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-اآلليات الدولية مللافحة االجتار غري املصروع باملخدرات
)*(

- 

  د. شيناء عبد الستار جرب    

    القانىن الدولي العام مدرس  

             املىصل/ جامعة احلقىقكلية    

                                 املستخلص
ظاٖط٠ ا٫جتاض غري  َٔ ادٌ تعإٚ زٚيٞ ٚاغرتاتٝذ١ٝ َتها١ًَ َٚتٛاظ١ْ ملٛاد١ٗ

املؿطٚع باملدسضات ٚبطٚح املػ٪ٚي١ٝ املؿرتن١، اظزاز عسز ايبًسإ اييت اختصت خطٛات 
ًَُٛغ١ قٛب تععٜع قسضاتٗا ايٛط١ٝٓ ع٢ً َطاقب١ املدسضات اَتجا٫ً يٰيٝات ايسٚي١ٝ اييت 

ٕ تٛاؾط ٚاييت حتسز املتطًبات ايسْٝا اي٬ظ١َ يهُا ٚنعتٗا ْٚعُتٗا ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ،
املٛاز ارتانع١ يًُطاقب١ ايسٚي١ٝ يٮغطاض ايطب١ٝ ٚايع١ًُٝ َٚٓع تػطٜبٗا اىل قٓٛات غري 
َؿطٚع١ ٚقس اغِٗ تٓؿٝص اذتهَٛات هلصٙ ا٫تؿاقٝات اىل َٓع تػطٜبٗا ٚاٜكاؾٗا بؿهٌ ؾب٘ 

 ناٌَ.

 ب املدسضات، ايتعإٚ ايسٚيٞ، ادتطمي١ املٓع١ُ، ايتػًِٝ املطاق -ايهًُات املؿتاس١ٝ :

Abstract: 

For the sake of international cooperation and an 

integrated and balanced strategy against global drugs and in 

the spirit of shared responsibility, the number of countries 

that have taken concrete steps towards strengthening their 

national drug control capacities has increased in compliance 

with the international mechanisms established and organized 

by international conventions that define minimum 

requirements for ensuring the availability of internationally 

controlled substances for medical purposes And the 
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prevention of diversion to illicit channels. The 

implementation by governments of these conventions has 

contributed to the prevention of diversion and almost 

complete suspension. 

 ة ـاملقدم

نبري ٚممتس ٚتعزاز خطٛضت٘ ًَٜٛا بعس ّٜٛ يف ظٌ ايتطٛضات  إ خطط املدسضات
ايعامل١ٝ اذتسٜج١ ٚتهًٓٛدٝا املعًَٛات اييت دعًت َٔ َُٗ٘ ايرتٜٚر يًُدسضات ٚتٛظٜعٗا ٜتِ 
بكٝؼ ٚاغايٝب ايهرت١ْٝٚ تكًٌ نجريًا َٔ خطط ايكا٤ ايكبض ع٢ً املتادطٜٔ بٗا، ٚضغِ 

ٞ ٯيٝات َٛاد١ٗ ٖصا ارتطط ٚضغِ زقت٘ ا٫ إٔ ايتطٛضات املتذسز٠ ٚايكٝػ١ ايتٓعِٝ ايسٚي
ادتسٜس٠ يًُتادط٠ تػتًعّ زَٚا اعاز٠ ايٓعط با٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚنطٚض٠ عكس َ٪متطات 
زٚض١ٜ تٓاقـ ا٫يٝات املػتشسث١ ملٛاد١ٗ ٖصا ارتطط ايساِٖ، ٚميهٔ ايكٍٛ بإ ٖهصا 

بؿهٌ نبري ع٢ً ايسٍٚ يف تطبٝكٗا تطبٝكًا ؾاع٬ً ٚبتٓػٝل َعاٖسات ٚاتؿاقٝات زٚي١ٝ تعتُس 
عايٞ املػت٣ٛ بني ايسٍٚ ا٫ق١ًُٝٝ َٔ ادٌ تعاؾط ناؾ١ ادتٗٛز ٱيكا٤ ايكبض ع٢ً ؾبه١ 
َطٚدٞ املدسضات ٖصا ايتعإٚ ايسٚيٞ ٖٚصٙ ا٫يٝات ناْت ستٛض عجٓا ٖصا ايصٟ ساٚيٓا 

 خطط املدسضات. تػًٝط ايه٤ٛ ؾٝ٘ ع٢ً ا٫يٝات ايسٚي١ٝ ملٛاد١ٗ

اْتؿطت ظاٖط٠ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات يف اٯ١ْٚ ا٫خري٠ بؿهٌ  -اؾهاي١ٝ ايبشح:
نبري ع٢ً ايطغِ َٔ ادتٗٛز ايهبري٠ املبصٚي١ ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ ملهاؾشتٗا َٚٔ ٖٓا ؾكس 

٠ ظٗطت ع٢ً ايػطح َؿه١ً ايٛقا١ٜ َٔ املدسضات ٚايعٌُ ع٢ً عسّ ٚقٛع ايهجرئٜ يف زا٥ط
ا٫زَإ ٚبايتايٞ تتًدل اؾهاي١ٝ ايبشح يف إ ٖٓايو اجتاضًا غري َؿطٚع باملدسضات َٚع 
شيو مل تتُهٔ ا٫يٝات ايسٚي١ٝ َٔ اذتس َٔ خطط املدسضات ا٫َط ايصٟ ٜتطًب تٛؾري ايٝات 
ع١ًُٝ يًٛقا١ٜ ٚايع٬ز َٔ املدسضات غٛا٤ انإ شيو عٔ ططٜل تؿعٌٝ ايتعإٚ ايسٚيٞ 

 ْٛٞ اٚ بٛاغط١ اٱدطا٤ات ايع٬د١ٝ املتُج١ً بتػًِٝ اجملطَني ٚاملكازض٠ .ايكها٥ٞ ٚايكاْ
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تتذػس ا١ُٖٝ ايبشح يف ٖصا املٛنٛع بايٓعط يٛدٛز قكٛض يف ايسضاغات  -ا١ُٖٝ ايبشح:
اييت تٓاٚيت بايبشح َػاي١ َهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات ٚيصيو ساٍٚ ٖصا ايبشح 

يت دا٤ت بٗا ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚسح ايسٍٚ ع٢ً نطٚض٠ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ا٫يٝات اي
ا٫يتعاّ بٗا ٚتؿعًٝٗا ٚستاغب١ ايسٍٚ يطعاٜاٖا  ٚاذتح ع٢ً ايتعإٚ ايسٚيٞ املجُط يف ايكها٤ 

بعس إ تؿاقِ خطط املدسضات يف ايعسٜس َٔ اجملتُعات ٚبؿهٌ نبري عٝح  ع٢ً ٖصٙ ا٫ؾ١،
دسضات ٚإ ٜتعاطاٖا، ٚاقبشت اغٛام اقبح بإَها١ْٝ اٟ ؾدل إ ٜكتين ٖصٙ امل

بعس إ ختؿٞ  املدسضات اغٛام ضا٥ذ١ ٚتتشهِ يف اقتكازٜات زٍٚ عسٜس٠ ٚتٛدٗٗا،
املتشك٬ت املاي١ٝ ايٓاجت١ َٔ ايتذاض٠ غري املؿطٚع١ بٛغا٥ٌ عسٜس٠ عٔ ططٜل غػٌ ٖصٙ 

 ١ ؾٝ٘. ا٫َٛاٍ يصا اغتًعّ ايبشح عٔ ايٝات َٛاد١ٗ ٖصا ارتطط ٚاجياز ايجػطات ايهآَ

اْطًل عجٓا َٔ ؾطن١ٝ َ٪زاٖا إ ايتٓعِٝ ايسٚيٞ ملهاؾش١ املدسضات ٚإ -ؾطن١ٝ ايبشح :
نإ زقٝكًا، ؾاْ٘ ٫ ميهٔ إ ٜهٕٛ ناؾًٝا يف ايكها٤ ع٢ً ايتساٍٚ غري املؿطٚع باملدسضات، 

ٚي١ٝ بٌ ٫بس َٔ اجياز ايٝات يًتعإٚ ايسٚيٞ ايؿعاٍ ٚاذتح ع٢ً ٖصا ايتعإٚ عرب ا٫دٗع٠ ايس
 املع١ٝٓ مبهاؾش١ املدسضات.

مت ا٫عتُاز ببشجٓا ٖصا ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ا٫غتكطا٥ٞ ي٬تؿاقٝات  -َٓٗذ١ٝ ايبشح :
ايسٚي١ٝ اييت تٓاٚيت املدسضات، باٱناؾ١ اىل ا٫عتُاز ع٢ً املٓٗر ايٓكسٟ يبٝإ َٛاطٔ 

 ايككٛض ٚعسّ ايؿاع١ًٝ يف تطبٝل ٖصٙ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ. 

 مت تكػِٝ ايبشح اىل املطايب ايتاي١ٝ  -:ايبشحٖٝه١ًٝ 

 َؿّٗٛ املدسضات ٚا١ُٖٝ ايتعإٚ ايسٚيٞ ملٛادٗتٗا -:ٍاملطًب ا٫ٚ

  َؿّٗٛ املدسضات -:ايؿطع ا٫ٍٚ

 ا١ُٖٝ ايتعإٚ ايسٚيٞ ملٛاد١ٗ خطط املدسضات  -:ايؿطع ايجاْٞ

  ضاتاملػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ املؿرتن١ يف َٛاد١ٗ خطط املدس -:املطًب ايجاْٞ
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  ا٫يٝات ايسٚي١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ يًُدسضات -:املطًب ايجايح

 ا٫يٝات ايٛقا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ملهاؾش١ املدسضات  -:ايؿطع ا٫ٍٚ

  ا٫يٝات ايع٬د١ٝ ايسٚي١ٝ ملهاؾش١ املدسضات -:ايؿطع ايجاْٞ

  نُاْات ايتعاّ ايسٍٚ باتؿاقٝات ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات -:املطًب ايطابع

 املطلب االول

 مفوىم املخدرات واهنية التعاون الدولي ملىاجوتوا

يف خهِ ٖصا املطًب غٓتٓاٍٚ َؿّٗٛ املدسضات ٚشيو يف ايؿطع ا٫ٍٚ ٚبعس شيو ٚيف 
ايؿطع ايجاْٞ غٓتٓاٍٚ َاٖٞ ا١ُٖٝ ايتعإٚ ايسٚيٞ اٚ ا٫غباب ايساؾع١ ي٘ ملٛاد١ٗ خطط 

 املدسضات.

 الفرع االول

 مفوىم املخدرات

هٔ ايكٍٛ اْ٘ َٔ ايكعٛب١ مبهإ ٚنع تعطٜـ زقٝل يًُدسضات سٝح اْ٘ ٚذتس مي
ا٫ٕ ٫ ٜٛدس تعطٜـ َتؿل عًٝ٘ ٚإ تطٛض ايعًِ ٚا٫نتؿاؾات اذتسٜج١ ٫تعاٍ تهٝـ ادتسٜس 

ٚيهٔ ٖٓايو بعض ايتعطٜؿات اييت تٛقٌ ايٝٗا ايباسجٕٛ يف ٖصا اجملاٍ غٓشاٍٚ  زا٥ًُا،
 جياظ.تػًٝط ايه٤ٛ عًٝٗا بؿٞ َٔ ا٫

ؾكس عطف ايتدسٜط يػ١ بإ خسض ايعهٛ خسضًا َٔ باب تعب ٚاغرتخ٢ ؾ٬ ٜطٝل 
 . (1)ٚارتسض ايهػٌ ٚايؿتٛض سطن١،

                                                      

 .0876 ،(0) ، السجمجالسرباح السشيخ، مكتبة لبشان ،سج بؽ حسج عمي السرخي اح( 0)
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َٔ  ٚيف ايكاَٛؽ احملٝط عطف املدسض باْ٘ ختسض ٚاؾرت ٚارتسض بهػط ارتا٤ ٜعس دتاض١ٜ
اضب يؿ. ٚارتسض َٔ ايؿطاب ٚايسٚا٤ ٖٛ ؾتٛض ٜعرتٟ ا(1)ْاس١ٝ ايبٝت ٚاغرتخ٢ ٚنػٌ

ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ إ يؿغ املدسض ٖٞ ن١ًُ تطًل ع٢ً ايهعـ ٚايهػٌ ٚارتسض  (2)ٚايهعـ
 ٚارتٍُٛ ٚايع١ًُ ٖٚٞ نًٗا قؿات َتشكك١ يف املدسضات. 

