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  جلنة املخدرات
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢- ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت) ب( ٧البند 

  :بذلك والتدابري ذات الصلةعلى حنو غري مشروع االجتار باملخدرات وعرضها 
      غري املشروععرض املخدرات احلد من  

    غري املشروعة دراترة من عبور املختقدمي املساعدة إىل الدول املتضر    
    تقرير املدير التنفيذي    

 ملخص 
تقدمي "املعنون  ٥١/٧اعتمدت جلنة املخدرات، يف دورا احلادية واخلمسني، القرار   

، الذي دعت فيه اللجنة "املساعدة إىل الدول املتضررة من عبور املخدرات غري املشروعة
لة أمور أخرى، إىل تعزيز تعاوا يف دول العبور وبلدان املقصد وبلدان املنشأ، ضمن مج

جماالت مراقبة احلدود وتبادل املساعدة القانونية وإنفاذ القوانني وتبادل املعلومات وخفض 
ويف القرار نفسه، دعت اللجنة الدول األعضاء ومكتب األمم املتحدة املعين . الطلب

لتقين إىل الدول املتضررة من باملخدرات واجلرمية إىل تعزيز مبادرات تقدمي املساعدة والدعم ا
اللجنة املؤسسات املالية الدولية على توفري دعم مايل  وحثَّتعبور املخدرات غري املشروعة؛ 

رة من مرور املخدرات غري املشروعة عرب أقاليمها؛ وطلبت إىل املدير التنفيذي للدول املتضر
ا الثالثة واخلمسني تقريراللمكتب أن يقدعن تنفيذ ذلك القرار م إليها يف دور.  

  ن هذا التقرير ما قد٥١/٧مته الدول األعضاء من معلومات عن تنفيذها للقرار ويتضم.   

                                                           
  *  E/CN.7/2010/1.  
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  احملتويات
الصفحة الفقرات    

 ٣ ١..............................................................................  مقدمة-أوال
مة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية التعاون الدويل واملساعدة املقد-ثانيا

 ٣ ١٠- ٢............................... رة من عبور املخدرات غري املشروعةتضرإىل الدول امل
  من عبور املخدرات ملساعدة الدول املتضررةاجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء -ثالثا

 ٧ ١٤-١١...................................................................  غري املشروعة
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   مقدمة    -أوال
تقدمي "املعنون  ٥١/٧ها قراريف  جلنة املخدرات يف دورا احلادية واخلمسني،دعت   - ١

دول العبور وبلدان املقصد ، "رة من عبور املخدرات غري املشروعةاملساعدة إىل الدول املتضر
يف جماالت مراقبة احلدود وتبادل  تعاوا إىل تعزيز ، ضمن مجلة أمور أخرى،وبلدان املنشأ

نظمها يتسق مع  مبا، وتبادل املعلومات وخفض الطلباملساعدة القانونية وإنفاذ القوانني 
. والترويج لهالتعاون  ذلكدعم  إىلل الدول األعضاء ودعت ك ،القانونية واإلدارية الوطنية

ويف القرار نفسه، دعت اللجنة الدول األعضاء ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
ررة من مبادرات تقدمي املساعدة والدعم التقين إىل الدول املتضواجلرمية إىل مواصلة تعزيز 

عبور املخدرات غري املشروعة، وال سيما البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، 
الدول األعضاء واجلهات املاحنة األخرى إىل تقدمي تربعات خارجة عن امليزانية  تدعكما 

دولية على املؤسسات املالية ال؛ وحثَّت وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاا ،لتلك األغراض
؛ ليمهااقأتقدمي الدعم املايل إىل الدول املتضررة من مرور املخدرات غري املشروعة عرب 

الثالثة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ ذلك  إىل املدير التنفيذي أن يقدم إليها يف دورا وطلبت
 طلب ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٥وقد أُرسلت مذكرة شفوية إىل الدول األعضاء يف . القرار

