
 
 

  
 

  
  حولمذكرة 

 الشبكة األورومتوسطية والتعاون مع الجزائر
  
 

 ¹تعريف
  

 للتعاون في مجال مكافحة المخدرات واإلدمان في  MedNETت الشبكة األورومتوسطية أنشئ
 للمعارف بين دول حوض البيني من أجل ترقية التعاون والتبادل والتحويل 2006سنة 

التبادل شمال (ة في مجموعة بومبيدو والمانحين المتوسط والدول األوروبية ذات العضوي
   .)تبادل جنوب جنوب( المتوسط جنوبوكذلك بين بلدان ) جنوب وجنوب شمال

  
   الهدف منها

 تحسين نوعية  تحقيق التعاون من أجل في من إنشاء هذه الشبكةالمنشوديتمثل الهدف 
األبيض لبحر تطبيق سياسات مكافحة المخدرات في البلدان المشاركة من حوض ا

  .وأوروبا المتوسط
  

  المجموعات المستهدفة
  

 إلى المحترفين في الميدان من أطباء وعمال الميدان ،الشبكة بصفة أساسيةتتوجه 
مسؤولي اإلدارة واالجتماعي وممثلي الجمعيات غير الحكومية والمجتمع المدني والباحثين 

كما . ت بين مختلف المتعاملينوذلك بتسهيل تبادل المعلوما.  وأصحاب القرار السياسي
تسعى الشبكة إلى ترقية التفاعل بين الجانب السياسي والجانب اإلجرائي والجانب العلمي 

  . في ميدان المخدرات
  

  .البلدان المشاركة
  

وكان . الجزائر، المغرب وتونس: موجهة لبلدان شمال إفريقياكانت الشبكة في األساس 
وقد تم توسيع الشبكة بعد ذلك لتشمل ثمانية . نسا وهولنداالشركاء من أوروبا ممثلين في فر

الجزائر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، المغرب، البرتغال : بلدان ذات العضوية هي
  .وتونس

  
  
   

  .ر الشبكة وتمويلهايتطو
  

  .الشبكة ممولة حاليا من قبل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال
  . مرة في السنة من قبل مجموع األعضاءل الشبكةبرنامج عمتتم المصادقة على 
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   MedNETالنشاطات المنجزة مع الجزائر في إطار الشبكة 

  
  2006النشاطات المنجزة في 

التعاوني األول في إطار الشبكة األورومتوسطية في تنظيم الندوة الدولية نشاط التمثل 
تفسير نتائج البحث  ":دور البحث العلمي في إعداد سياسات مكافحة المخدرات"حول 

وقد نظمت هذه الندوة . 2006 ديسمبر 4 و3 يومي ،، بالجزائر"ونشرها واستغاللها
  . بالشراكة مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

 باحث، وممثلون عن مصالح المكافحة وعن 200شارك في أشغال هذه الندوة أكثر من 
وكانت فرصة لتبادل .  قطاع الصحةووقاية ومهنيالمجتمع المدني والهيئات المكلفة بال

وقد نشرت فعاليات هذه الندوة باللغتين . المشاركين من بلدان ضفتي المتوسطالخبرات بين 
   .العربية والفرنسية

  
  2007النشاطات المنجزة في 

  
من خالل ثالثة لقاءات بين الديوان :  خبرة لتحضير التحقيق الشامل في الجزائرتوفير
والمركز الوطني للدراسات والتحاليل السكانية )  OFDT(ي للمخدرات واإلدمان الفرنس

والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ومختلف الخبراء )  CENEAP(والتنمية 
  .األوروبيين

 مختلف الهيئات ىلد)  فبراير16-12(زيارة دراسية وإعالمية لوفد جزائري إلى فرنسا 
  .حة المخدراتالناشطة في مجال مكاف

: ملتقى تكوين نظري حول عالج االستبدال للمسكنات بالمغرب في شهر مارس، الرباط
  .مشاركون من الجزائر دعي لهذا التكوين

 للندوة الوطنية حول دور الحركة الجمعوية في الوقاية من  MedNETدعم شبكة 
   ، رات وإدمانهاالمنظمة من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدالمخدرات واإلدمان، 

