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 سوِ تؼبلیث

 : همذهِ

٘مف ٚ إٞيت ؾبظٔبٟ٘بي زض خٟبٖ ٔٗبنط  -9 

ي ٚ حتي ثيٗ إِّّي ٚ تبثيطي وٝ ثط ؾيبؾت ذبضخ

زاذّي وكٛضٞب زاض٘س ثط وؿي پٛقيسٜ ٘يؿت. َيف 

ٚؾيٗي اظ ٔٛيٖٛبت ؾيبؾي، أٙيتي، اختٕبٖي، 

ؾبظٔبٖ ثيٗ  260يف اظ زض زؾتٛضوبض ث ،التهبزي ٚ...

تهٕيٕبت ٚ السأبت ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب ثحسي  .إِّّي اؾت

ٌؿتطزٜ اؾت وٝ حتي اٌط وكٛضي ثرٛاٞس ٞيچ ٌٛ٘ٝ 

اظ تجٗبت ٚ تبثيط ، ساقتٝ ثبقسضٚاثُي ثب ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٘

ايٗ تهٕيٕبت ٚ السأبت، ثسٚض ٘رٛاٞس ٔب٘س. اظ ؾٛي 

ُٔٙمٝ اي ٚ ثيٗ ٍط وكٛضٞبيي وٝ زاضاي ٘مف ٞبي زي

إِّّي ٔتٙٛٔ ٚ ٟٕٔي ٔي ثبقٙس، ٘بٌعيط ثٝ حًٛض 

ط ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٔي پطضً٘ ٚ فٗبَ زض اوث

مف چطا وٝ اٌطٖٕسٜ زيپّٕبؾي يه وكٛض ضا ٘ .ثبقٙس



آفطيٙي زض ٖطنٝ ثيٗ إِّّي ثٛيػٜ تٗبٔالت ثيٗ إِّّي 

چٙس خب٘جٝ ثسا٘يٓ، اضتجبٌ ٚ تٗبُٔ ثب ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ 

إِّّي ٚ ٘مكي وٝ وكٛضٞب زض ايٗ ظٔيٙٝ ايفبء ٔي 

وٙٙس، ٞؿتٝ انّي زيپّٕبؾي چٙسخب٘جٝ وكٛضٞب 

ٔحؿٛة ٔي قٛز ٚ ٔٛفميت زض ايٗ ٖطنٝ، ثيبٍ٘ط  

ٗ إِّّي وكٛضٞب ٚ ٔيعاٖ لسضت ٚ خبيٍبٜ ثي

 .تبثيطٌصاضي آٟ٘ب ثط ضٚ٘سٞبي ٔٛخٛز ثيٗ إِّّي اؾت

ٞٙط اؾتفبزٜ اظ زيپّٕبؾي ٚ فطنتٟب ٚ اؾتفبزٜ   

اظ تٕبٔي ْطفيتٟب خٟت حًٛض فٗبَ ٚ ٔثٕط ثٕط زض 

ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٔتًٕٗ زض ٘ٓط زاقتٗ زٚ 

 ٔي ثبقس : انّي ٞسف 

  زضج ٘ٓطات ٚ زيسٌبٟٞبي ،: ٞسف اَٚالف 

، تهٕيٕبت ٚ ٌعاضقبت،ثيب٘يٝ ٞب ،وكٛض زض اؾٙبز

 ٚاخالؼ ٞبي وٙفطا٘ؿٟب ،٘كؿتٟبلُٗٙبٔٝ ٞبي 

 ٌطٟٚٞبي خغطافيبيي ؾبظٔبٟ٘بي ترههي ٔطثَٛٝ يب



ٔي ثبقس. ٌبٞي زضج حتي يه وّٕٝ يب  شيطثٍ

 ،يب لُٗٙبٔٝ ثيب٘يٝ ،ٌعاضـ، زض يه ؾٙس ،انُالح

 ٘يبظٔٙس ٔبٟٞب تالـ ٚ ضايع٘ي ٚ تحُٕ فكبضٞبي

ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ اؾتفبزٜ اظ تٕبٔي ترههٟب ٚ تٛإ٘ٙسيٟب ٔي 

إٞيت ايٗ ٔؿئّٝ اظ آ٘دب ٘بقي ٔي قٛز وٝ ته  .ثبقس

ٞط خّؿٝ  ته وكٛضٞب يب ؾبظٔبٟ٘بي قطوت وٙٙسٜ زض

َيف ٚؾيٗي اظ ٘ٓطات ٚ زيسٌبٟٞبي  ،يب وٙفطا٘ؽ

ثًٗب ٔتًبز ٚ ٔتٙبلم ضا زاضا ثٛزٜ ٚ ثط اؾبؼ ضٚ٘سٞبي 

اؾبؼ اخٕبٔ ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ثط زض وٝ  ،تهٕيٓ ٌيطي

لبٕ٘ ٕ٘ٛزٖ تٕبٔي قطوت وٙٙسٌبٖ  ،ٌيطز نٛضت ٔي

 .ٔي ثبقس ،٘فٛش ثبال ٚ... ،تالـ ،٘يبظٔٙس ترهم

آقٙبيي ثب ثبض حمٛلي ٚ تىبِيفي وٝ ٞط ٚاغٜ يب انُالح 

زض يه ؾٙس ثيٗ إِّّي ٕٔىٗ اؾت ثط زٚـ زِٚتٟب 

ٔي  زقٛاضزؾتيبثي ثٝ ايٗ ٞسف ضا ثؿيبض  ،ثٍصاضز

 ٕ٘بيس.. 



