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فـي الـجزائر      



خـطــة المـداخـلـة

لمحـة تاريخية عن ظاهرة المخدرات في العالم وفي الجزائر  

الوضع الحالي لظاهرة المخدرات في العالـم

الوضع الحالي لظاهـرة المخدرات في الجزائرف

المستعملـة والوسائل المخدرات تهريب شبكـات تهريب المخدرات والوسائل المستعملـةشبكـات

اإلحصائيـات الوطنية لكميات المخدرات المحجوزة

السياسة الوطنية للتصدي لظاهرة المخدرات

ن ال ال اكز كة شبكة مراكز عالج المدمنينش

عمشاريع الديوان الحالية
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لمحة تاريخية عن ظاهرة المخدرات في العالم وفي   - 1
الجزائر

 
:  في العالـم - أ

المعمورة، مناطق كل في التاريخ فجر منذ المخدرات عرفت ورقليريخجررر
     من أكثر منذ النباتات عن كتبهم في الهندي القنب ذكروا الصينيون

رنقرن، 40
 في القنب مميزات عن تحدثوا الطب علوم طوروا الذين العرب
األمراض، بعض عالج ضج ضب ر

  المستضعفة الشعوب ضد الحروب في المخدرات استعملت
ر  .والمستعمرة و

 االستراتيجيات وضع في هذا عصرنا في توظف المخدرات تزال ال
.العالم دول من العديد قبل من سياسية الجيو يجيو مولنيبلني
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:الجزائر في - ب

  من تكبده ما رغم االستقالل، قبل المخدرات الجزائري المجتمع يعرف لم
.وسيادته وكرامته حريته عن دفاعا وحرمان ومآسي ويالت ي

  دفعة القنب من طن 3 حجز بعد إنذار أول 1975 سنة سجلت االستقالل بعد
.أجانب أغلبهم شخص 25 وتوقيف واحدة .أجانب أغلبهم شخص 25 وتوقيف واحدة

 بتاريخ 09-75 رقم األمر( المخدرات تهريب جريمة لقمع قانون أول صدور
ف 27 )1975 ف ،)1975 فيفري 27

  تدمر بوادر وظهور اقتصادي ركود البترول، أسعار انخفاض :1986
أأ ،1988 أكتوبر حوادث إلى أفضى واضح اجتماعي

يح  دفعت متتالية أحدات التعبير، حرية ديمقراطي، انفتاح :1990 – 1989 ررر
 منها االجتماعية اآلفات كل فتفاقمت .مسبوقة غير العنف دوامة إلى الجزائر

.المخدرات آفة
.1992 سنة من إبتداءا المخدرات تفشي اإلرهاب ظاهرة شجعت
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الوضع الحالي لظاهرة المخـدرات فـي العالــم -2
   

  من %5 إلى 3 من( استثناء، بدون والمجتمعات الدول كل تمس عالمية ظاهرة
،)مليون 220 :المخدرات يتعاطون العالم سكان ونمن )يونري

 المناعة وفقد اإلرهاب جانب إلى البشرية تهدد التي المشاكل وأخطر العصر آفة
المكتسبة،

 :األخرى المنظم اإلجرام وأشكال المخدرات في االتجار بين تام ترابط هناك
.السرية الهجرة الفساد، األموال، غسل األسلحة، تهريب اإلرهاب،

 المخدرات مع التعامل بضرورة وعي هناك :والحكومات للدول كبير انشغال
 تقليص أجل من المستويات جميع على كبرى معركة وخوض شامل إطار في

،سواء حد على والطلب العرض ،سواء حد على والطلب العرض
  

المخدرات، بسبب سيدابال  مصابون شخص ماليين 5
  

.العالم في المخدرات تجارة مردود دوالر مليار 800

.المخدرات مكافحة في الدولية المجموعة قبل من تصرف مليار 50
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م:أنـواع المخـدرات المنتشـرة في العالـم ي ر ر ع و

،)النبتة، الراتنج والزيت(القنب الهندي 

،)غبرة(الـكوكاين 

،)غبرة(الـهيروين 
  

اك  اك( الك ن األ نات  كا ال كا  ط  الك )خل ،)خليط من الكوكاين والبيكاربونات واألمونياك( الكـراك 

،)يشبه نبتة بنعمان( األفيون 

،)مستخرجة من األفيون(ين فالمـر

ث ة اال قل ا( ال )ئا األ ،)مئات األنـواع( العقلية اتالمؤثر

.المـخدرات المحلية المتنوعة
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المخــدرات فــي الجزائـرالوضع الحالي لظاهرة  -3

