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 بســم اللـه الرمحــن الرحيــم

  السيـد رئيـس جملـس قضـاء وهـران
  السيد النائب العام لدى جملس قضاء وهران

  بوهران ة للدرك الوطينقليميالسيد قائـد اموعة اإل
 وهـرانلالسيد رئيـس األمـن الوالئـي 

  ا بوهرانـام لفرنسـالسيد القنصل الع
  ضيوف األعزاءادة الـالس

   الكرمي ضورادة احلـدات والسـالسي 
  أسرة الصحافة الكرمية

 

 الباهيةرحب بكم، يف مدينة أأن  ،يف مستهل هذه الكلمةويل، بادئ ذي بدء  واـامسح
 يشاركلذي جاء ال هذا اجلمع الغفري بوجود ارمةالع وفرحيت العميقة سعاديتعن لكم اجلميلة وأن أعرب 

، "باإلدمان على املخدرات ستراتيجيات اجلزائية والصحية يف التكفل الطيبالا" حول يف هذا امللتقى
  هذه املسألة. إىل وهذا يدل على األمهية اليت تولوا

    

وان ـا الديـينظمه اتـة ملتقيـسلسلار ـمن نوعه يف إط اينى الثـهذا امللتق رجدـين
 افحةـملك ةـة املشتركـهمة الوزارياون مع املَـا بالتعـافحة املخدرات وإدماـملك يـالوطن

ملتقانا، كما  رنـقتياجلزائية. اعلني يف السلسلة ـلفائدة خمتلف الف اـبفرنس اـدماوإ املخدرات
 الـاءة إستعمـضد إساملي ـوم العـال باليـاالحتفاليات ـبفع دون شك، م ذلكـالحظت

وم ـالي ووه، ارضةـعليست دفة صال الواقع أن هذهو .اـروع ـار غري املشـدرات واإلجتـاملخ
إن هذا العنوان . "كاجلديد حليات اإلهتمام قمة جعل الصحةإ" : عنوان حتت  السنة هذه اـالذي حيي

  .يستحق أن يكون شعارا هلذا امللتقى والذي جاء يدعمنا يف حسن إختيار هذا املوضوع
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 عدي حامسةو قوية، إال أنه يشكل مرحلة ارمزي طابعاهذا االحتفال يكتسي من أن  مـبالرغو
املتضامن  مع الدويلتل بال اشغتظاهرة ل بل شكلملالرئيسيان  انالعنوان التجميعو التحسيسفيه 

 تقتصر على أكثر شعبية وال ينبغي أن  فائية، من وجهة نظرنا،. جيب أن تكتسي هذه االحتوالفاعل
 .ومن مثة تكون أكثر جتنيدا فقط االحتفاالت الرمسيةبعض 

  

على األحداث يف بالدنا خالل السنوات  املخدرات وبقوةة مشكلة دسيطرت حد ـلق   
يف استهالكها  تزايد بفعلالقياسية املسجلة بل وأيضا عمليات احلجز  بالنظر إىلليس فقط ملنصرمة ا

  ملزيد من القلق.ا تثريوبادية للعيان آثارها  مقبولة أضحتذلك آثار غري عن  تولدتقد و .جمتمعنا
 .اءـذا اللقـه هـج فيـذي برمـاق الـهو السي ذاـوه

 

ومن بني  .واحتواءهاباألدوات الالزمة للتصدي هلذه الظاهرة نفسها زودت اجلزائر  دـلق
متدة من املخدرات واإلدمان عليها للمرحلة املاالستراتيجية الوطنية حملاربة ذلك ميكننا اإلشارة إىل 

 .ها الديوان الوطين ملكافحة املخدرات وإدمااأعداليت  2015إىل غاية  2011
 : حول حمورين مها ،الظاهرة حملاربة هذه املوجهة جراءات اإل ههذتتمحور ، ارـوباختص      
  

 تتوىل هذه املهمة القمعية خمتلف املخدرات  رضـل عـتقلي :املصاحل اليت تؤول إليها مة هم
 .العدالةإىل جانب املكافحة 

 ذه املهمة جمموعة كبرية من الفاعلني :  املخدرات  بـل طلـتقلي إىل العديد  تنتميتقوم
خدرات وأخريا امل هالكبتعزيز الوقاية واحلد من املخاطر املرتبطة باستتميز تمن القطاعات 
 مبعاجلة اإلدمان.