اَا اقط٬سا ؾكس عطؾت املدسضات باْٗا "اٟ َاز٠ خاّ اٚ َػتشهط حيتٟٛ ع٢ً 
يطب١ٝ ٚايكٓاع١ٝ إ ت٪زٟ َٓبٗات اٚ َػهٓات َٔ ؾأْٗا اشا اغتدسَت يف غري ا٫غطاض ا

 .(3)"ز دػًُٝا اٚ ْؿػًٝا اٚ ادتُاعًٝااىل ساي١ َٔ ايتعٛز ٚا٫زَإ عًٝٗا مما ٜهط بكش١ ايؿط

نُا مت تعطٜـ املدسضات باْٗا "زتُٛع١ املٛاز اييت تػبب ا٫زَإ عٓس تٓاٚهلا 
٢ َٔ قبٌ املتعاطٞ ٚت٪زٟ اىل قسٚض اؾعاٍ ٚتكطؾات ت٪شٟ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ غٛا٤ عً

َػت٣ٛ املتعاطٞ اٚ املسَٔ ٚاْعهاؽ تًو ايػًٛنٝات ايهاض٠ ع٢ً ا٫خطٜٔ عٝح ت٪زٟ اىل 
ا٫نطاض باجملتُع ٚبا٭ؾطاز ٖٚٞ َٛاز ستهٛض تكٓٝعٗا ٚظضاعتٗا ٚتطنٝبٗا قٝس٫ًْٝا بسٕٚ 

 .(4)تطاخٝل طب١ٝ "

 اَا ع٢ً ايكعٝس ايكاْْٛٞ ؾكس عطؾت املدسضات يف ايعسٜس َٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ
املدسض ٖٛ نٌ َاز٠ عطاقٞ يف قإْٛ املدسضات باْٗا "ٚايكٛاْني  ؾكس عطؾٗا املؿطع اي

                                                      

 ،الظبعة الخابعة،فرل الخاء باب الخاء  ،( مجج الجيؽ الظاىخ دمحم بؽ يعثؾب الفيخوز ابادي0)
  .07ص ،0827 ،دار السأمؾن 

ياء ، دار اح0ط،تيحيب المغة ،السعخوف باألزىخي  ،( ابؾ مشرؾر دمحم بؽ ازىخ اليخوي 1)
   .011ص  ،1110 ،بيخوت ،التخاث العخبي

مجمة الذخيعة  ،السخجرات "رؤية تأصيمية وشخعية ،( د. عثسان الشؾر عثسان الحاج2)
  .086ص ،1105 ،(17العجد ) ،والقانؾن 

مظبعة وزارة التعميؼ  ،(الداحفالسؾت السخجرات ) ،( ئاسؾ صالح سعيج و سسيخ عبج الجبار3)
  .3ص ،1114 ،العالي والبحث العمسي



 سخجراتاآلليات الجولية لسكافحة االتجار غيخ السذخوع بال

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22) 

871 

ٚميهٔ ايكٍٛ إ  .(1)ؾك١ يف ادتساٍٚ املًشك١ بايكإْٛ"طبٝع١ٝ اٚ تطنٝب١ٝ اٚ َٔ املٛاز املط
املؿطع ايعطاقٞ بتعطٜؿ٘ ٖصا قس اٚضز مناشز َٔ املدسضات ٚاضؾكٗا بادتساٍٚ املًشك١ بايكإْٛ 

ا اعط٢ املؿطع ايعطاقٞ غًط١ تكسٜط١ٜ يًكانٞ يف اَها١ْٝ عس اٟ َاز٠ طبٝع١ٝ اٚ نُ
،ٚميهٔ ايكٍٛ تطنٝب١ٝ ٖٞ َاز٠ شتسض٠ ست٢ ٚيٛ مل ٜتِ ازضادٗا يف ادتساٍٚ املطؾك١ بايكإْٛ

إ  املاز٠ ايجايج١ سسزت ْطام غطٜإ ٖصا ايكإْٛ ٚاناؾت اىل ادتساٍٚ املًشك١ َا تهُٓت٘ 
اسهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً املٛاز  تػطَٟٔ شتسضات أخط٣ ٚاييت ْكت ع٢ً )) 1962اتؿاق١ٝ 

 : ا٫تٞ

املًشك١ بٗصا ايكإْٛ َع َطاعا٠ ْل  4ٚ  3ٚ  2ٚ  1مجٝع املدسضات املب١ٓٝ يف ادتساٍٚ . 1
 ايؿطح ايٛاضز يف ادتسٍٚ ايجايح.

املكسق١ املدسضات ا٫خط٣ اييت تػطٟ عًٝٗا اسهاّ ا٫تؿاق١ٝ ايٛسٝس٠ يًُدسضات . 2
 .((1962/ يػ١ٓ 16بايكإْٛ ضقِ /

 1961اَا ع٢ً قعٝس ايكإْٛ ايسٚيٞ ؾكس عطؾت ا٫تؿاق١ٝ ايٛسٝس٠ يًُدسضات يػ١ٓ   
/ٟ( املدسض باْ٘ "املدسض ٖٛ نٌ َاز٠ طبٝع١ٝ اٚ 1يف املاز٠ ) 1972ٚاملعسي١ بربٚتٛنٍٛ 

/ف( ْٚكت ا٫تؿاق١ٝ 1از٠ )تطنٝب١ٝ َٔ املٛاز املسضد١ يف ادتسٚيني ا٫ٍٚ ٚايجاْٞ ٚيف امل
ع٢ً اْ٘ ٜككس بتعابري ادتسٍٚ ا٫ٍٚ ٚادتسٍٚ ايجاْٞ ٚادتسٍٚ ايجايح ٚادتسٍٚ ايطابع قٛا٥ِ 

 .(2)املدسضات اٚ املػتشهطات اييت حتٌُ ٖصٙ ا٫ضقاّ ٚاملطؾك١ بٗصٙ ا٫تؿاق١ٝ

 يف سني عطؾتٗا اتؿاق١ٝ ا٫َِ املتشس٠ ملهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات
ٜككس بتعبري املدسض اٜ٘ َاز٠ /ٕ( بايكٍٛ "1يف املاز٠ ) ١1988 ٚامل٪ثطات ايعك١ًٝ يػٓ

طبٝع١ٝ اٚ اقطٓاع١ٝ َٔ املٛاز املسضد١ يف ادتسٍٚ ا٫ٍٚ ٚادتسٍٚ ايجاْٞ َٔ ا٫تؿاق١ٝ 

                                                      

والسشذؾر في جخيجة الؾقائع العخاقية  0854، لدشة 57قانؾن السخجرات العخاقي رقؼ  (0)
 الجدء االول، السادة االولى، الفقخة الثامشة.  0854/ 13/3في  0006بالعجد 

 .0868م مظبؾعات االمؼ الستحجة نيؾيؾرك  0850( االتفاقية الؾحيجة لمسخجرات لدشة 1)
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. ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ إ ٖاتني ا٫تؿاقٝتني قس اْتٗذتا (1)"1961ايٛسٝس٠ يًُدسضات يػ١ٓ 
 يف حتسٜس املككٛز باملدسضات ٖٚصا ٖٛ َٓٗر ايكإْٛ ايعطاقٞ.   ْٗذا نٝكًا

اٟ َاز٠ طبٝع١ٝ اٚ نُٝٝا١ٝ٥ اشا  -َٔ نٌ َا تكسّ ميهٓٓا تعطٜـ املدسضات باْٗا: 
َا مت اغتدساَٗا بػري ٚقؿ١ طب١ٝ َٔ املُهٔ إ تػبب ساي١ َٔ ايتعٛز عًٝٗا ٜٚهٕٛ هلا 

     تأثريات قش١ٝ ْٚؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ نبري٠.  

 الفرع الثاني

 التعاون الدولي ودوره يف مىاجوة خطر املخدرات

يكس اظزازت ا١ُٖٝ َٛاد١ٗ خطط املدسضات يف اٯ١ْٚ ا٫خري٠ ٚاغتًعَت نطٚض٠ 
 ايتعإٚ ايسٚيٞ ٚشيو ٫ضتباطٗا يف ايعسٜس َٔ ادتطا٥ِ ا٫خط٣ نادتطمي١ املٓع١ُ ٚا٫ضٖاب 

يًٛط١ٝٓ ٚاييت ٫ تػتطٝع ايسٍٚ بإَهاْٝاتٗا ٚايؿػاز ٚغريٖا َٔ ادتطا٥ِ ا٫خط٣ ايعابط٠ 
 ايؿطز١ٜ )سصف( َٛادٗتٗا، غٓشاٍٚ يف ٖصا ايؿطع تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً بعهٗا.

 -املدسضات ٚادتطمي١ املٓع١ُ : -ا٫ًٚ :

إ ايع٬ق١ َا بني ا٫جتاض باملدسضات ٚادتطمي١ املٓع١ُ قس اظزازت ٚتريتٗا َع ْٗا١ٜ     
ٓٝات سٝح إ ٖٓايو سايًٝا ايعسٜس َٔ ا٫ْؿط١ دتُاعات ادتطمي١ ايجُاْٝٓٝات ٚبسا١ٜ ايتػعٝ

املٓع١ُ اييت مل تهٔ َٛدٛز٠ قبٌ عكٛز ٚميهٔ يتذاض٠ املدسضات إ تهٕٛ اذتان١ٓ هلا، 
٫ٚتعاٍ املدسضات تهطًع بسٚض ٖاّ بايٓػب١ اىل مجاع١ ادتطمي١ املٓع١ُ اييت ٚدست ططم 

ٜٛـ َٓاؾػٝٗا، نُا اظزاز ايتٓٛع يف اٚغاط دسٜس٠ يبٝع َٓتذاتٗا ٚاخؿا٤ اضباسٗا ٚخت
)سصف( إ  2013ادتطمي١ املٓع١ُ ؾؿٞ تكسٜطات َهتب ايؿطط١ ا٫ٚضبٞ )ايٝٛضٚ بٍٛ ( يعاّ 

% َٔ مجاعات ادتطمي١ املٓع١ُ تهطًع بأنجط َٔ زتاٍ ادطاَٞ ٚاسس ٚإ 30انجط َٔ 
                                                      

مؼ الستحجة لسكافحة االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات والسثرخات العقمية لدشة ( اتفاقية اال0)
 . 0880، مظبؾعات االمؼ الستحجة، نيؾيؾرك، 0877
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( مجاع١ ادطا١َٝ  5000)(.ٚسسز ايٝٛضٚ بٍٛ إ 1% َِٓٗ ٜعًُٕٛ بتذاض٠ املدسضات )50سٛاىل 
َٓع١ُ يف ا٫حتاز ا٫ٚضبٞ ٜعٌُ انجط َٔ ثًجٗا يف ا٫جتاض باملدسضات ٖٚصا َا ٜسٍ ع٢ً إ 

بايبؿط ٚتٗطٜب  ناٱجتاضا٫جتاض باملدسضات ٜهتػح بك١ٝ ا٫ْؿط١ ا٫دطا١َٝ ا٫خط٣ 
 املٗادطٜٔ ٚغريٖا َٔ ا٫ْؿط١ غري املؿطٚع١.   

 ظطمي١ غػٌٝ ا٫َٛاٍ   املدسضات ٚاضتباطٗا -ثاًْٝا :

نٌ تكطف ٜٗسف اىل اظٗاض ا٫َٛاٍ املتشك١ً َٔ " ٜعطف غػٌٝ ا٫َٛاٍ باْ٘
ا٫ْؿط١ ا٫دطا١َٝ ع٢ً اْٗا اَٛاٍ ْاجت١ َٔ ْؿاط َؿطٚع ست٢ تٓأ٣ عٔ اٜسٟ ادٗع٠ 

 .(2)ايعساي١ ادتٓا١ٝ٥ "

ضات ناْت ٚميهٔ ايكٍٛ بإ ادتٗٛز ايتكًٝس١ٜ ملهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدس
تتذ٘ حنٛ ايكبض ع٢ً ا٫ؾدام املتادطٜٔ باملدسضات ٚاملٛاز اييت ٜتادطٕٚ بٗا، اَا 
املهاؾش١ اذتسٜج١ يًُدسضات ؾٗٞ تتذ٘ اىل عٓاقط عسٜس٠ ٚتأتٞ ا٫َٛاٍ املتشك١ً َٔ 
املدسضات يف َكسَتٗا ؾاملاٍ ٖٛ ايػا١ٜ ا٫غاغ١ٝ َٔ ايعسٜس َٔ ادتطا٥ِ َٚٓٗا دطا٥ِ 

خام ٚتػتدسَ٘ عكابات ا٫جتاض يف املدسضات يف تكٜٛتٗا ٚزعُٗا بأسسخ املدسضات بؿهٌ 
ا٫دٗع٠ ٚٚغا٥ٌ ا٫ْتكاٍ ٚبٓؿؼ ٖصا املاٍ ٜتِ ْؿط ايؿػاز ٚزعِ ا٫ضٖاب َٚٔ ٖصا املٓطًل 

                                                      

( مذكمة السخجرات والجخيسة السشغسة والتجفقات السالية غيخ السذخوعة، والفداد واالرىاب، 0)
كتب االمؼ الستحجة م unodc (،)الكتيب الخامذ 1106رات العالسي تقخيخ السخج

 ص السعشي بالسخجرات والجخيسة،
( لمسديج مؽ التفريل راجع تقخيخ االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات والسثرخات العقمية  1)

وغديل االمؾال مجسؾعة العسل السالي لسشظقة الذخق االوسط وشسال افخيقيا، السشامة، 
 .15، ص1100مسمكة البحخيؽ، 
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نإ ٫بس َٔ سطَإ ايعكابات ا٫دطا١َٝ َٔ عٓكط املاٍ ايصٟ ميجٌ مثط٠ ْؿاطاتٗا 
 .(1)ا٫دطا١َٝ

 

ظ اغايٝب غػٌٝ ا٫َٛاٍ املتشك١ً َٔ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات ( ابط1ايؿهٌ ضقِ )
 .(2)يف َٓطك١ ايؿطم ا٫ٚغط ٚمشاٍ اؾطٜكٝا

                                        -املدسضات ٚايتسؾكات املاي١ٝ غري املؿطٚع١  : -: ثايجًا

ٔ ايكٍٛ إ ايططٜك١ إ عا٥سات ا٫جتاض باملدسضات تكٌ اىل ب٬ٜني ايس٫ٚضات، ٚميه 
اييت ٜػتػٌ بٗا جتاض املدسضات ٖصٙ ايعٛا٥س ميهٔ إ ٜهٕٛ هلا تأثري نبري يف ا٫قتكازٜٔ 
احملًٞ ٚايعاملٞ، ؾكس ٜٗطب ٖ٪٤٫ ايتذاض املبايؼ املاي١ٝ اىل خاضز بًساِْٗ ٚقس ٜػتػًْٛٗا يف 

