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زراء المسؤولين عن السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لمو العادية تقرير المفوضية عن الدورة 

 4102أكتوبر  01-6مكافحة المخدرات أديس أبابا، إثيوبيا، 
 

 :المقدمة
السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن مكافحة العادية عقدت الدورة  -0

المخدرات في مركز المؤتمرات لمفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، من 
مقرر المجمس التنفيذي ل اتنفيذقد عقد المؤتمر . و 3102ر أكتوب 01إلى  10

EX.CL/763(XXII)   3102الصادر في يناير. 
لمخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي  4عقد المؤتمر في نطاق النتيجة  -3

: "تعزيز السمم واالستقرار، والحكم الرشيد، والديمقراطية وحقوق 3102- 3102
 ة والمجتمعات المستقرة."اإلنسان كأسس لمتنمي

السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء العادية الدورة كان اليدف العام وراء عقد  -2
يتمثل في الوقوف عمى التقدم المحرز نحو تنفيذ  المسؤولين عن مكافحة المخدرات

 ة:األولوية األربعة الخاصة بيا التالي ذات مجاالتفيما يتعمق بالخطة العمل في القارة 
 

رفع التقارير والتقييم بشأن خطة إلدارة القارية واإلقميمية والوطنية والرقابة و تعزيز ا -0
 عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات.

آلثار الصحية واالجتماعية لتعاطي لمعالجة اترقية الخدمات القائمة عمى الدليل  -3
 المخدرات في الدول األعضاء.

صمة التي تواجو األمن البشري مخدرات والتحديات ذات التجار في المكافحة اال -2
من خالل تقديم الدعم لمدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية لمحد 

وتخفيض االمداد وفقا لممبادئ  بالمخدرات من توجيات االتجار غير المشروع
 وسيادة القانون. األساسية لحقوق اإلنسان
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ال البحوث وجمع البيانات من خالل تقوية المؤسسات تعزيز بناء القدرات في مج -2
لكي تستجيب بشكل فعال لمتحديات التي تشكميا المخدرات غير المشروعة، 
وتسييل الحركة المشروعة لمعقاقير الطبية والمؤثرات العقمية لألغراض الطبية 

 والعممية.
زراء من الدول عقد المؤتمر عمى مستويي الخبراء والوزراء وشارك فيو الخبراء والو  -2

األعضاء في االتحاد األفريقي، فضال عن ممثمين من مختمف الوكاالت الحكومية 
 ، والمنظمات غير الحكومية والشركاء المتعاونين.مشتركةال

تفاق الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية النتائج الرئيسية لممؤتمر في إتمثمت  -2
سق وشامل ومتعدد القطاعات إزاء ن ومتعمى نيج متواز  تركيزالاإلقميمية عمى ضرورة 

 قدراتالمكافحة المخدرات ورفع قضية المخدرات إلى مستوى رؤساء الدول، وتحسين 
عمى المستويين الوطني واإلقميمي الستخداميا لوضع  البحوث وجمع البيانات في مجال
قريرين تم إطالق ت ،مكافحة المخدرات؛ وفي ىذا الصددل الوطنية ستراتيجياتاالوتنقيح 

تقييم شامل لمتحديات االجتماعية "عن المخدرات والجريمة المنظمة بعنوان، 
المخدرات والجريمة المنظمة المرتبطة بها في غرب باالقتصادية واألمنية لالتجار 

بوابة عبور فقط. المخدرات والدولة والمجمتع في ليست "و" 4102ووسط أفريقيا، 
 "4102غرب أفريقيا، 

 المجمس التنفيذي. جازتو من قبلاالجتماع الوزاري إل يقدم طيو تقرير -0
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 قتالً  شدالمخدرات تقتل لكن السياسات السيئة أ
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 السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولينالعادية جتماع الدورة اتقرير 
 2014أكتوبر  10-9عن مكافحة المخدرات، أديس أبابا، إثيوبيا، 

 
 مقدمة

 
السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن العادية جتماع الدورة اعقد  -1

ؤتمرات مفوضية االتحاد األفريقي، في أديس أبابا، إثيوبيا، من مكافحة المخدرات بمركز م
. ويتمثل اليدف العام من المؤتمر في رفع مستوى الدعوة نحو 4112أكتوبر  11إلى  9

نيج متوازن ومتكامل قائم عمى األدلة لمكافحة المخدرات وتشجيع التحول من السياسات 
قييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل غير الفعالة. وقد قامت الدورة، بصفة خاصة، بت

 (.4117-4112االتحاد األفريقي حول مكافحة المخدرات )
 

 الحضور
 

وفود الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التالية: الجزائر،  ع أعضاءحضر االجتما -4
الرأس األخضر، جزر القمر، كوت ديفوار،  أنجوال، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون

الكونغو الديمقراطية، الكونغو، مصر، إرتريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، مدغشقر،  جميورية
 ،مالي، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيشل، جنوب أفريقيا

 السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
صادية اإلقميمية والمنظمات الحكومية مثمت أجيزة االتحاد األفريقي، والمجموعات االقت -2

ن: سفارة المكسيك يالشركاء المتعاون إلى جانب الدولية والمنظمات غير الحكومية التالية
القوانين الدولية لوزارة خارجية  تطبيقنا؛ مكتب شؤون المخدرات و ييفي أديس أبابا وف

، االتحاد الكيني لممنظمات الواليات المتحدة، واإلنتربول، االتحاد الدولي لسياسة المخدرات
غير الحكومية المعنية باأليدز، مؤسسات المجتمع المفتوح، مكتب األمم المتحدة المعني 
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المجموعة و نية بالمخدرات، الجامعة العربية بالمخدرات والجريمة، ولجنة غرب أفريقيا المع
 )اإليكاس(. االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 
طالق مراس  رير عن مكافحة المخدراتتقاالم االفتتاح وا 

