
 : يتعلق بالمخدرات 2995ماي  21مؤرخ في  2995لسنة  25قانون عدد 

 لممارسة الديمقراطية التشاركية استعدادعلى المدني المجتمع 

 7102فيفري 01في تونس 

وإثر  أسفله المنظمات والجمعيات الممضيةمن  المتكون“ الفرديةمن أجل الحريات  االئتالف المدني“إن 

جلسة سماع مجموعة من مكونات المجتمع المدني من قبل لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب  انعقاد

دعو إلى ضرورة المصادقة على قانون عادل يالشعب في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات 

ق يتعل 0997ماي  01مؤرخ في  0997لسنة  27عدد يقطع مع المنظومة الزجرية للقانون وومنصف 

 .بالمخدرات

لمعرفة  سماع مجموع من مكونات المجتمع المدني ،7102جانفي  09، يوم قبلت لجنة التشريع العامو

المتعلق بالمخدرات والتحاور حول التوجه التشريعي  29-7102وجهة نظرهم حول مشروع القانون عدد 

ضائي والعالج والتعاطي الق الوقاية سياسة تشريعية لضمان التوازن بين الواجب إتباعه من تونس لضمان

 المخدرات. استهالك قضايا مع

أنهم بصدد العمل على نسخة وحيدة والمودعة  ، خالل جلسة السماع،التشريع العام أكد رئيس لجنة وقد

 7102ديسمبر  01والمصادق عليها من قبل الحكومة يوم  29/7102تحت عدد  لدى مجلس نواب الشعب

 ترامالحال وجود لمشروع ثاني يتعلق بالمخدرات، خاصة وأنه عمال بمبدأ توازي الشكليات وضمانا وأنه 

ادق مناقشة مشروع قانون لم يتم المص التشريع العام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، فإنه ال يمكن للجنة

 عليه من قبل الحكومة ولم يتم إيداعه لدى مجلس نواب الشعب.

بتكرار ن، من نواب وممثلي الجمعيات والمنظمات، على ضرورة عدم السماح يالحاضرأكد جميع وقد 

يتعلق  0997ماي  01مؤرخ في  0997لسنة  27عدد التجاوزات التعسفية نتيجة تطبيقات القانون 

ابق النظام الس استبدادإذ أن هذا القانون قد تمت المصادقة عليه وتطبيقه خالل أظلم فترات . بالمخدرات

. فقد لوحظ وجود العديد من إخالالت المتعلقة االستهالكف فشال ذريعا في الوقاية والتصدي لظاهرة وعر

باإلحاطة ودعم مستهلكي المخدرات من قبل السلط العمومية. فمن المتفق عليه اليوم أنه أضحى من 

 0997لسنة  27 عددللقانون  الرادعة وضع حد للسياسة الجزريةغاية بالضروري العمل على تغيير جذري 

إلى سجن عشرات اآلالف من التطبيق سنة  72والتي أدت بعد  يتعلق بالمخدرات 0997ماي  01مؤرخ في 

 من شباب تونس وتدمير مستقبلهم.

برة من خ اكتسبوهأعضاء لجنة تشريع العام ممثلي مكونات المجتمع المدني إلى مشاركتهم بما  دعيوقد 

ديدة ج استراتيجيةيم تصورهم ومقترحاتهم قصد المساهمة في وضع ألرض الواقع وتقد تهممعرفنظرا لو

 ختتاماللتصدي لظاهرة المخدرات. وهو ما أكده السيد حسونة ناصفي، نائب رئيس لجنة التشريع العام، في 

" أن أعضاء لجنة التشريع العام ستعمل من إعداد مشروع قانون يحترم الدستور على:جلسة السماع مؤكدا 

 تعهدات الدولية للجمهورية التونسية في مجال حقوق اإلنسان".ولمختلف ال



وهو دليل على وعي المؤسسات تلقت ترحاب من الجمعيات والمنظمات الممضية  ةإن هذه المبادر

يتعلق بالخيارات الحساسة المتعلق  المدني خاصة في ما المجتمعالديمقراطية للدولة بضرورة تشريك 

 .االستراتيجيةبوضع التوجهات 

 اإليجابيعبر عن تجاوبه يإال أن  ال يسعه ”الفرديةمن أجل الحريات  االئتالف المدني“وعلى إثره، فإن 

ة للجنة التشريع العام في إطار سياسة تشاركي التعديليةتعهد إلرسال مجموعة من المقترحات يلهذا الطلب و

 وتعددية.

  Le collectif civil pour les libertés الفردية:من أجل الحريات  المدنياالئتالف 

Individuelles 

  LSAJINEA 25 السجين مبادرة

  LTDHللدفاع عن حقوق االنسان الرابطة التونسية

  ATFDالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

   BEITY جمعية بيتي

  ADLIالجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

   AWHIDA BEN CHEIKHجمعية توحيدة بالشيخ

  LETجمعية رابطة الناخبات التونسيات

  TIGARجمعية مواطنة متناصفة

 RESEAU EUROMED DROITS (REMDH) الشبكة االورومتوسطية للحقوق

 HRWهيومن رايتس ووتش منظمة

  FIDHالفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

  ASFمنظمة محامون بال حدود

  OMCTالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

  91ARTICLEمنظمة الفصل 

  DAMJالجمعية التونسية للعدالة والمساواة دمج جمعية

  WITHOUT RESTRICTIONSجمعية بال قيود

  WAIIجمعية وعي

 HAMSC شمس جمعية

https://www.google.tn/search?q=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiIrP2594zRAhXLhRoKHXHSBXgQsAQILw
https://www.google.tn/search?q=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiIrP2594zRAhXLhRoKHXHSBXgQsAQILw
https://www.google.tn/search?q=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiIrP2594zRAhXLhRoKHXHSBXgQsAQILw
http://www.chercheinfo.com/


  CHOUFجمعية شوف

  OTJUSSو التضامن االجتماعيةالجمعية التونسية للعدالة 

  ADDاالختالفجمعية الحق في 

  JAMAITYجمعيتي

  l’ART RUEجمعية الشارع فن

  ATSRالجمعية التونسية للصحة االنجابية

  ATL MST التونسية لمقاومة األمراض المنقولة جنسيا والسيداالجمعية 

  +ATPالجمعية التونسية للوقاية اإليجابية

  CALAMحركة كالم ضد العنف 

  MAWJOUDIN مبادرة موجودين للمساواة

  HORRAجمعية حرة

  FREE SIGHTجمعية رؤية حرة

  KELMTYكلمتي ائتالف

 PEER -Yتعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية منظمة          

 

 

 

https://www.facebook.com/atsr.kasserine/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