 : ٌبٖ تالـ ٚ ٔٛفميت ٕ٘بيٙس ،ٞسف زْٚ ة

زض خٌّٛيطي اظ زضج ٘ٓطات ٚ زيسٌبٟٞبي  وكٛضٞب

زض  ذٛزٔربِف ثب ٔٙبفٕ ٚ اٞساف ؾيبؾت ذبضخي 

ٞيبت ثًٗبَ ٌبٞي تٕبْ تالـ  .اؾٙبز ثيٗ إِّّي اؾت

ُٔٗٛف ثٝ ٕٔب٘ٗت اظ زضج يه وّٕٝ،  ،ٕ٘بيٙسٌيٞبي 

ٔتٗ اؾٙبز ٟ٘بيي يب يه پبضاٌطاف يب انُالح زض 

 .ٔجبحث ٚ ٔصاوطات اؾت

اظ ٔؿبئُ ٟٕٔي وٝ زض تٗبُٔ ثب ؾبظٔبٟ٘بي  -2 

ثيٗ إِّّي ثبيؿتي ٔس ٘ٓط لطاض ثٍيطز،آقٙبيي ثب ؾبظ ٚ 

ٕبت زض ؾبظٔبٟ٘بي تهٕيچٍٍٛ٘ي اتربش وبض ٔصاوطات ٚ 

زاقتٗ ٘مف ٔٛثط ٚ تبثيطٌصاضي ثط  .ثيٗ إِّّي اؾت

ب٘ٝ زض ٌطٟٚٞبي ٘يبظٔٙس حًٛض وبضقٙبؾ ،تهٕيٕبت

وؿت ضيبؾت ايٗ ٌطٟٚٞب ٚ ثطذي ٔٛاضز  زضٔرتّف ٚ 

 ،اظ ؾٛي زيٍط اضتجبٌ ٔؿتٕط ٚ ٘عزيه ثب زثيطذب٘ٝ

  .ٔسيطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٟ٘بي ٔصوٛض ٔي ثبقس



يىي اظ ٔكرهٝ ٞبي ٟٔٓ زيپّٕبؾي چٙس  -3 

ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس  ،خب٘جٝ ثٛيػٜ زض ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي

زض زؾتٛض وبض ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب اؾت  ٔٛيٖٛبت ٚ ٔؿبئُ

وٝ ٘يبظ ثٝ تٗبُٔ ٚ افعايف فٗبِيتٟب ٚ ٔصاوطات ثب 

حتي زض ظٔبٖ وبٞف  ،وكٛضٞب ٚ ٔترههيٗ ٔرتّف ضا

 ،ضٚاثٍ زٚ خب٘جٝ وكٛضٞب زض ٖطنٝ ؾيبؾت ذبضخي

وبٞف ضٚاثٍ زٚ  ،وٝ بثسيٗ ٔٗٙ ،افعايف ٔي زٞس

خب٘جٝ زض ثيٗ وكٛضٞب ِعٚٔب  ثبٖث وبٞف تحطوبت 

 ّٕبتيه زض ٖطنٝ ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٕ٘يزيپ

٘يبظٔٙس زيپّٕبؾي فٗبِتطي زض  ،ثّىٝ ثطٖىؽ ،ٌطزز

ايٗ ٖطنٝ ٔي ثبقس. ِصا زضن ٔٛلٗيت وكٛض ٚ زض ٘ٓط 

زاقتٗ تٕبٔي ٔالحٓبت ٚ حؿبؾيتٟبي ٔطثٌٛ ثٝ 

٘يبظٔٙس آقٙبيي ٚ تؿٍّ ثٝ  ،ؾيبؾت ذبضخي وكٛض

ٕبيٙسٌي ٘ٞيبتٟبي ْطائف زيپّٕبؾي ثٛزٜ ٚ ٔؿئِٛيت 

 ضا زٚ چٙساٖ ٔي ٕ٘بيس.



ثبتٛخٝ ثٝ اٞساف ٚ قطح ْٚبيف ٔرتّف  -4 

ٌطچٝ زض يه ضاٞجطز  ،ؾبظٔبٟ٘بي ترههي ثيٗ إِّّي

وّي وؿت حساوثط ٔٙبفٕ، اظ انَٛ ؾيبؾت ذبضخي 

ِٚيىٗ زض ٘حٜٛ تٗبُٔ ٚ  ،ٔحؿٛة ٔي قٛز يوكٛضٞط

ٞٓ چٙيٗ پيكجطز اٞساف وٛتبٜ ٔست، ٔيبٖ ٔست ٚ 

ضت اؾتفبزٜ اظ ضٞيبفت ٞبي ٔتٙبؾت، ثّٙسٔست ٚ يطٚ

جبٌ ٚ ٞٓ چٙيٗ اِٚٛيت تبوتيه ٞب ٚ قيٜٛ ٞبي اضت

ي تبوتيه ٞب، ثبيؿتي اظ قيٜٛ ٞب ٚ ثٙسي اٞساف

ٔرتّف زض خٟت ٘يُ ثٝ اٞساف تٗييٗ قسٜ وكٛض 

 . اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز

پسيسٜ ٔٛاز ٔرسض اظ زيطثبظ تبوٖٙٛ ثٗٙٛاٖ  -5 

ٙيٗ تحٛالت ٚ يه ٔتغيط تإثيطٌصاض ثط ضٚ٘سٞب ٚ ٞٓ چ

تٗبٔالت زاذّي، ُٔٙمٝ اي ٚ ثيٗ إِّّي ثٝ تٟٙبيي يب 

اذيطاَ ثب خسيت ٚ قست ) :زض وٙبض ؾبيط ٔتغيطٞب، ٔب٘ٙس

ثحث تطٚضيؿٓ، خٙبيبت ؾبظٔبٖ يبفتٝ ٚ  (ثيكتطي

پِٛكٛيي ٚ...، ٔٛضز تٛخٝ ٚ ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت. اظ 