  
كممة السيد عصمت عبد الرحمان زين العابدين، نائب رئيس مؤنمر االتحاد األفريقى 

 فيلموزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات، الدورة السادسة ، ووزير الداخمية 
 جمهورية السودان، الموقر

بزمالئو الوزراء  وكممتو الترحيبية، أعرب، معالى زين العابدين عن ترحيب قفي سيا -2
محدود أن لبر اعالفي التعاون  من خالل المشاركة البناءة يمكن لمبمدان فقطوالحظ أنو 

الدكتور موالتو فخامة ب وتجعل من الصعب لتجار المخدرات توزيع منتجاتيم. في ترحيب
تيشومي، رئيس جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية، وضيف الشرف، أشار الوزير 

 الرئيس يؤكد أىمية االجتماع. حضورأن  إلى عابدينزين ال
 

 لمشؤون االجتماعية مفوض االتحاد األفريقي، كالوكو صديقي فيمصط الدكتور سعادة كممة
صديقي كالوكو،  فيالدكتور مصط سعادةيل، ممثمة سرم أح ةأبرزت سعادة السيدة فاطم -5

 األولى االتحاد األفريقي ومفوضة االتحاد األفريقي لمتجارة والصناعة، دراسة مفوضية
"التقييم الشامل لتيريب المخدرات والجريمة المنظمة في غرب ووسط أفريقيا" التي تم حول

إطالقيا خالل الدورة. تم التكميف بإجراء الدراسة استجابة لمقرر مجمس السمم واألمن 
جتماعية ، إلجراء تقييم شامل لمتحديات اال 4112يناير  فيلالتحاد االفريقي المنعقد 

وسط و غرب في االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة ذات الصمة واالقتصادية واألمنية و 
بنيج متوازن ومتكامل لمكافحة  ،بين جممة أمور أخرى ،توصي الدراسة أفريقيا.

المفوض أن األدلة أظيرت أن المزج بين السياسات السيئة وسوء التنفيذ  ذكرالمخدرات. 
مناصرة إلى الدعوة  الة لممخدرات. من جيتيا، ستواصل المفوضيةيعرقل المكافحة الفع
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مبادرة مكافحة المخدرات جنبا إلى جنب مع البرامج االجتماعية واالقتصادية والحكم 
 الرشيد وسيادة القانون وجيود األمن.

 
 ون أوباسانجو، رئيس لجنة غرب أفريقيا المخدراتجكممة فخامة الرئيس أولوسي

، أوبوت إيزيدور األستاذ نيابة عنو قرأىا يالت وفي كممت اوباسانجو سقدم فخامة الرئي -6
المخدرات،   :في العبور ليس فقط المعنية بالمخدرات، غرب أفريقيا لجنةتقريرا عن 

 فقط لم يعد غرب أفريقيا يخمص التقرير إلى أنو  .غرب أفريقيا  والمجتمع في الدولة
، واألمن، والصحة اإلقميمفي  السالم يددمما ي ممخدراتل مستيمك ولكنو منطقة عبور

 ليذا اليس مستعد غرب أفريقيا إقميم، فإن ووفقا لمتقرير والتنمية االجتماعية.العامة 
ختراق لالعّرض اإلقميم مما ي اليشة والحكم نظم العدالة ضاعف بسببيتالذى  االعتداء
 اإلقميم في حيةالنظم الص ، فإنفي الوقت نفسو .المنظمة عصابات الجريمة من قبل

 اقترح الرئيس .لمتعاطي المخدرات خدمات الوقاية والعالج وفيرلت تفتقر إلى األىمية
  :منيا دول غرب أفريقياسياسة ل عدة توصيات أوباسانجو

عدالة  مسألة وبدال من كون، عامة صحة مسألةلكونو  تعاطي المخدرات عالج .أ
  .جنائية

  .المتاجرون ستغميا، التي يالحكمو  السياسة في ضعفالنقاط  مواجية .ب
مجال  يف مستجدةالمعايير الدنيا الجديدة وال عمى أساس المخدرات قوانين إصالح .ج

  .عمى مستوى منخفض تعاطي المخدراتعدم تجريم الصحة و 
 عمى أىداف من خالل التركيز أكثر انتقائيةعمى نحو  لمردع القانون تطبيق تعزيز .د

  .رفيعة المستوى
  .ذات الصمة االتجار مكافحة وتدابيرمن السالح  المخدرات سياسةريد تج ه.
  .الدول المستيمكةدول العبور و و  بين الدول المنتجة تعزيز التعاون.و
بمشاكل  لد الوعي العامالتقرير لن يوّ  أن يف عن األمل الرئيس أوباسانجو أعرب -7

معالجة  الالزمة لضمان اسيةالمشاركة السي ولكن أيضا فقط في غرب أفريقيا المخدرات



4 

 

 بكفاءة وفعالية. المشاكل
 إثيوبيا االتحادية الديمقراطية جمهورية، رئيس تشومي موالتو الدكتورفخامة  كممة
سؤولين عن افتتاحو الرسمي لمدورة السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء الم عند -7

رئيس جميورية إثيوبيا  مكافحة المخدرات، أىاب فخامة ي الدكتور موالتو تشومي،
موضوع االجتماع "المخدرات تقتل شاركين مؤكدا عمى االتحادية الديمقراطية، بالم

قتال: رفع مستوى االستجابة المتوازنة والمتكاممة من أجل  شدولكن السياسات السيئة أ
مكافحة المخدرات في أفريقيا " في إطار خطة عمل اإلتحاد األفريقي لمكافحة 

