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 :تنفيذيالممخص ال

ىذا ىك التقرير األكؿ عف التقدـ المحرز في تنفيذ خطة عمؿ االتحاد األفريقي لمكافحة 
كيستند إلى أحدث  2014-2013(. كيشمؿ التقرير الفترة 2017-2013المخدرات )

دكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء كعمى المعمكمات التي قدمتيا ال
إلى مفكضية االتحاد األفريقي.  كالجريمة المخدراتباألخص مكتب األمـ المتحدة المعني 

االستبياف المرسؿ إلى جميع الدكؿ األعضاء في لردكد عمى كيستمد بدرجة كبيرة مف تحميؿ ا
ان في كقت تجميع ىذا التقرير د( ر 34أربعة كثالثكف ) االتحاد األفريقي. كتـ تمقي ما مجمكعو

استبيانان تـ إرسالو إلى جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي. كىذا يشكؿ  54مف بيف 
البمداف التالية: الجزائر، أنجكال، لردكد مف ( بالمائة. كتـ تمقي ا63ثالثة كستيف )رد تبمغ نسبة 

بكركندم، الرأس األخضر، جزر القمر، ككت ديفكار، مصر، بنيف، بكتسكانا، بكركينا فاسك، 
إرتريا، الجابكف، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، مالكم، مالي، مكريشيكس، مكزمبيؽ، 

، تنزانيا، سكازيالندناميبيا، النيجر، نيجيريا، ركاندا، السنغاؿ، سيشيؿ، جنكب أفريقيا، السكداف، 
تـ أيضان استخداـ مصادر أخرل مف قبيؿ التقارير الكاردة مف مكتب . ك تكجك، زامبيا كزيمبابكم

 األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة كلجنة غرب أفريقيا لمكافحة المخدرات كالجريمة.
 

 تفشي( في سياؽ 2017-2013لمكافحة المخدرات ) االتحاد األفريقي عمؿ خطة ُكضعت
، كىي إطار استراتيجي تعاطي المخدرات في القارةك  المنظمةكالجريمة  المخدراتبتجار اال

التعاكف بيف الدكؿ األعضاء  ديطكتك  ،كشامؿ ُيسترشد بو في كضع سياسة المخدرات في القارة
 عمى مدل فترة الخمسعمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية لمكاجية مشكمة المخدرات 

كلية المشتركة، شراكات كاسعة النطاؽ بأدكار بركح مف المسئالمفكضية،  قامتأسنكات المقبمة. 
ذات   خطة العمؿ تقدما ممحكظا في جميع المجاالت رزتحأمختمفة مف أجؿ تيسير تنفيذىا، ك 

 :التالية األكلكية
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 عات االقتصادية ك جممزيز قدرات التنسيؽ في االتحاد األفريقي كعمى مستكل التع
 عرفة. اإلقميمية كالدكؿ األعضاء مع تحسيف قاعدة الم

 في القارة  (اإلدماف) المخدراتعتماد عمى اال كضع حد أدنى لمعايير قارية لجكدة عالج
الكقاية مف اإلدماف كتحسيف الحصكؿ عمى لى إتتبناىا اآلف الدكؿ األعضاء الساعية 

ألدلة كأخالقية كتحتـر حقكؽ اكمدعكمة بالعالج كالرعاية أثناء النقاىة بطريقة شاممة 
 اإلنساف.

 لمكافحة تجارة المخدرات كتحديات األمف البشرم أطر قانكنية كسياسات  تأسيس
 مف أجؿ التصدمحاجة إلى التحديث الالمتعمقة بيا في كثير مف البمداف رغـ كجكد 

العابرة كالتعامؿ مع األشكاؿ الجديدة مف الجرائـ المنظمة تجارة المخدرات الشامؿ ل
لمدكؿ األعضاء لتعزيز  دعـ كاسع النطاؽ تـ تقديـ ،. عالكة عمى ذلؾحدكد الكطنيةلم

قدرات أنظمة العدالة الجنائية في مجاالت التحقيؽ كالمالحقة ككضع إجراءات محاصرة 
الجرائـ المرتبطة بالمخدرات. تـ إحراز تقدـ جيد في إزالة الحكاجز التي تحد مف تكفير 

ة كالعممية كخاصة المستخدمة في األغراض الطبيك الدكلية  مرقابةالعقاقير الخاضعة ل
المكقؼ المشترؾ لمفكضية االتحاد األفريقي حياؿ أدكية معالجة األلـ التي عف طريؽ 

 لكزراء الصحة خالؿ مؤتمر االتحاد األفريقيتنتشر عمى نطاؽ كاسع كالذم اعتمده 
 . 2013السادسة المنعقدة في ابريؿ 

  عمى طمبالف يركز عمى الحد متعزيز نيج متكازف كشامؿ لمكافحة المخدرات 
مدادىا ككذلؾ ضماف تكفر المكاد الخاضعة لمرقابة المخدرات ك  لألغراض كالمستخدمة ا 

الطبية كالعممية، بما في ذلؾ في حاالت الطكارئ كالنزاعات، مع تقميؿ االستخداـ غير 
 المشركع لممخدرات كالمؤثرات العقمية.
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 ن تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقيعتقرير مرحمي 

 (5135-5131حة المخدرات )لمكاف

 
 مقدمة: .3

 خمفية:ال 3.3
في  (2017-2013خطة عمؿ االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات )تـ إطالؽ أ .1

كىي إطار الجديدة المرتبطة بمكافحة المخدرات،  استجابة لمتحديات 2013يناير 
 ديط، كتك استراتيجي كشامؿ ُيسترشد بو في كضع سياسة المخدرات في القارة

التعاكف بيف الدكؿ األعضاء عمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية لمكاجية 
 .عمى مدل فترة خمس سنكاتمشكمة المخدرات 

خطة  (2017-2013عمؿ االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات ) تمثؿ خطة .2
ة الجديدة المرتبط استجابة لمتحدياتضعيا االتحاد األفريقي يالعمؿ الرابعة التي 

دكلية  اتفاقياتضمف أشياء أخرل عمى ثالث  ،بمكافحة المخدرات، كتعتمد
السابقة الصادرة عف مؤتمر  مقرراتلمكافحة المخدرات كعمى اإلعالنات كال

 تبادلةالمعنييف بمكافحة المخدرات مع أخذ المسئكلية الم لمكزراء االتحاد األفريقي
 االعتبار. فيكالمشتركة 

ة يتحسيف الصحة كاألمف كالرفاى فيي لخطة العمؿ ىذه األساس تمثؿ اليدؼي .3
بالحد مف استعماؿ المخدرات غير  ةب األفريقيك االجتماعية كاالقتصادية لمشع

 ةكمتكامم ةمتكازن ربةيا كالجرائـ المرتبطة بيا، كىي تتبع مقابكاالتجار  المشركعة
 لمكافحة المخدرات كتقدـ إطارا صمبا لتخفيض كؿ مف العرض كالطمب

كالمستخدمة لألغراض ككذلؾ تكفر المكاد الخاضعة لمرقابة  باإلجراءات المناسبة
 الطبية كالعممية.
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 األكلكية التالية:ذات ( 4)الرئيسية األربعة  المجاالتتحدد خطة العمؿ  .4
تقكية قدرة كالتقييـ عمى مستكل القارة: رفع التقارير )أ( اإلدارة كالرقابة ك  

 تنفيذ خطة العمؿ بنجاح.االتحاد األفريقي عمى 
الصحية كاالجتماعية السمبية لممخدرات غير  اآلثار)ب( مكاجية  

المشركعة: دعـ الدكؿ األعضاء في تنفيذ تدخالت شاممة ممتزمة بحقكؽ 
استعماؿ المخدرات كالكقاية مف سكء استخداميا كمف نتائجيا اإلنساف في 

كاستخداـ العقاقير الصحية كاالجتماعية بما في ذلؾ معالجة اإلدماف 
كمعالجة المصابيف  بشريةالمرتبطة بالكقاية مف فيركس نقص المناعة ال

 كرعايتيـ.
المخدرات كالتحديات المرتبطة بيا فيما يتعمؽ باألمف ب)ج( مكافحة االتجار 

الحد عات االقتصادية اإلقميمية في ك جممالبشرم: دعـ الدكؿ األعضاء كال
كخفض العرض طبقا لمبادئ المشركعة  االتجاىات نحك التجارة غيرمف 

 حقكؽ اإلنساف األساسية كسيادة القانكف.
تقكية قدرات )د( بناء قدرات المؤسسات كاآلليات القارية كاإلقميمية كالكطنية: 

المؤسسات القارية كاإلقميمية كالكطنية عمى التصدم بفاعمية لمتحديات التي 
قكية أداء مؤسسات العدالة تفرضيا المخدرات غير المشركعة بما في ذلؾ ت

 الجنائية.
 (EX.CL/DEC.743(XXII))في مقرره رقـ المجمس التنفيذم لالتحاد األفريقي حدد . 5

المجاالت األربعة ذات األكلكية خمسة أنشطة كىك ينظر في  .3102الصبدس فٍ َىبَش 
الخطة كىي: تنفيذ األكلييف مف تنفيذ  فاسنتاليجب القياـ بيا خالؿ رئيسية 

المخدرات الخاضعة لمرقابة كالحصكؿ عمى أدكية كحد مف ريقي الملمكقؼ األفا
كاعتماد ، كتنفيذ الحد األدنى القارم لمعايير جكدة عالج اإلدمافمعالجة األلـ، 

الجرائـ إلى برامج  سياسات تيدؼ إلى تكجيو العائد مف المخدرات المصادرة في
كالرقابة مكافحة الكتقكية بحكث الطمب عمى المخدرات كعالج اإلدماف، الحد مف 
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يا، كتيسير التدريب عمى معالجة اإلدماف في بكسكء استخداـ المخدرات كاالتجار 
 القارة.

