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بالتهنئة    يطيب إليكم  أتقدم  أن  البداية  في  ولكافة للي  المخدرات  للجنة  والستين  الرابعة  الدورة  رئاسة  توليكم 

  .متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مهامكم  أعضاء المكتب

لكل  كما   بالشكر  السيد لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و  ةالتنفيذي  ةالمديرالسيدة  من  أتوّجه 

ما نّصت عليه االتفاقيات الدولية الثالث تنفيذ   المبذولة من أجلرئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للجهود  

المخدرات   السياسي وخطة العمل لسنة  ولمراقبة  تضّمنه اإلعالن  افة إلى اإلعالن الوزاري باإلض  2009ما 

مشكلة   2014لسنة   حول  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  االستثنائية  الجلسة  عن  الصادرة  الختامية  والوثيقة 

 .2019الوزاري لسنة  بيان  وال 2016المخدرات العالمية في 

من أجل توفير والشكر موصول ألمانة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عملها الدؤوب 

 الظروف المالئمة النعقاد هذه الدورة.

 ،ةالرئيس ةالسيد

المجموعة اإلفريقية ومجموعة السبعة  يال يسعني في مستهل كلمتي إال أن أضم صوتي إلى ما جاء في مداخلت

الصين زائد  يتعلق    والسبعين  فيما   هي  ومكافحتها  العالمية  المخدرات  مشكلة  معالجة  أن  على  التأكيدبخاصة 



مقاربة متوازنة وشاملة ومندمجة  وإعتماد    دوليالو قليمياإل  تعاونال  تستوجب تعزيز  ومشتركة  عامة  مسؤولية

االقتصادية و  العلمية  األدلة  على  قائمة المستويات  على  تحديات  من  اليوم  نواجهه  ما  الحسبان  في  تضع 

 .جمعاء  البشرية  ورفاهية  وسالمة  صحة  حمايةمن أجل دعم و  واالجتماعية واألمنية

 ،ةالرئيس  ةالسيد

في   تحديات إضافية انعكاسات وعنها    تفرضتها علينا جائحة كورونا التي نتج  نلتقي اليوم في ظروف إستثنائية

تعزيز التعاون مما يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى الوقاية ومكافحة المخدرات بما في ذلك  كافة المجاالت  

 خاصة على الشباب.  ألفة والتصدي لتداعياتها  لمكافحة هذه اوتظافر الجهود  والتنسيق  

وتجدر اإلشارة أن تونس وانطالقا من إيمانها بأهمية دور المجموعة الدولية في هذا الظرف وبمبادرة من سيادة  

ة جويلية في غرّ  باإلجماعاعتمده مجلس األمن الذي    2532رئيس الجمهورية، تقدمت مع فرننسا بالقرار رقم  

 .والذي يعتمد مقاربة جديدة لألمن الدولي تقوم على التآزر والتعاون لمجابهة التحديات 2020

اإلقرار كذلك  يفوتني  يض  وال  الذي  الدور  من  طبأهمية  كل  به  بالمخدرات لع  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 

وفي منها لدول وخاصة النامية دعم جهود اكل حسب اختصاصه ل الهيئة الدولية لمراقبة المخدراتو  والجريمة

ألغراض طبية وعلمية والتوعية في دوليا  من أجل توفير المواد المخدرة المراقبة    هاطور النمو وتنمية قدرات

  .مجال مكافحة المخدرات

 ،ةالرئيس ةالسيد

نات  التزامها بكافة النصوص واإلعال  في إطار حرصها على مواصلةو  خاصالظرف ال بالرغم من هذاو تونس إن

الهيئة  ل حول ما تم تحقيقه من توصيات صادرة عنلتقديم تقرير مفصّ   تستعد  الدولية الصادرة في هذا المجال

المخدرات لمراقبة  إلى    الدولية  بها  قام  التي  الزيارة  إثر  أكتوبر    بالدناعلى  أبدته و  2018خالل شهر  ما  أقّر  الذي 

على مواصلة ت بالتزامها وتصميمها  التونسية  كثيف عملها للوقاية من اإلدمان على المخدرات، وعلى عالج الحكومة 

اإلشادة بكفاءة  توإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من مشاكل تتصل بهذه اآلفة، بما في ذلك داخل السجن. كما تم 

  ومهنية المسؤولين التونسيين في هذا المجال.



التشريعي   المستوى  أن  أما على  بتاريخ  وبعد  عدد  2017أفريل    25تمّ  القانون  تنقيح  الُمتعلق   1992لسنة    52، 

تم مؤخرا فقد ستهالك اال اياقضفي سلطة تقديرية  ال من االجتهاد في لقضاةتمكين ال  12إلغاء أحكام الفصل  ب بالمخدّرات

ج في بهدف إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف مع التدر  تقديم مقترح لمجلس نواب الشعب لتنقيح هذا القانون

بجرائم   المتعلقة  واالالعقوبات  والترويج.   واإلبقاءمسك  الستهالك  باالتجار  الخاصة  للعقوبات  الزجري  الطابع  على 

 مع منظمات المجتمع المدني.والحوار الدائم  على التعاون الفعّال طار هذا االفي تحرص بالدي  و

إهتماما تونس  تولي  في وقد سجل مؤخرا زيادة    لتخلص من اإلدمانالمساعدة على اولنهوض بالصحة النفسية  با  كما 

من   العالج  على  من   2019خالل سنة    تمّ و  .اإلدماناإلقبال  والعالج  والوقاية  لإلنصات  مركز “األمل”  فتح  إعادة 

سريرا. وفي  56 هطاقة استيعاب وتبلغ اإلدمان بعد إعادة تهيئته بطريقة مدروسة تتماشى مع خصوصية هذه المؤسسة

ت السياق،  أجل  هذا  من  مدني  منظمات دولية ودول ومجتمع  من  الدوليين  على دعم شركائها  تونس  لتمكن من اعول 

 ولما ال تعميمه على كامل تراب الجمهورية.  إعادة التأهيل أو إمكانياته سواء في مجال عالج اإلدمان استغالل كامل

 وشكرا


