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 مستهلكيها و عالجالمخدرات من  مشروع قانون يتعلق بالوقاية

 بهاالمشروع  و زجر التعامل غير 

 شرح األسباب(وثيقة )

 القانون عدد وذلك بإلغاء التشريع المتعلق بالمخدرات تحويرلى إ يهدف مشروع القانون المعروض
بقانون جديد في إطار مزيد ضه و تعويالمتعلق بالمخدرات  2995ماي  21المؤرخ في  2995لسنة  25

التي تكفل حقوق  التشريع التونسي لالتفاقيات الدولية المصادق عليها وألحكام الدستور الجديد مواءمة
  .وخاصة الحق في الصحة اإلنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها

الذي يكرس  لجزائيةالمقارنة في مجال السياسات ا للتوجه الجديد المعتمد في أغلب األنظمة واعتبارا
على استبدال العقوبات  يحث  و  بطلب العالج والتداويالتلقائية ويشجع على المبادرة  الوقاية قبل الزجر

عادة اإلدماج اقتضى األمر  ،المخدراتبالنسبة لمستهلكي  السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق اإلصالح وا 
في  بالحق س آليات تمتع مستهلكي المخدراتبتكري الوقاية والعالج يهدف إلى تمشي جديد اعتماد

 .( والتغطية االجتماعيةTraitement de substitutionالعالج البديل )

وتم في هذا اإلطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف 
صة مرخص لها من وزير المراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية عمومية وخاعلى تنفيذ العالج و 

 بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.الصحة 

في المتصلة باالتجار غير المشروع  الرادع للجرائمالمشروع على الطابع الزجري  أبقىوفي المقابل 
أخذ بعين االعتبار ارتباطها . كما الوطنية للحدود وعابرا امنظمتكتسي طابعا غالبا ما  المخدرات التي
 ،إلرهاب وتبييض األموال والتي تشك ل خطرا على النظام العام االجتماعي واالقتصاديبجرائم تمويل ا

لتعزيز صالحيات أجهزة العدالة الجزائية في كشف هذه الجرائم آليات جديدة للتحري والبحث فأقر 
ي مع ما يقتضيه ذلك من تفعيل وتكريس للتعاون الدولي الذوفقا للمعايير الدولية ومالحقة مرتكبيها 
 .بنجاعة وفاعلية تهايساعد على مكافح
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جراء تقنين هذه الجرائم، تم  في كشف واعتبارا ألهمية الجانب الفني  أخذ العينات البيولوجية وا 
ت وتحديدا لمسؤوليا ،في مجال استهالك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة عليهاالتحاليل 

يشوب عمليات أخذ العينات من إخالالت أو تجاوزات قد  وتفاديا لمااألطراف المتدخلة من جهة ثانية 
 من شأنها أن تنعكس سلبا على حقوق ذي الشبهة والمجتمع.

 وتتمثل أهم محاور المشروع في ما يلي :

 التدابير الوقائية  (1

 : في تتمثل أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات 

بمستهلكي المخدرات لدى وزارة الصحة ولجان جهوية للتعهد  لجنة وطنية للتعه د واإلحاطة -
و تسهر على تنفيذ واإلحاطة بمستهلكي المخدرات تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعالجي 

أحال المشروع و  والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة.النظام العالجي او المراقبة الطبية 
وقرار وزاري بالنسبة  أمر حكوميالوطنية إلى اللجنة  ومشموالت وطرق سير ضبط تركيبة
 .للجان الجهوية

وطني لإلحصاء واإلعالم والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت  مرصد -
عليه تسمية "المرصد التونسي للمخدرات " وضع تحت إشراف رئاسة الحكومة وهو مكلف 

كافة اإلطراف ييمها ووضعها على ذمة بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات وتحليلها وتق
مكافحة االستعمال غير المشروع لإستراتيجية وطنية إعداد المساهمة في المجال و المتدخلة في 

 .هاوالتوعية والتحسيس من خطورة استهالك للمخدرات

 : لعالج من استهالك المخدراتا تدابير (2

إال أنه أقر نظاما جديدا يسمح  حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهالك المخدراتلئن 
و مكن الطبيب المسؤول على تنفيذ النظام وفقا لبعض الشروط واإلجراءات باعتماد آلية العالج 
بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية أدوية مخدرة كبديل خالل مدة العالج  العالجي من وصف

 الجهوية. رأي اللجنةبناء على 

 :ابير العالجيةأهم التد نستعرض فيما يلي و

 : قبل اكتشاف الجريمة
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بشهادة طبية إلى  اأن يتقدم بطلب كتابي مصحوبمادة مخدرة لمستهلك مشروع القانون الن مك   
اللجنة الجهوية للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات قصد إتباع نظام عالجي طبي أو نفسي أو 

رخص لها من قبل مومية أو خاصة اجتماعي مالئم لحالته الصحية وذلك داخل مؤسسة صحية عم
 وزير الصحة.