 
 :1سياق العمل والتحديات 5.3
آثار االتجار في المخدرات كالبشر كاألسمحة ككذلؾ الجريمة المنظمة ال تزاؿ  .6

مف أجزاء أفريقيا، كيتفاقـ ىذا  التنمية االجتماعية كاالقتصادية في كثيرتعيؽ 
كالثكرات مثؿ تمؾ  ،اعات الداخميةنز كال ،عكامؿ كثيرة منيا الحركب ضع إجراءالك 

كأكجو الضعؼ في األنظمة االجتماعية كنظـ العدالة  التي شيدىا شماؿ أفريقيا
الجنائية الكطنية، كالفساد، كمحدكدية فرص الشباب، كالتبايف في مستكيات 

عكامؿ تييئ الكضع النتشار أنشطة الجريمة المنظمة في المنطقة.  الدخؿ، ككميا
كانت شبكات تجارة المخدرات الدكلية تستخدـ أفريقيا خالؿ  ،عالكة عمى ذلؾ

تتمتع لنقؿ المخدرات كتخزينيا عمى نطاؽ كاسع.  السنكات القميمة الماضية معبران 
عمميات اإلنتاج  عصابات الجريمة المنظمة ىذه بمركنة كابتكارات كبيرة في

 كالتكزيع، 
بدليؿ  منشطات األمفيتامينيةتكجد في أفريقيا أسكاؽ جديدة لم ،فضال عف ذلؾ . 7

في جميع  فيتامينيةممنشطات األتنكع السالئؼ كالمصادرات كتصنيع الالزيادة في 
منشطات المناطؽ رغـ أف نيجيريا ىي الدكلة الكحيدة التي أعمنت رسميا تصنيع ال

لسالئؼ باىناؾ زيادة في االتجار في الكاقع بطريقة مشركعة.  تامينيةأمفيميثال
فيدريف في أفريقيا كقد صكدرت كميات منيا في بنيف كبتسكانا كككت يكخاصة اإل

كفقان  .2كناميبيا كنيجيريا كزيمبابكم اكجميكرية الككنغك الديمقراطية كغينيديفكار 
السالئؼ، تـ تحديد البمداف  لممعمكمات المقدمة عف طريؽ نظاـ اتصاؿ حاالت

: إثيكبيا، 2013التالية بأنيا منخرطة في حاالت تـ اإلبالغ عنيا منذ ديسمبر 
                                                           

1
 بلمخذساد وسىء استؼمبلهب ثل المقصىد هى تسلُظ الضىء ػلً االتجبهبد الهبمخ.ثلُس المقصىد مه هزا الجزء أن َكىن تحلُال شبمال لمىقف االتجبس   

2
 INCB (3102)تقشَش الهُئخ الذولُخ لمشاقجخ المخذساد   
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كينيا، مالكم، مكزمبيؽ، نيجيريا، جنكب أفريقيا، جميكرية تنزانيا المتحدة 
كزيمبابكم، مع ذكر إثيكبيا كمالكم كجنكب أفريقيا بأنيا ىي بمداف الكصكؿ 

 ىا اليند.أالتي منش كشبيو اإليفيديريف لشحنات اإليفيديريف
الربح الدافع األساسي لتجارة المخدرات، كتقدر عائدات تجارة المخدرات يعتبر  .8

مميار دكالر أمريكي كىذه المبالغ تستدعي كجكد نمكذج  322العالمية بحكالي 
تمبية الطمب غير قياـ بفعاؿ إلدارة األعماؿ كالتمكيؿ يضمف استمرارية ال

ما يسمى أكبر خمسة طرؽ إلى بصفة متزايدة  4أفريقيا انضمتكقد . 3كعالمشر 
درات فائؽ السرعة لنقؿ المخ السادس يؽفائقة السرعة لممخدرات كأصبحت الطر 

مقصد ألف المنتجيف في أمريكا الكسطى يستغمكف مف دكؿ المصدر إلى دكؿ ال
ات عبر غرب الدكؿ الضعيفة كالحركب األىمية لشؽ طرؽ جديدة لتجارة المخدر 

ظيكر شبكات معقدة كمتغيرة مف إلى  أكركبا. أدل ذلؾأفريقيا كالساحؿ إلى 
المتمرديف كالسياسات المحمية كاإلقميمية كالجريمة المنظمة بما فييا الفساد 
كاإلرىاب حيث تمثؿ األرباح مف تجارة المخدرات الركيزة األساسية، كأدل بالتالي 

حة كسيادة القانكف كجيكد التنمية عمى باألمف كالصإلى إلحاؽ ضرر كبير 
األكبر ألعماؿ  األثر يتجمىالحقيقة  في المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالقارية

الجريمة المنظمة تفتيت األكساط االجتماعية كاالقتصادية حيث يسعى المكاطف 
  .5العادم إلى كسب عيشو كبالتالي تنخفض فرصو الحياتية بصفة عامة

أف ىناؾ زيادة كبيرة في تعاطي المخدرات عمى المستكل المحمي  كذلؾ يبدك . 9
بالمائة مف السكاف )الذيف تتراكح أعمارىـ بيف  7,5بمعدؿ  كخاصة مخدر القنب

 درت أيضان مستكياتبالمائة. كقُ  3,8( مقارنة بالمعدؿ العالمي البالغ 64إلى  15
 0,3دة األفيكف )مماثمة أك أدنى مف المعدؿ العالمي بالنسبة لما استيالؾ

                                                           
: تقذَش التذفقبد المبلُخ غُش المششوػخ مه تجبسح المخذساد والجشائم المىظمخ األخشي 3100 الجشَمخاألمم المتحذح المؼىٍ ثبلمخذساد ومكتت   3

 ، تقشَش ثحثٍ. للحذود الىطىُخ الؼبثشح
4
  http://www.globalinitiative.net/rights-and-reforms-new-voices-join-the-drug-policy-debate/ 

5
تقُُم شبمل للتحذَبد االجتمبػُخ واالقتصبدَخ واألمىُخ لتجبسح المخذساد والجشَمخ المىظمخ المشتجطخ ثهب فٍ غشة  :3102مفىضُخ االتحبد األفشَقٍ،   

 ووسظ أفشَقُب.
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بالمائة( كالمنشطات  0,4الكككاييف )ك بالمائة(،  0,3بالمائة(، كالمكاد األفيكنية )
كالمنشطات الشبيية بالمائة(،  0,9اميف، باستثناء "اكستاسي" )األمفيثالشبيية ب

لى حد ما، المؤثرات العقمية الجديدة، مع إبالغ  بمدان عف  11باألمفيثاميف، كا 
 عدد أكبرعف أبمغت مصر ك . 2013ك 2008كاد في الفترة  استخداـ تمؾ الم

 .(، كيشمؿ المكاد المخدرة االصطناعية، كالمكاد النباتية كالبيبيرازيف20كىك )
كباإلضافة إلى ذلؾ، ظؿ القات الذم يعتبر مف المؤثرات العقمية الجديدة كالذم 

ة التي يصفيا استخداـ األدكييء يأسُيتعاطى في بعض أجزاء أفريقيا مثار قمؽ. 
بالغ ك  ،عف تعاطي الميدئات كالمسكناتالجزائر األطباء، مع إبالغ   يجيريا عفنا 

عتبر أعمى حتى مف كالتي تإساءة استعماؿ المكاد األفيكنية التي يصفيا األطباء 
الييركيف، في حيف أف مصر كليبيا كمكريشيكس كتكجك أبمغت عف إساءة 

 6عية.استعماؿ المخدرات األفيكنية االصطنا
 

 غرب ووسط أفريقيا
في عالـ شديد الترابط أصبحت منطقة غرب أفريقيا طريقا جذابا لتجارة  .10

عاكف كارتيالت المخدرات مع شركاء محمييف لتحكيؿ المنطقة إلى تالمخدرات، كت
عبكر المخدرات التي تنتج بطريقة غير مشركعة في أمريكا الجنكبية طريؽ ميـ ل

كا الشمالية. كانت منطقة غرب أفريقيا تنتج القنب منذ مدة كآسيا إلى أكركبا كأمري
طكيمة لالستيالؾ المحمي غالبا كلكنيا أصبحت اآلف منطقة منتجة كمكردة 

 .7يةلمنشطات األمفيتامينالممخدرات االصطناعية مثؿ 
كانت ىناؾ زيادة ممحكظة خالؿ السنكات القميمة الماضية في عبكر الييركيف  .11

فريقيا، كقد كصؿ متكسط كمية الييركيف التي صكدرت فيما عف طريؽ غرب أ
كجـ. ضبطت بينيف كغانا كككت ديفكار  250إلى حكالي  2013ك  2009بيف 
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كالكاميركف كليبيريا خالؿ نفس المدة أكبر كمية مف الييركيف في المنطقة بعد 
كاف ىناؾ  مف دكؿ غرب ككسط أفريقيا كاردةممعمكمات الفقا لك . 8نيجيريا

