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  أيها السادة والسيدات،  

أن أتناول الكلمة أمامكم مبناسبة هذا امللتقى  والسرور ملن دواعي الغبطة إنه
ول اإلستراتيجيات اجلزائية والصحية ملعاجلة اإلدمان على حاجلهوي لناحية الوسط 

 .املخدرات وأن أرحب بكم وأمتىن لكم إقامة طيبة باجلزائر

إطار التعاون القائم بني الديوان الوطين ملكافحة يندرج يف هذا امللتقى،  تنظيم
املخدرات وإدماا وبني البعثة الوزارية املشتركة ملكافحة املخدرات وإدماا بفرنسا وهي 

  .الشراكة اليت نتمىن تطويرها وازدهارها

هذه الفرصة للتعبري عن عرفاين للبعثة الوزارية املشتركة ملكافحة املخدرات  أغتنم
  .عليها اليت سامهت بالوسائل املادية والفكرية لتنظيم هذا امللتقىواإلدمان 

أن أشكر السيد املدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل ومن خالله مجيع  أود
مساعديه على إسهامهم الواسع يف تنظيم هذا احلدث، كما أوجه شكري إىل كل من لىب 

  .وجتربته الدعوة للمشاركة يف هذا اللقاء وقامسنا خربته
  

 الرعاية الطبية للمدمنني على املخدرات  .1

الرعاية الطبية للمدمنني إحدى أولويات النشاط الذي تضمنته اإلستراتيجية  تعد
وهي  2015إىل  2011درات وإدماا للفترة املمتدة من اجلديدة ملكافحة املخ

 هلذه الظاهرة نشاطات التصديإدماج كل (اإلستراتيجية اليت أعدت حسب مقاربة مندجمة 
لتقليص عرض اجلهد املبذول  ومتوازنة بني) ضمن السياسة اإلجتماعية واإلقتصادية للبالد

  .واجلهد املسخر للتقليل من طلبها املخدرات
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يبقى  ةكان قمع اإلجتار باملخدرات من أجل احلد من توفري املواد املخدر ذاإ
إال أنه بات ضروريا اإلشارة إىل أن الطلب حيد بصفة كبرية تزايد  يشكل عمال أساسيا،

تدفق التزويد بتلك املخدرات، األمر الذي يستدعي تعزيز الوقاية من إستهالك املخدرات 
  .وتقليل أخطارها املرتبطة بتعاطيها وأخريا العالج الطيب للمدمنني

  

هود اليت يبذهلا م هذا امللتقى يف سياق مواصلة اجليندرج كذلك تنظي كما
الرامية إىل حتسني القدرات التقنية للمستخدمني حيث استفاد مهنيو القطاع والديوان 

أخصائيون يف األمراض شخص منهم  150(الصحي من دورة تكوينية متخصصة لفائدة 
ملتقيات خالل سنة  05أيضا مت تنظيم  و). العقلية وأطباء عامني وأخصائيني نفسانيني

مشارك من قضاة وضباط الشرطة القضائية وأطباء حول  1700 نر ممجعت أكث 2010
املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات  25/12/2004تطبيق أحكام القانون الصادر يف 

  .العقلية وقمع اإلستعمال واإلجتار غري املشروعني ا
  

إذ شرعت منذ  )التوفر وسهولة املنال(عزيز طاقات اإلستقبال ال تيف جم وكذا
برنامج طموح ميتد على تنفيذ وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات يف  2007سنة 

مركز إلزالة  15و) CIST(مركز وسيطي لعالج للمدمنني  53عدة سنوات يتمثل يف إجناز 
مركز ملعاجلة اإلدمان مت إجنازمها فضال  02شغال و   يمركز وسيط 23منها ) CD(اإلدمان 

  .على اهلياكل املوجودة
  

 فحص 12464أجرت هذه املؤسسات اإلستشفائية  2011سنة  خالل

   2012سنة  إستشفاء 1277فحص و 12493مقابل  إستشفاء 1279و
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 أو اإلجبار على العالج : قضائي كإجراء بديل أمر العالج ب .2

اللجوء إىل العالج مزيل للتسمم واملتمثل يف إجبار املدمن أو متعاطي  يشكل
عه اإلدمان يف مرفق صحي متخصص أو وض املخدرات أو املؤثرات العقلية على العالج من

حبيث أا  مبدعةمقاربة طبية  أعاله،رقابة طبية بأمر قضائي وفق القانون املشار إليه  حتت
مع على اعتبار أنه ال حترك الدعوى العمومية يف حالة ما إذا متثل إجراء بديل حقيقي عن الق

ية ج الطيب امللزم به وتابعه إىل غاأو املستهلك للمخدرات إمتثل للعالالشخص املدمن 
  .اإلنتهاء منه كما ميكن له اإلستفادة من اإلعفاء من العقوبة أثناء احملاكمة

هذه اإلجراءات العالجية والوقائية التطور امللموس للتشريع اجلزائري حنو  تربز 
  .تصور اإلدمان على املخدرات كمرض على غرار الكثري من الدول

 ردعي على املدمن، فليس العقوبة ويتضح أنه مل يعد لعقوبة احلبس أثر هذا
  .احلل يكمن يف عالجه الدواء املناسب بل

