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  حول  

 التخطيط والتعاون اإلستراتيجي في مجال مكافحة المخدرات

  

المشاركون في الندوة العربية للتخطيط والتعاون اإلستراتيجي في مجال مكافحة  أجهزة المخدرات العربيةنحن ممثلو           

  .2007أكتوبر  31إلى  29تي عقدت بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من المخدرات ال

عظيم اإلمتنان والتقدير لشرطة دبي على إستضافتها للندوة العربية للتخطيط والتعاون اإلستراتيجي في مجال  نإذ نعرب ع   

  ؛ت من أجل إنجاح هذه الندوةالمكافحة المخدرات وعلى مساهمتها العلمية وتوفيرها لكافة التسهي

إذ نستذكر اإلعالن السياسي، والمبادئ التوجيهية  لخفض الطلب على المخدرات واإلجراءات المتبعة لتفعيل التعاون الدولي و         

الدول  والذي من خالله أكدت 1998في عام  لألمم المتحدة الجمعية العامة اعتمدتهلمواجهة مشكلة المخدرات في العالم الذي 

ودولية للحد من الطلب والعرض على  وطنيةإستراتيجيات  تنفيذ األعضاء تصميمها والتزامها للتصدي لمشكلة المخدرات من خالل

مشتركة تستدعي ن إجراءات القضاء على مشكلة المخدرات في العالم هي مسؤولية أغير المشروعة ومن خالل إيمانها بالمخدرات 

  عمال متكامال ومتوازنا؛

وإذ نستذكر ايضاً توصيات وقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب بشأن مكافحة المخدرات وخفض الطلب عليها وأهمية        

  .تعزيز دور المكتب العربي لشؤون المخدراتوترجمة هذه التوصيات والقرارات على أرض الواقع 

جرام والمجموعات الخارجة عن القانون وكذلك زيادة سوق اإل تنامي ىلوتهريبها يؤديان إ بالمخدرات االتجارن أ ندركوإذ        

  اخلي واألمن وسيادة القانون؛مما يهدد السالم الد وعدم االستقرارالعنف 

متعدد القطاعات للتصدي للمخدرات، وهو ما يعني تجنيد كل القطاعات ذات الصلة إلى إتباع المنهج  الملحة نؤمن بالحاجةوإذ       

  مؤسساتها المعنية؛ئات مدنية بكل هيمن جيش وشرطة و

لمالحقة التجارة غير المشروعة  المخدرات بين أجهزة مكافحة المشترك اإلستراتيجي والتخطيط لى التعاونالحاجة إ نعيوإذ      

    وطاننا؛ط التهريب التي تمر خالل أعبر الوطنية وضرب خطوللمخدرات 

اون ، وذلك من خالل التعائم ذات العالقةما يتبعها من جروالسيطرة على المخدرات  لتوحيد الجهود في التزامنانؤكد على وإذ     

  الفعال والتنسيق المستمر على كافة المستويات؛

، مجتمعاتنا فيعلى خلق مناخ مالئم ضد ثقافة المخدرات، وذلك بهدف الحد من التاثير السلبي لتعاطي المخدرات  وإذ نعقد العزم     

وترويج المخدرات  وتصنيع وزراعة استيراديشاركون في الذين يمولون ويخططون وينظمون و األشخاصبة جميع والعمل على معاق

 .غير المشروعة
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  :على تحقيق األهداف التالية اتفقنافي هذا المجال فقد العملي  والتنسيق وتفعيله التعاون تعزيزجل أمن      

  التخطيط والتعاون اإلستراتيجي  .أوالً

  :راءات العملجإ      

ترجمة اإلستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات على أرض الواقع وتقييم أدائها والنتائج المحققة في ضوء المسـتجدات   .1

ذات العالقة مع إيالء أهمية خاصة للتعاون الميداني وتنسـيق الجهـود علـى كافـة      تنفيذيةالليات اآل طويرالدولية وت

