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SA 8234 

 ملحق

 (3102-3102) الجرٌمة ومنع المخدرات لمكافحة األفرٌقً االتحاد عمل خطة

 التنفٌذ مصفوفة

 

 النواتج األداء مؤشرات التحقق وسائل المخاطر/االفتراضات
 والمدخالت

 ومن المخدرات استعمال من الحد خالل من واالقتصادي االجتماعً ورفاههم أفرٌقٌا فً الناس وأمن صحة تحسٌن  الهدف:
جرائم من بذلك ٌرتبط وما المشروع غٌر االتجار   
اإلقلٌمً الصعٌد على وتقٌٌمها عنها واإلبالغ علٌها واإلشراف األفرٌقً االتحاد عمل خطة إدارة تعزٌز: األول الناتج  

االجتماعات تواتر   
 
 
 
 

 االتصال معلومات قائمة
 والتبادل بالمعنٌٌن
 المنتظم

 

 العمل خطة أمانة تفعٌل 
 الشؤون إدارة فً

 االجتماعٌة

 االتحاد مفوضٌة فرٌق 
  العامل األفرٌقً
 اإلدارات بٌن المشترك

 بمكافحة المعنً
 المخدرات

 

 األساسً الخبراء فرٌق 
 القاري الصعٌد على

 والوطنً واإلقلٌمً
  وضع برامج للشراكات

 والتعاون الفنً
  تموٌل خطط تعبئة

 الموارد

 0.0 الناتج

 مفوضٌة تقوٌة:
 األفرٌقً االتحاد

 من تتمكن لكً
 تنفٌد عملٌة إدارة

 الخطة

 المنشورات برنامج 
 والتقارٌر

 واالستعراضات
 المرحلٌة

 واألنشطة البرامج وضع 
 البرامج تنفٌذ 

 :3.0 الناتج

 األنشطة تحدٌد 
 ووضعها البرامجٌة

 مشتركة بصفة
 بواسطة

 المجموعات
 االقتصادٌة

 والدول اإلقلٌمٌة
 األعضاء

 تقارٌر البحوث عدد زٌادة  المقدمة االستقصاءات  الشركاء مع األفرٌقً االتحاد مفوضٌة تعاون
 المقدمة بالمخدرات الخاصة

 األفرٌقً االتحاد لمفوضٌة

 :2.0 الناتج

 القدرات تعزٌز
 لجمع البحثٌة
 وتحلٌل البٌانات

 ذات االتجاهات
 بالمخدرات الصلة
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 للمعاٌٌر وفقا
 الدولٌة

 لجان لدٌها التً البلدان عدد  اللجان اجتماعات تقارٌر دورٌة بصفة تجتمع اللجان
 القطاعات بٌن مشتركة وطنٌة
 مكافحة بتنسٌق معنٌة

 المخدرات
 بتعزٌز قامت التً البلدان عدد 

 مكافحة تنسٌق لجان
 بإضافات) المخدرات
 غٌر منظمات أو قطاعات
 (ذلك إلى وما حكومٌة

 4.0 الناتج

 وطنٌة لجان تكوٌن
 بٌن مشتركة

 معنٌة  القطاعات
 مكافحة بتنسٌق

 تضم المخدرات
 العدالة من أعضاء
 والقطاعات الجنائٌة

 غٌر والمنظمات
 المعنٌة الحكومٌة

 الصحة بشؤون
 والشؤون

 االجتماعٌة
 وإنفاذ واإلنمائٌة
 وتجتمع القانون،

 منتظمة بصفة
  األعضاء الدول فً المخدرات الستخدام واالجتماعً الصحً لألثر للتصدي األدلة على القائمة بالخدمات النهوض: الثانً الناتج

