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    مقدِّمة  - أوالً  
 حجـم املسـاحة املزروعـة خبشـخاش األفيـون      جديـداً يف  اقت أفغانستان رقماً قياسيحقَّ  -١

يف املائــة مقارنــة   ٣٦بزيــادة قــدرها   هكتــار، أْي ٢٠٩ ٠٠٠حيــث بلغــت   ٢٠١٣يف عــام 
يف املائــة مقارنــة  ٤٩كمــا ازداد إنتــاج األفيــون بنســبة  ،هكتــار) ١٥٤ ٠٠٠بالســنة الســابقة (

فغانسـتان باتـت   أكثـر مـن نصـف مقاطعـات أ     إنَّطن حيـث   ٥ ٥٠٠بالسنة السابقة ليصل إىل 
  تزرع خشخاش األفيون على حنو غري مشروع.  

. وأخـذ  اوالبلـدان اجملـاورة ارتفاعـاً حـاد    وارتفع استهالك املواد األفيونية يف أفغانسـتان    -٢
اهلريوين األفغاين ينتشر يف أسواق االستهالك يف شرق آسيا وجنوب شرق آسـيا وأوقيانوسـيا.   

أفغانسـتان، فـأبلغ عـن دروب متـر عـرب الشـرق األوسـط         وتنوعت دروب االجتار باهلريوين مـن 
يف املائـة) عـرب    ٤٠ب معظـم اهلريويـن األفغـاين (   رَّهـ وأفريقيا وباكستان وعـن دروب حبريـة. ويُ  

يف املائة منه عرب مجهورية إيران اإلسالمية، أمـا الربـع املتبقـي فيمـر عـرب       ٣٥ب رَّهُيباكستان، و
  )١(ى.جمموعة متنوعة من بلدان آسيا الوسط

ات واجلرمية (املكتـب)، يف الشـرقني األدىن   خدِّرج مكتب األمم املتحدة املعين بامليروِّو  -٣
ات غـري املشـروعة واسـتهالكها،    خـدِّر واألوسط، الستراتيجيات متكاملة للتصـدِّي لالجتـار بامل  

تــؤثِّر علــى  وخاصــة املــواد األفيونيــة األفغانيــة املنشــأ واملنشــطات األمفيتامينيــة والترامــادول الــيت
ــي        ــاون اإلقليمــي، يرم ــز التع ــة وتعزي ــدرات الوطني ــز الق ــها. وباإلضــافة إىل تعزي ــة بأكمل املنطق
املكتب بصـفة خاصـة إىل الـربط بـني مبـادرات وسياسـات التعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي،          

ناشـئة  والتصدِّي لالجتار بـاهلريوين األفغـاين والسـالئف الكيميائيـة، وإعاقـة الـدروب البحريـة ال       
  ات إىل السوق األوروبية.  خدِّرلتهريب امل

وتقدِّم هذه الوثيقة معلومات عن مبـادرات التعـاون اإلقليمـي واملسـاعدة الـيت يقـدِّمها         -٤
هبـا منـذ انعقـاد الـدورة الثامنـة واألربعـني        جتـار ات واالخـدِّر املكتب يف جمـال مكافحـة إنتـاج امل   

  .٢٠١٣للجنة الفرعية يف تشرين الثاين/نوفمرب 
    

    التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي  - ثانياً  
استقرار أفغانستان وقدرهتا على االستفادة من املكاسب اليت حتققـت خـالل العقـد     نَّإ  -٥

. وقـد  ٢٠١٤املاضي هو ما سيحدد السـياق السياسـي واألمـين املـرتبط بـالفترة االنتقاليـة لعـام        
                                                         

 .٢٠١٣ي ات العاملخدِّرتقرير امل )١(  
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واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة       ، ٢٠١٣، يف آذار/مـارس  الدويلد جملس األمن مدَّ
د دِّكتـب يف هـذا البلـد. وشُـ    املالدور املقبـل الـذي سيضـطلع بـه     أيضاً إىل أفغانستان بقرار أبرز 

د علـى وضـع آليـة    ُشـدِّ عـاون علـى املسـتوى اإلقليمـي، كمـا      من جديد على أمهية التواصل والت
  ة ذات أولوية.  ات كمسألخدِّرللحكم الرشيد وأشري إىل مكافحة امل

تضـمن مبـادرة مـن     ٢٠١٤إىل حوار إقليمي بشأن ما بعـد  أيضاً دعت بلدان املنطقة و  -٦
ات" عقــدت يف خــدِّرحكومــة طاجيكســتان بشــأن "نــدوة عــن التعــاون الــدويل ملكافحــة امل       

ــاين/نوفمرب   ٢٩ ــام  أيضــاً يف دوشــانيب، طاجيكســتان. وتضــمن    ٢٠١٣تشــرين الث اجتمــاع ع
ات بنـــاء علـــى مبـــادرة مـــن حكومـــة باكســـتان، و"مـــؤمتر خـــدِّرحـــة املالـــوزاري ملكاف ٢٠١٢

ــدويل   ــة  ٢٠١٤أفغانســتان ال ــادرة    "للبحــوث العلمي ــه حكومــة قريغيزســتان، ومب الــذي اقترحت
حكومــة كازاخســتان بشــأن مناقشــة "فــرص التعــاون والتحــديات املاثلــة أمامــه يف جمــال إنفــاذ   

عـــت أفغانســـتان اتفاقـــات شـــراكة قَّ، و. وباإلضـــافة إىل ذلـــك٢٠١٤القـــانون" ملـــا بعـــد عـــام 
الصــني وفرنســا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا و إيطاليــا وتركيــاوأســتراليا وأملانيــا اســتراتيجية مــع 

. وسيصبح جلهود األمم املتحـدة  يرلندا الشمالية واهلند والواليات املتحدة األمريكيةآالعظمى و
مـة حلـف مشـال األطلسـي/القوة الدوليـة      يف السنوات املقبلة دور فعال مـع تقلـيص تواجـد منظ   

املسـاعدات. وتطلبـت تلـك التطـورات أن يتبـع       الـيت تقـدم  للمساعدة األمنية واجلهـات الثنائيـة   
املكتب هنجاً تدرجيياً يف عملياته اإلقليمية. وينظر إىل املكتب يف املنطقة كوسـيط حمايـد وفعـال    

 مبـادرات منـها، علـى سـبيل املثـال،      اكتسب خربات سابقة يف جمال تيسري عمليات مماثلة، عـرب 
ــدان اجملــاورة،       ــامج اإلقليمــي ألفغانســتان والبل ــى الربن ــة". ويتلق ــادرة الثالثي ــاراً  بصــفته"املب إط

هلذا اتنسيقي النوع من األعمال، دعماً سياسيمتزايداً كوسـيلة لتعزيـز تطبيـق تـدابري بنـاء       اا دولي
  ة مبؤمتر قلب آسيا/عملية اسطنبول.  ات اخلاصخدِّرالثقة يف جمال مكافحة امل

ات يف أفغانسـتان  خـدِّر وتضم مبادرات النهج اإلقليمي األخرى ذات الصلة مبشـكلة امل   -٧
) املنعقـد يف إطـار   ٢٠١٤املبادرة الرباعية (عملية سوشي) ومؤمتر لنـدن (تشـرين الثـاين/نوفمرب    
احــة لتقــدمي حلــول ملراقبــة  عمليــة كــابول. ويعــد التعــاون اإلقليمــي أحــد أجــدى اخليــارات املت  

  ات من خالل بناء الثقة املتبادلة بني البلدان املشاركة.  خدِّرامل
مها املكتب يف منطقة اللجنـة الفرعيـة موجَّهـا    دِّوال يزال تركيز املساعدة التقنية اليت يق  -٨

ف، حنو حتسني املراقبة يف مراكز احلـدود، وتنسـيق اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة هتريـب السـالئ       
وتطوير القدرات املهنية هليئـات التحقيـق واملقاضـاة، والتصـدي لعائـدات اجلرميـة والفسـاد مـن         

  خالل مكافحة غسل األموال.  
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وتتضــمَّن اســتراتيجية املكتــب الشــاملة أشــكاالً للتعــاون مثــل مبــادرة ميثــاق بــاريس،      -٩
الثالثيــة بــني أفغانســتان والربنــامج اإلقليمــي مــن أجــل أفغانســتان والبلــدان اجملــاورة، واملبــادرة   

وباكســتان ومجهوريــة إيــران اإلســـالمية، ومبــادرة أفغانســتان وقريغيزســتان وطاجيكســـتان،       
ومراقبة السالئف الكيميائيـة وتبـادل املعلومات/االسـتخبارات (تارسـيت سـابقاً) وحتليلـها مـن        