ي١ٝ خاضد١ٝ، ٚضٖٓا ؾطا٤ ايعكاضات َٔ ادٌ غػٌ ٖصٙ ا٫َٛاٍ اٚ اخؿا٤ اضباسٗا يف َطانع َا
بايططٜك١ اييت ميهٔ اختٝاضٖا  ميهٔ إ تتُجٌ ايٓتا٥ر يف تؿٜٛ٘ اغعاض ايعكاضات، ٚاجياز 
َٓاؾػ١ غري عازي١ ٚابعاز امل٪غػات ايكا١ْْٝٛ ٚاْتؿاض ايؿػاز، ٚاؾػاح اجملاٍ ادتاشب 

                                                      

 السرجر نفدو اعاله. (0)
( االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات والسثرخات العقمية وغديل االمؾال، السرجر نفدو 1)

 .18اعاله، ص 
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١ ي٬غتجُاضات ايسٚي١ٝ مما ٜ٪زٟ يف ْٗا١ٜ املطاف اىل تكٜٛض غٝاز٠ ايكإْٛ، ٚظععع
ٚتؿري بعض ايتكسٜطات ايعامل١ٝ اىل إ عا٥سات ا٫جتاض باملدسضات  (1)ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ

سٝح تطاٚح ايتكسٜط  2014َجًت َا ٜعٜس عٔ ضبع امجايٞ اٜطازات ادتطمي١ املٓع١ُ يف عاّ 
بني مخؼ ٚثًح تًو ايتكسٜطات ٚيف ايػٓٛات ا٫خري٠ ميهٔ ايكٍٛ إ زخٌ املدسضات َجٌ 

 –بعس تعٜٝـ طا٥ؿ١ ٚاغع١ َٔ ايبها٥ع  -كسض يًسخٌ َٔ ادتطمي١ املٓع١ُ ثاْٞ انرب َ
 . (2)عرب مجاع١ ادتطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ

 (3)(ٔ ا٫غٛام غري املؿطٚع١ نٌ عاّ )ب٬ٜني ايٝٛضٖٚات( ا٫ٜطازات 1َدسٍٚ ضقِ )

 أٚضٚبا يف بًسإ غبع١ ايػٛم غري املؿطٚع١ 

 ايػطب١ٝ
 ا٫حتاز ا٫ٚضبٞ

            املؿطٚع١ غري دسِّضاتامل

       

7،27 2،20 

 ايتكسٜط غري َتاح               بايبؿط ا٫ّتذاض
 با٭غًش١ املؿطٚع غري ا٫ّتذاض

 ايٓاض١ٜ
- 0،4 

 َٓتذات يف املؿطٚع١ غري ايتذاض٠

 ايتبؼ
5،2 9،4 

 24،7 21،6 ايتعٜٝـ

                                                      

( مذكمة السخجرات والجخيسة السشغسة والتجفقات السالية غيخ السذخوعة، والفداد واالرىاب، 0)
مكتب االمؼ الستحجة  unodc (،)الكتيب الخامذ 1106تقخيخ السخجرات العالسي 

 .13بالسخجرات والجخيسة، ص السعشي 
السرجر نفدو  ( االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات والسثرخات العقمية وغديل االمؾال،1)

  .12اعاله، ص 
(3) Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate 

Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe: 
 االعتساد عمى:اعجاد الباحث ب 
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 ايتكسٜط غري َتاح             ايكاْْٛٞ غري ايكُاض
 ايتكسٜط غري َتاح            ا٫بتعاظ

 ايتكسٜط غري َتاح            ايطبا
 املهاؾ١ ايك١ُٝ زؾع بعسّ ا٫ستٝاٍ

 زاخٌ
 

16،9 29،3 

 0،42 0،36 ايؿشٓات غطق١
 190،9 64،2 اجملُٛع

   
 اغباْٝا، اٜطيٓسا، اٜطايٝا، ؾطْػا، ؾًٓسا، املًُه١ املتشس٠، ٖٛيٓسا  -أ:

 -:از اغٛام شتسضات َٓدؿه١ ارتطٛض٠ٛدٝا املعًَٛات ٚزٚضٖا يف اجيتهًٓ -ضابعًا:

اثاضت ثٛض٠ ا٫تكا٫ت باهلٛاتـ ايٓكاي١ ؾطقًا يتذاض املدسضات يًتٛاقٌ )سصف( 
ؾًِ ٜعٛزٚا عاد١ اىل ايتٛاقٌ ايؿدكٞ ؾُٝا بِٝٓٗ، ؾبس٫ً َٔ شيو ميهٔ يػعا٠ َٔ 

 تٛظٜع بها٥عِٗ عرب ضغا٥ٌ ْك١ٝ َػت٣ٛ از٢ْ حتكٌٝ املبايؼ ايٓكس١ٜ ٚميهٔ يًُٛظعني
( يًُتعاطني dark netَؿؿط٠ ٜٛنشٕٛ ؾٝٗا اَانٔ ايتكاط بها٥عِٗ سٝح اتاست ؾبه١ )

( سٝح تػًِ هلِ ضات بع١ًُٝ َؿؿط٠ َجٌ )ايبت نٜٛٔؾطا٤ َا حيتادْٛ٘ َٔ املدس
اتٞ ٚبايتايٞ ؾإ ا٫َط ٜتطًب تعإٚ زٚيٞ َعًَٛاتٞ ٚاغتدباض (1)َؿرتٜاتِٗ بططٜك١ خؿ١ٝ.

 عرب ؾبهات ع٬ُق١ ميهٔ َٔ خ٬هلا نؿـ حتطنات جتاض املدسضات املؿب١ٖٛ. 

 ايتأثري املتبازٍ بني ايؿػاز ٚاملدسضات ٚضٚاز ايتذاض٠ غري املؿطٚع١  -خاَػًا :

ٜععظ ايؿػاز ٚاملدسضات اسسُٖا ا٫خط ٚميهٔ ايكٍٛ إ ايؿػاز َطاؾل يتذاض٠ 
َطٚضا بتػٜٛك٘ ٚاْتٗا٤ً بإْتاد٘ ٜٚ٪ثط ع٢ً طا٥ؿ٘  املدسضات مبدتًـ َطاسً٘ ابتسا٤ً بإْتاد٘

                                                      

 1106( خالصة وافية واالستشتاجات والتبعات الدياساتية، تقخيخ السخجرات العالسي لعام 0)
االمؼ الستحجة، ايار  الكتيب االول، مكتب االمؼ الستحجة السعشي بالسخجرات والجخيسة،

 .11، ص 1106



 سخجراتاآلليات الجولية لسكافحة االتجار غيخ السذخوع بال

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22) 

878 

َٚؿاضٜع ايت١ُٝٓ ايبس١ًٜ ٚادٗع٠ اْؿاش ايكإْٛ  ٚاغع١ َٔ امل٪غػات نطٛاقِ ا٫باز٠،
ٚايؿطنات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايكٝسيٝات ٚميهٔ ايكٍٛ إ اتؿاق١ٝ ا٫َِ املتشس٠ ملهاؾش١ ايؿػاز 

ا ارتطٚز َٔ ٖصٙ اذتًك١ املؿطغ١ سٝح ميهٔ هلا إ تٛؾط يٓا ا٫يٝات اييت ميهٔ َٔ خ٬هل
ٚؾطت ايٝات اغتعطان١ٝ ميهٔ َٔ خ٬هلا إ تٛؾط ايٝات تػاعس ايبًسإ يف ايكها٤ ع٢ً 
ايؿػاز املطتبط باملدسضات سٝح ايعَت ايسٍٚ بهطٚض٠ ايؿشل ايػًِٝ يًُٛظؿني 

ًؿػاز، ايط٥ٝػٝني، ٚايتسضٜب ع٢ً َهاؾش١ ايؿػاز ٚتٛؾري زخٌ ٥٫ل يٮؾدام املعطنني ي
ٚتٓاٚب املٛظؿني يف ايٛسسات ا٫زاض١ٜ يهٞ ٫ ٜهٕٛ املٛظؿني ع٢ً قً٘ زا١ُ٥ َع مجاع١ 

َع  ١٦ٝ َٓار ٫ ٜتػاَحادتطمي١ املٓع١ُ ٚؾطض دعا٤ات قا١ْْٝٛ ع٢ً ايؿػاز ٚتٗ
 . (1)املؿػسٜٔ

 اضتباط جتاض٠ املدسضات بايعٓـ املٛيس يًذطمي١  -غازغًا:

ؾطٖا جتاض٠ املدسضات تعٜس َٔ ٚتري٠ املٓاؾػ١ بني إ ايؿطم ا٫قتكاز١ٜ اييت تٛ  
جتاض املدسضات، ٚتعٜس َٔ اغتعسازِٖ َٚكسضتِٗ ع٢ً اغتدساّ ايعٓـ َٔ ادٌ محا١ٜ 
جتاضتِٗ غري املؿطٚع١ باملدسضات، نُا إ ايٓعاعات ع٢ً َٓاطل ايٓؿٛش ٚتػ١ٜٛ اذتػابات 

اغتدساّ ايعٓـ َٔ ادٌ محا١ٜ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚايرتٖٝب ايصٟ ٜٓتٗذْٛ٘ نًٗا عٛاٌَ ت٪زٟ اىل 
جتاضتِٗ غري املؿطٚع١، ٜٚٓطبل شيو انجط َا ٜٓطبل ع٢ً اجملتُعات احمل١ًٝ اييت ٜٓتؿط 
ؾٝٗا ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات، ٖٚٓايو اٜهًا ايهجري َٔ بًسإ ايعبٛض اييت ٜكع ؾٝٗا 

هٕٛ ٖٓايو َٓاؾػ١ ايعٓـ بػبب ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات ٚقس ٜؿتس ايعٓـ سُٝٓا ت
اٚ حتسٟ بني اسس٣ عكابات ا٫جتاض باملدسضات ٚعكاب١ اخط٣ اٚ عٓسَا تتشس٣ ايعكابات 

١ ؾكس ٜكٌ ايعٓـ اىل غًط١ ايسٚي١ ٚعٓسَا تتؿابو جتاض٠ املدسضات َع ايٓعاعات ايػٝاغٝ
 يًسٚي١إ اغتؿطت يف ٚغط ايؿباب ت٪زٟ اىل عسّ ا٫غتكطاض ا٫َين  ٭ْٗا (2)زضدات َطعب١

َٔ ادٌ اذتكٍٛ ع٢ً َبتػاٙ، يصيو  دطمي٫١ٕ املتعاطٞ اٚ املسَٔ ميهٔ إ ٜطتهب اٜ٘ 

                                                      

 .20( السرجر نفدو اعاله، ص0)
، 1105، االمؼ الستحجة، نيؾيؾرك، 1104ات لعام تقخيخ الييئة الجولية لسخاقبة السخجر  (1)

 .3ص
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ٚباعتكازْا إ ايعٓـ  .(1)يًسٚي١ميهٔ ايكٍٛ إ يبعض ابعازٖا خططًا ع٢ً ا٫َٔ ايٛطين 
املطتبط باملدسضات ٫ ٜكتكط ؾكط ع٢ً محا١ٜ ايتذاض٠ ٚاملٓاؾػ١ بني ايتذاض ؾكط بٌ إ 

يًُدسضات َٔ املُهٔ إ جيعٌ َٓ٘ اْػاًْا غري غٟٛ ٚعسا٥ٞ،  زتطز تعاطٞ ايؿدل
ٜٚتػبب مبعاٖط يًعٓـ يف ساي١ عسّ متهٓ٘ َٔ اذتكٍٛ ع٢ً دطعات املدسض غٛا٤ انإ 

 ٖصا ايعٓـ َع اؾطاز ايعا١ً٥ اّ َع ا٫خطٜٔ.
ٚميهٔ ايكٍٛ نصيو إ ٖٓايو اضتباطًا ٚثٝكًا نصيو بني جتاض٠ املدسضات ٚايكطاعات 

ٚاحمل١ًٝ ؾتذاض٠ املدسضات تػتدسّ يف متٌٜٛ ٖصٙ ايكطاعات ٚتػصٜتٗا، نُا اْٗا َٔ  ايسٚي١ٝ
املُهٔ إ تػتدسّ يف َآضب اغرتاتٝذ١ٝ اٚ زبًَٛاغ١ٝ نإ تػتدسّ يف تؿٜٛ٘ مسع١ خكِ 

 .(2)غٝاغٞ
 املطلب الثاني

 املسؤولية الدولية املصرتكة يف ملافحة املخدرات

َٔ ايكطٕ املانٞ تػريات اقتكاز١ٜ  سكب١ ايػتٝٓٝات ٚايػبعٝٓٝات ؾٗست
ٚادتُاع١ٝ نرب٣ يف مجٝع احنا٤ ايعامل ؾكس ؾٗس ايعامل يف تًو ايؿرت٠ اعتُاز اتؿاقٝتني ا٫ٚىل 

  -:(3)ٚي١ٝ يًُدسضات ٜطتهع ع٢ً َا ٜأتٞٚنإ ْعاّ ايطقاب١ ايس 1971ٚايجا١ْٝ  1961عاّ 

 ات ايسٚي١ٝ.املػ٪ٚي١ٝ ايؿطز١ٜ يهٌ زٚي١ ع٢ً سسٙ يف تطبٝل ا٫تؿاقٝ -1

اتػِ ايعكسإ بايرتنٝع يف غٝاغ١ َطاقب١ املدسضات ع٢ً اْؿاش ايكإْٛ ٚاباز٠ احملاقٌٝ  -2
 غري املؿطٚع١ ٚاحملاقٌٝ ايبس١ًٜ.

