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 اللجنة الفرعية المعنية باالتجار غير المشروع بالمخدرات  
 والمسائل ذات الصلة في الشرقين األدنى واألوسط 

 الدورة الخامسة والخمسون 
 **من جدول األعمال المؤقت 3البند 

    الحالة الراهنة للتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي 
 اإلقليمي ودون اإلقليمي الحالة الراهنة للتعاون   

 
 تقرير األمانة  

  
 مقدمة  - أوال  

 
يقدم هذا التقرير تحليال للحالة المتعلقة بالمخدرات والجريمة واإلرهاب في الشرررررررررقين األسط، واألو رررررررر    -1

ويصر  األطشر ة التي الر له  ما م تأل األمل المتحدل المعني بالمخدرات والجريمة مالم تأل المعني بالمخدرات 
الم تأل( في تلك المن قة منذ الدورل الرابعة والخمسررررررررين للجنة المرنية المعنية بارتجار رير المشرررررررررو  /ريمةوالج

 .2019بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين األسط، واألو    المعقوسل في أيلول/ بتمبر 

برر د سرب البلقرراد ر يأال أمبر مسرررررررررررررررار لتمريررأل الميروين في  2019تقرير المخرردرات العررالمي ويميررد  -2
اإل رررررررالمية(  -العالل  ويشرررررررمد هذا الدرب تمريأل المخدرات من عدل  لداد  منما أف اطسرررررررتاد عبر  يراد مجممورية

وتركيا وبلداد البلقاد ثل  ل، مختل  الوجمات في أوروبا ال ربية والو رررررررررر ،. وقد ارررررررررر لت م رررررررررربو ات البلداد  
في المررائررة من التميررات العررالميررة من الميروين والمورفين التي لرررررررررررررر  ررت  ررار   47ل، سرب البلقرراد الواقعررة ع

. وعالول عل، ذلك  ظلت م ررررربو ات الميروين عل، الصرررررعيد العالمي في المترل  ين  2017أف اطسرررررتاد في عام 
بعد ذلك لتصرررل   نا  ولتنما ارتمعت  78و 72عند مسرررتويات مسرررتقرل طسررربيا  تتراو   ين   2013و 2008عامي 

  ا رررررررررررت ثرت البلداد السرررررررررررتة التي لررررررررررر  ت أمبر كميات 2006. ومنذ عام 2017 ن في عام   102 ل، قرابة  
( بما يتراو   ين  األمري ية الوريات المتحدل  تركيا  بامسرررتاد  اإل رررالمية(- يراد مجممورية  الصرررين  مأف اطسرررتاد

ما عالميا. وتؤثر التميات الم رررربو ة في تلك البلداد  في المائة من التميات التي تل لرررر   84في المائة و 63
 ت ثيرا اديدا في ارتجاهات العالمية.
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وأ لغ الشرررقاد األسط، واألو رر  عن ارتما  مسررتويات م رربو ات األمميتامين في السررنوات األ يرل. ور  -3
ذات الت ثير النمسررراطي في  تأال التقارير تشرررير في أرلبما  ل، أقراح تحمل عالمة بما تارودب. و بيعة الم وطات

تلك األقراح ليسررررررت سائما والررررررحة  واد كاطت التقارير توحي ب د األمميتامين الممرب من جنوب اررررررر  أوروبا  
هو العنصر الرئيسي في أقراح التا تارود المتداولة في أ وا  ار تمالك في الشر  األو   مر  يما المملتة 

في كثير من األحياد. كما توجد مختبرات في البلداد الواقعة عل، امتداس    ل، جاطأل التافيين  العربية السرررعوسية(
هررذا الرردرب  من المحتمررل أطمررا تتول، تحويررل هررذه المواس  ل، أقراح. ويعررد كررل من األرسد وتركيررا والجمموريررة  

ا  أ لغ عن  العربية السررررررررورية ولبناد طقاا عبور هامة. كما أد تركيا  لد عبور باري للميروين. وفي اررررررررمال أفري ي 
 ل  يات كبيرل من عش ة القنأل من الم رب.

وفي الشرررررررقين األسط، واألو رررررر   يشررررررجه الم تأل ات ا  ا ررررررتراتيجيات متتاملة للتصررررررد  لتمريأل وا ررررررتمالك   - 4
المخدرات رير المشررروعة  ور  رريما المواس األفيوطية األف اطية المنشرر   وكذلك المنشرر ات األمميتامينية والتراماسول  التي 

ؤثر في المن قة كلما. وال، جاطأل تدنيل القدرات الو نية وتشررررجيه التعاود اإلقليمي  يمدم الم تأل  وجص  اح  ل،  ت 
الوصررررل  ين م اسرات ومنصررررات التعاود اإلقليمي وسود اإلقليمي من أجل التصررررد  لالتجار بالميروين من أف اطسررررتاد  

 لمخدرات عن  ريق ال حر  ل، السو  األوروبية. والسالئ  التيميائية  وتع يل الدروب المستجدل لتمريأل ا 

  
 التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي  - ثانيا  

للتصررررررررررررررد  المعرال لأراعرة المخردرات رير   رررررررررررررربيرلر يأال التعراود اإلقليمي معترفرا برص براعت راره أجرد   -5
واقتصراسية في  اجتمانيةالمشرروعة وارتجار  ما وتعا يما  ولما يرت    ذلك من ألررار  ريا رية وأمنية واطمائية و 

أف اطسررررتاد وررب   رررريا وو رررر ما و ارجما. ويوفر البرطامغ اإلقليمي ألف اطسررررتاد والبلداد المجاورل التابه للم تأل 
طمجرا منسررررررررررررررقرا ومتترامال لتعأيأ تنميرذ النمغ األقراليمي لم رافحرة المخردرات وم راسرل بالرب   ين الشرررررررررررررر  راتب. وتنمرذ  

ليمي عل، الصررررررررررررررعيرردين اإلقليمي واألقرراليمي  مه مراعررال وموا مررة الجموس مه  التررد الت في   ررار البرطررامغ اإلق
 اإل المية( وبامستاد.-( والبرامغ الق رية ألف اطستاد وايراد مجممورية2020-2015 رطامغ   يا الو  ، م

و ارجما عل، حد وتسررربأل المسرررتويات ال يا رررية لزطتا  والأراعة تحديات متعدسل سا ل البلداد المنتجة  -6
 رررررررررررررروا   من  ينمرررا ايسيررراس التمرس  وتمويرررل الجمررراعرررات اإلرهرررا يرررة  وتوافر المأيرررد من الميروين العرررالي النونيرررة 
والمنخمض التتلمة في أ رررروا  ار ررررتمالك. وعالول عل، ذلك  فقد ت ل ل ارقتصرررراس رير المشرررررو  المتو رررره في 

لمجتمعات المحلية عل، األفيود  ومن تقييد تنمية ارقتصرررراس المجتمعات الريفية في أف اطسررررتاد  وياس من اعتماس ا
 المشرو   ومن المساس.

حجر ياوية في النمغ اإلقليمي لم افحة المخدرات.   2007وا لت الم اسرل الثالثية منذ  دايتما في عام  -7
والجريمرة المخردرات بر وتحظ، الم راسرل  ردعل من م راسرل ميثرا  براريل  والم راترأل الق ريرة الترابعرة للم ترأل المعني 

اإل ررررالمية( وبامسررررتاد  والبرطامغ اإلقليمي ألف اطسررررتاد والبلداد المجاورل  الذ  -في أف اطسررررتاد وايراد مجممورية
 ل،  مض يراعة الخشررخاو والحد من ارتجار وتعا ي   لررمن جملة أمور  يشررمل مجموعة من البرامغ تمدم

 المخدرات. 

األفيود والسررررررررررالئ  رير تمريأل ه تدا ير ا ررررررررررتراتيجية وتتتي ية لم افحة وتمدم الم اسرل الثالثية  ل، ولرررررررررر  - 8
من  الل تدا ير  نا  الثقة وت اسل المعلومات واألطشرررررر ة العملياتية  ين أف اطسررررررتاد     المشررررررروعة  ل، أف اطسررررررتاد ومنما 

منما: تعأيأ     اإل رررررررالمية( وبامسرررررررتاد. وتتناول  ليات التعاود اإلقليمي في   ار الم اسرل جملة أمور - وايراد مجممورية 
اض المخدرات وتنميذهال واطشررررا  م اتأل تدا ير التصررررد  اإلقليمية من  الل ت اسل المعلوماتل والتخ ي  لعمليات اعتر 

اتصررررررررررررررال حردوسيرة. ويقردم الم ترأل المعني برالمخردرات والجريمرة الردعل التقني للم راسرل ويبني القردرات العمليراتيرة للنظرا   



UNODC/SUBCOM/55/3 
 

 

V.20-01951 3/16 

 

اإلقليميين في  رررررل ات م افحة المخدرات من  الل سعل تعيين لررررر اا اتصرررررال سائمين في  لية التخ ي  المشرررررتركة  
ل ويسرراعد البلداد عل،  طشررا  م اتأل اتصررال حدوسيةل ويجمه الدول األع ررا  2009راد في عام التي أطشررئت في  م 

 الثالث من  الل اجتماعات لت ار المسؤولين واجتماعات ويارية تعقد كل  نة. 

في   القاطود  المنشررر ل  وقامت األفرقة العاملة اإلقليمية المعنية بالسرررالئ  والتحليل الجنائي والتدريأل عل،  طماذ  - 9
المعلومرات عن المخردرات والسرررررررررررررالئ  رير    رار البرطرامغ اإلقليمي ألف راطسرررررررررررررتراد والبلرداد المجراورل   تيسرررررررررررررير ت راسل 

( مللتشررر  عن  Operation Reflexعملية رس المعل م  المشرررروعة عل، الصرررعيد اإلقليمي. وجر  تنميذ العمليات التالية: 
( ملم افحة ارتجار بالسرررررررررررالئ  Operation Substituteبديل م المؤثرات النمسررررررررررراطية الجديدل واعترالرررررررررررما(  وعملية ال 

لم افحة المخدرات مالر له  ما لر اا ارتصرال المعنيين بالمخدرات في أف اطسرتاد   AKT-DLO التيميائية(  وعملية 
  TI-LOوقيرريأ ررتاد و اجي سررتاد  في   ار الم اسرل المشررتركة  ين أف اطسررتاد وقيرريأ ررتاد و اجي سررتاد(  وعملية 

لم افحة المخدرات مال له  ما موظمو ارتصال التابعود للم اسرل الثالثية  في   ار تلك الم اسرل(. وعالول عل، ذلك  
يسررررر ت اسل المعلومات في   ار ارجتماعات بشرررر د الق ررررايا المتعلقة بالسررررالئ   جرا  تحريات اقتمائية  قليمية وسولية 

حلقات العمل اإلقليمية البلداد من مناقشرررررررة التمديدات المسرررررررتجدل  أ رررررررمرت عن طتائغ هامة  منما لررررررر  يات. وم نت 
والممار رات الجيدل في التصرد  لالتجار بالمخدرات والتدفقات المالية رير المشرروعة وارتجار باألارخاح وار رتخدام  

