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 حتوطئة

 
األعضاء رامية إلى دعم الدول الجراءات اإلإن مفوضية االتحاد األفريقي ممتزمة باتخاذ 

 فييا في جيودىا من أجل مكافحة مشكمة المخدرات العالمية.
 

عمل ال( خطة 2017 – 2013تمثل خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات )
ة المقترنة مستمدوضعيا االتحاد األفريقي استجابة لمتحديات الالرابعة التي منقحة ال

أخرى، باالتفاقيات الدولية الثبلث  بمكافحة المخدرات. ولقد استرشدت، من بين أمور
لمكافحة المخدرات واإلعبلنات والمقرر الصاردة سابقا عن الدورات األربع لمؤتمر 

المسؤولية  أاالتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات، مع مراعاة مبد
 المشتركة. 

 
جال مكافحة المخدرات، في ىذا الصدد، تتبع خطة العمل نيجا متوازنا ومتكامبل في م

ق. باطحيث يوفر إطارا متينا لمتصدي لمحد من العرض والطمب معا من خبلل إجراء م
وبينما كانت ممارسات مكافحة المخدرات في افريقيا تميل إلى إيبلء اىتمام أكبر لمحد من 

يبلء  مزيد من االىتمام لمصحة وغيرىا من الالعرض، تقترح ىذه الخطة إعادة التوازن وا 
 العواقب االجتماعية لممخدرات مع إىمال ُنيج إنفاذ القانون.

 
لحجم  اً نظر  2017 – 2013تخص خطة العمل المنقحة لبلتحاد األفريقي الفترة 

وتعقيدات االتجاىات الجديدة لبلتجار بالمخدرات عبر اإلقميم وما ينتج عن ذلك من آثار 
صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية. وعميو، تولي عناية خاصة لبناء القدرات عمى 

ة، متجددالبحث وجمع المعمومات ووضع نظم لمرصد بيدف رصد االتجاىات المتغيرة وال
 ة عمى األدلة والقدرة عمى تقييم فعالية تمك االستجابات.وتقديم استجابات قائم
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تتمثل إحدى المعالم اليامة لخطة العمل الحالية في مصفوفة التنفيذ القائمة عمى تحقيق 
النتائج، مع مجاالت حواصل ونواتج عريضة يتعين تحقيقيا عمى األصعدة القارية 

 عممية تشاورية. واإلقميمية والوطنية، والتي تم وضعيا بتأن في إطار
 

ية أكثر شمولية تستند أساسمرجعية ووثيقة بمثابة خطة العمل  ونومن المتوخى أن تك
التعاون الوطني واإلقميمي والدولي لمتصدي لمشكمة المخدرات  لحشدإلييا الدول األعمال 

 في القارة عمى مدى السنوات الخمس القادمة.
 
 

 سعادة المحامية بيانس بي. جواناس
 الجحتمدعقة نامشؤو مفوضة  
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 امموجز امحتنفقذي
 
يظل االتجار بالمخدرات وتعاطييا يخمفان آثارا تتضر بيا القارة في سياق التغيرات 
االجتماعية واالقتصادية المتسارعة وما يترتب عمييا من عواقب مثل ارتفاع حاالت عدم 

مجموع السكان، ارتفاع معدالت المساواة في الدخل، النسبة الكبيرة التي يمثميا الشباب من 
التحول الحضري، قمة الموارد المخصصة لمعدالة الجنائية، انتشار األسمحة النارية، الحروب 

 والنزاعات األىمية، وكذلك ضعف المراقبة عمى األنشطة اإلجرامية.
 

تتسبب األرباح المجنية من المخدرات في تشوىات في اقتصادات عدد كبير من البمدان 
قية، وفي بعض الدول األشد فقرا، تتجاوز قيمة أنشطة االتجار بالمخدرات الدخل األفري

القومي اإلجمالي لمبمد. كما أن البمدان تتحمل الجزء األكبر من أعباء العواقب السمبية عمى 
 الصحة والتكاليف المقترنة بمكافحة الجريمة ذات الصمة بالمخدرات.

 
ت التي يشكميا االتجار بالمخدرات عبر القارة تحتل ، ظمت التيديدامن الناحية اإليجابية

يجعل استنياض مثل ىذا االلتزام بتعزيز  مماأجندة المجتمع الدولي، في صدارة مكان ال
 التعاون الدولي بغية دعم الجيود اإلقميمية والوطنية الرامية إلى مواجية التحدي أمرا عاجبل.

 
لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن عمى ىذه الخمفية، اعتمدت الدورة الخامسة 

( التي 2017 – 2013لمخدرات )مكافحة امكافحة المخدرات خطة عمل االتحاد األفريقي ل
ترمي كيدف أساسي إلى تحسين صحة الشعوب األفريقية وأمنيا ورفاىيا االجتماعي 

ار بيا والجرائم واالتج لمعقاقيرواالقتصادي من خبلل الحد من التعاطي غير المشروع 
 المقترنة بيا.

 
ترسم خطة العمل الخطوط العريضة ألربعة مجاالت ذات أولوية )النتائج المرجوة( عمى 

 النحو التالي:
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تعزيز عمميات اإلدارة واإلشراف ورفع التقارير وتقييم لخطة عمل اآلتحاد األفريقي  ( أ
 عمى األصعدة القارية واإلقميمية والوطنية؛

   
خدمات القائمة عمى تحقيق النتائج لمواجية اآلثار الصحية واالجتماعية رفع مستوى ال ( ب

 المترتبة عمى تعاطي المخدرات في الدول األعضاء؛
 

التصدي لبلتجار بالمخدرات والتحديات ذات الصمة التي تواجو األمن البشري، وذلك  ( ج
جاىات من خبلل دعم الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لمحد من ات

كل من االتجار غير المشروع بالمخدرات واإلمداد بيا وفقا لممبادئ األساسية لحقوق 
 القانون؛ سيادةاإلنسان و 

 
تعزيز بناء القدرات في مجال البحث وجمع البيانات من خبلل تعزيز المؤسسات  ( د

لبلستجابة بفعالية لمتحديات المتمثمة في المخدرات غير المشروعة، ولتسييل التداول 
 المشروع لممخدرات والمؤثرات العقمية ألغراض طبية وعممية.