                                                      

( د. حسيج ياسخ الياسخي، عاىخة السخجرات والجخيسة السشغسة عبخ الؾطشية، مجمة البحؾث 0)
 151(، كمية التخبية، جامعة واسط، ص10الجغخافية، العجد )

عديد لمعمؾم ،مجيشة السمػ عبج ال0( نيكؾل ما يدتخاشي، تخجسة زيشة مغخبل، السخجرات، ط1)
 .13، ص1103التقشية، السسمكة العخبية الدعؾدية،

مداىسة الييئة الجولية لسخاقبة السخجرات، التعاون الجولي صؾب استخاتيجية متكاممة  (2)
 ومتؾازنة لسؾاجية مذكمة السخجرات العالسية بحث مشذؾر عمى السؾقع التالي.

https://www.incb.org/documents/Publications/ePublication/EPublicatio

n_A_FINAL.pdf   
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ظٗط بٛنٛح خط غٝاغٞ ؾاقٌ اغتُط ست٢ تػعٝٓٝات ايكطٕ املانٞ بني َا نإ  -3
" يًُدسضاتبًسإ ايؿُاٍ املػتًٗه١ ٜػ٢ُ "بًسإ ادتٓٛب املٓتذ١ يًُدسضات " ٚ" 

ٚنإ اذتس َٔ ايطًب غري املؿطٚع ع٢ً املدسضات ٚعٛاقب٘ ايكش١ٝ ايػ١٦ٝ َٔ ايؿ٪ٕٚ 
 ايساخ١ًٝ اييت ٫ تتطًب َػ٪ٚي١ٝ زٚي١ٝ َؿرتن١.

اعطت يهٌ زٚي١ ع٢ً سسٙ  1961ٚميهٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً َا اٚضزْاٙ يف اع٬ٙ إ اتؿاق١ٝ 
ايٛقا١ٜ، سض٠ َٔ خ٬ٍ تسابري ٖٞ "قري املدَػ٪ٚي١ٝ خؿض ايطًب غري املؿطٚع ع٢ً ايعكا

  ."تأٌٖٝ، ٚاعاز٠ ا٫زَاز ا٫دتُاعٞايع٬ز، ايطعا١ٜ اي٬سك١، ٚاعاز٠ اي

يهٔ املػ٪ٚي١ٝ ايؿطز١ٜ يف َٛاد١ٗ خطط املدسضات مل تعس جتسٟ ْؿعًا ؾكس ٚاقًت 
َػتٜٛات اْتاز املدسضات ٚتعاطٝٗا با٫ضتؿاع غري املػبٛم ٚخاق١ يف عكسٟ ايجُاْٝٓات 

املٓع١ُ تأثري عاملٞ ٫غُٝا يف  تػعٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ ٚاقبح يًذُاعات ا٫دطا١َٝٚاي
ٚضبا ٚاَطٜها ايؿُاي١ٝ ٚدٓٛب ؾطم اغٝا ٚا٫ِٖ َٔ ٖصا ٚشاى بطٚظ ظاٖط٠ تعاطٞ املدسضات أ

عٔ ططٜل اذتكٔ مما از٣ اىل ططح حتسٜات دسٜس٠ يف زتاٍ ايكش١ ايعا١َ َجٌ اْتؿاض 
ايبؿط١ٜ ٚايتٗاب ايهبس ايؿاٜطٚغٞ، نُا ؾٗست تًو ايؿرت٠ اْؿتاح يف ؾاٜطٚؽ ْكل املٓاع١ 

 ايتذاض٠ ايعامل١ٝ ٚٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚايُٓٛ اهلا٥ٌ يف تهًٓٛدٝا املعًَٛات.

ٖصٙ ا٫غباب ٚغريٖا دعًت َػأي١ َٛاد١ٗ املدسضات ظٗٛز زٚي١ٝ ؾطز١ٜ ٫ جتسٟ ْؿعًا 
ايسٚيٞ اذتجٝح يٛقـ ٖصا ارتطط املُتس َٔ بٌ ٫بس َٔ تعاؾط ناؾ١ ادتٗٛز ايسٚي١ٝ ٚايتعإٚ 

ٖٓا نإ يًُذتُع ايسٚيٞ ممج٬ً با٭َِ املتشس٠ ايعسٜس َٔ ارتطٛات قٛب حتٌٜٛ املػ٪ٚي١ٝ 
 -:ات اىل َػ٪ٚي١ٝ َؿرتن١ يعٌ اُٖٗاايؿطز١ٜ يف َٛاد١ٗ املدسض
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ايبسا١ٜ ناْت قٛب اعتُاز ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايسٚي١ٝ ملهاؾش١ اغا٠٤ اغتعُاٍ ايعكاقري  -1
باعتباضٖا اٍٚ ادطا٤ َٔ ْٛع٘ تتدصٙ ادتُع١ٝ ايعا١َ اقطاضًا َٓٗا باذتاد١ املًش١  1981

 .(1)٫تباع ْٗر عاملٞ ؾعاٍ ٚؾاٌَ ملٛاد١ٗ خطط املدسضات

ؾسزت ادتُع١ٝ ايعا١َ ع٢ً املػ٪ٚي١ٝ ادتُاع١ٝ بإقطاضٖا بايع٬ق١ ايٛثٝك١ 1984يف عاّ  -2
 تكاز١ٜ. َا بني املدسضات ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ق

انست ع٢ً املػ٪ٚي١ٝ  1990ٚيف ايسٚض٠ ا٫غتجٓا١ٝ٥ ايػابع١ عؿط يٮَِ املتشس٠ يف عاّ  -3
املؿرتن١ عٔ َطاقب١ املدسضات ٚانست ع٢ً ايتعإٚ ايسٚيٞ يف َهاؾش١ اْتاز ايعكاقري 
املدسض٠ ٚامل٪ثطات ايعك١ًٝ ٚعطنٗا ٚايطًب عًٝٗا ٚا٫جتاض بٗا ٚتٛظٜعٗا ع٢ً حنٛ غري 

اعتُست اع٬ًْا غٝاغًٝا مت ا٫تؿام مبٛدب٘ بني ايسٍٚ يتهجٝـ ايتعإٚ  َؿطٚع نُا
 .(2)ايسٚيٞ ٚايعٌُ املتهاؾط اغتٓازًا اىل َبسأ املػ٪ٚي١ٝ املؿرتن١

ٚنإ َؿّٗٛ املػ٪ٚي١ٝ املؿرتن١ ٖٛ ستٛض ايسٚض٠ ا٫غتجٓا١ٝ٥ ايعؿطٜٔ يًذُع١ٝ ايعا١َ  -4
يسٚي١ٝ يف َٛاد١ٗ َؿه١ً سٍٛ َٛنٛع تهاؾط ادتٗٛز ا 1998املعكٛز٠ يف عاّ 

املدسضات ٚمما اغتسع٢ شيو اْ٘ مل ٜعس ٖٓايو ؾطم بني ايبًسإ املٓتذ١ يًُدسضات 
ٚايبًسإ املػتًٗه١ ؾايبًسإ املٓتذ١ قس اقبشت َػتًٗه١ نصيو ٚايبًسإ املػتًٗه١ 
اقبشت َٓتذ١ ٚجتػس ا٫قطاض بٗصا ايٛاقع باعتُاز ادتُع١ٝ ايعا١َ ا٫ع٬ٕ ايػٝاغٞ 

اقطت ؾٝ٘ ايسٍٚ ا٫عها٤ بإ َػ٪ٚي١ٝ ايتكسٟ ملؿه١ً املدسضات ايعامل١ٝ ٖٞ  ايصٟ
 َػ٪ٚي١ٝ عا١َ َٚؿرتن١.

 
 
 
 

                                                      

( 3، السمحق رقؼ )0870( الؾرائق الخسسية لمسجمذ االقترادي واالجتساعي، 0)
(El1981l24.السخفق الثاني ) 

 .06/1-( مخفق قخار الجسعية العامة دأ1)
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 ٚيهٔ َاشا ٜككس مببسأ املػ٪ٚي١ٝ املؿرتن١ يف َٛاد١ٗ املدسضات ؟  
إ َبسأ املػ٪ٚي١ٝ املؿرتن١ يف َٛاد١ٗ املدسضات ٜؿري اىل مج١ً َٔ ا٫يتعاَات املًكا٠ ع٢ً 

طط املدسضات ا٫عها٤ يف اجملتُع ايسٚيٞ بهطٚض٠ َطاعاتٗا َٔ ادٌ َٛاد١ٗ خ عاتل ايسٍٚ
 (1)-ٚاييت تتُجٌ بايتايٞ:

 اذتاد١ اىل ايتعإٚ ايسٚيٞ ٚايعٌُ املتهاؾط. -1

نطٚض٠ اتباع َٓٗر ٜهٕٛ ؾا٬ًَ َٚتٛاظًْا ٜ٪زٟ اىل خؿض عطض املدسضات ٚايطًب  -2
 عًٝٗا.

ٕٛ ايسٚيٞ مبا يف شيو اسرتاّ غٝاز٠ ايسٍٚ اسرتاّ َباز٨ َٝجام ا٫َِ املتشس٠ ٚايكاْ -3
ٚغ١َ٬ اضانٝٗا َٚبسأ عسّ ايتسخٌ يف ايؿ٪ٕٚ ايساخ١ًٝ ٚسكٛم ا٫ْػإ ٚاذتطٜات 

 ايعا١َ. 
 املطلب الثالث

 االليات الدولية الىقائية والعالجية للنخدرات

 ا٫يٝات ايٛقا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ملهاؾش١ املدسضات -ايؿطع ا٫ٍٚ :

ؿاقٝات ايسٚي١ٝ اييت تٛيت ١َُٗ ٚنع سس يتعاطٞ ٚتساٍٚ ميهٔ ايكٍٛ إ ا٫ت
املدسضات قس ٚنعت بعض ا٫يٝات اييت ميهٔ َٔ خ٬هلا ايٛقا١ٜ َٔ خطط املدسضات ٚاذتس 

  -َٓٗا َٚٔ اٚىل ٖصٙ ا٫يٝات ايٛقا١ٝ٥ ٖٞ :

 

 
                                                      

( مداااااااااااااااىسة الييئااااااااااااااة الجوليااااااااااااااة لسخاقبااااااااااااااة السخااااااااااااااجرات، التعاااااااااااااااون الااااااااااااااجولي صااااااااااااااؾب 0)
تؾازناااااااااااة لسؾاجياااااااااااة مذاااااااااااكمة السخاااااااااااجرات العالسياااااااااااة بحاااااااااااث اساااااااااااتخاتيجية متكامماااااااااااة وم

  الي.تمشذؾر عمى السؾقع ال
https://www.incb.org/documents/Publications/ePublicatn

/E-Publication_A_FINAL.pdf   
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 ايطقاب١ ايسٚي١ٝ  -ا٫ًٚ:

، ؾكس ٚاؾكت ٚاعرتؾت 1961ميهٔ ايكٍٛ اْ٘ ٚمبٛدب ا٫تؿاق١ٝ ايٛسٝس٠ يًُدسضات يعاّ 
ايسٍٚ ا٫عها٤ بٗصٙ ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً اختكام ا٫َِ املتشس٠ مبطاقب١ املدسضات ٚقس عٗست 
ا٫َِ املتشس٠ ممج١ً بأَٝٓٗا ايعاّ بٗصٙ امل١ُٗ اىل اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ايتابع 

١ ؾكس ٚنعت عس٠ ٚمبٛدب ٖصٙ ا٫تؿاقٝ .(1)املدسضاتيٮَِ املتشس٠ ٚاهل١٦ٝ ايسٚي١ٝ ملطاقب١ 
   -ايتعاَات ضقاب١ٝ ٜكع ع٢ً عاتل ايسٍٚ ا٫ططاف ا٫يتعاّ بٗا ْٛدعٖا بايتايٞ :

حتسٜس اْٛاع املدسضات احملعٛض تساٚهلا، ا٫ يف سسٚز َع١ٓٝ ٚاضؾاقٗا با٫تؿاقٝات  -1
سٝح ايعَت ا٫تؿاق١ٝ ايٛسٝس٠  (2)ٍٚ باذتس َٔ تساٚهلا اىل اقك٢ سسايسٚي١ٝ ٱيعاّ ايس

ايسٍٚ ا٫عها٤ مبطاقب١ املدسضات اييت مت اضؾاقٗا بٗا ٚاعطت  1961ت يعاّ يًُدسضا
ايسٍٚ ايك٬س١ٝ ايتا١َ باختاش اٟ تسبري تطاٙ ايسٚي١ َٓاغبًا ذتُا١ٜ ايكش١ ايعا١َ ؾٝٗا 

 ٚسهط تٓاٍٚ ٖصٙ املدسضات ا٫ يٮغطاض ايطب١ٝ ٚايػطٜط١ٜ.