ات التحليرل الجنرائي من  المتأايرد لزطترطرت ألرراض  جراميرة. وتل تعأيأ القردرات العمليراتيرة ألجمأل  طمراذ القراطود ومختبر 
 الل التدريأل وتوفير المعدات. وأطشرررئت اررر  ة مشرررتركة  ين الوكارت ر رررترساس الموجوسات في ررب   ررريا وو ررر ما  
طتيجة لحلقات العمل اإلقليمية بشرر د المسرراس وا ررترساس الموجوسات التي يدعمما البرطامغ اإلقليمي. وباإللررافة  ل، ذلك  

 الو  ،.  ات متخصصة لل  اا المعنيين بم افحة المخدرات في أف اطستاد و  يا واصل البرطامغ  جرا  تدري  

وواصرلت البلداد ت اسل  براتما بشر د الوقاية من المخدرات وعال  متعا يما والوقاية من فيرون طق   -10
مجاورل   مدم المناعة ال شررررررية  ين أفراس المجتمه ال رررررعما   في   ار البرطامغ اإلقليمي ألف اطسرررررتاد والبلداد ال

تعأيأ الشرررررر  ات والدعل المت اسل في هذا المجال. وجر  ت وير وتو رررررريه ط ا   رطامغ باأل رررررررل والمدر ررررررة معاب 
يمدفاد  ل، حماية األ مال في جميه أطحا  المن قة هما وب رطامغ تعأيأ األ رررررب للوقاية من تعا ي المخدرات  و 
ر المحتملة. وطتيجة للدعل الذ  يقدمص البرطامغ اإلقليمي  وتعأيأ قدرات األ ررررر والمدارن عل، التصررررد  للمخا 

ياست البلداد من قدراتما عل، تقديل  دمات عال  ورعاية قائمة عل، األسلة العلمية لاللرررررررر رابات النااررررررررئة عن  
 تعا ي المخدرات.

واأل ر   وواصررررل البرطامغ اإلقليمي ألف اطسررررتاد والبلداد المجاورل التعاود مه المنظمات والوكارت -11
ذات الصرررررررلة  ومنما منظمة ارررررررن ما  للتعاود  ومنظمة األمن والتعاود في أوروبا  ومنظمة معاهدل األمن 
الجمراعي  ووكرالرة ارتحراس األوروبي للتعراود في مجرال  طمراذ القراطود  والمنظمرة الردوليرة للشرررررررررررررررر رة الجنرائيرة 

ق ماإلطتربول(  ووكارت األمل المتحدل ذات الصررلة والمشرراريه الثن ائية الرئيسررية. كما أد طمغ الم تأل المسنسرر 
ق عل، طحو وثيق مه م اسرل ميثا  باريل وعملية  الواحد الذ  يرب  أوروبا ب رب   ررررررررررررريا وو ررررررررررررر ما طسررررررررررررر 
  ر نبول لممن والتعاود اإلقليميين من أجل تحقيق األمن وار رتقرار في أف اطسرتاد  وللم تأل صرمة مراقأل 

تأل أوجص تآير  ين الم اسرتين اللتين ت رررررر لعاد  دور هام في التصرررررد  ر ررررررمي فيمما. وتبني أطشرررررر ة الم 
  طظل الم تأل وح ومة أف اطسرررتاد في طور  رررل اد المؤتمر 2019تموي/يوليص   22لمشررر لة المخدرات. وفي 

 ررررررررر نبول لبنا  الثقة في  اإلقليمي المشرررررررررترك بشررررررررر د م افحة اإلرهاب والمخدرات  في   ار تدا ير عملية 
المخدرات وم افحة اإلرهاب. وطاقشررررت الدول األع ررررا   ليات التعاود والتنسرررريق اإلقليميين  مجال م افحة  

وأع ت األولوية لمطشرررررررررر ة المنمذل في   ار تدا ير  نا  الثقة الرامية  ل، م افحة ارتجار رير المشرررررررررررو  
 بالمخدرات والتدفقات المالية وتمويل اإلرهاب.
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ستاد والبلداد المجاورل أي ا البلداد في تنميذ تد الت قائمة عل، األسلة ويدعل البرطامغ اإلقليمي ألف اط  -12
لم افحة  طتا  المواس الخالرعة للمراب ة وارتجار  ما وا رتعمالما ألرراض رير مشرروعة  بما في ذلك عن  ريق 

اسية والشرروارل  جرا  بحوث وسرا ررات تقنية عن أوجص التراب   ين مشرر لة المخدرات والعوامل ارجتمانية وارقتصرر 
األو ررررررررره ط اقا بشررررررررر د األمن ال شرررررررررر   وعن  ريق توفير التدريأل للسرررررررررل ات المعنية لتعأيأ قدرتما عل، جمه 

 البياطات وتحليلما.  
  

 مبادرة ميثاق باريس  - ثالثا  

منظمة  وهي ارررامة مسررؤولة عن تحديد أولويات م افحة  23 لدا و 58تت ل  م اسرل ميثا  باريل من  -13
وتنميذ التدا ير الرامية  ل، م افحة ارتجار بالمواس األفيوطية عل،  ول سروب ارتجار الرئيسرررررررررررررية  بما    المخدرات

 وا تناسا  ل، مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة. ( 1م يتسق مه  عالد فيينا 

الشرررررررامة   تيسررررررير وي رررررر له البرطامغ العالمي لم اسرل ميثا  باريل  الذ  أطشرررررر ه الم تأل بالنيابة عن  -14
العمليرة الح وميرة الردوليرة الترابعرة للم راسرل والخراصررررررررررررررة برالحوار بشرررررررررررررر د المواس األفيوطيرة عل، صررررررررررررررعيرد  الخبرا  

 والسيا ات. ويجر  حاليا تنميذ المرحلة الرابعة من البرطامغ.

سررررررررررررررالئ  وعقررد اجتمررا  لمريق الخبرا  العررامررل التررابه لم رراسرل ميثررا  برراريل المعني بمنه تسررررررررررررررريررأل ال -15
تشررررررررررررين    28 ل،  26التيميائية  الذ  ا رررررررررررت رررررررررررافتص منظمة ارررررررررررن ما  للتعاود  في ارررررررررررن ما  في المترل من 

. وا رررررتعرض ممار رررررود باريود من البلداد والمنظمات الشرررررري ة في ميثا  باريل الث رات 2019الثاطي/طوفمبر 
سرررررررررررررالئ . وواصرررررررررررررل المشررررررررررررراركود في والتحديات القائمة  وكذلك اإلجرا ات المرت  ة في المجارت المتعلقة بال

ارجتما  تقييل توصرررررررريات ميثا  باريل المعتمدل في   ار الركيأل الثالثة إلعالد فيينا منذ  داية المرحلة الرابعة  
مه التركيأ عل، تحديد وتنميذ التوصررريات ذات األولوية المتعلقة ب ل مجال من المجارت الموالررريعية لزعالد.  

ة والدولية ذات الصرررررررلة  ل، ارلررررررر ال   دور طشررررررر  في تنسررررررريق وا رررررررتعراض وتنميذ  وسعيت المنظمات اإلقليمي 
 التوصيات ذات األولوية المحدسل. 

وواصررلت ارر  ة لرر اا ال حص وارتصررال  التي تعمل كنقاا اتصررارت ميداطية رئيسررية لميثا  باريل   -16
بما يتماار، مه الركائأ األربه إلعالد   تقديل تقارير تجسرد الت ورات الرئيسرية في المجارت ذات الصرلة بالميثا 

فيينا  وتيسرير تنميذ  رائر  رامغ الم تأل التي ت  ي مجموعة متنوعة من المسرائل الشراملة لعدل مجارت. وقدمت 
 المساعدل أي ا  ل، الدول األع ا  إلطجاي الدرا ات ار تقصائية العالمية التي يجريما الم تأل.

د الو ني واإلقليمي والدولي بشرررررررر د تمريأل المخدرات  واصررررررررل لرررررررر اا ولتعأيأ البياطات عل، الصررررررررعي  -17
ال حرص وارتصرررررررررررررررال الترابعين لم راسرل ميثرا  براريل  الموجوسين في الم راترأل الترابعرة للم ترأل المعني برالمخردرات 
والجريمة في البلداد الواقعة عل، سروب تمريأل المخدرات في ررب   ريا وو ر ما وجنوب ارر  أوروبا  اإل رمام 

 محتويات منصة رصد المخدرات.في 

 

 

 عالد فيينا هو الوثيقة الختامية للمؤتمر الويار  الثالص للشركا  في ميثا  باريل لم افحة ارتجار رير المشرو  بالمواس  ( 1م 
 .2012ا اا/فبراير  16األفيوطية األف اطية  الذ  عقد في 
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 التعاون في أفغانستان  - رابعا  

عملية لم افحة المخدرات   3 661  طمذت  رررل ات  طماذ القاطود في أف اطسرررتاد ما مجموعص 2019في عام   - 18
كيلورراما من    33  611ميلوررامات من المورفين  و  6 903من الميروين  و ميلورراما  2 990مما أس   ل، لررررررررررررر    

كيلوررامررا من   37 168كيلوررامررا من الحشررررررررررررري   و  609 224ميلوررامررا من الميثررامميتررامين  و  1 251األفيود  و 
ميثيلين سيوكسري ميثامميتامين  - 4،3من أقراح الماسل   48  221كيلورراما من  ذور الخشرخاو  و   197  698القنأل  و 

لترات من السررررررررررالئ  التيميائية    83  003كيلورراما من السررررررررررالئ  التيميائية الصررررررررررل ة  و   176 993(  و MDMAم 
مخأوطا من    30للميثامميتامين  وسمر مختبر واحد  مختبرا لصررررررررررنه الميروين و   95السررررررررررائلة. وجر  تمتيك ما مجموعص 

 مخأوطات المخدرات. 