 
ل حول المجاالت الرئيسية ذات األولوية في المصفوفة القائمة يمزيد من التفاص توفيرتم 

 عمى تحقيق النتائج مع تحديد واضح لمنواتج واألنشطة والمؤشرات الرئيسية.
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 (3102 – 3102اممخ يات ) ممادراةخطة امعمل 

 
 امخلفقة وامسقدق -0

 
 مي مة  0.0
 
تقوض المخدرات والجريمة والفساد أسس الجيود اإلنمائية في كثير من البمدان.  إن  -1

التي يمثميا الشباب من مجموع  اليامةارتفاع حاالت عدم المساواة في الدخل، النسبة 
السكان، ارتفاع معدالت التحول الحضري، قمة الموارد المخصصة لمعدالة الجنائية، 
انتشار األسمحة النارية، الحروب والنزاعات األىمية، وكذلك ضعف المراقبة عمى األنشطة 

رىا، تغذي أفريقيا أمام الجريمة المنظمة، التي، بدو  أدى إلى إضعاف ذلك كل ،اإلجرامية
الفساد وتتغمغل في األنشطة التجارية والسياسة وتعوق التنمية. كما تعوق الحكم الرشيد 

. ولن يمكن تحقيق تنمية مستدامة ما لم تتم 1يعممون خارج القانون َمنمن خبلل تمكين 
 معالجة ىذه التأثيرات السمبية الناجمة عن األنشطة اإلجرامية.

   
واجو يي ذقع االجتماعي الاتجابة تأخذ في االعتبار الو كانت الحاجة تدعو إلى اس  -2

أفريقيا، مثل الفقر ووباء فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز. وعمى ىذه الخمفية، 
خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة  2008ُأطمقت في يناير 

اليدف األول بعكس  (. وترمي إلى تحقيق ىدفين أساسيين. يتعمق2012 – 2007)
ة في كل من إساءة استعمال المخدرات واالتجار بيا، الجريمة المنظمة، جديداالتجاىات ال

الفساد، اإلرىاب وما يرتبط بيا من التحديات التي تواجو التنمية االجتماعية واالقتصادية 
ي فيتمثل في تحقيق تحسن في الرفاه االجتماعي نواألمن البشري. أما اليدف الثا

 والشخصي لشعوب أفريقيا ومجتمعاتيا.
 

                                                 
1
ٟٚ٘ دساعخ أجشا٘ب ِىزت األُِ اٌّزحذح ٌّىبفحخ اٌجشائُ ٚاٌّخذساد ثّٛجت لشاس اٌّجٍظ االلزظبدٞ اٌجش٠ّخ ٚاٌز١ّٕخ فٟ أفش٠م١ب"، أظش " 

إعزشار١ج١بد رغزٙذف ػٛائك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ اٌزٟ ، ٚلذ ُػ١ٕذ ثزح١ًٍ اٌٛضغ ٚالزشاح 2005، إٌّشٛسح فٟ ١ٔٛ٠ٛ 32/2004ٚاالجزّبػٟ ٚاٌثمبفٟ 

ٓ اٌؼبَ رؼضٜ إٌٝ رفشٟ اٌجشائُ، ِثً االرجبس اٌذٌٟٚ ثبٌّخذساد غ١ش اٌّششٚػخ ٚثبٌجشش ٚاألعٍحخ إٌبس٠خ، اٌجش٠ّخ إٌّظّخ، اٌفغبد فٟ اٌمطبػ١

 ٚاٌخبص، ٚاإلس٘بة ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّّبسعبد اٌزٟ رضش ثبٌحىُ اٌشش١ذ ٚع١بدح اٌمبْٔٛ.
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مماة عن إنجدزات خطة عمل الحتاد  افأريقي  ممادراة اممخ يات ومنع امجيقمة   3.0
(3112 – 3103) 
   

صيغ مشروع مشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومكتب األمم المتحدة لمكافحة   -3
قي لمكافحة المخدرات المخدرات والجريمة بعنوان "دعم تنفيذ خطة عمل االتحاد األفري

("، بيدف رفع مستوى القدرات المؤسسية لمفوضية 2012 – 2007ومنع الجريمة )
االتحاد األفريقي عمى تنفيذ خطة العمل من خبلل رصد وتعزيز وتنسيق التقدم المحرز 

 عمى الصعيد القاري نحو تحقيق األىداف والمقاصد العامة لمخطة.
   

شكل جوىري، قدراتيا الخاصة إلى بفي ىذا الصدد، عززت مفوضية االتحاد األفريقي،  -4
 جانب قدرات شركائيا، مما أدى إلى تحقيق النتائج التالية:

 
  وضعت المجموعات االقتصادية اإلقميمية خططا وبرامج لمكافحة المخدرات

االت الشريكة ت مفوضية االتحاد األفريقي والوكقاموالجرائم ذات الصمة، بينما 
عمل مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية في مجاالت االتجار الطرق بصياغة 

 ، وىي تعمل باستمرار نحو تحقيق ىدف واحد في مكافحة المخدرات.2بالبشر
  ضعت الدول األعضاء، أو ىي بصدد وضع، برامج وطنية متكاممة لمكافحة و

منظمة عبر الوطنية المقترنة بو. االتجار بالمخدرات وتعاطييا، وكذلك الجريمة ال
دولة  31إضافة إلى ذلك، تم تفعيل جيات اتصال وطنية حول المخدرات في 

 في االتحاد األفريقي. عضواً 
  أما عمى مستوى مفوضية االتحاد األفريقي، فقد تم وضع آلية لمتنسيق والتنفيذ

االتحاد األفريقي تضم جميع إدارات مفوضية االتحاد األفريقي المعنية بخطة عمل 
 بغية ضمان تنسيق وتبسيط العمميات والتوصل إلى قرارات رشيدة.

