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  أيتها السيدات، أيها السادة
  

إنه لشرف عظيم لي أن أتناول الكلمة للمرة الثانية في هذه الصبيحة أمام هذا 
الجمع الكريم الرفيع المستوى، من المسؤولين، والخبراء، والمختصين، 

وأغتنم هذه الفرصة  .والفاعلين في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها
السعيدة ألجدد لكم جميعا أجمل عبارات التحية والترحيب باسم الديوان الوطني 
لمكافحة المخدرات وإدمانها، وأن أشكركم مرة أخرى على تلبية الدعوة لحضور 

  .فعاليات هذه الندوة
  

لعقد هذه  الكبير ارتياحي البالغة وعن سعادتيبادئ ذي بدإ، أود أن أعرب عن 
دور البحث العلمي في إعداد سياسات مكافحة "حول  بالجزائر، دوة الدوليةالن

وهي تجسد  انطالق المسعى المشترك الذي رسمناه معا بأمستردام . "المخدرات
متوسطية -األورو عندما أمضينا شهادة ميالد الشبكة ،في شهر مايو المنصرم

 االنطالقة الفعليةوإذ نثمن كثيرا هذه . للتعاون في مجال مكافحة المخدرات
بالعمل الجاد من أجل ضمان الفعالية المطلوبة لهذه ، فإننا نلتزم لنشاط الشبكة
التي نطمح ونأمل في أن تتوسع لتشمل أغلب دول المنطقة على األداة الفتية 

جانبي المتوسط، إيمانا منا بضرورة جمع الطاقات المتوفرة وتنسيق جهود 
الذي نريده فضاء خاليا من جميع اآلفات  ،الجميع في هذا الفضاء المشترك

ورفاه كل الشعوب المتعايشة  يسوده األمن والطمأنينة واالستقرار ،االجتماعية
وهذا االلتزام ينبعث من قناعتنا الراسخة بأن التصدي لهذه اآلفة الخطيرة . فيه

 مقاربة مشتركة وجهودا متناسقةباإلضافة للجهود الداخلية لكل دولة،  ،يتطلب
ترتكز على تبادل الخبرات من أجل تقاسم  لى مستوى التعاون الجهوي،ع

   .والنتائج على حد سواء المصالح
  

  أيتها السيدات، أيها السادة
  

ال يمكن تناول موضوع المخدرات دون التأكيد على أن هذه ال يخفى عليكم أنه 
قلقا  التي تسبب جدا الخطيرة اآلفة قد أصبحت، في وقتنا الحاضر، من اآلفات
فقد صارت، في حقيقة األمر، . متزايدا وانشغاال كبيرا لكل الدول والمجتمعات

، تشكل يداسوال وغسل األموال والفساد، إلى جانب آفات أخرى، كاإلرهاب
  .تهديدا فعليا الستقرار األمم وعرقلة أكيدة لتطورها
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ال أصبح من أخطر أشك قد ومن الواضح أن االتجار غير المشروع بالمخدرات
رتبط ارتباطا وثيقا بجرائم االتجار يالجريمة المنظمة العابرة للحدود واألوطان، 

االتجار غير  جريمةف. وغسل األموال ،وباإلرهاب ،غير المشروع باألسلحة
تعد من الجرائم األكثر انتشارا، وهي تدر أكثر األرباح من  المشروع بالمخدرات

 500عائدات المخدرات تفوق أن  ذلك. األعمال اإلجرامية األخرى كافةبين 
وهي تشكل ثاني سوق اقتصادي من حيث  كما يعلم الجميع، ،سنويا مليار دوالر

ومردودها يفوق مردود سوق  .المدخول في الترتيب الدولي، بعد تجارة األسلحة
  .  النفط بكثير

  
التأكيد عليه، في هذا المجال، هو أن خطر المخدرات يأخذ أبعادا  ينبغيوما 
يفة لكونه يستهدف بصفة خاصة فئة الشباب، باعتبارها القوة الحية مخ

 وبالنسبة إلينا في الجزائر، فإن الشباب ال يعد قوة حيوية فحسب،. للمجتمعات
 ألنكما أن خطورة االتجار في المخدرات تزداد . بل إنه مستقبل األمة بذاته

تفوق الوسائل التي غالبا ما  ،وسائل تكنولوجية متطورة جدا يملكونالمهربين 
  . كما وكيفا ،تجندها كثير من الدول لمحاربتهم

  
بل على . بمنأى عن هذه اآلفة لم تعدوالجزائر، بالنظر العتبارات عديدة، 

إلى بلد  من بلد عبور للمخدرات بسرعةيمكن أن تتحول  العكس من ذلك،
أسواق تقع جغرافيا بين مناطق إنتاج المخدرات و لها، وذلك لكونها مستهلك

