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  الجمهـورية الجزائـرية الديـمقـراطـية الشــعبـيـة
  

  دلـوزارة الع
  

  وان الوطـني لمكـافحـة المـخدرات و ادمـانـهايـالـد
  

  
  
  

  
  ول ـ حينيـدراسال اليـومينحول  ةـاقة فنيـبط

  18-04تطبيق القانون  

  

  :اإلشكـالية 

ية من  بالوقا المتعلق25/12/2004المؤرخ في  18 -04 يتميز القانون 
 ،المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اإلستعمال واإلتجار غير المشروعيين بها

 تتعلق هذه األحكام .بأحكام جديدة مقارنة بما كان موجودا في التشريع القديم
  :جية الجديدة بصفة أساسية بمايلي الوقائية والعال

  

 الخبرة الطبية التي يخضع لها المستهلك للمخدرات غير المشروعة -1
  المدمن للعالجاألمر بإخضاع  -2
 للعالج إمتثلواعدم ممارسة الدعوة العمومية ضد األشخاص الذين  -3

 .الطبي

  : لكن تطبيق هذه األحكام الجديدة يالقي في الميدان صعوبات منها 
  

 .عدم وضوح اإلجراءات التي يعمل بموجبها المعنيون بتطبيق القانون -
 

 .لخاص بالمدمنين على المخدراتا م كفاية هياكل اإلستقبال والعالجعد -
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 الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتعاون وي ين،في هذا اإلطار
بتنظيم ألورومتوسطية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات، مع الشبكة ا

يومين دراسيين قصد المساهمة في توضيح إجراءات تطبيق القانون الجديد 
  .ينلافة الفاععابها من قبل كيستاوتسهيل 

  

  ةـذه العمليـداف هـأه

 
 :ي ـدف الرئيسـاله 

 . في مختلف جوانبه18-04تسهيل تطبيق القانون   
 

 :ة ـداف الفرعيـاأله 
 

 .اإلطالع على تجارب بعض البلدان في هذا المجال  
 

 .تحسين معارف المتدخلين في تطبيق القانون  
 

   إتاحة فرص تبادل التجارب وتقاسمها من أجل توحيد إجراءات   
 .تطبيق القانون 

 

 .دعم عالقات التعاون والتنسيق بين كل الهيئات المعنية  
  
  
  
  
  



 
3 

  

  :ةـيـسـاور الرئيـالمح
  

تجارب بعض البلدان في مجال تطبيق القانون المتعلق عرض   -1
 .بالمخدرات

 

ا في الجزائر من نظرة عامة عن ظاهرة المخدرات وتطوره  -2
 .مختلف الجوانب

 

 .18-04خصوصيات القانون   -3
 

 مصالح األمن واألطباء في تطبيق  أعوانة،دور كل من القضا  -4
 .القانون

 

 .إجراءات التنسيق بين مختلف المتدخلين  -5
  

   :الجهة المنظمة

 بالتعاون مع الشبكة  وإدمانها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات
  .بعة لمجموعة بومبيدواألورومتوسطية التا

  

   :ال ـر األعمـسي

  .)مع إمكانية تنظيم ورشات عند الحاجة(تجري األعمال في جلسات عامة 
  

  :دة ـالم

   يومان
  

  :اريخ ـالت

  .2009 ماي 06 و05 
  

  :ان ـالمك
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  النادي الوطني للجيش، بني مسوس، الجزائر 
  

  : ون ـاركـالمش 

  112 .............:القضاة 

   30 ......:ي األمن الوطن

  30 .....:الدرك الوطني 

   30 ............:األطباء 

  05...........:الصيادلة 

   11..........:المحامون 

  07........دائرة االستعالم و األمن
  

   :رـيـأطـالت 

   04.....  :إطارات الديوان

  02 ... .:مجموعة بومبيدو

  06 ... :خبراء جزائريون 

  10 ....... :خبراء أجانب 
  

  :اديـالي والمـل المـالتكف 

  نقل وإيواء المشاركين وتوفير التوثيق : الديوان والهيئات الوطنية المعنية

  . المؤطرين األجانبنقل وإيواء  :مجموعة بومبيدو

  :الملتقىامج ـبرن

  مشاركا225:المجموع 

 اإطار 22: المجموع 
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 .داده الحقا بالتشاور مع المؤطرين يتم إع


