
  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
وزارة العــــدلوزارة العــــدل

الديــوان الوطنــي لمكــافحة الديــوان الوطنــي لمكــافحة 
إدمــانهاإدمــانها  ووالمخــدرات المخــدرات 

ا اال طنال ال طنة ال ةةة   ـةـةــة الوطنية الوطنيــــالسياسالسياس
تهاتهامكافحمكافحوو  المخدراتالمخدراتمن من   لوفايةلوفايةلل

تقديـم تقديـم : : السيـد عبد المالك السيـد عبد المالك السايحالسايح
إدمانهاإدمانها  ووالمدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات     



للالتدخلالتدخلمخطط مخطط 

.I.Iزائرزائرــالجالجي ي ــفف  دراتدراتــة المخة المخــوضعيوضعي

.II.II إدمانـهاإدمانـها  ووالديـوان الوطنـي لمكافحـة المخـدرات الديـوان الوطنـي لمكافحـة المخـدرات يي

.II.II  المخطط التوجيهـي الوطنـي للوقاية من المخـدرات  المخطط التوجيهـي الوطنـي للوقاية من المخـدرات
مكافحـتهامكافحـتها  وو



.I.Iوضعيـة المخـدرات فـي الجـزائروضعيـة المخـدرات فـي الجـزائر::

المشروع11 غير المشروعاالتجار غير دراتبباالتجار دراتالمخ الالمخ الع الف الع ::ف ::في العــالمفي العــالم  المخـدراتالمخـدراتبباالتجار غير المشروعاالتجار غير المشروع1.1.

من سكان العالم يستهلكون  من سكان العالم يستهلكون    %%  55إلى إلى   33((ظاهرة عالمية ظاهرة عالمية 
ا خ اال خ ن185185ال شخ نل شخ ف3434ل نا فل نا ل مليونا في مليونا في   3434مليون شخص، منهم مليون شخص، منهم 185185::المخدراتالمخدرات
بسبب بسبب   بالسيدابالسيداماليين شخص مصابون ماليين شخص مصابون   55، ، ))إفريقياإفريقيا

المخدراتالمخدرات
  

القنب المخدر األكثر انتشاًرا القنب المخدر األكثر انتشاًرا : : أخطر المشاكلأخطر المشاكل  ووآفة العصر آفة العصر 
المؤثرات العقليةالمؤثرات العقلية  ، ثم تليها، ثم تليها))مليون شخصمليون شخص150150((

    ووالمخدرات المخدرات ببغير المشروع غير المشروع   ترابط تام بين االتجارترابط تام بين االتجارهناك هناك 
، ، اإلرهاب، غسل األموالاإلرهاب، غسل األموال: : أشكال اإلجرام المنظم األخرىأشكال اإلجرام المنظم األخرى
الشرعية غير الهجرة الشرعيةالفساد، غير الهجرة ......الفساد، الهجرة غير الشرعيةالفساد، الهجرة غير الشرعيةالفساد،



بعد بعد ((مليار دوالر مليار دوالر   800800  ببثـاني مصدر عائدات في العالم ثـاني مصدر عائدات في العالم 
األسلحة األسلحةتجارة النفطووتجارة عائدات النفطقبل عائدات ))قبل ))قبل عائدات النفطقبل عائدات النفطوو,,تجارة األسلحةتجارة األسلحة

مليار دوالر فقط مخصصة سنويا من طرف المجموعة  مليار دوالر فقط مخصصة سنويا من طرف المجموعة    5050
المخدرات لمكافحة المخدراتالدولية لمكافحة الدولية لمكافحة المخدراتالدولية لمكافحة المخدراتالدولية

ذلك بسبب الفقر، ذلك بسبب الفقر،   وو: : معاناة إفريقيا من آفة المخدراتمعاناة إفريقيا من آفة المخدرات
المسلحة المسلحةالنزاعات مثلووالنزاعات المعدية مثلاألمراض المعدية التيالتيوو،،السيداالسيدااألمراض التي التي   وو، ، السيداالسيدااألمراض المعدية مثل األمراض المعدية مثل ووالنزاعات المسلحةالنزاعات المسلحة
تؤدي إلى اإلدمانتؤدي إلى اإلدمان



::في الجزائرفي الجزائر  المخـدراتالمخـدراتظاهرة ظاهرة 2.2.

