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  أيتها السيدات، 
  أيها السـادة، 

  

ي أهمية يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يكتس
  .عديدة بالغة في نظرنا، العتبارات

  

ي ـأن أرحب باسمكم جميعا، بمعال ،كل شيء قبل اسمحوا ليفي البداية 
على رعايته وأن أجزل له الشكر  ،السيد وزير العدل، حافظ األختام

ذي أواله شخصيا لهذه الخاص ال الهتماماوعلى  ،السامية لملتقانا هذا
وما إشرافه على حفل اإلفتتاح شخصيا إال دليل قاطع على  .التظاهرة

  .العناية التي يوليها لكل ما يتعلق بموضوع مكافحة آفة المخدرات
  

 اهى السعادة، يطيب لي أن أرحب بضيوف الجزائر الذين شرفونوبمنت
دون أن أنسى  ،من ضفتي المتوسط ومن الوطن العربي وإفريقيا

 .هم للجزائرمأصدقاءنا من هولندا، وأن أشكرهم جزيل الشكر على قدو
   .وأتمنى لكم إقامة طيبة، مثمرة بيننا ،أهال وسهال بكم جميعاف
  

الحاضرين معنا، وأشكرهم  والدبلوماسيينء أرحب كذلك بسعادة السفرا
إلى  ،وينصرف شكري وترحيبي، بطبيعة الحال .على تلبية دعوتنا

فأهال وسهال . اإلخوة واألخوات الضيوف والمشاركين ورجال اإلعالم
  . ومرحبا بالجميع

  

ر بأن هذه الندوة الدولية لي أيتها السيدات، أيها السادة أن أذكّ اسمحوا
شراكة بين دول تندرج في إطار مسعى هام يهدف إلى إقامة تعاون و

قصد توحيد الجهود الرامية للتصدي  ،شمالهاجنوب المتوسط ودول 
من أجل  ،الفعال للمشكل الخطير الذي تطرحه المخدرات في منطقتنا

شارة إلى والبد من اإل .عضـارب بعضنا البالمتبادلة من تج االستفادة
إلى مجموعة بومبيدو التابعة  يعود في بعث هذا المشروع الفضلأن 

 ةـإنشاء الشبك هذا المشروع فـيد ـستج قداألوروبي، ولمجلس 
   .للتعاون فـي مجال محاربة المخـدراتتوسطية م - األورو

  
  
  



دور البحث " إن هذه الندوة الدولية التي سنتناول خاللها موضوع 
أولى الخطوات  شكل، ت"سياسات مكافحة المخدرات العلمي في إعداد

التي تقطعها الشبكة في مسارها الذي نتمنى أن يطول وأن يتوسع ليشمل 
  .دوال أخرى في المحيط المتوسطي واألوروبي

  
مجموعة  عنيشارك في أشغال هذه الندوة التي تدوم يومين ممثلون 

ومجلس  ،لجريمةوهيئة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات وا ،بومبيدو
وزراء الداخلية العرب، ووفود من هولندا، وفرنسا، ومالطا، والمغرب، 

والطوغو، باإلضافة إلى الجزائر ممثلة في  ،وتونس، ولبنان، والسنغال
لمجتمع االوزارات والهيئات الوطنية المعنية وخبراء وممثلون عن 

  .عالمالمدني، دون أن أنسى شريكنا األساسي المتمثل في قطاع اإل
  

 االفتتاحوقبل أن أحيل الكلمة لمعالي الوزير إللقاء كلمته ولإلعالن عن 
 Christopher"  "كريستوفر ليكات"الرسمي للندوة، أعطي الكلمة للسيد 

Luckett  "مبيدوواألمين التنفيذي لمجموعة ب.  
  
  
  
   
  