ويتضمن هذا التقرير ما . ٥١/٧فيها تقدمي معلومات عن جهودها الرامية إىل تنفيذ القرار 
  .قدمته الدول األعضاء من معلومات ذا الشأن

    
التعاون الدويل واملساعدة املقدمة من مكتب األمم املتحدة املعين  - ثانيا  

رة من عبور املخدراتباملخدرات واجلرمية إىل الدول املتضر  
     املشروعةغري
٢ -  دعما مباشرا إىل ) املكتب(م مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يقد

وال سيما البلدان النامية والبلدان ذات رة من عبور املخدرات غري املشروعة، الدول املتضر
قر ويف ذها خرباؤه العاملون يف املمن خالل براجمه التقنية اليت ينفّ االقتصادات االنتقالية،

ويسلَّط الضوء يف هذا التقرير على بعض التطورات الرئيسية اليت حدثت . املكاتب امليدانية
 .منذ التقرير املقدم إىل اللجنة يف دورا اخلمسني

، الذي تضيفه املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى انتقلفقد   - ٣
ويدعم املركز، الذي . إىل العمل بشكل كامل حكومة كازاخستان، من املرحلة التجريبية

أنشئ كمبادرة من املكتب لتقدمي املساعدة التقنية من أجل تسهيل تبادل املعلومات وحتليل 
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االجتار باملخدرات، تنسيق األنشطة العملياتية اليت تضطلع ا أجهزة إنفاذ القوانني يف االحتاد 
. طاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستانالروسي وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان و

 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٩وافتتح املركز رمسيا يف 

٤ -  ر املركز دوره اإلقليمي وأقام تعاوناً غري رمسي مع عدة جهات منها منظمات وقد طو
) يوروبولال( مكتب الشرطة األورويبو) نتربولاإل( املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيةدولية مثل 

وأجهزة إنفاذ القانون املختصة يف الدول األوروبية والواليات املتحدة  نظمة العاملية للجماركاملو
 نتربولاإلوبدأ العمل إلضفاء الصفة الرمسية على اتفاقات التعاون الثنائية مع . األمريكية وكندا

ركز، ومن منصات االتصال اليت تدعم عمليات امل. املنظمة العاملية للجماركو يوروبولوال
وتدعم بالتايل تبادل أعضاء املركز املعلومات مع أملايت ومجيع أحناء املنطقة، منصتا ختاطب 

التابعة للمنظمة  CEN COMM-2 شبكة اإلنفاذ اجلمركيو I-24/7رتان، مها نظام إنتربول مشفّ
إليه، وأنشئت يف املركز قواعد بيانات داخلية مستمدة من التقارير املقدمة . العاملية للجمارك

نشرة إعالمية وحتليلية حول  ٤٠زع أكثر من وو. وبدأ املركز نشر تقارير حتليلية استراتيجية
  .جهة متلقية ٥٠٠خمتلف جوانب االجتار غري املشروع باملخدرات على 

٥ -  ى الدور الذي يضطلع به املركز يف التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون إىل تفكيك وأد
. اهلريوينكيلوغرام من  ٢٠٠تهريب اهلريوين وإىل ضبط ما يربو على قناة عرب وطنية ل ١٢

وأسهم املركز أيضاً يف التدريب العملي على إنفاذ القانون من خالل مترين قائم على حماكاة 
لعملية تسليم مراقب ملخدرات غري مشروعة، شاركت فيه أوزبكستان وطاجيكستان " آنية"

ذا التمرين املشاكل العملية اليت تواجهها أجهزة إنفاذ وتناول ه. وقريغيزستان وكازاخستان
القانون، مثل التخطيط إلجراء عمليات مشتركة، ومناولة األدلة وإجراءات التسليم والتسلُّم، 
. واإلبقاء على الرقابة من بلد آلخر، وضمان التبادل اآلين للمعلومات يف مجيع مراحل العملية