اإلقليمـي   خالل املركز اإلقليمي للمعلومات والتنسـيق يف آسـيا الوسـطى. وقـد عمـل الربنـامج      
ات خـدِّر على تعزيز مراقبة احلدود ملنـع هتريـب امل   ٢٠١٥-٢٠١١ألفغانستان والبلدان اجملاورة 

ات مــع خــدِّروالســالئف الكيميائيــة. كمــا شــجع علــى تعزيــز أوجــه التــآزر يف جمــال مراقبــة امل  
ــه االحتــاد األورويب     ، منظمــة التعــاون االقتصــادي، ومشــروع جتــارة اهلريويــن الثــاين الــذي ميول

ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملنظمة العاملية للجمارك وغريهـا مـن املنظمـات اإلقليميـة     
والدولية ذات الصلة. ونظم املكتب، بالتنسيق مع مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للدبلوماسـية      

ألفغانيـة، وذلـك   الوقائية، مؤمترات إقليمية لتعزيز التعاون بني الشركاء املعنيني باملواد األفيونيـة ا 
يف إطــار التطبيــق اإلقليمــي لفرقــة العمــل علــى صــعيد املنظومــة، الــيت أنشــأهتا شــعبة حتليــل            

لمكتب، وهـي الفرقـة املعنيـة مبكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب        لالسياسات والشؤون العامة التابعة 
  ات باعتبارمها خطرين على األمن واالستقرار.  خدِّرالوطنية واالجتار بامل

قد ركز الربنامج اإلقليمي خالل الفترة املشمولة بالتقرير على بناء القـدرات الوطنيـة   و  -١٠
  يف جمال إنفاذ القانون وحتسني التعاون القضائي وتسهيل احلوار اإلقليمي ومتارين بناء الثقة.  

ــي، أُ   -١١ ــامج اإلقليمـ ــدء الربنـ ــتوى دون   ومنـــذ بـ ــدتان علـــى املسـ ــان جديـ طلقـــت مبادرتـ
)، ومبــادرة RIWGPفريــق االســتخبارات العامــل اإلقليمــي املعــين بالســالئف ( اإلقليمــي، ومهــا 

ــن اإلقليمــي البحــري   ــل      )MaRes( األم ــق االســتخبارات العام ــادرة فري ــائج مب ــن نت . وكــان م
مـن أجـل الكشـف     ٢٠١٤يونيـه  طالق "عملية البديل" يف حزيران/إاإلقليمي املعين بالسالئف 

ل، ومواد كيميائية أخرى غري خاضعة للمراقبة تسـتخدم  عن الشحنات املهربة من أهنيدريد اخل
يف صنع اهلريوين على حنو غري مشروع، واعتراضها. وعزز الربنامج اإلقليمي، يف إطار مبـادرة  
األمن اإلقليمي البحري، التعـاون بـني مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وباكسـتان عـرب تقويـة مراقبـة          

  وبندر عباس ووضع آليات تنسيق فعالة.   احلاويات يف املوانئ البحرية يف كراتشي
ــومي     -١٢ ــتانا، ي ــدت يف أس ــايو  ١٤و ١٣وعق ــل أقاليميــة   ٢٠١٤أيار/م ــة عم ، أول حلق

بشأن "إنشاء/تعزيز شبكة أعضاء النيابة العامـة والسـلطات املركزيـة يف بلـدان املصـدر والعبـور       
ــة". وعقــدت يف ات األخــدِّرواملقصــد الواقعــة علــى طــول الــدروب الشــمالية لالجتــار بامل    فغاني

، حلقـة عمـل   ٢٠١٤آذار/مـارس   ٥إىل  ٣طهـران، مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، يف الفتـرة مـن       
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ــز األطــر       ــة بشــأن "االســتخدام غــري املشــروع خلــدمات حتويــل األمــوال أو القيمــة: تعزي إقليمي
  التشريعية والتنظيمية وأطر التحقيق".  

ربيـة مـن خـالل الربنـامج اإلقليمـي ملراقبـة       وواصل املكتب تقـدمي الـدعم إىل الـدول الع     -١٣
ــرة       خــدِّرامل ــة للفت ــدول العربي ــة يف ال ــة اجلنائي ــة وإصــالح نظــم العدال ــع اجلرمي -٢٠١١ات ومن

. ويــدعم الربنــامج اإلقليمــي أولويــات البلــدان الوطنيــة واإلقليميــة يف مواجهــة حتــدياهتا  ٢٠١٥
رمية املنظمة واإلرهاب وتعزيز النــزاهة  مكافحة االجتار غري املشروع واجل بشأناألمنية الرئيسية 

ات والعناية بالصحة. ويقـوم املكتـب حاليـاً بوضـع     خدِّروإرساء العدالة، وكذلك الوقاية من امل
  .برنامج للتعاون متعّدد السنوات لبلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية

    
    مبادرة ميثاق باريس  - ثالثاً  

، الـيت يـدعمها املكتـب، إىل تعزيـز التعـاون الـدويل       )PIP( ادرة ميثاق بـاريس هتدف مب  -١٤
واإلقليمـي يف جمــال مكافحــة املـواد األفيونيــة األفغانيــة غـري املشــروعة مــن خـالل الشــراكة بــني     

  الدول واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة ذوي الصلة.  
ميثـاق بـاريس،   ويشكل إعالن فيينا، الذي اعتمده املؤمتر الوزاري الثالث للشركاء يف   -١٥

إطاراً جلميع األنشطة املستقبلية املنفذة يف أربعة جماالت: املبادرات اإلقليمية؛ والتدفقات املاليـة  
املتصلة باالجتار غري املشروع باملواد األفيونية؛ ومنـع تسـريب السـالئف الكيميائيـة؛ واحلـد مـن       

املرحلـة الرابعـة مـن ميثـاق      ات واالرهتـان هلـا. ونفـذت أنشـطة السـنة األوىل مـن      خدِّرتعاطي امل
ــاريس ( ــب    ٢٠١٦-٢٠١٣ب ــتمرار املكت ــع اس ــدعم    يف ) بنجــاح م ــال التنســيق وال ــذ أعم تنفي

  باملساعدة التقنية.  
وقد أُقيمت أنشطة متعددة لتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف إطار املكونـات الثالثـة     -١٦

آلليــة املؤمتتــة ملســاعدة اجلهــات  ملشــروع ميثــاق بــاريس، وهــي: (أ) اآلليــة التشــاورية؛ و(ب) ا 
  املاحنة؛ و(ج) فريق ضباط البحث واالتصال.  

بأنشطة احلـد مـن    اعىن أحدهمت أربعة أفرقة خرباء عاملة يف إطار ميثاق باريس ُيظِّوُن  -١٧
تشــــرين  ٢٣-٢٢ســــر (فيينــــا، ألات لــــدى األطفــــال واملــــراهقني واخــــدِّرالطلــــب علــــى امل

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٩-٢٨ق آخر بالسـالئف (الهـاي،   عىن فريُي)؛ و٢٠١٣األول/أكتوبر 
)، وآخــر بتحســني عمليــات تبــادل املعلومــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف وتنســيق         ٢٠١٣

عــىن األخــري باالجتــار بــاملواد األفيونيــة  ُي)؛ و٢٠١٤شــباط/فرباير  ١٩-١٨ ،العمليــات (أنطاليــا
د مجيـع الشـركاء توصـيات واسـتنتاجات     ). واعتمـ ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٩-٨األفغانية (فيينـا،  
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االجتماع احلادي عشر للفريق التشاوري املعـين بالسياسـات   أثناء االجتماعات األربعة للخرباء 
  يف فيينا.   ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣٠و ٢٩الذي عقد يومي 

وتطورت اآلليـة املؤمتتـة ملسـاعدة اجلهـات املاحنـة إىل موقـع مركـزي للمعلومـات ذات           -١٨
  .واردة من الشركاء وملبادرات التعاون الدولية القائمةالصلة ال

ويتخـــذ ضـــباط البحـــث واالتصـــال مكاتـــب هلـــم يف مجهوريـــات أفغانســـتان وإيـــران   -١٩
قريغيزستان وأوزبكستان وتركمانسـتان الواقعـة يف آسـيا    مجهوريات وباكستان اإلسالمية ويف 

سـابقاً. وتسـهم البيانـات الـيت     الوسطى، وكـذلك يف صـربيا ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية      
  .جيمعها ضباط البحث واالتصال يف األنشطة العاملية جلمع البيانات