بصٍ قكاض٣ دٗسٖا ملطاقب١ ايعَت ايسٍٚ مبٛدب ا٫تؿاق١ٝ ايٛسٝس٠ يًُدسضات بإ ت -2
ا٫ْٛاع ا٫خط٣ َٔ املٛاز املدسض٠ ٚاييت مل ٜتِ ازضادٗا يف ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚاييت َٔ 

ٚيف ساٍ ضغبت اسس٣ ايسٍٚ اٚ َٓع١ُ  (3)ُهٔ إ تػتدسّ يف قٓاع١ املدسضاتامل
ٚشيو  ايكش١ ايعامل١ٝ ازخاٍ اٟ تعسٌٜ ع٢ً املٛاز املدسض٠ املطؾك١ با٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ

بإناؾ١ َٛاز دسٜس٠ َٔ املُهٔ إ تهٕٛ قس مت انتؿاؾٗا سسٜجًا بإ تعًِ ا٫َني ايعاّ 
يٮَِ املتشس٠  ايصٟ ٜؿعط بسٚض٠ َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ ٚايسٍٚ ا٫ططاف يًٓعط يف 

 . (4)ٛاز نُٔ املٛاز احملعٛض تساٚهلااَها١ْٝ ازضاز  ٖصٙ امل

 

                                                      

 . 0850انغخ نص السادة الخامدة مؽ االتفاقية الؾحيجة لمسخجرات لعام  (0)
 . 0850ة الثانية مؽ االتفاقية الؾحيجة لمسخجرات لعام ( مؽ الساد0،1،2،3( انغخ الفقخات )1)
 . 0850( مؽ السادة الثانية مؽ االتفاقية الؾحيجة لمسخجرات لعام  7انغخ الفقخة ) (2)
  ( لمسديج مؽ التفريل انغخ نص السادة الثالثة مؽ االتفاقية اعاله.3)
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 تطبٝل ْعاّ ايتكسٜطات  -ثاًْٝا :
ادٌ نُإ اجياز ْعاّ ٜتػِ بايسق١ يف َطاقبت٘ يًُدسضات تكطض اقطاض ْعاّ َٔ 

ايتكسٜطات ايصٟ تًعّ مبٛدب٘ ايسٍٚ ا٫عها٤ با٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ يًُدسضات بتعٜٚس اهل١٦ٝ 
ايسٚي١ٝ يًُدسضات اييت مت اْؿا٩ٖا مبٛدب ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ بتكسٜط استٝاداتٗا َٔ املٛاز 

ٚيف ساٍ ختًـ ايسٚي١ املع١ٝٓ عٔ اعطا٤  غطاض ايطب١ٝ ٚايع١ًُٝ،املدسض٠ اييت حتتادٗا يٮ
ايتكسٜطات اي٬ظ١َ تكّٛ اهل١٦ٝ قسض ا٫َهإ بٛنع ايتكسٜطات بٓؿػٗا ٚبايتعإٚ َع ايسٚي١ 

ٚجيٛظ يًسٚي١ املع١ٝٓ تعسٌٜ ايتكسٜطات  املع١ٝٓ ٚبعس شيو تكّٛ اهل١٦ٝ بإقطاض ايتكسٜطات،
ْعاّ ايتكسٜطات ٖصا تعٚز ايسٍٚ ا٫عها٤ اهل١٦ٝ ايسٚي١ٝ  ٚمبٛدب .(1)با٫تؿام َع اهل١٦ٝ

غًٜٓٛا بايتكسٜطات اييت تطًبٗا َٔ املدسضات ٚٚؾل ا٫غتُاضات اييت تعسٖا ٚاييت تتهُٔ َا 
 .(2)ٜأتٞ

 ن١ُٝ املدسضات اييت غتػتًٗو يٮغطاض ايطب١ٝ ٚايع١ًُٝ. -:أ
١ٝ املدسضات املدع١ْٚ يسٜٗا ن١ُٝ املدسضات اييت غتػتعٌُ ٱْتاز شتسضات اخط٣ ٚنُ -ب:

َٚػاس١ ا٫ضانٞ اييت تػتدسّ يف ظضاع١ ا٫ؾٕٝٛ ٚن١ُٝ ا٫ؾٕٝٛ اييت غتٓتر ٚعسز املكاْع 
 اييت غتٓتذ٘.

ع٢ً نٌ زٚي١ إ تكسّ خ٬ٍ ايػ١ٓ تكسٜطات اناؾ١ٝ َؿؿٛع١ ببٝإ ايعطٚف اييت  -ز:
تكسٜط ن١ُٝ املدسضات ايػابك١ اغتًعَتٗا ٚتكّٛ ايسٍٚ باط٬ع اهل١٦ٝ ع٢ً ايططٜك١ املتبع١ يف 

 ٚاب٬غٗا باٟ تػٝري ٜططأ ع٢ً ٖصٙ ايططٜك١. 
 تطبٝل ْعاّ ايبٝاْات ا٫سكا١ٝ٥  -ثايجًا :

اقط ْعاّ ايبٝاْات ا٫سكا١ٝ٥ ٚاملطاز ب٘ حتسٜس اْٛاع ايعكاقري املدسض٠ ٚبٝإ اٚد٘ 
احملت١ٜٛ ع٢ً اغت٬ٗنٗا ٚغٝتِ مبٛدب ٖصا ايٓعاّ اخهاع ناؾ١ املػتشهطات ايكٝس١ْٝ٫ 

ْػب١ َع١ٓٝ َٔ املدسضات يًطقاب١ ٚتكسِٜ تكاضٜط زٚض١ٜ ي١٦ًٝٗ ايسٚي١ٝ يًُدسضات نٌ ث٬ث١ 
                                                      

( مؽ االتفاقية الؾحيجة 3،4،5لمسديج مؽ التفريل انغخ السادة الثانية عذخ الفقخات ) (0)
 . 0850لمسخجرات لعام 

 .0850( مؽ االتفاقية الؾحيجة لمسخجرات لعام 11( لمسديج مؽ التفريل راجع السادة )1)
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اؾٗط ٖٚصٙ ايبٝاْات ا٫سكا١ٝ٥ قػُت اىل قػُني ا٫ٍٚ اسكا٥ٝات ايعا١َٝ ٚاخط٣ اختٝاض١ٜ 
 ؾؿُٝا ٜتعًل باٱسكا٥ٝات ا٫يعا١َٝ ؾٗٞ تتعًل بتكسِٜ بٝاْات اسكا١ٝ٥ عٔ ايعكاقري
املدسض٠ ٚتكٓٝعٗا ٚاملٛاز اييت تػتدسّ يف اْتاز َٛاز اخط٣ شتسض٠ َٚعًَٛات عٔ قـ 
ارتؿداف ٚاملػتشهطات ايكٝس١ْٝ٫ ايٛاضز٠ يف ادتسٍٚ ايجايح املًشل باتؿاق١ٝ اذتس َٔ 
ايعٌُ غري املؿطٚع باملدسضات نُا تتهُٔ ا٫سكا٥ٝات سذِ ايتعاٌَ املؿطٚع ٚغري 

٠ اَا ؾُٝا ٜتعًل باٱسكا٥ٝات ا٫ختٝاض١ٜ ٚتتهُٔ املػاس١ املؿطٚع بايعكاقري املدسض
املعضٚع١ َٔ ا٫ؾٕٝٛ ٚاملٛاز املدسض٠ املػتٛض٠ ٚن١ُٝ املٛاز اييت تػتدسّ يػس ساد١ 
َسَين املدسضات ٚقس ساٚيت دت١ٓ املدسضات دعًٗا ايعا١َٝ ٚيهٓٗا قٛبًت بايطؾض َٔ ايسٍٚ 

 .(1)املع١ٝٓ

 ٚتطخٝل ايتساٍٚ  تطبٝل ْعاّ ا٫داظ٠ -ضابعًا :

مبٛدب ٖصا ايٓعاّ مت اخهاع قٓع املٛاز ٚايعكاقري ايطب١ٝ احملت١ٜٛ ع٢ً 
املدسضات يٓعاّ ا٫داظ٠ ؾاملٓؿآت ٚا٫َانٔ اييت ٜتِ تكٓٝع املدسضات ؾٝٗا ايعَت 
باذتكٍٛ ع٢ً ا٫داظ٠ املػبك١ نُا مت ايعاّ قٓاع املدسضات اجملاظٜٔ بهطٚض٠ اذتكٍٛ 

ًُػتشهطات اييت حيل هلِ تساٚهلا نُا ايعَت مبٛدب ٖصا ايٓعاّ ع٢ً تطاخٝل زٚض١ٜ ي
 .(2)ايسٍٚ مبطاقب١ َٔ ٜتادط بٗصٙ املٛاز َع حتسٜس ايه١ُٝ املػُٛح ي٘ ايتساٍٚ ؾٝٗا

 

 

 

                                                      

أ. مجاىجي ابخاىيؼ، اليات القانؾن الجولي والؾطشي لمؾقاية والعالج مؽ السخجرات، مجمة  (0)
–، جامعة سعج دحمب 1100، 4العجد االكاديسية لمجراسات االجتساعية واالندانية، 

 . 75الجدائخ، ص بالبميجة،
  .0850( مؽ االتفاقية الؾحيجة لمسخجرات لعام 21، 18لمسديج مؽ التفريل انغخ السادة ) (1)
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 (1)ايتعإٚ ايسٚيٞ -:خاَػًا

ميهٔ ايكٍٛ إ َٔ ا٫يٝات ايٛقا١ٝ٥ اييت ميهٔ َٔ خ٬هلا اذتس َٔ تساٍٚ املدسضات ٖٛ 
يسٚيٞ ؾبسٕٚ تهاثـ ادتٗس ايسٚيٞ يف اذتس َٔ اْتؿاض ٖصٙ املدسضات ئ ٜتُهٔ ايتعإٚ ا

اجملتُع ايسٚيٞ َٔ ايتدًل َٔ اؾ١ املدسضات ٖصٙ، ٚميهٔ ايكٍٛ إ اِٖ َا دا٤ت ب٘ 
سٚيٞ ملٛادٗتٗا ٜتًدل ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ باملدسضات سٍٛ اذتح ع٢ً ايتعإٚ اي

  -:بايتايٞ

يسٚي١ٝ بهطٚض٠ تعإٚ ايسٍٚ ا٫عها٤ باتؿاق١ٝ اذتس َٔ املدسضات َع ايعَت ا٫تؿاق١ٝ ا -1
ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ ٚؾُٝا بٝٓٗا ع٢ً قكط ظضاع١ ٚتسٍٚ ٚاْتاز املدسضات ع٢ً ا٫غطاض 

 (2)ايطب١ٝ ؾكط.

ميهٔ ي١٦ًٝٗ ايسٚي١ٝ ملهاؾش١ املدسضات إ تكّٛ بٓا٤ ع٢ً طًب ايسٚي١ املع١ٝٓ اٚ  -2
َِ املتشس٠ ٚا٫دٗع٠ املتدكك١ ايتابع١ هلا بتكسِٜ با٫تؿام َعٗا بايطًب َٔ ا٫

 املػاعس٠ ايتك١ٝٓ ٚاملاي١ٝ  يًسٚي١ املع١ٝٓ ي٬نط٬ع مبٗاَٗا يف َهاؾش١ املدسضات.

ٚميهٔ ايكٍٛ إ َٔ اٚىل قٛض ايتعإٚ ايسٚيٞ َٚٔ اُٖٗا ٖٛ ايتعإٚ ايكها٥ٞ ايسٚيٞ 
  -ي٘ يف ايؿكط٠ ايتاي١ٝ :ٚايتعإٚ ايكاْْٛٞ ٚايتػًِٝ املطاقب ٖٚٛ َا غٝتِ تٓاٚ

                                                      

( باإلضافة الى التعاون الجولي القانؾنية والقزائي فيشالػ تعاون دولي متسثل بالذخطة 0)
ث تعج مؽ السشغسات الذخطية الفاعمة في مجال القبض الجشائية الجولية )االنتخبؾل ( حي

عمى السجخميؽ وتدميط الزؾء عمييؼ ومشيؼ عمى االخص مجخمي السخجرات حيث يقؾم 
االنتخبؾل بشذخ االحرائيات الذيخية عؽ اماكؽ انتاج ىحه السؾاد وترشيعيا سؾاء اكانت 

مخاطخ ىحا الخظخ  طبيعية ام صشاعية مسا يسكؽ  اعتباره تعاون وريق في الحج مؽ
حيسخ عبج الكخيؼ، محكخة مكسمة مؽ متظمبات نيل –لمسديج مؽ التفريل راجع  الجاىؼ.

شيادة الساستخ في الحقؾق، تخرص قانؾن جشائي، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، 
 .30،31جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، ص. 

اقية الؾحيجة لمسخجرات لعام ( مكخر مؽ االتف 03لمسديج مؽ التفريل انغخ نص السادة ) (1)
0850 . 
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  ايتعإٚ ايكاْْٛٞ -أ:
ميهٔ ايكٍٛ إ يًتعإٚ ايكاْْٛٞ ايسٚض ايهبري يف حتكٝل ْتا٥ر ؾه٢ً يف اَها١ْٝ   

٬َسك١ َطتهيب دطا٥ِ ا٫جتاض باملدسضات ٚاٜكاع ايككام ايعازٍ عكِٗ ٚميهٔ ايكٍٛ إ 
اْْٛٞ زقٝل ٜهؿٌ ٖصا ايتعإٚ سٝح ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ نإ هلا زٚض نبري يف اجياز تٓعِٝ ق

ْكت اتؿاق١ٝ َهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات ع٢ً إ تكسّ ا٫ططاف املتعاقس٠ 
)نأخص  بعهٗا يبعض املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ املتبازي١ يف اٟ حتكٝكات اٚ ٬َسكات قها١ٝ٥.

