


2004 :،تم خلق المركز الصحي و النفسي لعالج االدمان
2006 :،خلق جمعية حسنونة لمساندة المركز الصحي و النفسي
2006–2010 : العمل على برنامج تقليص المخاطر بشراكة مع

الصندوق العالمي، العمل اشتمل الوحدة الثابثة و الوحدة المتنقلة،
2010 : برامج تقوية قدرات الجمعية في مجال التسيير، الهيكلة

 ,Esther,ONUDC; ONUSIDA(التنظيمية، المجال التقني 
(Casal ،

،دخول برنامج الميتادون حيز التنفيذ
2011 : ،برنامج االدماج المهني، برنامج الدعم النفسي و االجتماعي

.برنامج الوقاية االولية، و مشروع جريدة نقطة تحول



2013 : تغيير اسم الجمعية ليصبح جمعية حسنونة لمساندة متعاطي
المخدرات،

2013 :،مشروع مركز الموارد و التكوين
 المشاركة في بلورة المخطط االستراتيجي للتقليص من المخاطر

 2012، و المخطط االستراتيجي للتقليص من المخاطر 2011 2008
2016،

 2012المشاركة في المخطط االستراتيجي الوطني لمحاربة السيدا 
2016،

في  10في المئة رجال و  90من ضمنهم  2000: عدد المستفيدين
.حاليا يستفيدون من العالج البديل الميتادون 380المئة نساء،  و 





مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و : الهيئة المانحة
الجريمة، في إطار مخطط تقوية قدرات الجمعية في التدخل 

بشكل عام، 
جمعية حسنونة لمساندة متعاطي : الهيئة الحاملة للمشروع

المخدرات،
 المحامية نجاة الشنتوف،: الهيئة المسئولة عن التنفيذ
مشروع الدعم النفسي و االجتماعي: إطار التدخل.



�لق د�امة قانونية لصيانة احلقوق أ�ساسـ�ية : الهدف . أٔ 

للمتعاطني يف ٕاطار مقاربة شام� ملصاحبة املدمنني ينبين 

.�ىل �ونية احلقوق إال�سانية







مكو�ت ا�مع القانوين. ب        

:ينبين هذا ا�مع �ىل 

 ،ستشارة القانونية�

 ،التكفل القانوين

التبين.



 
 
 

 :�ستشارة 
 .اس��ع وتوجيه قانوين للمس�تفيد من طرف احملامية املعمتدة

 
:التكفل

.تتكفل امجلعية مبصاريف احملايم والقضية يف �ا� القضا� اليت �شلك خرقا سافرا حلقوق إال�سان
 

 :التبين
احملامية حول قضا� �شلك مـد�ل ٔأسـايس للمرافعـة حـول احلقـوق  و�رب �شاور وتوافق بني امجلعية  

دا�ل السجن، حيث �رى امجلعيـة  امليتادونإال�سانية للمتعاطني �اصة احلق يف العالج، احلق يف 
الرؤ� مسائ� الهيئـات احلقوقيـة املدنيـة والرمسيـة �ـىل ٔأرضـية  هاتهنفسها كطرف  معين وختول لها 
.امللفات اليت ترتافع عهنا احملامية


















       الن�ا�ات 

o  ،مت توجهيهم ٕاىل احملامية،  اس�تفادوا من  25منذ بداية اخلدمة
 6اس�تفادوا من �ستشارة القانونية، من بيهنم  15ا�مع القانوين، 

ٕاىل  امليتادونٕاد�ال (اس�تفادوا من التبين  2اس�تفادوا من التكفل، 
�الل احلراسة النظرية  امليتادوناس�تفادوا من  6 و، )السجن

 دا�ل احملمكة، 

o قيد التنفيذ،      –املرافعة حول ٕاد�ال العالج البديل �لسجن

o ٕارســاء قوا�ــد وٕاطــار جيــد لتــدبري ا�مع القــانوين كد�امــة لس�ياســة
. . تقليص ا�اطر تد�رها هيئات مدنية





شكرا على انتباهكم
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