(. أشار الرئيس إلى أن مشكمة المخدرات في أفريقيا 4117-4112المخدرات )
وبالتالي تؤثر عمى الصحة  - ةتيداف القارة كطريق عبور ومستيمكحقيقية كما تم اس

 الحكومات األفريقية تحتاج إلى فإن عميو،و  العامة والتنمية االجتماعية وأمن األمم .
ألن  شامل عمى نحو دراتإلى إجراءات لمكافحة المخ يترجمة الخطاب السياس

ثيوبيا بالعمل مع إالتراخي لم يعد خيارا مناسبا. وذكر الرئيس موالتو االجتماع بالتزام 
تنفيذ السياسات مدفوعة و االتحاد األفريقي والدول األعضاء األخرى لتعزيز تصميم 

اد األفريقى لالتح بادلة فعالة متوازنة ومتكاممة تماشيا مع اإلطار االستراتيجي
 مكافحة المخدرات. ل
بعد خطابو، أطمق سعادة الدكتور موالتو تشومي رسميا التقريرين وأعمن افتتاح الدورة  -8

 السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات.العادية 
 

 اإلجرائيةالمسائل  من جدول األعمال: 1البند 
 انتخاب هيئة المكتب ( أ
السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء العادية مكتب الدورة  ىيئة انتخب الوزراء -9

 المسؤولين عن مكافحة المخدرات عمى النحو التالي:
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 اإلقميم البمد  المنصب 
 الجنوب األفريقى ب أفريقياو جن الرئيس 

 ياوسط أفريق رونيالكام النائب األول لمرئيس
 ياشرق أفريق السودان النائب الثانى لمرئيس
 ياغرب أفريق الرأس األخضر النائب الثالث لمرئيس

  ياشمال أفريق موريتانيا المقرر
 ب.( اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل

 ( بنود9تسعة) فييتمثل  يجدول األعمال وبرنامج العمل الذ اعتمد اجتماع الوزراء -11
نفيذ مقررات ت عنبحث تقرير مفوضية االتحاد األفريقى  من جدول األعمال: 2البند 

الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقى لموزراء المسؤولين عن مكافحة العادية الدورة 
 المخدرات

 تنفيذ عن  CAMDC/MIN/4 (VI)) يالسرد تقريرال مفوضية االتحاد األفريقي قدمت -11
تم و  .مكافحة المخدرات الوزراء المسؤولين عن لمؤتمر الخامسةالعادية الدورة  قرراتم

 :التالية النقاط البارزةمن قبل الوزراء بدون تعديالت ويضمن ماده واعت بحثو
 ن الوصول إلى إدارة األلم مأ( الموقف األفريقى الموحد 

 لمصحة االتحاد األفريقي وزراء أقره ،األلمإدارة أدوية  من الموقف األفريقي الموحد
 ي عشرتاثن ميممث تم تدريببعد ذلك و  4112في عام  السادسةالعادية دورتيم  خالل
 .ألغراض طبية المواد الخاضعة لمرقابة مع لمتعامل غرب أفريقيا ة فيولد (12)

 
 إدمان المخدرات  لعالج لمجودة القارية معايير الدنياال  ( ب

من أن معظم  عمى الرغم في بعض البمدان المتزايد إدمان المخدرات تم توفير عالج
غير  الرعاية النفسيةو  المخدرات مؤسسات عالج إدمان في الغالب وفرتيا خدماتال

 .المتخصصة
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االتجار بالمخدرات واتجاهات المراقبة وتقييم المخدرات و  مكافحة بحوث تعزيز ج(

 يها.تعاط
إلى  ٪( من الدول األعضاء في استبيان تقييم86في المئة ) ستة وثمانون أشارت ج(

ن عمى العقاقير. لعالج اإلدما الحد األدنى من معايير الجودة القارية اعتماد
ى أجرتيا مفوضية االتحاد تمك الت ةوباإلضافة إلى ذلك، ركزت بعض الدراسات خاص

 تيريب المخدرات والجريمة المنظمة. وشركاؤىا في شرق وغرب أفريقيا، عمى ياألفريق
 المخدرات  لدول األعضاء في مجال عالج إدمان بناء القدرات / تدريب د(

بدعم من الشركاء، دورة تدريبية حول الحد من  يقينظمت مفوضية االتحاد األفر 
الطمب عمى المخدرات، لممارسي العالج، وتجريب برامج ميارات األسرة، وتدريب 

 المخدرات. عمالالمعايير الدولية في مجال الوقاية من است ىمع ةصناع السياس
قبل عام  اقتراح العتماد مكافحة المخدرات كموضوع لمؤتمر قمة االتحاد األفريقي ه(

2015  
التنفيذى لالتحاد األفريقي أقر موضوعا  جمسفإن الم عمى الرغم من تقديم الطمب،

 ألفريقيا ". 4162 "عام تمكين المرأة والتنمية نحو أجندة 4115 بديال لعام
 .اطمع االجتماع عمى التقرير مع التقدير -14

 
 من جدول األعمال: بحث تقرير اجتماع الخبراء 3البند 

 السادس لموزراء يمؤتمر االتحاد األفريق عن الخبراء تقرير اجتماع راءبحث الوز  -12
اتخذوا و  (CAMDC/EXP/Rpt.Rev.1(VI))" المسؤولين عن مكافحة المخدرات

 :التاليةالقرارات 
 التالية :  راتاالقر أصدر الوزراء، عقب بحثيم تقرير اجتماع الخبراء،  -15

 أ( أن تقوم الدول األعضاء بما يمي:
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لمكافحة المخدرات  خطة عمل االتحاد األفريقي بشأن تبياناتياتقديم اس (1
 4112ديسمبر  15إلى مفوضية االتحاد األفريقي بحمول  (4112-4117)