يىؿٛ تإثيط ٔؿتميٓ آٖ ثط ظ٘سٌي ٚ ؾالٔت ثؿيبضي اظ 

 ٘ٓط ٌطفتٗ ايٗ قٟطٚ٘ساٖ ٚ اظ ؾٛي زيٍط يطٚضت زض

ٔتغيط زض تٗبٔالت ٚ تحٛالت ُٔٙمٝ اي ٚ ثيٗ إِّّي، 

زيپّٕبؾي زٚ يب چٙس خب٘جٝ ٚ ثُٛض ٌؿتطزٜ تط زض 

ؾُح ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ثبٖث ٌطزيسٜ اؾت: اثٗبز 

ٚ خٛا٘ت ٔرتّف، ٚؾيٕ ٚ ٔتغيط آٖ ثٗٙٛاٖ يه ٖبُٔ 

ٚ اضتجبٌ وكٛضٞب ثب ايٗ تٛخٝ ثٝ ٘مف  ٚ ثب ،ٟٔٓ

ٔٛيٛٔ، زض ؾٝ حٛظٜ تِٛيس، تطا٘عيت ٚ ٔهطف ٚ ٔؿبئُ 

خب٘جي ٔطتجٍ ثٝ آٖ، ثٛيػٜ السأبت ّٔي، ُٔٙمٝ اي ٚ 

ثيٗ إِّّي، تسٚيٗ لٛا٘يٗ ٚ َطاحي اؾتطاتػيٟبي 

ٔرتّف ٚ...، ثرف ٖٓيٕي اظ ؾيبؾت ٞب، السأبت، 

ّّي ضاٞجطزٞب، زؾتٛضوبضٞبي زٚ يب چٙس خب٘جٝ ٚ ثيٗ إِ

 ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زٞس.

ٚ ٞٓ چٙيٗ ثب زض  ،فٛق ُٔبِتثب تٛخٝ ثٝ  -6 

٘ٓط ٌطفتٗ يطٚضت آقٙبيي ثب ضٚ٘سٞب ٚ ٔٛيٕ 

 ٌيطيٟبي ٔرتّف زض زيپّٕبؾي زٚ يب چٙس خب٘جٝ



، ذهٛنب زض ٖطنٝ ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛٔ ٔٛاز ٔرسض

 .ٌطزيسؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي، ٘ٛقتبض حبيط تٟيٝ 

ثرف تحت ٖٙبٚيٗ  زض زٚ ٘ٛقتبض ايٗ -7 

ٚ  "ؾيؿتٓ ثيٗ إِّّي وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض"

تسٚيٗ قسٜ  "ضٚيىطزٞبي ثيٗ إِّّي ٔٛاز ٔرسض"

 ثٝ تٟٙبيي ذٛز، زٚ ثرفيه اظ ٞطٌطچٝ  اؾت.

ٔمسٔٝ اي ثطاي ثرف ؾْٛ ٚ ٌعاضقي ٔؿتمّٙس أب، 

السأبت  ايطاٖ ٚ ٔٛاز ٔرسض: "ٟ٘بيي وٝ تحت ٖٙٛاٖ 

وٝ ثهٛضت  ،قٛز ٔياضايٝ  ،"خبيٍبٜ خٟب٘ي ،زاذّي

 خساٌب٘ٝ ٚ ثب وبضثطز زضٖٚ ؾبظٔب٘ي ٔٙتكط ٔي قٛز.

زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ "الظْ ثٝ شوط اؾت زض ثرف ٔٗطفي 

وٕيؿيٖٛ "٘بٌعيط  ،"ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس

ٔس ٘ٓط لطاض  ٘يع "پيكٍيطي اظ خطْ ٚ ٖساِت ويفطي 

زؾتٛضوبض ايٗ ِٚي ثط٘بٔٝ ٞبي ٔطتجٍ ثب  ،ٌطفتٝ

چٙيٗ ٔهبزيك اضتجبٌ آٖ ثب ٔٛيٛٔ  وٕيؿيٖٛ، ٚ ٞٓ

 ٔٗطفي ٘كسٜ ا٘س.ٔٛاز ٔرسض 



ايٗ ٘ٛقتبض اخٕبال حبنُ تدطثٝ چٙسيٗ   -8 

ؾبِٝ ٘ٛيؿٙسٜ زض حٛظٜ زيپّٕبؾي ثيٗ إِّّي ٔٛاز 

ٚة ٖٕٛٔب اظ  آٖ،رف ٞبي تٛنيفي وٝ ث ٔرسض اؾت

زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس، ضؾٕي ٌبٜ 

ٞيبت ثيٗ  ،ظٔبٖ ُّٔ ٔتحسوٕيؿيٖٛ ٔٛاز ٔرسضؾب

ٚ ٌعاضقٟبي ؾبِيب٘ٝ ايٗ زٚ إِّّي وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض 

ٍ٘بض٘سٜ زض زٚ  تدطثيبت قرهيٚ ٞٓ چٙيٗ ٟ٘بز، 

وكٛضٔبٖ  ٕ٘بيٙسٌي ٔبٔٛضيت ؾٝ ؾبِٝ ثيٗ إِّّي زض

يبززاقتٟبي  ، ٚ٘عز ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي زض ٚيٗ

اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثركٟبي تحّيّي ٘يع  ،قرهي

ثٗٙٛاٖ ًٖٛ ٞيبت ٔصاوطٜ ثطزاقتٟبي ٍ٘بض٘سٜ ثط ٔجتٙي 

ؾيبؾي ٚ ثط٘بٔٝ ٔصاوطات تسٚيٗ ثيب٘يٝ  زضوٙٙسٜ ايطاٖ 

ٚ ؾٙس ٟ٘بيي  2014ثيب٘يٝ ٚظضا ،2009الساْ  ؾبَ 

2016/UNGASS،  ٜاؾت.تسٚيٗ قس 

 



ثیي الوللی وٌتشل سیستن : ثخش اٍل 

 هَاد هخذس

زضايٗ ثرف، اثتسا ٟ٘بزٞبي ٟٔٓ ثيٗ إِّّي  

زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ  "جٍ ثب ٔٛاز ٔرسض ٔب٘ٙس: ٔطت

، ٞيبت ثيٗ إِّّي وٙتطَ ٔٛاز "ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس

ٚ...،  "پيٕبٖ پبضيؽ" ،"وٕيؿيٖٛ ٔٛاز ٔرسض" ،"ٔرسض

 ٔٗطفي قسٜ ٚ ثٝ ٟٕٔتطيٗ وبضٚيػٜ ٞبي آٟ٘ب اقبضٜ ٔي

قٛز. ؾپؽ تبضيرچٝ ٔرتهطي اظ السأبت ثيٗ إِّّي 

ثيٗ إِّّي وٙتطَ ٔٛاز  ؾيؿتٓ"زض خٟت ايدبز 

يبٖ ثرف، فٟطؾت بثيبٖ قسٜ ٚ زض پ، "ٔرسض

وٙٛا٘ؿيٟٛ٘ب، ٔٛافمت ٘بٔٝ ٞب، ثيب٘يٝ ٞبي ؾيبؾي 

زض حٛظٜ ٔٛاز ٔرسض، ثٝ  ٚثط٘بٔٝ ٞبي الساْ ثيٗ إِّّي،

 تطتيت ؾبَ تهٛيت آٚضزٜ قسٜ اؾت. 

 

 



ثیي الوللی وٌتشل هَاد سیستن : اٍل  لفص

 هخذس

تيٗ وٙفطا٘ؽ ثيٗ اظ ظٔبٖ ثطٌعاضي ٘رؿ 

 1،زض قبٍٟ٘بي چيٗ 1909إِّّي ٔٛاز ٔرسض زض ؾبَ 

ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٍ٘طا٘ي  "وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض"ٔٛيٛٔ 

خٟب٘ي ُٔطح قسٜ اؾت. ؾيؿتٓ ثيٗ إِّّي وٙتطَ 

تحت ٘ٓبضت  1920ٔرسض ثتسضيح اظ ؾبَ  ٔٛاز

ٚ ، 2خبٔٗٝ ُّٔ ٞٓ چٙيٗ ٚ ٔدٕٖٛٝ اي اظ وكٛضٞب 

 ت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحستحت ٘ٓبض ،1946پؽ اظ ؾبَ 

 لطاض ٌطفت.

ٖالٜٚ ثط تالقٟبي ا٘دبْ قسٜ ٚ تٟيٝ ٚ تهٛيت  

 ،زض حٛظٜ وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض ٔٗبٞسات ثيٗ إِّّي

ٟ٘بزٞبي ذبني ضا ٘يع ثطاي  ،ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس

پيٍيطي ٚ ٘حٜٛ اخطاي ٔٗبٞسات ٔعثٛض ٚ ٕٞبًٞٙ 
                                                      
1 The International Opium Commission 
2  League of Nations 



ؾبذتٗ تالقٟبي ثيٗ إِّّي ثطاي ٔجبضظٜ ثب ٔٛاز 

ق ٚ وٕه ثٝ پيكٍيطي اظ ؾٛء ٔهطف ٔٛاز لبچب ،ٔرسض

ٔدٕٕ "ثٛخٛز آٚضزٜ اؾت. زض ايٗ ضاؾتب  ،ٔرسض

3ٖٕٛٔي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس
قٛضاي التهبزي ٚ " ،"

زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز "، " 4اختٕبٖي ُّٔ ٔتحس

5ٔرسضُّٔ ٔتحس
6وٕيؿيٖٛ ٔٛاز ٔرسض " ،"

"  ٚ" 

   ٞيبت ثيٗ إِّّي وٙتطَ

7ٔٛاز ٔرسض
ٗ ٟ٘بزٞبي تهٕيٓ ٌيط٘سٜ ٚ اظ ٟٕٔتطي ،"

ِّّٕي ٔٛاز ٔرسض ٔي ٔٛثط زض ؾيؿتٓ وٙتطَ ثيٗ ا

 ثبقٙس. 

                                                      
3 United Nations General Assembly 
4 United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC) 
5 United Nation Office on Drug and Crime 
6 Commission on Narcotic Drugs 
7 International Narcotic Control Board 



ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘بي ترههي زيٍط ؾبظٔبٖ  

ظٔيٙٝ ٔٛاز ٔرسض  ٞطوساْ ثٝ ٖ٘ٛي زض ،ُّٔ ٔتحس ٘يع

يب زض ٔجبحث ٚ السأبت ثيٗ  السأبتي ا٘دبْ زازٜ ٚ

ٝ ٔي ثطاي ٕ٘ٛ٘ فٗبَ ٔي ثبقٙس. ،إِّّي زض ايٗ ظٔيٙٝ

8ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ي "تٛاٖ ثٝ ٘مف 
 .اقبضٜ ٕ٘ٛز "