  . أوروباب جسر حقيقي يربط إفريقيا فهي ،استهالكها
  

في مواجهتها لهذه الظاهرة، ما انفكت تجند كل اإلمكانات الضرورية  بالدناإن 
بالنظر إلى التحوالت الكبرى التي و. بكل حزم وتصميم وتعمل للتصدي لها

فقد  على مختلف األصعدة في الداخل وفي الخارج،في السنوات األخيرة طرأت 
ا تها وفي مقارباهالنظر في تصور إعادة إلى قبل سنوات،عمدت الجزائر 

  ،تجاوزت نظام اللجان الوطنية غير الفعالة بحيث .لمواجهة هذه اآلفة الفتاكة
 .لتنشئ هيئة وطنية مستقلة ذات صالحيات واسعة ،المكلفة بموضوع المخدرات

 ن الفعالية والنجاعةضمامن شأنها ثم اعتمدت استراتيجية وطنية خماسية 
واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أوجه تحية   .المخدراتفي مكافحة  ينتالضروري

الكفاح " مناضلي" تقدير وعرفان إلى كل الهيئات وإلى كافة المتعاملين، وإلى 
فقد تجند هؤالء . ضد المخدرات، وبصفة خاصة، إلى منظمات المجتمع المدني
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من أجل القضاء على هذه اآلفة  الحثيث سعييواصلون ال اجميعا وال يزالو
  .وحماية الشبيبة الجزائرية من عواقبها الوخيمة

  
لذلك . درك تمام اإلدراك مدى خطورة هذه اآلفة ومضارهانالجزائر في  ناإن

ويتعلق . مصممة على تجنيد كافة الوسائل من أجل القضاء على هذه اآلفةفهي 
سباب الحقيقية لهذا الوباء، بمعالجة العوامل األمر هنا، كما تعلمون، بالتصدي لأل
واالتجار غير المشروع  ،والمشجعة عليه ،والمنابع المؤدية لتعاطي المخدرات

وفي  .، بطبيعة الحال، دون إهمال التكفل بتأثيراتها وبانعكاساتها المختلفةفيها
 هذا السياق، فإننا نرى أنه من الضروري على األسرة واألولياء بصفة خاصة،

أن يكونوا على وعي تام بمخاطر هذه اآلفة التي تهدد  ،والمجتمع المدني عموما
، ومن ثمة على كل واحد منا أن يتحمل مصير أبنائهم وترهن مستقبلهم

مسؤوليته بالتجند إلى جانب المؤسسات العمومية الساهرة على محاربة هذا 
و ال يمكن ألي . مكافحة آفة المخدرات قضية تعني الجميع ألن .المرض القاتل

  . طرف أن يعتبر نفسه معفيا من هذه المهمة
  

على اإلرادة الراسخة للسلطات العمومية في مضاعفة  كدؤأل اغتنم هذه الفرصة
د وتجنيد الطاقات واإلمكانات المتوفرة من أجل مكافحة كل اآلفات والجه

 وعمال جماعيا مسعىة المخدرات، التي تتطلب االجتماعية ، وبصفة خاصة آف
 في الجزائرية الدولة لم تتردد. يرتكز أساسا على التنسيق والعقالنية  شامال

 توفير كل الوسائل الضرورية من أجل تحقيق األهداف المسطرة في
المخطط التوجيهي الوطني للوقاية من  اإلستراتيجية الوطنية المجسدة في

  .2003جوان  29الذي أقرته الحكومة يوم  المخدرات ومكافحتها،
  

و ال . كمل بعضها البعض اآلخري والعالج ال شك أن نشاطات الوقاية والمكافحة
ن األولوية القصوى، ينبغي أن تعود أغير . خرتم دون اآليأن  ألحدهايمكن 
نشاط ال تكثيف من خالل وذلك. كما أقرها المخطط التوجيهي الوطني ،للوقاية

 ،إعالمه وتوجيهيهو المجتمع سيسحت الهادف إلى ،المتنوع والمستمرعالمي اإل
كل  نعتبر أنه ينبغي على. المتوفرة الحديثة يرتكز على وسائل االتصالالذي و

في  ،االقطاعات أن تتجند، كل في مجال اختصاصه، ألداء المهام المنوطة به
  .المطلوبينالفعالية والنجاعة يضمنان  ،ومسعى متناسق ،إطار نظرة شاملة

  
 إن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، هو الهيئة الوطنية المتخصصة،

المكلفة من قبل الحكومة، بصفة خاصة، بإعداد السياسة الوطنية لمكافحة و
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انطالقة جديدة  هو يعرف اآلنو .المخدرات، وتنسيق ومتابعة نشاطات تطبيقها
المجتمع قصد بلوغ األهداف المسطرة  من أجل تفعيل نشاطاته وتجنيد كل فئات

  . في المخطط التوجيهي الوطني للوقاية من المخدرات ومكافحتها
  

يكون مبنيا على نظرة  الذي وثيق،الدولي الجهوي والعاون ال مراءة أن الت
يكمل  ،بنشاطات ملموسة لتبادل المعلومات والخبرات اومدعم ،موحدة للظاهرة