  تحسن فيم ديناميات المخدرات والجريمة من أجل صنع السياسة وتنفيذ البرامج
طبلق آلية رصد لتنفيذ خطة عمل االتحاد 1من خبلل ما يمي:  ( وضع وا 

                                                 
2
 ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ِغ اإل٠ىٛاط ٚاإل٠جبد ٚجّبػخ ششق أفش٠م١ب ٚاٌغٍذن  
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بيانات مفوضية االتحاد  األفريقي؛ إدراج مؤشرات المخدرات والجريمة في قاعدة
( العمل عمى إدرج مؤشرات المخدرات والجريمة في النظام القاري 3األفريقي؛ 

أخبار المخدرات في ( توزيع "4لئلنذار المبكر لمفوضية االتحاد األفريقي؛ 
ثارة نقاش أفريقيا "، وىي رسالة إخبارية ربع سنوية مدارية ترمي إلى التوعية وا 

خدرات ، كما تمثل أداة إنذار مبكر. وقد تم إطبلقيا في أكاديمي حول شؤون الم
 .2011أكتوبر 

 .إعداد الحد األدنى القاري من المعايير لمتعامل مع تعاطي المخدرات 
 

راء المسؤولين عن ز إضافة إلى ذلك، حددت الدورة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لمو  -5
أولوية لتنفيذ خطة عمل االتحاد أيضا مجاالت ذات  3مكافحة المخدرات ومنع الجريمة

 :4عمى النحو التالي 2012 – 2011األفريقي خبلل الفترة 
 

 تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة المخدرات والجريمة؛ 
  مواءمة التشريعات المتعمقة بمكافحة المخدرات بين الدول األعضاء بحمول

 ؛2012
 العقاقير االصطناعية؛ فرض رقابة عمى السبلئف الكيماوية المستعممة في صنع 
 استكشاف الحاجة إلى مرفق قاري لمتدريب عمى عبلج اإلدمان بالمخدرات؛ 
  تعزيز النظام القاري لئلنذار المبكر ليشمل شبكات مكافحة األوبئة وتقييمات

 التيديدات.
 

المفوضية في شراكة مع معيد األمم المتحدة األفريقي لمنع  ت، دخم2011في أكتوبر   -6
عاممة المجرمين واستضافت ممتقى فكريا في كمباال، أوغندا، جمع بين الجريمة وم

المجموعات االقتصادية اإلقميمية وىيئة مكتب الدورة الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي 
لموزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات ومنع الجريمة، والدول األعضاء وخبراء 

                                                 
3
 3122الصادر في يناير  EX.CL/615(XVIII)أجبصٖ ِمشس اٌّجٍظ اٌزٕف١زٞ   

4
( ٌّغأٌخ 2015أػشة اٌّؤرّش أ٠ضب ػٓ رأ١٠ذٖ ٌٍٕذاءاد اٌزٟ رطبٌت ثزخظ١ض ِٛضٛع إحذٜ اٌذٚساد اٌؼبد٠خ اٌمبدِخ ٌٍّؤرّش )٠زُ ػمذ٘ب لجً   

ِىبفحخ اٌّخذساد ِٕٚغ اٌجش٠ّخ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌمبسٞ؛ ٚدػب اٌذٚي األػضبء إٌٝ ِٛاجٙخ اٌؼٕف ضذ اٌّشأح ػٍٝ ٔحٛ حبعُ ِٓ خالي اٌزشش٠ؼبد 

فش٠مٟ ٌّٕغ اٌجش٠ّخ اٌٛط١ٕخ ٚسفغ رمبس٠ش ع٠ٕٛخ ػٓ رٌه؛ ٚإضبفخ إٌٝ رٌه، دػب اٌذٚي األػضبء إٌٝ رمذ٠ُ ِغبّ٘بد ِب١ٌخ إٌٝ ِؼٙذ األُِ اٌّزحذح األ

 ِٚؼبٍِخ اٌّجش١ِٓ ثغ١خ رّى١ٕٗ ِٓ أداء اٌزف٠ٛض اٌّغٕذ إ١ٌٗ.
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راء حول المجاالت ذات األولوية لخطة عمل مختارين وشركاء إنمائيين. وقد تداول الخب
 (.2017 – 2013االتحاد األفريقي )

 
حتنفقذ خطة عمل الحتاد  افأريقي  اول مادراة ر   حتهدمواجهحت  حتحتم امحتا قدت ام   2.0

 (3103 – 3112اممخ يات ومنع امجيقمة )
 

تضمنت خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة طيفا واسعا من   -7
تسبب في توافق محدود  مماتدخبلت تعتمد عمى مجموعة شتى من أصحاب المصمحة، 

حول النيج األكثر فعالية من حيث التكمفة واألكثر إستراتيجية لتنفيذ األنشطة المبينة في 
م القاري لئلنذار المبكر. إضافة إلى الجامعة، مثل النظخطة العمل، خصوصا األنشطة ا

 ذلك، ال تزال ثمة أنشطة غير منسقة داخل المفوضية وبين الشركاء معا.
   