    
    التعاون يف أفغانستان  - رابعاً  

 أيَّ نَّ) التأكيـد علـى أ  ٢٠١٤آذار/مارس  ١٧( ٢١٤٥أعاد قرار جملس األمن الدويل   -٢٠
مة وحقوق اإلنسان وسـيادة القـانون   جمال من جماالت األمن واحلوكأيِّ م مستدام حيرز يف دُّتق

م يف اجملــاالت دُّز التقــات ومكافحــة الفســاد واملســاءلة يعــز خــدِّروالقضــايا الشــاملة ملكافحــة امل
برامج احلوكمة والتنمية ينبغي أن تكون متسـقة مـع األهـداف املنصـوص عليهـا       نَّاألخرى، وأ

القـرار مبـؤمتر قلـب آسـيا/عملية     يف إعالن طوكيو ومع الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة. ويشـيد     
ــى املســتوى         ــاون عل ــن والتع ــز األم ــيني بتعزي ــالتزام أفغانســتان وشــركائها اإلقليم اســطنبول وب
ــاء الثقــة مثــل مكافحــة اإلرهــاب        ــدابري بن ــز احلــوار اإلقليمــي وت ــها تعزي اإلقليمــي، بوســائل من

  ات.  خدِّرومكافحة امل
)، مــن خــالل ٢٠١٥-٢٠١٢نســتان (الربنــامج القُطــري للمكتــب بشــأن أفغاويعمــل   -٢١

أمهية املساعدة علـى مسـتوى املقاطعـات، وتـوفري سـبل عـيش بديلـة         على تعزيزالتعاون التقين، 
ومستدامة ملزارعي خشخاش األفيون، وتوسيع نطـاق الرعايـة الصـحية، وخفـض الطلـب علـى       

ات علـى إجـراء   خـدِّر ، وتعزيـز قـدرات وزارة مكافحـة امل   يدزألاات والوقاية من فريوس خدِّرامل
البحــوث والدراســات االستقصــائية والتحلــيالت. ونظــراً النســحاب اجملتمــع الــدويل عســكرياً   

املوارد املتاحة ألفغانسـتان   نَّنية/منظمة حلف مشال األطلسي)، فإ(القوة الدولية للمساعدة األم
دة ســوف تــدار علــى حنــو متزايــد مــن قبــل األمــم املتحــدة يف شــكل صــناديق اســتئمانية متعــدّ    

طــري تقــدمي الــدعم ألجهــزة إنفــاذ القــانون  قُخــرى للربنــامج الاملــاحنني. وتشــمل املكونــات األ
ات ومـا يشـكّالنه مـن    خـدِّر ات واقتصـاد امل خـدِّر بامل جتـار لتصدِّي لالمن أجل اوالعدالة اجلنائية 

مليـون   ٨٠سـيادة القـانون. ويعـد الربنـامج القُطـري، الـذي ُتقـدَّر ميزانيتـه مببلـغ          هتدِّد حتديات 
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، من أكرب بـرامج املكتـب الـيت متوهلـا     )٢٠١٥-٢٠١٢( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
ات يف أفغانســتان علــى وضــع  خــدِّراجلهــات املاحنــة. ويــدعم املكتــب قــدرة وزارة مكافحــة امل  

ات أفغانسـتان  خمـدِّر السياسات والتحليل والتنسيق. ومـن املتوقـع أن َيصـُدر التقريـر الثـاين عـن       
  .  ٢٠١٤أثناء الربع األخري من عام ) ٢٠١٣(

تــدريبا متخصصــا علــى حظــر   ٢٠١٣و ٢٠١٢م االحتــاد الروســي خــالل عــامي  وقــدَّ  -٢٢
ات ملسـؤويل إنفـاذ القـانون األفغـانيني، عـن طريـق معهـد دوموديـدوفو للتـدريب التـابع           خدِّرامل

ــادرة.     ــة الروســية. ومولــت حكومــة اليابــان تلــك املب وأثبــت التعــاون لــوزارة الشــؤون الداخلي
الثالثــي بــني املكتــب واليابــان واالحتــاد الروســي جناحــه، وجتــري حاليــاً مناقشــة تنفيــذ مرحلــة    

  .جديدة هلذا التعاون بني األطراف املعنية
    

    التعاون يف باكستان  - خامساً  
ات مـن الناحيـة اجلغرافيـة. ووفقـاً لتقـديرات      خـدِّر ال تزال باكستان عرضة لالجتـار بامل   -٢٣
يف املائة مـن املـواد األفيونيـة األفغانيـة (مبـا يف ذلـك اهلريويـن)         ٥٠إىل  ٤٠حوايل  نَّب، فإاملكت

  ُتهرَّب عرب باكستان. وهذا ميثّل حوايل ثلث العرض العاملي.  
) مكافحــة ١طــري للمكتــب يف باكســتان علــى ثالثــة جمــاالت: (  قُز الربنــامج الكِّــوير  -٢٤

) احلـــد مـــن الطلـــب علـــى ٣) العدالـــة اجلنائيـــة؛ (٢(االجتـــار غـــري املشـــروع وإدارة احلـــدود؛ 
يدز، يف حـني يركـز الربنـامج بصـورة     ألات والوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/ا     خدِّرامل

رئيسية على إدارة عمليات مراقبة احلدود كوسيلة لتحسني األمن والتنمية االقتصـادية وخفـض   
نقــص املناعــة البشــرية، فضــال عــن بنــاء   ات واخلــدمات املتعلقــة بفــريوسخــدِّرالطلــب علــى امل

  القدرات على مجع البيانات والتحليل والعلوم اجلنائية، وضبط احلاويات ومراقبة السالئف.  
وتركِّــز املســاعدة علــى مقــاطعيت بالوشســتان وخيــرب بــاختوخنوا، حيــث تــربز بشــكل       -٢٥

ات واسـتهالكها علـى حنـو    رخـدِّ خاص التحـدِّيات املتعلقـة بإنفـاذ القـانون واألمـن واالجتـار بامل      
  مشروع.    غري
ــة يف وضــع        -٢٦ ــانون، يعمــل املكتــب علــى مســاعدة الوكــاالت املعني ــاذ الق ويف جمــال إنف

ات خـدِّر املناهج املستوفية للمعايري الدولية وضمان تكاملها. وفيما يتعلـق بالتصـدي لالجتـار بامل   
ت إنفـاذ القـانون وخـدمات بنـاء     والسالئف الكيميائية، يقدِّم املكتـب الـدعم العمليـايت لوكـاال    

ات، مـن  مخدِّرتوفري العالجات الطبية القياسية لالرهتان للأنَّ القدرات واملساعدة التقنية. كما 
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جـزءاً مـن جمموعـة األنشـطة الـيت      أيضـاً  ات، ميثـل  خـدِّر خالل وضع بروتوكوالت عالج من امل
  يضطلع هبا املكتب.  

تعاوهنا يف إطار التعاون البحـري، وهـو نشـاط    وسيساعد املكتب باكستان على تعزيز   -٢٧
تركيزه على األمن البحري والتصدي لالجتـار غـري املشـروع.     ينَصبُّمنبثق عن املبادرة الثالثية 

وُينفذ، عالوة على ذلك، مشروع جترييب جديد يف جمال مراقبة الشـحنات اجلويـة يف كراتشـي    
  يف إطار الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات.  

    
    التعاون يف مجهورية إيران اإلسالمية  - سادساً  

ــران اإلســالمية حتــديات متعــددة اجلوانــب ذات صــلة بامل      -٢٨ ــة إي ات خــدِّرتواجــه مجهوري
لســيادة القــانون واألمــن   نيالرئيســي ينات وتعاطيهــا التهديــدخــدِّرواجلرميــة. وميثــل االجتــار بامل 

  عقبات أمام استدامة التنمية والنمو.   انيضعأهنما واالستقرار والصحة العامة والرعاية، كما 
ــا   -٢٩ ــون يف      أنَّ ومب ــران اإلســالمية جــارة ألفغانســتان، املنتجــة الرئيســية لألفي ــة إي مجهوري

ات غـري املشـروعة. وطبقـاً    مخـدِّر العامل، فقد أصبحت هي وباكسـتان ممـري عبـور رئيسـيني لل    
مضـبوطات مجهوريـة إيـران     فـإنَّ الصـادر عـن املكتـب،     ٢٠١٤ات العـاملي لعـام   خـدِّر لتقرير امل

يف املائــة مــن مضــبوطات اهلريويــن  ٢٥يف املائــة مــن مضــبوطات األفيــون و ٦٩اإلســالمية متثــل 
  واملورفني على مستوى العامل.  

