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 2 الصفحة  كتيب التعاون بني اجلمارك والشرطة

  الموجز

 

صزززكر  تسززتفي  بفهزز  ، نيالتجززارو واظززاع العززاظي نيعاال تززلاا اظمامززاج اميراعيززة طززة الكطميززة تشززنظ    ززز ا  ل مازز
التقززز   ل التنمكلكييزززا، عجزززظ التجزززار  املنةو يزززة والعم زززة أويززز  عزززل العكظزززة والتناعزززظ االمتصزززا  ني وعزززل عسزززتمر  

ميجززظ  شززام اجلماطززاج اميراعيززة اظمامززة طززة الزز و     زز ا  ل عززل و . ل اظززكا   كجززر كفززا  ع ززة اأعااظاملنةو يززة و 
آثززار عشاةززر  ط ززا الصززحة العاعززة والسززرعة واال ززتقرار  يزز  كلزز  عززلالززكطو والعززاظ  ط ززا السززكا  عززع عززا  ةتززب ط 

 االمتصا و.

ر ا  ط ا الته    الذو تشن   الششناج اميراعية،  ُط ب بصكر  عتلا    عل عمامزاج ن فزاك القزا كن، عجزظ  وا زر و 
"اجلمارك" و"الشزرطة"  العمزظ ل ا سزجا  لتعطيزظ المشزام زالشرطة الكطمية )اظشار نليها فيما     بز أيهل اجلمارك و 

اجلرميززة اظمامززة طززة  شززن  التحزز و الززذو تفاجلمركيززة واظاليززة. التحتيززة  الشززىاميراعزز  طززة الززكطو الززذو  سززته   
مشزززظ أ ضزززا  فهمزززا  أسزززت ل  ، بزززظ  فقززز اجلمزززارك والشزززرطة أيهزززل  التمسزززيني بزززني سزززت ط   سزززني الززز و  الكطميزززة ال  

 .ل جماا التحقيني ةاج والق راج الفر    لنظ عمهمااخلتصاص و رخل

 امرا   السيا زيةنبز ا  بزني اجلمزارك والشزرطة  زك ععزلة   ةعاو يزشزا  عقاربزة تالت  ذو  تعزني ويزك م عسزشقا ال عاعظنن ال
كظززز    التكصزززظ نت اتفزززا  ةزززاعظكمزززا أن مضزززفا  طزززابع ر ززز  ط زززا طرمزززة طمزززظ أكجزززر تعاو زززا  وفعاليزززة.   ةضزززرور ال

الجقزة واالرتزةا  اظتشزا لني و ل ز  عزل آفزا  التعزاون القزكو والز ا  . نن فهز  عزل  أصكا اظمامتني  يعلة بيئزة  بالناعظ 
  ا  ززأن  نيل ممامتززتززي  عززل التعززاون اجليزز  و رتيك ززا  ايا شززى  شززنظ خززر أعززل مشززظ اكززظ عمهمززا غا ززاج  أ زز ا  و 

التعززاون الشززرط   ززك ل ملا ززة اظطززا  تشززا ا عع كعززاج . فكةلتزز خظ واال ززةاتيجياج اظشززة اجمززاالج بشززنظأ أوضزز  
 .كظ عمهما  وأصكا كا بظشاطر وت

. كمززا أ زز   سززاط  ط ززا نطزز ا  عم يززايغالشززا عززا  ززني و  سززني التعززاون نت ة ززا   النفززا   والفعاليززة ط ززا اظسززتكى الو 
تززكفر أن اجلمززارك والشززرطة يهززل  عززل خززرا الت طززي  اظشززةك، مينززل أو عمززام عززل االضززطرا . كايهززة اظمامززاج ظ

أصززش   ززذا ومزز  عززل الته  زز اج اميراعيززة بشززنظ أفضززظ.  ولززة ا ززتجابة عمسززقة لززاالج الطززكاريل وبالتززاع  ا ززة ال
امر ابيزة طتز ا اج مجزارك أكجزر أةيزة عزل أو ومز  عضزا ل عكايهزة االشزرطة اجلا ب عل التعزاون بزني اجلمزارك وال

   أحنا  العامل ل السمكاج اأخري . اليت ال تع  وال  صا ل مجيع

 صزعي ط زا ال عزل اأيهزل  مزكطني زذ ل ال ه    ليظ التعاون بني اجلمارك والشزرطة نت تعل زل التعزاون اظتلا ز  بزني و 
تقز   هز  ف ،تس    ذم الكثيقزة الضزك  ط زا الايزة نت التعزاون بزني اجلمزارك والشزرطة، عزل يهزةل رتني و  الكطو.
ل ش زز   كطوأةيززة بال ززة ل عززل الززتني ال تززني تنتسززيان اظني سززاتني رتززكا كيفيززة تعل ززل التعززاون بززني  ززرؤ ززة عهميززة أ ضززا 
   .اظعو
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  مقدمة أوال.
ل السززيا  الززاع ل تجززار  اظعكظززة وتناعززظ اأ ززكا  واتسززا  الززةاب  االمتصززا و وتلا زز  اظمافسززة، تتعززر  السزز طاج 

 نيرا اج طشكر ال و  ونيرا اج الت  يص وفعاليتها وعكثكميتها.العاعة لض كم عتلا    لضمان كفا   
نت رغز  امةزار  و  ح و  أوا عر  أثما  اظمامشاج رتكا تيسزري التجزار . ظمسقة ل ار  اامعفهك  الةكيل ط ا مت وم  

ظمسزززقة ا  ار ُ امتشزززري عمامزززة اجلمزززارك العاظيزززة، نت شالمسزززشة فاظمامزززة، بزززاختر  سزززمياجأ اخت فززز   زززذا اظفهزززك  م
نت     ززالززكطو والزز وع صززعي  ل الزز و ، ط ززا ال ضززش شززمظ مجيززع اظسززنيولني طززل ت ةعمسززق عقاربززةأ  حزز و  نت ل

 ني ز  ام ةبزكا و تكاةن عع عتط شاج ن فاك القزا كن.  قيني واأة اص وو ا ظ المقظ عع ضمان  س عتسهيظ رتركة ال
اظسزتكى اظجززاع  مزل اظسزز   بز  أنف، اأ زا كززان طمكاملزو . "ل حز و  اظتناع ززة  ار   ام" طك ا ويهزة الماززر  زذم، و زعزجر 

. لزززل  تحقزززني نال عزززل خزززرا التعزززاون اظسزززتمر والناعزززظ بزززني  يئزززاج ن فزززاك القزززا كن الكطميزززة وال وليزززة أعزززل الززز و 
  ، طمززز كمجزززاا بسزززي  ولنزززل  زززككيو اظع كعزززاج. ل جمزززاا التناعزززظ الششزززرو والتنمكلزززكي  و قيزززني    كلزززو تط زززب 
 ، ك زززظ الراكزززب نت  زززةط زززا أن تعمزززظ عزززع الشزززرطة  هزززامينم سزززافر   هزززا،اظالزززيت مُيمزززع ط زززا كا  اظزززاجلمزززارك    ززز  

حماولززة لنشزز  نطززار ل وكززظ كلزز  اظقصززك  سززت   ل راكززب واظععمززني ونيززرا    يززظ خاضززع ل مرامشززة ونيززرا  تسزز ي  
فرصزة عنافحزة اجلرميزة ط زا هز  جي ةاأوليزمكطزاج ل عرارت ز  مضزش  اظعمزظ طمز  لعمامة نيراعية أكة. نن ومز  ا

  طا  أو ع. 
ام ار  الشززاع ة  ل خرصززةتطززك رم عمامززة اجلمززارك العاظيززة واصزز     هزز   عفهززك  ام ار  الشززاع ة ل حزز و  الززذوو 

، نت ضززززمان تززززكفري خزززز عاج أكجززززر كفززززا   ط ززززا الزززز و  عززززل خززززرا الزززز  عززززل 2015طززززا  ذو أط تزززز  الززززل حزززز و  
م اظقاربززة سززت ل   ززذوتال و  ززة اظ ت فززة. يهززل  ل  يا ززاج وأ زز ا  ووال ززاج اأنززرار التعززل أويزز  مامضززاج و الت

، يهززل الززكطو  مطززكو ط ززا تعززاون بززني اأصززعي  ط ززا ال اهززا وكززذل  تعاو ززكززظ عم  بززني الزز وا و زز طاج ا وليزز اتعاو زز
 بززززني السزززز طاج الكطميززززة وليززززا  ايززززرتنكع اوتعاو زززز،  فسززززها هيئززززة النكعيززززة لاظ ت فززززة التابعززززة بززززني ام اراج كززززذل  و 

اجلكا زززب اأكجزززر أةيزززة  زززذا الشزززنظ اأخزززري عزززل التعزززاون  زززك العرمزززة بزززني اجلمزززارك والشزززرطة وكيززز  وعزززل . اظ ت فزززة
   ا  عشةكة. أ ا قيقوي  ععا  ط ا أفضظ هما العمظ مينم

 اأ ز افتشزاطران ما  جلمارك والشرطة، اطةافا بأملابني  تلا   الط ب ط ا تعل ل يهك  التعاون ،ول السمكاج اأخري 
ا. ومز  اضزط ع  عمامزة اجلمزارك العاظيزة مزاظسزم   نليههزا  نطزار اظضزمل العتجاا ون فزاك القزا كن ل جماع اعشةكة 

أ كا  بززنم   ل اآلو ززة اأخززري  ، ا ززتُ 1998باطتمززا  عززذكر  تفززا   ل طززا  ا الصزز   وام ةبززكا بزز ور ميززا و ل  ززذ
الزذو  قزني بزني جمزر اظا  و شم زالالتعاون الز وع ورغ  و ياكظ التعاون. ول الكامع، عم ياتية عل الةتيشاج الط    ت فة 

عزززل الصزززعب الت  زززب ط زززا التحززز  اج اظرتشطزززة بالكال زززاج واأ ززز ا  اظت اخ زززة ط زززا فقززز  كزززان ، اجلمزززارك والشزززرطة
 الصعي  الكطو. 

نت تشزززا ل ل اظمار زززاج الكطميزززة،  ةالشزززرطو اجلمزززارك التعزززاون بزززني أ واج عمسزززقة بشزززأن عكضزززك  االفتقزززار نت أ ى و 
الزة  زذم الل عزاط . و ل بع  الاالج مستك اج طالية عل التعاون ول رتاالج أخرى بق ر ضزئيظ عزل التواتس  
" ما زب اجلميزع" رتزظ ويزك  يزة نعنا ورغز  طز   طز   النفزا  . تمزتن   زذم العرمزة يزرا  أويز  ، غالشا  عزا  اأخري 

عززل اظمنززل  سززني التمسززيني بززني اظمامتززني عززل خززرا اطتمززا  عنك ززاج أ ا ززية بسززيطة عتفززني فإ زز  ، ط ززا امطززر 
عزززا  تع زززني بالعرمزززة بزززني السززز طاج الكطميزززة  وفهززز  الالزززة الرا مزززة ل  زززذا ال زززر ، عزززل اأةيزززة منزززان تقيزززي ُ . و ط يهزززا

فزإن ا ز   عزل  زذم وط ي ، الت ابري اظما شة اليت     نت تعل ل التمسيني بني اظمامتني.  ل جمارك والشرطة وتمفيذُ 
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وبعززز  التكييززز  م اراج اجلمزززارك  طم يزززةأ  تزززكفري أ واجأ ب يزززة الكثيقزززة  زززك المازززر ل  ت ززز  أةزززناا التعزززاون القا مزززة 
 الشرطة. ل ا  اري ل تعل ل طرمتها عع  ا ةغشاالر 
 

 بين الجمارك والشرطة التعاون .ثانيا
 الشرطة الجمارك و في دور  .أ 

طة  انت رت  ععني  أثما  تمق هكذل  اأة اص، الس ع وو ا ظ المقظ )و أعل عسنيولة طل  سني ت فني و اجلمارك 
ضمل ل تشر عاج اجلمركية وأو ما كن أو ص   وع آخر  قع  ااعتجا والتأك  ل الكم   فس  عل ال و  

 عسنيوليتها. 

