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  الجمهـورية الجزائـرية الديـمقـراطـية الشــعبـيـة
  

  دلـوزارة الع
  

  دمـانـهاإوان الوطـني لمكـافحـة المـخدرات و يـالـد
  
  
  

  
   الخاصة ة الجهويالملتقياتحول  ةـاقة فنيـبط

  18- 04تطبيق القانون ب 

  :اإلشكـالية 

المخدرات ة من  بالوقاي المتعلق25/12/2004المؤرخ في  18 - 04 يتميز القانون 
بأحكام جديدة مقارنة  بها، المشروعين غير واالتجار االستعمالوالمؤثرات العقلية وقمع 

جية الجديدة بصفة  تتعلق هذه األحكام الوقائية والعال.بما كان موجودا في التشريع القديم
  :يلي  أساسية بما

 .الخبرة الطبية التي يخضع لها المستهلك للمخدرات غير المشروعة -
  .المدمن للعالجاألمر بإخضاع  -
 . للعالج الطبيامتثلواعدم ممارسة الدعوة العمومية ضد األشخاص الذين  -

  : لكن تطبيق هذه األحكام الجديدة يالقي في الميدان صعوبات منها 

 .عدم وضوح اإلجراءات التي يعمل بموجبها المعنيون بتطبيق القانون -
 .اص بالمدمنين على المخدراتالخ  والعالجاالستقبالم كفاية هياكل عد -

و قصد المساهمة في توضيح إجراءات تطبيق القانون الجديد وتسهيل استيعابها من قبل 
 حـول يومين دراسيينالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها  نظم ،كافة الفاعلين

نظيم إن األهمية التي حظي بها هذا الملتقى أثمرت عن توصيات لت. تطبيق هذا القانون
  .لفائدة أكبر عدد ممكن من األشخاص المعنيين بالموضوعملتقيات جهوية 

 
 2010و عليه، فقد تمت برمجة أربعة ملتقيات جهوية حول نفس الموضوع خالل سنة 

  .بالتعاون مع وزارة العدل
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  ةـذه العمليـداف هـأه

 

 :ي ـدف الرئيسـاله -
 . في مختلف جوانبه18-04تسهيل تطبيق القانون   

 
 :ة ـداف الفرعيـهاأل -

 .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 *

  :التواريخ و األماكن 

 .وهران ب2010 ماي 13 و  12يومي: الملتقى الجهوي غرب -

غليزان، مستغانم، وهران، عين تموشنت، سيدي : والية معنية 12
  .بلعباس، تلمسان، معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، النعامة، البيض

  

 . بسطيف2010 ماي 27 و 26يومي : الملتقى الجهوي شرق -

سطيف، قسنطينة، ميلة، جيجل، سكيكدة، عنابة، :  والية معنية16
،  خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة قالمة،الطارف، سوق أهراس، تبسة،

  .جيالمسيلة، برج بوعرير
  

 . سبتمبر بالبليدة30 و 29يومي : الملتقى الجهوي وسط -

الشلف، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر،  :  والية معنية11
  .الجلفة، المدية، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى

  

 .أكتوبر بأدرار 21 و 20يومي : الملتقى الجهوي جنوب -

أدرار، األغواط، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي،   :  واليات معنية09
  .تندوف، الوادي، غرداية
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  :ةـيـسـاور الرئيـالمح

  

 .نظرة عامة عن ظاهرة المخدرات وتطورها في الجزائر من مختلف الجوانب  -
 .18-04خصوصيات القانون   -
 .األطباء في تطبيق القانون مصالح األمن و أعوانة،دور كل من القضا  -
 .إجراءات التنسيق بين مختلف المتدخلين  -

 
  

  :الجهة المنظمة  

  .وزارة العدل بالتعاون مع  وإدمانها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات

  
   :ال ـر األعمـسي 

  .تجري األعمال في جلسات عامة 

  
  : ون ـاركـالمش 

  :  مشاركا منهم250

  120: القضاة  -

   15: نياألمن الوط -

   15: الدرك الوطني -

  . أطباء المؤسسات العقابية10من بينهم  30: األطباء -

  05: قضاة المحاكم العسكرية -

  05:  العسكرية للغرب الجزائريإعادة التربيةأطباء مؤسسات  -

  10: المحامون  -
 الصحافة -
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   :رـيـأطـالت 

   03..........................إطارات الديوان    -  

  13.........................راء جزائريونخب    -  

 01.............................خبير فرنسي    -  

  

  :اديـالي والمـل المـالتكف 

  :الخبراء و المشاركون

  .المؤسسات الخاصة بالمشاركين: النقل    -  

 دم كل مؤسسة يجب أن تق (لديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانهاا: اإليواء    -  

  ).مسبقا قائمة المشاركين المعنيين باإليواء         

  .الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها: اإلطعام    -  

 .الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها: التوثيق و الدعائم البيداغوجية    -  

 
  :الملتقىامج ـبرن

  .ثلي وزارة العدل و ممداده الحقا بالتشاور مع المؤطرين يتم إع