وقام الم تأل  دعل وتوجيص وتجميأ أفرقة التشر  المتنقلة التابعة لشرر ة م افحة المخدرات في أف اطسرتاد في   - 19
وهيرات وكا ول وطاط ارهار وطمروي. وتسرتخدم األفرقة اند ك سال فعالة في تنميذ العمليات  باسا شراد وبارالد عات مقا  

كيلورراما من الميروين     331  لررررررررر  ت األفرقة ما مجموعص 2019المسرررررررررتندل  ل، معلومات ا رررررررررتخ ارية. وفي عام  
  2 862كيلوررامررا من الميثررامميتررامين  و  94  و كيلوررامررا من الحشررررررررررررري   3 574كيلوررامررا من األفيود  و  2 722و 

كيلورراما من    185لترات من السرررررررررالئ  التيميائية السرررررررررائلة  و   103قرصرررررررررا من الميثيلين سيوكسررررررررري ميثامميتامين  و 
 بص.  مشتبما  633السالئ  التيميائية الصل ة. وأست هذه الق ايا  ل،  لقا  ال  ض عل، 

ل تعأيأ قردرات وام راطيرات النظرا  ايمرا يتعلق  تحليرل عينرات المخردرات  وقردم الم ترأل الردعل والتوجيرص من أجر  - 20
  قام مختبر التحليل الجنائي  2019عام  والسرالئ  إلحالتما  ل، المؤ رسرات الق رائية ب رض المالحقة الق رائية. وفي 

 ية. ق    3  556عينة تتعلق  ر    8  254مجموعص  التابه لشر ة م افحة المخدرات في أف اطستاد  تحليل ما 

وقدم الم تأل أي ررررا سعما وتوجيما منتظما  ل، وحدل مراب ة السررررالئ  التابعة لشررررر ة م افحة المخدرات في   - 21
وبلخ وفر  وفارياب وهيرات وهلمند وكا ول وقندهار و و ررررررررت وقندي وطاط ارهار  باسا شرررررررراد أف اطسررررررررتاد في مقا عات  

وتخار. وأس  توفير التدريأل والمعدات المتخصرررصرررة  ل، تم ين الوحدل من  جرا  عمليات مسرررتندل  ل،   وطمروي وبامتيا 
عملية م افحة مخدرات   30  ارررررررررراركت الوحدل  نشرررررررررراا في  2019معلومات ا ررررررررررتخ ارية وتحريات اقتمائية. وفي عام 

   بص مشررتبما   19  ألقي ال  ض عل،  بالتنسرريق مه وحدات ار ررتخ ارات التابعة لشررر ة م افحة المخدرات. وطتيجة لذلك 
مختبرا لصرنه المخدرات. ولر  ت  الل العمليات السرالئ  التيميائية التالية:   28مرك ة  وجر  تمتيك  13ولر  ت  

لترا(  وكلوريررد   1 380لترا(  وحمض الميرردروكلوريررك م  45 075لترا(  وحررامض التبريتيررك م  1 525أطميرردريررد الخررل م 
ميلوررام(  وأمسرررررررريد   500ميلوررامات(  وهيدروكسرررررررريد الصرررررررروسيوم م  205ما(  والتربود م ميلوررا  27 320األموطيوم م 

ميلوررام(  والسررررررررررررروسوايميرردرين   600ميلوررامررات(  واليوس م  6ميلوررامررا(  وكربوطررات الصررررررررررررروسيوم م  13التررالسررررررررررررريوم م 
 ميلوررامات(.  510ميلورراما(  واإليميدرين م  40م 

ارات في كل من م ار حامد كريا  الدولي وم ار قندهار الدولي   وأطشرررررررررررر  الم تأل وحدل اعتراض في الم   - 22
وهما اند عاملتاد وتسرررررررررررررتخدماد ك سال فعالة ر رررررررررررررت اطة وتوبي  مبتلعي المخدرات وممربيما الذين يعملود من  الل  
 الردروب الجويرة للوصرررررررررررررول  ل، وجمرات سوليرة. كمرا طجحرت الوحردل في م رار حرامرد كريا  الردولي في  جرا  تح يقرات 

وتنميذ عمليات  ار  الم ار ا رتمدفت ار  ات  جرامية وموظمين ح وميين متور ين في ق رايا في الم ار  واراركت 
 أف اطستاد.   نشاا في عمليات التسليل المراقأل التي طظمتما وحدات ار تخ ارات التابعة لشر ة م افحة المخدرات في 

 ما يلي:  حققت الوحدات التي يدعمما الم تأل 2019وفي عام  -23

عمليرررة   150طمرررذت وحررردل اعتراض المخررردرات في الم رررارات في م رررار حرررامرررد كريا  الررردولي  مأ(   
ا رررتمدفت مبتلعي المخدرات وممربيما الذين يعتأمود تمريأل المواس الخالرررعة للمراب ة  ل، وجمات سولية  وأ رررا رررا  ل،  

حدل وجدل بالمملتة العربية السررعوسية. وأ ررمرت طيوسلمي  مه بعض المحاورت للوصررول  ل، س ي باإلمارات العربية المت 
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  203من اإلطاث من مبتلعي المخدرات وممربيما  ولرر      10من الذكور و   185هذه العمليات عن  لقا  ال  ض عل،  
كيلوررامرا من الحشررررررررررررري   و رررررررررررررال  طرار  واحرد   25كيلوررامرا من الميثرامميترامين  و  17ميلوررامرات من الميروين  و 

رراما من   989سوررا من النقد بعمالت مختلمة ولرررررر  ت    541  660وحدل أي ررررررا ما بيمتص ممسرررررردن(. وصرررررراسرت ال 
الذهأل الخام. وعالول عل، ذلك  أجرت الوحدل تح يقات متابعة بشر د تلك الق رايا  مما أ رمر عن تنميذ ثالث عمليات 

ت اإلجرامية  وثالثة من   ار  الم ار. و الل تلك العمليات  ألقت الوحدل ال  ض عل، ثالثة من أع ررررررررررررا  الشرررررررررررر  ا 
 ل اا الشر ة  وأحد أع ا  المديرية الو نية لممنل 

  عمليرررات 107طمرررذت وحررردل اعتراض المخررردرات في الم رررارات في م رررار قنررردهرررار الررردولي  مب(  
ا رتمدفت مبتلعي المخدرات وممربيما الذين يعتأمود تمريأل المواس الخالرعة للمراب ة  ل، وجمات سولية  وأ را را 

 85من مبتلعي المخدرات وممربيما  ولررررر     157سلمي. وأ رررررمرت هذه العمليات عن  لقا  ال  ض عل،  ل، طيو 
 لترات من المواس التيميائية. 6كيلوررامات من الميثامميتامين  و 3ميلورراما من الميروين  و

يسررررررية في وقدم الم تأل الدعل لشررررررر ة م افحة المخدرات في أف اطسررررررتاد في  طشررررررا  وحدل للتالب البول -24
والم تأل  مما  ررررررررررررريعأي قدرل ارررررررررررررر ة م افحة والياباد ما ول في   ار التعاود الثالثي  ين ارتحاس الرو ررررررررررررري 

 المخدرات عل، تنميذ عمليات. 

التابه للم تأل مأيدا من المسرراعدل عل، صررعيد   2019-2016وقدم البرطامغ الق ر  ألف اطسررتاد للمترل  -25
مصراسر  ديلة مسرتدامة لتسرأل الري  لمأارعي  شرخاو األفيود  والتو ره في الورياتل وسعل الح ومة في توفير 

ط ا  الرعاية الصررررررررحية  والجموس الرامية  ل، الحد من ال لأل عل، المخدرات والوقاية من فيرون طق  المناعة 
  ال شريةل وتعأيأ قدرل ار ة م افحة المخدرات في أف اطستاد عل،  جرا  ال حوث والتحليالت ذات الصلة.

  يعمل البرطامغ العالمي لم افحة رسررل األموال وعائدات الجريمة وتمويل اإلرهاب 2017ومنذ عام   -26
 التابه للم تأل مه أف اطستاد ب رض تعأيأ قدراتما في مجال م افحة رسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

موال وتمويرل  ولرد  الم ترأل  رطرامغ ارررررررررررررامرل يمردم  ل، تعأيأ اإل رار الحيو  الق ر  لم رافحرة رسرررررررررررررل األ  - 27
اإلرهاب  مه التركيأ   نا  عل،  لأل الح ومة  عل، المجارت التي تن و  عل، أاررررررد المخا ر  ومنما: مأ( التحقيق 
في ارررر  ات تمويل الجماعات اإلرها ية وجماعات الجريمة المنظمة وتع يلمال مب( التشرررر  عن جرائل رسررررل األموال 

قيق فيما ومالحقة مرتتبيما ق ررررررائيال م ( م افحة التدفق رير المشرررررررو  والمسرررررراس والجرائل ارقتصرررررراسية األ ر   والتح 
البلرد واليمرال مس( تحسرررررررررررررين اإلاررررررررررررررام عل، المصرررررررررررررارم و ردمرات تحويرل األموال أو األاررررررررررررريرا   لمموال النقرديرة من 

 ال يمة.  العالية 

األ ير وواصررررررررررررررل الم تأل مسرررررررررررررراعدل الح ومة في معالجة األولويات المسررررررررررررررت اطة في تقييمما الو ني  -28
للمخا ر  و رررررررررريسرررررررررراعدها في  ظمار فعالية طظامما القائل عل، تقييل المخا ر المعني بم افحة رسررررررررررل األموال 
وتمويرل اإلرهراب  ور  رررررررررررررريمرا في   رار الجولرة الرابعرة المقبلرة للتقييل المت راسل لمرقرة العمرل المعنيرة براإلجرا ات 

 .2023المالية في عام 

 تأل تن يح السرريا ررة الو نية بشرر د المصرراسر البديلة لتسررأل الري   حيص وباإللررافة  ل، ذلك  سعل الم -29
ويارل. وقدم الدعل أي ررررررا  ل، ويارل الصررررررحة العامة في  13 ل،  6ياس عدس الويارات الموقعة عل، السرررررريا ررررررة من 

منما  ولرره ار ررتراتيجيات والسرريا ررات والم اسه التوجيمية المتعلقة بالمخدرات وفيرون طق  المناعة ال شرررية  و 
  والخ ة ار ررررررتراتيجية الو نية لم افحة 2023-2019السرررررريا ررررررة الو نية لخمض ال لأل عل، المخدرات للمترل  

  والم ررراسه التوجيميرررة 2025-2021األيررردي واألمراض المنقولرررة جنسرررررررررررررريرررا والتمررراب التبرررد الميرو رررررررررررررري للمترل 
 لتعافي.والبروتوكورت المتعلقة باإلسارل النمسية وارجتمانية واسارل مرحلة ا
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 التعاون في باكستان  - خامسا  

مليود سورر  ويت ل  من ثالثة   77تبلغ  2020- 2016الميأاطية اإلجمالية للبرطامغ الق ر  ل امسررررتاد للمترل  - 30
هي: مأ( م افحة ارتجار رير المشرررررو  وتحسررررين  سارل الحدوسل مب( العدالة الجنائية واصررررال  القواطينل       رامغ فرنية 

لأل عل، المخدرات والوقاية والعال  واعاسل الت هيل. ويجر  تنميذ مشرررررررررو    ر للم تأل عنواطص ب رطامغ  م (  مض ال  
العمل ال امسررررررررررتاطي لم افحة اإلرهابب  دعل من ارتحاس األوروبي. ومن  الل البرطامغ الق ر   يوفر الم تأل لح ومة 

لية والمشررررررررررراركة في م اسرات تعاوطية أ ر  متعدسل  بامسرررررررررررتاد منصرررررررررررات تتيح لما تنظيل مختل  المنا ر اإلقليمية والدو 
األ رام  وييسررررررررررر وجوس تلك المنصررررررررررات. ويتعاود الم تأل اإلقليمي في بامسررررررررررتاد التابه للم تأل المعني بالمخدرات 

