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 وزارة الـــعـــدل

لمكافحة  الديوان الوطني
 المخدرات وإدمانها



  2010 ماي 12  األربعاء- اليـوم األول
  

  . استقبـال المشـاركين:ا س8
 

  .حفـل االفتتـاح:  د30ا وس 9 - سا9 

  .سطيف والي والية كلمة السيد -

 .ني لمكافحة المخدرات وإدمانهاكلمة السيد عبد المالك السايح، المدير العام للديوان الوط -
  

 

  الجلسـة األولـى : سا 11 – د 30اا وس 9 
 

 ، مدير  من تقديم السيد صالح عبد النوري"عرض عام حول ظاهرة المخدرات في الجزائر" -
  .راسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانهادال

بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع  المتعلق 04-18مميزات القانون رقم " -
عام نائب ،  محمد الطيب من تقديم السيد لعزيزي"االستعمال واالتجار غير المشروعين بها

   . تيزي وزومجلس قضاءلدى 

. مناقشــة  

 استراحـة  : سا11
 

   الجلسـة الثـانية:  سا13 – د 30سا و 11
 

السيدة فرنسواز قويوت، وزارة : "فحة المخدراتمميزات القانون الفرنسي المتعلق بمكا" -

  .العدل،فرنسا

    رئيس مجلس ، من تقديم أرزقي مسلوب"اإلجراءات الوقائية و العالجية كبديل للمتابعة" -
 .قضاء إليزي

  

 من تقديم السيدة شافية عابد معلم، رئيسة الغرفة "المقاربات الجديدة المترتبة عن األمر بالعالج" -
  .  المتخصص الجزائيوهران و رئيسة القطبس قضاء  بمجلزائيةالج

.مناقشــة   

  .وجبة الغداء :  سا13

 

   ةلثالجلسـة الثـا:  سا16 – د 30سا و 14

 جمعة، لطفي بومن تقديم "04-18آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في تطبيق القانون " -
  .نطينة قسلدى محكمة   وكيل الجمهورية

إجراءات التنسيق بين مصالح عالج المدمنين و القضاة والصعوبات التي تعترض  تطبيق " -
 .عالج المدمنين، سطيفمصلحة من  من تقديم دكتور "04-18القانون 

    مناقشـة



استراحـة: سا 16  

 

   ةرابعالجلسـة ال:  د30 سا و 18 – د 30سا و 16
 

، وكيـل  السيد محمد كـوال  – "ني المناسـب  و الجواب القانو العود ،إشكالية انتكاسة المدمن  " -
   .  جمهورية مساعد لدى محكمة حسين دايال

مة ا إطار من المديرية الع السيد سحنون رضا،  من تقديم"عالج المدمنين في الوسط العقابي" -
  .إلدارة السجون

 

 مناقشـة

  .اختتام اليوم األول:    د30و  سا18

  

  2010 ماي 13 الخميس  - الثانياليـوم 
  
  الخامسة الجلسـة : د 30 سا و 10 –ا س 9
  

 والدكتور بوسعيود   محمد صالح لعيدلي   البروفيسور "04-18دور األطباء في تطبيق القانون      " -
  .الجزائر العاصمة، المستشفى الجامعي بباب الوادكمال، 

الـدرك   إطار من     من تقديم  "دور الشرطة القضائية في تطبيق القانون والصعوبات المعترضة       " -
 .طنيالو

من تقديم إطار من المديرية     " دور الشرطة القضائية في تطبيق القانون والصعوبات المعترضة       " -
  .العامة لألمن الوطني

  

 مناقشـة

 استراحـة: د  30سا و 10  
   

  السادسة الجلسـة : سا 13 –ا س 11
ر جمال  الدكتومن تقديم "التكفل بالمدمنين في الجزائر، الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية" -

وزارة الصحة والسكان وإصالح  بمديرية الوقاية، سليمي، مكلف ببرنامج مكافحة اإلدمان
  .المستشفيات

ج، رئيس ا السيد مختار بن حر تقديممن "الصعوبات المتعلقة بتطبيق القانون والتوصيات" -
  . الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران 

 .مناقشـة
  

 .حفل االختتام:  د 30سا و12
  

 .تناول وجبة الغداء: ا  س13


