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 التقرير عن

 خدراتمؤتمر االتحاد األفريقي الوزاري حول مكافحة الم
 
و   -1 ي يولي اآا ف ة لوس رر قم ذا لمق ة   2001تنفي دة األفريقي ة الوح ، قامت منظم

ة    ة جمهوري ي استضافتها حكوم وزاري الت ؤتمر ال ي للم دورة األول يم ال بتنظ
ن  يوس م بتمبر  17 – 14موريش يوس  2004س اي، موريش د ب ي جران إن . ف

دًا في أفري       دًا جدي د وصال بع ا يمكن أن   سوء استعمال وتهريب المخدرات ق قي
تقرار  تدامة واالس ة واالقتصادية المس ة االجتماعي ل التنمي إن . يعرق ه ، ف وعلي

و   ؤتمر ه ي للم وع الرئيس ة   "الموض ي التنمي درات ف ة المخ اج مكافح إدم
 ".االجتماعية واالقتصادية

ة         28أتت الوفود من   -2 م المتحدة والمنظمات الدولي االت األم ة عضوا ووآ دول
االت الث ة  األخرى والوآ ر الحكومي ات غي راف والمنظم ددة األط ة والمتع نائي

 . ومنظمات المجتمع المدني
ب    -3 اون مكت اعدة وتع م بمس ذي نظ ؤتمر ال الج الم ية ، ع ات الرئيس ي المناقش ف

اءة         دد األوجه إلس ة ، الطابع المتع األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريم
درات ب المخ تعمال وتهري ادل. اس داوالت بتب زت الم وح  تمي ريح ومفت ص

 . لوجهات النظر بين مختلف أصحاب المصالح
ف      -4 روع الموق اد مش ذي باعتم س التنفي ي المجل ؤتمر وأوص تعرض الم اس

اهمة      ة مس ون بمثاب ة ليك ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ن من د م ي الموح األفريق
ة    ة والعدال ع الجريم ول من ر ح ادي عش دة الح م المتح ؤتمر األم ي م ا ف أفريقي

 . 2005لمقرر عقده في بانكوك، تايالند، في إبريل الجنائية ا
عند استعراض تنفيذ خطة العمل المنقحة لالتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات   -5

رة   ية  2006-2002للفت رى مفوض أن تج ي ب ا أوص ؤتمر فيم ي الم ، أوص
ارة       اءة استعمال القنب في الق . االتحاد األفريقي دراسة حول مدى خطورة إس

ااارالم(إن القنب  ارة) جوان ي الق تعمال ف ر زراعة وسوء اس أوصي . هو أآث
ث       درات وح ة المخ طة مكافح ة ألنش ع الجريم د من إبراز بع ا ب ؤتمر أيض الم

ؤتمر      تقبلية للم ة المس دورات الوزاري . المفوضية على إدخال هذا الجانب في ال
م المتحدة لمكافحة     آما أعرب المؤتمر لمفوضية االتحاد األفريقي ومكتب األم
درات        ول المخ تديرة ح دة مس د مائ ه لعق ن دعم ة ع ع الجريم درات ومن المخ

 . في أديس أبابا 2005والتنمية في مايو 
اد ولالستخدام       -6 ذي للبحث واالعتم قدمت التقارير التالية إلى هذا المجلس التنفي

ا   من قبل أصحاب المصالح والتنفيذ والمفاوضات باعتبارها أيضا مدخل أفريقي
 : 2005ك في عملية بانكو

 
 . 1تقرير وتوصيات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري ، الملحق  •
 . 2الموقف األفريقي الموحد من الجريمة والعدالة الجنائية ، الملحق  •
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 . 3حق لتقرير اجتماع الخبراء ، الم •
 
دابير       -7 ارير والتوصيات وت ذه التق وفي هذا الصدد ، يطلب من المجلس بحث ه

  .المتابعة الواردة فيها
 ـ
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 مشروع تقرير االجتماع الوزاري

 
 :مقدمة -أوال

اد األفريقي المعني بمكافحة المخدرات         -1 اني لالتح وزاري الث انعقد االجتماع ال
ومي       ديان ، بوينت أوبيمانت ، موريشيوس، ي ديسمبر   17و 16في فندق مري

2004. 
 

