم  وتقریر اإلعفاء منها طبقا للمادة " بعد المتابعة"إخضاع األشخاص المتهمين  مبدأ 

ا لل قا ط ة اآ لل ة ائ الق ا ال ال لل ا األش ا إ 251أ .منه251مبدأ إخضاع األشخاص للعالج من الجهات القضائية للمحاآمة طبقا  للمادة



المتعلق بالوقایة من المخدرات  والمؤثرات العقلية   25/12/2004المؤرخ في04/18القانون   ي خ
  وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بها   

Loi n◦ 04/18 du 25/12/2004 relative a la prévention
et a la répression de l'usage et du trafic illicites de 
stupéfiants et substances psychotropes

وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من الوقایة مصطلح المشرع استعمل فقد القانون هذا وبصدور هذا القانون فقد استعمل المشرع مصطلح الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعوبصدور
االستعمال،وبذلك واآب المشرع الجزائري التشریعات العالمية واالتفاقيـــــات الدولية ال سيما حينما  

:اعتمد في التشریع أساليب العالج والوقایة،وبذلك فقد تقرر مبدأین في هذا المجال

)م(م ).انعدام المتابعة الجزائية(مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية
L'absence de l'action publique

.مبدأ اإلعفاء من العقوبة 
L' b  d  l  iL'absence de la peine



خالل من :وذلك ل  ن  :و 
وضع تدابير وقائية وعالجية من المخدرات،وبذلك فقد أعطى المشرع الجزائري  فرصة 

.لمستعملي المخدرات إلثبات سعيهم في التخلص من تأثيرها ي م ي

.نص صراحة على اعتبار الخضوع للعالج من أسباب عدم المتابعة

منح قضاة التحقيق والمحكمة سلطة إلزام األشخاص بالخضوع للعالج المزیل للتسمم في 
ج.حالة إثبات الخبرة الطبية أن الحالة تستوجب العالج وجب ن بي بر ب إ

.متابعة تنفيذ التدابير العالجية وحتى حق مراقبتها

:المالحـــــــظ  أن
یقتصر األمر آان أن بعد القانون، هذا صدور قبل سائدة آانت الت الوقایة تدابير من وسع المشرع وسع من تدابير الوقایة التي آانت سائدة قبل صدور هذا القانون، بعد أن آان األمر یقتصرالمشرع

.على مسألة الخضوع للعالج دون متابعة تنفيذ تدابير العالج وحتى الحق في مراجعتها من جدید 
غير أنه ینبغي من الناحية العملية والتطبيقية تفعيل وتطویر العالقة بين مختلف هذه الهيئات لتحدید  

ة نا ة التدا هذ ض ف نتائ .نتائج فرض هذه التدابير بصورة ناجعة 



ة اآلليات  التطبيقية للتنسيق بين مختلف الهيئات التخاذ التدابير  :ثانيا  
العالجية والوقائية 

Les mécanismes pratiques  de coordination Les mécanismes pratiques  de coordination 
entre les différents intervenants pour prendre 
les  dispositions préventives et curativesles  dispositions préventives et curatives



  .الهيئــــات المعنية بإتخـــاذ التـــدابير الوقـــائية والعــــــالجيـــة– 1  
  Les différents intervenants qui procèdent les dispositions 

préventives et curatives

ة ةة ....)شرطة،درك وطني ، جمارك(الضبطية القضائية♦                

♦﴾ الجمهوریة وآالء ﴿ امة الع ابة الني النيــابة العـــــامة ﴿ وآالء الجمهوریة ﴾♦          

♦﴾ التحقيق قضاة القضــــائي﴿ التحقيــــق يق ﴾♦           ي﴿   ق  ي

المحكمة ﴿ قضاة  الموضوع﴾ ♦           

.األطباء الخبراء المختصين في معالجة اإلدمان ومتابعته ♦           

.مراآز العالج الطبي♦            

.التربویة االجتماعية وإعادة التأهيل االجتماعي مراآز الرعایة♦            



العمومية–2 الدعوى مراحل عبر الهيئات مختلف بين التنسيق
) التحقيق االبتدائي(مرحلة التحریات األولية  آيفية التنسيق في   :المرحلة األولى 