الزز ور اظشززةك ل شززرطة ل تطشيززني القززا كن اجلمززا   وتززكفري اأعززل ل مززكاطمني والسزز ع واظني سززاج، ول بعزز  و تمجززظ 
  و ا. عنافحة ا جر  غري القا ك ية والفاظ ط ا القا كن والماا  العاعني ل  ،الاالج

ة باطتقزاالج ولنمهزا تفتقزر نت ععرفزوالقيا  ا   نكن ل ى الشرطة   طاج ما ك ية وا عة ل تحقيني ل اجلر تغالشا  عا و 
فززإن تفصزي ية بزاميرا اج اجلمركيززة اليكعيزة وتقميزاج النشزز  وام فزاك اخلاصزة باجلمززارك. وط زا العنز  عززل كلز ، 

ل الع  ز  عزل الش ز ان، و ل كجري عل اأرتيان بالق ر  أو الت ر ب ل عمزظ خزارا الشيئزاج اجلمركيزة. ال تتمتع اجلمارك 
عزززل نازززاةاج ام فزززاك النزززةى الزززيت ال تسزززتفي ان اآلعمزززة و  اضزززمل "جمزززاالج" خةا مزززنال مكطتزززان اجمل اتزززان تعمزززظ ال 

   اجلهك  اظشةكة.ستقا عل مينل أن تُ 

واجلمزززارك عصززز حة عشزززةكة ل عنافحزززة االرتتيزززاا واالوزززار غزززري اظشزززرو . وتتشزززاطر اظني سزززتان ا زززز   ول شزززرطة 
 طزا   ضزملكشف  والتحقيني في ، فضر  طل ن فزاك مزكا ني وأ امزة حمز    اظشةك اظتمجظ ل عمع المشام اميراع  و 

عزا  كلز  ، كزظ عمهمزا  عسنيولياج كظ عمهما. ول الع    عل الاالج، تت اخظ وال اج وأ  ا  وجماالج اختصاص
  عكاا  افع  الضرا ب.أل التعاون و ك  ا ت  ا   ااة وايية ل اجلهك  و قص

 
 الجمارك الشرطة
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 الشرطة/اجلمارك وظا   ت اخظ :1 الشكل

اأعززر الززذو  ضززف  ، لجمركيةج التشر عاوا زز  القززا كن اجلمززا    رالتجاا ا  كأتمزز را أ ززكا  طزز   عززل االرتتيززاا و 
 ةعمسزززقنجيزززا  عقاربزززة ل  ااجلمزززارك والشزززرطة أن تسزززتجمر أةيزززة ط زززا  سزززني التمسزززيني بزززني اظمامتزززني. لزززذا جيزززب ط زززا 

ا مزززل تزززكفري السزززرعة العاعزززة، كمزززا أمل اعشزززةك ا ززز ف نيالنيزززا  ل ذأن  زززأولك زززاج ام فزززاك اظزززذككر  آ فزززا  لر تمزززا  ب
   كظ عمهما.   بشنظ عتشا ا عل خةاج وعكار  ان تستفي 

 تأثير التشريعات الوطنية  .ب 

والقزز راج اظممكرتززة ختصاصززاج جيززب أخززذم ل االطتشززار أ زز   زز   االيك ززا رتا القززا كا الززكطو طمصززر  امطززارُ  شززنظ 
ا ةزه  التعزاون ظزاك  فسزرعزا بزني اجلمزارك والشزرطة. و زذا  ةالعرمزعر ز   ورا ر يسزيا ل ت زني و ل جمارك والشزرطة و 

امطززار . و ززذا  ت فززة  ريززاج عتفاوتززة عززل التقزز   ل ب زز انبززني اجلمززارك والشززرطة، ل غيززا  اظمار ززاج اظمسززقة، 
ا طم عا   صش  التشر ع    تني.  ت فوةارتني  ذان النيا ان تشع أكجر تعقي  

 القزززا كن، تعمزززظ اجلمزززارك طزززا   كهيئزززةأ ل الش ززز ان الزززيت تتمتزززع فيهزززا اجلمزززارك بسززز طة طاليزززة اظسزززتكى ل جمزززاا ن فزززاك و 
بشزززنظ نزززل  نن مل  -ط زززا الززز و  وتتزززابع عهزززا  ن فزززاك القزززا كن كاج الصززز ة بالززز و  بطر قزززة ةزززش  عسزززتق ة  ةزززرطيةأ 

يهززاة ن فززاك مززكا ني ا جززر  واجلمززارك وةززعشة التحقيقززاج ل ةززنيون اأعززل القززكع  ل الكال ززاج  عسززتقظ ماعززا )عجززظ
الشززرطة ل كجززري عززل اأرتيززان اطر ل رتززاالج أخززرى، تتشززو ا . وغريةزز ،اأظا يززةة اجلمركيززة والزز ا ر  اجلما يزز، اظتحزز  

عسنيولياج عتشا لة عع اجلمارك ال  يما طم عا  تع ني اأعر بزاجلرا   العزابر  ل حز و  )اجلرميزة اظمامزة وغسزظ اأعزكاا 
 .   وعا نت كل   ة بامر ا صواجلرا   اظت

إيرا   قيقزاج نيكن  زا بزو ز اجالتحقيقزل نيزرا  تع اجلمارك مستكى ععزني عزل السز طة ل الع    عل الش  ان، تتمو 
ل ن فززاك القززا كن اظ تصززة اأخززرى بززالتحقيني  أيهززل و/أو غالززب اأرتيززان تقززك  الشززرطة بيزز  أ زز  ل ن ار ززة بسززيطة. 

اظززكار  الرةعززة ل قيزززا  أو ظط ززك  االتزز ر ب أو الكال ززة تفتقزززر نت أبززرة اجلززرا   اجلمركيززة اظرتنشززة وكلزز  أن اجلمززارك 
أن الشزززرطة  عتزززة التعزززاون الكثيزززني بزززني اجلمزززارك والشزززرطة أعزززرا  رتيك زززا  ول  زززذا السزززيا   ُ التحقيزززني. /بأطمزززاا ام فزززاك

السز ع أو ل أو ضزش  رتجزوال زة اجلمزارك مت ز  فالز و  )القزا كن طمز  ل ا  عزل طم يزة ن فزاك يزة يزرتتمبصكر   شنظ 
  . اجلما   القا كنوال ة ن فاك طة مت   والشر  ،و ا ظ المقظ

اا فيهززا ن اراج اجلمززارك أو  زز طة ن فززاك و ززت زز  فيهززا  مززاك رتززاالج حمزز و   ال معا لززة، ل الطززر  اآلخززر عززل اظو 
 نزززكن  ور  ،ل  زززذم الزززاالجو . تهزززامكيزززب وال فيهزززا اال تهاكزززاج ورتزززاالج طززز   االعتجزززاا نت الشزززرطة ل تحقيزززني 

نززكن   ،الزز و . ول  ززذم الالززة أ ضززاط ززا  اطززةا تمفيززذ طم يززاج  ززك كشزز  طزز   االعتجززاا و  فززاك ل ام اجلمززارك
 .  واأعلالعاعة نت  قيني السرعة  اتا ج أفضظ  عينرتراة  عل أيظ عط كبا التعاون الكثيني بني اجلمارك والشرطة 

 جا شني. وعفي  ل رتيكو شرطة فإن التعاون والتآةر بني اجلمارك وال ،ل ب   ععنيتشع الممككا اظأ ا  نل و 
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 التنسيق إلدارة الموارد المحدودة  .ج 

ومز  تازظ ل  ،بزظ و سزيمها ،اخل عاج الزيت تقز عهاعستكى والشرطة ض كطا عتلا    ل حفاظ ط ا مارك تكاي  اجل
عسزألة كيفيزة ا زت را عكار ةزا الاليزة ط ززا نرةزا  كايز  ف ،ولزذل ط زا رتا زا. ا مزعسزتك اج اظزكار  اظتارتزة  فيز  

لتحزز  اج الززيت رتززكا كيفيززة عكايهززة ا نيابززةأ  ب ا ززة  أن  قزز    تمسززيني لمينززل و أفضززظ ويزز  ل ظززظ ميززك  عاليززة عتلا زز  . 
يزززة عكار  ززا بزززأكة مزز ر انززل عززل الفعالنت أمصزززا مزز ر عززل  اال ززتفا    ل ممامززاج  تززي  تطررتهززا  زز ر  اظززكار  أ ززز  

 .  اليت  ققها اج الج وفكر  ممية  تو 

    ح و  التابعة ظمامة اجلمارك العاظية واليت تصفها بأملا:اظمسقة لم ار  ا اظكار  خرصةُ    ر   طر ف  وم  
   عاليززة الوالسززيطر  الفعالززة ط ززا الشززحماج  ،الفززاظ ط ززا القيمززة ل تجززار  اظشززروطةل تأكزز  عززل  زز ر  الكمزز

   اظ اطر؛

   رامشة ال و ؛الرةعة ظها  اظوالنفا اج ل قيا  ب ر  القكى الششر ة  

  ر  اظع كعاج لتح    رتالة  اطر الشضا ع؛    

  ر  اأراض  وغري ا عل اأصكا الجابتة الرةعة ظرامشة ال و  بفعالية؛    

  ظرامشة ال و  بفعالية.   ر  اظع اج وغري كل  عل اأصكا اظمقكلة الرةعة 

يهزززل  الماظمزززة طزززا  عميزززع اأبشزززنظأ ل خرصزززة عمامزززة اجلمزززارك العاظيزززة  ززز  كاج صززز ة كار   اظفزززا ي  الزززوعزززع أن 
   ط ا التعاون بني اجلمارك والشرطة.طيم  تمطشني بالق ر  فسها فإن االطتشاراج  ،ر ال و ك عشل

الكمززز  أو  –العكاعزززظ الجرثزززة اأوت ل امعنزززان ععاجلزززة نت أن اخلرصزززة شزززري ، ت زززذا اظفهزززك عزززا  سزززت لع   عزززر وب
 تززا ج تصززمي  وليزز   ملززا طززا   عززا تنزكن أ ،اظتشعزة العم يززاجتصززمي  عززل خزرا نطززا    -والقزك  الششززر ة واظع كعززاج 

ميززظ اظني سززاج نت اال ززت  ا  الفعززاا ل مززكار  احزز و   اظتارتززة  ززا و قيززني  ،عززل خززرا العمززظ اظشززةكو العم يززة. 
  تا ج أفضظ. 

بأ شزززطة  القيزززا    ،لل زززا   التمسزززيني و تيجزززة   ،اميزززرا اج العم يزززاج ل جمزززارك والشزززرطة تشسزززي   تصزززمي  تزززي  نطزززا   وت
شززجع تشززا ا اظع كعزززاج الززذو ميهززز  الطر ززني أفضزززظ نن  زززذم اظقاربززة اظمسزززقة تبطر قزززة عمسززقة. طم ياتيززة تنتينيززة و 

 اار ة لصمع القرار اظشةك. 

عززل خززرا احزز و   ال مينززل رتززظ عشززن ة الشميززة التحتيززة واظعزز اج  ،واظع كعززاج الكمزز  والقززك  الششززر ةط ززا طنزز  و 
مينل االفزةا  بأ ز  عزل خزرا عكا عزة العم يزاج وتقا ز  باآلخر نك  كرةا عرتش بي  أن  العم ياج.  تصمي نطا   
شميزة العز اج و ل ز  عزل اظعنت عزا  زني و تاليزا نت تق زيص االرتتيايزاج  أمظ عزل اظزكظفنيتةة رتاية نت ط    ،اظكار 
 . تحتيةال
 

 فرص التعاون   .ثالثا
 ز   ا زة اجلمهزكر عزل و  متيجة اظتكمعزة  قيقا ل ،اأطماا اميراعيةوكش  عمع   كال ور اأ ا   م فاك القا كن 

المتيجزززة ب يزززة التكصزززظ نت طم يزززة  قيزززني وزززرى غالشزززا  عزززا  ،طمززز عا ال  زززت  الكفزززا  عزززذا التكمزززع بصزززكر  عرضزززيةو اجلرميزززة. 
ر تصززك  تنززك ل  سززاط  الر زز  الشيززاا أ  ززام ل و . كشزز   ك ززة اجلمززا  ونلقززا  القززش  ط ززيه  وحمززاكمته  زز   و اظريززك  
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 ،والتحقيقزززاج ،والعم يزززاج ،اظ زززاطر زززاج و   ززز  ع كعزززاج اال زززت شار ة  عم يزززاج الزززيت  مطزززكو ط يهزززا   يزززظ اظل
وتشزززو كززظ خطزززك  ط ززا عزززا رتققتزز  اخلطزززك  عزززا مجيع ززا ل نطزززار ا ززتمرار ة ام فززاك. بامضززافة نت الطر قززة الزززيت تززةاب  

 أكجر فعالية. تي  نكماا اظسري  بشنظ اا   ،السابقة

عنيةزراج اظ زاطر  ز  ت ز  الزيت غالشزا  وضزع والتح يزظ ل ع كعاج اال ت شار ة نن العم ياج اظشمية ط ا ا ت  ا  اظ
بامضززززافة نت االطتقززززاالج. وال مينززززل التق يززززظ عززززل أةيززززة ويززززك  طمصززززر طم يززززاج عصززززا ر  ضزززز مة عززززا تززززني و نت 