 السٌاسٌة اإلرادة 
 المٌزانٌة المتوفرة 
 القدرة على البحث 
 التموٌل 

 األولٌة االستقصاءات تقارٌر 
 البحثٌة التقارٌر 

 أجرت التً البلدان عدد 
 األولً االستقصاء

 بٌانات لدٌها التً البلدان عدد 
 واتجاهات أنماط بشأن

 المخدرات استخدام
 بٌانات لدٌها التً البلدان عدد 

 المناعة نقص فٌروس بشأن
 بالمخدرات وعالقته البشرٌة

 جرد لدٌها التً البلدان عدد 
 التدخالت وخدمات لبرامج

 زٌادة عدد البلدان ذات الخدمة 

 :0.3 الناتج

إجراء دراسات 
أولٌة عن 

المعلومات الوبائٌة 
حول انماط 

واتجاهات استخدام 
المخدرات 

وفٌروس نقص 
 المناعة البشرٌة

جرد البرامج  -1
 والخدمات المتاحة

 البلدان التزام 
 المٌزانٌات توفر 
 الفٌنة القدرات توفر 

 منهجٌة وضع 
 لجمع موحدة
 البٌانات وتحلٌل

 الشبكات تقارٌر 

 البٌانات لجمع موحدة منهجٌة صٌاغة 
 وتحلٌلها

 موحدة منهجٌة لدٌها التً البلدان عدد 
 وتنسٌقها البٌانات لجمع

 القدرات لدٌها تتوفر التً البلدان عدد 
 المنهجٌة بشأن المطلوبة

 مراقبة شبكات لدٌها التً البلدان عدد 
 عاملة

 :3.3 الناتج

 وتفعٌل تأسٌس
 مراقبة شبكات

 المخدرات استخدام
 واإلقلٌمٌة الوطنٌة

 البلدان التزام 
 الموارد نقص 

 (والمادٌة والمالٌة البشرٌة)

 الدعوة تقارٌر 
 السٌاسات وثائق 

 العامة
 العالج سجالت 
 االتحاد موقف 

 الموحد األفرٌقً
 ٌتصل فٌما

 بمكافحة بالتوعٌة
 المخدرات

 على السٌاساتٌة الدعوة حمالت عدد 
 المستوٌات جمٌع

 نتائج استخدام عن تبلغ التً البلدان عدد 
 والبرامج السٌاسات وضع فً البحوث

 الخدمات زٌادة عن تبلغ التً البلدان عدد 
   للوقاٌة والعالج المقدمة

 سنوٌا تقرٌرا تصدر التً البلدان عدد 
 المخدرات حالة عن

 :2.3 الناتج

 فً المعلومات نشر
 صانعً أوساط

 والهٌئات السٌاسات
 ومنظمات المهنٌة

 المدنً المجتمع
 والمجموعات

 وعامة المستضعفة
 خالل من الجمهور
 الدعوة حمالت
 اإلعالم ووسائط
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 شحذ وحمالت
 الوعً

 البلدان التزام 
 (والمادٌة والمالٌة البشرٌة) الموارد نقص 

 القطرٌة التقارٌر 
 التقٌٌمٌة التقارٌر 
 معنً عامل فرٌق 

 باالختصاصات
 االجتماعات تقارٌر 
 الشبكات اجتماعات 

 وتقارٌرها

 معاٌٌر وتنفذ تعتمد التً البلدان عدد 
 الحد تراعً والعالج للوقاٌة أخالقٌة
  الجودة من األدنى