ي 2 و وى  ل  ر بر  هي     يق بين  

یقع على عاتق مصالح الضبطية القضائية التي یجب عليها أن تنظر إلى مكافحة هذه 
بالنسبة لمستهلكيها ومدمني استعمال هذه المادة من منظور البحث )المخدرات(اآلفة ي)(

والتحري، ليس على الفعل المجرم في حد ذاته فحسب،وإنما على ضبط وآشف مدمني 
.المخدرات الذین یستوجب عالجهم وخضوعهم للتدابير المقررة قانونا

إن د د ت ف ة خا ة ال الشخ الك ت اال ل أ ن ازة ال ا قضا ة ال

:ینبغي اتباع الخطوات التالية

معالجة قضایا الحيازة من أجل االستهالك الشخصي معالجة خاصة في تحدید إن ◄   
آان المشتبه فيه منحرف وأن نتيجة االنحراف هو حيازة المادة المخدرة،أم أن اإلدمان  

مریض أنه على المدمن الشخص إلي والنظر االنحراف؟ إلى به أدى الذي هو الذي أدى به إلى االنحراف؟ والنظر إلي الشخص المدمن على أنه  مریضهو
.یستوجب العالج  و ليس مجرم یستوجب التوقيف و التقدیم و المتابعة



التنسيق مع المصالح المحلية ال سيما المصالح الطبية لكشف حالة  ◄
المشتبه 

لف تغاللها ال ة الط ثائق ال آافة فاق إ ه ف فيه،وإرفاق آافة الوثائق الطبية الستغاللها بملف   
).ملف طبي(اإلجراءات الذي سيقدم للنيابة العامة 

والصيدليات◄ الصحة ووزارة االجتماعية الحمایة مصالح مع أیضا التنسيق أیضا مع مصالح الحمایة االجتماعية ووزارة الصحة والصيدليات◄التنسيق
.  العامة لمتابعة هذه الحاالت

التنسيق مع النيابة العامة مباشرة أثناء هذه المرحلة للقيام بكل اإلجراءات ◄ 
التي  من  شأنها أن تثبت وأن المشتبه فيه مدمن على المخدرات  

. ویستوجب العالج  المزیل  للتسمم

القيام بدور وقائي بالتنسيق مع مختلف الهيئات المذآورة قصد رسم سياسة   ◄
.وطنية  وقائية بهذا الصدد



مرحلة اإلجراءات على مستوى النيابة العامة آيفية التنسيق في  :المرحلة الثانية
ة ة أ ةق ذة وذلك )انعدام المتابعة الجزائية(لقد آرس المشرع مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية

وذلك بعدم تحریك الدعوى العمومية ضد بعض  04/18من القانون  06بموجب أحكام المادة 
.الفئات من مستعملي ومستهلكي المخدرات ي ي

التدبير◄ من االستفادة :حاالت :حاالت االستفادة من التدبير◄
.امتثال الشخص إلى العالج الطبي الذي وصف له ومتابعته حتى نهایته ♦               
.إذا ثبت أن األشخاص قد خضعوا لعالج مزیل للتسمم ♦               

قائ ال تكا ا نذ ة الط ة تا ال ت ت ا آان ف ه شت ال األشخا أ ت ث إذا .  إذا ثبت أن األشخاص المشتبه فيهم آانوا تحت المتابعة الطبية منذ ارتكاب الوقائع♦              

الهيئات◄ بقية مع التنسيق تفرض العامة النيابة طرف من المتخذة اإلجراءات اإلجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة تفرض التنسيق مع بقية الهيئات◄ 
هذه اإلجراءات وأحال تطبيقها إلى المرسوم التنفيذي  04/18لقد آرس القانون        
.منه06المتضمن آيفية تطبيق المادة 30/07/2007المؤرخ في07/229رقم م 0ر / ي9 30/0ؤرخ / بيق00 ي ي 06ن

Décret exécutif n°07 –229 du 30-07-2007 fixant les 
modalités d’application de l’article 6 de la loi n°04-18.