حتـدي   وبالنظر إىل الزيادة الكبرية اليت طرأت مؤخراً على إنتاج األفيون األفغاين، فـإنَّ   -٣٠
دروب بريـة   ةات ثالثـ خـدِّر يف املسـتقبل. ويسـتخدم جتـار امل    ات سوف يتواصلخدِّراالجتار بامل

رئيسية لتهريب املواد األفيونية عرب مجهورية إيران اإلسالمية حنـو األسـواق األوروبيـة. وأصـبح     
ــة يف هتريـــب امل  ــتخدام الـــدروب البحريـ ــة األخـــرية، ميثـــل أحـــد  خـــدِّرتزايـــد اسـ ات، يف اآلونـ

  الرئيسية.    التحديات
ات، مـع بلـوغ   خـدِّر ية إيران اإلسالمية على حنو كـبري مبشـكلة تعـاطي امل   وتتأثر مجهور  -٣١

يف املائـــة مـــن الســـكان  ٢,٢٦فـــرد ( ١ ٣٢٥ ٠٠٠ املـــرهتنني للمـــواد األفيونيـــة حـــوايلعـــدد 
ــوع امل   ــد تن ــالغني). ويتزاي ــد      خــدِّرالب ــد تزاي ــد. فق ــك البل ــري املشــروعة املســتخدمة يف ذل ات غ

زايداً سريعاً حىت أصبحت حتتل املركـز الثـاين يف قائمـة أكثـر     استخدام املنشطات األمفيتامينية ت
ات استخداماً يف البلد. ويثري ذلك قلقاً شديداً على املستويني الوطين والدويل إذ تترافـق  خدِّرامل

تلك الزيادة يف استخدام املنشطات األمفيتامينية مع زيادة كـبرية يف إنتاجهـا واالجتـار هبـا علـى      
  إنشاء وصالت لالجتار هبا حنو شرق آسيا وجنوب شرقها.   حنو غري مشروع، مع
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ات ارتباطــاً وثيقــا بالعــدوى بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية  خــدِّرويــرتبط اســتخدام امل  -٣٢
عـدد األشـخاص    رواألمراض األخرى املنقولة عن طريق الدم مثـل التـهاب الكبـد جـيم. ويقـد     

يف املائـة منـهم بـذلك     ٦٨شخص، أصيب  ٧١ ٠٠٠ املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية بـ
يزيـد بشـدة مـن احتمـاالت     ات، ممـا  خـدِّر مونـة حلقـن امل  أفريوس عن طريق املمارسات غـري امل ال

  .هم اجلنسيني يف إطار الزواج وخارجه بفريوس نقص املناعة البشريةئشركاإصابة 
ن اإلســالمية ات غــري املشــروعة، أنشــأت مجهوريــة إيــرامخــدِّرالتــدفق الكــبري لل ولصــدِّ  -٣٣

ات يف املنطقـة  خـدِّر على مر السـنني إحـدى أقـوى القـدرات يف جمـال إنفـاذ قـوانني مكافحـة امل        
 دِّعلى طول حدودها الشرقية مع أفغانستان وباكستان، وتكبـدت خسـائر بشـرية ضـخمة لصـ     

مسـؤول عـن إنفـاذ القـانون،      ٣ ٧٠٠ات غري املشروعة. فقـد قتـل مـا يزيـد علـى      خدِّرتدفق امل
موظـــف آخـــر إىل تشـــوهات أثنـــاء تنفيـــذ عمليـــات مكافحـــة  ١٢ ٠٠٠أكثـــر مـــن وتعـــرض 

احلكومــة اإليرانيــة تنفـق ســنوياً حنــو   نَّالثالثـة املاضــية. وذكــرت تقـارير أ  ات يف العقــود خـدِّر امل
  ات.  خدِّربليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف قضايا مكافحة امل

ة العديــد مــن الــربامج الناجحــة ملعاجلــة تعــاطي كمــا أنشــأت مجهوريــة إيــران اإلســالمي  -٣٤
ات واحلد منه والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية وعـالج املصـابني ورعايتـهم.          خدِّرامل

ويستفيد العديد من اجملتمعات احمللية مـن بـرامج التوعيـة ومراكـز التمـاس املشـورة وغريهـا مـن         
بنشـاط يف تنفيـذ الـربامج وتقـدمي اخلـدمات       أيضـاً املبادرات، وتشارك املنظمات غـري احلكوميـة   

مجهورية إيران اإلسالمية بلـد رائـد يف جمـال عالجـات بـدائل       مباشرة. وعالوة على ذلك، فإنَّ
ــن ا        ــالج م ــة البشــرية والع ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــون والوقاي ــك يف   ألاألفي ــا يف ذل ــدز، مب ي

ات يف أعلـى  خـدِّر كافحـة امل السجون. وقـد وضـع وزيـر الداخليـة مسـألة اتبـاع هنـج جمتمعـي مل        
سلم أولويـات احلكومـة. وتعـد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية البلـد الوحيـد يف العـامل الـذي حـدد            

  ات ومراقبتــــها" كأحــــد اجملــــاالت اخلمســــة ذات األولويــــة يف إطــــار  خــــدِّر"الوقايــــة مــــن امل
  .  ٢٠١٦- ٢٠١٢األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لفترة 

طريـة جديـد يف   قُبدأت عملية تشاورية لتنفيذ برنـامج شـراكة   ، ٢٠١٤وخالل عام   - ٣٥
مجهورية إيران اإلسالمية، بالتعاون الوثيق مع حكومة ذلـك البلـد وجمموعـة دابلـن الصـغرى      
املمثلة يف طهران. وسينتقل املكتب ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية مـن التعـاون الـتقين يف إطـار        

جديـــد مـــع املكتـــب يف  قُطريـــة ج شـــراكة ) إىل برنـــام٢٠١٤- ٢٠١١الربنـــامج القطـــري (
ــران اإلســالمية (  ــة إي ــامج الشــراكة   ٢٠١٨- ٢٠١٥مجهوري ). ويتمثــل اهلــدف الرئيســي لربن

اجلديد يف دعم عمليـة تعزيـز القـدرات والسياسـات والـربامج الوطنيـة، ووضـع هنـج         القُطرية 
عى برنــامج ات واجلرميــة. وسيســخــدِّرة الــيت تفرضــها املجمتمعــي للتصــدي للتحــديات امللحَّــ 
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ات غــري املشــروعة وعرضــها،  خــدِّراجلديــد إىل احلــد مــن الطلــب علــى امل  القُطريــة الشــراكة 
واملسامهة يف حتقيق جمتمع آمن قائم على سيادة القانون، باتباع هنج متكامل ومتوازن يسـتند  

  إىل التعاون الدويل وبناء القدرات.  
قيق أقصى قدر من التآزر مع الـربامج  اجلديد إىل حتالقُطرية سيسعى برنامج الشراكة و  -٣٦

القائمة يف املنطقة، واملتمثلـة علـى حنـو رئيسـي يف الربنـاجمني القطـريني ألفغانسـتان وباكسـتان،         
وبرنــامج العمــل دون اإلقليمــي آلســيا الوســطى، والربنــامج اإلقليمــي ألفغانســتان والبلــدان         

االستفادة من منصة املكتـب اخلاصـة    أيضاًاجلديد القُطرية اجملاورة. وسيواصل برنامج الشراكة 
ــة امل ــة     خــدِّرمبراقب ــاليمي ملراقب ات والتعــاون بشــأهنا، وهــي املنصــة الــيت أنشــئت عــرب النــهج األق

ات، والتأكد من فعالية الروابط مع برامج املكتب اإلقليميـة األخـرى العاملـة يف املنـاطق     خدِّرامل
ا يف ذلـك االجتـار بالسـالئف، علـى طـول دروب      املتضررة من جتارة املواد األفيونية األفغانية مبـ 

  .البلقان الشمالية واجلنوبية
    

    التعاون يف آسيا الوسطى  - سابعاً  
مكتب حافظة متنوعة جداً مـن بـرامج   ليشمل املكتب اإلقليمي آلسيا الوسطى التابع ل  -٣٧

وى الـوطين  مشروعاً مستقالً على كـل مـن املسـت    ١٧ات واجلرمية تضم خدِّرإقليمية ملكافحة امل
مليونـاً. وتشـمل    ٢٧ ـر بـ قدَُّت ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتنيواإلقليمي والعاملي مبيزانية براجمية لفترة 

يف آسـيا  املستضـعفة   الفئـات يدز ورعايـة  ألاملشاريع الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/ا     
الوســطى وأوروبــا الشــرقية، وتقــدمي الــدعم إىل نظــم العدالــة اجلنائيــة وإصــالح الســجون، وإىل 

، وتـدريب مـوظفي إنفـاذ القـانون     مجهوريـة قريغيزسـتان  ملكافحة املخدِّرات يف احلكومية اهليئة 
ات، وتــدريب مــوظفي هيئــة خــدِّريف أفغانســتان وآســيا الوســطى وباكســتان علــى مكافحــة امل 

ات يف طاجيكستان، وتعزيز قدرات املعابر احلدودية الرئيسية من خالل إنشـاء  خدِّرة املمكافح
  مكاتب اتصال حدودية.  

