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Botschaft der Republik Tunesien 

Ständige Vertretung bei den Vereinigten  

Nationen und  Internationalen 

 Organisationen 
  

والخمسين للجنة المخدرات المتعلق  التاسعةالوفد التونسي خالل الجزء الخاص للدورة كلمة 
 بالتحضيرات للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية 

(2016مارس  14)فيينا،   
 

  ،رئيسال السيد
 

 السيدات والسادة الحضور،
 

لى كافة أعضاء إلمجلس إل  حولللدورة إالستثنائية للجمعية إلعامة معني باإلعدإد أتقدمكم إليكم وإ 
بالشكر على ما بذلتموه من جهود موصولة من أجل إإلعدإد لهذإ إلحدث ، لمخدرإتإلعالمي ل مشكلإل

هذه إآلفة إلتي ال تزإل على  لقضاءلتعزيز إلتعاون إلدولي لإلهام إلذي سُيشكل بال شك تاريخا مفصليا 
  .نعول عليه لبناء غد أفضل إلتياصة بالنسبة لألجيال إلجديدة عالميا خُتشكل تهديدإ 

 

 إلتاسعةعلى ترؤسه أشغال إلدورة  جمهورية إلتشيككما أتوجه بالشكر بهده إلمناسبة إلى سعادة سفير 
وإلتوفيق في تسيير جلسات عمل هذه إللجنة إلتي له كذلك إلنجاح  ُمتمنياوإلخمسين للجنة إلمخدرإت، 

للدورة إالستثنائية للجمعية إلعامة إإلعدإد سنة على بحث عديد إلموإضيع إلهامة ومن بينها ستنكب هذه إل
  .لمخدرإتإلعالمي ل مشكلإلبشأن 

 

بالمخدرإت إلمدير إلتنفيذي لمكتب إألمم إلمتحدة إلمعني  لكل منكما ال يفوتني أن أعرب عن إلتقدير 
إإلعالن  ما جاء فيتنفيذ جهودهما إلبناءة لمن أجل  ورئيس إلهيئة إلدولية لمرإقبة إلمخدرإتوإلجريمة 

إلسياسي وخطة إلعمل بشأن إلتعاون إلدولي نحو إسترإتيجية متكاملة ومتوإزنة ومندمجة لموإجهة مشكلة 
باإلضافة إلى ما جاء في إإلعالن إلوزإري للجزء رفيع  2009إلمخدرإت إللذين تّم إعتمادهما في سنة 

 .للجنة إلمخدرإت وإلخمسين إلسابعةإلمستوى للدورة 
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 سيد الرئيس،ال
 

أن أضم صوتي إلى ما جاء في كلمتي إلمجموعة إإلفريقية إال  في مستهل كلمتيفي  ال يسعني
مجال مكافحة تعاون إلدولي في إلتعزيز بيتعلق ومجموعة إلسبعة وإلسبعين زإئد إلصين خاصة فيما 

ومندمجة على مقاربة متوإزنة وشاملة  يقومم للمسؤوليات إطار تقاسإالتجار غير إلمشروع بالمخدرإت في 
إالقتصادية وإالجتماعية وإألمنية على إلمستويات تحديات  تضع في إلحسبان ما نوإجهه إليوم من

خطيرإ في إطار إرتباطه بأشكال أخرى من  منعرجاآفة إلمخدرإت وإلذي بلغ مؤخرإ باإلضافة إلى تفاقم 
وتمويل إإلرهاب وتبييض إألموإل ية ونخص بالذكر هنا إلجرإئم إإلرهابية إلجرإئم إلمنظمة عبر إلوطن

إألموإل إلمشبوهة إلمتأتية من إالتجار في إلمخدرإت أحد أهم مصادر تمويل إلجماعات  تحيث أصبح
  .إإلرهابية

 

رة ولألسف فقد وإجهت تونس إألسبوع إلفارط تهديدإ غير مسبوق بمحاولة جماعات إرهابية جبانة إلسيط
إلذي توفر لها عن طريق شبكات تهريب إلكبير ، مستفيدة من إلدعم إلحدوديةعلى مدينة بنقردإن 
 إلسالح وإلمخدرإت.

 

ن تمكنت بالدي بوإسطة إمكانيتها إلمحدودة من إلتصدي بشكل حازم لهذه إلعملية ، فإنني أدعو جميع وإ 
ء مسألة إلترإبط إلوثيق بين إإلرهاب إلدول إألعضاء إلى إستيعاب هذإ إلدرس وعدم إلتهاون في إيال

تجارة إلمخدرإت إألهمية إلتي تستحقها وعدم إالحتجاج بتعالت وإهية مثل بعد إلمسافة عن إلتهريب و و 
بؤر إلتوتر وإلنزإع ألّن إلتاريخ أثبت وبشكل قاطع أن إلمحيطات لم ولن تشكل حاجزإ أمام إإلرهاب إلذي 

 ُيشكل تهديدإ للسلم إلعالمي برمته.
 