 :الحضور -ثانيا
: في االتحاد األفريقيالتالية االجتماع الوزاري وفود الدول األعضاء  تحضر -2

ر،     الجزائر، بوتسوانا، بورآينا فاسو، الكاميرون، الرأس األخضر، جزر القم
قر،           ا، مدغش ا، ليبي ا، غيني ا، غان ر، جامبي وتي، مص وار، جيب وت ديف آ

ا، رو  ا، نيجيري ق، ناميبي يوس، موزمبي ة موريش ة العربي دا، الجمهوري ان
ا،       ا، السودان، تنزاني الصحراوية الديمقراطية، السنغال، سيشل، جنوب أفريقي

 . أوغندا، زامبيا وزيمبابوي
م المتحدة    -3 شارك في االجتماع أيضا ممثلون للبعثات الدبلوماسية ووآاالت األم

راف   ددة األط ة والمتع االت الثنائي رى والوآ ة األخ ات الدولي والمنظم
م   وا ب األم دولي ومكت ع ال ات المجتم ة ومنظم ة والدولي ات الحكومي لمنظم

ا     ة أفريقي دة لتنمي المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبرنامج الشراآة الجدي
دة ألفريقي  م المتح د األم ة و اومعه ع الجريم رمينلمن ة  المج ة العالمي والمنظم

ة للصليب    وا) انتربول( للشرطة الجنائية منظمة الدوليةللللهجرة و ة الدولي للجن
ة    األحمر ومنظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية والمجموعة األفريقي
ة      ة تنمي ة مجموع كانية وأمان طة الس دة لألنش م المتح ندوق األم ا وص ي فيين ف

 . الجنوب األفريقي
 
 
 
 
 

 :حفل االفتتاح:  1البند 
د جن -4 يس وف يد ماباسو، رئ اح سعادة الس ل االفتت رأس حف رر ت ا ومق وب أفريقي

ذي  . االجتماع الوزاري األول وأبرز الرئيس في آلمته االفتتاحية أن التحدي ال
ود نظرا لالتجاهات         د من الجه اني يتطلب المزي يواجهه المؤتمر الوزاري الث

درات     اطي المخ ل تع درات مث ان المخ ل إدم ي حق أت ف ي نش دة الت ن الجدي ع
ق  ي ا  طري را ف امال آبي ذي أضحي ع ن ال ة  الحق روس نقص المناع ار في نتش
 . اإليدز مما يشكل تهديدا خطيرا على التنمية/البشرية
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وبعد آلمة الترحيب الموجزة، أعلن الرئيس برنامج حفل االفتتاح الذي تشرف  -5
يوس  ة موريش يس جمهوري وت، رئ رود جوجن يد أني ة الس وره فخام . بحض

ل   اح آل من    واستمع المشارآون أيضا إلى الكلمات التي ألقاها خالل حف االفتت
م المتحدة       ل مكتب األم اعي وممث وزير الضمان االجتماعي والتضامن االجتم

اد األفريقي للشؤون االجتماعي     ةلمكافحة المخدرات والجريمة ومفوض  ةاالتح
 .وفخامة الرئيس الذي ألقي الكلمة الرئيسية

 
 :آلمة ممثل مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة )ب (

دة   أوضح -6 م المتح ذي لمكتب األم دير التنفي ورج، الم ال درب ريس ف دآتور آ ال
دم        ئ يق ا فت ه م ة أن مكتب درات والجريم ة المخ ام   –لمكافح ذ ع  – 1996من

ة و     ة الوحدة األفريقي ى منظم اد األفريقي    التي  المساعدة النشطة إل ا االتح خلفه
ة مشاآل المخد         ى تنسيق ومتابع ر عل ذا األخي درات ه رات في  من أجل بناء ق

 وضع وآجزء من التعاون ، ساعد المكتب االتحاد األفريقي أيضا على . القارة
ا   وأوضح أن الصالت التي    . إعالن وخطة عمل مكافحة المخدرات في أفريقي

ة وأن  الت حقيقي ة ص ة المنظم درات والجريم ار بالمخ ين االتج ربط ب ت
ر   شراء األستستخدم لاإليرادات من االتجار بالمخدرات هي اآلن  لحة في الكثي

ن  اطق م ا  من ي أفريقي ات ف ه     . النزاع تعداد مكتب د اس اد تأآي ام، أع ي الخت وف
ل  ى نحو نشط  –لمواصلة العم اد  –عل دول األعضاء ومفوضية االتح ع ال م

 . األفريقي لمكافحة المخدرات والجريمة
 

 :آلمة مفوضة االتحاد األفريقي للشؤون االجتماعية )ج (
جواناس ، مفوضة االتحاد األفريقي للشؤون   . يانس بقامت السيدة المحامية ب -7

ة     ات الخالص ل التحي ة بنق ي،   لاالجتماعي اد األفريق ية االتح رئيس مفوض
ى المشارآين   البروفيسور ألفا عمر آوناري رئيس   نوأعربت عن امتنا  . إل ا ل ه

اني        وزاري الث ؤتمر ال ور الم رفه بحض له وتش يوس لتفض ة موريش جمهوري
ي درات ف ة المخ ا لمكافح ام   . أفريقي دير الع ديرها للم الغ تق ن ب ت ع ا أعرب آم