نتائج الق يتحقأكيدا ل ويعطيها دفعامستوى الوطني على الالتي تبذل مجهودات ال
  .وبلوغ األهداف المسطرةالمنشودة 

  
فتتح أشغالها نإن هذه الندوة الهامة التي وفي هذا الصدد، لعلني ال أبالغ إذا قلت 

تعتبر أحسن دليل على درجة الوعي وااللتزام التي بلغناها معا في مجال  ،اليوم
لمشترك الصادق الملموس بين دول ال تتقاسم  التواصل والتنسيق والعمل ا

بل تشترك في العديد من العوامل التي تفرض عليها  ،المحيط الجغرافي فحسب
تضمن  وتتطلب اتخاذ إجراءات عملية مشتركة ،مجتمعة نظرة مستقبلية واعية
  .التكامل والمصلحة المشتركة

  
اية قصوى لبرنامج عمل إن هذه القناعة الراسخة تجعلنا نولي اهتماما بالغا وعن

التي بادرت بها اللجنة الثنائية المشتركة  ،متوسطية الحديثة النشأة-األورو الشبكة
ونعلق عليها  .الفرنسية الهولندية وباركتها مجموعة بومبيدو والمجلس األوروبي

في  ونحن على يقين أن العديد من الدول األخرى ستلتحق بنا .آماال واعدة
لك لما لهذه الشبكة من فوائد أكيدة بالنسبة لنا جميعا في هذا وذ .القريب العاجل

وهناك الكثير من المؤشرات التي  .الفضاء الحيوي والحساس في الوقت ذاته
  .تزيد من تفاؤلنا في هذا المجال

  
ال يمكن محاربة أية ظاهرة اجتماعية كانت بفعالية ونجاعة، دون االعتماد على 

يمكن من استجالء الحقائق واستقراء الواقع  البحث العلمي الميداني الذي
أية سياسة وقائية ومن ثمة   وإفرازاته  وتوظيف تلك المعطيات  في إعداد

وانطالقا من هذه القناعة رحبنا بفكرة تنظيم . فاعلة لتنفيذهاإستراتيجية  تحديد 
  . هذه الندوة في الجزائر

       
ي في إعداد سياسات مكافحة دور البحث العلم"إذ نلتقي اليوم حول موضوع و

الخاصة بتعاطي المخدرات في الوسط ونتناول نتائج الدراسة " المخدرات
ألنه ال  ،التي أنجزت بالجزائر العاصمة في إطار نعتبره محدوداالمدرسي، و
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ما هو موجود في سائر أنحاء التراب الوطني، فإننا نؤكد يمكن أن يعكس واقع 
سات الميدانية الضرورية لوضع االستراتيجيات الحاجة الماسة لمثل هذه الدرا

الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة والتخاذ القرارات الموضوعية التي تحقق 
وبهذه المناسبة، ال يسعنا إال أن نعبر عن جزيل شكرنا . األهداف المنشودة

 ،وتقديرنا لمجموعة بومبيدو التي بادرت بهذه الدراسة وأشرفت على إنجازها
ربية الوطنية التي سهلت عمل األستاذة منصوري داخل المؤسسات ولوزارة الت
وبطبيعة . وعلى كل المساعدات التي وجدتها لدى المربين في الميدان ،التعليمية

الحال، ودون أن نستبق األحداث بالتعليق على ما تم جمعه من معطيات، فإن 
اء على الوضع ضوبعض األألنها ستلقي  ،النتائج المتوصل إليها ستفيدنا كثيرا

 نغتنمها وهذه مناسبة. في هذا الحيز الجغرافي وضمن هذه الفئة من الشباب
لنعلن أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات قد اختار مكتب دراسات له كل 

المركز الوطني للدراسات هو و ،المؤهالت العلمية والقدرات المادية والبشرية
، إلنجاز دراسة وبائية وطنية شاملة حول )CENEAP( والتحاليل السكانية والتنمية

ونحن جميعا على . ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر من كافة جوانبها
موعد، بما في ذلك ضيوفنا وأصدقائنا األجانب، في الصائفة القادمة، للوقوف 

  .وصل إليهاسنتمعا على النتائج التي 
  

يب والشكر لممثلي ال يمكنني أن أنهي مداخلتي دون تجديد عبارات الترح
والهيئة الفرنسية ما بين الوزارات لمكافحة المخدرات  بومبيدو ةمجموع

والمرصد الفرنسي للمخدرات، ومعهد تريمبوس الهولندي، وهيئة األمم المتحدة 
  .لمحاربة المخدرات والجريمة، ولجميع ضيوفنا من خارج الجزائر ومن داخلها

  
  .ناظهراني أرجو أن تسعدوا بإقامتكم بين

  
  .وأتمنى ألشغالنا كل النجاح والتوفيق

  
  أشكركم والسالم عليكم 

  
        
       

  