فئة الشباب هي المستهدفةفئة الشباب هي المستهدفة  ، ، تطور سريعتطور سريع: : خطر حقيقيخطر حقيقي

من منأكثر بين%%101000أكثر بينزيادة تهالك20020044وو20022002زيادة ا تهالكف ا ف ، في  استهالك  ، في  استهالك  20020044و و   20022002زيادة بينزيادة بين%%101000أكثر من أكثر من 
القنبالقنب

األكثر استهالكًا في الجزائر ثم األكثر استهالكًا في الجزائر ثم   المخدرالمخدرالقنب الهندي القنب الهندي 
العقلية العقليةالمؤثرات المؤثرات العقليةالمؤثرات العقليةالمؤثرات

الصحراءالصحراء  في جنوبفي جنوب  منتجةمنتجة  إفريقية أخرىإفريقية أخرىبلدان بلدان 

  ::المؤثرات العقلية خطر في تطورالمؤثرات العقلية خطر في تطور

مميزات هذه المؤثراتمميزات هذه المؤثرات  --    
انتشارها في الجزائرانتشارها في الجزائر  --    
صعوبة المراقبة، خاصة السالئفصعوبة المراقبة، خاصة السالئف--  

مند سنواتمند سنوات  الجزائر بلد عبورالجزائر بلد عبور

      مؤشرات تطور خطير في المستقبل لتصبح بلد مستهلكمؤشرات تطور خطير في المستقبل لتصبح بلد مستهلك



::شبكـات التهـريبشبكـات التهـريب3.3.

القنب الهندي عبر الحدود الغربية  باتجاه أوروبا مروًرا القنب الهندي عبر الحدود الغربية  باتجاه أوروبا مروًرا   يمريمر    
بالحدود الشرقية وعبر الموانئ الجزائرية الرئيسية بالحدود الشرقية وعبر الموانئ الجزائرية الرئيسية 

––النعامة النعامة --البيض البيض ––الحدود الغربية الحدود الغربية : : طريق التهريب المفضلطريق التهريب المفضل
الواديالوادي––ورقلةورقلة

جهة الغرب يمسها التهريب أآثر من الجهات األخرى من جهة الغرب يمسها التهريب أآثر من الجهات األخرى من 
))%%4848((الوطن الوطن 

المجرورةالمجرورةباستعمال الشاحنات باستعمال الشاحنات   البرالبر  طريقطريق  عنعن  التهريبالتهريب  يتميتم
التهريب عن طريق البحر يتم على متن بواخر صنعت خصيصا التهريب عن طريق البحر يتم على متن بواخر صنعت خصيصا 

لذلكلذلكلذلكلذلك
شبكات التهريب شبكات التهريب   ووعالقة وثيقة بين شبكات التهريب الوطنية عالقة وثيقة بين شبكات التهريب الوطنية 

الدولية المتخصصة في الجريمة المنظمة العابرة لألوطانالدولية المتخصصة في الجريمة المنظمة العابرة لألوطان
وتزوير السجائر وتهريب المخدرات بين المهربون يفرق وتزويرال السجائر وتهريب المخدرات بين المهربون يفرق ال يفرق المهربون بين المخدرات وتهريب السجائر وتزوير ال يفرق المهربون بين المخدرات وتهريب السجائر وتزوير ال

العملة وغسل األموال والفساد والهجرة السرية العملة وغسل األموال والفساد والهجرة السرية 
الخالخ........واإلرهابواإلرهاب