لتفني  القيق  ل مماماج اميراعية عل خرا اظررتقزة القضزا ية. باتكا  ُ   ل نطار  ذا التكاصظ أ  اجتحقيقال
كمززا أن ر بززجمل.  كا  ال تقزز   عززل خززرا التحقيقززاج عصزز ر عززع كعززاج اال ززت شار ة الززيت مُجعزز  اظوغالشززا عززا تشززنظ 

زاظع كعاج اال ت شار ة ت عزل عزل عصز امية وعكثكميزة و مزة اظع كعزاج اظسزت  عة ل تح يزظ  ال ز  بز ور تظ الز ور  و نم 
 عم ياتية.      اأولك اج البالتاع اظ اطر و وضع  اج  ط  أيظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ور  ام فاك - 2الشنظ 

 ية االستخبار المعلومات تبادل  .أ 

ط ززا يززك   اظع كعززاج واظع كعززاج اال ززت شار ة الززيت  ، ززكا  بالمسززشة ل جمززارك أو الشززرطة ،تعتمزز  كفززا   الضززكاب  
زززع  طزززل اجلرميزززة اظمامزززة اال زززت شار ة عزززل اظع كعزززاج  اكشزززري   االشزززرطة مززز ر مت ززز  وغالشزززا عزززا عزززل عصزززا ر  ت فزززة. ُوم 

ا غالشززززا  عززززا  تعززززني ط زززز ،ورا  مجيزززع اظ الفززززاج اجلمركيززززة تقزززز   ززززذم اجلماطززززاج العززززع أن واجلماطزززاج اميراعيززززة. و 
مزز  تنززكن  مززاك رتززاالج  ززت  فيهززا ربزز  ةززحمة و  شززطة اجلماطززاج اميراعيززة طززة الكطميززة. صزز ى أأن تتاجلمززارك 

مينززل  قيززني و لشززرطة. عززل مشززظ اعشززشك ة عضززع ل تفتززيك اجلمركزز  باأ شززطة غززري اظشززروطة جلماطززة نيراعيززة ععروفززة 
تت قزا  ،ع ا  شيظ اظجزاافأفضظ. بشنظ   ة ت شار الااظع كعاج ع كعاج و اظط   أ  ا  تنتينية عل خرا تشا ا 

طززا   عززا  ززني و تشززا ا اظع كعززاج و تقيززي  اظ ززاطر.  ززا ل جمززاع اال ززته ا  و ة لزز ط  يهك اجلمززارك بيا ززاج نضززافي
اززا  سززل بشززنظ عشاةززر عززل ععزز ا اززا   ،اال ززت شار ة نت يعززظ أ امززة   يززظ اظ ززاطر واال ززته ا  أكجززر فعاليززة

لنجززري عززل الشيا ززاج اجلمززارك ات زز  م ،الضززكاب  وغري ززا عززل يهززك  ام فززاك اأو ززع ل ممامتززني. وعززل  ارتيززة أخززرى
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اأ شززطة التجار ززة غززري اظشززروطة الززيت تقززك  عززا اجلماطززاج اميراعيززة  طززل ولنززل أ ضززا  ،شززروطةمززة طززل التجززار  اظالقي  
أن تزززززلو  الشزززززرطة جليزززززكم أفضزززززظ جلهك  زززززا ل التحقيزززززني. وكممزززززككا لتشزززززا ا  ،بززززز ور ا ،مينزززززل ل جمزززززاركو كزززززذل . 
ماطززز   بيا زززاج وثزززا ني السزززفر اظسزززرومة جزززظ ماطززز   الشيا زززاج اال يزززة و ع ،بيا زززاج ام ةبزززكا مكاطززز ُ تزززي  ت ،اظع كعزززاج
عزل اجلمزارك  كظأ تنف  لمظ  ال وع ط ا الصعي  عع كعاج  تشا ا  اظركشاج اآللية اظسرومة وماط   بيا اج واظفقك   
ن فزاك القزا كن  أيهزل وطزو بزني صزعي  . ومينزل تمفيزذ نيزرا اج ااث زة لتشزا ا اظع كعزاج ط زا ط زا التز خظ والشرطة

 أغرا  ااث ة. 

 تحديد األهداف تحليل المخاطر و ألغراض التعاون  .ب 

اجلمزارك مسزنيولية تمفيزذ اأ شزطة  يابزة طزل وةاراج نت غالشزا  عزا تُعهز   ،السزيطر  ط زا الركزة طزة الز و عل خزرا 
التجزززار  طزززة الززز و  تمزززاع  نت يا زززب  ،با زززتمراراآلخزززذ باالتسزززا  وطميزززة أخزززرى. ومززز  أ ى  زززذا الززز ور أيهزززل  أو 
   ززز  ن ار  اظ ززاطر و وضزززع و اطتمززا  نت  ،سززت    ل االوزززار واالرتتيززاا التجزززاروتقميززاج وأ زززاليب تُ ا ززتح ا  و 
أ ززز  نيزززرا    يزززظ رصزززني ل م زززاطر  لشزززرطةنت ابالمسزززشة عزززل اظهززز  أ ضزززا ل نطزززار العم يزززاج اجلمركيزززة. و  ززز ا  اأ
تسزاط   زذم العم يزة ل المها زة ط زا    ز  تكة زع اظزكار  و اأ شزطة اجلما يزة.  سم  بتح    االوا زاج واأ زام ل 

 عنز  طز   عتلا ز  عزل ن اراج اجلمزارك ط زا نطزا   تمازي   ، زاطر. ول  زذا الصز   رية أط ا عل اظميجظ تشعا ظا 
لضزززمان   اأ ززز ا     ززز/اظ زززاطر ازززا  زززني و نت ن شزززا  عراكزززل حمززز    لتقيزززي  ،االتابعزززة  ززز طمزززاااأ اجورتززز عهزززا  

  سني: 
   اظع كعاج؛و عج ن ار   

  تطشيني عقاربة عمسقة ط ا الصعي  الكطو نةا  تقيي  اظ اطر و     اأ  ا ؛ 

  تمسيني اأ شطة اال ت شار ة والعم ياتية؛ 

  اطر ام فاك بصكر  مشكلية طة ال و .  الق ر  ط ا ن ار  

الت طززي   كلزز   سززني   أتززا ومزز  اظراكززل والعمززظ فيهززا. ت زز  الشززرطة نت اال ضززما  نت  ول بعزز  الش زز ان ُ طيزز 
 زز   ن ار   أكجزر كفززا   وفعاليززة عزل رتيززة التن فززة و زا   بشززنظ طززا  ل  قيززنيأ  ،والتمسزيني ونيززرا اج اال ززتجابة
ميزا   ،والته   اج ل اظطزاراج اطر ل متقييماج نط ا  ط ا . وعل اأعج ة اجلي   ال و  عل مشظ النكعة بأ ر ا

بيا زززاج  وماطززز   زززجرج أ زززا  اظسززافر ل ماطززز   بيا ززاج ا زززت  ا  بالركززا   زززاج تح  ززز  أيهززل  ن فزززاك القززا كن ب
جلمززارك والشززرطة أن  وا ززر امينززل لززشع   ، قيززك  القا ك يززة الكطميززةوتشعززا ل. اظع كعززاج اظر زز ة عسززشقا طززل اظسززافر ل

عشزةكة عزل مينزل لكرتز اج  ،ل بعز  الزاالجو ا اج عل ةزركاج الطزريان اظ ت فزة.  ذم الشيطر  ط ا تط ب اال
 . طيمها اظع كعاجطر  ط ا اجلمارك والشرطة اال

 ات والتحقيقالمنع  يالتعاون في مجال .ج 

عل بني العماصر اأكجر  ،بامضافة نت الكثا ني كاج الص ة ،اظهربة واظصا ر شضا ع مينل أن تنكن الس ع أو ال
ساط  الشرطة أن تمينل ل جمارك  ،الص   ل  ذاو أةية ل اأ لة اظا  ة الرةعة مثشاج ارتنا  طمظ نيراع . 

وعع أ   ل أ شطة طة ال و . ضالعة تع ني اأعر عماطاج اجلرمية اظمامة العىت تنك ل  طاوى أمكى رتجة   ل
مل اظه  ف ،ميمة نثشاتية أط اطا   ط يها عل عكا  عا  ة تعن  ستحصظ اظاظع كعاج  أنعل اظقشكا طمكعا 

ط يها عل ستحصظ عجظ اأ لة الش صية اظ ،التأكي  أن  ذا اظفهك   مطشني أ ض ا ط ا أ كا  أخرى عل اأ لة
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ل ى طم ية الضش . ذ ل أُلق  القش  ط يه  وتصر اج اظشتش  ع  ال ،شهك نفا اج الو  ،خرا طم ياج التفتيك
اجلمارك  كمعها عكظفغالشا عا جياليت  ،بالذ ب واالطةافاجاممرار و  ،طفك ةتصر اج التفكم بأمكاا وتشمظ  ذم ال
 حمقني. ت خظ أو مشظ  ،أعاعيةكامع ا اظالعاع ني ل

 قيززني  ةفرمزأن شززا   يزرا ميمززة عضزافة تتحقزني  ،ل الزاالج الزيت تمزز را  ز  القززا كن اجلمزا   والتشزر عاج اجلمركيززةو 
عزل خزرا و اظسزتكى. الرفيزع شزروم االتفزا  تشعزا  ل ، ر  حمز   أو لفزة  أطزكالعشةكة مينل نط ا  ا لفة  حم    و 

بشززنظ أفضززظ عززل اآلثززار اآلثززار اظاليززة وغري ززا  اعقشززتأن تمينززل ل جمززارك والشززرطة  ،التحقيقززاج والعم يززاج اظشززةكة
بززز ال  عزززل أن  متهززز  عززز  اأعزززر  ،الع الزززة ل مزززاا ل عماصزززب أط زززانرتقزززا  و عزززل أيزززظ تعطيزززظ الشزززشناج اميراعيزززة 

كميززززززاج أكززززززة عززززززل   لا ضشطنلمتيجة اذم  و هتنيو. لزززززز ى كززززززظ عمهمززززززاعسززززززتكى أ    عززززززلبالعمززززززظ عززززززع طمززززززر  
ذل  اظتصزززززززز ة بزززززززز اأصكا ع ةتكولجر مة اج اف  طا  أكززززززززة  لا خف   نلمطااف   ها ة  و تني اج ولمكيكا

 ظمامتني. ط ا ا
 
  تعزيز التعاون .بعارا

  مستويات الشراكات .أ 

التحز  اج طزل اظي ا يكن عل اظمامتزني اظع كعزاج العاع كن ل اظكامع اأعاعية أو اظكظفكن غالشا  عا  تشا ا اظكظفكن 
مينزل أن  زمج  التعزاون ل أن  زذا الممزككا بيز  ؛ عم ياتيزةواالرتتياياج اجل     طم   شك ها ل الشيئزة الكاي  وا 

. وكجززريا  عززا  نززكن  ت فززة ومينززل تمايمزز  عززل خززرا اتفامززاج وصززنكك ما ك يززة ر يززة ،أ ضززا  ط ززا اظسززتكى اظني سزز 
وبالتزاع  ،  مصزري اظزتعاو زا  ،طشيعز أتزا وليز  تطزكر أ زاا  صزص أو  ط زا امامزع زكا  كزان  ،التعاون غري الر  

الززيت  ققزز  ل نطززار الززيت تتسزز  عززا المتززا ج جاليززة اظمزز  ال تنززكن ط ززا  فزز  ال ريززة عزل طك  ززة اأيززظ اللمتززا ج فزإن ا
 اجنيززرا افتقززار نت الةتيشززاج غززري الر يززة الززيت ال عضززع أو نطززار ر زز  نت أ ضززا االتفامززاج الر يززة. ومزز  تززني و 

عزرا  اا جيعظ ن ار   ذم العرماج غزري الر يزة أ ،ال مة ل اظسا لة والكثا نيتشنظ ض طا ط ا ع ى  مينل أن  عكرت 
  ززززذم الةتيشززززاج غززززري الر يززززة تشززززا الشززززه  غالشززززا  عززززا ت ،بززززالص الصززززعكبة وغززززري مابززززظ ل تطشيززززني. وعززززل المارتيززززة التار يززززة

 ي ا  عل اظكار  اجملمعة.  م يرم را و ط ا عستكى  عم ف  ي ا    مع كعاجل

الزيت تسزعا نت تعزاون أطمزني ط زا بني اظمامزاج ر يسية ر ية    اخلطكاج الاأكجر لةتيشاج اأطر شنظ وكجريا  عا ت
 والتشر ع  . عم ياي مجيع اظستك اج )اال ةاتيج  وال

  

 

 

 

 

 

 تعاُمل تنسيق تعاون واُصلت تعايش
 

  يةر غري 

 عتشا لةعسنيولية  عمل متبادل موارد متبادلةاعتماد على النفس

 طابع العالمة

 العالمة وصد

 العالمة سمة

 رسمية

 معلومات متبادلة
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ععه   ،عكظف  اخلطكم اأعاعية" ر ل و ل م عمامشة عل "وثيقة ستقا اظص ر: ع: ا تمرار ة التناعظ النكع  ال وع )3الشنظ 
  يكة  م ا  ،اج را ة السيا 

" رأ ز الفقز  و بزني اأفضزظ اأرب  ة بشزأن الزاأعاعيز كماخلطزعزكظف  يل  عل "وثيقزة عمامشزة ل مز  ر ل و  3الشنظ 
 ،عززل التعززا كبزز  ا   ،العرمززاج بززني النكعززاجتسزز  بزز  و تذالززطززابع العرمززة  ت فززة عززل اظسززتك اج اظ صزز   ززك و 

 التعاون القا  . وصكال نت  ،غري الر  عاعظ ط ا أ اا التالقا   

ع  وال تتعززززاون ل تعمززززظ بشززززنظ عسززززتقظ طززززل بعضززززها الززززشعاعززززظ. فززززاأيهل   ززززك أ   عسززززتكى عززززل الت التعللللايش
 ترتيشاج ر ية ععمكا عا. بيمها ال تكي  و اال ةاتيجياج أو العم ياج. 