، ٚتٛؾري ايٓػذ ٚتؿكس املٛاقع ؾٗاز٠ ايؿٗٛز، ٚتبًٝؼ ا٫ٚضام ايكها١ٝ٥، ٚؾشل ا٫ؾٝا٤،
ذ٬ت ايؿطنات ا٫ق١ًٝ ٚايكٛض َٔ املػتٓسات ٚايػذ٬ت مبا ؾٝٗا ايػذ٬ت املكطؾ١ٝ ٚغ

. نُا ْكت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً اْ٘ يف ساٍ تكسّ اٟ زٚي١ بطًب يًُػاعس٠ (1)(ٚايعًُٝات ايتذاض١ٜ
تؿاق١ٝ ايكا١ْْٝٛ إ تػٌٗ ٖصا ايطًب اىل املس٣ ايصٟ ٜتؿل ٚقٛاْٝٓٗا ايساخ١ًٝ، نُا ْكت ا٫

ع٢ً اْ٘ ٫ جيٛظ ٭ٟ ططف إ ميتٓع عٔ تكسِٜ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ عذ١ غط١ٜ املعا٬َت 
املكطؾ١ٝ، نُا ْكت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً اْ٘ ٫ خيٌ تطبٝل ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ َع اٟ اتؿاق١ٝ ثٓا١ٝ٥ 
اٚ َتعسز٠ ا٫ططاف ، َٚٔ ادٌ تطبٝل اؾهٌ يًُػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ْكت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً إ 

نٌ زٚي١ ططف بتعٝني غًط١ اٚ غًطات تهٕٛ َػ٪ٚي١ ٚشتٛي١ يتٓؿٝص طًبات تكّٛ 
يعاّ املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ املتبازي١ اٚ ٱسايتٗا اىل ايػًطات املدتك١ ٜٚتعني اب٬ؽ ا٫َني ا

 .(2)بايػًط١ املع١ٓٝ هلصا ايػطض

                                                      

( لمسديج مؽ التفريل راجع اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات 0)
 (.  0،1( فقخة ) 6. السادة )0877لعام 

( لمسديج مؽ التفريل راجع اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات 1)
 (. 3،4،7( فقخة ) 6السادة ). 0877لعام 

   وىؾ عبارة عؽ الية تجيد تشفيح قخارات التؾقيف الرادة مؽ احجى دول االتحاد االوربي
ويعج تظبيقًا  1111في دول اخخى واستعسل كبجيل لشغام تدميؼ السجخميؽ واقخ في عام 

يج مؽ لسبجأ االعتخاف الستبادل لألحكام واالوامخ القزائية في االطار االوربي لمسد 
 =بذأن السدائل الجشائية، اعجادالتفريل راجع الجليل التظبيقي بذأن التعاون الجولي 
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 ايتعإٚ ايكها٥ٞ  -ب:
بإ  1988اتؿاق١ٝ غ١ٓ ميهٔ ايكٍٛ اْ٘ ٖٓايو اعتكاز ضاغذ يف ايعكٛز اييت تًت 

ايتعإٚ ايكها٥ٞ بني ايسٍٚ نطٚضٟ دسًا ملهاؾش١ ايعسٜس َٔ ادتطا٥ِ غٛا٤ ا٫جتاض 
باملدسضات اّ َهاؾش١ غػٌٝ ا٫َٛاٍ املتشك١ً َٓٗا ٚغريٖا َٔ ادتطا٥ِ ٚميهٔ ايكٍٛ بإ 

٢ً اَط ايتٛقٝـ ا٫ٚضبٞ* َجاٍ دٝس ع٢ً املػ٪ٚي١ٝ املؿرتن١ يف زتاٍ ايتعإٚ ايكها٥ٞ ع
اَٛض عس٠ َٔ مجًتٗا ايتعإٚ يف َهاؾش١ املدسضات ؾاغتدساّ اَط ايتٛقٝـ ٜعٜس َٔ غطع١ 
ٚغٗٛي١ تػًِٝ املطًٛبني زاخٌ ا٫حتاز ا٫ٚضبٞ ٭ْ٘ ًٜػٞ ا٫دطا٤ات اييت ناْت نطٚض١ٜ يف 

 .(1)ٚضباطًٛبني يف أايٓعاّ ايػابل يتػًِٝ امل
ٚؾُٝا ٜتعًل مبٛقـ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ َٔ َػأي١ ايتعإٚ ايكها٥ٞ ٖصا ؾاْ٘ ميهٔ 
ايكٍٛ بإ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ املتعًك١ باملدسضات مل تػؿٌ ايسٚض ايهبري ايصٟ ًٜعب٘ ايتعإٚ 

  ( 2)-:ا ٜأتٞايسٚيٞ يف ٖصا اجملاٍ َٚٔ اِٖ ايتسابري اييت مت ايٓل عًٝٗا يف ٖصا ايؿإٔ َ
ملعًَٛات املتعًك١ بايتٗطٜب ٚا٫جتاض غري املؿطٚع ٚبهٌ َاي٘ قً٘ ظطا٥ِ تكسِٜ ا -

 املدسضات َٔ حتكٝكات ٬َٚسكات ٚادطا٤ات قها١ٝ٥.

ادطا٤ ايتشطٜات املتعًك١ بكهاٜا املدسضات املعطٚن١ اَاّ ايكها٤ بػ١ٝ ايتٛقٌ اىل  -
١ َعطؾ١ ١ٜٖٛ ا٫ؾدام املؿتب٘ يف تٛضطِٗ يف دطا٥ِ املدسضات، ٚنبط سطن

 املتشك٬ت اٚ ا٫َٛاٍ املػتُس٠ َٔ دطا٥ِ املدسضات.

حتسٜس ا٫ختكام ايكها٥ٞ يف ايسعاٟٚ اييت قس حتسخ ايتباغًا بؿإٔ ا٫ختكام  -
 ايكها٥ٞ ؾٝٗا.

                                                                                                                              

  السسمكة االردنية، وزارة العجل، عالية عداف واخخون،القاضي زياد الزسؾر و =
 .05، ص1116

 . 02ص  incb( مداىسة الييئة الجولية لسخاقبة السخجرات0)
( مؽ اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة 0،1( فقخة )6دة )( لمسديج مؽ التفريل راجع نص السا1)

. وكحلػ أ. مجاىجي 0877االتجار غيخ السذخوع في السخجرات والسثرخات العقمية لعام 
 . 76ابخاىيؼ، مرجر سابق، ص 
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ايػُاح يًسٍٚ بتطبٝل ايكإْٛ ايسٚيٞ ؾُٝا ٜتعًل بايعًُٝات اييت ٜتِ نبطٗا عٔ  -
 ططٜل ادتٛ ٚايبشط. 

ايٛط١ٝٓ اشا َا مت ا٫جتاض غري املؿطٚع يف َٓاطل  يًسٍٚ اذتل يف تطبٝل قٛاْٝٓٗا -
 ايتذاض٠ اذتط٠ ٚاملٛا٧ْ.

 ايتػًِٝ املطاقب -ز :
ايتػًِٝ املطاقب ٖٛ َكطًح زٚيٞ سسٜح ْػبٝا ٜٗسف يف ايٓٗا١ٜ اىل حتكٝل ْتا٥ر 
اجياب١ٝ َتُج١ً يف ايتعطف ع٢ً ايٛد١ٗ ايٓٗا١ٝ٥ يًؿشٓات اييت حتٌُ َٛاز غري َؿطٚع١ 

ـ ناؾ١ املتٛضطني بايع١ًُٝ َٔ َٓعُني ٚممٛيني ٚستاغبتِٗ ٖٚصا ٖٛ اهلسف ٚبايتايٞ نؿ
ٚعطؾت اتؿاق١ٝ ا٫َِ املتشس٠ ملهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع  (1)ايٓٗا٥ٞ َٔ ايتػًِٝ املطاقب.

باملدسضات ٚامل٪ثطات ايعك١ًٝ ايتػًِٝ املطاقب باْ٘ " اغًٛب ايػُاح يًؿشٓات غري 
٪ثطات ايعك١ًٝ اٚ املٛاز املسضد١ يف ادتسٚيني ا٫ٍٚ ٚايجاْٞ املؿطٚع١ َٔ املدسضات ٚامل

املطؾكني بٗصٙ ا٫تؿاق١ٝ اٚ املٛاز اييت سًت ستًٗا ملٛاق١ً ططٜكٗا اىل خاضز اقًِٝ بًس اٚ 
انجط ٚاملطٚض عربٙ اٚ اىل زاخً٘، ع٢ً إ ٜتِ شيو بعًِ ايػًطات املدتك١ ٚحتت ضقابتٗا 

يف اضتهاب ادتطا٥ِ املٓكٛم عًٝٗا يف ايؿكط٠ ا٫ٚىل  يًهؿـ عٔ ١ٜٖٛ ا٫ؾدام املتٛضطني
 .(2)َٔ املاز٠ ايجايج١ "

ٚبايتايٞ ٜعس ايتػًِٝ املطاقب ططٜك١ ؾعاي١ يهبط جتاض املدسضات ٚناؾ١ 
املتٛضطني بٗا ؾ٬ ٜهؿٞ ايكبض ع٢ً اسس ايتذاض بٌ ٫بس َٔ ايٛقٍٛ اىل ض٩غا٤ ايعكابات 

زٚيٞ ٚتٓػٝل عايٞ املػت٣ٛ بني ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ا٫دطا١َٝ ٚستاغبتِٗ ٖٚصا ٜتطًب دٗس 

                                                      

( د. عمؾش فخيج، التعاون الجولي عؽ طخيق نغامي تدميؼ السجخميؽ والتدميؼ السخاقب، 0)
 (، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسة، جامعة دمحم خيزخ بدكخة،03العجد ) ،مجمة السفكخ

 .063الجدائخ، بجون سشة طبع، ص
( مؽ اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة 1( لمسديج مؽ التفريل راجع الفقخة )ز( مؽ السادة )1)

 .0877السخجرات والسثرخات العقمية لعام  االتجار غيخ السذخوع في
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ٚاييت ٫بس هلا َٔ ايػُاح هل٪٤٫ ايتذاض بايعبٛض عرب سسٚزٖا ٚادتٝاظٖا ٖٚٞ ع٢ً عًِ 
 .َػبل باِْٗ جتاض شتسضات

 -:(1)ٚيًتػًِٝ املطاقب قٛضتإ

ٖٚٛ َطٚض ايؿشٓات اييت حتٌُ املٛاز املدسض٠ عرب َسٕ  -:ايتػًِٝ املطاقب ايساخًٞ  -
يسٚي١ ايٛاسس٠ متٗٝسا يتػًِٝ ايؿش١ٓ اىل باقٞ اؾطاز ايعكاب١، ٚميهٔ ايكٍٛ إ ٖصا ا

ايُٓط َٔ ايتػًِٝ ٫ ٜجري اٜ٘ َؿه١ً باعتباض إ ايؿش١ٓ ٫ جتتاظ ايسٚي١ املتٛادس٠ ؾٝٗا 
 اىل زٚي١ اخط٣ ٚبايتايٞ ؾٗٞ ختهع اىل تؿطٜع ٚاسس. 

دسضات ٚامل٪ثطات ايعك١ًٝ بادتٝاظ ٖٚٛ ايػُاح يؿش١ٓ امل -: ايتػًِٝ املطاقب ايسٚيٞ -
اذتسٚز ٚايعبٛض اىل زٚي١ اخط٣ ٚشيو بعًِ ن٬ ايسٚيتني َٚطاقبتِٗ بػ١ٝ ايتٛقٌ اىل 

 نؿـ ناؾ١ اعها٤ ايعكاب١ ٚاملتادطٜٔ باملدسضات.
ٚخ٬ٍ ايتٓؿٝص ايعًُٞ ملٗاّ ايتػًِٝ املطاقب ميهٔ ايكٍٛ إ ٖٓايو ايعسٜس َٔ ارتٝاضات 

 (2)-تٓؿٝص ٖصٙ امل١ُٗ ٚتتُجٌ بايتايٞ:املدسضات ياَاّ ادٗع٠ َهاؾش١ 

 ايػُاح مبطٚض ايؿش١ٓ عايتٗا ا٫ق١ًٝ ٚادتٝاظٖا اذتسٚز حتت ايطقاب١ ايػط١ٜ. -

 ا٫غتبساٍ ايهاٌَ يًؿش١ٓ غري املؿطٚع١ بأخط٣ َؿطٚع١. -

ا٫غتبساٍ ادتع٥ٞ يًؿش١ٓ نُاْا ٫غتُطاض ايع١ًُٝ ٚيتٛؾري ازي١ يًكها٤ بعسّ ؾطع١ٝ  -
 يؿش١ٓ .ا

 

 

                                                      

 .77ص  جر سابق،( أ. مجاىجي ابخاىيؼ، مر0)
 .064د. عمؾش فخيج، مرجر سابق، ص  (1)
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ٚيهٔ ٌٖ ٖٓايو عكبات  قس حتٍٛ زٕٚ تطبٝل ْعاّ ايتػًِٝ املطاقب ضغِ اُٖٝت٘ ؟ 
 (1).ْعِ ميهٔ ايكٍٛ إ ٖٓايو ايعسٜس َٔ ايعكبات اييت تتُجٌ بايتايٞ

 عسّ تهُٔ تؿطٜعات املدسضات يًعسٜس َٔ ايسٍٚ ع٢ً تطبٝل ْعاّ ايتػًِٝ املطاقب. -

إ املتذاٚض٠ ٚبًسإ ا٫ْتاز ٚا٫غت٬ٗى يًُدسضات عسّ ٚدٛز اتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥ بني ايبًس -
 ع٢ً تطبٝل ْعاّ ايتػًِٝ املطاقب.

عسّ ٚدٛز عكٛبات ضازع١ ع٢ً جتاض املدسضات يف بعض ايسٍٚ تكًٌ َٔ ا١ُٖٝ تطبٝل  -
 ْعاّ ايتػًِٝ املطاقب.