ات واجلرميــة عمليــة تشــاورية إلطــالق برناجمــه اإلقليمــي   خــدِّروقــد اســتهل مكتــب امل   -٣٨
ــد آلســيا الوســطى   ــرة ل املتكامــل اجلدي ــك  ٢٠١٨-٢٠١٥لفت ــات   بوذل ــع حكوم االشــتراك م

. ويتمثل اهلـدف الرئيسـي لـذلك الربنـامج اإلقليمـي يف تعزيـز التـدابري الوطنيـة للتصـدي          املنطقة
ات واجلرميـة وذلــك بتعزيــز قـدرة احلكومــات علــى   خــدِّرألكثـر التحــديات خطـورة يف جمــال امل  

  حتسني سيادة القانون واألمن البشري من خالل بناء القدرات الوطنية.  
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طــري متكامــل يف قُع املكتــب يف تنفيــذ برنــامج ، شــر٢٠١٤ويف حزيران/يونيــه عــام   -٣٩
ــها إنفــاذ القــانون وإدارة الســجون ومكافحــة   متنوعــة قريغيزســتان مشلــت أنشــطته جمــاالت   من
ات وعـالج متعاطيهـا. وعكـف املكتـب منـذ عـام       خـدِّر الفساد والعدالة اجلنائية والوقاية مـن امل 

  ات يف مجهورية قريغيزستان.  رخدِّعلى دعم بناء قدرات اهليئة احلكومية ملراقبة امل ٢٠١٠
ــيا        و  -٤٠ ــات والتنســيق يف آس ــي للمعلوم ــز اإلقليم ــه إىل املرك ــدمي دعم ــب تق واصــل املكت

ات بـني  خـدِّر الوسطى الذي يهدف إىل إقامـة مزيـد مـن عالقـات التعـاون يف جمـال مكافحـة امل       
مثــل املبــادرة  التكــتالتأجهــزة إنفــاذ القــانون الوطنيــة واإلقليميــة، كمــا أنــه يكمِّــل غــريه مــن   

  الثالثية بني مجهوريات أفغانستان وإيران وباكستان اإلسالمية.  
ات خــدِّر، يعمــل املكتــب مــع طاجيكســتان لــدعم هيئــة مكافحــة امل٢٠٠٠ومنــذ عــام   -٤١

فيها وتعزيز الضوابط على طول احلدود الطاجيكية/األفغانية بتوفري اخلربات واملـوارد واملعـدات   
لك اهليئة بدور فّعال يف وقف تدفق املـواد األفيونيـة مـن أفغانسـتان     والتدريب. وقد اضطلعت ت

 ٥١٢، أبلــغ عــن ضــبط ٢٠١٢عــرب آســيا الوســطى واالحتــاد الروســي إىل أوروبــا. ففــي عــام   
  كيلوغراماً من األفيون يف طاجيكستان.   ٦٢٦كيلوغراماً من اهلريوين و

ات خــدِّرلبشــرية ملتعــاطي املوتواصــل تقــدمي اخلــدمات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة ا   -٤٢
والســجناء مبســاعدة املكتــب. وعمــل املكتــب علــى تشــجيع انتــهاج سياســات واســتراتيجيات   

ات مــن أجــل التخفيــف مــن مخــدِّروتــدخالت أخالقيــة قائمــة علــى األدلــة لعــالج االرهتــان لل 
  .ات واالرهتان هلاخدِّراألعباء الصحية واالجتماعية لتعاطي امل

    
    يف تركياالتعاون   - ثامناً  

حتتــل تركيــا مركــزا اســتراتيجيا يف بــرامج املكتــب املختلفــة، وهــي شــريك قــوي منــذ     -٤٣
سنوات عديدة وتتمتع مبكانة فريدة. وال يـزال االجتـار بـاملواد األفيونيـة الـواردة مـن أفغانسـتان        

. سـالمية ة إيـران اإل يـ مجهورب معظم اهلريويـن إىل تركيـا مـن    رَّل هتديداً كبرياً لتركيا. وُيهيشكِّ
ــا متثــل أعلــى نســبة علــى الصــعيد العــاملي يف عــام        وكانــت املضــبوطات مــن اهلريويــن يف تركي

ــ ١٣( ٢٠١٢ ــام     اطن ــه يف ع ــات كــبرية من ــن   ٢٠١٣) واســتمر ضــبط كمي ، وكــان الكــثري م
شبه جزيرة البلقان وأوروبا الغربية عـن طريـق الـرب. ولـوحظ     أسواق اهلريوين مير عرب تركيا إىل 

يف استخدام حاويات الشحن كوسيلة للتهريب يف موانئ مثـل مينـاء مرسـني علـى     اجتاه متزايد 
  البحر املتوسط.  



 

12V.14-06083 

 

UNODC/SUBCOM/49/CRP.1

ــع أ  -٤٤ ــن وامل     نَّومـ ــهريب اهلريويـ ــور لتـ ــد عبـ ــزال بلـ ــا ال تـ ــدِّرتركيـ ــطناعية خـ ات االصـ
والسالئف، فقد أبلغـت السـلطات التركيـة عـن حمـاوالت تقـوم هبـا مجاعـات إجراميـة لتوسـيع           

  ات االصطناعية والكوكايني.  خدِّرسيما فيما يتعلق بالقنب واملالسوق احمللية، وال 
أمهية درب تركيـا البحـري تتزايـد فيمـا يتعلـق بتـهريب اهلريويـن إىل البلـدان          نَّويبدو أ  -٤٥

فقـــد ضـــبطت يف مينـــاء أزمـــري ثـــالث كميـــات منفصـــلة بلـــغ حجمهـــا اإلمجـــايل   ،األوروبيـــة
ــاً ٢٩٠ ــة إىل أورو   كيلوغرام ــن أيلول/ســبتمرب إىل كــانون     مــن اهلريويــن متجه بــا يف الفتــرة م

  .٢٠١٣األول/ديسمرب 
، نفذت إدارة مكافحة التهريب واجلرميـة املنظمـة يف الشـرطة الوطنيـة     ٢٠١٣ويف عام   -٤٦

عمليـات تسـليم مراقـب. وتركـز      ١٠بلـدا، منـها    ١٥عملية شرطية مشـتركة مـع    ٢٥التركية 
ــة     ــك اإلدارة يف الشــرطة الوطنيــة التركي ــأيت مــن       أيضــاًتل ــل اإلرهــاب املت علــى مكافحــة متوي

  ات.  خدِّربامل  االجتار
ــام    -٤٧ ــا يف عـ ــة    ٢٠١٣واعتمـــدت تركيـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــة عمـــل جديـ خطـ

ــة      ٢٠١٥-٢٠١٣( ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــة ملكافحـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة لالسـ ــة تنفيذيـ ــي خطـ )، وهـ
ات خــدِّرطنيــة ملكافحــة امل). وقــد اعتمــدت الصــيغة احملدثــة لالســتراتيجية الو ٢٠١٥-٢٠١٠(
ــا اعتمــــدت خطــــة عمــــل  ٢٠١٨-٢٠١٣لفتــــرة ل ملكافحــــة  ٢٠١٥-٢٠١٣الفتــــرة ، كمــ
جري تعديل على قانون مكافحة التهريب، فأدرج حكـم بشـأن التكـتم    . وأُهناإدماات وخدِّرامل

  ات.  خدِّرعلى هوية املخربين الذين يبلغون عن جرائم امل
ــة   - ٤٨ ــة التركي  Networking the"، بتنســيق مــع املكتــب، مــؤمتر  واستضــافت الشــرطة الوطني

Networks; A Regional Approach Meeting to Prevent Drug Smuggling"  :ربــط الشــبكات)
كــانون  ١٣و ١٢ات)، وقــد عقــد املــؤمتر يــومي    خــدِّراجتمــاع النــهج اإلقليمــي ملنــع هتريــب امل    

  يف اسطنبول.   ٢٠١٣األول/ديسمرب 
نيـة التركيـة اجتماعـاً لفريـق خـرباء معـين "بتحسـني عمليـات         استضافت الشرطة الوطو  -٤٩

ــات"      ــراف وتنســيق التحقيق ــددة األط ــة واملتع ــات الثنائي ــادل املعلوم ــومي   ،تب ــد ي  ١٩و ١٨عق
  حتت رعاية مبادرة ميثاق باريس/املكتب.  ، يف أنطاليا ٢٠١٤شباط/فرباير 