تضمن هذا التقدم بصورة تلقائية للعالج و  يهدف هذا اإلجراء إلى تشجيع مستهلكي المخدرات من و
 عنالمعني باألمر إذا انقطع إال  عدم إثارة الدعوى العمومية في هذا الطورإقرارا لمبدأ المشروع 

أو اللجنة المباشرين دون موافقة أطبائه  المؤسسة الصحيةمواصلة النظام العالجي المقرر أو غادر 
 الجهوية. 

 : بعد اكتشاف الجريمة

من آلية العالج في جميع أطوار التتبع والتحقيق والمحاكمة  مخدارت مستهلكمك ن هذا المشروع  *
ج والمدة يتضمن ضرورة العالوذلك بعد موافقته الصريحة ووفقا لتقرير معل ل صادر عن اللجنة الجهوية 

تمامه من التمتع بإيقاف التتبعات أو المحاكمةمو المستوجبة    .كنه في صورة الخضوع للعالج وا 
التشجيع على استهالك المخدرات أقر المشروع سلما  الجديد إلىلكي ال يؤول إرساء هذا النظام  و

تشديد العقوبة في صورة إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة و بمنح تصاعديا للعقاب 
في إصالح  الفشلالذي يهدف إلى الردع في صورة العود و إقرار تجريم جديد لالستهالك المكرر 

 .اإثرهحة له للتمتع بالعالج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو االمت الفرصالمستهلك من خالل كافة 
لغاية االستهالك من آليات  والمسك المخدرات تم تمكين األطفال الجانحين في قضايا استهالك  *

محكمة قاصي أو مع تمكين العالج الطبي واالجتماعي أو النفسي للتخلص من اإلدمان والتبعية 
كتفاء بآليات العالج دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية باالاألطفال 

 الطفل وفقا للمصلحة الفضلى للطفل. 

 ات العقوبفي الجرائم و   (3

 في التجريم  -

اقر المشروع صورا جديدة للتجريم في مجال المخدرات تهدف إلى زجر أفعال تكررت في الواقع 
تجريما خاصا لتعزيز الدور الوقائي و تحقيق التناسب في  توأضحت تشكل ظواهر خطيرة استوجب

ن مقابل للتصدي الدور الزجري. ومن بين هذه األفعال عرض أو تسليم مخدرات بغاية االستهالك دو 
لظاهرة تداول المخدرات بين األفراد في الحفالت أو اللقاءات الخاصة و ذلك لتمييز هذه الحالة عن 
االتجار والترويج الذي يفترض الحصول على المقابل المالي و كذلك وضع مخدرات بمواد غذائية أو 
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وتسليمه لالستهالك وهي ظاهرة تفاقمت في السجون التونسية تحتاج إلى نص خاص يميزها  مشروبات
عن باقي جرائم الترويج ألنها ترتكب عادة بين أفراد العائلة أثناء الزيارات بهدف التخفيف على 

 السجين.

 : إقرار المسؤولية الجزائية للذات المعنوية -

لمعنوية ولمسيريها لمكافحة الجرائم المنظمة والتي تعتمد في تم إقرار المسؤولية الجزائية للذوات ا
أغلب األحيان على شركات وهمية وظاهرية تخفي حقيقة نشاطها اإلجرامي في مجال المخدرات أو 

 تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب.

 في العقوبات -

في صريحة المتعلق بالمخدرات بصفة  8995ماي  81المؤرخ في  25القانون الحالي عدد  حجر
االستهالك أو المسك  بجنحتمتيع جميع المتهمين في جرائم المخدرات سواء المتعلقة منه  85الفصل 

بظروف الجنايات، مختلف أو كذلك  على مكان يجري فيه تعاطي المخدرات لغاية االستهالك أو التردد
  .المجلة الجنائيةمن  25التخفيف المنصوص عليها بالفصل 

تقييد سلطة المحاكم في تفريد العقاب خاصة في جنحة استهالك إلى  التحجيرهذا أدى تطبيق و 
المخدرات التي أصبحت األحكام الصادرة في شأنها محددة  بالسجن لمدة عام  وبخطية ألف دينار 

الذي يقر عقوبة من عام سجن إلى  8995من قانون  4وهي العقوبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 
 ة من ألف دينار إلى خمسة آالف دينار. خمسة أعوام وبخطي

على المخدرات من المجلة الجزائية  25ظروف التخفيف الواردة بالفصل تطبيق أقر هذا المشروع 
والمتعلقة بجنايات مختلف اشكال االتجار غير المشروع في واستثنى بعض الجرائم الخطيرة 

 المخدرات.