  .الساعة ٢٤أثناء العملية، عامال على نوبات مدة كل منها  وقد أدى املركز دور مركز التنسيق
الربنامج العاملي ملراقبة ومتثل الشراكة بني املكتب واملنظمة العاملية للجمارك، يف إطار   - ٦

وقد واصل . ، مبادرة أخرى يف جمال املساعدة التقنية تقدم دعما عمليا لدول العبوراحلاويات
ب التوقعات ومبا يتجاوزها، ويعود الفضل الكبري يف ذلك برنامج احلاويات أداء عمله حس

إىل التفاين واحلماس الشديد الذي أبداه موظفو وموظفات الوحدات املشتركة ملراقبة املوانئ، 
اليت أنشأها املشروع يف كل موقع، والذين استخدموا بطريقة فعالة املهارات املهنية اجلديدة 

وحققت هذه املبادرة نتائج . لتقنية اليت قدمها املكتباليت اكتسبوها من خالل املساعدة ا
ملحوظة يف اعتراض احلاويات البحرية اليت تنقل املخدرات غري املشروعة والكيمياويات 
املسربة ووسعت نطاق فعاليتها لتشمل جماالت أخرى للجرمية املنظمة، مما أفضى إىل كشف 
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ض وملواد خطرة وضارة بالبيئة، عمليات شحن غري املشروع ألنواع مهددة باالنقرا
وقد توسع برنامج احلاويات من مواقعه . وعمليات احتيال وحماوالت رب من الضرائب

. إىل مواقع جديدة يف باكستان والسنغال وغانا ٢٠٠٦التجريبية املوجودة يف إكوادور عام 
اشر، إىل انضمام بنما وكوستاريكا إىل شبكة االتصال احلاسويب املب ٢٠٠٩وشهد عام 

بنن (جانب ست دول أخرى يف أمريكا الالتينية والكاريبـي، وإنشاء مواقع جديدة يف أفريقيا 
ألبانيا واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا (ويف البلقان ) وتوغو والرأس األخضر ومايل

 ، مع قيام املفوضية)تركمانستان(ويف آسيا الوسطى ) اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا
أذربيجان وأفغانستان وكازاخستان (األوروبية بتمويل بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

ويشكل نقل املهارات . ٢٠١٠املستهدفة باملساعدة يف عام ) ومجهورية إيران اإلسالمية
والقدرات املهنية عنصرا أساسيا من املساعدة التقنية املقدمة، ويعزز هذا العنصر مبعدات تقنية 

التابعة للمنظمة  CEN COMM)(تصال مشفرة من خالل شبكة اإلنفاذ اجلمركي ومنصة ا
ونتيجة لذلك، متكَّنت شبكة متوسعة من الفنيني املتخصصني يف إنفاذ . العاملية للجمارك

القانون الذين يعملون يف جمال توسيم احلاويات واختيارها وتفتيشها من توصيل معلومات 
كيلوغراما من اهلريوين يف غواندونغ، مثال،  ١٥٠ذا ضبط وأتاح ه. واستخبارات عملياتية

وميكن تكرار هذا التدبري . نتيجة ملعلومات عن حاويات مشبوهة أبلغها زمالء يف كاراتشي
  .اإلنفاذي للقانون يوميا يف خمتلف أحناء العامل

 وميثل بناء شبكات الدعم اإلقليمية عنصراً آخر من تدابري التصدي اليت يقوم ا  - ٧
ومن خالل برنامج مساعدة تقنية يستهدف التعاون يف جمايل إنفاذ القانون وتبادل . املكتب

املعلومات من أجل مكافحة االجتار بالكوكايني وميتد من أمريكا الالتينية إىل أفريقيا، يعمل 
املكتب مع سلطات إكوادور والربازيل وبريو وتوغو والرأس األخضر والسنغال وغامبيا 

وكولومبيا واملكسيك على إنشاء ) البوليفارية -مجهورية (بيساو وفنـزويال - نياوغانا وغي
شبكة عملياتية عرب احمليط األطلسي تضم شركاء يف إنفاذ القانون تستهدف االجتار 