كانت ثمة كذلك تحديات تتعمق بالدعم المالي لترجمة السياسات والقرارات واألطر إلى   -8
لمفوضية ومكتب عمل ممموس. وباستثناء تمويل أولي في إطار مشروع مشترك بين ا

األمم المتحدة لمكافحة المخدرات لممساعدة في التحضيرات، لم تحصل خطة عمل 
االتحاد األفريقي عمى تمويل كاف، األمر الذي حّد من قدرتيا عمى القيام عمى نحو 

 مبلئم بتنسيق ورصد مجمل التنفيذ عمى األصعدة القارية واإلقميمية والوطنية. 
 

قدرات البشرية والمالية غير كافية عمى الصعيد القاري، إلى إضافة إلى ذلك، ظمت ال  -9
قميمية في مجال  جانب غياب تعيين واضح، في بعض األحيان، لجيات اتصال وطنية وا 
مكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مما أدى إلى عدم ورود الردود المبلئمة من الدول 

 األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية.
 

ياغة خطة العمل قائمة عمى تحقيق النتائج بشكل كاف؛ وعميو، فمم لم تكن ص  -10
 تتضمن مؤشرات ومعالم واضحة  لمرصد والتقييم.
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 ر  مجدل اممخ ياتادمقًد ميدية حت  حتواجه اامحتا قدت امادمقة ام 1.0
    
 التجاروعمى الرغم من الجيود المذكورة أعبله، ال يزال إنتاج العقاقير غير المشروعة وا -11

تزايد في تعاطي جميع أنواع كان ىناك . 5بيا وتعاطييا تشكل تحديا متزايدا في أفريقيا
ع و شر مالمخدرات تقريبا خبلل السنوات القميمة الماضية. وبينما يركز اإلنتاج غير ال

لممخدرات في أفريقيا أساسا عمى القنب، ثمة تيديد ناشئ يتمثل في المنشطات 
ا، واالتجار بالعقاقير التي يصفيا األطباء وتعاطييا محّولة أو األمفيتامينية المصنوعة محمي

مزورة، وكذلك السبلئف الكيماوية التي تتضمن مواد خاضعة لمرقابة. إضافة إلى ذلك، 
يتعرض القنب لبلتجار عمى نطاق واسع في جميع البمدان األفريقية، ويتم تيريب كميات 

أوروبا عبر غرب أفريقيا، وثمة دالئل تشير ضخمة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى 
إلى أن بعض بمدان غرب أفريقيا مستخدمة لتخزين الكوكايين ثم إعادة شحنيا فيما بعد 
بكميات قميمة إلى أوروبا. إضافة إلى ذلك، يتم استخدام البمدان األفريقية أكثر فأكثر لشحن 

م أخرى، مع استيداف إقميم شرق الييرويين األفغاني إلى مقاصد نيائية في أوروبا وأقالي
 أفريقيا بشكل رئيسي.

وتزيد الوضع تعقيدا قمة المعمومات المتوفرة، بل وعدم موثوقيتيا، وكذلك محدودية  -12
خيارات العبلج. في بمدان أفريقية عديدة، تفتقر نظم الرعاية الصحية الوطنية إلى الموارد 

ئم، خصوصا فيما يتعمق بمرافق عبلج المالية البلزمة لتمبية طمبات العبلج عمى نحو مبل
عادة تأىيميم.  مدمني المخدرات وا 

   
تصطدم جيود كبح االتجار غير المشروع بالمخدرات أحيانا بعراقيل تتمثل في ضعف  -13

نظم العدالة الجنائية وعدم كفاية التمويل المخصص ليا والمحاوالت الدؤوبة التي تبذليا 
ن ورشوتيم. إضافة إلى ذلك، يمثل مجرمو المجموعات اإلجرامية لتخويف الموظفي

المخدرات أو المتيمون بجرائم المخدرات، بما في ذلك جنايات ىينة، نسبة عالية غير 
 متناسبة في االحتجاز التحفظي أو في السجون في عدد كبير من البمدان.

 
                                                 

5
 ، ػٌّٛخ اٌجش٠ّخ: رم١١ُ اٌزٙذ٠ذاد اٌّزؼٍمخ ثبٌجش٠ّخ إٌّظّخ ػجش اٌٛط١ٕخ2012ِىزت األُِ اٌّزحذح ٌّىبفحخ اٌّخذساد،   

 2010خذساد، اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ١ٌٍٙئخ اٌذ١ٌٚخ ٌّشالجخ اٌّخذساد ٌؼبَ اٌؼبٌّٟ ػٓ اٌّ 2011ِىزت األُِ اٌّزحذح ٌّىبفحخ اٌجش٠ّخ، رمش٠ش    
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   امعواقب امصاقة والجحتمدعقة اممحتيحتبة على حتعدط  اممخ يات ر  اميدية 1.0
 

تشيد أفريقيا أيضا ما يحدث في األقاليم األخرى من التغيرات المتسارعة الوتيرة التي  -14
يتميز بيا تزايد تعاطي المخدرات ، مثل تنامي السكان الشباب في المناطق الحضرية، 
الفقر، عدم االستقرار، التعرض لمعنف، صعوبة ظروف العمل، عبء العمل، 

 ، اإلىمال واالعتداء. االضطرابات النفسية البلحقة لئلصابة
   
تشمل آثار تعاطي العقاقير غير المشروعة عمى المجتمع عواقب صحية سمبية، تأثيرات  -15

عمى اإلنتاجية من الناحية النقدية والتكاليف المقترنة بالجريمة ذات الصمة بالمخدرات، 
التدخين وبينما ال يشك أحد في أن تعاطي العقاقير غير المشروعة والمشروبات الكحولية و 

ة غير مسدودة إلى منع تعاطي المخدرات، ممحيشكل مخاطر ىامة لمصحة، ثمة حاجة 
لى العبلج والرعاية والدعم لمتعاطي المخدرات.  وا 

 
ا ومثيرا لمقمق نحو تزايد تعاطي الييرويين والمخدرات عن جديدتشيد أفريقيا حاليا اتجاىا  -16