وبٞف ؾٛء "اؾتبي اٞساف ذٛز  ايٗ ؾبظٔبٖ زض

ضا زض زؾتٛض  ،"ٔهطف ٔٛاز ٔرسض ٚ زاضٚٞبي ضٚاٍ٘طزاٖ

وبض زاقتٝ ٚ َجك وٙٛا٘ؿيٟٛ٘بي ثيٗ إِّّي ٔٛاز 

ٔي تٛا٘س ٔٛاز اٖتيبز آٚض ٚ ٔحطن ؾّؿّٝ  ،ٔرسض

"اَٚ ٔٛاز ٔرسضفٟطؾت ٞبي خس "اٖهبة ضا زض
9 

ثط٘بٔٝ ٔكتطن ُّٔ "، ايبفٝ ٕ٘بيس. ٟ٘بز تبثيطٌصاض زيٍط

                                                      
8 World Health Organization (WHO). 

ؾٝ وٙٛا٘ؿيٖٛ ٟٔٓ ٔطثٌٛ ثٝ ٔٛاز ٔرسض وٝ زض فهُ ثٗسي  9

تٛييحبت ٔفهُ تطي زض ذهٛل آٟ٘ب زازٜ قسٜ اؾت، ثطحؿت 

ٔيعاٖ آؾيت ٚ ذُط ٔٛاز ٔرسض ٚ قيٕيبيي آٟ٘ب ضا زض خساَٚ پيٛؾت 

وٙٛا٘ؿيٟٛ٘ب، زؾتٝ ثٙسي ٚ ٘حٜٛ وٙتطَ يب ٕٖٔٙٛيت آٟ٘ب ضا ٔكرم 

   .ٕ٘ٛزٜ ا٘س



"ٔتحس زضذهٛل ايسظ
ٔي ثبقس وٝ ٕٞىبضي ٘عزيىي 10

 .اضزز  زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحسثب 

ؾبظٔبٖ پّيؽ خٙبيي ثيٗ "ٞٓ چٙيٗ ٔي تٛاٖ ثٝ 

"إِّّي
"ؾبظٔبٖ ٌٕطوبت خٟب٘ي" ،11

ثط٘بٔٝ "، 12

  تٛؾٗٝ ُّٔ

"ٔتحس 
 زض ايٗ ظٔيٙٝ اقبضٜ ٕ٘ٛز. ،ٚ...13

دفتش همبثلِ ثب هَاد هخذس ٍ خشاين هلل 

  94هتحذ

ؾبظي تِٛيس ٚ  ٘رؿتيٗ ٌبْ ثطاي ٔحسٚز 

ٚ زض لبِت تكىيُ  1909زض ؾبَ  ،ٔٛاز ٔرسضٔهطف 

                                                      
10 The Joint United Nations Program on 
HIV/AIDS (UNAIDS). 
11 International Police Organization 
(INTERPOL). 
12 World Customs Organization (WCO). 
13 United Nations Development Program (UNDP). 
14 United Nation Office On Drug and Crime. 



ثطزاقتٝ  "إِّّي ثطيس ٔٛاز ٔرسض ٔدٕٕ ثيٗ"اِٚيٗ 

وٕيؿيٖٛ »: قس. ٘تيدٝ وبض ايٗ ٔدٕٕ ايدبز

پؽ اظ خًٙ خٟب٘ي اَٚ، . ثٛز 15«ّي تطيبنإِّ ثيٗ

ثط اؾبؼ ضٕٞٙٛزٞبي ٔٙسضج زض ٔيثبق  "خبٔٗٝ ُّٔ"

وٕيتٝ ٔكٛضتي زض ذهٛل لبچبق تطيبن ٚ " ،ذٛز

16زيٍط ٔٛاز ٔرسض ذُط٘بن
ز. ايٗ وٕيتٝ ضا ايدبز وط "

زضذهٛل ٔجبضظٜ  ،ْٚيفٝ اضائٝ وٕه ثٝ خبٔٗٝ ُّٔ ضا

 . ثٝ ٖٟسٜ زاقت ،ثب ٔٛاز ٔرسض

يبٖ خًٙ خٟب٘ي زْٚ ٚ تكىيُ پؽ اظ پب 

وٝ اظ  "وٕيؿيٖٛ ٔٛاز ٔرسض"ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس، 

اختٕبٖي ايٗ ؾبظٔبٖ ايدبز  -ؾٛي قٛضاي التهبزي

ثٝ ٔٙٓٛض ٚ ضا ٌطفت  "وٕيتٝ ٔكٛضتي"قسٜ ثٛز، خبي

                                                      
15 International Opium Commission 
16 “Advisory Committee on the Traffic in Opium 
and Other Dangerous Drugs", usually referred 
to as the “Opium Advisory Committee”(OAC) 
was authorized to take over the functions laid 
down in the Hague Opium Convention of 9191. 



، ٔدٕٕ 1990تط زض ؾبَ  ّٖٕىطز ثٟتط ٚ ٌؿتطزٜ

ثط٘بٔٝ " 179/45ٖٕٛٔي ُّٔ ٔتحس زض لُٗٙبٔٝ قٕبضٜ 

17از ٔرسض ُّٔ ٔتحسوٙتطَ ٔٛ
ضا تبؾيؽ وطز.  "

، 1991اظ ؾبَ  "ثط٘بٔٝ وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس"

ٕٞبٍٞٙي وّيٝ الساْ ٞبي ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس ضا ثٝ 

ٔهطف ٚ  ،ٖٟسٜ زاقتٝ ٚ ْٚيفٝ آٖ ثطضؾي ضٚ٘س تِٛيس

لبچبق ٔطثٌٛ ثٝ ٔٛاز ٔرسض ٚ ٞٓ چٙيٗ پيكجطز 

 1992بَ زض ؾ اخطاي ٔٗبٞسات وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض ثٛز.

نٙسٚق ثط٘بٔٝ وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض "ٔدٕٕ ٖٕٛٔي ٘يع

ثب ازغبْ  1997ضا ايدبز وطز. زض ؾبَ  "ُّٔ ٔتحس

ٔطوع "ٚ  "ثط٘بٔٝ وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس"

ٔمبثّٝ ثب ٔٛاز زفتط "، "پيكٍيطي اظ خطْ ثيٗ إِّّي

تبؾيؽ   "خٌّٛيطي اظ خطْ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحسٔرسض ٚ

                                                      
97 United Nations International Drug Control 
Program (UNDCP) 



ٔي  ،پبيترت اتطيف ،ٔمط ايٗ زفتط زض ٚيٗ ،قس

 18ثبقس.

 اّذاف ٍ ٍظبيف:

 ،فتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحسز 

ثٗٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ ٔطوع ٕٞبٍٞٙي ؾيبؾتٟب ٚ فٗبِيت 