أبريل /وقد وفَّر هذا الربنامج التقين، الذي بدأ يف نيسان. بالكوكايني على وجه التحديد
كن ألجهزة إنفاذ القانون يف القارتني من خالهلا أن توصل ، منصة اتصال مشفرة مي٢٠٠٧

وإضافة إىل ذلك، يقدم الربنامج دعماً . معلومات واستخبارات عن أنشطة عصابات االجتار
لتعزيز قدرة بلدان أمريكا الالتينية وغرب أفريقيا املشاركة فيه على اعتراض شحنات 

ية املضادة، من خالل إقامة الشبكات والتدريب املخدرات، مبا يف ذلك تعزيز تدابريها العمليات
مركز حتليل ويدعم املكتب إدماج هذه املساعدة اخلاصة باملشاريع مع عمل . وتوفري املعدات

عن طريق البحر، الكائن يف  العمليات ملكافحة ريب املخدرات االستخبارات وتنسيق
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جنب من أجل حتقيق نتائج لشبونة، ويعمل املكتب واملركز يف الوقت احلاضر جنبا إىل 
  .عملياتية مشتركة

ويظل االرتقاء باملهارات التقنية ووضع املعايري املهنية عنصرا أساسيا يف برنامج بناء   - ٨
ففيما خيص دول العبور، يتطلب اعتراض املخدرات اليت متر عرب . القدرات يف املكتب

وتدريب تضاهي ما لدى  أقاليمها حصول أجهزا املكلفة بإنفاذ القانون على مهارات
 ٥٢وقد عممت مبادرة املكتب اخلاصة بالتدريب احلاسويب يف . جرياا وشركائها التجاريني

ويوفر الربنامج تدريباً على إنفاذ قانون املخدرات يشمل . موقع ٣٠٠بلدا على أكثر من 
طائفة عريضة من جماالت خفض العرض األساسية، مثل التعرف على املخدرات غري 

شروعة، ومراقبة السالئف واختبارها، وإدارة احلدود، وتقييم املخاطر، وتطوير امل
واستفاد من هذا الشكل من . االستخبارات، وتقنيات التفتيش، ومكافحة غسل األموال

موظف من موظفي أجهزة إنفاذ القانون ويزداد عدد أولئك  ٣٠  ٠٠٠التدريب ما يزيد على 
، أصبحت أجهزة إنفاذ القانون يف مجيع املناطق أكثر قدرة ونتيجة لذلك. املستفيدين سنوياً

على العمل معاً بطريقة تعاونية وعلى الصعيد العمليايت، من خالل فهم مشترك للمصطلحات 
ومواكبة . واملمارسات واإلجراءات اليت يوفرها منهاج املكتب التدريبـي املعتمد من اجلميع

قدما يف عشرة جماالت جديدة من منهج التدريب الحتياجات الدول األعضاء، ميضي املكتب 
احلاسويب، تشمل توسيم احلاويات البحرية، وتعزيز النـزاهة واألخالقيات املهنية، ومكافحة 
اجلرائم املتصلة باهلوية، ووضع إرشادات ألوائل معايين مسرح اجلرمية، وتوعية موظفي أجهزة 

  .يف جرائم الفضاء احلاسويب إنفاذ القانون بشؤون األيدز وفريوسه، والتحقيق
، تبدأ يف عام إدارة احلدود اجلويةجمال يف إىل الدول مساعدة كتب وسوف يقدم امل  - ٩

مبادرة جديدة تركز على بناء مثة و. على مدى السنوات الثالث املقبلةتنفذ و ٢٠١٠
ه توجس، "Aircop" ى مشروعتسميف املطارات الدولية،  االعتراضالقدرات ومهارات 