خطران لدى متعاطي المخدرات  طريق التمقيح. وقد أصبح التمقيح والتصرف الجنسي
يشكبلن مثار قمق رئيسيا لمصحة العامة نظرا لما ينطويان عميو من المخاطر العالية 
لئلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وفيروسي التياب الكبد الوبائي باء وجيم، 
خصوصا لدى الفئات الميمشة واألكثر تعرضا من السكان. وبينما تساىم اإلصابة 

نقص المناعة البشرية لدى متعاطي المخدرات عن طريق التمقيح في تفشي "وباء بفيروس 
فيروس نقص المناعة البشرية المركز"، ُتعتبر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في 
أفريقيا ناجمة إلى حد كبير عن الممارسات الجنسية المختمطة، حيث إن تعاطي القنب 

منشطات األمفيتامينية من خبلل التناول بطرق غير طرق والييرويين والكراك كوكايين وال
التمقيح، يساىم أيضا في تزايد مخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، خصوصا 

 من خبلل ممارسة الجنس غير المحمي.
 

إضافة إلى ذلك، قد تشمل الوفيات ذات الصمة أو المقترنة بتعاطي العقاقير غير  -17
دة الفتاكة وحاالت االنتحار وحوادث السير الواقعة تحت تأثير المشروعة الجرعات الزائ
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المخدرات، والوفيات لدى متعاطي المخدرات عن طريق التمقيح نتيجة أمراض مثل فيروس 
نقص المناعة البشرية أو اإليدز أو الوفيات الناجمة عن الظروف الطبية المقترنة بتعاطي 

ات التي أعدىا مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات عمى المدى الطويل. وتشير البيان
أن المواد شبو األفيونية مصنفة كأكبر نوع من المخدرات المقترنة بالوفيات إلى المخدرات 

ذات الصمة بالمخدرات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانيا. من جية أخرى، ُيعتبر القنب 
، 2010ة في أفريقيا. وبالنسبة لسنة المادة األكثر انتشارا من بين المواد الخاضعة لمرقاب

معظم الدول األعضاء في أفريقيا بظيور اتجاه متصاعد في تعاطي القنب والمواد  تأفاد
األفيونية، واتجاىات مستقرة في تعاطي الكوكايين والمنشطات األمفيتامينية، باستثناء  وشب

بمدان الساحمية يؤدي إلى غرب أفريقيا، حيث تفيد التخمينات بأن االتجار بالكوكاين عبر ال
التزايد في تعاطي الكوكايين. وتشمل المخدرات األخرى المتناولة بدرجات متفاوتة جازيبان 

 ينية.موكموربرومازين والمنشطات األمفيتا
 

    اإلجيامقة ملجيقمة اممنظمة ر  أريقيقد -امالية امسقدسقة   1.0
 

الحمقة  –يعتبر التعاون بين بعض الموظفين الحكوميين والعصابات اإلجرامية  -18
القانون، وتحقيق  سيادةاإلجرامية، إحدى أكبر العوائق التي تقف في وجو إحبلل –السياسية

حقاق حقوق اإلنسان في أنحاء كثيرة من العالم.  عتبر تالتنمية االجتماعية واالقتصادية، وا 
وشاممة، وتييمن أحيانا عمى الحياة السياسية واالقتصادية المشكمة حادة وعنيفة 

واالجتماعية. تحتاج المنظمات اإلجرامية إلى ىياكل رسمية مشروعة لتسييل أنشطتيا، 
 يوالطريق األكثر شيوعا لمحصول عمى خدمات من ىياكل الدولة تمر عبر تقديم الرشاو 

 قضاء.لمموظفين الحكوميين المسؤولين عن إنفاذ القانون وال
   
يشكل تنامي االتجار بالمخدرات عبر أفريقيا تحديات جديدة لمقارة الشديدة التأثر  -19

باألزمات، خصوصا في غرب أفريقيا، ولمجيود الدولية المضادة لممخدرات، كما أنو يسيل 
من التيديدات لؤلمن الدولي. إن حمقة التواصل بين الجماعات المتجرة  ةظيور أنواع جديد

الفاسدين من الموظفين الحكوميين والعناصر المشتبو في تورطيا في اإلرىاب بالمخدرات و 
في إقميم الساحل والقرن األفريقي ستؤثر عمى األمن الدولي. كما أنيا ستحول مسار 
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القانون وحقوق  سيادةالجيود الجارية الرامية إلى تحسين الحكم واالستقرار السياسي و 
بموغ األىداف اإلنمائية لؤللفية التي تسعى إلى تحقيقيا  اإلنسان وبرامج بناء القدرات بغية

 بمدان عديدة في أفريقيا. 
 

تحولت أفريقيا من موقع عدم التورط في التجارة العالمية لمعقاقير غير المشروعة لتبرز  -20
خبلل السنوات الخمس عشرة األخيرة كطريق عبور رئيسية لمتجارة العالمية لممخدرات. 

مكافحة اإلرىاب في األمم المتحدة أن تيريب الكوكاين من غرب ويعتقد مسؤولون عن 
أفريقيا إلى أوروبا يتنامى ويزداد تعقيدا. وتشير التقديرات إلى أن قيمة تجارة المخدرات 

 مميون دوالر أمريكي سنويا. 800تبمغ اآلن حوالي  اعبر غرب أفريقيا وحدى
 

تتسبب األرباح المجنية من تجارة المخدرات في تشوىات اقتصادات عدد كبير من  -21
البمدان األفريقية. وفي بعض البمدان األشد فقرا، تتجاوز قيمة المخدرات التي يتم االتجار 
بيا الدخل القومي اإلجمالي لمبمد. وتدمر المخدرات أيضا حياة الشباب الذين ليس ليم، في 

اف من التعميم، وىم عاطمون عن العمل، مما يجعميم عرضة لكل من غالبيتيم، مستوى ك
 يرغب في استخداميم إلثارة العنف أو العمل بمثابة نقمة في سمسمة االتجار بالمخدرات.  