 سيد الرئيس، ال
 

من أجل تحقيق إألهدإف إلُمضّمنة في إإلعالن إلسياسي وخطة إلعمل  سياستهاإطار  فيسعت تونس 
إلمساعدة على  إلى إقرإر برنامج للنهوض بالصحة إلنفسية إلذي يركز باألساس على 2009لسنة 

 . إلتخلص من إإلدمان
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إلمدني لمكافحة هذه إآلفة إلتي تستهدف شبابنا ال مع منظمات إلمجتمع على إلتعاون إلفعّ  كما حرصت
 مية في إلمجال.البالتجارب إلع إالستئناسعبر 

 

  ممثلين و لبلورة إلمساعي إلحثيثة للدولة وتماشيا مع إلتطورإت إلعالمية، تكونت لجنة مختصة مكونة من
حيث أعدت مشروع و جمعيات ممثلة للمجتمع إلمدني زإرة إلعدل، وزإرة إلصحة ،وزإرة إلدإخلية عن و 

وذلك من عليه  مصادقةهو إآلن بصدد إلمناقشة بمجلس نوإب إلشعب لليتعلق إلمخدرإت  قانون جديد
على صرإمته لم يمنع  إلحاليأجل مرإجعة إلعقوبة إلمتعلقة باستهالك إلمخدرإت خاصة و أن قانون 

إلسالبة للحرية دون إلعالج و إلمتابعة إلنفسية للمستهلك ال  إنتشار إستهالك إلمخدرإت و أن إلعقوبة
 . في إستهالك إلمخدرإتتؤدي إلى نتيجة بل قد تدمر في بعض إألحيان حياة إلشاب إلمبتدئ 

 

 إلقانون إلمتعلق بالمخدرإت يعّد خطوة تشريعية هامة إذ:مشروع إن 

 

لى تشديد إلعقوبة و إلمحافظة على مّيز بشكل وإضح بين إلمستهلك وإلمروج مع إلمحافظة عي -
بجرإئم تمويل  إالعتبارلمخدرإت مع إألخذ بعين لغير إلمشروع  باالتجارإلطابع إلزجري للجرإئم إلمتصلة 

 .إالقتصاديو  إالجتماعيشكل خطرإ على إلنظام إلعام وإلتي تإإلرهاب و غسيل إألموإل 

 

   كرس إلوقاية قبليي ذإلتدرج في إلعقوبة إل أما بالنسبة للمستهلكين فقد أكد إلمشرع على مبدأ -
إإلصالح   سالبة للحرية بعقوبات بديلة تحققشجع على إلمبادرة إلتلقائية وإستبدإل إلعقوبات إليإلزجر و 

يهدف إلى إلوقاية وإلعالج عبر  إجديد اقتضى تمشيمما ي ،و إعادة إإلدماج بالنسبة لمستهلك إلمخدرإت
 .إالجتماعيةالحق في إلعالج إلبديل و إلتغطية تمتع مستهلكي إلمخدرإت ب

 

            إحدإث مرصد وطني لإلحصاء و إإلعالم وإلتوثيقإ إلقانون على ذسيعمل ههذإ و  -
وضع  سيعمل علىوإلدرإسات وإلبحوث في مجال إلمخدرإت يكون تحت إشرإف رئاسة إلحكومة 

 خطورة إستهالكها.ب وإلتحسيسدرإت و إلتوعية غير إلمشروع للمخإالستعمال وطنية لمكافحة  إسترإتجية

 



 

 

 

 

 

 

4 

م في هذإ إإلطار إحدإث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد و إإلحاطة بمستهلكي سيتكما  -
إلمخدرإت عبر إإلشرإف على تنفيذ إلعالج و إلمرإقبة إلطبية إلتي تتم في مؤسسات صحية وقائية أو 

 ة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.عالجية عمومية أو خاصة مرخص لها من وزير إلصح
 

 سيد الرئيس، ال
 

منا إلعمل على إرساء لدورة إالستثنائية للجمعية إلعامة بشأن مشكلة إلمخدرإت إلعالمية يتطلب إإن نجاح 
 إلموإد إلمخدرة.على ما إحترإم ما جاء في إالتفاقيات إألممية إلثالث لمرإقبة  تقوممقاربة 

 

إلمجلس إلمكلف بالتحضير للدورة  ابه إضطلعذإ إلمجال بالدور إلهام إلذي واليفوتني إلتنويه في ه
د إلقضايا يتوإفق بشأن عدال سيما جهوده من أجل إلتوصل إلى برئاستكم للجمعية إلعامة  ةإالستثنائي
على إتمامه في وتحقيق تقدم ملموس في إعدإد مشروع إلوثيقة إلختامية إلذي نعمل جميعا إلخالفية 

 فيينا.
 

لى تغليب روح إلتوإفق إذإ ومن هذإ إلمنطلق، فإن وفد بالدي يدعو إلى تجنب مزيد  إثارة نقاط خالفية وإ 
ما أردنا إلتوصل إلى وثيقة ختامية تعبر عن تطلعاتنا إلمشتركة وتترجم إرإدة سياسية قوية لمحاربة هذه 

 إلظاهرة سويا.

 

 سيد الرئيس، ال
 

لدورة إالستثنائية إ إنجاحإلعمل سويا على  على أهمية مجددإ أن أؤكدّ ، إسمحوإ لي، في ختام كلمتي
 آلفةلتصدي من أجل إإلدولي  للجهد خدمة مناللجمعية إلعامة بشأن مشكلة إلمخدرإت إلعالمية 

حلول جذرية قابلة للتنفيذ على إلمستوى إلوطني في إطار مقاربة شاملة تشمل كافة  من خاللإلمخدرإت 
       .إلمجتمع إلدوليمن بمساندة وذلك الجتماعية وإلتربوية إألبعاد إالقتصادية وإ

  

 وشكرا