مع تمؾ بالمقارنة  2013خفاض طفيؼ في كميات الييركيف المضبكطة سنة ان
كقد أصبحت منطقة غرب أفريقيا مف أكبر مناطؽ . 2012سنة المضبكطة في 

مع ، ك كمنطقة الكاريبي إلى أكركبا مف أمريكا الالتينية تجارة عبكر الكككاييف
يحاكؿ الميربكف  كمنطقة الكاريبي حقة في أمريكا الالتينيةالزيادة أنشطة الم

إيجاد طرؽ جديدة لشحف المخدرات إلى أسكاؽ المستيمكيف. يتـ شحف الكككاييف 
 2013كفي عف طريؽ البحر أك عف طريؽ الجك.  لإلى أكركبا كالمقاصد األخر 

أم  طنا مف الكككاييف 1,4صادرت سمطات غرب ككسط أفريقيا حكالي 
ف المضبكط في % مف الكككايي63كتـ ضبط  2012% عف 180بانخفاض 

 في غانا. 2013المنطقة سنة 
يا بكاالتجار  منشطات األمفيتامينيةكذلؾ اشتيرت منطقة غرب أفريقيا بإنتاج ال .12

تـ  2013كخاصة مع شرؽ كجنكب شرؽ آسيا كجنكب أفريقيا كأكقيانكسيا. كفي 
لمنشطات الميثاأمفيتاميف في نيجيريا في الجكس ككالية تفكيؾ ثالثة معامؿ 

تي أبمغت عف برا. كتعتبر نيجيريا الدكلة الكحيدة في غرب أفريقيا حتى اآلف الأنام
فييا، إال أف بعض دكؿ غرب أفريقيا تبمغ بانتظاـ  مفيتاميفتصنيع منشطات الميثا

منيا بينيف كبكركينافاسك كالرأس األخضر عف مصادرة مخدرات تؤثر عمى العقؿ 
كلكف ليست النيجر كالسنغاؿ كتكجك، كتشاد كككت ديفكار كجامبيا كغانا كمالي ك 

الكميات المصادرة معركفة عمى كجو التحديد. كيبدك أف ىناؾ زيادة في تعاطي 
في تعاطي  زيادةالمخدرات كخاصة القنب عمى المستكل المحمي كىناؾ أيضا 

 الكككاييف كالييركيف كالمنشطات األمفيتامينية.
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 شرق أفريقيا
مف الييركيف في البر كالبحر في شرؽ أفريقيا عمى تدؿ مصادرة كميات كبيرة   .11

كجكد تيديدات كبيرة عمى األمف كالصحة العامة، كتشيد عدة دكؿ في المنطقة 
كانتشار العدكل  زيادة كبيرة في تعاطي الييركيف كخاصة عف طريؽ الحقف

كالتياب الكبد الكبائي بيف النساء كالشباب. كعالكة  بشريةبفيركس نقص المناعة ال
تعتبر بعض دكؿ شرؽ أفريقيا )كخاصة إثيكبيا ككينيا( مف الدكؿ  ،عمى ذلؾ

كمف دكؿ العبكر كما تـ اكتشاؼ أنكاع جديدة  9المصنعة لممنشطات األمفيتامينية
الجدكليف أ ك ب مف االتفاقية الدكلية  فيغير مدرجة في تنزانيا مف المخدرات 
 ضبطت نسبة اإلبالغ عف عالكة عمى ذلؾ، ارتفع .1998لسنة  حكؿ المخدرات

، في شرؽ أفريقيا بدرجة ممحكظة، 2012ك 2010الكككاييف، خالؿ الفترة 
، 2013 عاـ كتحديدان في جميكرية تنزانيا المتحدة، كلكف السمطات أبمغت أنو منذ
 10ظؿ ميربك المخدرات ييّربكف الكككاييف بمقادير أقؿ لتفادم الكشؼ.

 

 شمال أفريقيا
ة التغييرات السياسية عمميرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا تقكية منطقة الش صمتاك  .14

كأصبحت المنطقة نتيجة لعدـ االستقرار محكرا لتجارة  2014ك  2013حالؿ 
كنظرا لمكقع المنطقة االستراتيجي كالضعؼ النسبي المخدرات غير المشركعة. 

تجار اتسع نطاؽ تجارة المخدرات كاألسمحة كاال ،في إجراءات المكافحة الكطنية
 البشر فييا كتحقؽ منظمات الجريمة الدكلية كالمحمية أرباحا طائمة مف ذلؾ.ب

ف كالميثكاثينكف( تاميمفيات األمفيتامينية )كخاصة الميثاككذلؾ يتـ تصنيع المنشط
المخدرات في ليبيا كمصر ببالغ عف حاالت االتجار افي شماؿ أفريقيا. كىناؾ 
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 الضطراباتلجزائر كالمغرب. أدت اكمصادرة كميات كبيرة مف القنب في ا
تستخدـ في العمميات السياسية في المنطقة إلى زيادة تجارة األسمحة التي 

البشر بدرجة ممحكظة في منطقة القرف األفريقي باإلرىابية. كقد تصاعد االتجار 
حصائيات العدالة الجنائية لخالؿ ا سنكات القميمة الماضية. إال أف ندرة بيانات كا 

البشر كأنماطيا بالكصكؿ إلى تقديرات دقيقة لمدل كحجـ االتجار  تحكؿ دكف
فضال عف ذلؾ فإف النقص في كاتجاىاتيا في منطقة شماؿ أفريقيا كعبرىا. 

الدراسات المعمقة يجعؿ مف الصعب تقييـ نقطة التقاطع بيف تيريب المياجريف 
ياء أخرل، البشر، ضمف أشبيشمؿ االتجار  البشر في شماؿ أفريقيا.بكاالتجار 

االستغالؿ الجنسي لمنساء، كالدعارة القسرية، كالعمؿ القسرم، كنقؿ أعضاء 
الجسـ، كاالحتياؿ عمى التكظيؼ خارج البالد، كاالسترقاؽ الجنسي، كاستغالؿ 

)جككي( األطفاؿ الستخداميـ في سباؽ اإلبؿ بجار تاألطفاؿ بما في ذلؾ اال
 .11كزكاج األطفاؿ القسرم

 
 يقيالجنوب األفر 

كالمؤثرات التجار في الفئة )أ( مف المخدرات لالجنكب األفريقي نقطة رئيسية  يعد .15
العقمية كنقميا إلى دكؿ االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة األمريكية ككندا 
كاستراليا كآسيا. تستخدـ البنية التحتية لمنقؿ في المنطقة ككسيمة أساسية لالتجار 

عف ضبط  2013سنة  بالغإلاتيريب المياجريف. تـ المخدرات كالبشر ككذلؾ لب
منشطات ميثا أمفيتاميف مصنعة بشحنات مف الكككاييف كالييركيف كعف االتجار 

أيضا  إلبالغفي المنطقة كانت في طريقيا إلى آسيا كالشرؽ األكسط. كما تـ ا
ميثاككالكف/ماندراكس كسالئفو مف مكزمبيؽ عف مصادرة كميات كبيرة مف 

ريقيا. كيكاصؿ الميربكف محاكالت استخداـ المكانئ الجديدة مثؿ ميناء كجنكب أف
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رباف كنقاط محتممة لدخكؿ ك ناككرا كالتكسعات في المكانئ الحالية مثؿ د
 .12نكب األفريقيجالمخدرات إلى ال

 (5135-5131خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات )التقدم في تنفيذ  .2
 

دسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لمكزراء المسؤكليف عف مكافحة عقدت الدكرة السا .16
 المحرز في تقدـال، لتقييـ 2014المخدرات في أديس أبابا، إثيكبيا في أكتكبر 

تنفيذ خطة عمؿ االتحاد األفريقي، كزيادة الدعكة لنيج قائـ عمى األدلة كمتكازف 
ر الفعالة. ف السياسات غيعكمتكامؿ لمكافحة المخدرات كتشجيع التحكؿ 

كأكصت الدكرة ضمف جممة أمكر أخرل بأف تعزز الدكؿ األعضاء كتزيد مف 
عمى  ةكالقائم ةباألدلة كاألخالقي ةكالمستنير  ةكالميسكر  ةخدمات الشاممالمستكل 

، كخدمات المنع كاإلدماف كالعالج األدكية المخدرةالستعماؿ  حقكؽ اإلنساف
الخدمات الصحية كاالجتماعية ألكلئؾ كالرعاية بعد التعاطي، كالسيما، تكسيع 

كؿ بإنشاء كتعزيز مرافؽ العالج الحالية، امشمثير لمالذيف يعانكف مف االستخداـ ال
تكفر العالج ببدائؿ المخدرات كالمككنات األخرل لممجمكعة الشاممة كضماف 

لتعاطي المخدرات المسبب لممشاكؿ؛ كتحسيف قدرات البحث كجمع البيانات عمى 
كضية االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية مستكل مف

اإلقميمية. كال تتطمب شبكات المراقبة اإلقميمية كالكطنية خصكصا مكارد كثيرة، 
كمراجعة استراتيجيات الكضع كلكنيا تكفر بنفس القدر بيانات مفيدة تستخدـ 

