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Ministère de la justice 

Office National 
de Lutte Contre la Drogue 

 et la Toxicomanie 
 

 ـعـــدلوزارة الــ  
  الديوان الوطني         

 مانهالمكافحة المخدرات وإد

 الديوان الوطني
المخدرات  لمكافحة

 وإدمانها



  2009ماي 5 الثالثاء: اليـوم األول

. استقبـال المشـاركين: سا9 - سا8  
 

  .حفـل االفتتـاح: سا10 - سا9
 .بعة للمجلس األوروبي التا، ممثلة مجموعة بومبيدوالسيدة فلورنس مابيلو ونسليكلمة  -
 .  يس اللجنة الفرنسية لمكافحة المحذرات واإلدمانئ، رالسيد إيتيان أبيركلمة  -
 . السيد عبد المالك سايح، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانهاكلمة -

  

استراحـة: سا10  
 

 الجلسـة األولـى
 

 من تقديم إطار من الديوان الوطني " الجزائرعرض عام حول ظاهرة المخدرات في":  د30 سا و 10
.لمكافحة المخدرات و إدمانها  

 

، بيقونا بريم السيدةمن تقديم " اإلستراتيجية الوطنية اإلسبانية في مجال مكافحة المخدرات":  سا11
.ممثلة المخطط الوطني لمكافحة المخدرات  

 

 السيد إيتيان من تقديم "فحة المخدراتمتعاضدة في مجال مكاإستراتيجية متوازنة و": د30 سا و 11
يس اللجنة الفرنسية لمكافحة المحذرات واإلدمانئر، أبير  

  

  المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع 04-18مميزات القانون رقم " : سا12

 -جلس قضاء لدى م، النائب العام السيد لعزيزي من تقديم "االستعمال واالتجار غير المشروعين بها

  .تيزي وزو

.مناقشــة:  د30 سا و 12  
 

.تناول وجبة الغداء:  سا13  
 الجلسـة الثـانية

 
 ،السيد أرزقي مسلوب  من تقديم "اإلجراءات الوقائية والعالجية كبديل للمتابعة":  د30 سا و 14

.رئيس مجلس إليزي  
 

، رئيسة السيدة شافية عابد معلميم  من تقد"المقاربات الجديدة المترتبة عن األمر بالعالج":  سا15
  .  الغرفة الجنائية بوهران ورئيسة القطب المتخصص لناحية الغرب

    
 ميقال السيدمن تقديم " التأطير العام وحاالت عملية: "البرتغاليةتجربة ال" :د 30سا و 15

   .البرتغال-وزارة الصحة  -" Taipas "معهد المخدرات واإلدمانفاسكونسيلوس، 
 

  مناقشـة:سا 16
 

استراحـة: د 30سا و 16  
 



، رئيس اللجنـة    األستاذين بشير ريدوح   من تقديم    "04-18دور األطباء في تطبيق القانون      ":  سا   17
، مختص في الطب الشرعي بالمستشفى      محمد صالح لعيدلي  والوطنية لمكافحة اإلدمان على المخدرات      

  .الجامعي بباب الواد
  

من تقديم                     "عالج المدمن في السجن وفضاء مفتوح : "إليطاليةالتجربة ا" :د30سا و 17
وزارة ) اإلجراءات البديلة والعالج( مدير مكتب تنفيذ العقوبات  أسطاشيو فينسانزو بتراال، لسيدا

  . إيطاليا-العدل
  

  مناقشـة: سا 18
  

.اختتام اليوم األول: سا 19  

2009  ماي6 األربعاء : اليـوم الثاني   

 السيد لطفي  من تقديم "04-18آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في تطبيق القانون ":  سا 9
  .لدى محكمة تبسة   الجمهوريةوكيل، بوجمعة

    
السيد من تقديم " التنسيق بين مصالح العالج والقضاء: المالطية تجربة العرض " : د 30 سا و 9

  .للمخدرات، رئيس اللجنة الوطنية رشار موسكات
  

 مناقشـة : سا10
 

 استراحـة : د30سا و 10
  

إجراءات التنسيق بين مصالح عالج المدمنين والقضاة والصعوبات التي تعترض  تطبيق " : سا11
 المختصين في الدكتور مصطفى درقيني والدكتور عبد الرحمان حبيباش من تقديم "04-18القانون 

 . البليدةبمركز عالج المدمنين،  األمراض العقلية
  

 .مناقشـة: د 30سا و 11
  

السيد محمد من تقديم " ما يقابلها من معالجة قانونية مالئمة و والعودإشكالية انتكاسة المدمن": سا 12
  .، وكيل الجمهورية مساعد لدى محكمة حسين دايكولة

  
 .مناقشـة: د 30سا و 12
 

 .حفل اإلختتـام: سا 13
  

  .تناول وجبة الغداء
 