 عسّ ٚدٛز نٛازض َسضب١ َٚ٪١ًٖ يتطبٝل ٖصا ايٓعاّ بهؿا٠٤.   -
تػًِٝ ايسٚيٞ املطاقب ٜتطًب تهاؾط دٗٛز ايعسٜس َٔ ْتٛقٌ َٔ نٌ َا تكسّ إ اي

ايسٍٚ ٚشيو بتعسٌٜ تؿطٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ عٝح تػُح بتطبٝل ْعاّ ايتػًِٝ املطاقب ٚعكس 
اتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥ ٚمجاع١ٝ تهُٔ ؾاع١ًٝ تطبٝل ايٓعاّ، ٖٚٞ غايبًا َا تهٕٛ سته١َٛ بايجك١ 

 ٥ٞ ا٫دٓيب.املتبازي١ َا بني ايسٚيتني ٚبعساي١ ايٓعاّ ايكها

 الفرع الثاني

 االليات العالجية الدولية مللافحة املخدرات
غٓشاٍٚ يف خهِ ٖصا ايؿطع تٓاٍٚ ا٫يٝات ايع٬د١ٝ اييت تهُٓتٗا ا٫تؿاقٝات 

 ايسٚي١ٝ اييت تٛيت ١َُٗ َهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات.
عٔ ؾدل َٛدٛز يف اقًُٝٗا "إ تتد٢ً زٚي١  طَني ٖٛتػًِٝ اجمل تػًِٝ اجملطَني  -:ا٫ًٚ

اٚ يتٓؿص  اىل زٚي١ اخط٣ بٓا٤ً ع٢ً طًبٗا، يتشانُ٘ عٔ دطمي١ ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ،

                                                      

التعاون الجشائي الجولي في مجال التدميؼ  د. بخاء مشحر كسال ود. فاطسة حدؽ شبيب، ( أ.0)
، 1105(، اذار 18(،العجد )2( السجمج )7السخاقب، مجمة جامعة تكخيت لمحقؾق الدشة )

 . 37-36ص 
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ٖٚصا َا ٜعين اعطا٤ َعٜ٘ ملطتهب ادتطمي١ شيو إ  (1)"ٝ٘ سهًُا قازضًا عًٝ٘ َٔ ستانُٗاؾ
َاّ قانٝ٘ ايطبٝعٞ ستان١ُ اجملطّ اَاّ قانٞ ايسٚي١ ايطايب١ با٫غرتزاز ٜعين ستانُت٘ ا

نُا إ ؾٝ٘ َعٜ٘ يًسٚي١ املطًٛب َٓٗا ايتػًِٝ اش اْٗا  ؾًٔ حيانِ ٚؾل قٛاْني غطٜب١ عٓ٘،
 . (2)بتػًُٝ٘ غٛف تتكٞ ؾطٙ ٚتتدًل َٓ٘

ٚميهٔ ايكٍٛ إ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ملهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات قس 
ٛظ ؾٝٗا تػًِٝ اجملطَني، ٚتتعٗس ا٫ططاف اعتربت إ دطا٥ِ املدسضات َٔ ادتطا٥ِ اييت جي

اييت تطتبط مبعاٖسات يتػًِٝ اجملطَني بإزضاز ٖصٙ ادتطمي١ يف عساز ادتطا٥ِ اييت جيٛظ 
 .(3)ايتػًِٝ ؾٝٗا

ٚيهٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ يف ساٍ طًب اسس٣ ايسٍٚ َٔ زٚي١ اخط٣ )غري 
َٞ املدسضات ؾٌٗ تًعّ ا٭خري٠ تػًِٝ اسس زتط اجملطَني( َطتبط١ َعٗا باتؿاق١ٝ يتػًِٝ

يٲداب١ ع٢ً شيو ْكٍٛ إ ايسٚي١ طاملا ناْت عه٠ٛ يف اتؿاق١ٝ ا٫َِ ملتشس٠ بٗصا ايتػًِٝ ؟
ملهاؾش١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات ؾٝ٘ ًَع١َ بتػًِٝ املطًٛبني يسٜٗا ست٢ ٚيٛ مل 

 (4)تهٔ َطتبط١ َع ايسٚي١ طايب١ ايتػًِٝ باتؿاق١ٝ يتػًِٝ اجملطَني.

ٚميهٔ ايكٍٛ إ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ قس طًبت َٔ ايسٍٚ إ تػع٢ بهٌ دٗسٖا اىل 
تعذٌٝ ادطا٤ات ايتػًِٝ، َع اعطا٤ اذتل يًسٚي١ املطًٛب َٓٗا ايتػًِٝ ضؾض طًب ايتػًِٝ 

                                                      

الجولية الستبادلة لتدميؼ السجخميؽ،، مجمة الجدائخية لمعمؾم ( عبج القادر البقيخات، السداعجة 0)
 .315،ص 1118(، جامعة الجدائخ، 0القانؾنية واالقترادية والدياسية، العجد )

 1111 الججيجة، الجامعة الجولي، دار الجشائي القانؾن  في دروس السشعؼ، عبج سميسان (1)
 .7ص ،ةسكشجرياال

( مؽ اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة 1( مؽ السادة )1قخة )( لمسديج مؽ التفريل راجع الف2)
 .0877االتجار غيخ السذخوع في السخجرات والسثرخات العقمية لعام 

( مؽ اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة 5( مؽ السادة )2( لمسديج مؽ التفريل راجع الفقخة )3)
 .0877االتجار غيخ السذخوع في السخجرات والسثرخات العقمية لعام 
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اشا ناْت تعتكس إ ٚضا٤ ايطًب ٖصا زٚاعٞ تهُٔ يف ستان١ُ ؾدل بػبب َعتكسات٘ ايس١ٜٝٓ 
 (1)ٖا.اٚ ايعطق١ٝ.....ٚغري

 املكازض٠  -ثاًْٝا :

مل تهتـ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ بتذطِٜ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات ٚامل٪ثطات 
بٌ غعت داٖس٠ اىل تأَني ٚغا٥ٌ َٔ خ٬هلا ميهٔ سطَإ ا٫ؾدام ايصٜٔ  ايعك١ًٝ،

ت ٜتادطٕٚ بٗصٙ املدسضات َٔ املدسضات اييت عٛظتِٗ اٚ ا٫َٛاٍ املتشك١ً َٔ بٝعٗا ٚايعَ
  -:غبٌٝ شيو ايسٍٚ ا٫عها٤ بايتايٞ يف

خيٍٛ نٌ ططف ستان١ُ ارتاق١ اٚ غًطات٘ املدتك١ إ تأَط بتكسِٜ ايػذ٬ت  -1
املكطؾ١ٝ اٚ املاي١ٝ اٚ ايتشؿغ عًٝٗا، ٫ٚ جيٛظ ٭ٟ د١ٗ إ تطؾض ايتػًِٝ عذ١ 

 (2)غط١ٜ ايتعا٬َت.

طًٛب َٓٗا املكازض٠ اشا قسّ يسٚي١ عهٛ طًب َكازض٠ َٔ زٚي١ اخط٣ ؾع٢ً ايسٚي١ امل -2
إ تكّٛ بايتشؿغ ع٢ً املطًٛبات اغتٓازًا اىل اَط املكازض٠ ايكازض َٔ ايسٚي١ ا٫خط٣، 
اٚ متٗٝسا يكسٚض ٖهصا اَط، ٚؾذعت ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ا٫ططاف املتعاقس٠ إ تػع٢ 

 .(3)ؾُٝا بٝٓٗا يعكس َعاٖسات تٓعِ اَط املكازض٠ ٚنٝؿ١ٝ تٓؿٝصٙ

يسٚي١ٝ يٮططاف املتعاقس٠ ٚبٓا٤ً ع٢ً اتؿاقٝات تعكس ؾُٝا بٝٓٗا إ اداظت ا٫تؿاقٝات ا -3
تتربع با٭َٛاٍ املتشك١ً َٔ جتاض٠ املدسضات اىل اسس٣ اهل٦ٝات ايسٚي١ٝ اذته١َٝٛ 

                                                      

( مؽ اتفاقية االمؼ الستحجة لسكافحة 2( مؽ السادة )5،6( لمسديج مؽ التفريل راجع الفقخة )0)
 .                                                                                 0877االتجار غيخ السذخوع في السخجرات والسثرخات العقمية لعام 

( مؽ السادة الخامدة مؽ اتفاقية االتجار غيخ 0راجع الفقخة ) ( لمسديج مؽ التفريل1)
 . 0877السذخوع بالسخجرات لعام 

( مؽ السادة الخامدة مؽ اتفاقية االتجار غيخ 3( لمسديج مؽ التفريل انغخ الفقخة )2)
 .0877السذخوع بالسخجرات لعام 
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املتدكك١ مبهاؾش١ املدسضات، اٚ اقتػاّ ٖصٙ املتشك٬ت اٚ ا٫َٛاٍ َع اططاف 
 .(1)اخط٣ ع٢ً اغاؽ َٓعِ اٚ نٌ ساي١ ع٢ً سس٠

غٝػًا ع٢ً َا تكسّ ٜٓبػٞ ع٢ً ايسٍٚ اططاف ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ إ تعٌُ ع٢ً أٚ ت
تٛسٝس تؿطٜعاتٗا ؾُٝا ٜتعًل مبكازض٠ ا٫َٛاٍ ٚا٫زٚات ٚاملعسات املػتشك١ً َٔ 
املدسضات ٚشيو َٔ ادٌ غس ايجػطات اييت تؿٛب ٖصٙ ايتؿطٜعات ٚايعٌُ ع٢ً سطَإ جتاض 

د١ُ اييت جيْٓٛٗا َٔ ايتذاض٠ غري املؿطٚع١ املدسضات َٔ ايعا٥سات املاي١ٝ ايه
 .(2)باملدسضات

ٚيهٔ يف ساي١ اخت٬ط ا٫َٛاٍ املطًٛب َكازضتٗا بأَٛاٍ اخط٣ انتػبت َٔ َكازض 
ميهٔ ايكٍٛ إ ٖصٙ ا٫َٛاٍ خانع١ يًُكازض٠ يف ؟ َؿطٚع١ ؾٌٗ جيٛظ َكازضتٗا مجٝعًا

ٜتعًل  و زٕٚ ا٫خ٬ٍ باٟ ادطا٤سسٚز َا ٜعازٍ ايك١ُٝ املكسض٠ يًُتشك٬ت املدتًط١ ٚشي
 .(3)بايتشؿغ عًٝٗا اٚ جتُٝسٖا

ٖصا ٜٚصٖب ايسنتٛض ستُس عباؽ َٓكٛض اىل اْ٘ ع٢ً ايسٍٚ إ تتكاغِ عا٥سات ا٫َٛاٍ 
املػتشك١ً َٔ َكازض٠ املدسضات يتسعِٝ ٚتععٜع ا٫دٗع٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً َهاؾش١ املدسضات اٚ 

١ٝ ايعا١ًَ يف ْطام املهاؾش١ يًكها٤ ع٢ً قسضات ايتربع ظع٤ َٓٗا يًذإ ٚايٛنا٫ت ايسٚي
 (4)ايؿبهات ا٫دطا١َٝ املاي١ٝ َٔ غػٌٝ ا٫َٛاٍ املػتشك١ً َٔ دطا٥ِ املدسضات.

                                                      

تفاقية االتجار غيخ ( مؽ السادة الخامدة مؽ ا4( لمسديج مؽ التفريل انغخ الفقخة )0)
 .0877السذخوع بالسخجرات لعام 

( د. عبج العال الجيخبي، االتجار غيخ السذخوع بالسخجرات والجيؾد الجولية لمؾقاية مشيا 1)
، السخكد القؾمي لإلصجارات 0بالتظبيق عمى تجارب عالسية واقميسية ووطشية، ط

 .72، ص 1105القانؾنية، القاىخة، 
( مؽ السادة الخامدة مؽ اتفاقية االتجار غيخ 5ل انغخ الفقخة )( لمسديج مؽ التفري2)

 0877السذخوع بالسخجرات لعام 
( دمحم عباس مشرؾر، العسميات الدخية في مجال مكافحة السخجرات، السخكد العخبي 3)

 .118ص -117، ص0882لمجراسات االمشية، الخياض،
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 املطلب الرابع

 تضنانات التزام الدول باتفاقيات االجتار غري املصروع باملخدرا

اض غري بػ١ٝ ضقس اَتجاٍ ايسٍٚ ا٫عها٤ با٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ملهاؾش١ ا٫جت
املؿطٚع باملدسضات مبا دا٤ت ب٘ ٖصٙ ا٫تؿاقٝات، ؾإ اهل١٦ٝ ايسٚي١ٝ يًُدسضات تسضؽ 
ا٫دطا٤ات اييت تتدصٖا ايسٍٚ بػ١ٝ تٓؿٝص بٓٛز ٖصٙ ا٫تؿاقٝات، ٚاييت تٗسف باحملك١ً اىل 
حتكٝل ٖسف ٖصٙ املعاٖسات ٖٚٛ ايكها٤ ع٢ً املدسضات، ٚحتكٝكًا هلصٙ ايػا١ٜ ؾكس عهؿت 

دسضات ع٢ً َط غٓٛات عسٙ بتععٜع اسهاّ املعاٖسات ايسٚي١ٝ بتسابري ضقاب١ٝ يهُإ ١٦ٖٝ امل
اَتجاٍ ايسٍٚ ٭سهاّ املعاٖسات ايسٚي١ٝ، ٖصٙ ايهُاْات ٚاملعٛقات اييت تٛادٗٗا غتهٕٛ 

 ستٛض عجٓا ٖٓا.

 َٓع تػطب املٛاز ارتانع١ يًُطاقب١  -ايؿطع ا٫ٍٚ :

ؾل اَتجاٍ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ اييت ٜتٛدب ع٢ً ايسٍٚ إ تهُٔ تٛا٩ّ ٚتٛا
تتهُٔ سهط اٚ تكٝٝس اغترياز ٚتكسٜط بعض املٛاز املدسض٠ َع اسهاّ املعاٖسات ايسٚي١ٝ 
ملطاقب١ املدسضات نُا إ عًٝٗا ايتعاًَا بتعسٌٜ قٛا٥ِ املٛاز ارتانع١ يًُطاقب١ ع٢ً ايكعٝس 

اٚ ْكًٗا َٔ  ١ نُاز٠ شتسض٠،ايٛطين عٓس ازضاز اٟ َاز٠ دسٜس٠ يف قٛا٥ِ املعاٖسات ايسٚيٝ
دسٍٚ اىل اخط،  ٚميهٔ ايكٍٛ إ اٟ قكٛض يف ٖصا ادتاْب َٔ ؾأْ٘ إ ٜ٪زٟ اىل  تػطٜب 

 (1)َٛاز غري َؿطٚع٘ اىل ا٫غٛام احمل١ًٝ.