ني القانون العامل ملوظفي أجهزة إنفاذاملهارات املهنية حتسني  مة يف إطارها حنوقداملاملساعدة 
للتعاون شراكات جديدة إقامة و، مارسات عمل جديدةمب األخذودعم  ،يف املطارات
جا مماثال للذي تتبعه مبادرة املكتب هذا املشروع ويتبع . األجهزة العاملة هناكع العمليايت م

مطارات دولية يف الربازيل واملغرب  ١٠ويف البداية ستقوم . العاملية ملراقبة احلاويات البحرية
يف املطارات، تكون مدربة  معنية باالعتراضمشتركة بإنشاء فرق عمل وغرب أفريقيا 

 آنياًدرة على نقل املعلومات قان ستكووبذلك، . اتصال مشفرةشبكة ومترابطة معاً بواسطة 
املثرية للقلق، شحنات الواملثريين لالهتمام الركاب ن يف املطارات ع العملياتبني مراكز 

وضح صورة أعلى رسم عا متخصصني فنيني موثوقني يعملون متبادل املعلومات بني وعلى 
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 .كافة العاملرجاء يف أيف مجيع أحناء القارة وغري املشروعة  ريب املخدراتعن الضالعني يف 
يد العون واملنظمة العاملية للجمارك ) اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية وستمد 

  .التقينبتوفري اخلربة الفنية والدعم  تنفيذ هذه املبادرة لمكتب يفل
ا إليفاد املرشدين برناجم ،كتبالتابع للم ،الربنامج العاملي ملكافحة غسل األموالويوفر   -١٠
التصدي لغسل جمال يف أكثر تعمقا مستدامة تزويدها مبساعدة  لدول األعضاء دفىل اإ

 ١٢ملدة تصل إىل إىل الدول الطالبة  اكبارربنامج خرباء ويوفد ال. األموال ومتويل اإلرهاب
متويل /تسيري قضايا غسل األموالاملشورة بشأن إسداء و تدريب املوظفنيكي يتولوا شهرا 

ويوجد املرشدون . إنشاء مؤسسات مثل وحدات االستخبارات املاليةأن اإلرهابيني وبش
، يف كل من نريويب وناميبيا وباالو والسنغال وتونغا وفييت نام وآسيا الوسطىمكتب التابعون لل

ويوفر املرشدون، خالل عملهم، . تقدمي الدعم التقينعن كل منهم مسؤولية إقليمية ويتوىل 
إىل  األجهزة احلكوميةحتتاج تقنيا،  املعقَّدفي هذا اال ف". املمارسةب التعلُّم"تدريباً يعزز 

باالقتداء ومن  التعلُّملفترة أطول، لكي يتمكّن موظفوها من وبناء القدرات  عندمساعدة عملية 
لنهوج بديال وتوفر مبادرة إيفاد املرشدين . اليت يكتسبوا إىل زمالئهمالفنية اخلربة نقل 

هذا النهج أن كتب وقد رأى امل. فصول دراسية مثل تلك اليت تقدم يفيدية، التدريب التقل
ألن اإلرهاب، مكافحة متويل /مكافحة غسل األموال مناسب على وجه اخلصوص يف جمال

ة لتقنياملعايري الدولية ولكنها تفتقر إىل اخلربة اكثرية ترزح حتت ضغط اتباع  هناك دوالً أعضاء
يزود الربنامج العاملي ملكافحة غسل إضافة إىل ذلك، و .بسهولةألمر ا االالزمة ملتابعة هذ
ي أجهزة إنفاذ القانون، وموظفالعامة  املتمرسني من أعضاء النيابة ،لمكتباألموال، التابع ل
أحد البلدان املتلقية بالتدريب على الشؤون العملياتية العمل مع نظرائهم يف القادرين على 

  .املالية والتحقيق فيها اجلرائم ميدان كشفربات وطنية يف خاليومية، دف تكوين 
    

   ملساعدة الدول املتضررةاجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء   - ثالثا  
    من عبور املخدرات غري املشروعة

األمانة إىل اليت وجهتها ، ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٥املذكرة الشفوية املؤرخة إثر   -١١
عن معلومات ، ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٦ا أن تقدم، حبلول طالبة إليهالدول األعضاء 