ين            ه من دعم ثم ا يقدم ة لم م المتحدة لمكافحة المخدرات والجريم لمكتب األم
يما في مجال      وتعاون متواصل مع االتحاد األفريقي لقرابة عشر سنوات ال س

 . مكافحة المخدرات ومنعها في أفريقياعلى بناء القدرات 
وأضرارها  المخدرات   تتسبب فيهاخطورة المشاآل التي على تأآيد الوأعادت  -8

ة        اد قاري ا منتشرة وذات أبع ة باعتباره دان األفريقي دور   . على البل رزت ال وأب
ه     على االفريد والحاسم الذي ينبغي  اد األفريقي االضطالع ب ة   في التح مواءم

درات       ة المخ أن مكافح ا بش ا وتكامله يقها ومتابعته ة وتنس ات األفريقي السياس
ارة   ي الق ة ف ع الجريم اد   . ومن ا ، أن االتح ياق أيض ذا الس ي ه وأوضحت ، ف

طة       ة أنش يق ومتابع ى تنس ا عل ل حالي ي يعم ود    53األفريق وا ويق ة عض دول
اري      ى الصعيد الق ة عل دخل السريع والحاسم      والجهود المبذول ى الت ة إل الرامي
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ن ا        ال ع ا فض درات وإدمانه ار بالمخ ي االتج اه ف د االتج ف تزاي رائم لوق لج
 . المرتبطة بها مثل غسل األموال والفساد

ل             -9 ا يجري من تحوي ة القطاعات وبم ى آاف ار عل ا للمخدرات من آث إقرارا بم
ة،    ل طة اإلنتاجي ن األنش ة م ية للتنمي ة واألساس ة الثمين رية والمالي وارد البش لم

ي     ل ف وزاري المتمث ؤتمر ال اوانس موضوع الم ة ج رزت المحامي اج مإد"أب
ا      ة المكافحم ة في أفريقي ة االقتصادية واالجتماعي ار  "خدرات في التنمي ، باعتب

اد األفريقي لمعالجة       مبذلك جزءا من الجهود الهامة وال ذلها االتح رة التي يب تك
 . المسألة استنادا إلى نهج شامل

روا    -10 راء أج ة أن الخب رت المفوض ومين    –وذّآ ذي دام ي اع ال الل االجتم  –خ
ا في      حول  عل،  مناقشات، على أساس من التفا   مختلف جوانب الموضوع بم

يم والنزاعات واإلرهاب والهجرة والصحة  ة والتعل ك المخدرات والزراع ذل
ى         لبية عل ار س ا من آث والحظوا ما لالتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة به

ا       ي أفريقي تدامة ف ية المس ادية والسياس ة واالقتص ة االجتماعي دت . التنمي وأآ
واجه القارة يتمثل في الحد من زراعة القنب يالكبير الذي  المفوضة أن التحدي
 .على نطاق واسع

ين    -11 وزراء ، من ب ا ، دعت المفوضة ال ة وختام ى بحث  جمل أمور أخرى ، إل
د   ي الموح روع الموقف األفريق ذي  ممش ة ال ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ن من
يح لثاني يوأوضحت أن المؤتمر الوزاري ا. شكل جزءا من مداوالت الخبراء  ت

ى مكافحة        ة إل ا الرامي ة في جهوده مناسبة فريدة ألفريقيا لتخطو خطوات هام
ا          يما آثاره ة ال س ع الجريم ر المشروعة ومن اإلدمان واالتجار بالمخدرات غي

 . السلبية على التنمية
 

 :آلمة رئيس جمهورية موريشيوس )هـ(
ب   -12 ه، رح ي آلمت يس جمهوري  ف وث ، رئ رود جوجن يد أني ة الس ة فخام

ة     ي مكافح ة ف دابير فعال اذ ت ى ضرورة اتخ دا عل الوزراء مؤآ يوس ب موريش
دد         ات وته د المؤسس ا وتفس كان أفريقي اة س ة حي دمر نوعي ي ت درات الت المخ

 .االستقرار السياسي وتعرض أمن الدول ، في بعض الحاالت ، إلى الخطر
مح         -13 ب تس ددة الجوان ة متع ات اجتماعي اد سياس ى إيج ة إل رئيس الحاج د ال  أآ

عد مكافحة المخدرات في البرامج اإلنمائية اج ُبمبتوجيه عناية خاصة لمسألة إد
ر          . الشاملة ى دعم مشارآة المنظمات غي ذلك ، شجع الحكومات عل ا ل وتحقيق

ات المجتمع  ة والمنظم ةالحكومي ى     ي ب عل ن الطل د م طة الح ي أنش ة ف المحلي
رارها   ة أض درات ومعالج ا تت   . المخ وزراء بم رئيس ال غ ال ة  وأبل ذه حكوم خ