من   والجريمة تعاوطا وثيقا مه الح ومة وأجمأل  طماذ القاطود الو نية  وكذلك سوائر  طماذ القاطود األجنبية في   ررالم أباس  
أجل تعأيأ  رررررررررياسل القاطود في البلد. ويدعل الم تأل الق ر  سعما طشررررررررر ا الجموس الرامية  ل، تحسرررررررررين القدرات التقنية  
والعملياتية لمسررررررررؤولي أجمأل  طماذ القاطود في البلد عل، الصررررررررعيد الدولي  ر  رررررررريما في مجارت م افحة ارتجار رير 

نائية واصرررررررررال  القواطينل و مض ال لأل عل، المخدرات  والوقاية من  المشررررررررررو   وتحسرررررررررين  سارل الحدوسل والعدالة الج 
 ت هيلمل.  فيرون طق  المناعة ال شرية  وعال  المصا ين بميرون طق  المناعة ال شرية واعاسل 

  سعل الم تأل الق ر  في بامسررتاد التابه للم تأل المعني بالمخدرات 2019وفي تشرررين الثاطي/طوفمبر  -31
الرايه المسررررتو   ين أف اطسررررتاد وبامسررررتاد المعنود بتيسررررير التجارل مه اعتراض التدفقات رير  والجريمة المؤتمر 

المرروب فيماب  الذ  ا رررررررررررررت رررررررررررررافتص ح ومة الياباد في  وكيو. وكاد المدم من المؤتمر تعأيأ الثقة المت اسلة 
وبامسررررتاد. وطاق  ك ار المسررررؤولين  والتعاود العملياتي  ين الويارات المناظرل وأجمأل  طماذ القاطود في أف اطسررررتاد 

هي: مأ( ارتجررار بررالمخرردرات والسررررررررررررررالئ  التيميررائيررةل مب( ارتجررار   من البلرردين ثالثررة مجررارت موالرررررررررررررريعيررة
باألاررررخاح وتمريأل المماجرينل م ( تمريأل ال  ررررائه التجارية واألصررررنام المحظورل  وتحليل التحديات الراهنة 

وتقييل التوصرررررريات المنبثقة عن حلقات العمل التقنية الثماطي التي يسرررررررها والنااررررررئة  وت اسل الممار ررررررات الجيدل  
. وأوصررررررر، المشررررررراركود  ولررررررره   ة عمل لتعأيأ التعاود اإلقليمي 2018و 2013الم تأل الق ر   ين عامي 

تسرررررررمر عن اقتصررررررراس رير  التي لم افحة مختل  العناصرررررررر اإلجرامية عبر الو نية والصرررررررالت القائمة ايما  ينما 
يم ن أد يؤس   ل، تماقل عدم ار رتقرار واإلرهاب. واتمق عل، مشررو  لبياد مشرترك  وقدم  ل، السرل ات  قاطوطي

 الو نية في البلدين رعتماسه.

ويقوم الم تررأل  بررالتعرراود مه ويارل م ررافحررة المخرردرات  والويارل المعنيررة برراللوائح التنظيميررة للخرردمررات  -32
وويارل التعليل والتدريأل الممني عل، الصررعيد ارتحاس    بنا  القدرات لد  الصررحية الو نية والتنسرريق ايما  ينما  

الممنيين العاملين في مجال عال  ارلر رابات الناارئة عن تعا ي المخدرات والوقاية من المخدرات ايما يتعلق 
 بالمنمجين الدرا يين الشاملين العلميين والقائمين عل، األسلة للعال  والوقاية. 

الم ترأل  برالتعراود مه ويارل م رافحرة المخردرات واإلسارات الصررررررررررررررحيرة في المقرا عرات  مشررررررررررررررروعرا  وينمرذ -33
تجريبيا بشرررررررررر د تد الت العال  من ارلرررررررررر رابات النااررررررررررئة عن تعا ي المخدرات في المنا ق الريفية   مدم 

أيأ قدرات ي عل، تعتحسين فرح الحصول عل،  دمات العال  من تعا ي المخدرات. ويركأ المشرو  التجريب 
الموارس المجتمعية وتعبئتما وعل، مشرررراركة المجتمعات المحلية في المجموعة المتواصررررلة من  دمات الرعاية في 

 المنا ق الريفية.

  
 التعاون في جمهورية إيران اإلسالمية  - سادسا  

الصرراسر عن هيئة م افحة المخدرات في جممورية  يراد اإل ررالمية    2019وفقا للتقرير السررنو  لعام  -34
جماعة  جراميةل   1 886عملية في المنا ق الح ررررررية والريفية والحدوسية  أ رررررمرت عن تمتيك  2 319طمذت 
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من الحشررررررررررري     نا 74 نا من األفيود و 656 نا من المورفين و 18.2 نا من الميروين و 17.4ولررررررررررر   
 ررررال  طار  وأ ررررلحة من مختل  األطوا ل والقا  ال  ض عل،   800 نا من المنشرررر ات األمميتامينية و 13.6و

ارررررررررخ . وتبين أرقام الم ررررررررربو ات سور جممورية  يراد اإل رررررررررالمية في م افحة تدفق المخدرات   250 000
 أ ر . وعبور الميروين والمورفين  ل، وجمات

(  التابه للم تأل   ليات 2019-2015الق رية في جممورية  يراد اإل ررررررالمية موسعل  رطامغ الشرررررررامة   -35
 طماذ القاطود والقدرات العملياتية الرامية  ل، تعأيأ القدرات في مجال م افحة المخدرات والسرررررررالئ   بما في ذلك 

عينات من   من  الل توفير المعدات  وارلررر ال  ب طشررر ة تدريأل متخصرررصرررة في مجال  طماذ القاطود  وتوفير
المخدرات. وعالول عل، ذلك  يسرر الم تأل المشراركة النشر ة لجممورية  يراد اإل رالمية في المنتديات والمعاليات 

 المتعلقة بم افحة المخدرات عل، الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

من الصرررررررررراسر عن هيئة م افحة المخدرات  طمذت أطشرررررررررر ة للوقاية  2019ووفقا للتقرير السررررررررررنو  لعام  -36
المخدرات وأطشررر ة ثقااية لصرررالح فئات اجتمانية مختلمة وفي  رررياقات مختلمة  من  ينما األ رررر و ل ة المدارن 

فريقا متنقال   13م و   و 90فريقا للتونية  و  399مركأا لال ررررررررررررررت  ال المور   و 252والجامعات والعمال. وقدم 
المناعة ال شررررررية لمتعا ي المخدرات   دمات تخفي  ال ررررررر و دمات عال  ورعاية المصرررررا ين بميرون طق 

 في البلد. 

  وقعت مذكرل تماهل  ين الم تأل وهيئة م افحة المخدرات  عين  2019تشرررررررين األول/أمتوبر   14وفي  -37
وال حوث في مجرال القردرات بموجبمرا المركأ الو ني اإليراطي لردرا ررررررررررررررات اإلسمراد في  مراد مركأا  قليميرا لبنرا  

 لقائل عل، األسلة للمخدرات ورعاية المرتمنين. العال  من اررتماد ا

وعالول عل، ذلك  عرض الم تأل ألول مرل ب رطامغ األ ر القويةب عل، السل ات اإليراطية والمجتمه المدطي    - 38
بما في ذلك المنظمات رير الح ومية. وفي   ار البرطامغ  عقدت  ت حلقات عمل تدريبية وسورات لتدريأل المدربين   

وجامعي البياطات والخبرا  من عدل هيئات ح ومية ومنظمات للمجتمه   والم ي ِّمين من المديرين والمشررررفين   67ح ررررها  
 أ رل  يراطية وأف اطية تعي  في البلد.   152المدطي. واارك في التدريأل عل، الممارات األ رية 

  
 التعاون في آسيا الوسطى  - سابعا  

في  شرقند ارجتما  الويار  الحاس  عشرر للدول  2019أيار/مايو  3و 2ا رت رافت أويب سرتاد يومي  -39
األ رام في مذكرل التماهل بشررررررررررر د التعاود سود اإلقليمي في مجال م افحة المخدرات ب رض مناقشرررررررررررة م افحة 

مخدرات وارتجار  ما وما  المخدرات في المن قة و ارجما  وتحديد أولويات التعاود في  يا  التصد  لتعا ي ال
يتصررررررررررررررل  رذلرك من أعمرال الجريمرة المنظمرة عبر الو نيرة. واعتسمرد اإلعالد بشرررررررررررررر د تعأيأ التعراود عل، م رافحة 
ارتجار رير المشرو  بالمخدرات والسالئ  وتعا ي المخدرات والمؤثرات العقلية  ب رض مواصلة تعأيأ ارلتأام 

ا يما. وأعربت الدول األع ررررررا  في اإلعالد عن قلقما  يا  ارتما   المشررررررترك بالتصررررررد  لالتجار بالمخدرات وتع
مسرتويات يراعة المواس األفيوطية واطتاجما بصرورل رير مشرروعة في أف اطسرتاد  األمر الذ  يشر ل تمديدا للمن قة 

بالمواس   وللبلداد  ارجما عل، حد  ررررروا   ويت لأل تعأيأ التعاود اإلقليمي واتخاذ تدا ير اررررراملة لم افحة ارتجار
 األفيوطية األف اطية المنش  و الئمما عل، الصعيدين اإلقليمي والدولي.  

ورحبت الدول األ رام في اإلعالد أي رررررررررا بما حققتص الم اسرات اإلقليمية التي طمذها الم تأل بالشررررررررررامة مه  - 40
ار ررررتراتيجي العام  ( اإل ار 2020- 2015سول   رررريا الو رررر ، من  طجايات. ويمثل  رطامغ الم تأل ن رررريا الو رررر ، م 

الرذ  يقردم الم ترأل في   راره الردعل  ل،  لرداد المن قرة لتنميرذ طمغ متوايد واررررررررررررررامرل وقرائل عل، األسلرة  يا  مشررررررررررررر لرة  
المخدرات. ويدعل الم تأل  بالتعاود الوثيق مه هيئات م افحة المخدرات الو نية  تعديل التشرررررررررريعات الو نية المتعلقة  
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ات العملياتية الو نية عل،  طماذ قواطين المخدرات  وقدرات السررررررررل ات المختصررررررررة عل،  بم افحة المخدرات  وسعل القدر 
الحماظ عل، معدل التداول المشرررررو  للعقاقير المخدرل والمؤثرات العقلية والسررررالئ  الخالررررعة للمراب ة بموجأل اتمابيات  

الرررررررررريعية التالية: مأ( م افحة الجريمة المتحدل المصررررررررررد  عليما. وللبرطامغ أربعة  رامغ فرنية في المجارت المو  األمل 
أاهةل  العدالة الجنائية ومنه الجريمة والن  المنظمة عبر الو نية وارتجار رير المشررررررررو  بالمخدرات ومنه اإلرهابل مب( 

م ( الوقرايرة من المخردرات وعال  متعرا يمرا واعراسل  سمراجمل  والوقرايرة من فيرون طق  المنراعرة ال شرررررررررررررريرةل مس(  جرا   
  بالتشررررررررررررراور مه  2025- 2021وتحليل ارتجاهات. ويعمل الم تأل عل، ولررررررررررررره سورل البرطامغ المقبلة للمترل ال حوث 