دعـ  إمكانية فيمكافحة المخدرات الكطنية. كينبغي أف تنظر الدكؿ األعضاء 
البمداف المنخرطة في شبكة غرب أفريقيا لألكبئة حكؿ تعاطي المخدرات 

األساس  عدـ كجكد بيانات خطكالمبادرات الكطنية األخرل في بقية القارة. يعيؽ 
برامج. تّكجت كضع الكالمعمكمات حكؿ تعاطي المخدرات تقديـ التقارير ك 
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ة كالمتكاممة ادة االستجابات المتكازنبا حكؿ زيتكصيات المؤتمر بإعالف أديس أبا
 مكافحة المخدرات في أفريقيا.لنحك 

خطة المفكضية شراكات كاسعة النطاؽ ذات أدكار متباينة لتيسير تنفيذ  قامتأ. 17
المعمكمات التي  إف .(2017-2013عمؿ االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات )

تـ الحصكؿ عمييا مف  التي تقاريرال تحميؿ لييا التقرير مستمدة مفإاستند 
عف تنفيذ خطة عمؿ  الدكؿ األعضاءاالستبياف الذم تـ إرسالو إلى جميع 
االقتصادية اإلقميمية كالشركاء كبخاصة االتحاد األفريقي، كتقارير المجمكعات 

 ان رد( 34أربعة كثالثكف ) مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة. كرد
بكركينافاسك، بكركندم، تكتسكانا، أنجكال، بنيف، الجزائر، : البمداف التالية مف 

جامبيا،  مصر، إرتريا، الجابكف، ككت ديفكار،جزر القمر، ، الرأس األخضر
 ناميبيا، مالكم، مالي، مكريشيكس، مكزمبيؽ، مدغشقر، غانا، كينيا، ليبيريا،

 ند،الف، سكازيالسكدا السنغاؿ، سيشيؿ، جنكب أفريقيا،نيجيريا، ركاندا، النيجر، 
بالمائة كسط  63 تبمغ تنزانيا، تكجك، زامبيا كزيمبابكم.كىذا يعكس نسبة استجابة

  .الدكؿ األعضاء
عمى خطة عمل االتحاد األفريقي وتقييم رفع التقارير تحسين اإلدارة والرقابة و  3.5

 المستويات القارية واإلقميمية والوطنية
 تنفيذ خطة العمل: تقوية مفوضية االتحاد األفريقي إلدارة

عات االقتصادية ك جمممع الدكؿ األعضاء  كالصكرة مستمرة بعممت المفكضية  .18
تنفيذ خطة عمؿ االتحاد األفريقي عممية االقميمية كالشركاء لتقكية آليات تنسيؽ 

ككؿ. يكجد فريؽ مف الخبراء المتخصصيف في مكافحة المخدرات عمى 
طنية كعددىـ آخذ في الزيادة. كعمى مستكل المستكيات القارية كاإلقميمية كالك 

رة البرنامج تتككف مف مدير مفكضية االتحاد األفريقي تكجد كحدة مكرسة إلدا
كسكؼ يتـ تعييف خبير في  كاحد كمساعد كآلية لمتنسيؽ بيف اإلدارات. كمكظؼ

لتعزيز كحدة إدارة برنامج مكافحة المخدرات.  2015عمـ األكبئة قبؿ نياية عاـ 
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الجماعة  تكجد كحدة لمكافحة المخدرات في لجنة ،مى المستكل اإلقميميأما ع
ُأنشئت في  ،(، كعمى المستكل الكطنياألككاساالقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا )

لتنسيؽ مكافحة المخدرات في الدكلة  مراكز اتصاؿكثير مف الدكؿ األعضاء 
الشكؿ رقـ  كمراكز لتخفيض العرض كالطمب عمى المخدرات. يبيفبصفة عامة 

 مراكز الديي دكؿ التي ردت عمى اإلستبياف% مف ال88أدناه أف أكثر مف  1
تصدر مفكضية االتحاد األفريقي  ،لتنسيؽ مكافحة المخدرات. باإلضافة إلى ذلؾ

لتككف منبرا لمحكار كالمشاركة   عف المخدرات في أفريقيا ربع سنكية إخبارية نشرة
 خدرات في أفريقيا.في الممارسات الجيدة لمكافحة الم

 

  
 : جيات التنسيؽ الكطنية لمكافحة المخدرات1الشكؿ 

عات االقتصادية اإلقميمية و جممأنشطة محددة لمبرنامج تم تطويرها باالشتراك مع ال
 :والدول األعضاء

نطاؽ الشراكات لتقديـ المساعدة الفنية  بتكسيع ت مفكضية االتحاد األفريقيقام .19
لطمب عمى المخدرات التي نفذت عمى مستكل مفكضية االحد مف في أنشطة 

عقد عات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األعضاء. ك جمماالتحاد األفريقي كال
الحد الطمب كاجتماع آخر حكؿ  محد مفف لمتشاكر كالمراجعة كالتخطيط لااجتماع



15 
 

عمى التكالي، كشاركت  2014ك  2013ات خالؿ ر المخد عمىلعرض مف ا
جميعان في  اإلنمائيكفشركاء العات االقتصادية اإلقميمية ك ك جممء كالالدكؿ األعضا

 .ىذه االجتماعات
 (يككاسإلإ) المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا تقامباإلضافة إلى ذلؾ  .20

برامج بكضع سادؾ( كجامعة الدكؿ العربية ال) مجمكعة تنمية الجنكب األفريقيك 
قدرات  رتكفمتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة إقميمية مشتركة مع مكتب األمـ ال

قميمية متكاممة كطكيمة األمد، ك  استراتيجيات بكضع دكؿ كثيرة  قامتكطنية كا 
قامت يككاس إلريمة كاإلرىاب. يضاؼ إلى ذلؾ أف المكافحة المخدرات كمنع الج

تسقة مع خطة عمؿ م( 2019-2015خطة عمؿ لمكافحة المخدرات )بكضع 
 (.2017-2013قي المعدلة )االتحاد األفري

 

  
 

 : نقاط اتصال وطنية لمكافحة المخدرات1الشكل رقم 

نشاء لجاف تنسيؽ  تقكية القدرة البحثية لجمع البيانات كتحميؿ االتجاىات المتعمقة بالمخدرات كا 
 كطنية متعددة القطاعات لمكافحة المخدرات

رفع ـ كخاصة جمع البيانات ك المتابعة كالتقييتـ تكفير دكرات تدريب تكجييية في  .21
كمع ذلؾ ال يكجد حتى اآلف كمؿء بيانات استبيانات التقرير السنكم، التقارير 
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يا عف المخدرات، حيث أفادت بمكثكؽ ك سـ بيانات صحيحة اقتنظاـ مستداـ ك 
عدـ كجكد قاعدة بيانات مركزية دكؿ كثيرة أف مف أىـ التحديات التي تكاجييا 

معمكمات مف جميع الخدمات المعنية بمكافحة كمصاعب متعمقة بجمع ال
ىناؾ عدد قميؿ مف الدكؿ القادرة عمى تقديـ بيانات يمكف االعتماد ك المخدرات. 

كمعدالت انتشار تعاطي  ضبكطةعداد الماألعمييا حكؿ المخدرات المصادرة ك 
( فقط 34نصؼ البمداف األربعة كالثالثيف )كقد أدت المخدرات غير المشركعة. 

في تمؾ البمداف ال المخدرات  حكؿت بحكث بشكؿ أك بآخر يأجر ك ستبياف عمى اال
تزيد في معظـ األحياف عف ككنيا عممية تقييـ مكقؼ سريعة لتعاطي المخدرات. 

تقييـ  عف سنكية نحك إعداد تقاريرجدير باإلشادة ىناؾ تقدـ مف جية أخرل، 
نشاء لجاف تنسيؽ كطنية لممخدرات، ك المخدراتكضع   كضع، كا 

 أدناه. 2استراتيجيات/خطط رئيسية كطنية كما ىك مبيف في الشكؿ رقـ 
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 : آليات البحث والتنسيق2الشكل رقم 

 

الصحية واالجتماعية لتعاطي  اآلثارخدمات القائمة عمى األدلة لمجابهة التحسين  2.2
 ألعضاء:المخدرات في الدول ا

 

 دراسات خط األساس 

كا ردت عض دكلة( 34( مف بيف أربعة كثالثيف )24عمى الرغـ مف أف أربعة كعشريف ) .22
البيانات تزاؿ ، ال أجرت نكعا مف التقييـ لتعاطي المخدراتعمى االستبياف كقالت إنيا 

قنب أكثر الظؿ . كبينما المتكفرة محدكدة حكؿ تعاطي المخدرات بالنسبة لجميع األقاليـ
مشركعة انتشارا، سكاء بمفرده أك مع مكاد أخرل، تكجد زيادة في الالمخدرات غير 

المنشطات األمفيتامينية )انظر ك  )الييركيف أساسا( فيكفاألمنتجات استعماؿ الكككاييف ك 
المجمس الدكلي لمراقبة المخدرات كمكتب األمـ المتحدة  (. كتشير تقارير3الشكؿ رقـ 

كفقا إلى ظيكر أنكاع جديدة مف المخدرات العقمية. ك  كذلؾ ة كالمخدراتالمعني بالجريم
 2,4أكثر مف  ككفقد ي ،تقييـ أجراه مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمةل
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مميكف شخص يتعاطكف الكككاييف في غرب ككسط أفريقيا معظميـ في غرب أفريقيا 
  األفيكف )الييركيف غالبا(. طكفحكالي مميكف شخص يتعافي المنطقة بينما يكجد 

 يؤيد تقديرات معينة: مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة .23

 ( عمميات تقييـ سريعة لتعاطي المخدرات كالكقاية في جميع دكؿ غرب أفريقيا،1 

 8سجكف في في ال بشريةعمميات تقييـ مكقؼ كاحتياجات فيركس نقص المناعة ال( 2 
ك كمالكم كناميبيا كمكزمبيؽ كجميكرية تنزانيا المتحدة كزامبيا دكؿ ىي: إثيكبيا كليسكت

تؤدم إلى ارتفاع نسبة  التي كثيرةالعكامؿ ال أحد تعاطي المخدرات  مفكيعد كزيمبابكم. 
العدكل في السجكف، كقد أصبح ىذا المكضكع قضية صحة عامة كسالمة بعد الزيادة 

بسبب الحقف المستخدمة في  بشرية اإلصابة بفيركس نقص المناعة ال الممحكظة في
 تعاطي المخدرات.