النيابة تدخل أمام المجال فتح المشرع أن وهو المذآور التنظيمي للنص ب والمتصفح ي ل  م  ل  ج ح  رع  ن  و  ور و ي  ي ص  ح  و
العامة في مباشرة العالج الطبي لألشخاص الذین یثبت أنهم استعملوا المخدرات 
لالستهالك الشخصي ومن استقراء النصوص یتضح وجود عالقة تكاملية بين 
عليه المشرف أو بالعالج المأمور والطبيب القضائيــــة الجهـــات مختلف الجهـــات القضائيــــة والطبيب المأمور بالعالج أو المشرف عليه مختلف

:للوصول إلى نتائج إیجابية،ونوجز هذه اإلجراءات والخطوات على النحو التالي

الط ق ال ل نا ة ال ال ة ا أ ق .إن تقریر مبدأ عدم ممارسة الدعوى العمومية یكون بناء على التقریر الطبي ♦           إ

.إمكانية أن یأمر وآيل الجمهوریة بإجراء فحص طبي من طرف طبيب مختص ♦     

إذا♦ الطب للفحص المقررة الضروریة للمدة الطبية المتابعة تحت الشخص بوضع األمر

.إن الفحص الطبي هو المرجع في اتخاذ النيابة قرارا بمتابعة العالج المزیل للتسمم ♦     

األمر بوضع الشخص تحت المتابعة الطبية للمدة الضروریة المقررة للفحص  الطبي إذا ♦                  
.    آانت حالته ال  تستدعي  عالجا مزیال للتسمم                           

                                         
المحتملة♦ نهایته ومدة العالج بدایة تحدد طبية لشهادة المعالج الطبيب تقدیم .تقدیم الطبيب المعالج لشهادة طبية تحدد بدایة العالج ومدة نهایته المحتملة♦    

مراقبة الطبيب المعالج سير مرحلة العالج المزیل للتسمم أو المتابعة الطبية،ویقدم         ♦      
للمعني الصحية بالحالة المختص الجمهوریة وآيل إلى بانتظام تقریرا . تقریرا بانتظام إلى وآيل الجمهوریة المختص بالحالة الصحية للمعني                     

.إخطار النيابة أیضا في حالة انقطاع المعني عن العالج ♦     



وعليه فإن التنسيق بين النيابة العامة والطبيب المعالج ◄ 
موالمؤسسة العالجية من  شأنه أن یكرس مبدأ عدم

ممارسة الدعوى العمومية من جهة ،والتكفل الصحي 
.واالجتماعي للشخص المدمن من جهة أخرى ي

آيفية التنسيق  على مستوى التحقيق القضائي:  المرحلة الثالثة

بعد  04/18من القانون  9و  8، 7وهو تكریس لمبدأ اإلعفاء من العقوبة،وذآرته المواد 
المتابعة الجزائية التي قد یتعرض لها مستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو  حائزیها 

أ .من أجل االستعمال الشخصي سواء آان المتهم حدثا أو بالغاأ

التدا◄ ن تفادة اال ات ا   إجراءات االستفادة من التدابير◄إ
صدور أمر قضائي باإلخضاع للعالج المزیل للتسمم لألشخاص  المدمنين                  ♦        
.مسایرة المراقبة الطبية مع حاالت المعنيين ♦        

ة تخ ة خ طة ا الط ال ال ت ت الت ة ال الة ال ا إث ت .یتم إثبات الحالة الصحية التي تستوجب العالج الطبي بواسطة خبرة متخصصة♦                     
      .متابعة تنفيذ األمر وإمكانية مراجعته عند الضرورة ♦       



بقية◄ مع التنسيق تفرض القضائي التحقيق مرحلة أثناء المتخذة ي  ◄اإلجراءات ع ب يق  رض  ي  يق  ر  ء  ء   إلجر
الهيئات إن اإلجراءات التي یقررها قاضي التحقيق إذا آان المتهم بالغا ،أو 