ريويــن، يف عــام واصــل اخنفــاض حجــم املضــبوطات مــن أهنيدريــد اخلــل، ســلف اهل   وَت  -٥٠
. وقد أثَّرت على درب التهريب هـذا عـدة عوامـل منـها اعتقـال وإدانـة جمموعـة بـارزة         ٢٠١٣

  إىل جانب حتّول يف االجتار هبذه املادة من الصني.   ٢٠١٠من املتَّجرين بأهنيدريد اخلل يف عام 
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ران إيــمجهوريــة وتســتمر زراعــة راتــنج القنَّــب داخــل تركيــا إىل جانــب اســترياده مــن    -٥١
، بلغــت ٢٠١٢وأفغانســتان لتلبيــة الطلــب املتزايــد يف الســوق احملليــة. ففــي عــام        اإلســالمية 

  .  ومنها قدر كبري يتم إنتاجه حملياطنا   ٢٧مضبوطات راتنج القنَّب 
األمفيتـامني مـن سـورية إىل تركيـا،      كابتاغونيف هتريب أقراص  اهناك تزايد نَّويبدو أ  -٥٢

  .  ٢٠١٣يف نيسان/أبريل  كابتاغونيني من أقراص المال ٤,٢ويدل على ذلك ضبط 
وتركيا عضو نشـيط يف مركـز إنفـاذ القـانون جلنـوب شـرق أوروبـا الـذي يهـدف إىل            -٥٣

تعزيز التنسيق يف منع اجلرمية اخلطرية واملنظمة ومكافحتها. وهذا املركـز هـو حمـور هـام لتبـادل      
  وروبا.  املعلومات االستخبارية بني تركيا وبلدان جنوب شرق أ

جلرميـة املنظمـة. ويف   ات واخدِّروتستضيف تركيا األكادميية الدولية التركية ملكافحة امل  -٥٤
ــ، ن٢٠١٣عــام  ــة  هــذه ذت فَّ ــة الدولي ــامَج ٥٦األكادميي ــدريبٍ برن ــ ت ١ ٤٧١مبشــاركة  ادولي 

عان يسـت األكادمييـة الدوليـة تـدريبات    هذه . وتوفر بلداً ١٩ضابطاً من ضباط إنفاذ القانون من 
وجتـارب أبـرز اخلـرباء     اتباحلاسوب. وجتمع تلك التدريبات، اليت وضـعها املكتـب، خـرب   فيها 

القــانون األتــراك واملتخصصــني يف العــامل. وقــد خضــع حــىت اآلن عــدة آالف مــن ضــباط إنفــاذ 
  لتلك التدريبات.

يف  تعزيــز تركيــا حلــدودها مــع مجهوريــة إيــران اإلســالمية واليونــان وبلغاريــا    نَّومــع أ  -٥٥
ات وإىل حـدوث تغـيريات يف   خـدِّر السنوات األخرية قد أدى إىل ضبط كميـات قياسـية مـن امل   

أثر التعاون اإلقليمي ميكن تقويته بتعزيز التعاون مع البلـدان الواقعـة شـرق     نَّالدروب املتبعة، فإ
ذي ات الــخـدِّر تركيـا وغرهبـا بوسـائل منـها اسـتخدام منصـات مثـل النـهج األقـاليمي ملراقبـة امل          

  .وضعه املكتب، ومبادرة ميثاق باريس
    

    التعاون يف الدول العربية  - تاسعاً  
االجتمــاع الثــاين للجنــة املعنيــة بالتوجيــه واملتابعــة للربنــامج   ٢٠١٣ُعقــد يف أيار/مــايو   -٥٦

اإلقليمي حبضور ممثلني عن الدول األعضاء وعن جامعة الدول العربيـة وجملـس وزراء كـل مـن     
فيهــا. وكــان الغـــرض مــن االجتمــاع املشــاركة يف اســتعراض اإلجنـــازات       الداخليــة والعــدل   

والتحديات اليت تواَجه يف تنفيذ الربنامج اإلقليمي، وحتديد األولويات وإعـادة النظـر فيهـا، مـع     
مراعاة التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف املنطقـة، وتسـهيل التعـاون الفّعـال بـني      

العربية والـدول األعضـاء املعنيـة. واتفـق املشـاركون علـى جمموعـة مـن         املكتب وجامعة الدول 
ــة احلــدود        ــز مراقب ــها تعزي ــامج اإلقليمــي، من ــة للربن ــة الثالث ــربامج الفرعي التوصــيات يف إطــار ال
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ملكافحة االجتار غري املشروع، ودعم الدول األعضـاء لتنفيـذ املعـايري الدوليـة بشـأن الوقايـة مـن        
لـدعوة   ونتيجـةً ات. خدِّرود التصدِّي للمسائل الصحية ذات الصلة باملات، وجهخدِّرتعاطي امل

الــدول العربيــة للبــدء يف تطــوير املرحلــة الثانيــة مــن الربنــامج  وجامعــةَ الــدول األعضــاء املكتــَب
تنفيـذه حـىت اآلن،   يف اإلقليمي، شرع املكتب يف استعراض التقدم احملرز والتحـديات املواجهـة   

  واالستفادة منها يف تطوير املرحلة الثانية.  هبدف استخالص الدروس 
تعاون متعدد السنوات خمصص للـدول األعضـاء يف   ج ويعمل املكتب على إعداد برنام  -٥٧

جملس التعاون لدول اخلليج العربية، باالستناد إىل عملية تشاورية واسـعة النطـاق مـع أصـحاب     
را شامال ومتكامال ُيتبىن وطنيـا لتقـدمي   املصلحة الوطنيني واإلقليميني. وسيوفر هذا الربنامج إطا

ــة امل   ــة.    خــدِّرمســاعدة املكتــب يف جمــال مراقب ــة اجلنائي ــع اجلرميــة وإصــالح نظــام العدال ات ومن
األولوية للتنمية املستدامة للقدرات الوطنية ولتعزيـز التعـاون عـرب احلـدود مـن       وسيويل الربنامج

ات واجلرميـة يف  خدِّررة والناشئة املتعلقة باملللتهديدات املتطّو أجل دعم احلكومات يف التصدِّي
املبـادرات القائمـة الـيت يـدعمها املكتـب وتطويرهـا وتنفيـذها         املنطقة، وسيسعى لالستفادة مـن 

بالتعاون الوثيق مع جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة (جملـس التعـاون). وعـالوة علـى ذلـك،       
 ى ذات الصــلة يف املنطقــة العربيــة األوســعاملكتــب ربــط ذلــك الربنــامج بــاجلهود األخــر  يرتئــي

وإعاقــة الــدروب  والبلــدان اجملــاورة للتصــدِّي لالجتــار بــاهلريوين األفغــاين والســالئف الكيميائيــة
  ات حنو السوق األوروبية.  خدِّرالبحرية الناشئة لتهريب امل

ق ومن شأن موقع دول اخلليج، على مقربة مـن منطقـة إنتـاج اهلريويـن، ووجـود منـاط        -٥٨
املنطقة عرضـة   الاكز حلركة العبور الدويل، أن جيعجتارة حرة وموانئ ومطارات تستخدم كمر

لالجتار غري املشروع واألنشطة اإلجرامية املرتبطة به. وقد أصـبحت املنطقـة األدىن مـن اخللـيج     
ة ات. ويتمثـل أحـد التهديـدات احملـدَّد    خـدِّر نقطة ساخنة للمرور العابر ومبثابـة سـوق لتوزيـع امل   

ــراص        ــا أقـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــطات األمفيتامينيـ ــب املنّشـ ــة يف هتريـ ــة دون اإلقليميـ ــه املنطقـ ــيت تواجـ الـ
مليثامفيتـامني  اصـنع  أيضـاً  وقـد بـدأ   الكابتاغون، من بلدان جنوب شرق آسيا وبلدان أوروبيـة.  