أنواع المخدرات 
المستعممة

 

 : أنواع المخدرات حسب التقارير3الشكل رقم 
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تترجـ إلى أنكاع ك تعزيز األدلة بمعمكمات يمكف االعتماد عمييا إلى حاجة ماسة  ىناؾ .24
 تعاطي المخدرات.عالجة احة لمالخدمات كبرامج التدخؿ المتمف 

المراقبة الوطنية لتعاطي و  جرد خدمات الوقاية من ومعالجة تعاطي المخدرات 
 والحد األدنى القاري لمعايير جودة عالج اإلدمان المخدرات، 

استبياف  عمى تردالدكؿ األعضاء التي أكثر مف نصؼ أف  4يتبيف مف الشكؿ رقـ  .25
ى كجكد قائمة بالخدمات المتاحة لمف يبحث عف العالج أك أشارت إل ،االتحاد األفريقي

الحد األدنى القارم دكؿ كثيرة أيضان يرغب في المشاركة في أنشطة الكقاية. كقد تبنت 
ؿ األعضاء. أفادت الدكؿ لمعايير جكدة عالج اإلدماف لنشر نظاـ المعالجة في الدك 

. كقد تـ نشر ناطؽ الحضريةأف معظـ برامج العالج المتاحة مكجكدة في الماألعضاء 
في معظـ الدكؿ كمعيار  كاعتماد الحد األدنى القارم لمعايير جكدة عالج اإلدماف

 كفيرلبرامجيا العالجية نظرا لعدـ كجكد سياسات لممعالجة كأنظمة لممراقبة تنظـ ت
 الخدمات في ىذه المرافؽ.

خدرات في معظـ مناطؽ شبكات مراقبة تعاطي المإنشاء تقدـ محدكد في  أحرزبينما  .26
شبكة غرب أفريقيا الكبائية لتعاطي المخدرات قامت اإليككاس بإنشاء االتحاد األفريقي 

التي تجمع معمكمات عف اتجاىات المخدرات مف أشخاص مدربيف في نقاط المراقبة في 
دكؿ غرب أفريقيا. يدعـ مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة عمى كجو 

كطنية لممخدرات في السنغاؿ كنيجيريا ككينيا لجمع كتحميؿ كؿ مراصد  إنشاءالخصكص 
 مف البيانات الصحية كبيانات إنفاذ القانكف، كتـ نشر تقريريف عف ذلؾ حتى اآلف. 

نفاذ القانكف لمكاليات المتحدة،  -27 تقـك المفكضية، بالشراكة مع الككالة الدكلية لممخدرات كا 
قميمية لعمـ األكبئة حكؿ تعاطي المخدرات عمى مدل بعممية إنشاء شبكات كطن ية كا 

( بمداف عبر أقاليـ االتحاد 5السنتيف المقبمتيف مع التركيز االبتدائي عمى خمسة )
 (. 5األفريقي الخمسة )
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 : إطار خدمات العالج4الشكل رقم 

نية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات والجهات المه ةمعمومات منشورة لصناع السياس
 الجمهور عن طريق الدعوة والحمالت اإلعالمية وحمالت التوعيةو  الهشة

قامت المفكضية بالدعكة كالتركيج لخطة عمؿ االتحاد األفريقي مع الدكؿ  .28
االجتماعات النظامية بيف  خالؿعات االقتصادية اإلقميمية ك ك جمماألعضاء كال

ة بمكافحة المخدرات صمكالمنتديات ذات الي كاألمـ المتحدة االتحاد األفريق
كالتغيرات المرتبطة باألمف االجتماعي كالبشرم، كأسفر ذلؾ بعد الدراسة كالمعرفة 

العمؿ كإطار استراتيجي يرشد كضع سياسة المخدرات في  عف قبكؿ خطة
 أفريقيا:

 حة المخدرات مف لكزراء مكاف عقدت الدكرة السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي
تحت مكضكع "المخدرات تقتؿ كلكف السياسات  2014أكتكبر  10إلى  6

السيئة أكثر قتالن". كزادت المفكضية خالؿ الفترة مف مستكل الدعكة إلى نيج 
ف عقائـ عمى األدلة كمتكازف كمتكامؿ لمكافحة المخدرات مع تشجيع التحكؿ 
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لي بتيسير اعتماد مكقؼ أفريقي السياسات غير الفعالة. كتقكـ المفكضية بالتا
لدكرة الخاصة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة حكؿ مشكمة كحد مف ام

، كصياغة نيج متكازف عمى نحك 2016أبريؿ  21-19المخدرات العالمية، 
 .  2014مكثؽ في إعالف أديس أبابا، الصادر في أكتكبر 

 خالؿ دعت المفكضية عمى مستكل عاؿ لكضع سياسة كطنية لممخدرات 
لممخدرات. كتمت الدعكة لمجنة األمـ المتحدة  57 الػ كالدكرة 56 الػ الدكرة

طالقيا في حدث جانبي   56 الػ الدكرة خالؿالمستكل  رفيعلخطة العمؿ كا 
. تـ تضميف خطة عمؿ االتحاد األفريقي 2013لمجنة المخدرات في مارس 

كتكجيو تحديد في مناقشات لجنة المخدرات باإلشارة إلى خطة العمؿ بال
الطمب إلى مفكضية االتحاد األفريقي في مقرر لجنة المخدرات حكؿ "تعزيز 

غير المشركع التعاكف الدكلي لتقكية الجيكد في غرب أفريقيا لمكاجية االتجار 
المخدرات. طالب المقرر مفكضية االتحاد األفريقي بالتعاكف كتقديـ الدعـ ب

غير لمكاجية المشكمة المتنامية لالتجار يككاس اإلقميمية "اإللتنفيذ خطة عمؿ 
 المخدرات كالجريمة المنظمة كتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا".ب المشركع

  الػك  21 الػاالجتماعيف خالؿ قدمت المفكضية خطة عمؿ االتحاد األفريقي 
لرؤساء ىيئات إنفاذ قكانيف المخدرات في أفريقيا المنعقديف في أديس أبابا  22

ية االتحاد األفريقي في ذات الكقت التقدـ المحرز في تنفيذ كقدمت مفكض
اإلعالف السياسي كخطة العمؿ حكؿ التعاكف الدكلي تجاه استراتيجية متكاممة 

 كمتكازنة لمكاجية مشكمة المخدرات العالمية.

 المؤتمر  عمىالخاصة بالمخدرات االتحاد األفريقي سياستيا  عرضت مفكضية
( ICASA 2013مراض المنقكلة جنسيا في أفريقيا )السابع عشر لإليدز كاأل

": الحاجة إلى استجابات أفضل  قم بالدعم وال تضغط"كخاصة مكضكع 
 .لمعقاقير في أفريقيا "
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   اجتماعات  خالؿإلى نيج متكازف لمكافحة المخدرات كذلؾ دعت المفكضية
 .2014ك  2013المنعقدة عامي  التشاكر بيف القارات الثالث

حقوق اإلنسان تراعي ات شاممة وميسرة وقائمة عمى األدلة وأخالقية تنفيذ خدم 
 بعد العالج لموقاية من تعاطي المخدرات ومن اإلدمان وتقديم العالج والرعاية

عمى  2014ك 2013لمتشاكر بيف الخبراء عامي عقدت المفكضية اجتماعيف  . 29
كالكقاية في الدكؿ  الستعراض ىيكؿ العالجات الحالية لتعاطي المخدرات التكالي

األعضاء. تـ كضع مصفكفة التنفيذ كأكلكيات التدخالت لكؿ دكلة عضك كتـ 
الطمب عمى المخدرات مع التأكيد عمى الحد مف استعراض التقدـ في جيكد 

تـ كضع خريطة عامة ألدكات المتابعة كالتقييـ كجمع البيانات كتقديـ التقارير كما 
 قدرة المعالجة.