ر ما ني و نت تشا ا حم و  وعتقطع ل مع كعاج م  ت مطكو ط ا طق  ايتماطاج غري ر ية التواصل 
 ا. املالاالج واأرت ا  اظشاةر  اليت م   كايهن أبشأو  ،الرتتياياج اظ حة أو عل الطرفنيبا

 ينظ ر   أكجر  ت  عل خرل  تمازي  االيتماطزاج الر يزة وتشزا ا اظع كعزاج بشزنظ أكجزر فة  ويك    التعاون
 اظكار . ط ا تشاطر  ذا اظستكى أ ض ا  و مطكو. كظ عمها  ال و   قيني أ  ا ما  تي  أيهل  ا تااعا  

 عمزظ عكظفزك اخلز  اأعزاع  و اأ ز ا . كظأ عزل  قيني  ب ية  اظها  ت  في  تقاُ    ك عستكى أكجر تق ع ا  التنسيق
   ضمان عل   عل النفا   والفعالية بشنظ طا .عل أيظ   ا بي   كعيا  عل أيظ ومب أو ت اخظ أو اة وايية و 

 ت  تشا ا اظع كعاج با تمرار عل خرا مكاط   ،ط ا  ذا اظستكىو  ك أط ا عستكى عل التناعظ.  ملالتعا
تمسيني اأ اليب واظمار اج والقي  و ت  وجيرى ظتناع ة و ت  وميع اظكار  ط ا اظستكى اظني س . الشيا اج ا

 غالشية اأ  ا  واظسنيولية طل  قيقها وتنكنن شا  الارو  الرةعة لاهكر ثقافة تمايمية ي     ول ة عشةكة. 
 . عشةكة

جيزب امةزار  نت أن طشيعزة  ، زككا التعزاون اظشزني  مزااتشزا  طك  نللاعية حنك القيا  جليا شا أو فنر  طل وضعما ونكا 
 ال  جة اليك   تقك  ا ت رجييا نت تعل ل العرماج بني اجلمارك والشرطة. مارك اليت تكايهها اجل فسها التح  اج 

 الشرطة و جمارك تعاون بين الالعناصر الرئيسية لل .ب 

امرا   السيا ية ط زا أط زا عسزتك اج نب ا   ةعها مجيع أصحا  اظص حة و بكضك      وال اج حمويك  نن 
 . ةرم عسشني ل تعاون اجلي  فسهااأيهل   النكعة و 

 مزززاك رتايزززة نت  ينزززظ  ،االرتزززةا  والجقزززة اظتشزززا لنينت يا زززب  ،الززز ا  و را ززز  ال يئزززة بيئزززة عزززل التعزززاون وب يزززة 
إن تززززأعني امرا   السيا ززززية ط ززززا عسززززتكى وط يزززز ، فززززواضزززز  اظعززززامل ط ززززا مجيززززع عسززززتك اج اجلمززززارك والشززززرطة. 

 شزا   زذا امطزار التعزاوا. ومجزر  ماأوت اليك زة  زك اخلطزك   ،عزجرعع الكةرا  تعاط  عل خرا ال ،مامتنياظ
ل أمزر  ومز  انزل. و كصزا بزأن خطيزا   الطزابع الر ز  ط يهزا  مش ز  نضزفا ،تكييهيزة ل تعزاونالشا يل اظوضع 
التجزار  امخزرا باظتع قة بالتعاون بزني اجلمزارك والشزرطة اال زتجاباج الطار زة لزاالج  االتفاماجُ أ ضا تشمظ 

ل عز اخلاصزة بنزظأ ام فزاك ا فهمزا طميقزا لكال زة فهمزتزني أن تاظمام تعزني ط زا  ،و زذا ال زر  كطو. أو اأعل الز
 .  ععها  تمسينيل تسهيربتها ا تجا ط خلو اأيهل  
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 كصزززا با تنشزززا   ،بزززني اجلمزززارك والشزززرطة  الفع ززز معززز   فيهزززا أو  نزززا  التعزززاون لش ززز ان الزززيت نت اوبالمسزززشة 
ن ط زززا اظسزززتكى و مزززرار أو عززز  ر  كصزززا عتها ر ا ززز تشزززارك ل  ةالشزززرطبزززني اجلمزززارك و ن شزززا  جلمزززة تعزززاون يززز وى 

 ه . كظ عم  اج ني ععيمني ظ  روكصفه  بهاة ل اال ةاتيج  عل اجل

 مش ز  و . ط زا مجيزع عسزتك اج اظمامتزنيبزني  تعزاون نجيابية لل ثقافة  عل تو  القراراج الر يسيةوتقك  ال جمة بتمفيذ 
ا زززةاتيجياج صزززا ر  طزززل ال جمزززة وبتشزززا ا اظشزززا يل التكييهيزززة الأن   تلعزززكا بتفعيزززظ اظسزززتكى   ل الرفيعززز  مززز  ر ل

 ي اظمامتني. ن ار عل  شفافية ط ا مجيع عستك اج كظأ بن وخط  العمظ التعاو 

ل تعزاون بزني مز   نزكن عزل اظفيز  المازر ل ن شزا  جلزان نم يميزة  ،عم ياتيزةالرتتيايزاج التنتينيزة والوب يزة ت شيزة ا
  ر ل عتك زط  اظسزتكى. عزكزظ عمهزا ضز     ،مطزا  المشزام اميراعز حبسزب  ةماماجلمارك والشرطة أو جلان ع

ا و  نت تعزاون أطمزني فضز  سز طاج و كال زة كزظأ عزل التشجيع فهز  أفضزظ للم   نكن  ذا المك  عل الماا  عفي  
مزززا  تماةزززا عزززع نطزززار التعزززاون طم يزززاي تمازززي  التعزززاون ط زززا عسزززتكى و مش ززز  بزززني عزززكظف  اخلطزززكم اأعاعيزززة. 

 تط زب التعزاون ل كجزري  ،ط ا اظستكى التنتين و ك ة. أ  اف  عل أيظ  قيني  تا ج ع معع عستكى و ط ا اأ
ومينل القيا  بذل  طل طر ني  شزر ضزشام خذ  بالتطكر. اآلوضا  ط ا اال تجابة بسرطة ل  عل اأرتيان م ر   

 .  آلياج ا تجابة  ر عةا تح ا  اتصاا أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل تعاون ل نطار جلمة التعاون بني اجلمارك والشرطة  ككا :4الشنظ 

 
 ة الشرطبين الجمارك و التعاون طبيق ت .خامسا

  اتفاقمذكرة مذكرة تفاهم أو  .أ 

اطتمزا  عزذكر  تفزا   أو عزذكر  بتعل ل التمسيني بني اجلمزارك والشزرطة أن عتزار القيزا  بزذل  ل ش  ان الراغشة ل مينل 
عززذكر  االتفززا  فززإن طززرفني، بززني التشا لززة ل  زز ا  واخلطزز  اظ اعشززةكا فهمزز. وعززع أن اظززذكر  اأوت تتضززمل اتفززا 

 ةالشرطو الجمارك بين تعاون اللجنة 

 

 ةالشرطو الجمارك بين تعاون لللجان إقليمية 

 رئيس الشرطة الجماركرئيس 

   

 وحدات الجمارك المحلية وحدات الشرطة المحلية
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ا. م قيززني أ زز افهب يززة تشززر  بالتفصززيظ اظسززنيولياج احزز    واميززرا اج الكايززب اعاك ززا عززل مشززظ كززظ عززل الطززرفني 
مزار ل احاكزا  طزة ورتزىت  ،والتز ر ب اظشزةك ،وتطشيقها عزل خزرا العم يزاج اظشزةكة االتفا عذكر  مينل اختشار و 

اظمامزاج ال وليزة عجزظ عمامزة اجلمزارك عل كطو أو مساط   نعا بشنظ عستقظ ط ا اظستكى ال ،ل اظرارتظ اأولية
 م اأ شطة. اليت ل  ها خة  كشري  ل تمسيني عجظ  ذ ،العاظية وام ةبكا

  األنشطة المشتركة .ب 

عزززل اظهززز  أن تشزززارك اجلمزززارك والشزززرطة ل اأ شزززطة اظشزززةكة  ،ططزززا  عضزززمكن أو  زززك  عزززل اتفزززا  التعزززاونب يزززة ن
تنزك ل اار ززاج عمتامززة أ ضززا لبزظ  ،فحسززب فهز  أطمززني لطزر  وثقافززاج اآلخزر ل بتنززك ل ل سزما  لنززظ طزر  ال
 ،الكمززز وعزززع . عم ياتيزززةل  شزززطة ال ةوفعالززز ةعمسزززقا التشزززا  عقاربزززة أ ا زززيالزززيت تزززني و  ورا وطزززا اج بزززني اظمامزززاج 

 قيززني أط ززا عسززتك اج  عكرتزز   ل  ززشيظعتة نيززرا اج تشزز يظ  تصززش  اأ شززطة اظشززةكة اظمتامززة أعززرا  ةززا عا  و ززتُ 
 كطو. السرعة العاعة واأعل ال

الت فيزز  عززل ععضزز ة  لمينززل أن  سززاط  كلزز  و . ةززامزز  تقززرر اظمامتززان  عززج عكار  ،ل تمفيززذ اأ شززطة اظشززةكةو 
 عظ العم ياج أكجر كفا   وفعالية. جيالاية نت عكار  بشر ة نضافية و  ق ص و  ،اظع اج اح و  

  عا    :أن تشمظ بني اجلمارك والشرطة اظشةكة   شطة لمينل و 

  ؛ةعشةكبصكر  و     اأ  ا   اطر اظ  يظ   
   ؛ عشةكةطم ياج اطةا 

 قيقاج عشةكة؛    
  عشةكة؛طم ياتية أ شطة   

 .طم ياج تس ي  عشةكة خاضعة ل رمابة  

أ شززطة الت طززي  اظشززةكة ب ززر  عكا عززة اال ززةاتيجياج ووضززع القيززاك بمينززل تصززكر  ،عززل ويهززة  اززر ا ززةاتيجية
التجزار  أو امخزرا بالت طزي  اظشزةكة اال زتجاباج الطار زة لزاالج  أ شزطةُ شمظ  كصا بأن تو أ  ا  عشةكة. 