 تتاح الذٌن للمرضى المئوٌة النسبة زٌادة 
 الخدمات على الحصول فرص لهم

 متكاملة حزمة تنفذ التً البلدان عدد 
 ٌتصل فٌما والرعاٌة والعالج للوقاٌة

 متعاطً بٌن فٌما المناعة نقص بفٌروس
وتبٌه  الحقن طرٌق عن المخدرات

 المستخدمٌن
 متكاملة حزمة تنفذ التً البلدان عدد 

 المصابٌن وعالج الفٌروس من للوقاٌة
 السجون فً ورعاٌتهم به

 حماٌة تدابٌر لدٌها التً البلدان عدد 
 أكملوا الذٌن والشباب للنساء اجتماعٌة

 (إدماجهم وإعادة) المخدرات من العالج
 ما لمرحلة خطط لدٌها التً البلدان عدد 

 الرعاٌة بعد
 العمل خطة فً النظر إلعادة الدعوة 

 األفرٌقً االتحاد مفوضٌة مؤتمر خالل
  الصحة لوزراء

 من األدنى للحد األفرٌقً االتحاد معاٌٌر 
  المخدرات إدمان عالج

 :4.3 الناتج

 خدمات توفٌر
 استخدام من الوقاٌة

 ومعالجة المخدرات
 وخدمات اإلدمان

 الرعاٌة بعد ما
 شاملة بصورة

 ومتاحة وأخالقٌة
 إلى تستند للجمٌع
 وتراعً األدلة
 االنسان حقوق

 
 وضع 3...0  

 قارٌة خدمات
 والعالج للوقاٌة
 األدنى الحد تراعً

 الجودة من
 

 تنفٌذ 3.4.3 

 مفصلة برامج
 األدلة إلى ومستندة
  والعالج للوقاٌة

 المخدرات من
 

 وضع .3...2

 حزمة وتنفٌذ
 للوقاٌة متكاملة
 والرعاٌة والعالج

 ٌتصل فٌما
 نقص بفٌروس
 بٌن فٌما المناعة
 المخدرات متعاطً

 الحقن طرٌق عن
 األخرى وبالوسائل
 األكثر والسكان
 ونزالء تعرضا
  السجون

 
 إدماج 3...4

 المخدرات متعاطً
 متلقً برامج ضمن

 االجتماعٌة الحماٌة
    الوطنٌة

   البروتوكوالت
 الموجودة

 التقارٌر 

 البروتوكوالت تأسٌس 
 لبدائل  أحكام لدٌها التً البلدان عدد

مع  العامة الخدمة برامج مثل لالعتقال
 نظام اعتماد

 إضفاء 5.3 لناتجا

 المؤسسً الطابع
 برامجبدائل ل على

االعتقال 
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 لمستخدمً
 المخدرات
 للقانون، المخالفٌن

 وجه وعلى
هؤالء  الخصوص

الذٌن ٌرتكبون 
جرائم بسٌطة نتٌجة 

لتعاطٌهم 
 المخدرات

 والمجموعات األعضاء الدول بدعم إبطالها ٌمكن البشرٌة للسالمة تحدٌات من به ٌرتبط وما بالمخدرات االتجار: الثالث الناتج
 لحقوق األساسٌة المبادئ مع تماشٌا المخدرات من والمعروض المشروع غٌر االتجار اتجاهات من للحد اإلقلٌمٌة االقتصادٌة

  القانون وحكم اإلنسان
 السٌاسٌة اإلرادة 
 التموٌل 
 القدرات 
 مساعدتهم وتلقً الشركاء مع التعاون 

 الفنٌة

 السنوي التقرٌر 
 الدول لمنسقً

 األعضاء

 توصٌات وإصدار للثغرات تحلٌل إجراء 
 مساعدة تلقت التً األعضاء الدول عدد 

  التشرٌعات لمواءمة تقنٌة
 جرى التً القطرٌة القانونٌة األطر عدد 

 تحسٌنها
 أطارا طورت التً األعضاء الدول عدد 

 على ذلك فً بما واستراتٌجٌا سٌاساتٌا
 الدولً التعاون صعٌد

 تشغٌلٌة خطة لدٌها التً البلدان عدد 
 

 تعزٌز 0.2 لناتجا

 القانونٌة األطر
 فً والتنظٌمٌة

 مكافحة مجال
 بالمخدرات االتجار

 المرتبطة والجرائم
 به

 السٌاسٌة اإلرادة 
 التموٌل 
 القدرات 

 الرصد تقارٌر 
 الدول من المقدمة

 األعضاء
 المفوضٌة تقارٌر 

 اتجاهات حول
 بالمخدرات االتجار

 االتجاهات بشأن المعلومات تحدٌث 
حول االتجار بالمخدرات  واالنماط

 واتسخدامها
 لمفوضٌة اإلحصائٌة البٌانات قاعدة 

 األفرٌقً االتحاد
 األخطار تقٌٌم مثل للبٌانات مصادرجدٌدة 
 االمم بإجرائها تقوم التً الدراسات 