( التي لم تقم بذلك، وبالنسبة 49بالنسبة لمدول األعضاء التسعة والعشرين )
( التي تود تقديم معمومات 45لمدول األعضاء األخرى الخمسة والعشرين )

االستعراض نصف كممة، وبالنسبة لمفوضية االتحاد األفريقي تقديم تقرير مست
مصحة والسكان ومكافحة لاألكثر تمثياًل إلى المجنة الفنية المتخصصة المرحمي 

 ؛4115المخدرات وذلك في أبريل 
التركيز عمى اتباع نيج متوازن ومنسق وشامل ومتعدد القطاعات لمكافحة  (4

النيج من خالل  فياألعضاء عمى إعادة التوازن ع الدول شجّ المخدرات. وت  
تخصيص المزيد من الموارد لبرامج الصحة العامة والتنمية االجتماعية. ويعكس 
ذلك المرونة الموجودة في إطار اتفاقيات المراقبة الدولية لممخدرات لتنفيذ النيج 

 المخدرات؛  الذي يركز عمى الصحة لمكافحة
ات العقمية عمى أنيا تشكل تيديدا لمسمم واألمن االعتراف بالمخدرات والمؤثر  (2

مخدرات والصحة العامة والتنمية االجتماعية والتركيز عمى ضرورة رفع قضايا ال
خاصة النظر في تقديم موضوع مكافحة المخدرات إلى مستوى رؤساء الدول، و 

تمشيًا مع توصيات مؤتمر  4116لمقمة المقبمة لالتحاد االفريقي في عام 
الدورة العادية  خاللاألفريقى لموزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات  االتحاد

لمدورة  وحدتطوير موقف م إلى الرابعة والدورة العادية الخامسة. تحتاج أفريقيا
لمفوضية  ي. وينبغ4116ألمم المتحدة في عام الخاصة لمجمعية العامة ل

موحد لدورة الجمعية موقف بتيسير المشاورات وااللتزامات  ياالتحاد األفريق
العامة الخاصة لألمم المتحدة حول مكافحة المخدرات وكذلك التفاعل مع 

 مجموعة بمدان أمريكا الالتينية. 
رفع مكافحة المخدرات إلى مستوى االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية   (2

 والتعمم من النيج المنسق لموباء. 
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 ية لمكافحة المخدرات؛ النظر في تخصيص نسبة من الميزانيات الوطن (5
تعزيز وتوسيع نطاق شامل، يمكن الوصول إليو، ، وتقديم األدلة المقنعة  (6

الحترام أخالقيات وحقوق االنسان وذلك استنادا إلى خدمات الوقاية من تعاطي 
دمانيا والعالج والرعاية الالحقة، والسيما التوسع في الخدمات  المخدرات وا 

من خالل إنشاء ستعمال المخدرات ن إلشكالية االصحية واالجتماعية لممتعرضي
من  وتعزيز مرافق العالج، وضمان توفر العالج البديل والمكونات األخرى

 الحزمة الشاممة؛
عادة تأىيل مدمني المخدرات وتوسيعيا حيثما وجدت؛  عالجلإنشاء مرافق  (7  وا 
 مناطقتوسيع برامج عالج إدمان المخدرات التي يقدميا شركاء مثل تريتنيت لم (8

 األخرى من أفريقيا إلى جانب بناء قدرات المؤسسات والموارد البشرية لمكافحة
 المخدرات؛ 

تدريب لممينيين في مجال إدمان المخدرات عن طريق تعميمو في وفير الت (9
مستويات الدبموم والدراسات العميا في الجامعات: وتَحث  عمىالمناىج الدراسية 

لدول األعضاء التي ال يتوفر التدريب ا في بتدريوفير الالدول األعضاء عمى ت
في  تدريبال وفيرا تميمكني ينتمال وكينيا في مؤسساتيا التعميمية، مثل غانا

والمستوى  لمبمدان الناطقة باإلنجميزية في مستوى الدبموم مجال إدمان المخدرات
 . الجامعي

تعزيز تعميم مكافحة المخدرات في السياسات الوطنية والخطط اإلنمائية ل (11
 تخصيص الموارد المالية الوطنية؛

مكافحة المخدرات من خالل وىياكل  والتنسيقتعزيز آليات التنفيذ إنشاء و  (11
 ما يمي:

  لمخدرات؛وطنية لمكافحة اإقميمية و  نقاط اتصالالرسمي ل التعيين  (أ 
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 مكافحة المخدرات المشتركة بين القطاعات لجان إنشاء وتعزيز (ب 
  ؛عمى النحو األمثل لمعملوتزويدىا بالموارد الكافية 

معالجة مسألة انخفاض معدالت التقارير وعدم االستجابة  (ج 
ومكتب  يمفوضية االتحاد األفريقالستبيانات التقارير السنوية ل

 ؛األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  المساعدة الفنية؛تعبئة استحداث سجل الخدمات لتوجيو برمجة و  (د 
تشكل  - مكافحة المخدرات المشاركة في اجتماعات تحسين  (ه 

  .بالغ مستويات المشاركة المنخفضة جدا مصدر قمق

الدول ، و يمفوضية االتحاد األفريقلجمع البيانات البحث و  قدرات تحسين (14
المجموعات االقتصادية اإلقميمية. وال تتطمب  وعمى مستويات األعضاء،

بنفس  ولكن الكثير من المواردصًا خصو  اإلقميمية والوطنية المراقبة شبكات
الوطنية تنقيح االستراتيجيات تطوير و  الستخداميا في مفيدة توفر بيانات القدر