 

التقليل حى يف اجتاه جة ضمن هذه األجزاء الثالثة تناملندرِر هذه األعمال أن تضافُ جللي هـإن  
  وبالتايل، جتنب العود واالنتكاس. ،األقصى لعدد الطالبني

  .اةـم القضـا أنتـا وال سيمـا كلنـة تعنينـذه الوضعيـه إن    
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د ال حماربة العو لكم إنقول أاليت سيناقشها املؤمترون، دعوين  اهلامة املواضيع إستباق ودون
من وفره ليس له األثر الكايف. فال بد ي ، إذ أن الردع الذيفقط احلل اجلزائييف  ميكن اختصاره

 25قانون ع عرب لها املشراملقاربة اليت فضخاصة وأن  رحيةوضعية مالعالج. وهذا احلل يضعنا يف 
املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع اإلستعمال واإلجتار غري  2004ديسمرب 

ت هذه املقاربة وقد جتلَّ دمن يف خانة املريض الذي هو حباجة إىل العالج.تضع املُاملشروعني ا 
 األمر بالعالج الطيب الذي هو موضوع ملتقانا.إدخال عرب  النص اهذاجلديدة يف نفس 

   

احلاضرين  الفرنسينياء لكل داء، إال أن أصدقاءنا ودل طبعا هذه املقاربة ال تشكِّ كانت وإن
، يف العالج القضائي لإلدمانتها جناعأن يشهدوا على  بوسعهم لسبيلاهذا  يف سبقونا  الذينو معنا

ن سوق هذه عطالب املخدرات   بعادباستمن شأا السماح بتدابري أخرى،   إذا اقترنت خاصة،
  املادة.

 

اجلزائر برناجما متعدد قد وضعت وللتكفل طبيا باملدمنني على املخدرات، ف ،ذاـوهك  
 2007عام منذ العمل به يف  صالح املستشفياتشرعت وزارة الصحة والسكان وإ إذ السنوات

كز وسيط رم 23إلزالة التسمم منها  مركز 15و   املدمنني لعالج مركز وسيط 53 جنازإمثل يف تي
مت االنتهاء من  )وأدرار ومتنراست(بشار   زالة اإلدمانإل كزامر 3دخلت حيز اخلدمة و لعالج املدمنني

 قيد الوضع يف اخلدمة). مها(تشييدمها و
  

 ؟ يـالج الطبـر بالعـق األمـال تطبيـا حـو فعليـا هـم
 

القاضي  هلاجتاإلحصائية اخلاصة بتطبيق هذا احلكم، وبكل جالء،  املعطيات شح سـعكي
وخالل عام  وهكذا، وهي األرقام اليت أنا ملزم بالتذكري ا مرة أخرى   .اكتراثه بهبل وعدم 

عاجلتها   هالكهاواست حيازة خمدراتقضية  10 825 من بنيحالة  11سجلنا فقد   2010
تورط فيها  قضية  9101 حالة لـ 27مقابل  شخص 13 427 تورط فيها يةئاضاجلهات الق

فيها  تورط  قضية  12 978لـ بالنسبة حالة  23وأخريا   2011خالل عام  شخص 12 090
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 واباجل مفضال   % 99.85ه قدر عدل إمجايلمبأي   2012خالل عام  شخص 15 789
  األخرية.خالل السنوات الثالث وذلك  القمعي 
   

تفصيل هذا السبيل يظهر كذلك من خالل عدد األشخاص الذين توبعوا من أجل احليازة  إن
شخص  1318:  2011بلغ خالل سنة  يذالمن أجل ذلك  دعوا احلبسأوواستهالك املخدرات و

  .2012يف سنة  1258 مقابل 
    

من  %11 نسبة ما يقاربتعاينون مقارنة باألرقام املتعلقة باألشخاص املتابعني فإنه  مـإنك
 .2012 فـي %8وحوايل  2011ص مت حبسهم يف اشخاأل

 

طريق   يعاجل نفسه عن أن  إجبار املدمن على" ـ  أمهية هذا اإلجراء املتمثل يف  نـتكم
إىل  ااتختفيض طلب املخدركبرية يف  يساهم مسامهةأنه  حبكمـ  "العالج إىل ايته أن يتابعو اءالقض