 الو نيين.   أصحاب المصلحة 

وتعأي م اسرات الم تأل التنسيق الو ني  ين الوكارت والتعاود اإلقليمي عبر الحدوس عن  ريق  طشا   -41
فرقة المتنقلة المشرررررررتركة  ين الوكارت في سول   ررررررريا الو ررررررر ،. وحدات مراب ة المواطئ  والمخافر الحدوسية  واأل

ويعمل المركأ اإلقليمي للمعلومات والتنسرررررررررررريق في   رررررررررررريا الو رررررررررررر ، المعني بم افحة ارتجار رير المشرررررررررررررو  
بالمخدرات والمؤثرات العقلية و ررررررالئممما  المدعوم من الم تأل  كمنصررررررة للمعلومات والتنسرررررريق من أجل م افحة 

 عقاقير المخدرل والمؤثرات العقلية و الئمما.ارتجار بال

وواصرررررررررل الم تأل سعمص لح ومة أويب سرررررررررتاد في تعأيأ األفرقة المتنقلة المشرررررررررتركة  ين الوكارت التي  -42
. وأس   طشررررا  تلك األفرقة  ل، يياسل كبيرل في التعاود والتنسرررريق ايما  ين الوكارت عل، 2018أطشررررئت في عام 

رات  وأتا   جرا  عمليات مشررررررررررررتركة أمثر فعالية ايما  ين الوكارت ذات الصررررررررررررلة. وفي م افحة ارتجار بالمخد
م ت ا  لتشرمل جميه منا ق أويب سرتاد.   13 ل،   6السرنوات المقبلة  يعتأم الم تأل يياسل عدس م اتأل األفرقة من 

 ل اإلرهاب.و تبدأ األفرقة أي ا في التصد  ل سل األموال والتدفقات المالية رير المشروعة وتموي 

ومن  الل الم راسرل المتعلقرة  نظل  طمراذ قواطين المخردرات في مجرال جمه المعلومرات ار رررررررررررررتخ راريرة الجنرائيرة   - 43
ر ي وتحليلما وت اسلما  والعمل  ي المسرررررررررتند  ل، المعلومات ار رررررررررتخ ارية  يعأي الم تأل ممارات ومعارم التجريب  الشررررررررر 

معلومات ار ررررتخ ارية واسارتما لدعل التح يقات الجارية من  الل  عداس وتقديل  موظمي  طماذ القاطود ايما يتعلق بجمه ال 
ر ي   ا ررتحدث ممموم العمل 2019تقارير تحليلية. وفي عام  المسررتند  ل، المعلومات ار ررتخ ارية في أويب سررتاد    الشرر 

ار ررررررررتماسل من موا ن القول ن موظمي  طماذ القاطود والمحللين من    و اجي سررررررررتاد وقيرريأ ررررررررتاد وكايا سررررررررتاد  مما م 
المنتجات ار ررررررررررتخ ارية لتحديد  ؤر الجريمة ومعاوس  اإلجرام والتمديدات    المعلومات عن  الخاصررررررررررة ب ل منمل وت اسل 

ر ي والمخا ر. وي مل العمل  ر ي المسرتند  ل، المعلومات ار رتخ ارية العمل   الشر  المجتمعي الذ  يمدم  ل،  نا    الشر 
 مة قنوات اتصال  ين الشر ة والجممور. الثقة في الشر ة واقا 

  قردم الم ترأل مسررررررررررررررراعردل تقنيرة بشررررررررررررررر د الجواطرأل المختلمرة لم رافحرة  طترا  المخردرات 2019وفي عرام  -44
ارصرررر نانية والمؤثرات النمسرررراطية الجديدل من  الل تعأيأ التعاود اإلقليمي عل، التصررررد  للمشرررر لة التي تنتغ  

 ية لالتجار بالمخدرات.عن تلك المواس وا تخدام الش  ة الخف

وارررررررررررر  الم تأل  كجأ  من م اسرل بسعل م افحة المخدرات في قيرريأ رررررررررررتادب المنمذل في   ار  رطامغ  -45
(  في طشرررررر لررررر اا اتصرررررال معنيين بالمخدرات في البلداد المجاورل  مما عأي  2020-2015  ررررريا الو ررررر ، م

المجراورل وأ ررررررررررررررمر عن عمليرات مشررررررررررررررتركرة لم رافحرة  التعراود  ين أجمأل  طمراذ القراطود في قيرريأ ررررررررررررررتراد والبلرداد
كيلورراما من المخدرات في عام  16 279المخدرات. ولرر  ت أجمأل  طماذ القاطود في قيرريأ ررتاد ما مجموعص  

كيلورراما من القنأل.  10  420كيلورراما من الحشررري  و  187كيلورراما من الميروين و 66.58  ارررملت  2018
أل ب رض تعأيأ األعمال العملياتية والتحليلية الم ثمة التي الررررر له  ما ال ررررر اا وأ رررررمر الدعل المقدم من الم ت 

 ب/أرسر ل لر   في من قة   4فمي  :2019بم افحة المخدرات عن عمليتين رئيسريتين طمذتا في عام  المعنيود 
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 ب/أرسرررر ل لرررر   في  10كيلورراما من الميروين كاطت موجمة  ل، ارتحاس األوروبيل وفي   44.8جالل أباس 
 كيلورراما من الميروين.   13 يش يك أمثر من 

وأس  الردعل المقردم من الم ترأل لتعأيأ القردرل المؤ ررررررررررررررسرررررررررررررريرة والعمليراتيرة لجمراي م رافحرة المخردرات في  -46
كيلورراما من الحشري  والقنأل   142  منما 2019ما من المخدرات في عام كيلوررا 292 اجي سرتاد  ل، لر    

كيلورراما من الميروين. وطمذت ثالث عمليات سولية مشررررررررتركة مواحدل بالتعاود    67كيلورراما من األفيود و  76و
 كيلورراما من الميروين.   53مه أف اطستاد واثنتاد مه ارتحاس الرو ي(  أ مرت عن ل   

اإلقليمي للمعلومات والتنسررريق في   ررريا الو ررر ، هو محمل  قليمي متعدس األ رام يمدم  ل، والمركأ  -47
م افحة ارتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الو نية في المن قة. وعل، الصررررررررررررعيد العالمي  سعل الم تأل 

أ المعلومررات الجنررائيررة ت رراسل المعلومررات ار ررررررررررررررتخ رراريررة والتعرراود  ين المركأ والمنررا ق المجرراورل من  الل مرك
لم ررافحررة المخرردرات التررابه لمجلل التعرراود لرردول الخليغ العربيررة  ومركأ  طمرراذ القرراطود لجنوب اررررررررررررررر  أوروبررا   

 واإلطتربول  ومنظمة الجمارك العالمية  من  ين جمات أ ر . 

من    قام المركأ اإلقليمي للمعلومات والتنسرررررررررريق في   رررررررررريا الو رررررررررر ،  تيسررررررررررير عدس2019وفي عام  -48
( التابعة لمنظمة Operation Kanalالعمليات اإلقليمية لم افحة المخدرات والمشرررررررراركة فيما  منما عملية كاطال م

وعمليررة رس المعررل  Pautina معرراهرردل األمن الجمرراعي  وعمليررات تررابعررة لمنظمررة اررررررررررررررن مررا  للتعرراود  هي عمليررة
اررررررررررررررارك المركأ في تلرك العمليرات. وطمرذت (  و Operation Substitute( وعمليرة البرديرل مOperation Reflexم

السرررررل ات الو نية المختصرررررة العمليات  نجا   وأ رررررمرت العمليات عن لررررر   مواس  الرررررعة للمراب ة و رررررالئ  
وأ ررررررررررلحة طارية  واحتجاي أع ررررررررررا  في جماعات ارتجار بالمخدرات عبر الحدوس الو نية. وأتا  تنميذ العمليات 

لمنظمتين المذكورتين أعاله  وار ررررررتماسل من قدراتمما في التنميذ المعال للمركأ تحسررررررين الرواب  المؤ ررررررسررررررية مه ا
للم اسرات العملياتية. وفي مجال تحليل المعلومات ار رررررررررررتخ ارية  واصرررررررررررل المركأ ت اسل المعلومات الخاصرررررررررررة 

 . بالعمليات مه السل ات المختصة في الدول األع ا  ومه النظرا  عل، الصعيد الو ني واإلقليمي والدولي

م ت ا  والتي تعمل منذ  15وواصررررررررررل الم تأل سعمص لم اتأل ارتصررررررررررال الحدوسية العاملة ال الغ عدسها  -49
في طقاا ارر ة مراب ة الحدوس في المنا ق النائية ج راايا في أويب سرتاد و اجي سرتاد وقيرريأ رتاد   2010عام 

التقنية ومشرررررررررورل الخبرا . وتمدم جميه أطشررررررررر ة تنمية  وكايا سرررررررررتاد  من  الل  نا  القدرات وتقديل المسررررررررراعدل 
القدرات  ل، تعأيأ ارتصرررررررررال وت اسل المعلومات ار رررررررررتخ ارية عبر الحدوس لتم ين البلداد من كشررررررررر  التمريأل  
واعترالرص  بما في ذلك تمريأل العقاقير المخدرل والمؤثرات العقلية والسرالئ  التيميائية  مه تيسرير التجارل الدولية 

وعة. ويعمل الم تأل عل،  طشرا  أربعة م اتأل اتصرال حدوسية  لرااية  اثناد عل، الحدوس  ين كايا سرتاد المشرر 
وأويب سرررتاد  واثناد عل، الحدوس  ين  اجي سرررتاد وأويب سرررتاد. ويسررررت األطشررر ة الم ررر له  ما لرررمن عنصرررر 

مليات المشتركة لم افحة (  جرا   لسلة من الع2020-2015التعاود الحدوس  في   ار  رطامغ   يا الو  ، م
ارتجار بالمخدرات وارطتمامات األ ر  للوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والحدوس  أ رررررررررمرت عن لررررررررر   أمثر  

عل ة من السرررررررررررررجائر المأيمة   3  060كيلورراما من العقاقير المخدرل و  54.5كيلورراما من القنأل و 22 750من 
 لترا من السالئ  التيميائية. 1 645اس  الخدمة ووحدل من  را ي   ن  148و ال  طار  واحد و

ويسررررررر الم تأل  طشررررررا  الشرررررر  ة األقاليمية للسررررررل ات الجمركية ووحدات مراب ة المواطئ  ين أف اطسررررررتاد  -50
وأويب سررتاد وأوكراطيا وبامسررتاد وتركماطسررتاد وجورجيا و اجي سررتاد وقيرريأ ررتاد وكايا سررتاد في   ار البرطامغ  