 الدول المشاركة في النظر في دعم ينبغي لمدول األعضاءو  المخدرات. لمكافحة
 في الوطنية األخرى الوبائية لتعاطي المخدرات والمبادرات غرب أفريقيا شبكة
 والمعمومات عن عدم وجود خط األساس لمبياناتإن من شأن  .ةالقار  بقية

  برامج.التقارير ووضع العممية تقديم  يعيق تعاطي المخدرات أن
الداخمية آليات التنسيق مكافحة المخدرات و  لتدخالت زيادة وتكثيف الدعوة (12

  الوطني؛ عمى المستوى
بما في ذلك ، دودالرقابة عمى الح وتعزيز مراقبة الحدود عمىبناء القدرات  (12

قواعد بيانات  االستثمار في الموانئ واألصول البحرية، وكذلك استخدام
فيما بين الوكاالت المشتركة والدول  التعاون والتنسيق، وتعزيز اإلنتربول
 ؛األعضاء
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لتعاطي  عمى نحو كاف لمتصدي قانونيةإصالح الشروع في سياسة  (15
 األضرار المرتبطة الحد منك ، بما في ذلبجميع أشكالو المخدرات واالتجار
نيج نيج قائم عمى العقاب بصفة رئيسية إلى  واالنتقال من بتعاطي المخدرات

ينبغي و  .االعتبار أيضًا الصحة العامة في أنشطة مكافحة المخدرات فييأخذ 
وأن ، االعتبار ن يج التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسانفي أن تأخذ التدخالت 
، وتشمل السياقات عمى الصعيد الوطني مشكمة المخدراتتتصل بعمم األوبئة و 

المرحمتين  فيتدخالت الاألعضاء و الثقافية لمدول االقتصادية و و االجتماعية 
  المخدرات. موقاية من تعاطيل والثانوية والمرحمة الجامعية االبتدائية

 مفوضية االتحاد األفريقي القيام بما يمي:أن تتولى   ( ب
المخدرات واألشكال األخرى باالتجار  صمة بينلحول ا دراسات مستقمة إجراء  (1

التنمية والصحة العامة و  السمم واألمن وأثرىا عمىالجريمة المنظمة من 
 .افي جميع أقاليم أفريقياالجتماعية 

توجييات في سياساتيا لمكافحة المخدرات لوقف الاتخاذ تدابير مناسبة إلدراج  (4
ة المشتقة من النبات في أفريقيا؛ والنظر في إنتاج المخدرات وزرع المؤثرات العقمي

أسموب مراقبة التسميم لتتبع المواد من نقاط اإلنتاج إلى التوزيع، كتدبير ناجح 
 المخدرات.بعمى نطاق واسع لتحديد المتاجرين 

 

من جدول األعمال: تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل لمتعاون الدولي نحو  4البند 
ومتوازنة لمواجهة مشكمة المخدرات العالمية والتحضير لمدورة الخاصة استراتيجية متكاممة 

 2016لمجمعية العامة لألمم المتحدة حول المخدرات في عام 
 كممة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الدكتور جمبيرتو جيرا من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أّكد  -16
نيج قائم عمى الصحة الضطرابات تعاطي المخدرات من خالل  الحاجة إلىعمى 

تطبيق ن يج قائمة عمى األدلة في المنع والعالج والرعاية من منظور السياسات 
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والمنظور الطبي والعممي مبّينًا أن اليدف الرئيسي لمتدخالت الدولية لمكافحة 
ة والعممية إلى المخدرات ىو ضمان توفر المواد الخاضعة لمرقابة لألغراض الطبي

. ويدعم مكتب األمم لذلك جانب منع إساءة استعماليا بسبب المخاطر المصاحبة
المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الدول األعضاء في تحقيق كال األمرين. 

في روح من االنتقال "من  -وأوضح كيف يمكن تطبيق العالج من إدمان المخدرات
كبديل  -لمعاىدات الدولية لمكافحة المخدراتاإلجبار إلى التماسك" وفي إطار ا

كامل لعقوبات العدالة الجنائية في حاالت االستعمال الشخصي لممواد الخاضعة 
 لمرقابة.

 
 2016كممة سفير المكسيك حول التحضيرات لمدورة الخاصة لمجمعية العامة لألمم المتحدة 

، فيينا الدولية في لدى المنظمات والممثل الدائم النمسا سفير المكسيك فيم اق -17
 وسياسات تنفيذ استراتيجيات عقود من نو بعدإ، دي ألبا ألفونسو لويسسعادة السيد 

، بناء عمى النيج العقابي، أدركت بمدان أمريكا والمحاكمة القانون تطبيقعمى  تركز
متعمقة بالمخدرات السياسات الوتنفيذ  تصميمالبحر الكاريبي أىمية وجزر  الالتينية
الدوَل األعضاء بتقاسم تجاربيا والن يج الجديدة لمعالجة مشكمة  تعيدتفقد ومن ثم 

بدائل لمسجن، من بين الاألسباب الييكمية وتعزيز معالجة المخدرات في العالم، و 
تم إبراز أىمية التحضير الجيد لدورة  ،جممة تدابير مبتكرة أخرى. في ىذا السياق
تالقي المواقف األفريقية  ة، مؤكد4116الجمعية العامة الخاصة لألمم المتحدة 

الحاجة إلى تقميل ومنع  ةومواقف أمريكا الالتينية وجزر البحر الكاريبي، مدرك
العنف، وتعزيز النيج الصحي ليذه المسألة وفيم صمتو الوثيقة بحقوق اإلنسان 

 آلراء المختمفة والقدرات في بمداننا، عمى أن تدعما ةوالتنمية فيمًا تامًا، ومدرك
جميعيا مناقشة مفتوحة وشاممة في البحث عن الحمول. ويجب تقديم مدخالت 