 واألخرى األكادٌمٌة والمعاهد المتحدة
 المتخصصة

 انتاج: 3.2 الناتج

 واستكمال
 المعلومات

 بما) االستراتٌجٌة
 البحوث ذلك فً

 واالستقصاءات
 البٌانات وجمع
 اتجاهات بشأن
 المخدرات انتاج

 فٌها واالتجار
( منها والمعروض

 مستوى لتحسٌن
 بالقضٌة اإللمام
 القدرة وتعزٌز

 االستجابة على
 انتاج لتحدٌات

 واالتجار المخدرات
 والعرض فٌها

  علٌها والطلب

 السٌاسٌة اإلرادة 
 التموٌل  
 القدرات 

 الرصد تقارٌر 
 الدول من المقدمة

 األعضاء
 الهٌئة  تقارٌر

الدولٌة لمراقبة 
 المخدرات

 واتجاهات تقارٌر 

 المخدرات حول السنوٌة البٌانات توفر 
( مرورها وطرق احجامها) المصادرة
 نوع حسب مصنفة وتصنٌعها وزراعتها

 المخدرة المادة
 المخدرات صفاء حول البٌانات توفر 

 وأسعارها
 على المائة فً 05 فً األخطار تقٌٌم 

 قٌام: 2.2 الناتج

 المراقبة شبكات
  أعاله المذكورة

 المعلومات بتوفٌر
 حول الوبائٌة
  بالمخدرات االتجار
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 االتحاد مفوضٌة
 األفرٌقً

 األمم مكتب تقارٌر 
 المعنً المتحدة

 بالمخدرات
 والجرٌمة

 الخمسة األفرٌقً االتحاد أقالٌم من األقل
 الصعٌدٌن على المبكر اإلنذار نظم 

 صعٌد وعلى الوطنً و اإلقلٌمً
 المحلٌة المجتمعات

 المستجدة بالمخاطر المتعلقة البٌانات 
 والمنشطات السالئف وتحوٌل التزٌٌف)

 (االمفٌتامٌنٌة
 فً المدرجة األعضاء الدول عدد 

  الوبائٌة الشبكات
 والبرامج النوعً التوقٌف إلى القانون إنفاذ انتقال

 مخدرات بحوزتهم الذٌن الموقوفٌن لمراعاة التحوٌلٌة
 الشخصً لالستهالك

 السنوٌة التقارٌر 
 الدول لمنسقً

 األعضاء
 الوكاالت تقارٌر 

 المختصة الوطنٌة
 قوانٌن بإنفاذ

 المخدرات مكافحة
 

 تقارٌر تقدم التً األعضاء الدول عدد 
 :عن

 المصادرة 
 االعتقاالت 
 المحاكمات 
 اإلدانات 
 الجرائم عائدات مصادرة 
 المتبادلة القانونٌة المساعدة 
 وضع المعتقلٌن فً برامج بدٌلة لالعتقال 
  الوطنٌة الوكاالت اجتماعاتتقارٌر 