الحراويرات  وتمردم  ل، تعأيأ التعراود التقني ايمرا  ين الردول األع ررررررررررررررا  في المن قرة في مجرال العرالمي لمراب رة  
 م افحة ارتجار بالمخدرات وريره من األطش ة اإلجرامية  مه تيسير التجارل المشروعة.
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  يسرررررررررررررر الم تأل التعاود والعمل اإلقليميين بشررررررررررررر د الوقاية من تعا ي المخدرات في 2019وفي عام  -51
 قة  وسعل مقرر  السرريا ررات وصرراطعي القرارات في امتسرراب المعارم والممارات الاليمة لولرره  رامغ وقاية المن 

اراملة وقائمة عل، األسلة. وقام الم تأل  ت وير قدرات الممنيين اإلقليميين المختصرين بالوقاية من المخدرات من  
رامغ فعالة من حيص التتلمة وقائمة عل، األسلة   وب المعايير الدولية للوقاية من تعا ي المخدرات الل ا تحداث  

للتدريأل عل، الممارات األ رية  ومنما ب رطامغ تعأيأ األ رب لم مال من  ن العاارل  ل، الرابعة عشرل م رطامغ  
SFP 10-14 طمذ ب رطامغ تعأيأ األ رررررب لم مال من  ررررن العاارررررل 2019( وب رطامغ األ ررررر القويةب. وفي عام  
فرس من أفراس األ رررررر من   44 000عشررررررل  نجا  في  مسرررررة  لداد في المن قة  ووصرررررل  ل، حوالي  ل، الرابعة  

 ميسر. 1 700 الل أمثر من 

  
 التعاون في تركيا  - ثامنا  

 ر تأال الشرامة  ين الم تأل وتركيا تؤس  سورا هاما في جنوب ار  أوروبا وفي ررب   يا وو  ما.  -52

ين أوروبا والشرر  األو ر   وتمثل أي را  روقا ا رتمالمية كبيرل. وتقه تركيا  وتظل تركيا  لد عبور ممل    -53
عل،  ريق البلقاد  وهي طق ة عبور رئيسرررررية للمخدرات رير المشرررررروعة  مثل الميروين المنقول من أف اطسرررررتاد  

ة أ ررررراليأل  ل، أوروبا  وي ود ذلك أحياطا مقا ل أطميدريد الخل أو المخدرات ارصررررر نانية. وعل، الررل من  يمن 
التمريأل التقليردية عن  ريق البر وال حر والجو في تركيرا  فقرد لوحظرت يياسل في ا ررررررررررررررتخردام ال روس البريدية  ور 
 ررريما بالنسررر ة للمؤثرات النمسررراطية الجديدل. وأمثر المخدرات الم ررربو ة في تركيا هي منتجات القنأل  ومصررردرها 

  (2م القنأل محليا  واد كاد طاسرا ما يمرب  ار  البلد.  الم رب وررب البلقاد أ رررررررررررا رررررررررررا. وأ لغ أي رررررررررررا عن يراعة
وواصررررلت السررررل ات التركية لرررر   كميات كبيرل من المواس األفيوطية والحشرررري  في البلد  وتظل الح ومة ملتأمة  

 بالوفا  بالتأاماتما الدولية الخاصة بمراب ة المخدرات. 

ترردري ررا متقرردمررا للممنيين العرراملين في مجررال  طمرراذ  وتقرردم األمرراسيميررة الرردوليررة التركيررة لم ررافحررة المخرردرات -54
في أجمأتمرا الو نيرة المعنيرة برذطمراذ القراطود وأجمأل  العراملود القراطود من تركيرا والردول المجراورل لمرا  بمرا في ذلرك 

 طماذ القاطود في  لداد جنوب اررررر  أوروبا وررب   رررريا وو رررر ما. كما أد األماسيمية مسرررراهل كبير في مشرررراريه  
أل التي تقوسها المنظمرات والمؤ ررررررررررررررسررررررررررررررات الدوليرة  ومن  ينمرا الم ترأل ومنظمرة األمن والتعراود في أوروبا  التردرير 

  أعلنت تركيا عن  2019واألماطة الدولية لمنظمة حل  اررمال األ لسرري ومنظمة التعاود ارقتصرراس . وفي عام 
عيرد الو ني واإلقليمي والردولي. تمعيرل أمراسيميرة التردريرأل عل، م رافحرة المخردرات  التي توفر التردريرأل عل، الصرررررررررررررر 

وتقوم األماسيمية  بنا  قدرات الموظمين المؤهلين في جميه المؤ رررررررررسرررررررررات ذات الصرررررررررلة من  الل تقديل المعرفة 
 التقنية والمعدات ب رض م افحة الجرائل المتصلة بالمخدرات.

منتظمة لبنا  القدرات في م اطي  وسعمت تركيا عمل الم تأل في جنوب ار  أوروبا  من  الل تنميذ أطش ة   - 55
األماسيمية في أطقرل  وكذلك من  الل مشررررررررراركة  برا  و نيين في أطشررررررررر ة الم تأل في من قة جنوب ارررررررررر  أوروبا   

 والتنسيق والشرامة عل، ط ا  وا ه عل، الصعيد اإلقليمي والدولي. 

في تركيررا.  2023-2018  اعتمرردت ا ررررررررررررررتراتيجيررة و نيررة لم ررافحررة المخرردرات للمترل 2018وفي عررام  -56
وجر  ولره واقرار ار رتراتيجية و  ة العمل بمشراركة  ائمة من أصرحاب المصرلحة الرئيسريين  وهي تسرتند  ل، 
ركيأتين  همرا بتقليرل فرح عرض المخردراتب وب مض ال لرأل عل، المخردراتب  ومولرررررررررررررروعين متقرا عين  همرا 
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هدام وال ايات العامة لال ررتراتيجية  تحدس لتل ركيأل بالتنسرريق وارتصررالب وبالرصررد والتقييلب. وباإللررافة  ل، األ
 ( 3م  جرا ات رئيسية   ل، جاطأل األ رام المسؤولة عن التنميذ واألهدام والمؤارات.

وواصررررررررررررررلرت تركيرا ارطخراا في ررب البلقراد  وسعمرت التعراود اإلقليمي  نشرررررررررررررراا من  الل ارتمراقرات  -57
تركيا أي را سعل ا رتقرار المن قة من  الل عملية التعاود في جنوب  الثنائية والشررامات ار رتراتيجية. وواصرلت

 ار  أوروبا.
  

 التعاون في الدول العربية  - تاسعا  

في الشررررررر  األو رررررر  واررررررمال أفري يا  واصررررررل الم تأل تنميذ أطشرررررر ة في   ار البرطامغ اإلقليمي للدول  -58
دنيل طظل العدالة الجنائية بما يتوافق مه المعايير  العربية لمنه وم افحة الجريمة واإلرهاب واأل  ار الصرررحية وت 

(. وا ررتمر أي ررا تعأيأ التعاود  ين الم تأل والدول األع ررا  السررت في 2021-2016الدولية لحقو  اإلطسرراد م
واألماطة العامة للمجلل من  الل اررررررررامة الم تأل ار رررررررتراتيجية التي أسقرت  العربية الخليغلدول مجلل التعاود 

البرطامغ اإلقليمي المذكور  والتي تسررتراررد بالتحديات المحدسل والموارس المتاحة والخصررائ  المؤ ررسررية بارقتراد ب 
 المشتركة للبلداد الستة.

وطظل الم تأل  بالتشررررارك الوثيق مه جامعة الدول العربية والبلداد العربية الثماطية عشررررر المشررررمولة بالبرطامغ   - 59
لجنرة التوجيرص والمترابعرة الترابعرة للبرطرامغ اإلقليمي. وعقرد ارجتمرا  في القراهرل في  اإلقليمي  ارجتمرا  السرررررررررررررنو  الرابه ل 

  وح ررره ممثلود من ويارات الخارجية والصررحة والدا لية والعدل. وا ررتعرض المشرراركود  2019تشرررين الثاطي/طوفمبر 
 افحة الجريمة المنظمة  بما في  اإلطجايات التي تحققت وا تتشموا  بل تيسير المأيد من التعاود  ر  يما في مجال م 

ذلرك م رافحرة ارتجرار برالمخردرات  وتحسرررررررررررررين الوقرايرة والعال  من تعرا ي المخردرات. و الل ارجتمرا   جردست الردول  
مواصرررررررررررررلة تعأيأ األ ر   األع رررررررررررررا  التأامما بالشررررررررررررررامة مه الم تأل  واتمقت عل، مجموعة من األولويات  منما: مأ( 

للتصرد  للتحديات التي ت رحما الجريمة المنظمة عبر الو نيةل مب( سعل تنميذ الم اسرات التشرريعية وانليات اإلقليمية 
الرامية  ل، ت مين الحدوس البرية والجوية وال حرية من جميه أاررررررر ال التمريألل م ( سعل المحققين العاملين في الخ وا  

والعملياتية  مدم تمتيك اررررررررر  ات ارتجار  األمامية عل، الحدوس والسرررررررررل ات المركأية عن  ريق تعأيأ قدراتمل التقنية 
رير المشرررررو  بالمخدرات وتيسررررير ت اسل المعلومات عل، الصررررعيد اإلقليمي. والتأمت الدول األع ررررا  أي ررررا  تشررررجيه  

أجل ا ررررررت اطة   جمه البياطات المتعلقة بق ررررررايا ارتجار بالمخدرات واأل ررررررلحة والسررررررالئ   وتحليلما بشرررررر ل منمجي من 
 أف ل.   وتوجيص الجموس اإلقليمية الرامية  ل، منه تلك التمديدات عل، طحو  ارتجاهات الجديدل 

  أ لق الم تأل مشرررررررررررررروعا جديدا  بالتعاود مه ارتحاس األوروبي والمركأ 2019وفي  ب/أرسررررررررررررر ل   -60
الدولي لت وير  ررررريا رررررات المجرل  لدعل اإلسارل المتتاملة للحدوس في األرسد. و ررررريركأ الم تأل عل، ما يلي: مأ(  
تعأيأ القردرات العمليراتيرة لمجمأل العراملرة في الخ وا األمراميرة عل، الحردوس البريرة والجويرة وال حريرة لتشرررررررررررررر  

تعأيأ قدرات أجمأل التحقيق الحدوسية والمركأية ايما   وا ررت اطة المسررافرين المشرربوهين والشررحنات المشرربوهةل مب(
ارية الجنائيةل م ( يياسل وتعأيأ التعاود ايما  المتخصرررررصرررررة وتحليل المعلومات ار رررررتخ   التحر  يتعلق ب  ررررراليأل 

 ين الوكارت عل، الصرررعيد الو ني والتعاود اإلقليمي والدولي. وفي هذا السررريا   أجر  الم تأل  بارارررتراك مه  
المركأ الدولي  تقييما لما يلي: مأ( القدرات المؤ رررررررررسرررررررررية لمجمأل العاملة في طقاا العبور الحدوسيةل مب( المواس 

ية المتاحةل م ( الخدمات المتاحة لتيسررررير التجارل وحركة ال  ررررائه والركاب في كل طق ة من طقاا العبور  التدريب 
الحدوسية. وبنا  عل، ذلك التقييل  أصرررررررردر الم تأل والمركأ تقريرا اررررررررامال  ت ررررررررمن تحليال للنتائغ وارحتياجات 