لوفود األفريقية لمعمل مع مجموعة بمدان أمريكا الالتينية في كل من فيينا ا
ونيويورك، مستحضرة الدور اليام الذي يضطمع بو رؤساء المجنة المعنية بالمخدرات 
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في توجيو التحضيرات لدورة الجمعية  ن كالىما من أفريقيا،يوالجمعية العامة، والمذ
 .4116العامة الخاصة لألمم المتحدة في عام 

 

كممة منتدى المنظمات غير الحكومية بشأن الدورة الخاصة لمجمعية العامة لألمم 
 :المتحدة حول المخدرات

قدم السيد سكوت برنستين من مؤسسات المجتمع المفتوح عرضًا حول تحضيرات  -18
. 4116ورة الخاصة لمجمعية العامة لألمم المتحدة في عام المجتمع المدني لمد

الوفود بأن المجتمع المدني يمثل صوتًا ىامًا في مناقشات سياسات  بمغوأ
الخدمات، والمساعدة في جمع  وفيرالمخدرات، وقيمة مضافة لمحكومات من خالل ت

عوة، البيانات حول أىم الفئات السكانية، مقدمة سياق وعمق المناقشات، والد
وتأسيس الشرعية لمسياسات الحكومية داخل المجتمعات. ومع ذلك، فإن الحكومات 
األفريقية نادرًا ما تتحاور مع منظمات المجتمع المدني حول سياسة المخدرات، 
وثمة مجال لمتحسين في ىذا الشأن. وتوفر الدورة الخاصة لمجمعية العامة لألمم 

مناسب لتقييم الن يج الحالية لسياسة في الوقت ال يتأالمتحدة فرصة حاسمة ت
المناقشات السابقة. إن لجنة  خاللالمخدرات واإلصغاء لألصوات التي كانت غائبة 

بين المنظمات غير الحكومية تمثل تعاونا متنوعا نيويورك لممنظمات غير الحكومية 
ريق العالمية والتي قدمت مقترحًا إلى نائب األمين العام لألمم المتحدة لتشكيل ف

يدعمو تمويل منظومة األمم المتحدة وغيرىا. وسوف  الذي عمل المجتمع المدني
يساعد فريق العمل في تنسيق وتيسير المشاركة في الدورة الخاصة لمجمعية العامة 
لألمم المتحدة من خالل إجراء البحث وتنظيم الفعاليات واجتماعات الخبراء 

 واالجتماعات اإلقميمية.
 

 :مناقشة عامة
  :خالل المناقشة من قبل االجتماع المسائل التاليةت إثارة تم -19

الوقاية و  تجار المخدرات،ب فيما يتعمق سيادة القانون تشديد عمىال يجب :زامبيا 
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 األبوة واألمومة، وميارات التعميم المبكر مثل، تعاطي المخدراتاألولية من 
مساعدة و  .جيةالخدمات العال، و يجب كذلك تعزيز الحياة األسرية وميارات
 ممخدرات.ل مراصد وطنية إلنشاء الدولي المجتمع

 
 إطار قانوني يستند إلى من تونس انتقمت بعد الثورة، ،4111عام  منذ :تونس
البيانات  تحديدىي  محاور أربعة عمى ترتكزإلى استراتيجية جديدة،  العنيف القمع

دمان المخ الوبائية الطبية  والوقاية درات،باستخدام مراكز رصد وطنية لممخدرات وا 
 التي تشمل جميع الوزارات والشركاء العاممين مع وزارة الصحة، ،واالجتماعية
المؤدية إلى اإلصالحات الجارية لمتشريع والتي تعتبر اإلدمان  القانونيةوالوقاية 

مرضًا سريريًا، وفي نياية المطاف تنفيذ سمسمة جميع ىياكل الرعاية بإدماج 
 من المخاطر.  استراتيجيات الحد

 
 شحذ إلى المتزايدة لمواجية مشكمة المخدرات االستجابة الوطنيةتحتاج  : تنزانيا

مما حقق ، المخدرات لمشكمة نيج متوازن التباع المؤسساتتعزيز وتحديد اليدف و 
يتناولون  لألشخاص الذين شاممة حزمة وينبغي أن تقدم .تنزانيا رة فيبيك نتائج

 لوصول إلىتوسيعو من أجل ال الميثادون وعالج، ن المخدرات عن طريق الحق
محد من ل القانونتطبيق لتدريب ا شملوينبغى أن ي .مدمني المخدرات المزيد من
  .األضرار

 
 جميع الوزارات ذات الصمة ضمت رفيعة المستوى لجنة وطنيةيعتبر إنشاء  :السودان
 ضرورية مراكز العالجتعتبر و  بالقوة.، ياالمعواست انتشار المخدرات لوقف أمرًا ىاماً 
الوكاالت  متعاطي المخدرات كما أن من المطموب أيضًا مساعدةل لعالجلتقديم ا
  .ىذا الصدد في الدولية
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، كما ىو  المخدرات الوطنية لمكافحة الييئات تمكينالحاجة إلى المزيد من  :غانا 
 .لجنة إلى لمراقبة المخدرات الوطني لمجمسا تحويل حيث سيتم غانا فيالحال 
 في مناىج التعميم إلى العقميةالتدريب في مجال الصحة إدمان المخدرات و ويحتاج 
  .العالي في مؤسسات التعميم ىذه البرامج غاناوتقدم  .التعميم

 
فرصة  الشرطة في األصولاألموال و  مصادرة وحدةيشكل توفر  :جنوب أفريقيا

عادة التأىيل الموارد ل لحشد الذين  األطفال والشباب ستفادةالخدمات العالج وا 
جرائم  البحث أن أظير ،تجربة جنوب أفريقيا في، المخدرات يعانون من مشاكل