الدكرات بدأت  ،معالج في الدكؿ األعضاءللتكسيع القكة العاممة في محاكلة  .30
الطمب عمى المخدرات باستخداـ محد مف الدراسات العميا لعمى مستكل  يةتدريبال

حاليا كفير الدكرات التدريبية مناىج العالج العالمية الضطرابات اإلدماف كيتـ ت
دكرات تمفة مف الد أنكاع مخجلممارسي العالج مف خالؿ خطة ككلكمبك. كتك 

ثيكبيا التدريبية  عمى الكقاية مف المخدرات في كؿ مف الجزائر كالسكداف كمصر كا 
 ةريب صناع السياسدككينيا كسيشيؿ كجميكرية تنزانيا المتحدة كأكغندا كنيجيريا )ت

مكريشيكس كسيشيؿ  ير الدكلية لمكقاية مف تعاطي المخدرات(يعمى المعا
 جمعيتيفناميبيا كسكازيالند كجنكب أفريقيا كزامبيا )كجميكرية تنزانيا المتحدة ك 

غير  ( 2جمعيتيف)( كككت ديفكار كغانا كنيجيريا )تيفغير حككمي (2)
ثيكبيا )تجربة ل( كالسنغاؿ كسيراليكف كأكغندا )مبادرة تيفحككمي مشباب( ككينيا كا 
 ميارات األسرة(.لبرامج 
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كالجريمة مشركع العالج العالمي ينفذ مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات  .31
كبرنامج المكتب كمنظمة الصحة العالمية لعالج اإلدماف كالرعاية في الدكؿ 

كككت ديفكار ككينيا كليبيريا كمكزمبيؽ كالسنغاؿ الرأس األخضر التالية: بينيف 
 كسيراليكف كتنزانيا كتكجك كزامبيا.

ألساس عمى بناء قدرات ا تركزت األنشطة في فيما يتعمؽ بمعالجة اإلدماف .32
في العالج في شرؽ أفريقيا: إثيكبيا ككينيا كمكريشيكس كجميكرية  اؿكتدريب العم

رتريا. كمع  تنزانيا المتحدة كسيشيؿ، كتحسنت القدرات في بكركندم كمدغشقر كا 
تعتبر الخدمات المتعمقة بالصحة كعالجات المخدرات نادرة في غرب  ،ذلؾ

معظـ الخدمات في المنطقة أك  كفررية ىي التي تالمستشفيات الخيك أفريقيا. 
حسب التقارير  -المعالجيف التقميدييف أك المرافؽ القائمة عمى العقيدة  التي 

ى ال تطبؽ األساليب العممية الصحيحة كتعتمد عم –الكاردة مف أماكف كثيرة 
تمكيؿ المرافؽ المتاحة تفتقر إلى ال تفتقر .أساليب خاطئة تتسـ بالقسكة كالكحشية

كقميؿ منيا يحتكم عمى عدد كاؼ مف العامميف ذكم الميارة كالخبرة في التعامؿ 
الطمب عمى العالج بعيد المناؿ في كال يزاؿ  .13ي المخدراتطمع اضطرابات تعا

، كحيثما تككف برامج العالج متاحة فإف أغمبيا يككف في مراكز كثير مف الدكؿ
معظـ العالج ينصب عمى الجكانب  أدناه يبيف أف 5الشكؿ رقـ  يبيف .حضرية

زالة السمية.  النفسية كاالجتماعية كا 

                                                           
13

 : المخذساد والذولخ والمجتمغ فٍ غشة أفشَقُب.فقظ ؼجىسال: لُس 3102، قُب المؼىُخ ثبلمخذسادغشة أفشَ لجىخ   
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 : أنواع خدمات العالج المتاحة5الشكل رقم 

 

دكؿ بعض أشكاؿ العالج بالمساعدة الطبية التي تشمؿ ل% فقط مف ا20تقدـ .33
محقنة متاحة في كؿ مف البرامج الحككمية لتبادؿ اإلبرة كالك عالجات بديمة. 

التي ذكرت باإلضافة إلى كينيا تقميؿ  مكريشيكس كجميكرية تنزانيا المتحدة
الضرر في سياسات المخدرات الكطنية. كتخطط كينيا لبدء برنامج عالج 

 .2014بنياية عاـ  يةاألفيكنالمخدرات الميثادكف لمتعاطي 

 برامج الوقاية

في كمباال،  2013المفكضية في فبراير اجتماع استشارم قارم نظمتو خالؿ  .34
المعايير الدكلية لمكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات تـ إطالؽ أكغندا 
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بشأف الكقاية مف تعاطي المخدرات كتـ نشرىا في الدكؿ األعضاء  كالجريمة 
 الدكؿ األعضاء  في كضع برامج الكقاية.ستخدـ كمف المتكقع أف ت

 

تتعارض مع  التي برامج التحول لمتعاطي المخدرات ىإضفاء الطابع المؤسسي عم
 القانون وخاصة بدائل التعامل مع الجرائم الصغيرة

إلى استخداـ بدائؿ لمحجز. عالكة عمى ذلؾ، تكجد ثغرة ال بد لـ تشر أم دكلة  .35
مف سدىا إلدماج متعاطي المخدرات كمستفيديف مف برامج الحماية االجتماعية 

تب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة قدـ مساعدة الكطنية. إال أف مك
فنية عمى أساس معايير كأعراؼ األمـ المتحدة في منع الجريمة كالعدالة الجنائية 
لنظاـ العقكبات في بعض الدكؿ كما يمي: إصالح الشرطة في كينيا، كبدائؿ 

عقكبات حبس األحداث في جنكب السكداف، كبرامج شاممة تغطي سمسمة نظاـ ال
 ثيكبيا.كا  بالكامؿ في نيجيريا 

 سبة لألمن البشري:نالمخدرات والتحديات المرتبطة بالبمكافحة االتجار  1.5

مع  2013أكتكبر  17إلى  15في ىرارم، زيمبابكم مف   استشارمُعقد اجتماع  .36
ذات التدخؿ  العرض مف الدكؿ األعضاء  لتحديد مجاالتالحد مف الخبراء حكؿ 

تـ تنظيـ التشاكر القارم لكضع كتحسيف االستجابات لمكافحة تجارة   .لكيةاألك 
 ذات برامجالالمخدرات كالتحديات األخرل المتعمقة باألمف البشرم. حدد الخبراء 

رفع غة يعضك ككضعكا إطارا لممتابعة كمعيارا قاريا لص ةاألكلكية لكؿ دكل
ء. شمؿ التقدـ الممحكظ في الدكؿ األعضا عف مكافحة المخدرات ةالسنكيالتقارير 

 النتائج ما يمي: تحقيؽ في
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 األطر القانونية وأطر السياسات والمعمومات االستراتيجية:

%  شكال كاحدا 62نفذت قانكنية كسياسات،  ا% مف الدكؿ أف لدييا أطر 91أفاد  .37
(. إال أنو لكحظ أف 6مف أشكاؿ تقييـ اتجاىات االتجار كالعرض )الشكؿ رقـ 

 مشكمة حتى تكاجو طر القانكنية تعتبر قديمة كتحتاج إلى تحديثكثيرا مف األ
 ةبر اعاللمجريمة المنظمة المخدرات بطريقة تشمؿ األشكاؿ الجديدة باالتجار 
 .الكطنية لمحدكد

 

 
 : األطر كالمعمكمات االستراتيجية6لشكؿ ا

 

 ُأجرم عدد مف الدراسات أثناء فترة التقرير: .38

ت االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية لتجارة المخدرات "تقييـ شامؿ لمتحديا * 
بكاسطة مفكضية  2014"،  المرتبطة بالجريمة المنظمة في غرب ككسط أفريقيا

مر االتحاد تالدكرة السادسة لمؤ  خالؿالذم أطمؽ التقرير االتحاد األفريقي. 
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لسمـ عمى مجمس ا أيضان  تـ عرضو راتدالمخمكافحة المعنييف بلمكزراء األفريقي 
، ككجد المجمس أف التقرير مناسب 2014يكليك  24 فيكاألمف لالتحاد األفريقي 

الجيكد بتعبئة كشامؿ كثرم كدقيؽ في عرضو لممشكمة كأكصى المفكضية 
جميع التكصيات  مف السياسات إلى العمؿ كتنفيذلتحكؿ لمتصدم ليذا التيديد كا

 .كعمى كجو الخصكص ما يمي

 المناطؽ؛ تقييـ التيديدات في باقي 
  ؛ةمدكلالتابعة لتشجيع التعاكف المتقدـ بيف الدكؿ األفريقية كاألطراؼ غير 
 اتباع منيج قكم كمنسؽ كمتعدد القطاعات؛ 
  مكاجية المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية التي تجبر الناس عمى ارتكاب

 الجرائـ بما في ذلؾ الفقر كالتنمية االجتماعية 
 الدكؿ التي لـ تتأثر بعد؛ تبني مبادرات كقائية لحماية 
  التركيز عمى الجرائـ العابرة لمحدكد كاحتراـ كتنفيذ جميع الصككؾ المتعمقة

 ؛بذلؾ كالتي تبنتيا الدكؿ األعضاء
 كضع ىيكؿ كتنسيؽ التكامؿ بيف مختمؼ المبادرات؛ 
 قميميا؛  تنظيـ كرش عمؿ كمنتديات لمحكار كطنيا كا 
 ،بما في ذلؾ نظاـ اإلنذار  الحاجة إلى تضافر جيكد المفكضية ككؿ

المبكر في مجمس السمـ كاألمف لتقديـ معمكمات عف المخدرات كالجريمة 
 المنظمة.

