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Botschaft der Republik Tunesien 

Ständige Vertretung bei den Vereinigten  

Nationen und  Internationalen 

 Organisationen 

 فيع المستوى الجزء ر  بمناسبةكلمة الوفد التونسي 
 للجنة المخدرات ( 62الدورة )خالل 

  - النقاش العام -

  (2019مارس  14)فيينا،       

 رات( للجنة المخدّ 62، رئيس الدورة )تيمرغاني أّبكر الطيب باخ سعادة السفير 
 

 ، المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةYuri Fedotovالسيد 
 

 والسادة الحضور،السيدات 
 

للجنة المخدرات ولكافة  62بالتهنئة بمناسبة توليكم رئاسة الدورة أتقدم إليكم أن يطيب لي في البداية 
  .الحدث الهامما بذلتموه من جهود من أجل اإلعداد لهذا عن التقدير للكم  عبرامُ  ،أعضاء المكتب الُموقر
ة نيجيريا في تيسير سعادة سفير اضطلعت به عن شكري للدور القيم الذي  رهذا ويسرني أن أعب  

 المباحثات والمشاورات الخاصة بالبيان الوزاري. 
بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني  لكل منأعرب عن التقدير كما أود أن 

تتنفيذ لجهودهما البناءة ورئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من أجل  عليه االتفاقيات الدولية  ما نص 
واإلعالن الوزاري  2009لسنة وخطة العمل اإلعالن السياسي  ما تضم نهو  الثالث لمراقبة المخدرات

والوثيقة الختامية الصادرة عن الجلسة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة حول  2014لسنة 
 .2016مشكلة المخدرات العالمية في 

 

 سيد الرئيس،ال

العربية  تينالمجموع تمداخالأن أضم صوتي إلى ما جاء في إال  مستهل كلمتيفي  يسعنيال 
مجال تعاون الدولي في التعزيز بيتعلق اإلفريقية ومجموعة السبعة والسبعين زائد الصين خاصة فيما و 

وشاملة على مقاربة متوازنة  يقومإطار تقاسم للمسؤوليات مكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات في 
االقتصادية واالجتماعية على المستويات تحديات  تضع في الحسبان ما نواجهه اليوم منومندمجة 

 .واألمنية
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 لمواقفته لومساندخالل هذه السنة للجنة رفيع المستوى جزء عقد الترحيبه بر وفد بالدي عن ُيعب  هذا و  
الرامية للتسريع تلك خاصة منها  ،ول األعضاءالداعتماده بالتوافق بين  الذي تم  الوزاري  عالنالواردة باإل
ر عن مما يعب  كافة التزاماتنا المعتمدة بالنصوص واإلعالنات الدولية الصادرة في هذا المجال في تنفيذ 

 مشكلة المخدرات العالمية. ل لتصديمواصلة الجهود ل حرصنا على
  
 سيد الرئيس،ال
ل تحقيق األهداف الُمضم نة في اإلعالن السياسي من أج سياستهاإطار  في 2018 سنةمنذ تونس قوم ت

الوثيقة الختامية لسنة و  2014الوزاري لسنة  باإلعالنوالعمل بما ورد  2009وخطة العمل لسنة 
إحداث  2019وقد قررت خالل شهر فيفري بوضع استراتيجية للتكفل بالمدمنين ورعايتهم  2016

إعادة التأهيل واالحاطة الصحية  من بينها ،المجال أقطاب جهوية تتضمن اختصاصات مختلفة في
ال مع منظمات على التعاون الفع   تحرص بالديكما  .والنفسية واالجتماعية واالقتصادية بالمدمنين

 مية في المجال.البالتجارب الع االستئناسالمجتمع المدني لمكافحة هذه اآلفة التي تستهدف شبابنا عبر 
 

تعلق المُ  1992لسنة  52تنقيح القانون عدد  ،2017أفريل  25بتاريخ  ،تم   دد،وفي هذا الص  
من هم تمكن وبالتالي فقد أصبح للقضاة سلطة تقديرية 12بالمخد رات وذلك عبر إلغاء أحكام الفصل 

ل للقضاة ، المُ  52من قانون  12أن الفصل و  علما ،في قضايا المبتدئين االجتهاد لغى ، كان يخو 
رة تصل إلى بمقتضى القانون إصدار عقوبا ة المخد  كأقصى تقدير كما  اسنوات سجن   5ت لمستهلك الماد 

خطية كحد  أدنى. وتعتبر هذه  ينارد 1000أنهم مجبرون على إصدار عقوبة بسنة سجن نافذة و
 يضم جوانب التحسين والعالج الذي 2015-79 قانون الالخطوة إيجابية في انتظار استعجال إصدار 

 . لعام بمجلس نواب الشعبلجنة التشريع  والذي هو األن تحت أنظار
 

بطريقة مدروسة  مابعد إعادة تهيئته لإلنصات والوقاية والعالج من اإلدمانين إعادة فتح مركز  قرروقد ت
ومركز  2019مارس  نهاية شهر ،شمالالب "أمل"تين وهما مركز المؤسساتين تتماشى مع خصوصية ه

ستعداد االفي إطار  سنوات 5وأن بالدنا قد قامت منذ علما  2019بالجنوب خالل شهر ماي  "تينا"
وفي هذا السياق، تعول . اإلدمانإحداث اختصاصات بكليات الطب تعنى بمعالجة بلهذين الحدثين 

تونس على دعم شركائها الدوليين من منظمات دولية ودول ومجتمع مدني من أجل تنفيذ هذا المشروع 
 ب الجمهورية.الطموح ولما ال تعميمه على كامل ترا
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ما  الذي أقر   الهيئة الدولية لمراقبة المخدراتوفدا من  2018أكتوبر شهر كما استقبلت تونس خالل 
اإلدمان على لوقاية من التزامها وتصميمها على مواصلة تكثيف عملها لبالحكومة التونسية  هأبدت

، بما في ذلك هذه اآلفةصل بعالج وإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من مشاكل تتللالمخدرات، و 
، وتمت اإلشارة إلى في هذا المجال السجن. كما تم اإلشادة بكفاءة ومهنية المسؤولين التونسيينداخل 

  مكتب مكافحة المخدرات الوطني. دعمالجهود التي بذلها بلدنا من حيث اإلصالحات التشريعية و 

 

 سيد الرئيس، ال
الحالية للجنة لدورة ا إنجاحالعمل سويا على  على أهمية مجدداأن أؤكد  ، لي، في ختام كلمتي إسمحوا

قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني في إطار مقاربة شاملة لهذه اآلفة حلول جذرية  عبر اعتماد المخدرات
       .المجتمع الدوليمن بمساندة وذلك كافة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتربوية  تأخذ بعين االعتبار

  
 وشكرا

       

 
 