قاضي األحداث إذا المتهم   حدثا، تفرض ال محالة أن یكون هناك تنسيق 
أل أ ة ة بينه وبين بقية الهيئات من ضبطية قضائية، أو األطباء الخبراء الذین ة

ینجزون أعمالهم في هذا المجال، أو مراآز العالج ،وتتجلى صور هذه 
یل فيما :العالقة فيما یلي:العالقة

يإن األمر القضائي الصادر المتضمن اإلخضاع للعالج یكون مبنيا على خبرة طبية وهو في ♦ ى ج ع ي
شكله قضائي وفي موضوعه عبارة عن تدبير من التدابير العالجية،وبذلك هناك عالقة 

.تكاملية بين التحقيق والخبراء الطبيين في متابعة هذه الحاالت

تنفيذ القرارات القضائية المتضمنة إلزام الشخص بالعالج تكون أیضا بالتنسيق مع الخبير  ♦ 
الطبيب الذي یقرر بدایة العالج ونهایته ،ومدى استجابة الشخص له عن  طریق إعالم 

ونتائجه العالج بسير القضائية .السلطة القضائية بسير العالج ونتائجهالسلطة

إن القرارات القضائية الصادرة باإلعفاء من العقوبة تكون أیضا مبنية على الخبرات  ♦
عل ان اإلد ة نت ة ف ت غ ة زائ ال ة ل ؤ ال أن ت تث الت ة الط والتقاریر الطبية التي تثبت وأن المسؤولية الجزائية غير متوفرة نتيجة اإلدمان على  التقا

.استعمال المخدرات



بين◄ العالقة تفعيل یستوجب اإلجراءات لهذه السليم التطبيق ال بين◄إن يل ا وجب  ه اإلجراءا ی يم  بيق ا إن ا
مصالح الضبطية القضائية التي تحضر الملف القضائي والجهاز 

.  القضائي واألطباء  لتحقيق نتائج إیجابية أآثر فعالية

ة ا ال لة ةال اآ ال ت ل ق التن ة ف آ آيفية التنسيق على مستوى المحاآمة: المرحلة الرابعة

الجهة یجوز أنه على المذآور القانون من الثامنة المادة ونصت المادة الثامنة من القانون المذآور على أنه یجوز الجهةونصت
القضائية المختصة إلزام األشخاص المدمنين المذآورین سلفا  

مبالخضوع لعالج إزالة  التسمم ،وذلك بتأآيد األوامر الصادرة عن  
قضاة التحقيق أو تمدید آثارها ،آما لها الحق في اإلعفاء من 

العقوبة،وینبغي لتطبيق هذه األحكام إتباع الخطوات المذآورة سلفا 
الطا ذات التدا هذ إتخاذ ف األخ ئات ال ق للتنسيق مع الهيئات األخرى في إتخاذ هذه التدابير ذات الطابع للتن

.الوقائي و العالجي 



العالج:ثالثا أهداف لتحقيق الهيئات مختلف بين التنسيق تطور ج: يق   هي  يق بين      ور 
le développement de la coordination entre les 

différents intervenants pour réaliser  les objectifs 
thérapeutiquesthérapeutiques

إن معالجة إدمان المخدرات وتقریر التدابير الوقائية والعالجية،      
بين تعاون عالقة وإقامة مختصة وطبية نفسية مراآز وخلق مراآز نفسية وطبية مختصة وإقامة عالقة تعاون بين وخلق

الجهات القضائية، والمصالح الصحية، والطبية ومراآز للعالج   
ة اآلف هذه لمكافحة ضروریا أمرا الجوانبأصبح من وانطالقا وانطالقا من الجوانب.أصبح أمرا ضروریا لمكافحة هذه اآلفــــــة

القانونية والتطبيقية المسجلة نرى من   الواجب تفعيل هذه 
التالية الخطوات من انطالقا تطویرها و :العالقة :العالقة  و تطویرها انطالقا من الخطوات  التالية