  إعادة إدماجه االجتماعي. استرجاعه و ل مهمةسهي امريض إعتباره جانب أن معاجلة املدمن  على 
  

 دوره التقليدي القمعيلبديل العالجي فإن القاضي مل يصبح يف اخالل هذا اإلجراء  نـم
على إعتبار أن  ائيةـة وقـمهما أنيط به بالنظر إىل هذه األحكام مبفهوم تطبيق القانون اجلزائي، وإمن

 هو موضوع إنشغالنا يف ملتقانا هذا. وإن هذا الدورله سلطة إخضاع املدمن للعالج 
 

إثارة نقاش   هومن ناحية،   ،قف وراء تنظيمه هذا اللقاءيدو الديوان واإلنشغال الذي حي إن  
اليت تقف دون  ورمبا العوائقتحديد األسباب كفيل ب خمتلف الفاعلني يف السلسلة العقابية  واسع بني

حتسيس  من أمهية ، ومن ناحية أخرى، هذا اإلجراء  بالنظر ملا يكتسيه  اللجوء إىل هذا اخليار
 .اـراء دائمـذا اإلجـهل ذـنقاملُ اة حول البعدـالقض
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درك ييف العمل على أن اهلدف املنشود من وراء تنظيم هذين اليومني الدراسيني ل ـيتمث  
ما  املخدرات وبالتايلمن الطلب على  أمهية األمر بالعالج الطيب يف احلد ،، وهم أنتماملشاركون

 عملية حماربة ترويج املخدرات. آثار يفيترتب عن ذلك من 
 

للوسط ، أن  ن عملية تقومي امللتقى اجلهوي األولم ستخلصةمن العناصر األوىل املدو ـيب
كم الذين ءزمال املستدل ما من طرفهذا اإلجراء، اللجوء إىل  حيوالن دونن الذين يين الرئيِسيالعائقَ

جمال اهلياكل ذات الصلة بالنصوص وبالعجز يف  يف النقائص   ان، يكمنحضروا اجتماع مدينة اجلزائر
   املتخصصة.

 

برنامج إلجناز مراكز  اخلاصة بوجوداملعلومات  فكرة انعداممواكبة كان من السهل  إذا
اإلقرار فإنه من الصعب  ،تداركه، وهو النقص الذي شرعنا يف جنازهاإتقدم  وضعيةومعرفة  عالجلل

 عاجلوت  نقاشاتكم ضمنوهلذا، فإنين أرجو أن تدرج هذه النقطة  .وصإىل النص النقص بتحميل هذا
 .الالزمة وضوعيةامل بكلبطريقة تتسم 

 

 لإلمكانياتعائالم  وتفتقر أسـي الةـحيف  مرضى هم مونحاكالذين ت اصـفاألشخ
ال ـإثقف، وهلذا، إعادة إدماجهم االجتماعي العديد من الصعابوتعترض سبل   ادية الكافيةامل
على ة ولن يساعد هذه الفئة اهلش أكرب محاية لمجتمعل يوفرلن  ةـة جزائيـعقوبباهلهم ـك

   .اسرـ/ خاسر ـا  خـاهـة طرفـا معادلـإ؛ اتمعاالستدراك والرجوع جمددا إىل 
     

بل  ذا املوضوع  نيثرتمك غري دعكمأعمال هذا امللتقى لن ت أن أؤكد نأ يلوا ـامسح  
، وسيكون وتركها جانبا نـلمدمل ةـالسلبي ورةـصال هذه ص منـالتخلمن وستسمح لكم 

 ذلك من باب اإلنصاف ليس إال.
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مع  عامللتلأطلقته يف مدينة اجلزائر  النداء الذي سبق وأن اللقاء ألجددفرصة هذا م ـاغتنو
   أخرى. موضوع عالج اإلدمان بطرق

 

عن امتناين العميق للمهمة الوزارية املشتركة ملكافحة  دون التعبري أختم كلميت هذهن ميكنين ا ال
  أمسى الشكر للسيدات والسادة املؤمترون. أن أوجهقدمتها لنا وللمساعدات اليت  وإدماا املخدرات
  

   احـم بالنجـاكـل ملتقـليكل                                                     