،2008و 2007- 2006بين ، تطور سريع: خطر حقيقي

فضاء واسع مستهدف من قبل شبكات التهريب ألسباب كثيرة،: الجزائر

القنب الهندي والمؤثرات العقلية،: أنواع المخدرات في الجزائر

ل ا كلال ةإ ا اك ا ذ منذ بضع سنوات وهناك محاوالت مخيفة  إستهالكبلد والجزائر بلد عبور 
.2008و 2007إلنتاج القنب ظهرت في 

،) %60(في العالم  بلد منتج للقنب الهنديأكبر  المغرب

،تنتج القنب بلدان إفريقية أخرى في جنوب الصحراء
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83 سنة، 35في قضايا المخدرات أقل من  اممن تورطو % 59 سنة، 35في قضايا المخدرات أقل من  اممن تورطو % 83,59

االستهالك بالسجائر، ابدأو % 96
  

يتناولون الكحول باإلضافة إلى المخدرات، % 91

يرمدمن دخلوا إلى مراكز العالج في العشرية األخيرة  25.000 ري ي ج ز ر ى إ و ن
من المدمنين لسيت لهم أسرة متماسكة،  53%
من المدمنين يعيشون في الشارع، % 6

ط % 84 ل   ال .لهم مستوى دون المتوسط % 84

:خطر المخدرات يهدد

األمن والنظام العام،
يالصحة العمومية، و

االستقرار االجتماعي،
النمو االقتصادي
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:شبكات تهريب المخدرات والوسائل المستعملة -4

اإلنتاج المغربي للقنب يمر عبر الجزائر باتجاه أوروبا والشرق الوسط مرورا 
بتونس وليبيا أو عبر الموانيء الجزائرية الرئيسية،

ل أخرى  جهة إل د يات ال ال % 73،87 بتقدر الك  % 26،13وحوالي % 73،87 ـبتقدر الكميات الموجهة إلى دول أخرى  % 26،13ح
لالستهالك المحلي،

  -ورقلة -النعامة - البيض–الحدود المغربية : طريق التهريب البري المفضل
الوادي،

،)%48(جهة الغرب يمسها التهريب أكثر من الجهات األخرى من الوطن 

يتم التهريب عن طريق البر باستعمال الشاحنات  المجرورة،
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التهريب عن طريق البحر يتم على متن بواخر مصنعة خصيصا لذلك،

عالقة وثيقة بين شبكات التهريب الوطنية وشبكات تهريب الدولية  
طان، ابرة لأل ة ال نظ ة ال ة ف الجري تخ المتخصصة في الجريمة المنظمة العابرة لألوطان،ال

زويرال يفرق المهربون بين المخدرات وتهريب الشجائر وتزوير العملة  و ر ج هريب و ر بين هربون رق ي
.  الخ..وغسل الموال والهجرة السرية واإلرهاب،
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الوطنية لكميات  اإلحصائيات -5
زة ال ات خد المخدرات المحجوزةال
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المحجوزة المخدرات ات )طن(كمي ة )طن ( كميـات المخدرات المحجوزة      السن السنـة

4,452 1999

6,262 2000

4,826 2001

6 110 20026,110 2002

8,068 2003

12 373 200412,373 2004

9,644 2005

10 046 200610,046 2006

16,595 2007

38 037 200838,037 2008

546,41 2009الثالثي األول 
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2008–2007لسنة  للكميــات المحجـوزة

ال ا الك ال ا الك %ال التغير الكميــات المحجـوزة
2007خالل سنة 

الكميــات المحجـوزة 
2008خالل سنة 

التصنيف حسب
طبيعة المخالفة

+129,20 +21441,861 آلغ 16595,436 آلغ 38037,297 القنب راتنج

أنواع 
القن

- 92,86 - 41,824 آلغ 040,45 آلغ 216,3 القنبحشيش 

/ / / / القنبزيت 
القنب

- 85,76 - 698,285 غ185,814 غ 9,115 القنب بدور

-48,96 -10275 نبتـة20987 نبتـة10712 بنبات القنب ب

- 96,74 - 21284,082 غ 5,22000 غ 418,716 الكوآايين

+24,26 +13,08 غ53,92 غ67 غ,الكراك غ ر

- 71,30 - 272,22 غ 381,79 غ 109,57 الهيروين

+31794 خشخاشغ47,1  14975,2+ 15022 100 -خشخاشغ3
 +03,74

 - 193,28
 +2795  

شغ,
بذور آلغ 193,28

نبتة 74817

خشخاشغ15022,3
نبتة 77612 األفيون

 +295,13  +690448 قرص 233950 قرص 924398
-65,60 

 +100
 +100

-3910 
 +982
 +57

مل5960 مل2050
آبسولة 982
قارورة 58

المؤثرات العقلية
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السياسة الوطنية للتصدي لظاهرة المخدرات -6