عززل اأيهززل   خلطزز  اال ززتجابة لنززظأ  اطميقزز افهمززأن تنززك ن اظمامززاج  تعززني ط ززا  ،. و ززذا ال ززر طواأعل الززك بزز
  تمسيني. ا لتيسري 

 ضباط االتصال  .ج 

. ل  سني تشا ا اظع كعاج والتمسيني ط ا اظسزتك ني العم يزاي واال زةاتيج ه  سأن  االتصاا مشر ضشام نل لمي
ن. اط يهزا اظمامتزكافزني ت     أ وار وعسنيولياج  نيال  الضشام بكضك  عل ب ا ة العرمة اجل     وجيب أن  مش   و 

ةزاع ة طزل تق يز  ا  رؤ زة ميت نزكن أملز   ،فرصزة ا زتجما ية لشمزا  اجلسزكر بزني اجلمزارك والشزرطةضشام االتصزاا و تي  
 زذم اال زةاتيجية لتعل ززل أن  فززذا مامزة اجلمززارك العاظيزة وام ةبزكا  زشني ظ. ومزز  تزنيمامعزل اظأ ز ا  كززظ غا زاج و 
  بني اظمامتني. رطة كك ي أ اجلمارك/الشلشنيون  عمسنيأ  تكظي   طة تشا ا اظع كعاج يسري التعاون وت
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 ة وتبادل الموظفين مشتركالتدريبية الدورات ال .د 

التززز ر ب فأ وار وأ زز ا  اظمامززة اأخززرى. ط ززا الضززشام عر زز  الفرصززة اأوت لتاظشززةك تزز ر ب التززكفر عمتزز  اج 
 اةزعكر أ ضزا  عزلة بزظ  ،اظشةك ال  ساط    فق  ط ا فه  ت   اظسنيولياج واأ  ا  اظشةكة ل جمارك والشرطة

التزززز ر ب اظشزززةك ل ملا ززززة اظطزززا  التكاصززززظ بززززني كمززززا  تزززي  بالكرتززز   والصزززز امة بزززني ضززززشام اظمامزززاج اظ ت فززززة.  
كل  عزل مشزظ عمامزاج عجزظ عمامزة اجلمزارك يسري اظكظفني و ساط  ط ا بما  الجقة الرةعة بني اظماماج. ومينل ت

ل مشززززاركة ل وا ززززعة  تمتعززززكن باختصاصززززاج عزززكظف  ن فززززاك القززززا كن بشززززنظ روتيززززو العاظيزززة وام ةبززززكا الززززيت ومززززع 
ضزشام حبيزة مينزل ل  ،ونم يميزةمطر زة عمت  اج الت ر ب  ذم ل عكامع وتُما  ت ر ب اجلماط . عشةكة ل عمت  اج 

  تز ر   أفضززظ  ززت ،ل كجززري عزل اأرتيزانو تقز  ر العمزظ عززع ةعر هز  ولنزل أ ض ززا عزع  اززرا ه  ل الش ز ان اأخزرى. 
 الت ر شية.  شطة اظمار اج امم يمية ل  ذم اأ

 زززذم  را نعنا يزززة الشزززرو  ل أن تززز ،عطززز  لتمفيزززذ تززز ر ب عشزززةك ظزززكظف  اجلمزززارك والشزززرطة ش ززز ان الزززيت مينزززل ل
 ة. مشظ تق مي عل   عل اظكاضيع التقمي ،القيا   ون ار  اميها  وام عافاج اأوليةل مشيظ العم ية مكاضيع ع

ام بأ ززز ا  كزززظ شر  الضزززاكمزززا  مش ززز  المازززر نت تشزززا ا الضزززشام باطتشزززارم و زززي ة ييززز   لتعل زززل التعزززاون وة زززا   ععززز
 عمامة وأ  افها وطر قة طم ها. 

 
 ية قوات الحدودالدولية لمساعدة الدول األعضاء وتعزيز التعاون بين المشاريع ال .اسادس
المشترك بين مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة  AIRCOPمشروع   .أ 

 الجمارك العالمية واإلنتربول 

مزا  و  ،اظفكضزية اأوروبيزة وكمز اومز  عكلتز   2011ل طزا  )عشرو  وصزظ اظطزاراج ال وليزة   AIRCOPط ني عشرو  أُ 
عمامززة اجلمززارك العاظيززة وام ةبززكا بتعززاون وثيززني عززع   تززعنتززب اأعزز  اظتحزز   اظعززو باظ زز راج واجلرميززة و فذبإ ارتزز  

نت عنافحززة االوززار  AIRCOP هزز   عشززرو  و ن فززاك القززا كن. أيهززل  أطضززا  عمامززة اجلمززارك العاظيززة وغري ززا عززل و 
عنافحززة يززرا   نت وكززذل   ،طززة أفر قيززا ،غززري اظشززرو  بالنككززا ني طززل طر ززني اجلززك عززل أعر نززا اجلمكبيززة نت أوروبززا

اظتعززز    كرتززز اج أ شزززئ  أوت الرتيزززة  ،ركزززل ل اظقزززا  اأوا ط زززا عطزززاراج غزززر  وو ززز  أفر قيزززا زززك  راج. و اظطزززا
عززل اجلمززارك والشززرطة  االززيت تضزز  ضززشاط ،االختصاصززاج التابعززة لفرمززة العمززظ اظشززةكة ظنافحززة اجلرميززة ل اظطززاراج

 ن فاك القا كن. غري ا عل أيهل  وال رك و 

عزل خزرا  زذا الة زاعج رز  عرارتزظ عزل وم   ُفذج . طم ياتيةأ شطة  AIRCOP شرو  شمظ الة اعج السمكو ظو 
كرتززز اج فرمزززة العمزززظ اظشزززةكة ظنافحزززة اجلرميزززة ل الختشزززار القززز راج التشززز ي ية ل الكمززز  الفع ززز  ل Cocairة طم يززز

 اظطاراج. 

ا جززززر   وا ززززر جلمززززارك والشززززرطة و عززززل ا خززززةا   ورتزززز اج فرمززززة العمززززظ اظشززززةكة ظنافحززززة اجلرميززززة ل اظطززززاراج  ومززززعو 
ظنافحززة االوزار الز وع غزري اظشززرو  باظ ز راج عزل مشززظ نزةى وةزركاج الطزريان الزذ ل  عم ززكن ععزا  ل اظطزاراج ال

يززززرا  تقييمززززاج م ااظسزززافر ل تعل ززززل طززززل مجزززع و  يززززظ عع كعززززاج ط ززززا  ززززذم الكرتزززز اج تعمزززظ كمززززا اظسزززافر ل يززززكا .  
بصزفة ضززشام  ععيمزني عززل فرمزة العمزظ اظشززةكة عززع أطضزا  ،عم يززاج اطزةا أ ضزا بوتقزك   ززذم الكرتز اج اظ زاطر. 
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عناتزب االرتشزام اال زت شارو امم يميزة عزل كار   اظع كعاج اال ت شار ة الزماي  طم ياج ط ا أ اا  ت  تو عرامشة. 
 اظشةكة.  لفرمة العمظعشا ر  عشةكة باطتشار ا والشرطة  يةاجلمركعل اأيهل  و أ  جماركالتابعة ل

مراقبلللة مكتلللب األملللم المتحلللدة المعنلللي بالمخلللدرات والجريملللة ومنظملللة الجملللارك العالميلللة لرنلللامج ب .ب 
  حاوياتال

الزززذو  ، ُعمزززظ بة زززاعج عنتزززب اأعززز  اظتحززز   اظعزززو باظ ززز راج واجلرميزززة وعمامزززة اجلمزززارك العاظيزززة ظرامشزززة الاو زززاج
 ززززمكاج  10عمززززذ أكجززززر عززززل  ،وعنتززززب اأعزززز  اظتحزززز   اظعززززو باظ زززز راج واجلرميززززة عمامززززة اجلمززززارك العاظيززززة وضززززعت 

ل عززكا   " اظزكا  عرامشززة "ورتز اج م فززاك القزا كن تُزز طا سزاط  الش زز ان ل ن شزا   ياكززظ عسزت اعة  زك   . و 2004)
  تار .  )عستك طاج ل ت  يص اجلمرك   يافةعكا   حبر ة و 

اززا القزز راج ومنززني نعسززاك اجلهززاج اظعميززة بلعززا  الة ززاعج  عفهززك ُ امشززة الاو ززاج لة ززاعج عر  العماصززر الر يسززيةوعززل 
طزز   ط ززا و يهززل  بززني اأجمززر   ت  ززب ط ززا اظمافسززة غززري اظبعيمزز  ل ن فززاك القززا كن ل ب زز يهززل  جيعززظ عززل اظمنززل أ

و   ز  عكاصزفاج اظشزشك ني ونيزرا   ،اظتع    اأويز  عل أيظ   يظ اظ اطر اوعكار   اتكرتي  يهك  لو  ،التمسيني
   .لز"تفني  الششنة اميراعية" ا ةاتيجيةل نطار عقاربة التحقيقاج 

 في إطار المعلومات المرسلة مسبقا عن المسافرين وسجالت أسماء المسافرين  الجهد التعاوني .ج 
اظع كعزززاج اظر ززز ة عسزززشقا طزززل اظسزززافر ل و زززجرج أ زززا  اظسزززافر ل القزززا كن أيهزززل  ن فزززاك سزززت    النكعزززاج و ت
ززل اظع كعززاج اظر زز ة عسززشقا طززل . و ، باعززاك نيززرا اج التزز خظ الضززرور ةطمزز  االمتضززا القيززا ، تح يززظ و  ل بززذل  من 

 ميقززة. ا تقصززا اج ن فززاك القززا كن عززل نيززرا  تقيززي  عما ززب ل م ززاطر و اظسافر ل/ ززجرج أ ززا  اظسززافر ل أيهززل   
أو "الزز فع" م خززاا الشيا ززاج   Pushإر ززاا اظع كعززاج نلنةو يززا  )طر قززة بمينززل تكفري ززا عززل مشززظ ةززركاج الطززريان و 

رتيزة عزل ن عع كعزاج  زجرج أ زا  اظسزافر ل الجزل    اُزعزل  ا أيزلا  طر  طالسما  ل س طاج اظ تصة باال
   .لرطر  ط ا الشيا اج "السحب" Pull)طر قة 

 اجلزززكوا زززا  المقزززظ و عمامزززة الطزززريان اظززز ا الززز وع يا زززب عمامزززة اجلمزززارك العاظيزززة نت طم ززز   ، زززذا الصززز  ول  
اظشزا يل التكييهيزة اظتع قزة  ز  ة سزنيولة طزل ن ار  و ُطه ج نليها اظ ،2004نطار جلمة أ شئ  ل طا  ضمل  ال وع

 . اظسافر ل اظع كعاج اظر  ة عسشقا طل اظسافر ل و جرج أ ا بشيا اج 

اجلمزززارك و ا زززة أ شزززأم يهزززاة  ززز   ازززا  تشزززا ا نلنزززةوا ل شيا زززاج  المعلوملللات المرسللللة مسلللبقا علللن المسلللافرين
عززل يززكاة عسززتقا  ا ك ززة تتع ززني ب ززكفر طزز   ا حمزز و  ا عززل طماصززر الشيا ززاج )تفاصززيظ  التززابع ل كال ززاج اظتحزز  الزز و  

،  سززفلل ة شزز   الشززركاج اظعزل ةززركاج الطززريان التجار زة و سززتقا  اظالطززريان  أ ا ززية تتع زني بررت ززة السزفر وعع كعززاج 
لعم يززاج ةززركاج وال ُتط ززب اظع كعززاج اظر زز ة عسززشقا طززل اظسززافر ل  ل ب زز  الكيهززة. رتا ززك   اززا  م خا ززا ل 

ا  بزالجل، أو طمز  القيزوكالة السفر اظسافر/عتط شاج ما ك ية عل م شظ ويك   ل رتااا فه  لل ُومع نال لذ ،الطريان
عمع اظع كعزاج اظر ز ة اظتط شاج القا ك ية  ذم  رتاليا تكي و ؛ تسجيظ الكصكا أو الصعك  نت عنت الطا ر /السفيمة

 ب  ا.  23ل عسشقا طل اظسافر ل 

 جل زا ةزركاج الطزريان لنزظ ررت زة تمشزئها اال ز  العزا  اظعطزا ل سزجرج الزيت    ز سجالت أسلماء المسلافرين
واظع كعززززاج الززززيت تسززززت  عها ةززززركة الطززززريان سززززافر اظع كعززززاج الززززيت  قزززز عها اظتتضززززمل  ززززذم السززززجرج و اظسززززافر. 
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ل نطزززار اظع كعزززاج اظر ززز ة مززز  تتضزززمل طماصزززر اظع كعزززاج الزززيت  زززيت  امبزززر  طمهزززا أ ض زززا و أغراضزززها التشززز ي ية. 
 عسشقا طل اظسافر ل. 