من االحتاد الروسي واألردن وإكوادور وردت ردود ، ٥١/٧جلنة املخدرات ها لقرار تنفيذ
والسنغال واجلمهورية العربية السورية وبيالروس وتوغو وتونس  والبوسنة واهلرسكوأملانيا 

املقدمة املتعددة األطراف  ةاإلبالغ عن املساعدانب وإىل ج. ولبنان ومالطة واملغرب وميامنار
لى األمانة عدد من الدول األعضاء إىل دول العبور، من خالل األمم املتحدة تضمنت ردود ع
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فذكرت . على الصعيدين احمللي والثنائيمعلومات عن تدابري التصدي اليت قامت ا 
أا ، اكرانيا ومجهورية مولدوفتعاون اإلقليمي مع أوللإطار بيالروس، اليت تعمل ضمن 

قدرات وإنفاذ القانون ومهارات التحقيق لدى موظفي أجهزة التشريعات الوطنية دعمت 
املترابطة األخرى جمموعة واسعة من املبادرات اختذت و التحاليل اجلنائية،وخدمات  نياحمللل
وثيق العن عملها أبلغت  فقدالبوسنة واهلرسك أما . ةغري املشروعباملخدرات كافحة االجتار مل
 لنقاط احلدودية لدخولل عن تقييدجنوب شرق أوروبا، و املركز التابع ملبادرة التعاون يف مع

عن إنشاء احلدودية، و البلدإجراء تقييم للمخاطر يف معابر عن ، وبصورة رمسيةالسالئف 
ونظم  .يف اجتاره باملخدراتمشتبه تتضمن معلومات عن كل شخص وطنية قاعدة بيانات 

  .سبانياإ تعاون ثنائي مع يفالتقنية  وأدخل حتسينات على املعداتدورات تدريبية املكتب 
 ئهاإبرام اتفاقات تعاون ثنائي مع شركايف  هاجهودجناح كوادور عن وأبلغت إ  -١٢

ضوابط  وعن عملها على تدعيم ة،مكافحة االجتار باملخدرات غري املشروع اآلنديني من أجل
االحتاد ممولة من  ملراقبة السالئفمبادرة إقليمية يف ن مشاركتها وع، احلدودالرقابة على 

 ،لمساعدة الثنائية واملتعددة األطرافلواسعة النطاق ا عن براجمها الأملانيوأبلغت . األورويب
 ةاإلقليميوذكرت أملانيا أا دعمت التدابري . التقنية املساعداتواسعة من شمل طائفة اليت ت

يف و. أللبانيا خاصةمساعدة مع تقدمي  ،جنوب شرق أوروباجتار غري املشروع يف للتصدي لال
ة لدول خاصمساعدة تقدمي إنفاذ القانون، مع ، دعمت أملانيا بناء القدرات يف جمال أفريقيا

تركز على مبادرات ) يكواسإ(فريقيا أاحتاد ر مانو واجلماعة االقتصادية لدول غرب 
 ووسع ألفغانستانبرناجمي دعم قُدم يف منطقة جنوب غرب آسيا، و. التعاون عرب احلدود

وأبلغ . احلدود إدارةبناء القدرات يف جمال شمل يآسيا الوسطى لدول إىل نطاقه خارجها 
وأشار راقبة السالئف، التشريعات اخلاصة مب وتدعيملتحديث تخذة األردن عن اخلطوات امل

جمال تستفيد من مساعدة تقنية يف ذلك ميكن أن أجهزته املعنية بأن إىل يف الوقت نفسه 
تدابريها حكومة لبنان أن وذكرت . الرقابية األكثر تشدداًضوابط التنفيذ الشامل لتلك ال

بني السلطات أوثق قيق تنسيق من أجل حت األجهزةتعزيز التعاون بني اشتملت على  املضادة
على تركيز خاص يف هذا الصدد ىل ويو. مكافحة املخدرات غري املشروعةميدان يف املعنية 

