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 نشاطات الديوان في إطار التعاون الدولي

 
 

في مجال  إليهالمخولة  المهام إطارفي  إدمانهاالمخدرات وشارك الديوان الوطني لمكافحة 
 :التالية النشاطاتفي  2007التعاون الدولي سنة 

  
 2007 يفيفر 16 إلى 12دراسية بفرنسا من  زيارة  

 
بزيارة  اإلدمانو مكافحة المخدرات قام وفد جزائري بدعوة من الهيئة الحكومية ل

على تجربة هذا البلد في مجال الوقاية من المخدرات  لإلطالعفرنسا  إلىدراسية قادته 
لمكافحة المخدرات و إدمانها  الديوان الوطنيو مكافحتها ، وقد ضم الوفد ممثلين عن 

لعامة لألمن للدراسات والتحاليل السكانية و التنمية و المديرية ا و المرآز الوطني
 .الوطني والدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك

رومتوسطية وو تندرج هذه الزيارة ضمن برنامج التعاون الخاص بالشبكة األ
)MedNet (  2007لسنة  
  

مارس  12 إلى 7من   المخدراتلمكافحة  للجنة األمم المتحدة 50 ـالدورة ال 
2007 

 
للجنة األمم المتحدة  50 ـأشغال الدورة الشارآت الجزائر آما جرت العادة ، في 

، وقد قدمت 2007مارس  12 إلى 7لمخدرات التي انعقدت بفيينا من لمكافحة ا
الجزائر خالل هذه الدورة المخصصة أساسا للمخدرات الترآيبية و السالئف، تقريرا 
عن وضعية ظاهرة المخدرات في الجزائر و عن المجهودات المبذولة في هذا 

الوفد الجزائري محادثات واتصاالت عديدة مع الوفود الحاضرة  أجرىآما  ،النطاق
  في هذه الدورة وشارك في اجتماعات المجموعات الجهوية

  
 2007مارس  22و  21منتدى بالمغرب حول العالج البديل للمدمنين يومي  

 
تنفيذ برنامج التعاون في مجال مكافحة  إطارفي ) المغرب(نظم هذا المنتدى بالرباط 

   ) MedNet(المخدرات الخاص بالشبكة األورومتوسطية 
  

 2007ماي  8و 7زيارة دراسية باسبانيا يومي  
 

باسبانيا قاده المدير العام للديوان  إعالميةقام الوفد الجزائري بزيارة دراسية و 
لعامة لألمن ن المديرية اوضم الوفد ممثال ع وإدمانهاالوطني لمكافحة المخدرات 
وآان الغرض من هذه الزيارة . الوزارة المكلفة باألمنالوطني و ذلك بدعوة من 
ة الوطنية االسبانية للوقاية من المخدرات و مكافحتها و آذا الوقوف على االستراتيجي
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قواعد التعاون بين  إرساءتنظيم الهياآل المكلفة بهذا المجال و مهامها و سيرها قصد 
  بلدين ال
  

 نـم اـيـقـريـإفرب ـية في غــدرسـات المـدراسـج الـتائـمي لنـييـقـدى دولي تـتـنـم 
 2007جوان  6 إلى 4             
 

رب ـدول غـصادية لـتـدان المجموعة االقـلـدى الذي جمع بـذا المنتـخصص ه
عاطي في ت اإلفراطحول  شبكة تحقيقات وبائية إلطالقو خبراء دوليين  ياـريقـإف

آما قدم الوفد الجزائري خالل المنتدى مداخلة حول الدراسة الوطنية  ، المخدرات
خالل سنة  بإعدادهاالخاصة بتفشي المخدرات في الجزائر و التي التزم الديوان 

  لتحاليل السكانية و التنميةابالتعاون مع المرآز الوطني للدراسات و  2007
  
  
  
 

  