 
إن الحدود والسواحل الشاسعة والشفافة في أفريقيا، بما فييا ميابط طائرات سيئة التنظيم،  -22

لقدرات المحدودة عمى إنفاذ القانون، جعمت أفريقيا جنوب ورداءة البنية التحتية لمحكم وا
الصحراء محورا أمثل لمميربين الذين يحاولون الوصول إلى أسواق الكوكايين في أوروبا. 

 جزءوثمة منفذان رئيسيان آخران لممخدرات إلى القارة، ىما الساحل الشرقي ألفريقيا وال
 الجنوبي لمقارة، عبر جنوب أفريقيا أساسا. 

 
تجتمع مواطن الضعف ىذه لتعرض القارة لظيور تيديدات جديدة نسبيا لمسمم واألمن،  -23

إلقميم عمى االستجابة عمى نحو مبلئم آلثار المخدرات واإلرىاب مما يضر بقدرة ا
ة" مسائل جديدة، لكن شأنيا تفاقم في غرب جديدوال تشكل ىذه "التيديدات ال والقرصنة.

 لسنوات األخيرة.أفريقيا والقرن األفريقي في ا
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 (3102 – 3102خطة عمل الحتاد  افأريقي  ممادراة اممخ يات )  -3

 
تأسيسا عمى خطة العمل السابقة وعمى الحاجة إلى التصدي لمتحديات عمى نحو شامل،  -24

( إلى تعزيز التعاون 2017 – 2013سترمي خطة العمل لمكافحة المخدرات المقترحة )
لى مواصمة  إدراج مسائل مكافحة المخدرات في األطر القانونية القاري والدولي، وا 

 والمؤسسية الوطنية.
    

تشمل خطة العمل عممية سياسية تتوخى تطبيق المبادئ التي أقرتيا الحكومات األفريقية  -25
والمؤسسات عمى الصعيد القاري، خصوصا المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومفوضية 

متوقع أن خطة العمل، بعد اعتمادىا، ستتم إجازتيا االتحاد األفريقي وبرامجيا. ومن ال
 .2013خبلل مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في يناير 

 
أن تكون ىو ن القصد من خطة العمل فإإضافة إلى التشديد عمى االلتزام السياسي،  -26

ذات الصمة  تنفيذ وتنسيق ومواءمة السياسات والبرامجنحو ا يإطارا إستراتيجيا موجيا تشغيم
 في القارة.

 
تم اإلقرار بالحاجة إلى تعزيز االستجابات اإلقميمية والدولية نظرا لمطابع العابر لمحدود  -27

 وعبر الوطني الذي تتسم بو الجريمة المنظمة واالتجار بالمخدرات.
 

تعمل خطة العمل بالتآزر مع مبادرات مفوضية االتحاد األفريقي القائمة لمتصدي  -28
لمجمس االتحاد  2015 – 2011المنظمة، مثل الخطة اإلستراتيجية لمفترة لمجريمة 

األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد؛ خطة عمل واجادوجو لمكافحة االتجار بالبشر، 
، وخطتيا التشغيمية المتمثمة في مبادرة مفوضية االتحاد 2006خصوصا المرأة والطفل، 

(؛ إستراتيجية 2050حرية المتكاممة األفريقية )األفريقي ضد االتجار؛ اإلستراتيجية الب
االتحاد األفريقي لمكافحة االنتشار والتداول واالتجار غير المشروع باألسمحة الصغيرة 

في  تو؛ خطة عمل االتحاد األفريقي لمنع اإلرىاب ومكافح2011واألسمحة الخفيفة، 
العالمي والفعال لبلتفاقية ؛ وفريق عمل مفوضية االتحاد األفريقي لمتنفيذ 2002أفريقيا، 
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نتاج وتخزين واستخدام األسمحة الكيماوية، وتدميرىا )االتفاقية حول  حول حظر تطوير وا 
 األسمحة الكيماوية(.

 
تأخذ خطة العمل أيضا في االعتبار ثبلث معاىدات دولية لمكافحة المخدرات تشكل  -29

قاط التالية: )أ( التصنيع أساس النظام الدولي لمكافحة المخدرات، وتركز أساسا عمى الن
عادة التأىيل،  واالتجار غير المشروعين، )ب( منع إساءة استعمال العقاقير، والعبلج وا 

 بية وعممية.ط)ج( مراقبة التداول المشروع لممخدرات والمؤثرات العقمية ألغراض 
 

 امه ف 1.2
   

اعي الخطة في تحسين الصحة واألمن والرفاه االجتم هيتمثل اليدف األساسي ليذ -30
واالقتصادي في أفريقيا من خبلل الحد من تعاطي المخدرات، واالتجار غير المشروع بيا 

 وما يقترن بذلك من الجرائم المنظمة.
   
  )امنحتدئج اممحتوقعة( 6اممجدلت ذات افأوموقة اميئقسقة  3.3

 
فيما يمي المجاالت ذات األولوية الرئيسية )الحواصل المتوقعة( لخطة عمل االتحاد  -31

 األفريقي الحالية لمكافحة المخدرات:
 
تعزيز إدارة خطة عمل االتحاد األفريقي واإلشراف عمييا ورفع التقارير عنيا وتقييميا  (أ 

عمى األصعدة القارية واإلقميمية والوطنية. عمى وجو الخصوص، ينبغي تحقيق النواتج 
 التالية:

 
 تعزيز مفوضية االتحاد األفريقي إلدارة تنفيذ خطة العمل؛ (1
تحديد األنشطة البرنامجية ووضعيا عمى نحو مشترك مع المجموعات االقتصادية  (2

 اإلقميمية والدول األعضاء؛

                                                 
6
 وً ٚاحذ ِٓ اٌّجبالد ِج١ٓ فٟ اٌٍّحك ِغ اٌٙذف ٚاٌحٛاطً ٚإٌٛارج  اٌّزٛلؼخ  
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تعزيز قدرات البحث لجمع البيانات وتحميل االتجاىات ذات الصمة بالمخدرات وفقا  (3
 مع المعايير الدولية؛

ن إنشاء لجان وطنية لتنسيق مكافحة المخدرات بين القطاعات تضم أعضاء م (4
نفاذ القانون  العدالة الجنائية والقطاعات الصحية واالجتماعية واإلنمائية وا 

 والمنظمات غير الحكومية، وتجتمع بانتظام.
 