  "تقرير  ليس العبكر فقط: المخدرات كالدكلة كالمجتمع في غرب أفريقيا "
 . 2014 لجنة غرب أفريقيا المعنية بالمخدرات سنة

 ؽ أفريقيا: تقييـ التيديد "، في شر حدكد الكطنية "الجريمة المنظمة العابرة لم
 ، مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة.2013
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  أجرل مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة تحميال  2013في
برنامج الرصد العالمي لممخدرات  التجاىات االتجار في أفريقيا في إطار

. يبيف التحميؿ ت()سمار  االصطناعية: التحميؿ كاإلبالغ كاالتجاىات
إلى  األىمية المتنامية لتجارة المنشطات الميثامفيتامينية مف غرب أفريقيا

 تصنيع المنشطات الميثامفيتامينية في غرب أفريقيابيف أف يآسيا، ك 
مناطؽ أخرل يعتبر تيديدا جديدا يضاؼ إلى التيديدات  لتصديرىا إلى

 األخرل.

 
 

 
 : األطر والمعلومات االستراتيجية6رقم الشكل 

 

توعية عامة قائمة عمى األدلة ومشاركة المجتمع ب والقيام سياساتلوضع الالدعوة 
 المحمي

عمى ككذلؾ  28كما جاء في الفقرة  قامت المفكضية بالدعكة عمى مستكل عاؿ  .39
ذه نتيجة ى 38مجمس السمـ كاألمف لالتحاد األفريقي، كتبيف الفقرة مستكل 

% مف الدكؿ األعضاء  أفادت بأنيا كضعت 91الدعكة. كعمى الرغـ مف أف 



29 
 

برامج لمدعكة كالتكعية ليس مف الكاضح ما إذا كاف النكع كالنطاؽ كافيان. كفي 
الحقيقة كاف ىناؾ عدد أكبر مف برامج التكعية )التي تستيدؼ غالبان المدارس 

ف كصناع ك عماء السياسيالز  فييا رؾاشي( مف برامج الدعكة التي جميكركال
 .ةالسياس

 وجمع البيانات ة عمى البحثتحسين بناء القدر  2.5

تحقيق والمالحقة وكذلك اإلجراءات األخرى الحتواء لا عمىتحسين قدرات نظام العدالة الجنائية 
 بها رتبطة الجرائم المنظمة الم

النطاؽ إلى قدـ مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة دعما كاسع  .40
الفساد في الكقاية كالكشؼ كالتحقيؽ  عمىالدكؿ األعضاء لتحسيف قدراتيا 

 كما يمي:كمالحقتيا 

 أنشطة كبيرة مع سمطات مكافحة الفساد في مكزمبيؽ كالنيجر؛ .1
تقييـ لجاف مكافحة الفساد في إثيكبيا كجنكب السكداف كبتسكانا كمكزمبيؽ  .2

 ؛كجميكرية تنزانيا المتحدة كمصر كليبيا
 كضع استراتيجيات كطنية لمكافحة الفساد في نيجيريا كجنكب السكداف؛ .3
 تحديث نظاـ إعالف الدخؿ كاألصكؿ في جنكب السكداف؛ .4
 في مصر كتكنس؛ ضارب المصالحتيتعمؽ ب ماتحسيف اإلطار في .5
لمسمطات الكطنية المعنية عمى جكانب محددة لمنع دكرات تدريبية  .6

األصكؿ كالتحقيؽ المالي في ككت كمكافحة الفساد تشمؿ اإلعالف عف 
ثيكبيا كالجابكف كليبيريا كليبيا  ديفكار كجميكرية الككنغك الديمقراطية كا 

 كالمغرب كمكزمبيؽ كنيجيريا كركاندا كجنكب السكداف كأكغندا كزامبيا؛
تقكية المحاسبة كاالستقامة كالشفافية كمراقبة مؤسسات العدالة الجنائية  .7

بة كالقضاء( كخاصة عف طريؽ محاكمات )بما فييا الشرطة كالنيا
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خطة االستقامة لكزارة  تسكانا كتنزانيا كأكغندا، كتطكيرك مصطنعة في ب
في الصكماؿ )بكنت الند /  يةتدريب عمؿ ككرشالرأس األخضر داخمية 

صكماليالند(. بدأ العمؿ لتحسيف نظـ إدارة القضايا في زيمبابكم كساك 
 ؛في مصر تكمي ككذلؾ مدكنة السمكؾ القضائي

مساعدات معينة لتقكية القدرات لنجاح جيكد استرداد األصكؿ المسمكبة   .8
في مصر ككينيا كليبيا كالسنغاؿ كجنكب السكداف كجميكرية تنزانيا 
المتحدة كتكنس كأكغندا مف خالؿ مبادرة البنؾ الدكلي كمكتب األمـ 

 سركقة؛المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة الستعادة األصكؿ الم
شبكة ىيئات استرداد األصكؿ في شرؽ أفريقيا كاالستمرار في دعـ  إنشاء .9

شبكة ىيئات استرداد األصكؿ في الجنكب األفريقي، سيتـ كضع مبادرة 
 مماثمة لغرب أفريقيا؛

البرنامج العالمي لمكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة يدعـ . 10                
قميمية ككطنية تعكس كضع  ،لمكافحة غسؿ األمكاؿ أطر قارية كا 

. تشمؿ المساعدات تكصيات كمنيجية فريؽ عمؿ األعماؿ المالية
ؿ امكافحة غسؿ األمكاؿ يعمالف طك بف ثنيف خاصيامعمميف الجارية 

دكرات تدريبية عمى التحقيقات  نظيـالكقت في غرب كجنكب أفريقيا، كت
كحدات المخابرات المالية المالية لمتدربيف مف ىيئات إنفاذ القانكف ك 

صدار كىيئات النيابة كالقضاء ك  مساندة عممية كضع فتاكل الخبراء ك ا 
 األطر التشريعية كالتنظيمية؛

دكلة مف غرب  12ممثميف مف  الييئة الدكلية لمراقبة المخدراتدربت . 11                 
في أديس أبابا( لتعزيز قدراتيا في  2013يكنيك  21-17أفريقيا )
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لألغراض الطبية مراقبة كالمستخدمة التعامؿ مع المكاد الخاضعة لم
 .مييئة الدكلية لمراقبة المخدراترفع التقارير كفقا لأيضا بالتزامات  لكفاءكا

باإلضافة إلى ذلؾ، فإف المفكضية كمكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات  .41
دؿ المستقبمييف في شرؽ أفريقيا، كضع برنامج مشترؾ لقادة العكالجريمة يقكماف بعممية 

المخدرات كالجرائـ بعالج االتجار يُ ( ك 2018-2015كالقرف األفريقي كالمحيط اليندم )
 المنظمة األخرل.

)كالىما  غسؿ األمكاؿالفساد ك  أفادت معظـ الدكؿ حقا أف لدييا آليات لمكافحة. 42
الشيكد )الشكؿ رقـ  حمايةلآليات  %(44بضعة بمداف )تكجد لدل %(. كلكف 91بنسبة 

القانكف  حسبآليات محددة تستخدـ أحكاما متعمقة بذلؾ  لدييادكؿ ال تكجد كىناؾ (. 7
 الجنائي.

 

 

 : قدرات العدالة الجنائية7الشكل رم 
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لألغراض  والمستخدمة الدوليةمراقبة مإزالة الحواجز التي  تحد من إتاحة المخدرات الخاضعة ل
 :الطبية والعممية

حياؿ أدكية معالجة األلـ كاسع االنتشار لمفكضية االتحاد األفريقي كحد المكقؼ المكاف . 43
. كبينما أشارت دكؿ كثيرة 2013في دكرتو السادسة في ابريؿ  يةكاعتمده مؤتمر كزراء الصح

بتقدير كميات األدكية  إلى تكافر أدكية معالجة األلـ كانت ىناؾ مشكمة عامة تتعمؽ%( 70)
أفادت دكؿ كثيرة عف استخداـ اإلشعار الذم يسبؽ الكمية المخزكنة أحيانا.  كنفادالمطمكبة 

برمتيا ( إال أف تكفر أدكية معالجة األلـ في القارة 8نترنت )الشكؿ رقـ إلالتصدير عف طريؽ ا
تحديا بسبب العكائؽ الكثيرة التي تشمؿ )أ( الخكؼ مف اإلدماف )ب( عدـ كفاية يشكؿ ظؿ 

مف القكانيف أك المكائح التي تحد بطريقة غير متكافئة لرعاية الطبية )ج( تدريب المينييف في ا
تصنيع أك تكزيع أك كصؼ أك صرؼ عقاقير األفيكف )د( التردد في كصؼ أك تخزيف عقاقير 

التردد في كصؼ أك تخزيف عقاقير األفيكف لمتخكؼ  األفيكف لمتخكؼ مف العقكبات القانكنية)ق(
لعبء اإلدارم لمشركط التنظيمية المتعمقة باألفيكف )ز( عدـ كفاية مف السرقة أك النيب )ك( ا

احتماؿ تحكؿ األفيكف )ط( تكمفة أدكية  الكمية المستكردة أك المصنعة مف مكاد األفيكف )ح(
شركط لاألفيكف )م( نقص مكارد الرعاية الصحية مف األفراد كالتسييالت )ؾ( العبء اإلدارم  

نظاـ تكزيع أدكية األفيكف )ـ( عدـ كجكد سياسة أك ب المتعمقة شاكؿ مالاالستيراد كالتصدير )ؿ( 
 14إرشادات كطنية.