مأن السياسة التشریعية والتنظيمية في الجزائر قد أقرت بمبدأ عدم         ◄ ي
تجریم حيازة المخدرات  واستعمالها للغرض الشخصي، و أن تطبيق 

:هذا المبدأ وتفعيله یستوجب     
)  الضبطية القضائية،شرطة،درك،جمارك(ربط عالقة بين مصالح المكافحة  ♦ 

والمصالح الطبية واالجتماعية الفاعلة  من أجل  معالجة قضایا االستهالك الشخصي  
و للعالج یحتاج مریض آشخص المدمن بمعاملة وذلك التجریم مبدأ عن بعيدة معالجة بعيدة عن مبدأ التجریم وذلك بمعاملة المدمن آشخص مریض یحتاج للعالج و معالجة

.ليس آمشتبه فيه  ارتكب جریمة 

المختصة♦ القضائية الجهات بين عالقة عامة،تحقيق(ربط الخبراءالطبيين)نيابة مع مع الخبراءالطبيين  ) نيابة عامة،تحقيق(ربط عالقة بين الجهات القضائية المختصة♦ 
من جهة، لمتابعة حاالت اإلدمان ،ومع مراآز العالج من جهة أخرى  لمتابعة  مدى  

.قابلية المدمنين لالمتثال له واستبداله أو تغييره إن أمكن
       

ضرورة تجسيد هذه العالقة في إطار قرارات وزاریة مشترآة بين وزارات العدل   ◄ 
.   الداخلية والجماعات المحلية لتطویر التعاون و التنسيق في هذا المجال - الصحة– 

 
دوریة ودقيقة للتدابير  –تقاریر إحصاء – العمل على آل المستویات على إعداد ◄  

مقارنة األرقام التي یمكن أن  المتخذة وتتبع تطورها في المجتمع من خالل  العالجية
تعطى من أیة جهة،بهدف رسم سياسة وقائية   وعالجية   ناجعة من أجل المساعدة في آشف  

.حقيقة المجتمع ومدى استجابته للتدابير المتخذة أو حاجته لتدابير أخرى
  .



الكشف◄ ف مختصة فرق إعداد عل المكافحة مصالح مستوى عل العمل على مستوى مصالح المكافحة على إعداد فرق مختصة في الكشف ◄العمل
عن  مرتكبي استعمال المخدرات    واستهالآها، وإخضاعها لبرامج تكوینية 

إلفي مختلف المجاالت التشریعية، والصحية بهدف معالجة قضایا اإلدمان  ی ه ي ي ی ي
" معالجة طبية"أي " للشخص المجرم"خالفا " الشخص المریض"معالجة 

أآثر منها جرمية عن طریق    التفریق بين المدمنين على المخدرات 
ل األ أل اف لالن ال إل تا ف ن فال ن ال ف ن والمنحرفين من المدمنين،فالمنحرف یحتاج إلى  عالج لالنحراف ألن األصل  ال

.في إدمانه للمخدرات هو االنحراف و ليس المخدرات في حد ذاتها  

ربط العالقة والتنسيق بين الجهات القضائية التي أمرت بالعالج  ◄   
طریق عن وذلك بالعالج المتخصصة ریق :والمراآز ن  الج و  ز   ب ر :و

إخطار الجهات القضائية بصيرورة العالج ونتائجه وعدم االآتفاء بإرسال    ♦       
للشفا اثل ت قة .وثيقة  تماثل  للشفاءث

تعاون األسرة والمحيط العائلي مع الجهات القضائية والمؤسسة العالجية  ♦         
أ ).تأهيل نفسي واجتماعي(



تنظيم وتنسيق العالج أو الوحدات العمومية التي تتولى العالج حاليا إذ ینبغي  ◄
یلي ما تحقيق على ي:العمل يق  ی ى   :ل  

اإلدمان♦ نتيجة التسمم عالج مجال في المتخصصة المراآز و العيادات من اإلآثار اإلآثار من العيادات و المراآز  المتخصصة في مجال عالج التسمم  نتيجة اإلدمان  ♦           