  .الربية والبحرية واجلويةلبنان عند حدود عمليات الواإلجراءات 
البضائع العابرة اليت تدخل وخترج بشأن  اخلاصة اليت متارسهاعن اليقظة  ةمالطوأفادت   -١٣

استفادت من العمل  ةالسلطات يف مالطوذكرت أن . حلاوياتالشحن احلرة عن طريق حمطتها 
الشحنات عن االحتاد األورويب يف جمال تبادل املعلومات  دول معوتعاوين وثيق حنو  على

لتعزيز التعاون مع املتخذة  املبادرات عن حكومة املغربوأفادت . املثريين لالهتمامواألشخاص 
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لمنظمة البلد املضيف للمكتب اإلقليمي ل وه املغربو. على الصعيد اإلقليميالدول ااورة و
االستخبارات مبادرة مركز حتليل إىل نضمام يف سبيله لال ووهال أفريقيا، يف مشجمارك للية العامل

مركز نه عضو مساهم يف إعن طريق البحر، كما  العمليات ملكافحة ريب املخدرات وتنسيق
املغرب  ليف خطوة ثنائية، شكّو. التنسيق ملكافحة املخدرات يف منطقة البحر األبيض املتوسط

يف ، فقد شاركت ميامنارأما . من أجل توثيق التنسيق بينهماكافحة املخدرات يا جلنة ملوإسبان
تب اتصال امكمبادرة رمسية إلنشاء من خالل اراا برنامج لتعزيز التعاون عرب احلدود مع ج

مجهورية تايلند واحلدود مع  امتدادعلى سبعة مكاتب املبادرة وأُنشئت يف إطار هذه . ةحدودي
كما . من املخدرات غري املشروعةى هذا إىل ضبط الكثري الصني، وأددميقراطية الشعبية والو ال

حلكومة اتفاقات ثنائية للتعاون مع عدد من شركائها التجاريني الرئيسيني يف منطقة أبرمت ا
تابعة قوة رد سريع إنشاء  الروسياليت اختذها االحتاد ومن بني التدابري . جنوب شرق آسيا

العسكرية والقوات اخلاصة من القوات تضم وحدات مشتركة  عاهدة األمن اجلماعينظمة ممل
وقامت . يف عمليات مكافحة املخدراتوتستخدمها دول املشاركة يف النفاذ القانون وأجهزة إ

االجتار غري اليت تستهدف " كانال"عملية تنفيذ  أيضاً بتنسيقمنظمة معاهدة األمن اجلماعي 
لدول تصدي اخطوات عملية لتعزيز واختذت االحتاد الروسي، يف وسطى واملشروع عرب آسيا ال

إعالمية قاعدة بيانات كما بدأ العمل على إنشاء  .اوالت غسل األموالمجاعياً حملاملشاركة 
يف سلطات االحتاد الروسي واضطلعت كافحة املخدرات، الدائرة االحتادية ملطار ضمن إمتكاملة 

مبا عمليات التسليم املراقب مع سلطات خمتصة يف آسيا الوسطى، من الوقت نفسه بتنفيذ عدد 
كافحة االجتار غري العمليايت ملالتعاون والتنسيق وتدعيم ستباقية لتوسيع المع سياستها ا يتماشى

  .املشروع باملخدرات
، تتبادل زارة الداخليةضمن إطار واملختصة أجهزا أن وأفادت حكومة السنغال ب  -١٤

خصوصا األجهزة التابعة ، وقانون الغربيةإنفاذ الأجهزة مع عملياتية  ماتمعلوبانتظام 
اجلمهورية العربية أما . يرلندا الشماليةإفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإلسبانيا و
وأا  ،حدات متخصصة للتحقيق يف جرائم املخدراتفقد أبلغت عن إنشاء والسورية 