ظٔيٙٝ ٔجبضظٜ ثب ٔٛاز ٔرسض  ٞبي ؾيؿتٓ ُّٔ ٔتحس زض

ُٖٕ ٔي  ،ٚ پيكٍيطي اظ خطْ ٚ اخطاي ٖساِت ويفطي

ٗبِيتٟبي ْٚيفٝ انّي آٖ ٕٞبًٞٙ ٕ٘ٛزٖ ف. ٕ٘بيس

ٔجبضظٜ ثب ٔٛاز ٔرسض تٛؾٍ وكٛضٞب ٚ ٞٓ چٙيٗ اخطاي 

تحت ٔمطاضت ثيٗ إِّّي  ،ْٚبيف ٔحِٛٝ ثٝ ايٗ زفتط

وٙتطَ ٔٛاز ٔرسض ٚ لُٗٙبٔٝ ٞبي وٕيؿيٖٛ ٔٛاز 

                                                      
ٔمط اوثط ٟ٘بزٞبي تبؾيؽ قسٜ ؾيؿتٓ ثيٗ إِّّي  وٙتطَ ٔٛاز  98

ٔرسض ٚ ٔحُ ثطٌعاضي ثؿيبضي اظ ٘كؿتٟبي ثيٗ إِّّي ٔطتجٍ ثب 

، زض غ٘ٛ ٚ ثًٗب ٘يٛيٛضن 1979ٔٛيٛٔ ٔٛاز ٔرسض،  تب لجُ اظ ؾبَ 

ثٛز. اظ ايٗ ؾبَ ثٝ ثٗس، ٔمط ٟ٘بزٞبي ٔطثَٛٝ ٚ اوثط ٘كؿتٟبي ٟٔٓ، 

 .ط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زضٚيٗ ٔٙتمُ قسثٝ زفت



ٔي ثبقس. ايٗ زفتط ٞٓ چٙيٗ ثٗٙٛاٖ زثيطذب٘ٝ  ،ٔرسض

 وٕيؿيٖٛ ٔٛاز ٔرسض ٚ وٕيؿيٖٛ پيكٍيطي اظ خطْ

 .بِيت ٔي ٕ٘بيسفٗ  ،ٖساِت ويفطي ٚ

، زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس سبختبس :

 4ايٗ ؾبظٔبٖ، اظ   2002 ؾبَازاضي تحٛالت پيطٚ 

 ثرف خساٌب٘ٝ ثٝ قطح شيُ تكىيُ يبفتٝ اؾت: 

  99الف( ثخش اهَس هؼبّذات 

اٞساف ايٗ ثرف وٕه ثٝ تسٚيٗ ٚ پيٍيطي  

ٙبٔٝ تهٛيت ٚ اخطاي وٙٛا٘ؿيٟٛ٘بي ثيٗ إِّّي ٚ لُٗ

ٞبي ُّٔ ٔتحس زض ظٔيٙٝ پيكٍيطي اظ خطْ، وٙتطَ 

اضائٝ  ٔٛاز ٔرسض ٚ ٔجبضظٜ ثب تطٚضيؿٓ ٚ ٘يع تٟيٝ ٚ

تٛنيٝ ٞبي الظْ ثٝ وكٛضٞب خٟت اخطاي اؾٙبز ثيٗ 

إِّّي زض ظٔيٙٝ ٞبي فٛق ٚ اخطاي ٖساِت ويفطي ٔي 
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ثبقس. ايٗ ثرف ٕٞچٙيٗ يٕٗ ايفبي ٘مف زثيطذب٘ٝ 

زضظٔيٙٝ پيكٍيطي ٚ ٔمبثّٝ  ثطاي ٟ٘بزٞبي ؾيبؾتٍصاض

ٔب٘ٙس وٕيؿيٖٛ پيكٍيطي اظ  ،ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض

ٚ  21، وٕيؿيٖٛ ٔٛاز ٔرسض20خطْ ٚ ٖساِت ويفطي

وٙفطا٘ؿٟبي زَٚ ًٖٛ وٙٛا٘ؿيٟٛ٘بي ٔجبضظٜ ثب خطائٓ 

، ٔؿبٖست ٞبي 22ؾبظٔبٖ يبفتٝ فطأّي ٚ ٔمبثّٝ ثب فؿبز

 فٙي ٚ حمٛلي الظْ ضا ٘يع ثٝ زِٚتٟب خٟت ًٖٛيت زض

اؾٙبز ثيٗ إِّّي فٛق اضائٝ ٔي ٕ٘بيس. قبذٝ پيكٍيطي 

 ايٗ     ٘يع زض حبَ حبيط تحت ٘ٓط 23اظ تطٚضيؿٓ

 ثرف فٗبِيت ٔي ٕ٘بيس. 

 

 

                                                      
20
 Commission on Crime Prevention and 
Criminal Justice (CCPCJ) 
21
 Commission on Narcotic Drugs (CND)   
22
 Conference of the Parties(COP)   
23
 Terrorism Prevention Branch (TPB) 



 24ة( ثخش ػولیبتی

اٞساف ايٗ ثرف اضتمبء آٌبٞي ٞب ٚ تجبزَ  

تدبضت زض ظٔيٙٝ تٛؾٗٝ پبيساض ٚ أٙيت ا٘ؿب٘ي ٚ ٘يع 

ي( زِٚتٟب زض تمٛيت ٚ تؿٟيُ ثط٘بٔٝ ٞبي )تٛؾٗٝ ا

بچـبق ٔـٛاز ل 25ٚضاثُٝ ثب ٔمبثّٝ ثب تِٛيس غيطلب٘ٛ٘ي

ٔرـسض، لبچـبق ا٘ؿبٖ ٚ زيٍط اقىبَ خطائٓ ؾبظٔبٖ 

   يبفتٝ ٔب٘ٙس فؿبز ٚ پِٛكٛيي ٔي ثبقس. 