 عدة األعضاء أدوات وموارد منظمة الجمارك العالمية لمسا .سابعا
التشزززا ا بزززني يسزززري طم يزززاج تزززكفر عمامزززة اجلمزززارك العاظيزززة أ واج  ت فزززة لت ،الشزززرطةو اجلمزززارك تعل زززلا ل تمسزززيني بزززني 

  فاك القا كن. نأيهل  عل غري ا اجلمارك و 

اأيا زب  اعزع  ارا هزععزا لتكيي  اجلمزارك ل العمزظ  ععا ري  )لتأعني وتيسري التجار  العاظية   SAFEععا ري   كفر نطار
ة مطززار اظعززا ري الجالجززيززل  الركوتشززجع النكعيززة اأخززرى ل ضززمان أعززل   سزز ة التكر زز . يهززل  والقطززا  اخلززاص واأ

ضززمان نت الركيززل   مسززعا  ززذوتاأخززرى. ال وليززة النكعيززة والنكعيززة يهززل  رك واأاالتعززاون بززني ن اراج اجلمزز ط ززا
ظ التجززار . و تحقززني كلزز  بطر قززة تسززه  وززرى  ركززاج السزز ع  تأكزز  عززل أن لبأ ززر ا لنكعززة عقاربززة تشززمظ ااتشززا  

 وعكا عة ت ابري الرمابة الكطمية و فيل التعاون اظتشا ا.  لياجتشسي  اآلب

 زذم تسزتطيع  ،مامزة اجلمزارك العاظيزة فاك ماظ ت فة اليت  قك  ا بر اعج االعتجاا وامعم ياتية وعل خرا اأ شطة ال
اليكروبزكا أو اظنتزب اأورو   وأمامة مجع ن اراج اجلمارك اح ية وعماماج ن فاك القا كن ال وليزة عجزظ ام ةبزكا اظ

   ظنافحة ال ك.

أ ا  اتصزاا عشزفر  التابعزة ظمامزة اجلمزارك العاظيزة  ز   CENcommاالتصاالج اظأعك زة ل ةزشنة ام فزاك اجلمركز  
 زذم اأ ا   ز  يزل  عزل و عتارتة ط ا ع ار الساطة طكاا أ ا  اأ زشك .  ، ةال ت شار ااظع كعاج لتشا ا اظع كعاج و 

ليت تساط  ام اراج اأطضا  ل عنافحة اجلرمية اظمامزة طزة ةشنة ام فاك اجلمرك  التابعة ظمامة اجلمارك العاظية ا
ضززززمل ةززززشنة آعمززززة لتنمكلكييززززا تشززززا ا اظع كعززززاج ل الكمزززز  القيقزززز  أغززززرا  ا ززززت شاراتية عززززل خززززرا الكطميززززة 

ن فززاك القززا كن كاج  أيهززل اجلمززارك وغري ززا عززل ها سززت  عر يسززية الززيت تاأ ا  ال CENcomm وتشززنظ اظع كعززاج.
 الص ة طم  القيا  بعم ياج  ولية عشةكة. 

 
  إلنتربوللة يالشرط اتقدر ال. ثامنا
 قاعدة البيانات االسمية لإلنتربول  .أ 

  زززجظ جملززرعني  وليززني ععزززروفني 205 000حنززك كا ززز  ماطزز   الشيا ززاج اال يزززة  ززكو  2018كززا كن الجاا/ مززا ر ل  
. عل ل الشيا اج اظتع قة باأفرا  وتفاصيظ اجلزرا   ومجيزع طماصزر اظع كعزاج اظتصز ة باأةز اص وأة اص عفقك  ل

تشزززمظ تزززار ه  ل ،أو أةززز اص عفقزززك  ل أو يجزززةععزززروفني عزززل جمزززرعني  وليزززني وتتزززأل  السزززجرج . واأرتززز ا 
    .وعا نت كل  ،شصمة الكراثيةالو  ،بصماج اأصابعو  ،لصكر الفكتكغرافيةكا)طماصر       ك ته   اجلما   و

 قاعدة بيانات اإلنتربول للبصمات الوراثية  .ب 

 ززززاج الشصززززماج الكراثيززززة لتشززززا ا وعقار ززززة بيا ززززاج بيا ززززاج ام ةبززززكا ل شصززززماج الكراثيززززة  ماطزززز     الش زززز انُ  تسززززت   
جمهكلززة ا ك ززة. رفززاج بشززر ة لعفقززك  ل و ةزز اص أوكزذل   ةزز اص ععززروفنيالعا زز   أعسززر  اجلرميززة و عززل اظزأخكك  
عشاةزر  الكصزكا ل نيا اج الكطمية اظأكون  ا عجظ اظناتب اظركل ة الكطميزة لن ةبزكا و تزةاج اأ لزة اجلما يزة ومينل 
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شصزماج ام ةبزكا مر شزا ا زت  ا  عقار زاج ال تي  زي ،وك  عزة ي  ز  شصزمة الكراثيزة. ال وليزة ل  نت ماط   الشيا اج
   اأة اص اظفقك  ل. ك ة أ ر  لتح    الكراثية ضمل ا

 قاعدة بيانات اإلنتربول لبصمات األصابع  .ج 

ل كززززا كن )صززززابع اأ اجشصززززمل ززززجظ  182 000 أكجززززر عززززلشصززززماج اأصززززابع لام ةبززززكا ماطزززز   بيا ززززاج  تززززكو 
 زززجرج بصزززماج االطزززر  ط زززا ل الززز وا اأطضزززا  أكون  ززز  مينزززل ل مسزززت  عني اظزززو  . 2017  سزززمة اأوا/

عززل خززرا  I-24/7عماكعززة ام ةبززكا العاظيززة لرتصززاالج الشززرطية اظأعك ززة  با ززت  ا عقار تهززا اأصززابع وتقزز ميها و 
با زت  ا  نعزا القا كن أخذ بصزماج اأصزابع كظف  ن فاك مينل ظو  . AFIS)  عماكعة التشني  اآلع لشصماج اأصابع

مث ا زززت  ا  عا ززز  ضزززك   خزززاص لفزززو الشيا زززاج نلنةو ي زززا  ،ا زززت  ا  الزززة والزززكر   ززز و  ابيهزززاة نلنزززةوا أو 
ج. لشيا ا  اماط  ط ززالتحمي ها لن ةبززكا مهيزز ا  لعاعةاأعا ة الا ج نلشيا اابتق    ن ث   قكعكبالتمسززيني اظما ززب. 

 . نمكلكييااظعه  الكطو ل معا ري والتالسجرج و ت  تشا  ا بالتمسيني الذو رت  م فو و ُ 

تسززم   ،بكابززة عماكعززة التشززني  اآلع لشصززماج اأصززابعخ عززة تسززما ورتزز   ام ةبززكا لتشززني  بصززماج اأصززابع تززكفر 
ماطز   بيا زاج ل   INT-Iر ستك أ ل معيزاع  )ع   عل بُ عبصماج أصابع طل حبة تق مي ط ب أطضا  بش  ان ال 

 ت ق  ر  انم ل ط يها. ام ةبكا و 

 أكجزر عزلنيزرا  نت يا ب عرفني حبة كشري الجز   تزي  وب أ العمظ بالتحقني اظمنمل عل بصماج اأصابع العشر  
طزكاا سزاطة ط زا عز ار ال الزيت تعمزظلشصزماج اأصزابع ماطز   بيا زاج ام ةبزكا نةا  ل اليك  الكارتز  عقار ة  1 000

 . اأ شك 

 قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة  .د 
نبزززر  بعززز  عزززاظ  لكثزززا ني السزززفر اظشط زززة السزززتك   اظ   زززماطززز   بيا زززاج ام ةبزززكا لكثزززا ني السزززفر اظسزززرومة واظفقزززك   

 اليت أص ر ا. ة عل مشظ الس طة الشرطي حشها ل بيا  أو ط ا  تهاأو  رم هاأو ضياطسرمتها  ةبكا بام

و زززي ة التقصززز  اآلع ل  تزززكو  ،مازززا  ام ةبزززكا ظعاع زززة الشيا زززاجلاعتجزززاال  و  ،2018 مزززا ر كزززا كن الجاا/عزززل  واطتشزززارا 
 ون أو بيا ززاج عززل  ،ع يززكن  ززجظ وثززا ني غززري صززالة 74.4ط ززا ماطزز   بيا ززاج وثززا ني السززفر اظسززرومة واظفقززك   

ورتالززززة  ،وب زززز  امصزززز ار ،و ززززك  الكثيقززززة ، DIN)رمزززز  تشززززني  الكثيقززززة الشيا ززززاج امللاعيززززة لنززززظ  ززززجظ  زززز : و ا يززززة. 
عنا ز  وتززار   اظنتزب اظركزلو الزكطو، و ختيار زة  ز  بشزنظ أ ا ز : عريزع الالشيا زاج او /السزرمة/امبطاا؛ انالفق 
   وتار   امص ار/ا تها  الصررتية.الفق ان، سرمة/ال

ماطززز   بيا زززاج وثزززا ني السزززفر اظسزززرومة ل الزززكار   ني بزززني بيا زززاج الشحزززة اظق عزززة واظع كعزززاج طزززابُ تل رتزززاا ويزززك  و 
 وتتضمل اظع كعاج عا    :  . قصا  عنيك وا ) تيجة ا تاأستكى عل اظ ت  طر  ر   ،واظفقك  

  رم  تشني  الكثيقة 
 ك  الكثيقة  

 ب   امص ار 
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اظع كعززاج أن  قززرر عززا نكا كا زز  عطابقززة ظعززا ري التقصزز  مشززظ الكصزززكا نت وجيززب ط ززا اظكظزز  الززذو  تجشزز  عززل 
 .تفاصيظ الر  عل اظستكى الجاا

الززذو نتززب اظركززلو الززكطو نر ززال  ت قا ي زا نت اظ. و ززت  نةززعار ن ززذارعفصزز ة  ط ززني ت قا يزا الكصزكا نت عع كعززاج نن 
ونت عركززل ام ةبززكا  ،كطواظركززلو الززنتززب نت اظ ، يابززة  طززل عمامززة  وليززة  ،ظ الشيا ززاج )أو نت اأعا ززة العاعززة ززج  

 . ل عم ياج والتمسيني

ول رتاالج عرامشة ال و ،  مش ز  أن  زت  تكييز  رتاعزظ وثيقزة  زفر، الزيت تطزابني ععزا ري التقصز  بالضزش  )رمز  تشزني 
العمززظ ط ززا تأكزز  اظناتززب اظركل ززة الكطميززة عززل  الكثيقززة، ب زز  امصزز ار،  ززك  الكثيقززة ، نت جمززاا تفتززيك ثززا كو أثمززا 

 .و مش   أو  ق ني نضال أن  قك  ب  عكظ  حمم   عل عكظف  ن فاك القا كن . تيجة التقص 

وجيب ط ا اظنتب اظركلو الكطو التابع ل س طة الزيت تقزك  بعم يزة التأكز  االتصزاا باظنتزب اظركزلو الزكطو عصز ر 
 .الشيا اج الشيا اج ل تجش  عل صحة

ول  .وجيب نكماا طم ية التجش   ذم مشظ اعاك أو نيزرا اج أخزرى، ضزمل اظه زة احز    مكيزب القزكا ني الكطميزة
 .عا  تع ني بالتجش  عل صحة ر  تقصأ نجيا  عطابني  كصا بفة   اطة وارت   ط ا ع ار الساطة

 قاعدة بيانات اإلنتربول للمركبات اآللية المسروقة .ه 
 زززك تلو ززز  الشزززرطة واجلمزززارك واحققزززني و ززز طاج  ماطززز   بيا زززاج ام ةبزززكا ل مركشزززاج اآلليزززة اظسزززرومةال زززر  عزززل 

اآلليزة مركشزاج ل شزرطيني تص  ر غري الال تريا /النافحة اظأ ا ية تسجيظ اظركشاج ل مجيع أحنا  العامل بأ ا  فعالة 
 تسهيظ ا ة ا  ا. ل ،اظسرومة ومطع ال يار القاب ة ل تح   

لقزاطراج عجزظ السزياراج والشزارتماج وا ،ركشزاج اآلليزةع يكن  جظ جلميع أ زكا  اظ 7.2 كحنماط   الشيا اج وتتضمل 
و ززز  تتضزززم ل تفاصزززيظ وا زززعة طزززل . بسزززرمتها سززز طاجأُب   ززز  الوالززز راياج المار زززة الزززيت يزززاج الجقي زززة واآلالج واآلل

 رومة.اظركشاج، عل أيظ التمنني عل التعر   نت عركشة آلية عس

عمامززة اجلمززارك العاظيززة ُعمحزز   ،2016 كفمة تشززر ل الجززاا/عززة ل عززل خززرا ترتيززب خززاص بززني اظمامززاج اظكم  و 
التقصز  بالتاع ما ر  ط زا نيزرا  بات  و نعنا ية الكصكا نت ماط   بيا اج ام ةبكا ل مركشاج اآللية اظسرومة ر ي ا 