 
 

                                                           
14

 3102تقشَش المجلس الذولٍ لمشاقجخ المخذساد،   
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 : إدارة األلم8الشكل  
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 ئيةايسالئف الكيمالقدرة الدول األعضاء عمى التحكم في 

(. 9برامج لمتحكـ في السالئؼ )الشكؿ رقـ  %(68) تكجد في كثير مف الدكؿ .44
تطبؽ جنكب أفريقيا عمى كجو الخصكص برنامجا جيدا جدا لمتحكـ في السالئؼ 

كنجحت في تفكيؾ مختبرات لتصنيع منشطات ميثاكاثينكف الكيميائية 
كميثامفيتاميف رغـ أنيا ما تزاؿ منتجة كمصدرة لممنشطات األمفيتامينية. كقد 

ا الرقـ سنة مختبرا، كارتفع ىذ 12كحدىا في تفكيؾ  2012سنة  في نجحت
. كلـ تبمغ أم دكلة عضك أخرل عف تفكيؾ مختبرات مختبرا 33إلى  2013
 ( مختبرات سرية. 7تدميرىا لسبعة )إلى أشارت نيجيريا أيضان  سرية.
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 : التحكم في السالئف9الشكل رقم 

 
 
 
 

 

 ثغرات التنفيذ والتحديات .1

عالة كمستدامة لمبحث كجمع البيانات في معظـ الدكؿ في غياب أنظمة ف .45
يكجد نقص في البيانات التي يمكف  ،األعضاء في مناطؽ االتحاد األفريقي

االعتماد عمييا لتقدير حجـ اقتصاد المخدرات غير المشركعة في أفريقيا بما فييا 
الكميات المصادرة أك المحجكزة أك األصكؿ المصادرة أك معدالت انتشار 

 مخدرات غير المشركعة لغرض التعاطي.ال

مكقاية مف اإلدماف كتحسيف الحصكؿ عمى العالج لىناؾ الكثير مما يجب عممو  .46
حقكؽ  عياكالرعاية أثناء النقاىة بطريقة شاممة كمدعكمة باألدلة كأخالقية كتر 

. عالكة عمى ذلؾ ما تزاؿ دكؿ كثيرة بحاجة إلى التمييز بيف تعاطي اإلنساف
ذيف المخدرات، كتكسيع الخدمات الصحية كاالجتماعية ألكلئؾ ال كامتالؾ
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 ىذا مشاكؿ التعاطي كبذؿ جيكد أكبر في مالحقة التجار. سيزيحجيكف يكا
 الكثير عف كاىؿ أنظمة العدالة الجنائية المثقمة بالقضايا.

تحسيف التعاكف كالتنسيؽ الحدكدم بيف الدكؿ األعضاء . عمى إلى ىناؾ حاجة  .47
يجب أف يككف ىناؾ تعاكف أكثؽ بيف مؤسسات إنفاذ القانكف  ،يد الكطنيالصع

التدخالت لمنع كتتطمب  المعنية مثؿ الشرطة كالجكازات كاليجرة كالجمارؾ.
غير المشركع كالجريمة المنظمة سيطرة قكية كفعالة عمى طكؿ  إلتجاركمكافحة ا

 الحدكد الكطنية.

قديمة كتحتاج إلى تحديث مف أجؿ  حاليةاألطر القانكنية المف  اكثير عتبر ت .48
التصدم الشامؿ لتجارة المخدرات كالتعامؿ مع األشكاؿ الجديدة مف الجرائـ 

 .حدكد الكطنيةالمنظمة العابرة لم

محدكدة كال تكفي إلجراء جميع ت الطب الشرعي في الدكؿ األعضاء قدراتعد  .49
 الالـز التعاكف اإلقميميالالزمة لممخدرات المصادرة. يكجد نقص في التحاليؿ 

  ضبطيالمساعدة اآلخريف في تحميؿ المخدرات التي يتـ بيف الدكؿ األعضاء 
 .الكضع تفاقما كيزيد نقص أجيزة الكشؼ

دارة استعماؿ  ال .50 تزاؿ ىناؾ أنظمة تحكـ ضعيفة غير قادرة عمى تقييـ كتنظيـ كا 
 .يةألغراض الطبية كالعممل المؤثرة عقمياالمخدرات كالمكاد 

 . االستنتاجات والتوصيات2

يتكقؼ النجاح في تنفيذ خطة العمؿ ىذه عمى قكة الشراكات كالتعاكف الفني.  .51
جميع األطراؼ كتحسيف التعاكف بصفة  بيف ىناؾ حاجة ماسة إلى التعاكف المفيد

خاصة بيف الحككمات كالخدمات المتخصصة كالمجتمع المدني في الدكؿ 
أيضان إلى التزاـ الدكؿ األعضاء في النجاح كيستند  تيمكة.المنتجة كالناقمة كالمس
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تخاذ تدابير عممية لتخصيص تمكيؿ مناسب لتنفيذ جميع بااالتحاد األفريقي 
 المجاالت ذات األكلكية األربعة لخطة العمؿ.

 

يجب أف تتكاكب مبادرات التحكـ في المخدرات مع البرامج االجتماعية  .52
كاحتراـ القانكف كالجيكد األمنية كمطالب التكامؿ في  االقتصادية كالحكـ الجيد

عات االقتصادية اإلقميمية كعمى مستكل الدكؿ ك جممالمفكضية بؿ أيضا في ال
مف إبراز في العممية التنمكية األعضاء. مف المعترؼ بو بصفة متزايدة أنو ال بد 

ريمة كالسالـ ة بيف المخدرات كالجصمالتحديات المرتبطة بعدـ احتراـ القانكف كال
 اعتبارات ال بد أف تؤثر عمى مساعدة التنمية.ك

د ك ؿ األعضاء إلى تقكية جيتحتاج الدك  ،عمى أساس المسئكلية العامة المشتركة .53
 عمى طمبالشامؿ لمكافحة المخدرات يركز عمى الحد مف نيج متكازف ك كضع 

مدادىا ككذلؾ ضماف تكفر المكاد الخاضعة لمرقابة  لمستخدمة كاالمخدرات كا 
كالنزاعات، مع ئة كضاع الطار األ، بما في ذلؾ في لألغراض الطبية كالعممية 

أيضا االستعماؿ غير المشركع لممخدرات كالمؤثرات العقمية. كيتـ السعي الحد مف 
لدكرة الخاصة لمجمعية ا مف ىدؼ المكقؼ األفريقي المكحد المقترح تحقيؽ إلى

 .2016أبريؿ  21-19 مخدرات العالمية،العامة لألمـ المتحدة حكؿ مشكمة ال

في تجارة المخدرات كالجريمة المنظمة الحاجة لمحدكد الكطنية العابر البعد يؤكد . 54  
التعاكف اإلقميمي في ىذا الشأف. يجب أف تشمؿ المجاالت الرئيسية  تكطيد إلى

دية لتحسيف التعاكف زيادة تبادؿ المعمكمات في المنطقة كمعالجة التدفقات النق
ؼ الكيميائية التي تستخدـ في كمنع تحكؿ السالئ المخدراتبالمرتبطة باالتجار 
 تصنيع المخدرات.
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سـ البيانات الصحيحة التي يمكف اقتمف الضركرم كضع نظاـ مستداـ لجمع ك   .55
االعتماد عمييا عف تجارة المخدرات كالجريمة المنظمة كتعاطي المخدرات بما في 

صد المخدرات كشبكات األمراض الكبائية مف أجؿ كضع ذلؾ إنشاء كتقكية مرا
إلى زيادة كمؾ  استراتيجيات كتدخالت مناسبة. تحتاج مفكضية االتحاد األفريقي

أفريقيا تقييـ شامؿ لتجارة المخدرات كالجريمة المنظمة في شماؿ إلجراء مكاردىا 
 .األفريقيشرؽ الجنكب ك الك 

نع سكء استعماؿ المخدرات كالتصدم يجب تحسيف الجيكد لم ،في نفس الكقت .56
عكاقبيا االجتماعية كالصحية عف طريؽ برامج شاممة تقـك عمى األدلة كعمى ل

خدمات  كفيرتشمؿ منع تعاطي المخدرات كمعالجة اإلدماف كتك حقكؽ اإلنساف 
كعالج  بشرية،الرعاية في فترة النقاىة كالكقاية مف فيركس نقص المناعة ال

معظـ الخدمات زاؿ ت الخطة العمؿ. ل كفقاالمخدرات  كرعاية الذيف يحقنكف
 الصحية كالعالجية المتعمقة بالمخدرات محدكدة في كثير مف الدكؿ.

جنكب كخاصة قصد تقكية إنفاذ القكانيف الجنكب اليجب زيادة برامج تعاكف  .57
تجارة ب تأثرا تككف أكثرالخارجة عف النزاعات كالتي الكطنية في البمداف اليشة ك 

 المنظمة.  لجريمةلمخدرات كاا