اجلديدة لصاحل املدمنني كان مرهونا أوال بإعداد نص  العمل ذه اإلجراءات إن
  .تنظيمي حيدد كيفيات تطبيقها مث بإجناز وحدات عالجية متخصصة

وحتقيق  30/01/2007بصدور املرسوم التنفيذي يف رفع هذين القيدين  بعد
  .هي اليوم حصيلة تطبيق هذه اإلجراءات ما ،جزء من برنامج إجناز املراكز الصحية

القضاة عزفوا  عنها اعتبارا حصائيات املتعلقة بتطبيق هذه اإلجراءات أن اإل تبني
قضية حيازة واستهالك  10825حالة من مجلة  11مت تسجيل  2010أنه يف سنة 

قضية   9101حالة من بني  27مقابل   13427املخدرات عاجلتها العدالة وتورط فيها 
تورط فيها  12978حالة من مجلة  23و  2011شخص سنة  12090تورط فيها 

تفضيل اإلجابة القمعية خالل  %   99.85نسبة إمجالية بأي  2012شخص سنة  15789
  .السنوات الثالث األخرية
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إىل الطابع القضائي الذي يكتسيه العالج بأمر قضائي فهو مبثابة رعاية  إضافة 
املتورطني مما يتطلب إعداد هياكل صحية مالئمة إىل  صحية، نفسية واجتماعية لألشخاص

جانب تدخل أطراف أخرى لسيما مستخدمني مؤهلني يتمتعون بكفاءة عالية وهو الشرط 
  .األساسي للنجاح وضمان الفعالية

  

 أين تكمن أمهية هذا امللتقى  .3

  : تكمن أمهية هذا امللتقى يف         

 ملمكن تقدميها واملتعلقة بعدم إقدام القضاة اإلجابات املمكن إعطائها، التوضيحات ا
 .على العمل ذا اإلجراء 

 بغرض حتسيس القضاة حول أمهية هذا اإلجراء البالغ  هاإلطار املناسب الذي يوفر
خصوصا عندما نطلع على ما جاء يف  منفذهااألمهية بالنسبة لصحة املواطنني و
الصادر عن املكتب األمم املعين  2012سنة لالتقرير العاملي حول املخدرات 

شخص يف العامل ميوتون سنويا جراء  200000باملخدرات واجلرمية حيث أورد أن 
مليون  27، و 100من بني ) 01(استهالك املخدرات أي ما يقارب حالة وفاة 

من سكان  % 0،6شخص مستهلك للمخدرات يعانون من التبعية أي ما يعادل 
 .العامل

حنن نكرر أن مكافحة املخدرات واإلدمان عليها تفرض إلتزام ل وال ملل ولك ال
  .اجلميع فالقضية تعين اجلميع واألمر يتعلق بكفاح يستوجب جتنيد كل الوسائل املتاحة

 جوابلل يعترب إجراء بديل ،لظاهرة اإلدمان للتصدي العالجي كوسيلةاألمر  إن
  .ومن مثة فهو يستحق اللجوء إليهاجلزائي 
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إال أن التقليل  ،نشهد فيه عاملا بدون خمدراتيأيت يوم ساإلعتقاد بأنه  اخليال ومن
ويكون للمجهودات املبذولة يف هذا الشأن  ه الظاهرة بل احتوائها هو عمل ممكنمن هذ
  .وهكذا  فإن لكل عمل أمهيته ولكل إجراء قدره من املسامهة مثمرةنتائج 

له  ،أن يظهر األمر العالجي قليل الشأن إال أن البعد اإلنساين الذي يكتسيه ميكن
مدلوله يف السياسة اخلاصة مبعاجلة اإلدمان على املخدرات حبيث أدخلت هذه األداة نوع 

اإلستفادة بالعالج بني املدمن الراغب فيه واملدمن ارب عليه من  من اإلنصاف يف جمال
ضوع للعالج ومتابعته من عدمه يعود دائما على الفرد وحده وذلك مراعاة مبدأ اختيار اخل
  .ضمانا لفعالية العالج

اإلجراء هذا من خاللكم أن يظهر أن هذا امللتقى قد بلغ أهدافه عندما  سأعترب
على املخدرات عوضا عن معاقبتهم قد أصبح عفويا لدى كل  املدمننيوهو ضرورة معاجلة 

  .يةالفاعلني يف السلسلة اجلزائ

أبقى  اليت ستقدم لكم،للمواضيع الوجيهة املعروضة ونوعية املداخالت  بالنظر
  .تستجيب لتطلعاتناسمقتنعا أن نتائج هذا امللتقى 

الروح واإللتزام الراسخ واإلرادة املتجددة لتغيري األوضاع أمام يأس بل  فبهذا
وكم إىل اإلستفادة أكثر استغاثة كل من يعانون يوميا من آثار اإلدمان على املخدرات، أدع

إقامة خالل اليومني القادمني نقاش مفتوح اخلرباء بيننا كما أشجعكم على  جدافأكثر من تو
  .مستقبالنستلهم منه عملنا 

 .ضيوفنا الكرام، سيدايت وساديت، أجدد لكم أمنييت باإلقامة الطيبة باجلزائر، وشكرا جزيال

 

 