 المستويات؛

التقدم لتقييم خاصة بين الدول التي تربطها حدود مشتركة  قاءات دورية ألجهزة مكافحة المخدراتلتنظيم اإلستمرار في  .2

من الممارسـات   واالستفادةكل المعترضة والنجاحات المحققة بحث المشامكافحة المخدرات والمحرز في تنفيذ سياسات 

 ؛وتبادل الزيارات الميدانية بين المعنيين في إطار تفعيل التعاون الميداني الواعدة بهدف الوصول إلى حلول عملية

بهـدف  ) كـل ثالثـة سـنوات   (تقييم مدى فاعلية اإلستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات وآليات تنفيذها بصفة دورية  .3

 .المستجدة وأولويات التعاون الميداني لالحتياجات استجابةفي تطويرها  االستمرار

  
  التعاون والتنسيقتفعيل  .ثانيا

  
  :جراءات العملإ      

مع إيالء أهمية خاصة لعمليات التسـليم   في الدول العربية تشريعياً وتنظيمياً وعملياً األمنيةالتدابير واإلجراءات  تطوير .1

 ؛بما في ذلك تضمين هذا الموضوع في القوانين الوطنية المراقب

ن اإلقليمي في بلدان المصدر التي يشـكل  تعيين ضباط إتصال في مجال مكافحة المخدرات على المستوى الثنائي أو دو .2

فيها اإلتجار غير المشروع بالمخدرات خطراً كبيراً على الدول المتضررة حسب اإلمكانيات المتاحـة للدولـة بهـدف    

 تيسير جمع األدلة والمعلومات المتعلقة بالجماعات المنخرطة في اإلتجار بالمخدرات ومالحقتها قضائياً؛

بهدف تجميع وحفظ وتوثيق المعلومـات  ) بنك معلومات جنائية(ة جنائية على المستوى اإلقليمي إنشاء منظومة معلوماتي .3

الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات بحيث يتم ربطها بمختلف أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربيـة بمـا فـي ذلـك     

 المعلومات المتعلقة بنشاط الجريمة المنظمة واإلرهاب وغسل األموال؛

وتحليل  تعاطي المخدرات واإلدمان عليهاالمتعلقة ب ء قواعد بيانات على المستوى الوطني بهدف تجميع اإلحصائياتإنشا .4

 وصنع السياسات؛ واإلستفادة بها في صنع القراراتاإلحصائيات هذه 

د وتبـادل  السعي نحو توحيد منهج جمع المعلومات التي توفرها أجهزة إنفاذ القانون وتبادلهـا بصـورة آنيـة وإعـدا     .5

المنشورات األمنية ونشر المعلومات والدراسات ونتائج األبحاث خاصة المتعلقة بالتعاون الميداني الهادف إلى مكافحـة  

 اإلتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود؛
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 -:آنها خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التاليةتبادل المعلومات في  .6

 نقل وتهريب وتجارة المخدرات؛ •

 طرق الحديثة لتهريب المخدرات؛الاط ونماألمسار وال •

 السالئف الكيميائية وغسل األموال؛تسريب   •

 بها؛اإلحصائيات المرتبطة بأنواع المواد المخدرة المنتشرة وجرائم المخدرات التي يتم ارتكا •

 .تبادل المعلومات عن معامل إنتاج المخدرات •

والتلكس للتواصل بغرض تبادل المعلومات الخاصـة   اإللكترونيالبريد والتليفون، وتأمين قنوات إتصال مثل الفاكس،  .7

 المتعلقة بها؛ اإلجراميةبالمخدرات واألنشطة 

 وبرنامج آفاق المعرفة أعدته شرطة دبي الذي) البورصة األمنية(  اإلستفادة من برنامج قياس الوضع األمني للمخدرات .8

 وذلك عن طريق عقـد دورات تدريبيـة   ل التخطيط اإلستراتيجي واإلدارةحو وبرامج الكلية اإللكترونية للجودة الشاملة

