
  
  بطاقة فنية

  
 

 
 

 اإلشكالية 
 

أمام التزايد المخيف لالتجار بالمخدرات واستهالآها، ينبغي تجنيد مختلف الفاعلين الوطنيين 
  .  حسب مجال تدخلهل، آلظاهرةفي مكافحة هذه ا

  

إن الفاعلين في المجتمع المدني الذين لطالما شارآوا بصفة فاعلة في مجال المكافحة،يمثلون 
  .شريكا أساسيا في نشاط السلطات العمومية

  

 جوان 26لقد بين الملتقى الوطني الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في
تمع المدني في الوقاية من المخدرات ، وجود عدد آبير من الجمعيات ، حول دور المج2007

 والية،تشمل عددا معتبرا من 48الوطنية والمحلية الناشطة في هذا المجال،موزعة على 
تقوم هذه الجمعيات بالعديد من النشاطات التحسيسية والوقائية رغم عدم استفادتها . الشباب

  .طات وتنفيذهامن أي تكوين خاص بإعداد هذه النشا
  

وال يتوقف نجاح . مشروع مهمة صعبة ودقيقة في الوقت ذاته يوتسيير أبالفعل، يعتبر إعداد 
 من المهام فحسب بل يشمل التنشيط واالتصال قصد إقناع ةانجاز سلسلمشروع ما على 

  . بالمشروع وذلك منذ لحظة إعداده الجميع
  

ة لفائدة إطارات هذه الجمعيات في وقد تم التأآيد على ضرورة تنظيم دورات تكويني
 من أجل مساعدة 2007 جوان 26التوصيات التي أصدرت خالل الملتقى الذي انعقد في 

  .الحرآة الجمعوية على تعزيز قدرات التدخل وتحقيق أهدافها 
  

وبهذا الصدد،برمج الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها أربعة ملتقيات تكوينية 
فائدة إطارات الجمعيات في مجال إعداد المشاريع الخاصة بالوقاية من المخدرات جهوية ل

  .وتنفيذها وتقييمها
  

  .وسط وشرق وغرب وجنوب البالدوعليه ، ستنظم أربع دورات جهوية بكل من 
  للتعـاون في مجال مكافـحة    Mednetيدخـل هذا النشـاط التكويـني في إطار برنامج شبـكة  

  .2009ة المخدرات لسن
  

  :أهداف النشاط التكویني

التزود بالقدرات و المناهج و الوسائل البيداغوجية الواجب استخدامها إلعداد مشروع 
  .وقائي وتسييره و تقييمه 
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 : النشاط التكوینيمواضيع

 تصميم المشروع .1
 إعداد المشروع  و هيكلته .2
 تنفيذ المشروع  .3
 تقييم المشروع .4
  التطبيقات العملية  .5

  

 المنظمون:

مجموعة بومبيدو في إطار  بالتعاون مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها
  .Mednetشبكة 

  

 سير األشغال:

  .في جلسات عامة وسيتم تنظيم ورشات عمل عند االقتضاء التكوينيجرى هذا 
 

 المدة:3 أيام

 المشارآون: 

 .من الجمعيات لكل دورة إطارا 30 •

 المؤطرون:

 4...............................ت الديوان إطارا  •

 2.................... إطارات مجموعة بومبيدو •

 3...............................الخبراء الوطنيون •

 3................................الخبراء األجانب  •

  