جدول تغير كميات المخدرات المحجوزة جدول تغير كميات المخدرات المحجوزة 
على المستوى الوطني من طرف مصالح المكافحةعلى المستوى الوطني من طرف مصالح المكافحة
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عـدد القضـايـا المعـالجـةعـدد القضـايـا المعـالجـة

%% التغالتغ
سنـة سنـة  سنـة  سنـة  

%% التغيرالتغير
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إلحصائيات الوطنية لكميات القنب المحجوزة سنوياإلحصائيات الوطنية لكميات القنب المحجوزة سنويااا
20042004إلى سنة إلى سنة   19921992من سنة من سنة 

))طن طن ( ( كميات المخدرات المحجوزة كميات المخدرات المحجوزة  السنـةالسنـة

6,621 1992

1,228 1993

1,590 1994

4,322 1995

2,416 1996

2,319 1997

2,659 1998

4,452 1999

6,262 2000

4,826 2001

6,110 2002

8,068 2003

12,373 2004

9,644 2005

10,046 2006

5,837 2007الثالثي األول 



إحصـائيـات خاصـة بقضايـا المخـدرات التي عرضت على إحصـائيـات خاصـة بقضايـا المخـدرات التي عرضت على 
  20042004  إلى سنةإلى سنة  19941994  في الفترة من سنةفي الفترة من سنة  المحاكمالمحاكم

األعـمـــار األعـمـــارفـئـــة فـئـــة
المجموعالمجموع

فـئـــة األعـمـــارفـئـــة األعـمـــار
أكتر من أكتر من السنةالسنة

سنةسنة  5555
4545 - -5555 3535 - -4545 2525 - -3535 1818 - -2525

أقل من أقل من 
سنةسنة  1818
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56005600 6868 151151 637637 20812081 25302530 133133 1997199756005600 6868 151151 637637 20812081 25302530 133133 19971997
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1041110411 4141 4343 12811281 43964396 41194119 531531 19991999

1169611696 5959 252252 12721272 42384238 53125312 563563 20002000

1013610136 7575 283283 11551155 36103610 45024502 511511 20012001

1403214032 5555 730730 17501750 49084908 57825782 807807 200320031403214032 5555 730730 17501750 49084908 57825782 807807 20032003

1299612996 8888 283283 16641664 51675167 53985398 396396 20042004

8683286832 589589 22702270 1029910299 3248932489 3743637436 37493749 المجموعالمجموع

100100 0000,,6868 0202,,6161 1111,,8686 3737,,4242 4343,,1111 النسبالنسب 32 32,,0404

سنةسنة  3535أقل من أقل من    % %84,8584,85: : مالحظةمالحظة



            

::مكافحة المخدراتمكافحة المخدرات        

العرض العرضتقليص الطلبالطلبووتقليص الطلبالطلبووتقليص العرضتقليص العرض

أبعــادأبعــاد  33

الوقايةالعالجالقمع

::القمعالقمع  1.1.

جع

    العـــدالةالعـــدالة              

الدرك الوطنـيالدرك الوطنـي••

األمن الوطنـياألمن الوطنـي••

الجمـاركالجمـارك••



::  العـالجالعـالج2.2.
  وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات          

::الوضعية الحاليةالوضعية الحالية
مركزان لمعالجة المدمنين مركزان لمعالجة المدمنين   --11  
فانون البليدةفانون البليدة  فرانزفرانزالجامعي الجامعي   اإلستشفائياإلستشفائيالمركز المركز ••
وهرانوهران  الشحميالشحميالجامعي سيدي الجامعي سيدي   اإلستشفائياإلستشفائيالمركز المركز ••
ثالثة مراكز بينية ثالثة مراكز بينية   --22  
عنابةعنابةالجامعي الرازي الجامعي الرازي   اإلستشفائياإلستشفائيالمركز المركز ••
--الجزائرالجزائر  الوادالوادباب باب   --مستشفى مايو مستشفى مايو ••
سطيفسطيفالمركز البيني المركز البيني ••
::20062006عدد الفحوص الطبية عدد الفحوص الطبية   
فحص في المراكز الوسيطة لمعالجة المدمنينفحص في المراكز الوسيطة لمعالجة المدمنين  700700••
فحص في مركز معالجة التسمم بالبليدةفحص في مركز معالجة التسمم بالبليدة  34353435••
:   :   20062006  اإلستشفائيةاإلستشفائية  اإلقاماتاإلقامات  
بالبليدةبالبليدة  إستشفائيةإستشفائيةإقامة إقامة   12781278••
بوهرانبوهران  إستشفائيةإستشفائيةإقامة إقامة   158158••