  ا اأطضا . يابة طل ب  امل عل ت قا   فسها أو ل رتاالج الطكاريل 

 قاعدة بيانات اإلنتربول لألعمال الفنية المسروقة  .و 

طزززل القطزززع الجقافيزززة مجيزززع أحنزززا  العزززامل اظسزززتقا  عزززل  مع كعزززاج ظركزززلو لامزززع اجلط زززا  زززذم شيا زززاج التعمزززظ ماطززز   
 طزرو  ط زا ،ام ةبزكااأطضزا  ل ش ز ان الب ز ا عزل  134مز عها  ، زجظ 500 000 كحنز تكو ط زا    و اظسرومة 
 . 2017طم ية حبة أير   ل طا   27 000أكجر عل 

اظنتزب اظركزلو الزكطو  عزل خزراة اظسزروم يزةطمزاا الفماأالكصزكا نت ماطز   بيا زاج أيهل  ن فاك القزا كن مينل و 
سزز طاج الال وليززة و اظمامززاج فضززر طززل عززل اجلمهززكر فززرا  عززأكون  زز  ن ةبززكا ل كززظ ب زز  طضززك. كمززا مينززل أل
   .نليها التح  الصكا ط ا رتقك  الكصكااأفرا  ياعع  و ية الفماأطماا  لاوعواظني ساج الجقافية وععاعة ال
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 برنامج اإلنتربول لألسلحة النارية  .ز 
 منظومة اإلنتربول إلدارة سجالت األسلحة المحظورة واقتفاء أثرها 

اال ززززا  اأورو  مكيززززب صزززز  مكلززززة عززززل اظعماكعززززة ام ةبززززكا م ار   ززززجرج اأ زززز حة احاززززكر  وامتفززززا  أثر ززززا 
ن فززاك القززا كن فيمززا أيهززل  بززني  التحقيززنيل تشززا ا اظع كعززاج والتعززاون لتيسززري أ ا  عتطززكر   زز   ،اال ززتقرار والسززر 

ل سزت  عة فضزر طزل اأ ز حة المار زة اظشزروطة اظ ،ط ا الصزعي  الز وع   حة المار ة غري اظشروطةحبركة اأ تع ني 
 ارتنا  يرمية. 

  شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات 
الكرتيززز   الكا زززعة المطزززا  لتشزززا ا الشيا زززاج اظتصززز ة شزززشنة ال ززز   ةزززشنة ام ةبزززكا ل مع كعزززاج اظتصززز ة باظقزززذوفاج

كفر تزو ل مماكعزاج اظتناع زة لتشيزان اظقزذوفاج  ط  الزرب  الشزشن  العزاظ  تز  و ز. الز وعباظقذوفاج ط زا الصزعي  
ةزشنة  كفرتها بشيا اج أخرى. كما تزاظقذوفاج وعل مها وعقار اظتص ة بشيا اج ل  ركلواظ جمع ل طاظيةةشنية عمصة 

بزني اجلزرا   بشزنظ أ زر  صزرج و   ز  ال ،رتيك زة عجكر ط ا خيزكم  قيزني لفرصة الاظع كعاج اظتص ة باظقذوفاج 
. ، غزززري عنتشزززفةلزززكال كلززز  ،مفصززز ة عزززل ب ززز ان  ت فزززة مينزززل أن تازززظاظرا   اجلزززبزززني الزززرواب  ونجيزززا   ،وأكجزززر فعاليزززة
خززرا ةززشنة ةزشنة اظع كعززاج اظتصز ة باظقززذوفاج عزل   و ن فززاك القزا كن نعنا يززة الكصزكا اظشاةززر نت خززا وأيهزل  
   .لذل   صصةعأعك ك 

  اإلنتربول المرجعي لألسلحة الناريةجدول  

ن فزاك القزا كن عل أيهزل   ظست  عنيعتارتة  ك أ ا  تفاط ية طة ام ة    ي وا ام ةبكا اظريع  ل   حة المار ة
ز ،تكفر عمهجية عكرت   لتح    ووص  اأ  حة المار ةأكون    اظ ل احقزني عزل الصزكا ط زا تفاصزيظ  زر  ومن 

 ن ار  تت  ن ار  الكصكا نليها.  اأطضا ش  ان عل ال ل كظأ و تكت اظنتب اظركلو الكطو . أو التحقني عم   ارو

 قواعد بيانات اإلنتربول كيفية الوصول إلى  .ح 

ن ةبززكا لعاعززة لا عا ززة  اأ I-24/7تززرب  عماكعززة ام ةبززكا العاظيززة لرتصززاالج الشززرطية اظأعك ززة الززيت تُزز طا اظماكعززة 
ك زيع مينزل تو قكاطز  بيا زاج ام ةبزكا. بلن ةبزكا بشعضزها الزشع  و  ةتابعة الكطميعل اظناتب اظركل ة العنتب  كظ  و 

ن فززاك أيهززل  ا عززل اجلمززارك أو غريةززأو نت الشززرطة اظنتززب اظركززلو الززكطو عززل  I-24/7اظماكعززة  الكصززكا نت طززا  
نكا أرا ج ن ارتنز  الكصزكا نت مكاطز  بيا زاج و بشزنظ عسزتقظ. جهاة اظعو نيزرا  ا تقصزا ات  ل تي  ا  م ،القا كن
 اظنتب اظركلو الكطو ل ب  ك .  ريا االتصاا ب ،ام ةبكا

 مركز العمليات والتنسيق  -المساعدة المقدمة على مدار الساعة  .ط 

 التغطية العالمية
عززل و . والتمسززيني ل تقزز مي الزز ط  الفززكرو ل نطززار التعززاون الشززرط  الزز وعتتمجززظ الكظيفززة الر يسززية ظركززل العم يززاج 

 يل زززة والفر سزززية نال  زززاج الر يزززة اأربزززع )ام ميزززع سزززاطة طزززكاا أ زززا  اأ زززشك  عال خزززرا تقززز مي الززز ط  ط زززا عززز ار
 والتمسيني بني اظناتب اظركل ة الكطمية ل مجيع أحنا  العامل. اظركل االتصاا  ظسه    ، شا ية والعربية وام
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ل شززرطة والززيت تتززي   ،بالمشززراج اظعروفززةال وليززة  ةبززكا تمشيهززاج اممشززام ر يسزز  آخززر  ززك نصزز ار و ضززط ع اظركززل ب
   العمظ أو الته   اج احتم ة.  طر  طلباجلرمية رتيك ة عتص ة  عع كعاجتشا ا 

 األنشطة الرئيسية
 :عا     ط ا عركل العم ياج والتمسيني أ شطة تركل

 تقيي  االتصاالج الكار   و     عستكى أولك ة كظ ر الة ط ا رت  ؛ 
 نيرا  تقص ياج فكر ة ل مجيع مكاط  بيا اج ام ةبكا والر  ط ا الط شاج العاي ة؛ 

 عزكار  اظمامزة  رص  عصا ر اظع كعاج اظفتكرتزة عزل أيزظ تقيزي  الته  ز اج والتأكز  عزل يهكة زة مجيزع
 وتكفر ا ك ما  ط  الاية نليها؛

 تمسيني طم ية تشا ا بيا اج اال ت شار واظع كعاج اظتع قة بالعم ياج ا اعة؛  

 نص ار التمشيهاج ط ا الصعي  العاظ  أو امم يم  ونص ار المشراج ل تحذ ر عل     اج حمتم ة؛ 

  عجزززظ ا جمزززاج امر ابيزززة وتمسزززيني اظسزززاط    ،اخلطزززري ار  اأةعزززاج أثمزززا  الزززكا   االضزززطر  بززز ور ن
 اظت صصة.

 ة المتخصصة مساعدال
سزاط   الشزرطة الكطميزة ظ عت صصة تضز  خزةا  ععميزني ةفرمأ ةبكا  شر مينل لن ،بما   ط ا ط ب ال وا اأطضا 

 ى. نة العمية اأتحضرياج ل الأو كةى ومك  رتكا     طم ن فاك القا كن غري ا عل أيهل  و 

فر ني ام ةبكا ل تحرك نةا  اأرت ا :  ُكف   زذا الفر زني خزرا أو ل أطقزا  أةعزة أو رتالزة طار زة عجزظ ومزك  اطتز ا  
وُ شزن ظ  زذا الفر ززني وفقزا لطشيعزة الزا   ومينززل أن  .نر زا ، أو نطصزار، أو رتزا   خطزري  قتضزز  تز خ ظ الشزرطة
 . كفر جممكطة عل خ عاج ال ط  ل جماع التح يظ والتحقيني

فر زززني ام ةبززززكا ل زززز ط  ل اأرتزززز ا  النززززةى:  ُكفزززز   ززززذا الفر زززني ظسززززاط   الش زززز ان اأطضززززا  ط ززززا وضززززع وتمسززززيني 
اال ززتفا   ط ززا أفضززظ  لالكطميززة  الفر ززني الشززرطة   و سززاط  أطضززا ُ  .الةتيشززاج اأعميززة ل نطززار أرتزز ا   وليززة كززةى

 تشا ا الشيا اج ل الكم  الفع  . التكاصظ أو وي  عل مكاط  بيا اج ام ةبكا و سهظ 

 وأدوات التعلم عبر اإلنترنت اإلنتربول المقدم من تدريب ال .ي 

 مركز اإلنتربول العالمي للموارد
بالكصزكا نت جممكطزة أكون  ز  ل مسزت  عني اظزطزة ام ة ز  تتزي  بكابزة تع يميزة عركل ام ةبكا العزاظ  ل مزكار   زك 

اأو زام اأو زع  زك اأ ا  اظجاليزة ل كصزكا نت طزة ام ة ز . و زذا اظركزل   يتع زعصز ر  50ةاع ة تض  أكجزر عزل 
 ن فاك القا كن ل مجيع أحنا  العامل.  طاما أيهل  

كمزع اظطزة  عركل ام ةبكا العزاظ  ل مزكار الكصكا نت  ،اجلمارك والشرطةها ما في ،كنن فاك القا  أيهل مينل جلميع و 
نك زا بزذل  اظكمزع أن  ط زب  زذا جيب ط ا أو عسزت    ي  ز   رغزب ل الكصزكا نت و . لن ةبكا اآلعللششن  ا

 بع  كل  أ ا  عست  عني وك ماج عرور.  اأعا ة العاعة لن ةبكاوتُعط  . عل اظنتب اظركلو الكطو اظعو
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 البلدان األعضاء دليل التدريب المقدم من اإلنتربول إلى 
فضززر   ،اأطضززا ش زز ان فززرص التزز ر ب اجل  زز   ل يسززري تززكفري أن تصززش  عركززل ا طاظي ززا ل تميززل ل ت سززعا ام ةبززكا نت 

 أيهزل أن التأكز  عزل القا كن. و عتل  ام ةبكا أ ضا  ن فاكأو ام قافة التع   وتشا ا اخلةاج بني مجيع نةاطة ثطل 
 تشجيعها ط ا ا ت  اعها. عل ن فاك القا كن ط ا  را ة كاع ة باخل عاج اليت  ق عها ام ةبكا و 

 ز  لت ر شية أ ا  عفي   تساط  ا ط زا  قيزني عسزتكى طزاا عزل الزتع   الفعزاا عز ى اليزا . و اجملمكطة ا  ذمشنظ وت
  ةاتيجية لن ةبكا.  شاطا  ت ر شيا  )حم  ا  وطاعا    تماةا عع اأولك اج اال 42شمظ ت
 

 الخالصة  .تاسعا
لتجززار  وو ززا ظ المقززظ عززل عمززافع ط ززا ارتركززة الشضززا ع واأةزز اص طززة الزز و  رغزز  عززا  عززك  ط يزز  تمززاع  وتسززارُ  

ل حماولزة  يهزك طزل بزظ أبز ا  نزظ  الزيت ال ت ،الكطميزةأ ضزا  فرصزا  ل ممامزاج اميراعيزة طزة  تيحان ا مفإمل ،اظشروطة
ب يززة عززل الكاضزز  أ زز  و الزز و . طمزز   طم يززاجو قززك  بزز  عززل  ضززما اجعززا  ززكفرم عززل و  ،لرلتفززا  ط ززا ن فززاك القززا كن

جيب ط ا اجلمارك والشرطة العمظ ععا بشنظ أوثزني ظنافحزة  ،اجل    بنفا   وفعاليةا الكامع العم ياي ذالتص و  
 شطة اميراعية وعكايهة التح  اج المامجة طل أ اليب االوار اجل     وو ا ظ االرتتياا. اأ 

ش ز ان جيزب ط زا الفإ ز   ،ر ز  وعتفزني ط يز  بشزنظ عتشزا ا طزارأ  زذم ضزمل نيهك  التمسزيني وعع أ   عل اظه  بذا 
التعزززاون بزززني سزززني احتم زززة لتعل زززل و لتح  ززز  السزززشظ مهيززز ا الكضزززع الزززاع ل عرمزززاج بزززني اظمامتزززني أوال  تقزززي  أن 

عجززظ العم يززاج اظشززةكة والتشززا ا اظمززتا  ل مع كعززاج و ززتمن ل بشززنظ أفضززظ أ شززطُة اظشززاركة اجلمززارك والشززرطة. 
و سززني كفزززا   وفعاليزززة اأ شزززطة وال ززة وعهزززا  كزززظ عمهمزززا مزززا  تماةزززا عزززع  ا قيزززني أ زز افهمشزززرطة عزززل وال اجلمززارك  

   عم ياتية. ال
 

  تشخيصالة أدا .عاشرا
بزني تقيزي  الكضزع الزاع ل تعزاون عزل أيزظ اأطضزا  ش ز ان ل مشز أ تزكييه  عل اظفزة  ا زت  ا  أ ا  التشز يص ك

  عمظ ط ا اظتط شاج اظفقك  .لش   العم ية أو ة مهي ا لالشرطو  ركااجلم
 

 .1. ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

اظكيززززززك   ل ب زززززز ك عززززززا  زززززز  الةتيشززززززاج 
 ل تعاون بني الشرطة واجلمارك؟

ك عزل  ون ال  كي  ترتيب ععتم . تعا ُ 
 تعامأ جم . 

