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   ،دلــام لوزارة العــن العــد األميـــالسي

  ل وزير العالقات اخلارجية ، ـــالسيد ممث

  السيد ممثل وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، 

  السادة ممثلو املصاحل واهليئات اجلزائرية املشاركة يف هذا امللتقى،

ل السيدات والسادة أعضاء الشبكة األورومتوسطية للتعاون يف جما
   ،مكافحة املخدرات

   ،ادة ممثلو وسائل اإلعالمـالسودات ـالسي

  
أحييكم حتية حارة وأرحب بكم يف حفل افتتاح امللتقى التكويين حول 
املخدرات التخليقية لفائدة إطارات مصاحل مكافحة املخدرات يف اجلزائر 

  . الوطنيةالدرك الوطين واجلماركطين والمن قضاة وأطباء وإطارات األمن 
  

ر ـ عبارات الشكأمسىوامسحوا يل يف البداية أن أعرب بامسكم مجيعا عن 
  . لرعايته هلذا امللتقى التكويين اهلام حافظ األختام،للسيد وزير العدل
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عرب عن شكري اخلالص جملموعة بومبيدو وجلميع أعضاء الشبكة أكما 
زا للهيئة األورومتوسطية للتعاون يف جمال مكافحة املخدرات وأقدم شكرا ممي

 انعقاد هذا ملسامهتها يف (MILDT)احلكومية الفرنسية ملكافحة املخدرات 
امللتقى التكويين ذلك أن جل املؤطرين من املصاحل الفرنسية املختلفة 

 ضد اجلرمية املنظمة التابع لوزارة الداخلية االستعالماتباإلضافة إىل مركز 
  .اإلسبانية

  

خدرات التخليقية الذي  ينظم يف إطار إن هذا امللتقى التكويين حول امل
نشاط الشبكة األرومتوسطية للتعاون يف جمال مكافحة املخدرات يرمي إىل 
تدعيم القدرات يف جمال مكافحة املخدرات وبذلك فهو يتمم ويدعم 
امللتقيات التكوينية األربعة اليت نظمت يف نفس اإلطار يف جمال التكفل 

اسي األول من هذه السنة واليت كللت باملدمنني وعالجهم، خالل السد
  .بنجاح كبري

  

  : نتمىن أن يالقي هذا امللتقى الذي يأخذ صيغتني نفس النجاح، ومها 
  

 إطار من اإلطارات املعنية مباشرة مبوضوع 107تكوين نظري لفائدة  -
  قمع جرائم املخدرات والوقاية منها،
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لوطين  إطارات من األمن ا07عملي يف املخرب لفائدة وتكوين  -
  .املخابروالدرك الوطين العاملني يف 

  

  : ويهدف هذا امللتقى إىل حتقيق مايلي 
  

 .دعم قدرات مصاحل مكافحة املخدرات التخليقية .1
  

حتسني املعارف ودعمها بالنسبة للعاملني يف امليدان يف ميدان املكافحة  .2
 .وحتسني قدراهتم يف جمال الكشف عن املخدرات التخليقية وقمعها

 

  .وم كل منهما ثالثة أيام كاملةيدو 
  

  يل أن أشري إىل أن املخدرات التخليقية اليت اجتاحتاوهبذه املناسبة، امسحو
ا على شباهبا وجمتمعاهتا، ـ حقيقيالدول وأصبحت تشكل خطراالكثري من 

ليست متواجدة بكثرة يف اجلزائر اليت يوجد فيها بصفة أساسية القنب 
اهلندي واملؤثرات العقلية لكن بالنظر لظروف العوملة وسهولة تنقل 
األشخاص والبضائع واإلنفجار اإلعالمي، مل تعد هناك حواجز  بني الدول 

أن تطرق أبوابنا وبأسرع مما ه فلن تلبث هذه املخدرات ـوالقارات ، وعلي
  .ميكن أن نتصور
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لذلك ولكي حنضر أنفسنا ومصاحلنا املختلفة املكلفة مبكافحة املخدرات 
والوقاية منها، كي تكون على استعداد يف الوقت املناسب للتصدي هلا 

على شركائه يف الشبكة وطين ملكافحة املخدرات وإدماهنا  الديوان القترحا
ي ــى املستوى الداخلـخمتلف املصاحل املعنية علاألورومتوسطية ومن 
ن، وقد حظي هذا اإلقتراح بترحيب اجلميع ـبتنظيم هذا التكوي
 وها حنن نلتقي اليوم يف هذا اللقاء الذي جيسد هذا .وبالتجاوب التام معه

  .املسعى
  

 على نطاق واسع على هاعيفعاليات هذا امللتقى وتوزوسنعمل على طبع 
 كي  من املهتمني مبوضوع املخدرات واإلدمانعلى غريهماملشاركني فيه و

  .تعم الفائدة
  

وقبل أن أختم تدخلي هذا البد أن أوجه شكرا خاصا للمؤطرين الذين 
قدموا إلينا من فرنسا وأسبانيا باإلضافة إىل من شاركوا من اجلزائر يف تأطري 

. رـة يف اجلزائهذا التكوين اهلام، فلكم مين حتية حارة وأمتىن لكم إقامة طيب
ر ـر واإلمتنان والتقديـال بد يل كذلك من أن أجزل عبارات الشك

ة ـا للشرطـد املدير العام لألمن الوطين وإلطارات املدرسة العليـللسي
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على احتضاهنم هلذا امللتقى التكويين اهلام وعلى حسن استقباهلم للضيوف 
  .وللمشاركني وعلى توفريهم مجيع ظروف جناح أشغالنا

  

شكرا للمثلي وسائل اإلعالم الذين لبوا الدعوة من أجل توسيع اإلعالم 
  .حول هذه التظاهرة العلمية اهلامة

  
ة األورومتوسطية للتعاون يف كأجدد عبارات الشكر والترحيب بأعضاء الشب

جمال مكافحة املخدرات ولألمانة التنفيذية جملموعة بومبيدو وبصفة خاصة 
  . ملكافحة املخدرات واإلدمانللهيئة احلكومية الفرنسية

  
نتمىن ألشغالنا كل النجاح والتوفيق ، والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل 

  .وبركاته
  
  