::))20072007((مشروع قيد اإلنجاز مشروع قيد اإلنجاز 

مركز جديد لمعالجة التسمممركز جديد لمعالجة التسمم  1515فتح فتح 

::التاليةالتالية  اإلستشفائيةاإلستشفائيةفي المراكز في المراكز   --
، سيدي ، سيدي عنابةعنابة، ، قسنطينةقسنطينة، وهران، ، وهران، ))0202((الجزائر العاصمةالجزائر العاصمة        

باتنةباتنةوزو، وزو،   تيزيتيزي، تلمسان، ، تلمسان، سطيفسطيفبلعباس، بلعباس، 
::في المدن التاليةفي المدن التالية  --

أدرارأدرار، بشار، ، بشار، تمنراستتمنراست، ، الوادالواد، ، غردايةغرداية        

::مركزا وسيطا للواليات التاليةمركزا وسيطا للواليات التالية  5353فتح فتح  حح
مراكز بالجزائر العاصمةمراكز بالجزائر العاصمة  0303  --
مركزين بوالية وهرانمركزين بوالية وهران  0202  --
قسنطينةقسنطينةمركزين بواليةمركزين بوالية  0202-- ي بو زين ير بو زين يير
عنابةعنابةمركزين بوالية مركزين بوالية   0202  --
والية الباقيةوالية الباقية  4444مركز واحد لكل والية من مركز واحد لكل والية من   0101  --

إصغاء185185فتحفتح إصغاءخلية ::توجيهتوجيهووخلية ::توجيهتوجيهووخلية إصغاءخلية إصغاء185185فتح فتح 
اإلستشفائيةاإلستشفائيةفي جميع المراكز في جميع المراكز           



::الوقايـة الوقايـة 3.3.

::هيئـات الدولـةهيئـات الدولـة1)1)
:  :  الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية  

التعليم االبتدائي والثانويالتعليم االبتدائي والثانوي                            
التربية      التعليم العالي والبحث العلميالتربية      التعليم العالي والبحث العلمي••

التعليم والتكوين المهنيينالتعليم والتكوين المهنيين                                    

الشؤون الدينية واألوقافالشؤون الدينية واألوقاف••

الرياضةالرياضة  ووالشباب الشباب •• ب بب ريريووب

الصحة والسكان وإصالح المستشفياتالصحة والسكان وإصالح المستشفيات••

التشغيل والضمان االجتماعيالتشغيل والضمان االجتماعي  ووالعمل العمل ••

ة طن ال ة ةال طن ال ة ةال ةللتلف للتلف للتلفزةللتلفزةالمؤسسة الوطنيةالمؤسسة الوطنية                                
االتصال       اإلذاعة الوطنيةاالتصال       اإلذاعة الوطنية••

الصحافة المكتوبةالصحافة المكتوبة                                        

ة ل ال ا ا ال ة اخل ةال ل ال ا ا ال ة اخل ال الداخلية والجماعات المحليةالداخلية والجماعات المحلية••

األسرة وقضايا المرأةاألسرة وقضايا المرأة••



  ::المنتخبةالمنتخبةالمجالس المجالس 

ة األ ةل األ ل مجلس األمةمجلس األمة                              

المجلس الشعبي الوطنيالمجلس الشعبي الوطني                                

الوالئيةالوالئيةالمجالس الشعبيةالمجالس الشعبية••

البرلمانالبرلمان••

المجالس الشعبية البلديةالمجالس الشعبية البلدية••

الدرك الوطنيالدرك الوطني                                                      
ة ةف ألألف األمن الوطنياألمن الوطني:        :        مصالح المكافحةمصالح المكافحة