ات خــدِّريف املنطقــة دون اإلقليميــة. وقــد أبلــغ عــن تزايــد اســتخدام امل علــى حنــو غــري مشــروع 
وقطـــر  واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة عية يف عـــدد مـــن البلـــدان، مبـــا يف ذلـــك األردناالصـــطنا

والكويــت. وكــثرياً مــا تســفر العمليــات الــيت تنفــذها دول املنطقــة دون اإلقليميــة بانتظــام عــن   
ضــبط كميــات كــبرية مــن املنّشــطات األمفيتامينيــة. ويشــكل االجتــار بالترامــادول، وهــي مــادة  

  ناشئاً.   اياً إضافياطيها يف املنطقة حتدِّراض غري طبية وتعأفيونية اصطناعية، ألغ
ات عن طريـق احلاويـات، اسـتهل املكتـب عمليـة تشـاورية       خدِّرونظرا لتزايد هتريب امل  -٥٩

ــة         ــامج مراقب ــات توســيع برن ــة الشــرق األوســط الستكشــاف إمكاني ــدان يف منطق مــع عــدة بل
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ة للجمارك حبيث يشـمل املنطقـة. وسـوف يـدعم     احلاويات املشترك بني املكتب واملنظمة العاملي
ــن          ــة للحــّد م ــوانئ البحري ــانون يف امل ــاذ الق ــدان يف إنشــاء هياكــل مســتدامة إلنف ــامج البل الربن

ات وغـري ذلـك مـن أنشـطة اجلرميـة      خدِّراستغالل احلاويات البحرية يف االجتار غري املشروع بامل
  املنظَّمة عرب الوطنية.  

ات التـابع  خـدِّر لدعم التقين ملركز املعلومات اجلنائية ملكافحة املوواصل املكتب توفري ا  -٦٠
ــر، ور   ــة، قطـ ــره يف الدوحـ ــاون، ومقـ ــجمللـــس التعـ ــة  كَّـ ــات املتعلقـ ــى إدارة املعلومـ ــه علـ ز دعمـ

االسـتراتيجيات   إثـراء ات والعمليات عرب احلدود. ويعمل املركز كآلية للمساعدة علـى  خدِّربامل
ات غــري خــدِّرمعلومــات مــن أجــل مكافحــة االجتــار بامل يلــزم مــن ا اإلقليميــة إلنفــاذ القــانون مبــ

ــادل املعلومــات        ــه مــن جــرائم، وذلــك مــن خــالل تيســري التنســيق وتب ــرتبط ب املشــروعة ومــا ي
بني بلدان جملس التعاون. ودعم املكتـب املشـاركة النشـطة ملركـز املعلومـات      فيما االستخبارية 

هنـج أقـاليمي    - التعـاون يف مـؤمتر "ربـط الشـبكات"    ات التـابع جمللـس   خـدِّر اجلنائية ملكافحـة امل 
كــانون  ١٣و ١٢ات، الــذي عقــد يــومي خـدِّر ات يهــدف إىل وقــف االجتــار باملخــدِّرملراقبـة امل 

تشـرين   ١٥و ١٤يف اسطنبول، تركيا. واستضاف ذلك املركز، يـومي   ٢٠١٣األول/ديسمرب 
سـتخبارات  الليـايت لشـبكة ا  يف الدوحة، أول اجتماع على املستوى العم ٢٠١٤األول/أكتوبر 

يف إطار هذه املبادرة. وعالوة علـى ذلـك، سـيعتمد    املزمع إنشاؤها وتعزيزها قاليمية األنائية اجل
املكتب على شراكته وتعاونه مع ذلك املركـز، بـدعم مـن الـدول األعضـاء يف جملـس التعـاون،        

ــة دعــم إنشــاء منصــات        ــه بغي ــز عمل ــاً وتعزي ــادل معلومــات  يف جعــل املركــز مركــزاً منوذجي تب
  استخبارية مماثلة وتنفيذ أنشطة ذات صلة ببناء القدرات يف مناطق أخرى.  

ــادة العامــة لشــرطة ديب، التنظــيم الســنوي        -٦١ ــق مــع القي ــدعم املكتــب، بالتعــاون الوثي وي
ملنتــدى احلمايــة الــدويل الــذي جيمــع اخلــرباء واملمارســني مــن املنطقــة العربيــة بأســرها وجنــوب  

تبادل املعارف واخلربات واألدلة املتاحة بشأن املواضيع الـيت تتعلـق مبكافحـة     غرب آسيا هبدف
حزيران/يونيــه وركــز علــى اســتراتيجيات  ١٠انعقــد املنتــدى يف  ٢٠١٤ات. ويف عــام خــدِّرامل

ات. وأعقـب  خـدِّر ات القائمة علـى األدلـة واملعـايري الدوليـة ملنـع اسـتخدام امل      خدِّرالوقاية من امل
حلقة عمل إقليمية ملدة يومني لتدريب واضـعي السياسـات علـى املعـايري الدوليـة      املنتدى تنظيم 

ات تسـتند إىل أحـدث األدلـة    خـدِّر واستخدامها يف وضع اسـتراتيجيات وطنيـة وإقليميـة ملنـع امل    
  املتاحة وأعلى املعايري يف هذا اجملال.  

ــذ عــام    -٦٢ ــوطين   ٢٠١٢ومن ــتقين للمركــز ال ــدعم ال ــل يف ، يواصــل املكتــب تقــدمي ال    للتأهي
واملركز الوطين للتأهيل هو شريك لـ"برنامج العالج مـن   .أبوظيب من خالل تنفيذ مشروع وطين

 فات ورعايـة املـرهتنني املشـترك بـني املكتـب ومنظمـة الصـحة العامليـة". ويهـد         مخـدِّر االرهتان لل
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نطقـة جبعـل املركـز    التعاون إىل توسيع نطاق توافر املمارسات العالجية القائمـة علـى األدلـة يف امل   
ات، مـع  خـدِّر الوطين للتأهيل مركزاً ألفضل املمارسات املستندة إىل أدلة خلفـض الطلـب علـى امل   

إمكانية تدريبه لبلدان أخرى يف هذا الشأن. وقد وسِّعت أنشطة التـدريب القائمـة علـى جمموعـة     
ات وإعـادة تأهيلـهم   خـدِّر املواد التدريبية اخلاصة بالشبكة الدوليـة ملراكـز مـوارد عـالج مـدمين امل     

  لتشمل أخصائيني ممارسني من بلدان خمتارة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. 
دولـة عربيـة    ١٦ن عـ ، اجتمع ممثلـون  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٧إىل  ٢٥ويف الفترة من   -٦٣

رميـة  التعاون الـدويل واإلقليمـي ملكافحـة اجل   "يف القاهرة للمشاركة يف حلقة عمل إقليمية حول 
املنظمة عرب الوطنية يف منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا"، واشـترك يف تنظيمهـا املكتـب         
وجامعة الدول العربية. واتفق املشـاركون علـى مناقشـة سـبل إنشـاء شـبكة إقليميـة عربيـة مـن          
الســلطات املركزيــة أو جهــات االتصــال لــدعم التعــاون القضــائي علــى منــع ومكافحــة اجلرميــة  

  .٩٦٥و ٥٥٨واإلرهاب، عمالً بقراري جملس جامعة الدول العربية املنظمة 
م املكتب على هـامش املـؤمتر اإلقليمـي اجتماعـا مـع الفريـق العامـل لـدول جملـس          ظَّون  -٦٤

متابعـةً  وذلـك  مة عرب الوطنية، ظَّافحة اجلرمية املنالتعاون املعين بالتعاون القانوين الدويل على مك
ل االجتماع األول الـذي استضـافته اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف      للتوصيات اليت اعتمدت خال

ــه حزيران/ ــة     ٢٠١٣عــام يوني ــق العامــل ملفهــوم إنشــاء شــبكة خليجي . ولــدى اســتعراض الفري
  ميثاق ونظام داخلي للشبكة. ب من املكتب مواصلة تطوير مشروعلَللتعاون القضائي، طَ

ــة مكاف    -٦٥ ــة يف وضــع خــدِّرحــة املوعلــى الصــعيد الــوطين، دعــم املكتــب جلن ات البحريني
ات خـدِّر ات تركز على ضرورة إعادة تنظيم هيكـل مراقبـة امل  خدِّراستراتيجية وطنية ملكافحة امل

ــة  خــدِّروتعزيــز قــدرات املــوارد البشــرية ألجهــزة إنفــاذ قــوانني امل    ات وقــدرات مــوظفي الرعاي
بـــني وزارة الداخليـــة  ات. ويف أعقـــاب توقيــع مـــذكرة تفــاهم  خـــدِّرالصــحية والوقايـــة مــن امل  

ــامج عمــل مشــترك     ي، ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٧واملكتــب يف  ــى إعــداد برن عكــف املكتــب عل
مصمم خصيصا لتعزيز القـدرات واملؤسسـات الوطنيـة لـدعم وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة         

  ات.  خدِّرمكافحة املحيال هنج متوازن اتباع ات تقوم على خدِّرشاملة ملكافحة امل
ملكتب اإلمارات العربية املتحدة على إنشاء نظام لإلنذار املبكر بغـرض مجـع   ويساعد ا  -٦٦