إجراء المعالجة للمدمنين بعيدا عن مستشفيات األمراض العقلية أو ال العصبية ♦        
  .أو  النفسية  وأن یكون لها  نظام خاص یتالءم مع أهدافها           

  
فقط ا زا ل غ ا قل ض أنه ل ال إل النظ .عدم النظر إلى المدمن على أنه مریض عقليا وغير مسؤول جزائيا فقط♦         

خالل♦ من المجتمع تطور یستوجبه ما مع العالج لوسائل شاملة مراجعة مراجعة شاملة لوسائل العالج مع ما یستوجبه تطور المجتمع من خالل♦        
. الدراسات واإلحصائيات المذآورة سلفا



-des cas pratiquesحاالت تطبيقية من القضاء الجزائري: رابعا 
       

الحالة األولى  
الشخص♦ سنة)ر.و(حالة .1973مولود ص ♦          و )ر.و(  .1973و
.   ضبط بحوزته مخدرات لالستهالك الشخصي  ♦        
:تم إخضاعه لخبرة طبية من طرف قاضي التحقيق جاء فيها   ♦        

 جواب على األسئلة  المطروحة للخبير  
المعني باألمر لم یكن في آامل قواه العقلية عند ارتكابه  الجریمة  المذآورة، یعاني من  

مزمن عقل ض .مرض عقلي مزمنم
.توجد عالقة  بين مرضه و التهمة 

.المعني باألمر یعتبر خطيرا و یمثل حالة خطيرة على نفسه أو على غيره 
اض ال ق ال ف ت ال ل ة زا ة ق ط ل ت ك .ال یمكن تسليط عقوبة جزائية  على  المتهم في الوقت الحاضر ال

.یمكن توجيه المتهم إلي  مرآز صحي للعالج وليعاد دمجه من جدید 
MR O R présent une affection  psychiatrique  :Conclusion MR.O.R présent une affection  psychiatrique  :Conclusion

chronique de type schizophrénique c’est-à-dir une 
démence au sens C.P.A.

ة ة ة أ أ صدر بشأنه أمر  باإلعفاء من المتابعة  و الوضع  بمؤسسة إستشفائية  ♦          
. 27/02/2008للعالج  من  طرف قاضي التحقيق  بتاریخ 



الثانية يالحالة ا ا
. 1987مولود سنة ) ع.ب(حالة السيد   ♦           
.  ضبط بحوزته مخدرات و أقراص مهدئة لالستهالك ♦         
فيها♦ جاء التحقيق قاض طرف من طبية لخبرة إخضاعه :تم :تم إخضاعه لخبرة طبية من طرف قاضي التحقيق جاء فيها  ♦        

  جواب على األسئلة  المطروحة للخبير           

.  المعني باألمر لم یكن في آامل قواه العقلية عند ارتكابه  الجریمة  المذآورة            
التهمة و مرضه بين عالقة .توجد ه           ر و ا ال  بين  .وج 

.المعني باألمر یعتبر خطيرا و یمثل حالة خطيرة على نفسه أو على غيره             
.ال یمكن تسليط عقوبة جزائية  على  المتهم في الوقت الحاضر             

إستشفائية مصحة ف وضعه ضرورة .ضرورة وضعه في مصحة إستشفائية          

          MR.B.A présent une affection  :Conclusion
psychiatrique  chronique de type schizophrénique 
c’est-à-dir une démence au sens C.P.A.