الجماركالجمارك                                                        

::جهات أخرىجهات أخرى

مكاتب الدراساتمكاتب الدراسات••

                                                  
الباحثون    الباحثون                                                                

                                                          
ا االخ الخ

مراكز البحثمراكز البحث••
الخبراءالخبراء                                                          



::المدنيالمدنيالمجتمع المجتمع 2)2)

العائالتالعائالت••

األحزاباألحزاب••

الجمعياتالجمعيات••

النقاباتالنقابات••

المؤثرون في الرأي العامالمؤثرون في الرأي العام••

ععالمجتمع كافــةالمجتمع كافــة            



.II.IIو  و    دراتدراتــالمخالمخ  ةةــافحافحــي لمكي لمكــوان الوطنوان الوطنــالديالدي
::ااــإدمانهإدمانه

إنشاؤهإنشاؤه  ووالقانونية القانونية   طبيعتهطبيعته

::اإلنشـــاءاإلنشـــاء  --أأ  
  9797  --  212212الديوان بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم    الديوان بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      أنشىءأنشىء--

19971997جوان جوان   0909المؤرخ في المؤرخ في 
  

ف فن 20022002أأ0202ن 20022002أكتوبرأكتوبر0202تم تنصيبه فيتم تنصيبه في--

    المتابعةالمتابعة  وويضم للجنة التقييم يضم للجنة التقييم --



لجنـة التقييـم و المتابعـة  
-

وزارة الشؤون الخارجي 
ة ل ات ال ا ة  ال اخل ة ال وزارة الداخلية و الجماعات المحليةزا

وزارة الدفاع الوطني
وزارة العدل
يوزارة المالية ر وز

وزارة االتصال و الثقافة 
وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

وزارة السياحة
اع ت ان اال التشغيل  الض ل  ة ال وزارة العمل والتشغيل و الضمان االجتماعيزا

وزارة التضامن الوطني
وزارة الشباب و الرياضة

وزارة الشؤون الدينية و األوقاف
وزارة التربية الوطنية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

يالمديرية العامة لألمن الوطني
قيادة الدرك الوطني

المديرية العامة للجمارك

االتحادية الوطنية لالستشارة و تنسيق الحركة الجمعوية
الجمعية الوطنية الجزائرية للوقاية من المخدرات

المؤسسة الوطنية للبحت الطبي
 الجمعية الوطنية لثقافة االعنف في المؤسسات التربوية



::طبيعته القانونيةطبيعته القانونية  --بب
  ووالمعنوية المعنوية   مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصيةمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية--

..يياالستقالل المالاالستقالل المال ييلل

الديوان تحت وصاية وزارة العدلالديوان تحت وصاية وزارة العدل--

قصر مصطفى باشـاقصر مصطفى باشـا  ::المقرالمقر--

الجزائر العاصمةالجزائر العاصمة  0606شارع االستقالل رقم شارع االستقالل رقم                     

021021- -   6565  1414  6565: : الهاتفالهاتف          

    021021- -   6060  0101  5050: : الفاكسالفاكس          

info@onlcdt.dzinfo@onlcdt.dz: : البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني          

  www.onlcdt.mjustice.dzwww.onlcdt.mjustice.dz: : الموقع اإللكترونيالموقع اإللكتروني          



هيكلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها

مالمديـر العــام ر ي

لجنـة التقييم و المتابعة األمين العـام

مديريـة
التعـاون الدولـي

مديريـة
الوقـايــة و
اإلتصـال

مديريـة
الدراســات و
مديرية فرعيةالتحليل والتقييم

للإلدارة العامة
مديرية فرعية

للدراسات القانونيةة

الدراساتمكتب
والشؤون القانونية   

مديرية فرعية
للوقاية

مكتب البرمجة

مديرية فرعية
للتنسيق والمتابعة

مكتب التصميم

مكتب الموارد
البشرية   

ة  ال كت ال مكتب اإلتصال
والعالقات الدولية 

مديرية فرعية
للتعاون مع

ة ل ل ل

مكتب اإلحصاء

عية ف ية دي

مكتب المتابعة
والتلخيص 

مكتب المالية 
والمحاسبات   
والوسائل   
العامة   

الهيئات الدولية

مكتب التعاون مع
المنضامات  
الحكومية 

مديرية فرعية
لإلتصال و

العالقات العامة

مكتب الصحافة
ال اإلت

مديرية فرعية
للبحت والوثائق

مكتب البحث
والتحليل

مكتب التعاون مع
الجمعيات و 

غيرالمنضمات   
الحكومية   

واإلتصال

مكتب اإلعالم  
والوقاية 

مكتب الوثائق
والدراسات



مهــام الديــوانمهــام الديــوان    

    ووإعداد السياسـة الوطنيـة للوقاية من المخدرات إعداد السياسـة الوطنيـة للوقاية من المخدرات 
..وضع منهجيات تنفيذ هذه السياسةوضع منهجيات تنفيذ هذه السياسة  وومكافحتها مكافحتها 

القطاعات في مجال مكافحة  القطاعات في مجال مكافحة    بهابهاتنسيق النشاطات التي تقوم تنسيق النشاطات التي تقوم 
متابعتهامتابعتهاووالمخدراتالمخدرات ..متابعتهامتابعتهاووالمخدراتالمخدرات

تقديم تقارير دورية للحكومة عن النتائج المسجلة في مجال  تقديم تقارير دورية للحكومة عن النتائج المسجلة في مجال  
..مكافحة المخدراتمكافحة المخدرات

النشاطات من أجل مساعدة السلطات النشاطات من أجل مساعدة السلطات   ووتقييم النتائج تقييم النتائج 
..العمومية على اتخاذ القرارالعمومية على اتخاذ القرار

المخدرات من للوقاية المناسبة واإلجراءات التدابير المخدراتاقتراح من للوقاية المناسبة واإلجراءات التدابير اقتراح التدابير واإلجراءات المناسبة للوقاية من المخدرات  اقتراح التدابير واإلجراءات المناسبة للوقاية من المخدرات  اقتراح
..مكافحتهامكافحتها  وو

و الدولي في مجال مكافحة  و الدولي في مجال مكافحة    الجهويالجهويترقية التعاون ترقية التعاون 
        ..تدعيمهتدعيمهووالمخدراتالمخدرات



.III.III المخطط التوجيهـي الوطنـي لمكـافحة المخطط التوجيهـي الوطنـي لمكـافحة
::المخـدراتالمخـدرات را راا ا

المسؤوليات المسؤوليات   ووتوزع المهـام توزع المهـام   ووتحدد األولويات تحدد األولويات   ووي وثيقة تجسد السياسة الوطنية ي وثيقة تجسد السياسة الوطنية ــالمخطط التوجيهـي الوطنالمخطط التوجيهـي الوطن                            
..مكافحتهامكافحتها  ووالهيئات، في مجال الوقـاية من المخدرات الهيئات، في مجال الوقـاية من المخدرات   ووعلى مختلف القطاعات على مختلف القطاعات 

يمميزات المخطط التوجيهي الوطنيمميزات المخطط التوجيهي الوطني و وجيهي ييز و وجيهي يز
فـي  فـي    القطاعاتالقطاعات  نشـاطاتنشـاطاتبين جميع بين جميع نسجـام نسجـام االاال  ووالشمولية الشمولية ضمـان ضمـان 1.1.