أنواع وتجعل  .المخدراتمرتبطة ب معظم األحيان فيكانت  في البمد العنف
تجار  مالحقة المحاكم من الصعب عمى المنزلية مزوجة بالموادالم المخدرات القوية

 .المخدرات
 

 لجزائر وجزر القمر وكينيا أيضًا مساىمات دعمًا لمنيج المتوازن.قدمت ا -41
 

من جدول األعمال: تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن المجان الفنية المتخصصة: توجيهات  5البند 
 الجتماعات المستقبمية حول مكافحة المخدراتا

حول  إحاطة ممثل المستشار القانوني لمفوضية االتحاد األفريقي االجتماعقدم  -41
 Assembly/AU/Dec.227تفعيل المجان الفنية المتخصصة تمشيًا مع مقرر المؤتمر 

(XII)  حول وزراءال، يكون مؤتمر المؤتمر . ووفقًا لمقرر 4119الصادر في عام 
مصحة والسكان ومكافحة لمكافحة المخدرات جزءا من المجنة الفنية المتخصصة 

مر االتحاد األفريقي لموزراء تعتبر الدورة السادسة لمؤت ،المخدرات. ومن ثم
المسؤولين عن مكافحة المخدرات االجتماع القطاعي األخير لوزراء مكافحة 
المخدرات. ويجتمع وزراء مكافحة المخدرات مع وزراء الصحة والسكان. وسوف 

والسكان ومكافحة  لمصحةتعقد الجمسة االفتتاحية لمجنة الفنية المتخصصة 
 .4115المخدرات في أبريل 
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 التحاد األفريقيل 2063من جدول األعمال: أجندة  6لبند ا
قدم ممثل مديرية التخطيط االستراتيجي لمسياسات والرصد والتقييم وتعبئة الموارد  -44

من الدورة  4162وقد انبثقت أجندة . تحاد األفريقيلال 4162 عرضًا حول أجندة
، والتي 4112ايو العادية الحادية والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول المنعقدة في م

اعتمدت اإلعالن الرسمي، وتعيدت بموجبو الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 
مجاالت في أفريقيا خالل السنوات الخمسين المقبمة. ومن  ةتقدم في ثمانيالبإحراز 

طار التحول، مع أىداف وغايات  4162أجندة  حّددت ،ثم رؤية االتحاد األفريقي، وا 
م اقتراح خطة تنفيذ لعشر سنوات، تحدد كافة أصحاب ومعالم واضحة. وقد ت

مفوضية االتحاد نظرا لمصعوبات المالية التي تواجو المصمحة وأدوار كل منيم. 
تعبئة الموارد لتحديد مصادر لوضع استراتيجية تم األفريقي في تنفيذ برامجيا، ي

العقبة . وأشار االجتماع إلى أن 4162أجندة الشروع في  عمميةبديمة لتمويل 
ىي التمويل وأعرب عن تأييده لوضع استراتيجية قوية  4162الكبرى أمام أجندة 

 مبتكرة لتيسير تنفيذىا. بصورة موارداللتعبئة 
 

 من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 7البند 
بحث االجتماع الوزاري مشروع إعالن أديس أبابا حول رفع مستوى االستجابات  -42

 نحو مكافحة المخدرات في أفريقيا.المتوازنة والمتكاممة 
 

عالن الدورة  8البند  السادسة لمؤتمر العادية من جدول األعمال: اعتماد تقرير وا 
 االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات

عالن الدورة  -42 السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي العادية اعتمد االجتماع تقرير وا 
 ن مكافحة المخدرات مع التعديالت.لموزراء المسؤولين ع
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 الجمسة الختامية:من جدول األعمال:  9البند 

السادسة العادية زولو، رئيسة الدورة -شددت معالي السيدة ىينرييتا بوجوباني -45
لمؤتمر االتحاد األفريقي لمورزاء المسؤولين عن مكافحة المخدرات ونائبة وزير 

ريقيا، عمى أن المخدرات أصبحت مشكمة التنمية االجتماعية، لجميورية جنوب أف
سوف يتأثر أكثر  عناية عاجمة، فإن الشباب منحيالم يتم ما خطيرة في القارة وأنو 

وأن أفريقيا ال تستفيد من العائد الديمغرافي كما أن المكاسب اإلنمائية سوف 
لمخدرات. وبصفة خاصة، يحتاج مدمني اخدمات العالج ل وفيرتتراجع. وينبغي ت

 من ل األفريقي إلى الحماية من المخدرات، كما أن المرأة ينبغي تمكينياالطف
وينبغي فعل المزيد لمدفاع عن األسرة.  اآلفةالضطالع بدورىا في مكافحة ىذه ا

رفعت  وأعربت الرئيسة عن شكرىا لموزراء لمساىماتيم الممتازة في إنجاح االجتماع
 . الجمسة بعد ذلك
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 مكافحة المخدراتعن  تحاد األفريقى المسؤولينمؤتمر وزراء اال 
 الدورة العادية السادسة 

 2014أكتوبر  10 -6 ، أديس أبابا، إثيوبيا
 

CAMDC/MIN/DECL.(VI) 

 

 

 :أشد قتاللكن السيبسبت السيئة  ات تقتل"المخدر -الموضوع:
 أفريقيب" ة والمتكبملة لمكبفحة المخدرات فيرفع مستوى االستجبببت المتوازن

 
 
 
 

 إعالن أديس أبابا حول رفع مستوى االستجابات المتوازنة والمتكاممة
 أفريقيا يلمخدرات فلمكافحة ا

 

 
 
 