:الديـوان الوطنـي لمكـافحة المخـدرات وإدمـانهاأ-

  
،2002أكتوبر 02تم تنصيبه في ‹ ،2002أكتوبر 02تم تنصيبه في ‹

كان في البداية تابعا مباشرة للسيد رئيس الحكومة ثم ألحق  كان في البداية تابعا مباشرة للسيد رئيس الحكومة ثم ألحق  ‹
،2006جوان  1بوزارة العدل بتاريخ 

وزارة  14يضم لجنة التقييم والمتابعة المتكونة من ممثلي ‹
.جمعيات وطنية 4ومصالح المكافحة الثالث و و ال ح ي4و و ي ج
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المخـدرات-ب لمكـافحة الوطنـي التوجيهـي المخطط رب ي   و ي  وجيه  

دد   ت ة  طن ة ال ا د ال قة ت ث طن  خطط الت ال المخطط التوجيهـي الوطني وثيقة تجسد السياسة الوطنية وتحدد  ال
األولويات وتوزع المهـام والمسؤوليات على مختلف القطاعات 

ا ت كاف ات  خ ة  ال ا ق ال ال ئات ف      .والهيئات، في مجال الوقـاية من المخدرات ومكافحتهاال
.2003جوان  29صادقت عليه الحكومة في 

).2008–2004( سنوات  5يمتد تطبيقه على 
رويتضمن طرح إشكالية المخدرات في الجزائر والرهانات المطروحة  ر و ر جز ي ر ي إ رح ن ي

من حيث مخاطر المخدرات واألضرار الناجمة عنها وضرورة 
رالتصدي لها، ومن حيث ارتباطها بأنواع الجرائم األخرى وانتشارها  و رى أل م جر ع و ب ه ب ر ي ن و ه ي

.في الجزائر
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يؤكد على انشغال السلطات العمومية والمجتمع كله أمام استفحال 
.ظاهرة المخدرات

:يتعرض للعوامل المساعدة على انتشار المخدرات وهي:يتعرض للعوامل المساعدة عل انتشار المخدرات وه

عـوامل اجتماعية واقتصادية-
عـوامل جغرافية-
وامل قانونية- ع عـوامل قانونية-

عـوامل مؤثرة خارجية-
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:المحاور الكبرى إلستراتيجية تطبيق المخطط

.مراجعة التشريع الوطني المتعلق بمجال المخدرات

.اإلعالم والتربية واالتصال

ط  ق ال ا ال .آليات التنسيق الوطنيدعم آل

.تطوير قدرات المكافحة ر وير

.دوليالدعم التعاون وتقوية 
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جشبكــة مراكز عـالج الـمدمنين-7

)2009/2008(مشروع قيد اإلنجاز 

مركزا جديدا لمعالجة التسمم، 15فتح 

، قسنطينة، وهران، )02(الجزائر العاصمة:  في المراكز اإلستشفائية التالية -
ة ا ا ل ف   ا ط ز تل ةز  ت ات .باتنةوزو،  تيزي، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة

،أدرار، بشار، تمنراست، الواد، غرداية: في المدن التالية -

ة 53فت  ا التال ال طا لل ا  ك :مركزا وسيطا للواليات التالية 53فتح 

مراكز بالجزائر العاصمة 03 -
ا 02  ة  ال ك  مركزين بوالية وهران 02 -
سنطينةقمركزين بوالية  02 -
عنابةمركزين بوالية  02 - عنابةمركزين بوالية  02 
.والية الباقية 44مركز واحد لكل والية من  01 -

ف جميع المراكز اإلستشفائية خلية إصغاء وتوجيه 185فتح  .في جميع المراكز اإلستشفائية خلية إصغاء وتوجيه 185فتح 
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:مشاريع الديوان الحالية - 8

ة ططل طلل لل      مع الديوان بها يقوم الوطني التوجيهي المخطط تقييم عملية
المعنية، القطاعات كل مع وبالتعاون CRASC ال

 مختلف حول شامل وطني وبائي تحقيق إنجاز في قريبا االنطالق
 في Ceneap ال ينجزه الجزائر، في المخدرات ظاهرة جوانب في Ceneap ال ينجزه الجزائر، في المخدرات ظاهرة جوانب
.السنة هذه

أ  في سيشرع العمليتين هاتين عن تنتج التي المعطيات أساس على
- 2009 ( المقبل الخماسي الوطني التوجيهي المخطط إعداد

2013(.
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خـــــالصــــــة-7

معلنة، فرة  اإلرادة السياسية متوفرة ومعلنة،اإلرادة السياسية مت

ينبغي التحرك بقوة لرفع التحدي المطروح،ينبغ التحرك بقوة لرفع التحدي المطروح،

ينتجنيد الجميع وضمان عمل منهجي ومنسق بين كل المتدخلين  ل بين ق و هجي ل ن و يع ج ي ج
في إطار أهداف وطنية محددة،

  .إشراك المجتمع المدني ومساعدته ألداء دور أكثر فعالية
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