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معلومـــات 
وســالئفها 

هـــــانوي يف 

ا يف  عقـــد
يـــة تعـــاون 

رات، الـــيت 

يل تبـــــادل 
 املنطقـــة، 

مــة الدوليــة 

حل املنظمــة 

  مدتُ 

2011-RES-

ز اإلقليمـــي للم
ؤثرات العقليــة و

ـــــ يف 80 ا الـــــــر

ــــ  الـــيت ع 75 ال
علـــى أمهي دت
 ها،

شـــروع باملخـــدرا

تســـــهيمثـــــل يف 
ـاذ القـــانون يف

نظمــاملون بــني 

A تفــق ومصــاحلي

اعتُ 
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املركـــزو  )رتبـــول
ملخــدرات واملــؤث

  

يف دور جملتمعـــــة
2011،  

ول يف الـــدورة 
شـــددإلقليميـــة و 

ت تعاون معه

الجتـــار غـــري املش

تتم  الوســـــطى
ف أجهـــزة إنفـــا

 ،كيميائية

اتفــاق التعــاو ع
 

AG-2011-R

A؛  

اإلنرت( اجلنائيـــة 
ري املشــروع بامل
 )سيا الوسطى

اجمل )،نرتبـــــولاإل
1لثاين/نوفمرب 

 العامـــة لإلنرتبـــو
ت الشـــرطية اإل
رب توقيع اتفاقات

ء ملكافحـــة اال

آســـــيايف  ســـــيق
ـــا خمتلـــف طلع 
 وسالئفها الك

شــروعم  يعــرض
يف وسط آسيا،

RAP-08 رقــم 

AG-2011-RA

 

 

 

  قرار

دوليـــة للشـــرطة 
حــة االجتــار غــري

آس يف والتنسيق

طة اجلنائيـــــة (ار
تشرين ا 3إىل 

 ي للمنظمة،

دتـــه اجلمعيـــة 
تملبـــادرات فيـــه ا

عرب فاذ القانون

لـــدان األعضـــاء
افحة اجلرمية،

لومـــــات والتنس
شـــطة الـــيت تضـــط
ملؤثرات العقلية

AG-2  الــذي
يق اإلقليمي يف

للتقريــر  1 ييل

AP-08ر رقم 

نظمـــة الدني امل
املعــين مبكافح ى
للمعلومات و ي

طالدوليـــــة للشـــــر 
إ ألول/أكتوبر

قانون األساسي

ر الـــذي اعتمد
أيـــدت، و )زيـــل

لة يف جمال إنف

يف مســـاعدة البل
يت يتوالها ملكا

إلقليمـــــي للمعل
 تنســـيق األنشـ

واملباملخدرات 

2011-RAP-0

لومات والتنسي

التــذييف   الــوارد

للتقرير 1 ذييل

تعـــاون بـــنيــاق 
آســيا الوســطى 

املركز اإلقليمي

مـــــة للمنظمـــــة ا
تشرين األ 31ن 

من الق 41دة 

القـــرا عتبارهـــا
الرباز(  جـــانريو
ة العاملاإلقليمي

ر اإلنرتبـــول يف
ت األولوية اليت

همـــــة املركـــــز اإل
ملســـاعدة علـــى
افحة االجتار ب

08لتقريــر رقــم 

ومركز املعل )ول

تفــاق الا شروع

التذيف  ق الوارد

   توقيعه.

اتفـــ شـــروعم :ع
يف  والتنســيق
ا( الكيميائية

اجلمعيـــــة العام 
يف الفرتة من )

للما عاة منها

اذ تأخـــذ فـــي 
يف ريـــو دي  2

مع املنظمات ا

إىل دور ذ تنـــوه
د اجملاالت ذات

مهأن  ذ تـــــدرك
 وحتليلهـــا، واملس
ادة فعالية مكا

يف ا د نظــرت
اإلنرتبو(جلنائية 

مشأن  ذ تعتبر
  
االتفاق شروعم

لألمني العام  ز
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