
1 
 

  دل ــد األمني العام لوزارة العــالسي

  ة ــد ممثل الشؤون اخلارجيــالسي

األورومتوسطية للتعاون يف جمال دات و السادة أعضاء الشبكة ـالسي
  املخدرات 

  د ممثل املكتب اجلهوي هليئة األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ـالسي

  دات و السادة ممثلو وسائل اإلعالم ــالسي
  

أمجل ب معايل وزير العدل، حافظ األختام باسم عدين ويشرفين أن أرحب بكميس

الترحاب يف اجلزائر للمشاركة يف أشغال االجتماع اخلامس للشبكة 

كما . للتعاون يف جمال مكافحة املخدرات  MedNetاألورومتوسطية 

 أشغالنا بالنجاح تكلليطيب يل أن أمتىن إقامة طيبة لضيوف اجلزائر وأن 

  .توفيقوال
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ألجدد لكم التزام اجلزائر ببذل كل ما يف وسعها أغتنم هذه الفرصة السعيدة 

لدعم الشبكة األورومتوسطية للتعاون يف جمال مكافحة املخدرات باعتبارها آلية 

  . فعالة للتعاون يف جمال يعترب من أعقد املسائل وأخطرها 

ئر و تطلعها وسعيها تستجيب متاما النشغال اجلزا أهداف هذه الشبكة نذلك أ

للتفاعل مع جرياهنا يف هذا الفضاء احليوي الذي تتقاسم شعوبه تبعات املاضي 

  .وحتديات احلاضر وآفاق املستقبل أال وهو الفضاء األورومتوسطي

  

باإلضافة إىل أهداف الشبكة اليت نؤمن هبا يف اجلزائر ونسعى إىل حتقيقها و

لتعاون مشال فقط اليس شتركة وال تدعم باعتبارها أهدافا تستجيب ملصاحلنا امل

 أدل على الو و إمنا تدعم كذلك التعاون جنوب جنوب،جنوب مشال جنوب و

 اللبنانية يف إجناح امللتقيات التكوينية "سكون" املسامهة الفعالة ملنظمة  منذلك

حول التكفل باملدمنني اليت احتضنتها اجلزائر خالل السداسي األول من هذه 

 باإلضافة إىل األهداف الطموحة للشبكة، فإن املنجزات الكربى اليت قلت السنة،

حتققت خالل سنتني فقط من عمر هذه اآللية تدعو إىل كثري من التفاؤل ملستقبل 
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واعد لتعاوننا املشترك يف هذا اإلطار ويف ظل هذه اآللية، رغم بعض الصعوبات 

  .وراملوضوعية املتعلقة حبداثتها و متيز بدايات كل األم

أيتها السيدات أيها السادة أن أعرب عن االرتياح الكبري الذي نشعر به  امسحوا يل 

 ، ملا حتقق خالل هذه 2008يف اجلزائر وحنن بصدد تقومي نشاط الشبكة لسنة 

السنة من إجنازات نثمنها كثريا يف اجلزائر وأذكر على اخلصوص العمليات اليت 

 سواء بالنسبة للزيارات الدراسية أجنزت يف جمال دعم القدرات البشرية،

واإلعالمية اليت قام هبا وفدان من اجلزائر إىل كل من فرنسا والربتغال واليت 

 مكافحة املخدرات  كانت هلا فوائد كبرية ال سيما يف جمال إعداد سياسات 

 مصاحل املكافحة وكيفية التنسيق بينها وعمل فرق املكافحة ومجع وهيكلة

  .نك للمعلومات و إعداد التقارير الدورية املختلفة و غريهااملعطيات وإحداث ب

  

 الوطن حول جهاتكما أن امللتقيات التكوينية األربعة اليت نظمت يف خمتلف 

التكفل بعالج املدمنني حتضريا إلقامة شبكة واسعة من مراكز استقبال املدمنني 

 يبلغه تعاوننا يف الفضاء  كانت حقيقة مثاال ملا ميكن أن يف اجلزائروعالجهم
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متوسطي سواء من حيث التنظيم أو مستوى التأطري أو النتائج امللموسة األورو

  . احملققة

 خبريا من فرنسا و لبنان 25إن هذه امللتقيات التكوينية اليت أطرها حوايل 

 طبيبا و خمتصا يف جمال عالج 150وإيطاليا و اجلزائر واستفاد منها أكثر من 

ذلك أهنا مكنت مسؤولني وخرباء ميكن أن نتخذها منوذجا لعملنا، املدمنني، 

عالج املدمنني من اإلحتكاك و العمل سويا و إقامة عالقات  وعاملني يف جمال 

وشبكات تواصل دائمة و صداقات متينة و أكيدة باإلضافة إىل نتائجها امللموسة 

وتلكم هي .  اجلزائراليت ستكون هلا آثار محيدة على عملية التكفل باملدمنني يف

  اليت  MedNetاألهداف املنتظرة من إنشاء الشبكة األورومتوسطية 

  .يشكل فيها التعاون القائم على البعد البشري الغاية املثلى

  

أن أجدد شكر السلطات اجلزائرية وامتناهنا جلميع  يل وهبذه املناسبة امسحوا

ت يف إجناح هذه امللتقيات اخلرباء واملسؤولني واهليئات واملؤسسات اليت سامه

ومؤسسة  (MILDT) التكوينية وأخص بالذكر اهليئة احلكومية الفرنسية 
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اللبنانية اللتني وفرتا جل املؤطرين، كما ال أنسى كل املمولني الذين " سكون"

  .هتم ملا حتققت هذه العمليات املفيدة جدا بالنسبة إلينا مجيعاالوال مسامه

إدماهنا باعتباره ممثل اجلزائر يف هذه حة املخدرات وديوان الوطين ملكافإن ال

الشبكة يعرب عن ارتياحه الكبري ملا حتقق خالل هذه السنة من عمليات مربجمة 

ضمن نشاط الشبكة، بالرغم من عدم التمكن من اجناز كل النشاطات ألسباب 

يف  و أن تتوسع جلميع البلدان املوجودة موضوعية، ويأمل يف أن تتدعم الشبكة 

هذا الفضاء وهبذه املناسبة أرحب مبشاركة الوفد التونسي يف أشغال اجتماعنا 

، كما أعرب عن أمل اجلزائر يف أن تتوسع أكثر )وسيلتحق بنا بعد قليل( هذا 

بانضمام مجيع البلدان احمليطة باملتوسط من ضفتيه الشمالية واجلنوبية وأن تتسع 

  .إىل أبعد من ذلك

االجتماعات الدورية اليت تعقدها الشبكة لتقييم اخلطوات إنين على يقني من أن 

املنجزة وختطيط العمليات املستقبلية يف ظل التشاور واحلوار والشفافية، تشكل 

أسلوبا للعمل من شأنه تعزيز عالقاتنا املتبادلة ودعم شبكتنا يف ظل الشراكة 

  .والتفاهم و الصداقة من اجل املصلحة املتبادلة
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ات الترحيب واالمتنان على قدومكم للجزائر، وأمتىن لكم إقامة أجدد لكم عبار

   .  طيبة بيننا، آمال أن تكلل أشغالنا بالنجاح أشكركم والسالم عليكم