   26ج( ثخش هذيشيت

ايٗ ثرف زض ظٔيٙٝ ٞبي ٔسيطيت ٔٙبثٕ ٔبِي،  

ٔي فٗبَ  ٔسيطيت ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي ٚ اَالٖبت تىِٙٛٛغيىي

بقس ٚ ثُٛضوّي حٕبيتٟبي ٖٕٛٔي ضا ثطاي اخطاي ث

                                                      
24 Division for Operations 

مىظُر تُلیذاتی ٌستىذ کً خارج از  25

اصُل َ اٌذاف کىُاوسیُوٍا،  ،چارچُب

 طُوذ.تُلیذ می

26Division of Management  



زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز فٗبِيتٟبي زيٍط ثرف ٞبي 

 ثُٕٗ ٔي آٚضز.  ٔرسض ُّٔ ٔتحس

د( ثخش اهَس ػوَهی ٍ تحلیل سیبستگزاسي 

  27ّب

ا٘دبْ تحميمـبت   ، ٖجبضتٙس اظ:اٞساف ايٗ ثرف 

ؾيبؾتٟب ٚ  ثطاي تٛؾٗٝ ٚ اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي اؾتطاتػيه

اٜ وبضٞــبي وٙتــطَ ٚٔمبثّــٝ ثــب خــطْ ٚ ٔــٛاز ٔرــسض، ض

زفتط ٔمبثّـٝ ثـب خـطْ ٚ     اضظيبثي پطٚغٜ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي

تٟيٝ ٚ اضائٝ تٛنيٝ ٞبي ّٖٕي ،  ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس

ــيٗ   ٚ حٕبيــت اظ فٗبِيــت ٞــبي ّٔــي، ُٔٙمــٝ اي ٚ ث

زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٘يع اضتمبء ٚخٟٝ ٚ ّٖٕىطز  ٚ إِّّي،

اظ خّٕٝ اظ َطيك ٕٞىبضي ثـب   ٔتحسٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ 

ــبِي " ــٝ وٙٙــسٜ ٞــبي وٕىٟــبي ٔ "وكــٛضٞبي اضائ
28 ،

ؾبظٔبٟ٘بي غيطزِٚتـي، ؾـبظٔبٟ٘بي    ،ثركٟبي ذهٛني
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 Division for Policy Analysis and Public Affairs  
28 Donors Countries 



ٔاؾؿبت ٔـبِي ثـيٗ إِّّـي     ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ

ايبفٝ ٔي ٕ٘بيس وٝ ثركٟبي فٛق زض ٚالٕ اظ  ٔي ثبقس.

 وـع  ٔط"خـبيٍعيٗ زٚ ثرـف لجّـي يٗٙـي      2002ؾبَ 

"ـطي اظ خطائـٓ ثيٗ إِّّـيپيكٍي
ثط٘بٔــٝ ثـيٗ   "ٚ  29

"ٔٛاز ٔرسض إِّّي ُّٔ ٔتحس ثطاي وٙتطَ
ٌطزيـسٜ   30

 اخطايي ا٘س. ٞط چٟبض ثرف فٛق ثُٛض ٔؿتميٓ ثٝ ٔسيط

يط اخطايـي اظ ؾـٛي زثيطوـُ    ٔـس  .زٞٙـس  ٔـي  ٌعاضـ

 زضٖـيٗ حـبَ،   ٚ ا٘تربة ٔي قـٛز  ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس

  .قسزثيط وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٘يع ٔي ثب  ٔٗبٖٚ

، زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس 

اثتىبضات   ،زضذهٛل ٔٛيٖٛبت ٔطثٌٛ ثٝ ٔٛاز ٔرسض

ز لطاض زازٜ ٛٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔتٖٙٛي ضا زض زؾتٛض وبض ذ

                                                      
29 Centre for International Crime Prevention 

(CICP) 
30United Nations Drug Control 
Program(UNDCP)  



ثٗٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ اقبضٜ  ،اؾت وٝ ثٝ ٔٛاضز ظيط

 وطز: 

زفتط ٔمبثّٝ ثب  99اي هٌغمِّبي ثشًبهِ :  الف 

هٌبعك هختلف ثشاي  ُّ ٔتحسخطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ٔ

زض خٟت ٍٕٞطايي ُٔٙمٝ اي ٚ ترههي  : خغشافیبيی

ؾبظي ٔٛيٖٛبت ٔطثَٛٝ ٚ ٕٞبٍٞٙي السأبت ُٔٙمٝ 

الساْ  ،زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس ،اي

 ،فطيمبايٗ زفتط زض آثط٘بٔٝ ٞبي ُٔٙمٝ اي بز دثٝ اي

ٚ اظ  هٚ پبؾيفي قطق آؾيب ،قطق اضٚپب ،آٔطيىبي التيٗ

اي افغب٘ؿتبٖ ٚوكٛضٞبي  ثط٘بٔٝ ُٔٙمٝ " ،ٟٕٔتطٕٞٝ 

"ٕٞؿبيٝ
 .ٕ٘ٛزٜ اؾت 31

ثط٘بٔٝ ُٔٙمٝ اي "الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ  

ؽ اظ ٔستٟب ثحث ٚ پ ،"افٗب٘ؿتبٖ ٚ وكٛضٞبي ٕٞؿبيٝ

وكٛض  8زض ٔطاؾٕي ثب حًٛض ٔمبٔبت ٔؿئَٛ  ،ضايع٘ي

                                                      
31 Regional program 
32 32 Regional program for Afghanistan and 
nieghbouring countries  



زفتط ٔمبثّٝ ٚلت  ٔسيط اخطايئُٙمٝ ثٝ تهٛيت ضؾيس. 