 مكافحة قوانٌن بإنفاذ المختصة
 المخدرات

: 4.2 الناتج

 لوضع الدعوة
 على السٌاسات

 القارٌة المستوٌات
 واإلقلٌمٌة
 تغطً والوطنٌة

 االتجار مكافحة
 بالمخدرات
 والمخالفات

 بها المرتبطة
 الدولً والتعاون

   التقارٌر
السنوٌة 

لمنسقً الدول 
 األعضاء

  عدد البلدان التً لدٌها استراتٌجٌة
بما فً ذلك زٌادة  لمكافحة المخدرات

 وعً الجمهور وإشراك المجتمع 
 بحمالت التوعٌة  عدد البلدان التً تقوم

 والتخفٌف من حدة الوصمة

: القٌام 5.2الناتج 

بحمالت توعٌة 
جماهٌرٌة 

بمشاركة المجتمع 
المحلً تشمل 

الوقاٌة من 
المخدرات واالتجار 

بها والمخالفات 
 ذلت الصلة 

 تطرحها التً للتحدٌات بكفاءة لالستجابة المؤسسات تعزٌز خالل من البٌانات وجمع البحوث مجال فً القدرات بناء: 4 الناتج

 والعلمٌة الطبٌة لألغراض العقلٌة والمؤثرات المخدرات حركة ولتٌسٌر المشروعة غٌر المخدرات
 

 السٌاسٌة اإلرادة 
 التموٌل  
 القدرات 
  التعاون مع الشركاء وتلقً المساعدة

 التقنٌة منهم

 تقارٌر التقٌٌم 
 تقارٌر التدرٌب 
 تقارٌر األنشطة 
  تقارٌر كل من

اإلقلٌمً المؤتمر 
لرؤساء الشرطة 
 فً شرق أفرٌقٌا
EARPCCO 

المؤتمر اإلقلٌمً و
لرؤساء الشرطة 

 الجنوبفً 
 فرٌقًاأل

SARPCCO 
ومبادرة ساحل 

 عدد البلدان التً قامت بوضع أو إنشاء:

 آلٌة للتعاون المشترك بٌن الوكاالت 
 برامج تدرٌبٌة إلنفاذ القانون 
  الدعاوى القضائٌةبرامج تدرٌبٌة إلقامة 
 بما فً ذلك بدائل  برامج تدرٌبٌة للقضاة

 االحتجاز
  تدرٌب للمجتمع المدنً/مقدمً المساعدة

 القانونٌة 
  عدد البلدان التً لدٌها آلٌات لمكافحة

 الفساد
  عدد البلدان التً لدٌها برامج لحماٌة

 المبلغٌن والشهود 
  المؤتمر اإلقلٌمً لرؤساء محافل

 أفرٌقٌاالشرطة فً شرق 

 تحسٌن: 1.4 الناتج

 العدالة نظام قدرات
فً مجال  الجنائٌة

التحري والمقاضاة 
واتخاذ أي 

إجراءات أخرى 
الجرٌمة للحد من 

المنظمة المرتبطة 
 بالمخدرات
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 غرب أفرٌقٌا
WACI 

EARPCCO المؤتمر اإلقلٌمً و
 فرٌقًاأل الجنوبلرؤساء الشرطة فً 

SARPCCO  ومبادرة ساحل غرب
 WACIأفرٌقٌا 

  زٌادة حاالت المقاضاة الناجحة على
 الصعٌد القاري

البلدان التً لم تتقدم بطلب للهٌئة الدولٌة لمراقبة 
 المخدرات لتسجٌل حصصها

تقارٌر الهٌئة الدولٌة لمراقبة 
 المخدرات

  عدد البلدان التً قدمت طلبا للهٌئة
الدولٌة لمراقبة المخدرات لتسجٌل 

من العقاقٌر المخدرة  متطلباتها
لألغراض الطبٌة والعلمٌة الخاضعة 

 للرقابة الدولٌة
  عدد البلدان المشاركة فً التدرٌب على

اإلشعارات السابقة للتصدٌر المتاح على 
 شبكة االنترنت

: إزالة 3.4الناتج 

المقٌدة الحواجز 
العقاقٌر  لوجود

المخدرة لألغراض 
الطبٌة والعلمٌة 
 الخاضعة للرقابة

 ولٌةالد

عدد الدول األعضاء التً لدٌها   تقارٌر الدول األعضاء 
 التشرٌعات المختصة 

  عدد الدول األعضاء التً لدٌها إطار
 مؤسسً وطنً لمراقبة السوالف

 عدد المختبرات السرٌة التً تم تفكٌكها 

: قدرات 2.4الناتج 

الدول األعضاء فً 
مراقبة السوالف 

 الكٌمٌائٌة
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 التزام البلدان 
  الموارد )البشرٌة والمالٌة والمادٌة نقص