رفع مستوى الخدمات القائمة عمى تحقيق النتائج لمتصدي لآلثار الصحية   (ب 
 واالجتماعية الناجمة عن تعاطي المخدرات في الدول األعضاء.

 
 من خبلل النواتج الرئيسية التالية: سيتم تحقيق الحصيمة

 
 إجراء دراسات خط األساس؛ (1
 إنشاء وتشغيل الشبكات اإلقميمية والوطنية لمراقبة تعاطي المخدرات؛ (2
توزيع المعمومات عمى صناع السياسة والييئات المينية ومنظمات المجتمع المدني  (3

والحمبلت والفئات المستضعفة والجميور ككل من خبلل القيام بحشد التأييد 
 اإلعبلمية والتوعية؛

دمان المخدرات والعبلج والمتابعة، تكون شاممة، لتنفيذ خدمات  (4 منع تعاطي وا 
 متاحة، مسترشدة باألدلة، وقائمة عمى األخبلق وحقوق اإلنسان؛

إضفاء الصبغة المؤسسية عمى برامج تحويل لمتعاطي المخدرات الخارجين عن  (5
 لجنح.اال عتقالالقانون، خصوصا توفير بدائل 

 
التصدي لبلتجار بالمخدرات والتحديات ذات الصمة لؤلمن البشري من خبلل دعم  (ج 

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لمحد من اتجاىات االتجار غير 
 القانون. سيادةالمشروع  وتخفيض اإلمدادات وفقا لممبادئ األساسية لحقوق اإلنسان و 

 
 خبلل النواتج الرئيسية التالية:سيتم تحقيق الحصيمة من 
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في مجال االتجار بالمخدرات وما يتصل بو من  اتن والسياسنياو تعزيز أطر الق  (1
 منع الجريمة؛

إنتاج وتحديث معمومات إستراتيجية )بما في ذلك البحث والدراسات االستقصائية  (2
من  وجمع البيانات حول اإلنتاج واالتجار غير المشروعين واتجاىات اإلمدادات(

أجل تحسين الفيم وزيادة القدرة عمى االستجابة لتحديات إنتاج المخدرات واالتجار 
 بيا، وطمبيا وعرضيا؛ 

شبكات المراقبة المذكورة تحت قبل المعمومات حول االتجار بالمخدرات من  توفير (3
 الناتج؛

بما القيام بحشد التأييد لوضع السياسات عمى األصعدة القارية واإلقميمية والوطنية  (4
 يغطي منع االتجار بالمخدرات وما يتصل بو من الجرائم والتعاون الدولي؛

والمشاركة المجتمعية بما يغطي منع  ،القيام بتوعية الجميور بناء عمى األدلة (5
 تعاطي المخدرات واالتجار بيا وما يتصل بذلك من الجرائم.

 
يز المؤسسات زيادة بناء القدرات في مجال البحث وجمع البيانات من خبلل تعز  ( د

لتمكينيا من االستجابة بفعالية لمتحديات المتمثمة في العقاقير غير المشروعة، ولتسييل 
 التداول المشروع لممخدرات والمؤثرات العقمية ألغراض طبية وعممية.

 
 بناء القدرات المذكورة من خبلل النواتج الرئيسية التالية:عممية سيتم تنفيذ 

 
الجنائية لتمكينو من التحقيق والمقاضاة، وكذلك اتخاذ  تحسين قدرات نظام العدالة (1

 إجراءات أخرى الحتواء الجرائم المنظمة ذات الصمة بالمخدرات؛
إزالة الحواجز التي تحد من توافر العقاقير الخاضعة لمرقابة الدولية ألغراض عممية  (2

 ية؛بوط
 تحسين قدرات الدول األعضاء عمى مراقبة السبلئف الكيماوية؛ (3
 بناء القدرات عمى المنع والعبلج والبحث والمراقبة؛بموقف قاري فيما يتعمق  تبني (4
 االتفاق عمى موقف قاري فيما يتعمق بتوافر أدوية ضد اآلالم عمى نحو مبلئم. (5



 

 

13 

 

 
 امصعق  اموطن امحتنفقذ على  2.3
 

تظل الييئات الوطنية القائمة لتنسيق مكافحة المخدرات ومنع الجريمة مسؤولة عن   -32
متابعة وتنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي الحالية. وحيثما ال توجد مثل ىذه المؤسسات، 

 إنشائيا.إلى فالدول األعضاء مدعوة 
 

 تشمل ميام ىيئات التنسيق الوطنية ما يمي: -33
 

 ق مكافحة المخدرات بين القطاعات؛إنشاء لجان تشغيمية لتنسي 
  وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية مفصمة مع أىداف ومعالم وأدوار ومسؤوليات واضحة

لجميع أصحاب المصمحة والشركاء اإلنمائيين، وكذلك مؤشرات من خبلل استعمال 
( لمكافحة المخدرات باعتبارىا مبدأ 2017 – 2013خطة عمل االتحاد األفريقي )