تائغ التقرير  حدس الم تأل  مه السررل ات والتوصرريات  بما في ذلك ما يتعلق بسرربل الم رري قدما. وا ررتناسا  ل، ط 
 

 المرجه طمسص. ( 3م 
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الو نية  طقاا عبور حدوسية ذات أولوية ين  ي سعمما في   ار المشرررررررو   وولرررررره   ة عمل لمطشرررررر ة التي  
 .2020 تنمذ  الل عام 

ويوس الم تأل األرسد بسررت مجموعات من معدات التعرم عل، السررالئ  و ررت مجموعات من معدات  -61
المخردرات لوحردل مراب رة المواطئ في مينرا  الع  رة  ووحردل مراب رة الشررررررررررررررحن الجو  في م رار الملترة التعرم عل، 

عليا  الدولي  ووحدل مراب ة الحدوس في معبر الترامة البر . ووفر الم تأل أي ررررررررررا أطشرررررررررر ة لبنا  القدرات التقنية  
يار  باإللافة  ل، تمتي  األسوية لل  اا في تلك الوحدات  مه التركيأ  وجص  اح عل، تنمي  ال  ائه وار ت 

المقلدل والمأيمة. وطتيجة للمسررررررررررراعدل المقدمة  قامت األرسد ب ررررررررررر  يات هامة من المخدرات رير المشرررررررررررروعة. 
وباإللافة  ل، ذلك  واصل الم تأل تعأيأ القدرات في عدل  لداد أ ر  في الشر  األو   وامال أفري يا  وهي  

ي  ومنه ا تخدام مواطئما  رب واليمن  من أجل م افحة التمريأل والتمرب ال ريب توطل والعرا  ولبناد وليبيا والم 
 في األطش ة اإلجرامية  ومنما اإلرهاب.

وقدم الم تأل المشرررورل ار رررتراتيجية والمسررراعدل في مجال  نا  القدرات  ل، السرررل ات الو نية للجمارك  -62
   الخاح  ووحدات مراب ة المواطئ بشررررررررر د جملة أموروالشرررررررررر ة والجي  والمواطئ  والجمات الماعلة في الق ا  

منمررا: مأ( تحليررل المخررا رل مب( تنمي  ال  رررررررررررررررائه وار تيررار والتمتي   مه التركيأ عل، اإل مررا ل م ( المواس 
واأل رلحة التيميائية والبيولوجية واإلارعانية والنووية والمتمجرل  واألسوية والسرله المأيمةل مس( التجارل ار رتراتيجية 
ومراب ة الصرررررررررراسرات. كما سعل الم تأل وحدات مراب ة المواطئ المنشرررررررررر ل حديثا من  الل تجديد م اتبما وارررررررررررا  
األثاث والمعدات الحا ررررررروبية وأسوات ال حص والتمتي  األ رررررررا رررررررية  وكذلك عسدس ا ت ار المخدرات وعسدس ار ت ار 

والممار ررررررررات الجيدل وتعأيأ التعاود الدولي. وقام التيميائي. وأجريت ييارات ت اسلية  ين البلداد لت اسل المعارم 
ثالثة مدربين من أجمأل جمركية مختلمة في من قة الشر  األو   وامال أفري يا  تيسير المعاليات التدريبية التي  

والتي تركأ عل، التوجيص ومنه اإلرهاب. وأ رررررررررررمر الدعل الذ  قدمص الم تأل عن لررررررررررر    2019طظمت في عام 
لمخدرات واألسوية رير المشررروعة  والسررله ار ررتراتيجية والمأيمة  والمصررل في ق ررايا ارحتيال مميات كبيرل من ا

 التجار  في األرسد  ول    الئ  بالتا تارودب في لبناد.

  طمذت 2019   دأ الم تأل أي رررا في سعل  مر السرررواحل في اليمن. وفي تموي/يوليص 2019وفي عام  -63
وحدات مختلمة في  مر السررواحل بشرر د اعتال  السررمن وتمتيشررما وحجأها  بما في  مسررؤور من 15 سورل تدريبية ل

ذلك ما يتعلق ب  لحة الدمار الشامل واأل لحة التيميائية أو البيولوجية أو اإلاعانية أو النووية. و يؤس  تعأيأ  
عل، طحو أف ررررررررل قوات  مر السررررررررواحل  ل، تم ينما من فرض  رررررررري رتما عل، المياه اإلقليمية للبلد بالتصررررررررد  

للجريمة عبر الو نية  مثل ارتجار باأل ررررررررررررلحة النارية والمخدرات واألاررررررررررررخاح  وتمريأل المماجرين  وصرررررررررررريد 
األ ررررررررررررررمراك رير القراطوطي ورير المبلغ عنرص ورير المنظل  والقرصررررررررررررررنرة  ممرا يأيرد من ار ررررررررررررررتقرار ارجتمراعي  

 وارقتصاس  والسيا ي.

لبلداد في تحسرررين كشررر  واعتراض الركاب المشررربوهين والذين وعالول عل، ذلك  واصرررل الم تأل سعل ا -64
يشرررر لود مخا ر كبيرل والشررررحنات المشرررربوهة  بألية التصررررد  لمطشرررر ة اإلجرامية  بما فيما ارتجار بالمخدرات. 

  س لت أول فرقة عمل مشررررررررتركة معنية بارعتراض في الم ارات في من قة الشررررررررر  األو رررررررر  2019في عام و 
أفري يا مرحلة التشر يل التامل في م ار الملتة عليا  الدولي في عماد. وتت ل  فرقة العمل من موظمين وارمال 

من سوائر المجرل والجمارك والمخا رات العامة واسارتي الحدوس واإلقامة والشرررر ة ووحداتما المتخصرررصرررة مالمعنية  
و ني لزطتربول. وسعمرت فرقرة العمرل بم رافحرة المخردرات وم رافحرة اإلرهراب(  ف ررررررررررررررال عن الم ترأل المركأ  ال

المشررررررررررررررتركرة المعنيرة برارعتراض في الم رارات العراملرة في م رار الملترة عليرا  الردولي التعراود  ين أجمأل  طمراذ 
القاطود وعأيت طمجا مشرررتركا قائما عل، المعلومات ار رررتخ ارية  مما يحقق أقصررر، ا رررتماسل من ا تصررراصرررات 

  ة أمثر فعالية للحدوس.وصالحيات كل جماي ويؤس   ل، مراب
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من موظمي الخ وا األمراميرة في الم رارات الردوليرة في األرسد والجأائر   197ومن ثل  قرام الم ترأل  تردريرأل  - 65
والعرا  والم رب من  الل  ررررلسررررلة من األطشرررر ة التدريبية الو نية  وحلقات عمل  قليمية  وييارات سرا ررررية  وعمليات  

طة المسرررافرين المشررربوهين  بما في ذلك من  الل: مأ( تحليل البياطات المقدمة من  مشرررتركة بشررر د أسوات وتقنيات ا رررت ا 
 اركات ال يرادل مب( التنمي  وكش  أطماا السلوكل م ( تقنيات ال حص واجرا  المقا الت.  

   2019ولأيراسل تعأيأ ت راسل ارتجراهرات والتمرديردات والممرار ررررررررررررررات الجيردل  طظل الم ترأل في حأيراد/يوطيرص  - 66
تعاود مه منظمة الجمارك العالمية واإلطتربول  حلقة عمل بشررر د كشررر  ممربي األموال واعترالرررمل. ولرررمت حلقة  بال 

وسولررة العمررل موظمي الخ وا األمرراميررة في الم ررارات وممثلين عن وحرردات التح يقررات المرراليررة في األرسد والجأائر 
ير المشرررررررو  لمموال في الم ارات الدولية في  والسرررررروساد والعرا  ولبناد ومصررررررر والم رب لمناقشررررررة النقل ر فلسرررررر ين 

من قة الشرررر  األو ررر  وارررمال أفري يا وا رررت الل تلك األموال ألرراض  جرامية  وو رررائل التشررر  والمنه  بما في ذلك  
 ت اسل المعلومات الاليمة  ين وحدات التح يقات المالية لتيسير التحقيق والمالحقة الق ائية والمحاممة. 

عل، ال حرين والتويت والمملتة العربية السررررررررعوسية م اسرتص الخاصررررررررة باإلسارل والمراب ة  وعرض الم تأل -67
المتتراملتين للحردوس  بمرا في ذلرك في الم رارات. وفي عسمراد  واصررررررررررررررل الم ترأل تقرديل الردعل  ل، اررررررررررررررر رة عسمراد  

 الملتية  ور  يما المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لم افحة المخدرات. 

  2019واررررررر اا/فبراير   2018وأوفد الم تأل ثالث بعثات لبنا  الشررررررررامات  ل، العرا   ين تموي/يوليص  -68
برالتركيأ عل، الردعل في مجرارت مراب رة الحردوس  وتحليرل المعلومرات الجنرائيرة  والتحليرل الجنرائي  وجموس م رافحرة 

ة من فيرون طق  المناعة ال شرررررررية وعال  المسرررررراس  ومنه الجريمة والعدالة الجنائية  وتعا ي المخدرات  والوقاي 
المصرا ين بص ورعايتمل. وحدست  رلسرلة من التوصريات بشر د التد الت المم نة. وفي  ذار/مارن  افتتح الم تأل 
م ت ا للبرامغ في العرا   وهو اند بصرررررردس   ال  طمغ اررررررامل لبنا  قدرات أجمأل  طماذ القاطود والجمات المعنية  

العرا  لتم ين البلد من التصرررررررررررررد  للتحديات المتنامية التي تشررررررررررررر لما الجماعات اإلجرامية بالتحليل الجنائي في  
المنظمة  وارتجار رير المشررررررررررررو  موبخاصرررررررررررة ارتجار بالمخدرات(  والصرررررررررررالت القائمة  ين الجريمة المنظمة 

عمليات اإلرها ية وتمويل اإلرهاب. وتبدأ األطش ة كجأ  من البرطامغ المخص  لدعل العرا  في مجال تع يل ال
 وعمليات الجريمة المنظمة.