 هذا البرنامج؛ استعمالفي الدول العربية التي ترغب في  إلكترونية

للمعلومات المطلوبة وحفظها وتوثيقها بحيث تسـتعمل   احتوائهاالتحقيق في قضايا المخدرات بما يكفل  استماراتتوحيد  .9

 ؛بها حسبما تتطلب الحاجة واالستفادةلجمع المعلومات كمرجعية أساسية 

دعم المركز الخليجي للمعلومات الجنائية كجهاز تنسيق لإلتصال وتحليل وتبادل المعلومات الميدانية وتنظيم العمليـات   .10

لمعنيـة  في تعزيز التعاون بين األجهزة الكي يساهم في إطار واليته المشتركة الذي تستضيفه دولة قطر وتطوير عمله 

  .اتبمكافحة المخدر

  تعزيز التعاون عبر الحدود للسيطرة على المخدرات .ثالثاً
  

  :العمل إجراءات     
  

ـ  واسـتخدام دلة المرتبطة بها بما في ذلك جمع األ التحري حول عمليات التهريب والجرائمعمليات التعاون في  .1 ائل وس

 تكنولوجيات التحري المتطورة؛

 موحد؛ إجراءاتنظام  وإنشاءيتعلق بالقيام بعمليات التسليم المراقب المشترك  المساعدة المتبادلة فيما .2

راضي الجانب اآلخر وتوفير الملفات التـي تحتـوي   أحد الطرفين في أتبادل المعلومات في وقتها عند توقيف مواطني  .3

 ات الضرورية عن هؤالء المضبوطين؛على المعلوم

 ؛دول المتجاورةإدارات المخدرات بين التسهيل حركة ضباط  .4

 :كاألتي إقليمية ودون إقليمية عقد لقاءات .5

i.   التسليم المراقب؛ المستوى لتحديد النشاطات المشتركة حول الدورات التدريبية وعملياتللمدراء رفيعي 
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ii.  المتخصصة بـين وحـدات مكافحـة     باالتصاالتليات خاصة آعلى التعاون عبر الحدود ووضع  للمسئولين

 حدود؛صة بالالمخدرات الخا

iii. البحث عن المخدرات؛ وأساليبتشخيص لضباط المعابر والحدود والجمارك حول وسائل ال 

iv. م بتنفيذ عمليات التسليم المراقب؛وللفرق الميدانية التي تق 

v.  ات والخبرة في مجال فحص المخدرات؛لتبادل المعلوم الجنائيةلمدراء المعامل 

الكيماوية على المستوى الوطني واإلقليمي ومالحقة األشخاص  وتصدير وبيع السالئف استيرادوضع نظام رقابي على  .6

 .لسالئف وصنعها ومالحقتهم قضائياًالمنخرطين في تسريب هذه ا

  تنمية الموارد البشرية والتدريب . رابعاً

  :إجراءات العمل   

وذلك عـن   مكافحة المخدرات تفعيل التعاون العربي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية لرفع كفاءة وأداء أجهزة    .1

 واالستفادةطريق خلق منهج موحد للتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة المخدرات وإتباع منهج التدريب المتخصص 

وجامعة نايف  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةشرطة دبي و وفرهتمن المساعدة التقنية في هذا المجال الذي 

مع إيالء أهمية خاصة للدول التي تعـاني مـن نـدرة     نية ومراكز التدريب المتخصصة في بعض الدول العربيةللعلوم األم

 اإلمكانيات؛

يطلب من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدول المانحة إيالء أهمية خاصة للمنطقة العربية وذلك عـن   .2

   ادة الدعم والمساعدات التقنية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة؛ قني وزيطريق تكثيف النشاطات المتعلقة بالتعاون الت

 يلية لدى ضباط مكافحة المخـدرات ذو من الخبرات األكاديمية والخبرات العم االستفادةتشجيع مختلف الكليات األمنية على  .3