تبادل املعلومات ميدان  ل ااورة والشركاء اإلقليميني يفتتعاون بشكل وثيق مع الدو
 االجتار غري املشروعأنشطة يف  الضالعنياعتراض من أجل  العملياتيةواالستخبارات 

 وطنية متكاملةخطة عمل  ٢٠٠٩عام بأا اعتمدت يف وأفادت توغو . ومالحقتهم قضائياً
حملياً ودولياً على رة البلد على العمل عزز قدت ، من شأا أنواجلرميةملكافحة املخدرات 

  مشروعكل من توغو مشاركتها يف وأبرزت . مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات
"Aircop "لمكتب والتعاون الدويل لاإلقليمية  بادراتاملحلاويات ووالربنامج العاملي ملراقبة ا

، وأبدت التزامها بدعم تلك يافريقأىل إالكوكايني من أمريكا الالتينية ريب مكافحة على 
األمانة بأن الشرطة الوطنية واحلرس الوطين تونس بلغت وأ. املشاريع والربامج واملبادرات
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أما ، وإنفاذا صارما الرقابة على املخدرات غري املشروعةيعمالن على إنفاذ ضوابط 
واليت اجلرائم  علومات والتحليالت املستمدة من التحقيق يف تلكيستعينان يف عملهما بامل

  .قليميني والدولينيلشركاء اإلتتلقاها من ا
    

    التوصيات  -رابعا  
على أن تتخذ خطوات إلبرام اتفاقات ثنائية للتعاون مع ينبغي تشجيع احلكومات   -١٥

تبادل املعلومات بني  تعجيلالدول ااورة والشركاء التجاريني الرئيسيني ترمي حتديدا إىل 
مل  نإالواردة منها،  وتلبية طلبات املساعدة القضائية وأجهزانفاذ القوانني أجهزا املعنية بإ

  .فعلت ذلكتكن قد 
طلبات العاجلة مب اخلاصةاإلجراءات ينبغي للحكومات أن تكفل سرعة وكفاءة   -١٦
إىل اجلناة رمسية للحصول على مساعدة قانونية يف مجع األدلة وتوجيه التهم اجلنائية ال

  .همتسليممر بأوا واستصدار
جاهزة إنفاذ القانون جمموعة تكون لدى أجهزا املعنية بأن ب ينبغي للحكومات أن تتكفل  - ١٧
مشفوعة مبعلومات مفصلة لدعم عمليات التسليم املراقب، النموذجية  العملياتيةجراءات اإلمن 
  .ناطقيف مجيع امل وأي متطلبات خاصة القانونيةواملعوقات نقاط االتصال الوطنية عن 
عمليات التسليم املراقب املتصلة باالجتار باملخدرات، جيب ضماناً للنجاح يف تنفيذ   -١٨

تفاصيل على علم بالإنفاذ القانون أجهزا املعنية بأن تكون ب تتكفلأن على احلكومات 
جيب أو قيود تقنية /أي متطلبات قانونية ووب النظريةوطنية جبهات الوصل التصال الالزمة لال

  .العمليات املقدمة لتنفيذ تلكالطلبات يدها يف بيان مرافق بحتد
احملققة رباح األاوالت غسل تدعيم تدابريها املضادة حملشجيع احلكومات على ينبغي ت  -١٩
املخدرات غري املشروعة يف دول العبور من خالل التعاون الدويل وتبادل املعلومات من 

  .ةتكميلير حت استحداث أساليبو االستخبارية اموعة
تعاون دعماً يف جمال إقامة نفاذ القانون ينبغي للحكومات أن تقدم لألجهزة املعنية بإ  -٢٠

املوانئ وشركات الشحن  يللقطاع اخلاص ومشغالتابعني لوثيق مع وكالء الشحن 
االطالع يف تسهيل ومكافحة املخدرات يف االستعانة م يف مبادرات ووالرابطات املهنية، 

 عن البضائع قبل وصوهلا من أجل توسيم واستهداف البضائعمعلومات لزم من على ما ي
  .املركبات واملسافرينالتجارية و

 