. لة بـــاملؤثرات النفســـانية اجلديـــدةاملعلومـــات عـــن املنشـــطات األمفيتامينيـــة واحلـــوادث املتصـــ 
اجلديـدة   النفسـانية ط نظام اإلنذار املبكر الضوء على املنشطات األمفيتامينيـة واملـؤثرات   وسيسلِّ

بلد، وسـيفيد مـن مث يف توجيـه التـدابري السياسـاتية واالسـتراتيجية الفعالـة للعمـل         املوجودة يف ال
بشــكل اســتباقي علــى التصــدي للتهديــد الــذي تشــكله املنشــطات األمفيتامينيــة واملــؤثرات          
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ــدة النفســانية ــدة يف . وســوف تســهم املعلومــات واالســتخبارات   اجلدي ــة  املتولِّ اإلمــارات العربي
راتيجيات اإلقليمية إلنفاذ القانون يف جمال التصدي لالجتـار باملنشـطات   املتحدة يف توجيه االست

  .اجلديدة مفيتامينية واملؤثرات النفسانيةاأل
ــادة العامــة       -٦٧ ــة يف القي ــة اجلنائي وعقــب توقيــع اتفــاق شــراكة اســتراتيجية مــع إدارة األدل

امج مشـترك للتعـاون   لشرطة أبوظيب يف اإلمارات العربية املتحـدة، شـرع املكتـب يف تنفيـذ برنـ     
علـى أدلـة جنائيـة     التقين وبنـاء القـدرات يهـدف إىل زيـادة تعزيـز اعتمـاد نظـام العدالـة اجلنائيـة         

  وممارسات جيدة.
ويف اململكة العربية السعودية، واصل املكتب جهوده الرامية إىل تعزيز التعاون والنهوض   -٦٨

مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم جلهــود إنفــاذ  ات، خــدِّربالربنــامج املشــترك املقتــرح بشــأن مكافحــة امل
ات غري املشروعة، وإنشاء نظام وقايـة وطـين وتنسـيقه،    خدِّرالقانون من أجل مكافحة االجتار بامل

ات والرعاية الالحقـة، وذلـك بعـد انعقـاد النـدوة الدوليـة الثانيـة        خدِّرودعم املعاجلة املعززة من امل
ــة امل ــادل املعلومــات  خــدِّربشــأن مراقب ــة العامــة   ات وتب الــيت اشــترك يف تنظيمهــا املكتــب واملديري

  يف الرياض.   ٢٠١٣أيار/مايو  ١نيسان/أبريل و ٣٠يومي ات واليت عقدت خدِّرملكافحة امل
ات واملـؤثرات العقليـة   خـدِّر ويف ُعمان، يدعم املكتب قدرات اللجنة الوطنية املعنية بامل  -٦٩

ات قائمـة علـى األدلـة ومتوازنـة وشـاملة. كمـا       خدِّرمن أجل وضع استراتيجية وطنية ملراقبة امل
قدم املكتب إرشادات تقنية وسياساتية لواضعي السياسات الرئيسيني يف وزارة الصـحة، ونظـم   

ات والرعايـة  مخـدِّر حلقات عمل تدريبية ألصحاب املصلحة الرئيسيني على عـالج االرهتـان لل  
ة، يعمــل املكتــب علــى وضــع الالحقــة. ومــن أجــل تعزيــز التعــاون مــع شــرطة عمــان الســلطاني 

برنــامج عمــل شــامل يتنــاول أولويــات بنــاء القــدرات واملســاعدة التقنيــة يف جمــال مكافحــة          
  ات واالجتار باألشخاص.  خدِّرامل

م املكتب دعمـه ملركـز التأهيـل االجتمـاعي بتـوفري املسـاعدة التقنيـة وبنـاء         دِّويف قطر، يق  -٧٠
ات وعالج املصابني ورعايتهم. وسيسعى خدِّرطي املالقدرات يف جمال الوقاية من اضطرابات تعا

ــدرات    ــز ق ــة وتقييمــات      اجلهــات املكتــب إىل تعزي ــى األدل ــة عل ــى إجــراء أحبــاث قائم ــة عل احمللي
  ات. خدِّرلألوضاع يسترشد هبا يف وضع استراتيجية متوازنة وشاملة خلفض الطلب على امل

تمعيــة املقدمــة إىل متعــاطي   ويف دولــة فلســطني، دعــم املكتــب خــدمات التوعيــة اجمل       -٧١
ات بــاحلقن يف الضــفة الغربيــة والقــدس الشــرقية. ويشــمل ذلــك دعــم وظــائف مركــز     خــدِّرامل

فضـالً عـن دعـم خـدمات التوعيـة اجملتمعيـة لـربامج توزيـع          ،استقبال أنشـئ بـدعم مـن املكتـب    
ة التقنيـة  م املكتب املشـورة بشـأن السياسـات واملسـاعد    دَّالذكري وتوزيع إبر احلقن. وق الواقي
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العـالج اإلبـدايل بـاملواد شـبه األفيونيـة. وقـد وضـعت دراسـة جـدوى          من أجل البدء يف تطبيق 
احلكوميـة ذات الصـلة بـاملواد اخلاضـعة للمراقبـة. وطلبـت وزارة الصـحة الـدعم         اللـوائح  لتقييم 

ات. وُعـززت القـدرة   خـدِّر مـن املكتـب مـن أجـل بنـاء القـدرات يف جمـال العـالج مـن امل          تقينال
املكتب من خالل إنشاء خمترب للعلـوم اجلنائيـة.   الذي قدَّمه دعم الالتقنية لوزارة الداخلية بفضل 

م املكتــب الــدعم الــتقين إلنشــاء املركــز الــوطين للعــالج وإعــادة التأهيــل دَّضــافة إىل ذلــك، قــإو
  الذي سيوفر عند افتتاحه خدمات العالج وإعادة التأهيل ملواطين دولة فلسطني.  

ــالج         ويف  -٧٢ ــامج الع ــدعم وتوســيع برن ــة ل ــدمي املســاعدة التقني ــب تق ــان، واصــل املكت لبن
، وكــانون األول/ديســمرب ٢٠١١اإلبــدايل بــاملواد شــبه األفيونيــة. فــبني كــانون األول/ديســمرب 

شخصاً. ودعم املكتب بنشاط مديريـة األمـن    ٩٤٩، بلغ عدد املستفيدين من الربنامج ٢٠١٣
ع مبـادئ توجيهيـة وطنيـة للعـالج بـاملواد شـبه األفيونيـة، وتطـوير         وضـ عن طريـق   ةالعام اللبناني

  .ات وإعادة تأهيلهمخدِّرسلسلة تدريبية عرب الشبكة الدولية ملراكز موارد عالج مدمين امل
    

    االستنتاجات والتوصيات  - عاشراً  
غــري  اتخــدِّرات هبــدف وقــف االجتــار بامل خــدِّرملراقبــة امل اأعــد املكتــب هنجــاً أقاليميــ   -٧٣

إنشـاء مراكـز إقليميـة    أنَّ املشروعة القادمة من أفغانستان. ومن املتفـق عليـه علـى نطـاق واسـع      
لتبادل املعلومات االستخبارية اجلنائية وتنسيق التدابري العملياتية قد ساعد على تعزيـز مكافحـة   

الشــبكات  االســتفادة مــن مــواطن القــوة اجملمعــة هلــذهواقُترحــت  ؛اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة
روابط تعـاون بـني هـذه الكيانـات أو     ُترسي الفردية من خالل إنشاء شبكة لـ"ربط الشبكات" 

  تعززها وتعمل كمضاعف للقوة يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع.  
مــن التركيــز الشــديد علــى مراقبــة  الربجمــة املتكاملــة اإلقليميــة االنتقــالَ عــم هنــُجوقــد َد  -٧٤
مراقبــة إذ جيمــع مــا بــني عناصــر وب أكثــر توازنــاً يتبعــه املكتــب يف املنطقــة ات إىل أســلخــدِّرامل
  عدالة اجلنائية ومكافحة اجلرمية.ات والخدِّرامل

ات يف دورهتـا السادسـة واخلمسـني،    خـدِّر امل الذي اعتمدته جلنة ٥٦/١٤وعمالً بالقرار   -٧٥
منـع وخفـض االسـتعمال غـري      شاملة ومناسبة هتدف إىل ُتدعى الدول األعضاء إىل اعتماد تدابري

غري املشروع، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية، وتعزيز التعاون الـدويل   الطيب للترامادول وتعاطيه وعرضه
  .على حنو غري مشروع اا ودوليحة صنع الترامادول وتوزيعه حمليالقانون ملكاف يف أنشطة إنفاذ

 