 

 

                                                      

، الييئة الجولية لسخاقبة السخجرات، 1106( تقخيخ الييئة الجولية لسخاقبة السخجرات لعام 0)
 .07، ص1107فيشا،   االمؼ الستحجة،
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 تكسٜط ا٫ستٝادات ايػ١ٜٛٓ َٔ املٛاز ارتانع١ يًُطاقب١  -ايؿطع ايجاْٞ :

١ٜٛٓ يًُٛاز املدسض٠ ميجٌ سذط ايعا١ٜٚ ميهٔ ايكٍٛ بإ تطبٝل ْعاّ ايتكسٜطات ايػ
يٓعاّ املطاقب١ ايسٚي١ٝ يًُدسضات ٚميهٔ ايكٍٛ بإ اهل١٦ٝ قس ايعَت ايسٍٚ َٔ ادٌ نُإ 
تٓؿٝصٖا ي٬تؿاقٝات ايسٚي١ٝ إ تطادع ٚحتسخ تطبٝل ايٓعاّ ا٫يهرتْٚٞ ٭شْٚات ا٫غترياز 

دسض٠ َط٠ ٚاسس٠ ع٢ً ا٫قٌ نٌ ٚايتكسٜط سٝح ٫بس هلا إ حتسخ تكسٜطاتٗا َٔ املٛاز امل
 .ث٬ث١ غٓٛات

 تطبٝل ايٓعاّ ا٫يهرتْٚٞ ٱقساض اشْٚات ا٫غترياز ٚايتكسٜط  -ايؿطع ايجايح :

يف اطاض غعٞ اهل١٦ٝ ايسٚي١ٝ يًُدسضات يتػدري ايتكسّ ايتهًٓٛدٞ يهُإ ؾعاي١ٝ 
 ا٫يهرتْٚٞ اقساض اشْٚات ا٫غترياز ٚايتكسٜط ؾكس ْٖٛت اهل١٦ٝ بإ ٜتِ تطبٝل ايٓعاّ

((I2ES  تطبٝل ع٢ً ا٫ْرتْت ابتهطت٘ اهل١٦ٝ ايسٚي١ٝ يًُدسضات بايتعإٚ َع َهتب ٖٛٚ
ا٫َِ املتشس٠ املعين باملدسضات ٚادتطمي١ ٚبايتعإٚ َع ايسٍٚ ا٫عها٤ ٜٚتٝح ٖصا ايٓعاّ 
يًسٍٚ ا٫عها٤ اقساض اشٕٚ ا٫غترياز ٚايتكسٜط يًُٛاز املدسض٠ املؿطٚع١ ايهرتْٚٝا 

ها١ْٝ تبازٍ ٖصٙ ا٫شْٚات اًْٝا، ٚايتشكل َٔ َؿطٚع١ٝ نٌ َعا١ًَ ع٢ً سسٙ، َٚس٣ ٚاَ
تٛاؾكٗا َع ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ، ٚحيس ٖصا ايٓعاّ نجريا َٔ تػطٜب املدسضات اىل ايكٓٛات غري 

 .(1)املؿطٚع١

 ا٫ؾعاضات ايػابك١ يًتكسٜط بؿإٔ ايػ٥٬ـ ايهُٝٝا١ٝ٥  -ايؿطع ايطابع :

َٓٗا ذتهَٛات  12( أ َٔ املاز٠ 10ٚحتسٜسًا ايؿكط٠ ) 1988اّ جتٝع اتؿاق١ٝ ع
ايبًسإ املػتٛضز٠ إ تًعّ ايبًسإ املكسض٠ إ تبًػٗا باٟ غ٥٬ـ تعتعّ تكسٜطٖا ايٝٗا 
ٚتتاح يًبًس املػتٛضز ؾطق١ ايتشكل َٔ َؿطٚع١ٝ ايؿش١ٓ باغتدساّ ا٫ؾعاض ايػابل 

يسٍٚ اشْٚات ايتكسٜط يًػ٥٬ـ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚقس طًب عسز نبري َٔ ا يًتكسٜط ايصٟ ٜتًكاٙ،

                                                      

 . 10ص ،السرجر نفدو اعاله (0)
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قبٌ ايسخٍٛ ٭ضانٝٗا، َٚع شيو ؾإ ٖٓايو عسز اخط َٔ ايسٍٚ اييت مل تطًب ٖصا ا٫شٕ َٔ 
ايسٍٚ املكسض٠ ٚبايتايٞ ؾٗٞ َعطن١ ٱَها١ْٝ زخٍٛ غ٥٬ـ غري َؿطٚع٘ اىل اضانٝٗا، 

دسضات ْعاّ )بٔ ١٦ٖٝ امل َٚٔ ادٌ تػٌٗٝ تطبٝل ْعاّ ا٫شْٚات ٖصا ؾكس اغتشسثت
ٜٚػُح ٖصا ايٓعاّ ملػتدسَٝ٘ إ ٜٛدٗٛا اؾعاضات يف ساي١ ا٫ؾتباٙ  2006( يف عاّ ا٬ْٜٚٔ

 2007يف َؿطٚع١ٝ اٟ ؾش١ٓ ٚميهٔ ايكٍٛ اْ٘ بًؼ عسز ايسٍٚ املػذ١ً بايٓعاّ ٚذتس عاّ 
سٜس َٔ ( بًسًا ٚع٢ً ايطغِ إ ٖصا ايطقِ يف تعاٜس ؾاْ٘ ميهٔ ايكٍٛ إ ٖٓايو ايع151) سٛايٞ

ايسٍٚ اييت مل تػذٌ بايٓعاّ ع٢ً ايطغِ َٔ طًب ايسٚي١ املػتٛضز٠ اذتكٍٛ ع٢ً اشْٚات 
 .(1)يسٚي١ ع٢ً ايتػذٌٝ يف ٖصا ايٓعاّايتكسٜط َٔ ايسٚي١ املكسض٠ يصيو ؾإ اهل١٦ٝ حتح ا

 ة ـاخلامت
بعس إ اْتٗٝٓا َٔ نتاب١ عجٓا ٖصا ٚايصٟ نإ َٓكبًا سٍٛ ا٫يٝات ايسٚي١ٝ 

ا ايٝ٘ َٔ ْتا٥ر ١ ا٫جتاض غري املؿطٚع باملدسضات ْػتطٝع اجياظ ابطظ َا تٛقًٓملهاؾش
  -:ٚتٛقٝات ٚنا٫تٞ

 ايٓتا٥ر  -ا٫ًٚ :
إ َكطًح املدسضات ٖٛ َكطًح ْػيب سٝح ٫ ٜٛدس اتؿام ع٢ً سكط ناؾ١ اْٛاع  -1

املٛاز املػبب١ يًدسض ٚإ ا٫نتؿاؾات ايع١ًُٝ اذتسٜج١ ميهٔ إ تهٝـ اىل قٛا٥ِ 
 ملٛاز املدسض٠ َػتشهطات دسٜس٠. ا

يكس اظزاز خطط املدسضات يف اٯ١ْٚ ا٫خري٠ ٚاقبح ايتعإٚ ايسٚيٞ ملٛادٗتٗا نطٚض٠  -2
ًَش١ يف خهِ ايعٛمل١ املاي١ٝ ٚايتهًٓٛدٝا اذتسٜج١ ْٚعاّ ايتؿؿري يًطغا٥ٌ ا٫يهرت١ْٝٚ 

١ اىل اييت دعًت َٔ ١َُٗ تطٜٚر املدسضات اغٌٗ بهجري عُا ناْت َٔ قبٌ، اناؾ
اضتباطٗا بايعسٜس َٔ ادتطا٥ِ ا٫خط٣ نادتطا٥ِ ايعابط٠ يًٛط١ٝٓ ٚغػٌٝ ا٫َٛاٍ، بٌ إ 

                                                      

،مرجر سابق،  1104( تقخيخ الييئة الجولية لسخاقبة السخجرات التقخيخ العالسي لعام 0)
 .03ص
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جتاض املدسضات اقبح بإَهاِْٗ ايتشهِ باقتكازٜات ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ٚتٛدٝ٘ سطن١ 
 ض٩ٚؽ ا٫َٛاٍ ٚايتسؾكات املاي١ٝ ٚا٫غتجُاض ايسٚيٞ. 

َٚتهاٌَ ملٛاد١ٗ املدسضات سٝح ٖصٙ ايتطٛضات اذتسٜج١ اغتًعَت اجياز ْٗر ؾاٌَ  -3
إ َٛاد١ٗ املدسضات عٔ ططٜل تؿطٜعات ٚط١ٝٓ زاخ١ًٝ مل ٜعس ٜؿٞ بايػطض مما 
تطًب اسساخ حتٍٛ يف اغرتاتٝذ١ٝ َٛاد١ٗ املدسضات ٚحتٌٜٛ املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ايؿطز١ٜ 

 يف َٛاد١ٗ املدسضات اىل َػ٪ٚي١ٝ زٚي١ٝ َؿرتن١.

املدسضات ٜتطًب تطبٝل ايٝات زٚي١ٝ ع٢ً  إ ايٓٗر ايؿاٌَ ٚاملتهاٌَ ملٛاد١ٗ -4
َطسًتني املطس١ً ا٫ٚىل تتهُٔ ادطا٤ات ٚقا١ٝ٥ َتُج١ً بايعاّ ايسٍٚ بتكسِٜ تكاضٜط 
زٚض١ٜ ٚبٝاْات اسكا١ٝ٥ عٔ سادتٗا َٔ املٛاز املدسض٠ يٮغطاض املؿطٚع١ اناؾ١ اىل 

ٚيف ساٍ نٕٛ إ  ايتعإٚ ايسٚيٞ يف ايكا٤ ايكبض ع٢ً اجملطَني املتادطٜٔ باملدسضات،
ٖصٙ ا٫دطا٤ات مل تـ بايػطض ٚمت تػطٜب ؾشٓات َٔ املٛاز غري املؿطٚع١ ؾ٬بس َٔ 
ايٝات ع٬د١ٝ تػتًعّ تعإٚ زٚيٞ يف ايكبض ع٢ً ٖصٙ ايؿشٓات َٚكازض٠ ا٫َٛاٍ 
املتشك١ً َٓٗا اناؾ١ اىل تػًِٝ اجملطَني اىل ايسٚي١ قاسب١ ا٫ختكام يًكٝاّ 

 مبشانُتِٗ. 

 ايتٛقٝات  -ثاًْٝا :
إ َٛاد١ٗ خطط املدسضات ٜػتًعّ تعإٚ زٚيٞ عايٞ املػت٣ٛ ٖٚصا ايتعإٚ ايسٚيٞ ٫  -1

ٜتذػس ؾكط باْهُاّ ايسٍٚ ي٬تؿاقٝات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ مبهاؾش١ املدسضات ٚامنا ا٫َط 
ٜػتًعّ اسساخ تعس٬ٜت يف تؿطٜعاتٗا ايساخ١ًٝ يهٞ تتٛا٥ِ َع ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚا٫ 

 ٠ ا٫ْهُاّ َع عسّ ؾاع١ًٝ ايتطبٝل.َا ؾا٥س

إ ايتػًِٝ املطاقب ضغِ ازضانٓا بأُٖٝت٘ ايهبري٠ ٚؾاع١ًٝ يف اَها١ْٝ ايكبض ع٢ً جتاض  -2
املدسضات، ا٫ اْ٘ ٜتطًب تعإٚ زٚيٞ ٚتٓػٝل بني اططاف عس٠ يصيو ٫بس يًسٍٚ إ 
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ٚض ايؿشٓات تعكس اتؿاقٝات َتعسز٠ ا٫ططاف َع زٍٚ ادتٛاض تػُح ٖصٙ ا٫تؿاقٝات مبط
 َٔ ادٌ ايٛقٍٛ اىل ْٗا١ٜ ايػًػ١ ا٫دطا١َٝ ٚعسّ اؾ٬ت أٟ ؾدل َٔ ايعكاب.  

َٚعس٠ َػبكًا يتٓؿٝص ايٝات َهاؾش١ ا٫جتاض  نطٚض٠ اجياز نٛازض َسضب١ ٚنؿ٠٤ٛ -3
باملدسضات با٫عتُاز ع٢ً ارتربات ايسٚي١ٝ بعكس َ٪متطات عامل١ٝ تتٓاٍٚ اغرتاتٝذٝات 

َ٪ًٖني يسٚضات عامل١ٝ َع ايرتنٝع ع٢ً ايتٛع١ٝ ايسٚي١ٝ املهاؾش١ ٚاخهاع اؾدام 
 مبداطط املدسضات ٚخططٖا املُتس. 

 ادرـاملص
 املعادِ -ا٫ًٚ:
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 .2001، 1ايعطبٞ، بريٚت،ط
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(، َطبع١ ٚظاض٠ ايعاسـاملٛت س ٚ مسري عبس ادتباض، املدسضات )٥اغٛ قاحل غعٝ -1
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 ادتعا٥ط.  بايبًٝس٠،

 ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ  -:خاَػًا
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ا٫َِ املتشس٠،  ايهتٝب ا٫ٍٚ، َهتب ا٫َِ املتشس٠ املعين باملدسضات ٚادتطمي١، 2017
 .2017اٜاض 
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