مجال مكافحة اإلفراط في المخدراتمجال مكافحة اإلفراط في المخدرات

تخطط22 التي الهيئات إبراز من التوجيهي المخطط تخططيمكن التي الهيئات إبراز من التوجيهي المخطط ،،يمكن     ،،يمكن المخطط التوجيهي من إبراز الهيئات التي تخططيمكن المخطط التوجيهي من إبراز الهيئات التي تخطط2.2.
تطبق وسـائل مكافحة اإلفراط في المخدرات، كما تطبق وسـائل مكافحة اإلفراط في المخدرات، كما   ووتسير تسير 

..يمكن من تحديد وسائل دعم هذه المؤسساتيمكن من تحديد وسائل دعم هذه المؤسسات



مقاربة مقاربة يسـاعد اعتمـاد المخطط التوجيهي، باعتبارهيسـاعد اعتمـاد المخطط التوجيهي، باعتباره3.3.
مندمجة، السلطات الوطنية علـى الوقوف على التداخل  مندمجة، السلطات الوطنية علـى الوقوف على التداخل  
الخـاصة المجـاالت في المنجزة العمليات بين الخـاصةالضروري المجـاالت في المنجزة العمليات بين الضروري بين العمليات المنجزة في المجـاالت الخـاصة  الضروري بين العمليات المنجزة في المجـاالت الخـاصة  الضروري

    ووالتنمية االقتصادية التنمية االقتصادية   ووو التربية و التربية     بالصحة العموميةبالصحة العمومية
جعلها تؤثر جعلها تؤثر   ووذلك  من أجل تفعيلها ذلك  من أجل تفعيلها   ووالقمع، القمع،   وواإلعـالم اإلعـالم 

..دراتدراتــعلى الظاهرة المعقدة للمخعلى الظاهرة المعقدة للمخ

علـى إدراج علـى إدراج   ةةيسـاعد المخطط التوجيهـي الـدوليسـاعد المخطط التوجيهـي الـدول4.4.
إجراءات مكافحتها للمخـدرات فـي اإلطار العام لبرامج  إجراءات مكافحتها للمخـدرات فـي اإلطار العام لبرامج  

االقتصادية للبالد، عوض اعتبارها االقتصادية للبالد، عوض اعتبارها   ووالتنمية االجتماعية التنمية االجتماعية 
معزولة اءات معزولةإج اءات ..إجراءات معزولةإجراءات معزولةإج

عرض موجز للمخطط التوجيهي الوطنيعرض موجز للمخطط التوجيهي الوطني

ف ة الحك ه عل فصادقت ة الحك ه عل ان2929صادقت انج 20032003ج 20032003جوان جوان 2929صادقت عليه الحكومة فيصادقت عليه الحكومة في

يترجم المخطط التوجيهي الوطني السياسة الوطنية لمكافحة  يترجم المخطط التوجيهي الوطني السياسة الوطنية لمكافحة  
المخدراتالمخدرات

))((55طط ))20082008––20042004((سنواتسنوات55يمتد تطبيقه علىيمتد تطبيقه على



الرهانات الرهانات   وويتضمن طرح إشكالية المخدرات في الجزائر يتضمن طرح إشكالية المخدرات في الجزائر 
األضرار الناجمة  األضرار الناجمة    ووالمطروحة من حيث مخاطر المخدرات المطروحة من حيث مخاطر المخدرات 

من حيث ارتباطها بأنواع  من حيث ارتباطها بأنواع    ووضرورة التصدي لها، ضرورة التصدي لها،   ووعنها عنها 
الجرائم األخرى وانتشارها في الجزائرالجرائم األخرى وانتشارها في الجزائر

المجتمع كله أمام  المجتمع كله أمام    وويؤكد على انشغال السلطات العمومية يؤكد على انشغال السلطات العمومية  ي و ل ى ييؤ و ل ى موويؤ ع مج ع ج
استفحال ظاهرة المخدراتاستفحال ظاهرة المخدرات