 وما إلى ذلك(

  وجود وثائق
االتحاد األفرٌقً 

الخاصة بالسٌاسات 
 والبروتوكوالت 

  ًتقارٌر البلدان الت
اعتمدت وثائق 

االتحاد األفرٌقً 
الخاصة بالسٌاسات 

 والبروتوكوالت
 تقارٌر البحوث 

  وجود موقف قاري موحد فٌما ٌتعلق
الوقاٌة والعالج ببناء القدرات فً مجال 

 والبحوث والمراقبة
  ًقٌام مؤتمر وزراء االتحاد األفرٌق

المعنٌٌن بمكافحة المخدرات باالعتماد 
الفعلً لوثائق ومعاٌٌر للحد األدنى 
 للوقاٌة والعالج والبحوث والمراقبة

  عدد البلدان التً اعتمدت وثائق
السٌاسات والبروتوكوالت ومعاٌٌر الحد 

عالج والبحوث األدنى للوقاٌة وال
 والمراقبة

  عدد البلدان التً أبلغت عن إدراج
دروس الوقاٌة والعالج من استخدام 

المخدرات فً مناهج المؤسسات 
 التعلٌمٌة

  عدد البلدان التً تبلغ عن دورات
تدرٌبٌة فً الوقاٌة والعالج من استخدام 
المخدرات مقدمة للمؤسسات الحكومٌة 

 وغٌر الحكومٌة المختصة
 دان التً تبلغ عن تنظٌم أنشطة عدد البل

 بحثٌة علمٌة عن استخدام المخدرات  
  عدد الشركاء الذٌن ٌقدمون برامج لبناء

 القدرات فً المجاالت المذكورة اعاله

: وضع 4.4الناتج 

موقف قاري موحد 
فٌما ٌتعلق ببناء 

القدرات فً مجال 
الوقاٌة والعالج 

والبحوث 
 والمراقبة

 
: صٌاغة 0 4.4

موحد  موقف قاري
فٌما ٌتعلق ببناء 

القدرات فً مجال 
الوقاٌة والعالج 

والبحوث 
 والمراقبة

 

: قٌام  3. 4.4

مؤتمر وزراء 
االتحاد األفرٌقً 

المعنٌٌن بمكافحة 
المخدرات باعتماد 

مختلف وثائق 
بروتوكوالت 
ومعاٌٌر للحد 
األدنى للوقاٌة 

والعالج والبحوث 
 والمراقبة

 
: إدراج ....2

دروس الوقاٌة 
والعالج من 

استخدام المخدرات 
فً مناهج 

المؤسسات 
 التعلٌمٌة

      4.4.4: تدرٌب

المؤسسات 
الحكومٌة وغٌر 

الحكومٌة 
المختصة على 

الوقاٌة والعالج 
من استخدام 

 المخدرات 
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      5.4.4  حشد

وتعزٌزالقدرات 
الوطنٌة إلجراء 

بحوث سلٌمة 
علمٌا وإرساء 
 نظام للمراقبة

 التزام البلدان 
  الموارد )البشرٌة والمالٌة والمادٌة نقص

 وما إلى ذلك(

 وجود الوثٌقة 
 تقارٌر التنفٌذ 

 االتحاد االفرٌقً  ءقٌام مؤتمر وزرا
المعنٌٌن بمكافحة المخدرات باعتماد 

موقف قاري موحد بشأن توفر مسكنات 
 األلم

: 5.4الناتج 

االتفاق على موقف 
قاري موحد بشأن 
 توفر مسكنات األلم

 بصورة كافٌة
 