وبعد أد ا ررررررتبين أد مشرررررر لة المخدرات هي ثاطي أمبر تمديد لممن القومي بعد اإلرهاب  أ لق العرا   -69
 حملة تونية عل، الصعيد الو ني بعنواد بر للمخدراتب. 2019في طيساد/أ ريل 

  م ن الم تأل العربية الخليغلدول د مجلل التعاود وتمااررريا مه أهدام الشررررامة ار رررتراتيجية مه  لدا -70
 برا  و نيين من بعض سولص األع رررا  موبصرررمة  اصرررة اإلمارات العربية المتحدل وال حرين( من ت اسل  براتمل 
ومعارفمل بشررررررر د ولررررررره ا رررررررتراتيجيات لم افحة المخدرات. وواصرررررررل الم تأل أي رررررررا العمل عن كثأل مه اللجاد 

لمخدرات في جميه أطحا  المن قة  ور  ررررريما في اإلمارات العربية المتحدل وال حرين  الو نية للتصرررررد  لمشررررر لة ا
وعسماد  لدعل يياسل الوعي ب بيعة ارلررررررررر رابات الناارررررررررئة عن تعا ي المخدرات باعت ارها الررررررررر رابات مأمنة  

ا ررتراتيجيات اطتتا ررية يم ن الوقاية منما وعالجما  والتشررجيه عل، ات ا  طمغ يركأ عل، الصررحة في  رريا ررات و 
م افحة المخدرات المنمذل في المن قة. وباإللافة  ل، ذلك  اارك الم تأل في مؤتمرات و نية طظمت باراتراك 
مه اللجنتين الو نيتين في اإلمرارات العربيرة المتحردل وعسمراد لالحتمرال براليوم الردولي لم رافحرة تعرا ي المخردرات 

رل الدا لية في ال حرين  عقد مؤتمر  قليمي بش د المسائل المتصلة وارتجار رير المشرو   ما  وبالتعاود مه ويا
 . 2019بالمخدرات في أيلول/ بتمبر 

واررررررررارك الم تأل  في   ار ارررررررررامتص ال ويلة مه ال ياسل العامة لشررررررررر ة س ي  في ا ررررررررت ررررررررافة ملتق،  -71
الذ  عقد في   ومعرض بحمايةب الدولي السرررررررررررررنو  الرابه عشرررررررررررررر بشررررررررررررر د موالررررررررررررريه تتعلق بم افحة المخدرات 
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تحت ارعار بطتعلل لنحميب. وركأ المؤتمر عل، ما يلي: مأ( العالقة  ين أجمأل  طماذ القاطود   2019طيسراد/أ ريل 
المسرؤولية ارجتمانية للمؤ رسرات  والمؤ رسرات التعليمية وانليات الاليمة لتعأيأ الشررامة المسرتدامة  ينممال مب(

 ل من أجل التصد  لتعا ي المخدرات والوقاية منص. الح ومية والخاصة في سعل األمن والتعلي 

مما واصرررررررررررل الم تأل مشررررررررررراوراتص مه جامعة طاي  العربية للعلوم األمنية من أجل ولررررررررررره  رامغ لبنا   -72
. وفي  يا  هذا اإل ار  وقه الم تأل 2019أيار/مايو  24القدرات وتنميذها في   ار مذكرل التماهل الموقعة في  

يمدم  ل، سعل ا رررررررررتراتيجية التدريأل الخاصررررررررة  2019كاطود األول/سيسرررررررررمبر  16معة في اتما  تمويل مه الجا
 لداد مجلل في  المتخصرررررررصرررررررة في مجال منه الجريمة والعدالة الجنائية مؤ رررررررسرررررررات  البالجامعة لت وير قدرات  

من الناجمة والدول العربية  بما في ذلك من  الل التصررررد  للتحديات المتصررررلة باأل العربية الخليغلدول  التعاود 
 عن ارتجار بالمخدرات.

  
 التعاون في الهند  - عاشرا  

بأليرة تعأيأ التعراود اإلقليمي عل، م رافحرة ارتجرار برالمخردرات  عقرد الم ترأل اإلقليمي لجنوب   رررررررررررررريرا  -73
حلقة عمل  قليمية رايعة المسررررررررتو    2019التابه للم تأل المعني بالمخدرات والجريمة في تشرررررررررين األول/أمتوبر 

واطين المخدرات ووالررررررررررررررعي من ك ار مسررررررررررررررؤولي أجمأل  طماذ ق 125في ماطيبور  المند  اررررررررررررررارك فيما أمثر من 
  من أجل التشرررررجيه عل، العمل الجماعي والمندوملدي  وطي ال و رررررر  رطتا السررررريا رررررات من  ن السي  وبوتاد 

واعتماس توصرريات لم افحة ارتجار بالمواس األفيوطية واألمميتامينات في جنوب   رريا. وقدمت التوصرريات الرئيسررية 
في ا ل مقتر  تمويل. وقد مولت ح ومة المند  وال السنوات القليلة الصاسرل عن حلقة العمل  ل، ح ومة المند 

المالرررية المشررررو  اإلقليمي إلطماذ قواطين المخدرات في جنوب   ررريا التابه للم تأل المعني بالمخدرات والجريمة  
 الذ  قام  بنا  قدرات مسؤولي أجمأل  طماذ القاطود والتحليل الجنائي في جنوب   يا بمعالية.

لمعررالجررة ارتمررا  معرردل ارتجررار بررالترامرراسول  عقررد الم تررأل المعني بررالمخرردرات والجريمررة في طيوسلمي و  -74
المسررررررررتو  من أجمأل م افحة المخدرات واسارات  يلصرررررررراطعي القرارات الرايع  2019اجتماعا ثالثيا في أيار/مايو 

ق وت اسل المعلومات ار ررررررررتخ ارية من  األرذية والعقاقير في راطا وطيجيريا والمند   مدم تعأيأ التعاود والتنسرررررررري 
أجل م افحة ارتجار بالتراماسول. وأعقأل ذلك عقد اجتما  ر ررررررررررررتخالح المعلومات في طيجيريا في تموي/يوليص  
لمناقشررررة وعرض الق ررررايا المسررررتندل  ل، معلومات ا ررررتخ ارية والمتصررررلة  وارسات اإليميدرين والسرررروسوايميدرين من  

  يا.المند المتجمة  ل، ررب أفري 

وبمردم التشررررررررررررررجيه عل، العمرل الجمراعي الرامي  ل، تعأيأ الترد الت المتعلقرة بميرون طق  المنراعرة  -75
  بالتعاود مه  2019ال شرية والسل في السجود واألمامن الم لقة األ ر   عقد الم تأل في تشرين األول/أمتوبر 

ية/األيدي والمنظمة الو نية لم افحة األيدي  رطامغ األمل المتحدل المشررررترك المتعلق بميرون طق  المناعة ال شررررر 
ممثل عن الح ومة واسارل السرررررررررررجود وأجمأل  طماذ    100في المند  حلقة عمل و نية رايعة المسرررررررررررتو  ألمثر من 

ورية. وت ررررررمنت التوصرررررريات الرئيسررررررية المقدمة  ل،  22القاطود والمجتمه المدطي من جميه وريات المند ال ال ة 
تو رريه ط ا  ت  ية فح  التشرر  عن السررل وعالجص في السررجودل مب( عقد اجتماعات  الح ومة ما يلي: مأ(

منتظمة للتنسررررررريق  ين  سارات السرررررررجود والصرررررررحة لسرررررررد الث رات البرامجية والمتعلقة  تقديل الخدماتل م (  سرا  
البياطات الصررررحية للسررررجنا  كجأ  أ ررررا رررري من  ياطات الصررررحة العامةل مس( توفير  دمات صررررحية متخصررررصررررة 

 ( مواجمة امتظاظ السجود بسبل منما توفير  دائل للسجن.ومحدسل األهدام للنسا  المحتجأاتل م 

اجتمررا  لمريق الخبرا  العررامررل التررابه لم رراسرل  2019حأيراد/يوطيررص  28و 27وعقررد في طيوسلمي يومي  -76
ة األف اطية المنشر  ووقمما. وطاق  ميثا  باريل والمعني ب شر  التدفقات المالية المتصرلة بارتجار بالمواس األفيوطي 
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 لدا و ررررررررررررت  15ممثلود عن وحدات ار ررررررررررررتخ ارات المالية وأجمأل م افحة المخدرات و ررررررررررررل ات الجمارك من 
منظمرات سوليرة والم ترأل ارتجراهات والتحرديات الجرديدل المتصررررررررررررررلرة بالتردفقرات المراليرة رير المشررررررررررررررروعة وارتجرار 

ورل توحيد جموسهل بشرررررر د تعأيأ ت اسل الممار ررررررات الجيدل رمتشررررررام بالمواس األفيوطية. وأ ري المشرررررراركود لررررررر 
 المعامالت المالية المتوارية.

  ا ررررررت ررررررام م تأل م افحة المخدرات في المند مؤتمر م اسرل  ليغ البن ال 2020وفي ارررررر اا/فبراير   -77
الم تأل جلسررررررررررة تقنية  للتعاود التقني وارقتصرررررررررراس  المتعدس الق اعات بشرررررررررر د م افحة ارتجار بالمخدرات. وقاس 

واحدل  عرض فيما م اسرات الم تأل اإلقليمي لجنوب   رررررررررررريا من  الل عرض  ي رررررررررررراحي عن  نا  القدرات في 
مجال الشررر  ة الخفية واعتراض الخدمات البريدية و دمات البريد الخاح. واررردس اإلعالد الختامي للمؤتمر عل، 

بالمخدرات والجريمة من أجل ت وير القدرل الو نية  ا رررررررتعداس ح ومة المند مواصرررررررلة التعاود مه الم تأل المعني
 عل، م افحة ارتجار بالمخدرات.

ولأياسل تعأيأ التعاود اإلقليمي  يسرر الم تأل  بالتعاود مه ح ومة المند  تدري ا متخصرصرا م ثما لمدل  -78
التحليررل الجنررائي في  وترراد. ومن  من  سارات  طمرراذ القرراطود والمخرردرات ومختبرات  15أربعررة أيررام لموظمين من 

المتوقه أد يقوم الموظمود المدربود  نشرر المعارم المتخصرصرة التي حصرلوا عليما في مجارت التحقيق وت اسل  
 المعلومات ار تخ ارية وار ت ار والمالحقات الق ائية.

شرر لجنوب   ريا  الذ  وسعل الم تأل أي را عدل م اسرات اتخذتما ح ومة المند  منما المؤتمر الثاطي ع -79
ل وارجتمررا  اإلقليمي السررررررررررررررراسن إلطمرراذ قواطين  2020كرراطود الثرراطي/ينرراير  29و 28عقرردتررص ويارل الرردفررا  يومي 

ل والمؤتمر الو ني الذ  سعت 2019كاطود األول/سيسرررررررررررمبر  5و  4الجمارك  الذ  عقدتص  سارل اإليراسات يومي 
 جتمانية.لعقده جامعة الدكتور ب. ر. أمبيدكار للعلوم ار

وتمااريا  مه ارتمابيات الدولية لمراب ة المخدرات والتشرريعات والسريا رات الو نية القائمة  اعتمدت المند  -80
 مردم التصررررررررررررررد  لتعرا ي المخردرات  2023-2018  رة العمرل الو نيرة لخمض ال لرأل عل، المخردرات للمترل 

الجواطأل تركأ عل، التعليل الوقائي واذكا  الوعي   ومواس اإلسماد. وتشررمل   ة العمل الو نية ا ررتراتيجية متعدسل
وتقديل المشرررررورل ومعالجة متعا ي المخدرات المرتمنين لما واعاسل ت هيلمل  باإللرررررافة  ل، توفير التدريأل لمقدمي 

 الخدمات وبنا  قدراتمل من  الل التعاود  ين الح ومة ومنظمات رير ح ومية.

 