ة تشفا إ ة ض ال ة تا ال فا اإل أ شأنه صدر بشأنه أمر  باإلعفاء من المتابعة  و الوضع  بمؤسسة إستشفائية ♦         
. 28/01/2008للعالج  من  طرف قاضي التحقيق  بتاریخ 



الثالثة الحالة الثالثةالحالة
. 1968مولود سنة ) ل.ب(حالة الشخص ♦            
.   ضبط بحوزته مخدرات لالستهالك الشخصي  ♦         

ض ال قاض ف ط ة ط ة لخ ه إخضا ة(ت ك ا)ال ف ا :جاء    فيها )المحكمة(تم إخضاعه لخبرة طبية من طرف قاضي الموضوع ♦        

جواب على األسئلة  المطروحة للخبير    

المعني باألمر لم یكن في آامل قواه العقلية عند ارتكابه  الجریمة المذآورة،یعاني 
.من مرض عقلي مزمن ي

.توجد عالقة  بين مرضه و التهمة 
.المعني باألمر یعتبر خطيرا و یمثل حالة خطيرة على نفسه أو على غيره 

الحاضر الوقت في المتهم على جزائية عقوبة تسليط یمكن .ال ر  و  ي  هم  ى   ي   وب جز ي  ن  .             ی
الحالة الصحية للمعني تستوجب وضعه في مستشفى أمراض عقلية ليعاد دمجه 

.من جدید 
         MR.B.L présent une affection  :Conclusion p

psychiatrique  chronique de type schizophrénique 
c’est-à-dir une démence au sens C.P.A.

ة ض ال ة ق ال فا اإل ا شأن صدر بشأنه حكم جزائي   باإلعفاء من العقوبة  و الوضع بمؤسسة  ♦  
. 22/04/2008إستشفائية  للعالج   بتاریخ 



الخــــــاتمـــــــــــــــة
ولو عالجه یجب مریض شخص أنه على المخدرات لمدمن النظر إن إن النظر لمدمن المخدرات على أنه شخص مریض یجب عالجه ولو 

تكرر منه هذا الفعل عدة مرات، آفيل بوضع آليات تنظيمية وتطبيقية 
يبين مختلف الهيئات التي لها عالقة بمعالجة هذه المشكلة، انطالقا من
األسرة، المجتمع،مصالح المكافحة،العدالة،األطباء ومصالح الرعایة 
االجتماعية،آل هذه الهيئات ملزمة بالعمل في إطار تنظيمي، ومتابعة 
ف ا ا ن فة ة قائ ال ة ال ال ا الت اتخاذ ف دوریة في اتخاذ التدابير العالجية والوقائية ومعرفة مدى نجاعها فية
المجتمع لتحقيق أهداف الرعایة وإعادة اإلدماج والتأهيل النفسي 

القانون أن و سيما ال للمدمن، والمرسوم18-04واالجتماعي والمرسوم  18-04واالجتماعي للمدمن، ال سيما و أن القانون    
قد وضعا األسس و القواعد المساعدة على ذلك   229-07التنفيذي 

تجسيدا لمبادئ عدم تجریم فعل االستهالك، و اإلعفاء من المتابعة 
الجزائية، و اإلعفاء من العقوبة على أن یتبع ذلك بنصوص تنظميه ، 
وقرارات وزاریة مشترآة  بين مختلف الهيئات التي لها عالقة بهذه 

أآث ة ال ف ق التن ن ك ت شكلة .         المشكلة  حتى یكون التنسيق بفعالية  أآثرال



وأخيرا نقـــول أنوأخيرا نقـــول أن
النتائج أفضل تعطي التالية النتائجالمعادلة أفضل تعطي التالية ::المعادلة التالية تعطي أفضل النتائجالمعادلة التالية تعطي أفضل النتائج::المعادلة

إنعدام المتابعة إنعدام المتابعة + + رغبة صادقة للعالجرغبة صادقة للعالج
ة ةل ةل ط ةة ط الة لل قة الة لل قة ة متابعة الحقة  للعالج متابعة الحقة  للعالج ++متابعة طبيةمتابعة طبية++الجزائيةالجزائية
واجتمـاعية++ نفسية واجتمـاعيةمتابعة نفسية تعاونتعاون++متابعة ي      ج ي و ي ب  ج ي و ونونب 
إنسان جدید إنسان جدید = = تربية دینية تربية دینية ++تأهيل مهنيتأهيل مهني++أسريأسري

ت ال افق تت ال افق ..متوافق مع المجتمعمتوافق مع المجتمعت