 توجيييا؛
  إعداد وتقديم استبيانات ودراسات خط أساس حول المخدرات، وتقارير أوبئة عن

 تعاطي المخدرات والبيانات المتعمقة بالعبلج؛
 إطبلق حمبلت حشد التأييد لمسياسات المتعمقة بالمخدرات؛ 
 اعتماد وتنفيذ حد أدنى من معايير الجودة لمنع تعاطي المخدرات وعبلجو؛ 
 ياسات؛تعزيز أطر القوانين والس 
  توفير الخدمات الوطنية الضرورية وتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني لصالح

 ضحايا المخدرات والجريمة؛
  .)إعداد تقارير مرحمية وطنية نصف سنوية وتقديميا )إلى مفوضية االتحاد األفريقي 

 
 امحتنفقذ على امصعق  اإلقلقم  1.3
 
وتمويل مكتب جية اتصال لمسائل المخدرات تقوم كل مجموعة اقتصادية إقميمية بإنشاء  -34

 والجريمة داخل ىيكميا الخاص.
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 تشمل ميام المجموعات االقتصادية اإلقميمية ما يمي: -35

 
 ( 2013تنسيق ونشر وتعميم خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات–

 ( وتنفيذىا؛2017
  سائل ذات الصمة ومنتظمة مع ىيئات التنسيق الوطنية حول الم مستمرةمشاورات

 بالمخدرات داخل اإلقميم؛
  إعداد تقارير مرحمية إقميمية بالتشاور مع أصحاب المصمحة وتقديميا إلى مفوضية

 االتحاد األفريقي عمى أساس سنوي؛
  تعزيز الشراكات مع اإلقميم بغية ضمان الدعم الفني لمتنفيذ الفعال لخطة عمل االتحاد

 (؛2017 – 2013األفريقي لمكافحة المخدرات )
 .تشجيع الدعم ألنشطة وبرامج المؤسسات اإلقميمية ومنظمات المجتمع المدني 

 
 امحتنفقذ على امصعق  اميديي   1.3
  
ستستمر إدارة الشؤون االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي في تنسيق متابعة وتقييم  -36

تنفيذ خطة العمل عبر القارة. وتجتمع ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء 
المسؤولين عن مكافحة المخدرات بانتظام، وتوفر، بالتعاون مع المجموعة األفريقية في 

 تابعة والتقييم. فيينا، اإلشراف عمى الم
   
 مفوضية االتحاد األفريقي الميام التالية: قومست -37

 
  استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مقررات مؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين

عن مكافحة المخدرات، بما في ذلك التوعية بالحاجة إلى بدء وتنسيق أعمال وبرامج 
المساعدة والمشورة الفنية وشبكات لمدول األعضاء متماسكة لتنفيذ خطة العمل وتقديم 

 في تنفيذ خطة العمل؛
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  إنشاء فريق قاري من الخبراء يتشاور بانتظام حول مختمف المسائل ذات الصمة
 بالمخدرات؛

 حفظ قاعدة بيانات قارية بالمسائل ذات الصمة بالمخدرات؛ 
 .إعداد التقارير ذات الصمة 

 
 قنحتعدونمافأريقي  من قبل امشيادء ام عم حتنفقذ خطة عمل الحتاد      1.3
 

ينبغي لموكاالت الدولية، مثل مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،  -38
والشرطة الدولية )اإلنتربول(، ومعيد األمم المتحدة األفريقي لمنع الجريمة ومعاممة 

يتصل بيا من المجرمين، وغيرىا من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات وما 
تحديات منع الجريمة، أن تستمر في التعاون وتعبئة الموارد والدعم من أجل تنفيذ خطة 

 (.2017 – 2013عمل االتحاد األفريقي )
   
 ع امحتيديقيير  2.3

 
سيتم تقديم تقارير عن حالة التنفيذ، مرة في كل سنتين، إلى مؤتمر االتحاد األفريقي  -39

المخدرات لبحثيا واتخاذ إجراءات بشأنيا، وتقديم توصيات لموزراء المسؤولين عن مكافحة 
 إلى أجيزة صنع السياسة ذات الصمة لبلتحاد األفريقي.

   
 حتعبئة اممواي  3.3

 
سيولى االعتبار الواجب لمطرق التي يتعين اتباعيا لتمويل أنشطة عممية المتابعة عمى  -40

 األصعدة الوطنية واإلقميمية والقارية.
   
اإلجراءات المبلئمة عمى جميع المستويات لضمان تنفيذ خطة عمل االتحاد سيتم اتخاذ  -41

 (.2017 – 2013األفريقي لمكافحة المخدرات )
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 الصة:امخ -2
شراكات عريضة عمى إقامة تنفيذ ورصد خطة العمل الحالية نجاح واستدامة يتطمب  -42

ظ وحف إقامةالدول األعضاء عمى  تشجَّعجميع المستويات. عمى وجو الخصوص، 
 شراكات مع وسائل اإلعبلم ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ال
   
يعتمد التنفيذ الفعمي إلى حد كبير عمى المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول  -43

 األعضاء، بينما يتمثل دور مفوضية االتحاد األفريقي في التسييل والتنسيق والرصد.
 

إن الدول األعضاء، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية وأصحاب المصمحة  -44
أنشطة طمب وعرض المخدرات، وفقا لممجاالت بين وازن ضمان التلى إاآلخرين، مدعوة 

ظروفيا وخصوصياتيا الوطنية، وحالتيا و ذات األولوية الرئيسية المذكورة أعبله لمقارة، 
 البشرية والمالية والوطنية وقدراتيا المؤسسية. اإلنمائية، وكذلك مواردىا

 
إن الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية مدعوة إلى تزويد مفوضية االتحاد  -45

حصاءات موثوق بيا حول تنفيذ المجاالت ذات األولوية بغية  األفريقي بتقارير دورية وا 
 القارة.إعداد التقارير الموحدة عن حالة مكافحة المخدرات في 

 