تمفيززززذ عززززذكر  تفا  /عززززذكر  اتفززززا  بززززني 
 اجلمارك والشرطة 

  :اجلكا 
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 . 1.2.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ززظ لزز ى اجلهززاة بروتككززكا ر زز  لتشززا اأ 
 ل مع كعاج عع اأيهل  اأخرى؟آعلأ 

طزززززززز   ويززززززززك  أو طزززززززز   فاط يززززززززة لتشززززززززا ا 
 اظع كعاج بني اجلمارك والشرطة.

تشززززجيع اظشزززززاركة المشززززطة ل ا زززززت  ا  
الززززززززززززما  الكطميززززززززززززة لتشززززززززززززا ا اظع كعززززززززززززاج 

اظراكزززززززل اظتعززززززز    والشيا زززززززاج با زززززززت  ا  
التصزززززززززاا االختصاصزززززززززاج أو يهزززززززززاج ا
 الفر  ة أو ضشام االتصاا.

 :اجلكا 
 
 

  .2.2.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ريا وص  ك  عزر  وبزأو طر قزة جيزرى 
  ذا التشا ا؟

  

  :اجلكا 
 
 

 .1.3.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ززظ تتعززاون اأيهززل  عززع بعضززها الززشع  
 أثما    يظ اظ اطر و     اأ  ا ؟ 

ال تكاصزززظ بزززني اجلمزززارك والشزززرطة. طززز   
      ل م اطر اظشةكة. 

تمفيذ طم يزاج    ز  عكاصزفاج اظشزتش  
 ع /   يظ مجظ  اطر عشةكة.

  :اجلكا 
 
 

 .2.3.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

عز طك   زذا الةتيزب ل  ذم الاا،  زظ 
 مذكر  تفا   أو تشر ع؟

  

 اجلكا  
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 .1.4.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ظ تتعاون اأيهل  عع بعضها ل ضش  
و ا ظ المقظ وطم ياج التس ي  اخلاضعة 

 ل مرامشة؟ 

 تمفيذ طم ياج عشةكة.   . اة وايية ل  شام اظرامشة.تكاصظال 

 اجلكا : 
 
 

 .2.4.ألد

 الممكنالحل  نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ززظ  ززذا الةتيززب نكا كزان اأعززر كززذل ، 
 ع طك  مذكر  تفا   أو تشر ع؟

  

 اجلكا :
 
 

 .1.5.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

عم يززاج لقيززا  با ززظ لزز ى اجلهززاة  زز طة 
اخلطزر )اأ و زة، االج ل مجيزع جمزضش  

اأ زززززززززززكا  اظهززززززززززز    شضزززززززززززا ع اظق ززززززززززز  ، ال
  ؟ عشالص  ق  ة ...باال قرا ،  ر ب 

  ال   طة ل   .

 اجلكا :
 
 

 .2.5.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

نكا كزززززان اجلزززززكا  ال، عزززززا  ززززز  اجملزززززاالج 
 الصر ة لنظ خ عة؟

  

 اجلكا :
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 .6.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

عززززع بعضززززها أثمززززا  يهززززل   ززززظ تتعززززاون اأ
 التحقيقاج؟ 

تمفيززذ  قيقززاج عشززةكة ط ززا عسززتك اج   .. اة وايية ل اجلهك تكاصظال 
 والتعاون  تكاصظالتعا ك وال

 اجلكا :
 
 

 .1.7.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ظ مي   اجلهاة صررتياج ل تحقيني ل 
اجلزززززرا   أو بشزززززأن اجلماطزززززاج اميراعيزززززة 

 اظمامة؟ 

مززززززز  ال  نزززززززكن لززززززز ى الضزززززززشام السززززززز طة 
ن م  تنكميززززززززززرا   قيقززززززززززاج يما يززززززززززة. 

عشززززززززةكة أو اختصززززززززاص لية وعسنيك ماه
 عشةكة عع  يئاج ن ار ة وطمية أخرى

 

 اجلكا :
 
 

 .2.7.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

نكا كزززززززان اأعزززززززر كزززززززذل ، كيززززززز   زززززززاا 
 القضا ا نت التحقيني؟ 

ال ويزززززززززززززك  آلليزززززززززززززة جلمزززززززززززززع اظع كعزززززززززززززاج 
اال ت شار ة و/أو التحقيني ل اظع كعزاج 
الززكار   عززل ةعززر  ضززشام آخززر ل أو عززل 

 طر  ثالة 

 

 اجلكا :
 
 

 .8.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ززظ لززز ى اجلهزززاة الصزززررتياج القا ك يزززة 
ميززززززززرا   قيقززززززززاج نت يا ززززززززب  زززززززز طة 

 اال طا  الكطمية؟

  

 اجلكا :
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 .9.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

مرامشزززة هزززاة قزززك  اجل  زززظ عزززل اظمنزززل أن 
 شززمظ مززا عززاكل اأةزز اص والسزز ع واأ

ا زززززززت  ا   اززززززز  اطزززززززةا  االتصززززززززاالج 
 وعع اج اظرامشة اأخرى؟ 

ال  ززز طة أو  يا زززاج ونيزززرا اج ر يزززة 
ال زززززززززززززززززززت  ا  ععززززززززززززززززززز اج االطزززززززززززززززززززةا  

ل اظهززاراج/اخلةاج/  املنززةوا.  قززص
 اظع اج اظط كبة.

 

 اجلكا :
 
 

 .10.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 زززظ لززز ى اجلهزززاة عكظفزززكم اخلاصزززكن بززز  
 عل الضشام اظت فيني؟ 

ال   طة ل    أو أ    عتم  ط ا ن اراج 
 أخرى ميرا  طم ياج  ر ة.

 

 اجلكا :
 

 
 .11.ألد

 الحل الممكن الضعد المشتركةنقاط  السؤال

لنكن بمشر  ة ل؟  ظ ل جهاة الس طة 
اظت زذ  ةتيشاج العا    ل  ذم الاا، 

  مشاركة؟ ل

  ال   طة ل   .

 اجلكا :
 
 

 .12.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ظ لز ى اجلهزاة مز راج ط ميزة ل جمزاا 
اأ لزة اجلما يززة أ  أ زز   عتمزز  ط ززا أيهززل  

 أخرى تكفر  ا اخلة  اظط كبة؟ 

ال  ززز طة أو  يا زززاج ونيزززرا اج ر يزززة 
ال ززت  ا  تقميززاج ط زز  اأ لززة اجلما يززة. 
 قززززززززص ل اظهززززززززاراج/ اخلةاج/اظعزززززززز اج 

 اظط كبة.

 

 :اجلكا 
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 .13.ألد

 الحل الممكن الضعد المشتركةنقاط  السؤال

 زززززظ  زززززت  تقا زززززز  اظزززززكار  بزززززني اجلمززززززارك 
والشززززززززرطة )الشميززززززززة التحتيززززززززة، اظعزززززززز اج، 
 و ا ظ المقظ  أثما  العم ياج اظشةكة؟

  

 اجلكا :
 

 1.14.ألد
 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 زززززظ تسزززززا   ن ار  اجلمزززززارك أو الشزززززرطة 
بضزززشام اتصزززاا ل عمزززظ ل أعزززاكل طمزززظ 

 بعضهما الشع  أغرا  ام فاك؟ 

. اة واييزززة تكاصزززظال ضزززشام اتصزززاا. ال 
 ل  شام اظرامشة. 

المار ل اال زتعا ة بأفرمزة طمزظ افةاضزية 
إ فا  زززا وطميزززة طمززز عا ال تسزززم  اظزززكار  ب

  الكرت اج الاليةفع يا ل

 اجلكا :
 
 

 .2.14.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

نكا كان اأعر كذل ،  ريا وص   ور 
ضززشام االتصززاا التززابعني ل جمززارك و/أو 

 الشرطة

  

 اجلكا :
 
 

 .1.15.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ززززززززظ  ززززززززكفر يهززززززززاة اجلمززززززززارك التزززززززز ر ب 
 لضشام الشرطة؟ 

  عتكفر.الت ر ب غري 

 اجلكا :
 
 

 .2.15.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

نكا كززززان اأعززززر كززززذل ، ل أو جمززززاالج 
 اخلة ؟
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 اجلكا :
 
 

 .1.16.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 ظ  كفر يهاة الشرطة الت ر ب لضزشام 
 اجلمارك؟

  الت ر ب غري عتكفر.

 اجلكا :
 
 

 .2.16.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

كا كزززززان اأعزززززر كزززززذل ، ل أو جمزززززاالج 
 اخلة ؟

  

 اجلكا :
 
 

 .17.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

عا    التح  اج اليت تكايهها ل نطزار 
 التعاون بني اجلمارك والشرطة؟

اة واييززززززززززة ل الكال ززززززززززاج واظشززززززززززا راج ل 
 بع  جماالج اظ اطر. 

ن شا  جلمة ل تعاون بني اجلمارك والشرطة 
عززززززززل خززززززززرا عززززززززذكر  تفززززززززا  ، و   زززززززز  
جمززززاالج التعززززاون وأ ززززاليش ، وبزززز   طقزززز  
ايتماطزززاج  ور زززة ال زززتعرا  أو أويززز  

 م ني.

 اجلكا :
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 .18.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

أطزززززززرم، كيززززززز  تقزززززززي    2وفقزززززززا  ل شزززززززنظ 
عستكى العرماج بزني اجلمزارك والشزرطة 

 ل ب  ك؟ 

  أو طرماج. تكاصظتعا ك عل  ون 

 اجلكا :
 
 

 .19.ألد

 الحل الممكن نقاط الضعد المشتركة السؤال

 زززظ  قززز   الككالزززة اطةاف زززا بالعمزززظ الزززذو 
  ت  بالتعاون عع اجلهاة اآلخر؟ 

بالعمززظ اظشززةك بززني  ال نمززرار أو اطززةا 
 اجلمارك والشرطة.

 

 اجلكا :
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بلدانه  يف  الرشطة  أجهزة  تمكني  يف  اإلنرتبول  دور  يتمثل 
عرب  الجريمة  ملكافحة  معا  العمل  من   192 الـ  األعضاء 
قواعد  اإلنرتبول  ولدى  أمانا.  أكثر  العالم  وجعل  الوطنية 
املجرمني  عن  رشطية  معلومات  تتضمن  عاملية  بيانات 
والجرائم، ويقدم الدعم يف مجايل العمليات واألدلة الجنائية، 
القدرات  هذه  وتُوظَّف  والتدريب.  التحليل  خدمات  ويوفر 
الرشطية يف أنحاء العالم وتدعم ثالثة برامج عاملية: مكافحة 

اإلرهاب، والجريمة السيربية، والجريمة املنظمة والناشئة. 

للجمارك هيئة حكومية دولية مستقلة  العاملية  املنظمة  إن 
مهمتها تعزيز فعالية وكفاءة إدارات الجمارك. وتمثل هذه 
العالم  أنحاء  جميع  يف  جمارك  إدارة   281 اليوم  املنظمة 
العاملية.  التجارة  من  املائة  يف   89 نحو  مجتمعًة  تتناول 
للخربة  العاملي  املركز  العاملية  الجمارك  منظمة  وباعتبار 
الوحيدة ذات االختصاص  الدولية  املنظمة  الجمركية، فهي 
حق،  عن  لنفسها،  تدعي  أن  ويمكن  الجمركية  املسائل  يف 

بأنها من ينطق باسم املجتمع الجمركي الدويل.
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