االستهالك والمسك لغاية فريد العقاب في جنح المحاكم سلطتها التقديرية في ت وبذلك تسترجع 
استبدال العقاب البدني بعقوبة العمل ومكنها مشروع القانون من والتردد على مكان يجري فيه تعاطيها 

إلضافة تلك الجنح في قائمة مكرر من المجلة الجزائية  82وذلك بتنقيح الفصل  لفائدة المصلحة العامة
 بة العمل لفائدة المصلحة العامة.جرائم التي تطبق في شانها عقو 

سحب رخصة  و أضاف المشروع عقابا تكميليا جديدا يطبق عند الحكم في جرائم االستهالك وهو 
تنفيذ العقاب تحقيقا لألهداف السياقة أو المنع من الحصول عليها لمدة يحددها القاضي من تاريخ 

 التالية:
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 طة برخص السياقة.لمرتبهن امردع كل مستهلك محتمل خاصة أصحاب ال -

 ذاته. حماية المستهلك في حد   -

 الناتجة عن استهالك مواد مخدرة. حوادثحماية المجتمع من خالل التقليص من ال -

وفي المقابل تضمن المشروع الترفيع في العقاب بالنسبة للجرائم الخطيرة في مادة المخدرات  
 )جنايات( قصد مكافحتها وردع مرتكبيها.

 الخاصة  اإلجراءاتفي بعض  (4

 

 : إجراءات أخذ العينات البيولوجية -

ألهمية طرق أخذ العينات البيولوجية من مستهلكي المخدرات وانعكاساتها على إجراءات  نظرا  
بعض هذا المشروع  في أدرجتالدعوى العمومية وما قد يترتب عليها من الحكم باإلدانة أو البراءة، 

الخضوع رفض عينات وحفظها وتحليلها. وقد جر م المشروع اإلجراءات األساسية المنظمة لكيفية أخذ ال
 .بالنسبة لمن كان في حالة تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون ألخذ العينات

كما جر م المشروع استبدال وتغيير العينات البيولوجية المأخوذة من ذي الشبهة أو أخذها من 
غير حقيقية، وهو ما يمثل ضمانة بيولوجية أو افتعال نتائج شخص آخر أو تغيير نتيجة التحاليل ال

 إضافية لحقوق ذي الشبهة.

 : طرق التحري الخاصة وآليات الحماية -

وخاصة عبر الوطنية المنظمة  بالجريمةالمخدرات وارتباطها أحيانا لخطورة بعض جرائم  نظرا  
الحالي عن تنظيم هذه المسألة اإلجرائية  للفراغ التشريعيواعتبارا  .الجرائم اإلرهابية وتبييض لألموال

 :تقنين وسائل التحري التاليةالهامة، تضمن المشروع 

 اعتراض اتصاالت ذي الشبهة، -

 االختراق بواسطة عون أمن أو مخبر، -

 المراقبة السمعية البصرية، -
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، أعوان الضابطة قضاةحماية األطراف المتداخلة والفاعلة في مكافحة جرائم المخدرات ) -
 لية، مساعدي القضاء ...(.العد

تحت إشراف وسلطة ورقابة الجهات القضائية المختصة وفقا إلجراءات تتم لعمليات وأن هذه ا علما  
 تضمن حقوق المظنون فيه وحق المجتمع في مكافحة هذه الجرائم الخطيرة.

 :التعاون الدولي   -

صة التهريب والتوريد واستنادا إلى ألهمية التعاون الدولي في مكافحة جرائم المخدرات وخا ا  واعتبار 
مم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع األ اتفاقيةاالتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة منها 

وصادقت عيها  8911متحدة لسنة لا مثرات العقلية، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمؤ بالمخدرات والم
االتفاقية العربية لمكافحة و  8999فيفري  35المؤرخ في  8999لسنة  2بالدنا بمقتضى القانون عدد 

خلية العرب التي وافق عليها مجلس وزراء الداثرات العقلية، ؤ اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والم
 53نفيذ بتاريخ تفي دورته الحادية عشر، ودخلت حيز ال 8994جانفي  32بتاريخ  582بالقرار رقم 

تيسير التعاون الدولي لمكافحة  إلىيدة التي تهدف دالج األحكامبعض  عمشرو التضمن  ،8991جوان 
 جرائم المخدرات.

مثل إحدى ت وهيللمخدرات التسليم المراقب آلية خاصة اعتمد مشروع القانون وفي هذا اإلطار 
 عاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.في دعم التالتي تساهم آليات التحري الخاصة 

مصالح األمن من د كشفها ، بعحنة غير مشروعة من المخدرات يسمح لش إجراءتسليم المراقب الو 
أكثر من بلد، أو عبورها أو دخلوها، بعلم  مسارها والخروج من أراضي بلد أو أو الديوانة، بمواصلة

ين لمخالفات والكشف عن الفاعلالسلطات المختصة في تلك البلدان، وتحت إشرافها، بهدف معاينة ا
ونظرا ألهمية وسرية هذه اآللية فقد اقتضى مشروع القانون  .هامتواطئين معهم والقبض عليهم، وحجز وال

أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس كجهة قضائية مركزية 
اية حقوق األفراد والنظام بناء على طلب كتابي من وزير الداخلية وذلك لضمان نجاعة هذه اآللية وحم

جراءاتها معتمدة في القوانين المقارنة.  العام. علما وأن هذه اآللية وا 

 تلك هي األسباب الداعية إلعداد مشروع القانون المعروض.