 2014أكتوبر  10أديس أبابا، إثيوبيا، 
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 إعالن أديس أبابا حول رفع مستوى االستجابات المتوازنة والمتكاممة
 لمكافحة المخدرات في أفريقيا

 
األفريقي  الدول األعضاء في االتحاد كافحة المخدرات فيم عن ينالمسؤول وزراءال ،نحن

مكافحة سؤولين عن وزراء الممل لمؤتمر االتحاد األفريقي في الدورة السادسة المجتمعينو 
رفع مستوى  أشد قتال: السيئة السياساتالمخدرات تقتل، ولكن " ،تحت شعار المخدرات

في مقر مفوضية االتحاد ت في أفريقيا" االستجابات المتوازنة والمتكاممة لمكافحة المخدرا
 ،4112أكتوبر  11إلى 6األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، من 

بأن برنامج التنمية االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي مرتكز عمى النيج  القائم  إذ نعترف
مى الفقر، عمى اإلنسان والبحث عن تعزيز حقوق اإلنسان وكرامتو، وتعزيز العمالة، والقضاء ع

، الشعوب األفريقية نوعية حياةحسين توتشجيع الوصول إلى الخدمات االجتماعية، وبالتالي 
  والميمشة؛ ضعفةمستالفئات الوخاصة 

 
وال  متعددة، أدوار ووظائف وليا األساسية لممجتمع ىي الوحدة بأن األسرة أيضامنا  واقتناعا

تعاطي  دعم ضحايافي   ال غنى عنيا فريدةو  ،أنيا ظمت مركزيةحيث  سيما في أفريقيا
  ؛المخدرات

 
اجتماعية كرؤية  ،لالتحاد األفريقي 4162أجندة تنمية  المساىمة في عمى يما مناصموت
والحماية  الشاممة التنمية البشريةعمى نحو أوسع ،  تعزز من شأنيا أن جديدة قارية قتصاديةوا

االتجار و تعاطي المخدرات ضحية  يىتي لا وأسرىم بما في ذلك األفراد لمجميع، االجتماعية
 ؛ بيا
ذ   الممارسات بين البمدان وأفضلالخبرات  قاسم تالمستويات، و  عمى جميع التعاوننشجع وا 
عمل اإلتحاد  خطة بما في ذلك تنفيذ مكافحة المخدرات، استراتيجيات وبرامج بشأن قاليم واأل

  .المخدرات لمكافحة األفريقي
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  :موجب هذافإننا ب

-4112) مكافحة المخدراتاألفريقي ل االتحادعمل  تنفيذ خطةتسريع بتعهد من جديد ن  .1  
4117) 

شامل منسق، اتباع نيج متوازن و  تركز عمى وقانونية إصالحات سياسية بإجراء  عهدنت   .2
جميع أشكال  المخدرات و ستعمالال كافحة المخدرات والتصدي بشكل كافمالقطاعات ل ومتعدد
 نطاق  وتوسيع بتعاطي المخدرات األضرار المرتبطة الحد من، بما في ذلك يا ب االتجار

  أسرىم؛ وكذلكالمخدرات  يتعاط إشكالية ين يعانون منمذل  االجتماعية ة ويالصحالخدمات 
عمى إنشاء  آليات لتعزيز التنفيذ والتنسيق وىياكل مكافحة المخدرات الدول األعضاء   نحث  2

 ن نقاط االتصال لمكافحة المخدرات ) المؤسسات واألشخاص المرجعيين(؛، بما فى ذلك تعيي
 البحث قدرات تحسينعمى  كذلك والمجموعات االقتصادية اإلقميمية الدول األعضاء حثن  .4 
تنقيح االستراتيجيات تطوير و  الستخداميا في الصعيدين الوطني واإلقميميجمع البيانات عمى و 

  المخدرات؛ الوطنية لمكافحة
 
  التصدي لفيروس  إلى نفس مستوى مكافحة المخدراتمستوى  رفع أن يتمب نوصي   .5 

 جيود لالستجابةتنسيق ال والتعمم من واإلقميمي الوطني ينعمى الصعيدنقص المناعة البشرية 
  نقص المناعة البشرية؛لفيروس 

 
 الوطنية يازانياتمي مئوية من نسبة  خصيص تفي األعضاء  بأن تنظر الدول كذلك نوصي  .6

 التنمية الوطنيةخطط في سياسات و  مكافحة المخدراتتعميم مكافحة المخدرات و ل السنوية
  .الوطنية الموارد المالية مخصصات لالستفادة من

 
، فعالية  أكثر  عمى نحو مراقبة الحدودات قدر  بناءمن الدول األعضاء العمل عمى   طمبن  .7

الوكاالت  فيما بين والتنسيق وتعزيز التعاون، نات اإلنتربولقواعد بيا بما في ذلك استخدام
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  الدول األعضاء؛المشتركة و 
 
وحد خالل موقف ملموصول إلى التعاقدات المشاورات و  تسييلمن المفوضية كذلك  طمبن  .8 

 منطمب كما ن ؛2016الدورة االستثنائية لمجمعية العامة لألمم المتحدة حول المخدرات لعام 
 وأثرالجريمة المنظمة االتجار بالمخدرات و  دراسات مستقمة حول العالقة بين إجراء  المفوضية

 ؛ أفريقيا أقاليمفي جميع التنمية االجتماعية والصحة العامة و  واألمن ممالس عمى ذلك 
 
 لمدول األعضاء الفرصة ألنيا ستتيح التحاد األفريقيل 4162بوضع أجندة التنمية نرحب   .9 

 اجتماعيةو  سياسةمن أجل تدخالت  الماليالسياسي و  الفضاء عن جماعينحو عمى   لمدفاع
 .في الدول األعضاءمكثفة 

- 
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