 ؛إلثراء ورش العمل والحلقات التدريبية في هذا المجالالخبرة والمعرفة 

زرع عناصر أمنية بـين  السماح ألجهزة المكافحة في  لدول العربية على إتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية من شأنهاتشجيع ا .4

      .)تشريع التحريض السلبي(شبكات المخدرات بهدف التقصي عن نشاطاتهم وجمع أكبر قدر من المعلومات عن أنشطتهم 

  م العربي دور اإلعالالتوعية والوقاية من المخدرات و. خامساً

  :إجراءات العمل   

تفعيل دور المؤسسات اإلعالمية العربية وتوحيد الرسالة اإلعالمية في مجال مكافحة المخدرات وخفض الطلب عليها وذلك  .1

  وتوفير دورات تدريبية لإلعالميين؛دور الفضائيات استغالال أمثالً  واستغاللعن طريق تنفيذ حمالت إعالمية هادفة 

التوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع بما في ذلك المدارس والجامعات وكـذلك القطـاع الخـاص     تكثيف الحمالت .2

وتشجيع العمل التطوعي وتنمية الوازع الديني وغرس القيم األخالقية عن طريق تبسيط المواد التوعوية ومخاطبـة الفئـات   

من برنامج حمـاة المسـتقبل    واالستفادة) اإلنترنت(قودية الشبكة العن استعمالالمستهدفة بطرق مبتكرة وخالقة بما في ذلك 
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المتاح لكافة الدول الدولي الذي تنفذه شرطة دبي بالتعاون مع األمم المتحدة وجهات دولية أخرى مثل منظمة الصحة العالمية 

   ؛العربية

فة العـاملين  اتوزيعها على ك واإلدمان عليها يتم المخدرات السعي من اجل تأسيس مجلة أمنية عربية متخصصة في قضايا .3

  .في مجال مكافحة المخدرات

  

  متابعة تنفيذ التوصيات. سادساً

  :إجراءات العمل   

بالمملكة العربية السعودية واإلدارة العامة لمكافحـة  العامة لمكافحة المخدرات  المديريةتشكيل لجنة متابعة بعضوية كل من  .1

مكافحة المخـدرات بالمملكـة    إدارةو حة المخدرات في الجمهورية اللبنانيةومكتب مكافالمخدرات بجمهورية مصر العربية 

بهدف متابعة تنفيذ بيان دبي بما في ذلك التنسيق مع األمانة العامة لمجلس وزراء  وممثل عن شرطة دبي األردنية الهاشمية

 المشترك؛ االهتماموالجهات المعنية األخرى حول المسائل ذات  الداخلية العرب

للشرق األوسط وشمال أفريقيا وشرطة دبي، في إطار  من مكتب األمم المتحدة اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمةيطلب  .2

تنفيذ البرنامج التدريبي التوعوي لألجهزة العربية لمكافحة المخدرات، تنظيم دورات وورش عمل تدريبية كمسـاهمة فـي   

 ؛ية الراغبة في اإلستفادة من هذه الدوراتبالتنسيق والتعاون مع الدول العرب تفعيل بيان دبي

حول أن يقوم مكتب األمم المتحدة اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال أفريقيا بإعداد برنامج عربي  .3

 ياجـات الحتبحيث يسـتجيب   سبل تعزيز التعاون الميداني بين أجهزة مكافحة المخدرات بالتشاور مع الدول العربية المعنية

 وأولويات هذه الدول؛

إلـى النـدوة    يقوم مكتب األمم المتحدة اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال أفريقيا بتقديم تقريـر  .4

بالتعـاون والتنسـيق مـع     العربية الثانية للتخطيط والتعاون اإلستراتيجي في مجال مكافحة المخدرات حول تنفيذ بيان دبي

      .امة مجلس وزراء الداخلية العرباألمانة الع

  
  