  .بمشاركة خبراء من مجموعة بومبيدو  2007جوان   27- 26
  

  2008النشاطات المنجزة في 

  
تنظيم أربعة ملتقيات تكوين في : تدعيم القدرات في مجال التكفل باإلدمان والعالج .1

تندرج هذه الملتقيات في إطار .  شخصا154مجال التكفل بالمدمنين، سمحت بتكوين 
 53 مركزا للعالج و15مخطط العمل الوطني للتكفل بالمدمنين الذي يقضي بفتح 

 .مركزا وسيطيا للتكفل بالمدمنين
 هذه الملتقيات مكونون من الجزائر وفرنسا وإيطاليا ولبنان وتم طبع أشرف على

  .فعاليات هذه الملتقيات باللغتين العربية والفرنسية
  

  :جرت هذه الملتقيات على النحو التالي
  

   فبراير12 – 10الجزائر، المعهد الوطني للصحة العمومية، : ملتقى وطني ٠   
                       أفريل1 مارس، 30به الطبي، شعنابة، مدرسة التكوين :  ملتقى جهوي٠   
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  أفريل 8 – 6 ، موميةالمعهد الوطني للصحة العالجزائر، :  ملتقى جهوي٠          
  .  ماي6 - 4به الطبي، شوهران، مدرسة التكوين :  ملتقى جهوي٠          

  
لإلطالع  أآتوبر 31 إلى 29 من ،زيارة دراسية وإعالمية لوفد جزائري إلى لشبونة .2

بالبرتغال وآيفية إعداد على سير الهياآل المكلفة بالوقاية من المخدرات ومكافحتها 
 المرصد األوروبي  هذا الوفد آما زار. لمكافحة المخدرات وتنفيذهاالسياسة الوطنية

 .للمخدرات واإلدمان
 من خالل تنظيم ملتقى تكويني حول الكشف عن ،تدعيم القدرات في مجال القمع .3

 ).انظر في ما يلي) ( ديسمبر 4 – 2(المخدرات التخليقية وقمعها، بالجزائر 
  

 .2008 ديسمبر 1بالجزائر،   MedNET اجتماع الشبكة األورومتوسطية
العام الثاني  على تقرير نشاط  MedNETسيصادق ممثلو البلدان ذات العضوية في شبكة 

 التي تضمن أمانة مجموعة بومبيدو تسييرها وتنسيق ،لهذه اآللية الخاصة بالتعاون
 لسنة ات النشاط المقدمة من قبل الدول المستفيدة بالنسبةكما ستتم دراسة اقتراح. أعمالها

 والمصادقة عليها، على أساس الميزانية المكونة من المساهمات التطوعية للبلدان 2009
  . األوروبية األعضاء في مجموعة بومبيدو

  
             ملتقى تكويني حول الكشف عن المخدرات التخليقية وقمعها، الجزائر،

  . 2008 ديسمبر 4 إلى 2من 
سيجمع أكثر .  الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانهاينظم هذا الملتقى بالشراكة مع

 يمثلون األمن الوطني والدرك الوطني والجمارك الوطنية ووزارتي ، مشارك100من 
تتمثل . يشرف على هذا الملتقى مكونون من الجزائر وفرنسا وإسبانيا. العدل والصحة

مخدرات التخليقية وتحسين أهداف هذا الملتقى في دعم قدرات مصالح القمع في مجال ال
تم إعداد برنامج التكوين من قبل الهيئة الحكومية الفرنسية لمكافحة المخدرات . المعارف
 بالتعاون مع المكونين في مختلف المصالح تبعا لألهداف المرسلة من قبل ،واإلدمان

  :يمثل المكونون المصالح التالية. الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
   )ONLCDT(لديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الجزائر  ا

  (CNT)المركز الوطني لعلم السموم، الجزائر 
   ، فرنسا(DNRED)المديرية الوطنية لالستعالم والتحقيقات الجمركية 

   فرنسا   (IRCGN)التابع للدرك الوطني ،  في اإلجراممركز البحث
   ، فرنسا (MNCPC)لكيميائية،الهيئة الوطنية لمراقبة السالئف ا
  ، فرنسا(INPS)المعهد الوطني للشرطة العلمية ،

  فرنسا، (OCRTIS) لقمع االتجار غير المشروع في المخدرات الديوان المركزي
  مركز االستعالم ضد الجريمة المنظمة، إسبانيا

  .سيعقد هذا الملتقى بالتوازي مع تكوين عملي في مخبر الشرطة العلمية بالجزائر