    ::هيهي  وويتعرض للعوامل المساعدة على انتشار المخدرات يتعرض للعوامل المساعدة على انتشار المخدرات 
ة ا ت ا ل ةا ا ت ا ل ةا ا ةاقت ا اقت ::اقتصاديةاقتصاديةووعوامل اجتماعيةعوامل اجتماعية

الركود االقتصاديالركود االقتصادي
البطالةالبطالة

التسرب المدرسيالتسرب المدرسي

على على   ووتأثير العنف اإلرهابي على االستقرار االجتماعي تأثير العنف اإلرهابي على االستقرار االجتماعي 
لألفرادلألفراد  البسيكولوجيالبسيكولوجيالتوازن التوازن 



::عوامل جغرافيةعوامل جغرافية

  60006000كلم سواحل، كلم سواحل،   12001200: : اتساع رقعة التراب الوطنياتساع رقعة التراب الوطني
ةة22أأ مساحةمساحة  22مليون كلممليون كلم2,32,3كلم حدود، أكثر منكلم حدود، أكثر من

من أسواق االستهالكمن أسواق االستهالك  ووقرب الجزائر من مناطق الزراعة قرب الجزائر من مناطق الزراعة 

::مؤثـرةمؤثـرةعواملعوامل ل لو ر  و رؤ ؤ

تضييق الخناق على شبكات المهربينتضييق الخناق على شبكات المهربين
التهريب على المستوى الدولي  التهريب على المستوى الدولي    ووتطور اإلنتاج تطور اإلنتاج 

ة ة ةق ة ((ق   ووالمستشفيات المستشفيات ((ضعف جهاز مراقبة المخدرات المشروعةضعف جهاز مراقبة المخدرات المشروعة
))الصيدلياتالصيدليات

العولمة والتحرر االقتصاديالعولمة والتحرر االقتصادي

::عوامل قانونيةعوامل قانونية

التشريع الوطنيالتشريع الوطني  مالءمةمالءمةعدم عدم 
األموال حركة مراقبة آليات األموالغياب حركة مراقبة آليات تبييضهاتبييضهاووغياب تبييضهاتبييضها  ووغياب آليات مراقبة حركة األموال غياب آليات مراقبة حركة األموال 



المحاور الكبرى إلستراتيجية تطبيق المخططالمحاور الكبرى إلستراتيجية تطبيق المخطط    
  

الوطن التشريع الوطنمراجعة التشريع مراجعة التشريع الوطنيمراجعة التشريع الوطنيمراجعة

االتصالاالتصال  ووالتربية التربية , , اإلعالماإلعالم

دعم آليات التنسيق الوطنيدعم آليات التنسيق الوطني

تطوير قدرات المكافحةتطوير قدرات المكافحة

دعم التعاون الدوليدعم التعاون الدولي  ووتقوية تقوية 

الوطني التوجيهي المخطط الوطنيتنفيذ التوجيهي المخطط تنفيذ المخطط التوجيهي الوطنيتنفيذ المخطط التوجيهي الوطنيتنفيذ
))20082008--20042004((سنوات سنوات   55يتم التنفيذ على مدى يتم التنفيذ على مدى 

أعد الديوان تقييما مالياأعد الديوان تقييما ماليا

القطاعات القطاعاتكل فكل اه ت ة ن ال ال ال ئات فاله اه ت ة ن ال ال ال ئات داله دتنف تنف   تنفيدتنفيدالهيئات والمصالح المعنية تساهم في الهيئات والمصالح المعنية تساهم في ووكل القطاعاتكل القطاعات
المخطط التوجيهي الوطنيالمخطط التوجيهي الوطني

تقييم المخطط من طرف الديوان الوطني لمكافحة تقييم المخطط من طرف الديوان الوطني لمكافحة   وومتابعة متابعة 
المخدرات وإدمانهاالمخدرات وإدمانهالل



الكلمـة الختـاميـةالكلمـة الختـاميـة

المتـابعـةالمتـابعـة  ووشكـًرا عـلى اإلصغـاء شكـًرا عـلى اإلصغـاء 