وٝ  زاقت:تإويس  ،خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس ثب

ثط٘بٔٝ ٔعثٛض، ثٝ ز٘جبَ ايدبز چبضچٛثي ضاٞجطزي ثطاي 

ٞبي وكٛضي ايٗ زفتط ثٛزٜ ٚ ٘ٝ تٟٙب ثٝ ز٘جبَ  ثط٘بٔٝ

پبؾري ٕٞبًٞٙ ٚ ٘كإت ٌطفتٝ اظ ُٔٙمٝ زض لجبَ 

ؾبظ   ثبقس، ثّىٝ ظٔيٙٝ ٔٛيٛٔ لبچبق ٔٛاز ٔرسض ٔي

إِّّي زض  اي ٚ ثيٗ ٖ ُٔٙمٝتط ثبظيٍطا  ٕٞىبضي ٘عزيه

. زض ٚالٕ زض ايٗ چبضچٛة، اظ تٕبٔي اؾتايٗ ٖطنٝ 

وكٛضٞبي ًٖٛ ثط٘بٔٝ ذٛاؾتٝ قسٜ وٝ فٗبِيتٟب ٚ 

ّٖٕيبت ذٛز ضا زض ٔمبثّٝ ثب ٔٛاز ٔرسض ثب السأبتي 

ٔطوع  "ٕٞبًٞٙ ٔيبٖ  تجبزَ اَالٖبت ٔاثط ٚ :ٕٞچٖٛ

 اي آؾيبي ٔطوعي ٚ ٕٞبٍٞٙي ُٔٙمٝ اَالٖبت
33

(CARICC) " ٚ" ٝٔضيعي ٔكتطن  ٚاحس ثط٘ب

(JPC)"،  اضتمب زٞٙس. ٕٞچٙيٗ يىي اظ ٘مكٟبي

تؿٟيُ ٌؿتطـ  "اي،  وّيسي ايٗ ثط٘بٔٝ ُٔٙمٝ
                                                      
33 Central Asia Regional Information and 
Coordination Centre   



ٕٞىبضي زض ظٔيٙٝ خطيبٟ٘بي ٔبِي ٔطتجٍ ثب ٔٛاز 

اؾت وٝ ثب ايٗ وبض، اظ ٔٙبفٕ ٚ زضآٔسٞبي  "ٔرسض

 ٞبي ٔدطٔب٘ٝ وبؾتٝ ذٛاٞس قس. قجىٝ

وٌتشل " ،ًی هبًٌذة: ثشًبهِ ّبي خْب 

94وبًتیٌشّب 
"...ٍ ،  

                                                      
34 The UNODC-WCO Container Control 
Programme (CCP) 
More than 414 million containers move around 
the globe by sea every year, transporting 14 per 
cent of the world's cargo. Most carry licit goods, 
but some are being used to smuggle drugs, 
weapons, even people .The situation poses a 
very real and serious threat to the security of 
the international trade supply chain that is 
critical for sustainable development. The 
UNODC response is the UNODC -WCO Container 
Control Programme (CCP), already 
implemented in Benin, Cape Verde, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Ghana, Pakistan, Panama, 
Senegal, Togo and Turkmenistan. The Container 
Control Programme, launched in 1443, was 
developed jointly by UNODC and the World 
Customs Organization (WCO) to assist 
Governments to create sustainable enforcement 
structures in selected sea ports in order to 



دفتش همبثلِ ج: ايدبد دفبتش وشَسي ٍ هٌغمِ اي 

، زض ٔٙبَك ثب خشم ٍ هَاد هخذس هلل هتحذ

ٔرسض زض آٟ٘ب اظ إٞيت  ٔٛاز ٚوكٛضٞبيي وٝ ٔٛيٛٔ

زفتط ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ثباليي ثطذٛضزاض اؾت، ٔب٘ٙس زفتط 

پبوؿتبٖ،  زضافغب٘ؿتبٖ، ايطاٖ، ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس

ٔىعيه، وّٕجيب، ٘يدطيٝ ٚ زفبتط  ، ثِٛيٛي،يبٕ٘بضٔ

 ،غطة آفطيمب ،قطق آفطيمب ،ُٔٙمٝ اي، آؾيبي ٔطوعي

 .زفتط ُٔٙمٝ اي تبيّٙس ٚ...

: چبح ٍ اًتشبس گضاسشْبي خْبًی ٍ هٌغمِ اي ٍ ز

زفتط ٌعاضـ ؾبِيب٘ٝ  ،تخصصی دس حَصُ هَاد هخذس

ٕتطيٗ ٔٙجٕ ٟٔ ٔمبثّٝ ثب خطْ ٚ ٔٛاز ٔرسض ُّٔ ٔتحس

 خٟب٘ي زض حٛظٜ آٔبض ٔطتجٍ ثب ٔٛاز ٔرسض اؾت. 

                                                                                    

minimize the risk of shipping containers being 
exploited for illicit drug trafficking, 
transnational organized crime and other forms 

of black market activity.(www.unodc.org) 

http://www.unodc.org/


95پیوبى پبسيس
  

ثٝ ٔٙٓٛض ٔمبثّٝ ثب لبچبق ٔٛاز ٔرسض تِٛيسي  

، بِٝ ضٚ٘سي ضٚ ثٝ تعايس زاقتٝ اؾتافغب٘ؿتبٖ وٝ ٞطؾ

ٔؿيطٞبي ٔٛاز  "زض وٙفطا٘ؽ ثيٗ إِّّي زضذهٛل

ؾبَ ٔي   22وٝ  "اظ آؾيبي ٔطوعي ثٝ اضٚپب ٔرسض

 "پيٕبٖ پبضيؽ "اثتىبضفطا٘ؿٝ ثطٌعاض قس؛ زض  2003

. ٞسف اظ ايٗ اثتىبض تالـ ثطاي ٕٞبٍٞٙي ايدبز ٌطزيس

السأبت، تٕطوع ؾيبؾتٍصاضيٟب ٚ ٞسفٕٙس ٕ٘ٛزٖ 

ٝ ثب لبچبق فٗبِيتٟب ٚ وٕه ٞبي ٔبِي ٚ فٙي ثطاي ٔمبثّ

ٞبي آٖ ٚ ٞٓ چٙيٗ ٔٛيٛٔ ٔٛاز ٔرسض ٚ پيف ؾبظ

ثب ٔٙكبء ٘بقي اظ لبچبق ٔٛاز ٔرسض  پِٛكٛيي

ٕٞىبضيٟبي ٔطظي ٚ تجبزَ اَالٖبت  ،افغب٘ؿتبٖ

اثتىبضات زضٖٚ پيٕبٖ  .ٔي ثبقسّٖٕيبتي زض ايٗ ظٔيٙٝ 

افغب٘ؿتبٖ ٚ ،اثتىبض ؾٝ خب٘جٝ ثيٗ ايطاٖ"ٔب٘ٙس  ،ٔصوٛض

 ،ٕٞىبضي ؾٝ خب٘جٝ ثيٗ افغب٘ؿتبٖ"، ٚ "پبوؿتبٖ 

                                                      
35 Paris Pact 