ة    ة الجريم وأوضح ،  . موريشيوس حاليا من إجراءات لمكافحة المخدرات وآف
ة      ائق اإلقليمي ع الوث ى جمي في هذا الصدد ، أن موريشيوس وقّعت وصدّقت عل

 . والقارية والدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات
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اني           -14 وزاري الث ؤتمر ال وفر الم ه في أن ي رئيس عن أمل وفي الختام ، أعرب ال
ة ف را ألن      الرص دة نظ ات الجي ات والممارس اء المعلوم دول األعض ام ال قتس

 . البلدان األفريقية تواجه آفة المخدرات المشترآة التي تتجاوز الحدود
 

 :آلمة الرد من ممثل سيشل )و (
ر التوظيف     -15 اريتون ، وزي ردًا على آلمة الرئيس ، ألقي سعادة السيد فينسنت م

ة  ؤون االجتماعي ا   جمهوريلوالش ه فيه ه، توج ن زمالئ ة ع ة نياب ل آلم ة سيش
ؤتمر بحضوره وحسن        ذي شّرف الم بالشكر لرئيس جمهورية موريشيوس ال

ود  ع الوف ة لجمي يافة الحكوم ل   . ض ى تحوي اني إل وزاري الث ؤتمر ال ا الم ودع
ة     الموحد من  الموقف األفريقي ة ماثل ى حقيق ة إل ة الجنائي . منع الجريمة والعدال

ين عل   ة  ى وأوضح أنه يتع اذ إجراءات ملموسة لمكافحة      الشعوب األفريقي اتخ
ة ع  . األنشطة اإلجرامي يم الرائ ود للتنظ ع الوف ان جمي د امتن اد تأآي ا، أع وختام

 . للمؤتمر
 

 :مسائل إجرائية: من جدول األعمال 2البند 
 :انتخاب هيئة المكتب )أ (

 : تم انتخاب هيئة المكتب على النحو التالي -16
 

 وسموريشي :   الرئيس 
 زيمبابوي :  النائب األول للرئيس

 بورآينا فاسو :  النائب الثاني للرئيس 
 الكاميرون : النائب الثالث للرئيس 

 الجزائر :   المقرر 
 
 :اعتماد جدول األعمال )ب (

 .تم اعتماد جدول األعمال دون أية تعديالت -17
 

د  ال    3البن دول األعم ن ج ي    : م اد األفريق ية االتح ة مفوض رض رؤي التها ورع س
 :ةاالستراتيجي وخطتها

ة    -18 ى رؤي اع عل ة االجتم ؤون االجتماعي ي للش اد األفريق أطلعت مفوضة االتح
اد      ةاالستراتيجي  رسالته وخطتهاالتحاد األفريقي و ة االتح ى أن رؤي دة عل مؤآ

ود نفسها      لم والتكامل وتق األفريقي تتطلع إلى بناء أفريقيا يسودها الرخاء والس
عوب   ل الش ها وتجع ة  بنفس ور التنمي اد     . مح يوفر االتح دد، س ذا الص ي ه وف

ادية      رامج االقتص ف الب ة مختل الزم لمواءم ادي ال دور القي ي ال األفريق
اد األفريقي      . واالجتماعية وتحقيقا لهذا الغرض ، سوف تسعي مفوضية االتح

ى          ا إل ى العمل جنب ا وإل ة له زة التابع درات األجه إلى تعزيز قدراتها الذاتية وق
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ع ال ب م ات الحكومجن ة والمنظم ات االقتصادية اإلقليمي ترآةمجموع ة المش  ي
 . ومنظمات المجتمع المدني

ى شغل        -19 ا عل اد األفريقي تعمل حالي وأضافت المفوضة قائلة إن مفوضية االتح
ات  حاليالوظائف الشاغرة ال ة بغية زيادة قدراتها آما قامت بعملية ترتيب أولوي

نة  ا للس اد الميزان 2005برامجه ذها واعتم ة لتنفي ة المطلوب ام . ي دت أم وأآ
ة    عها لتلبي ي وس ا ف ل م تبذل آ ي س اد األفريق ية االتح اع أن مفوض االجتم

 . طموحات القارة
ألتي      -20 رورة إدراج مس راح بض م االقت ك ، ت ب ذل ذي أعق اش ال الل النق وخ

ة  يالمخدرات والجريم ي ووضعهما ضمن  ف اد األفريق هيكل مفوضية االتح
 . المفوضية أجندةفي  األنشطة ذات األولوية

 
 :عتمادالبحث واال: من جدول األعمال 4البند 

 تقرير اجتماع الخبراء؛ )أ  
 .تم بحث التقرير وتقديم توصية باعتماده بعد إجراء تعديالت طفيفة عليه -21

 
 :ن منع الجريمة والعدالة الجنائيةمالموقف األفريقي الموحد  )ب 

رة     –تم النظر   -22 و فق رة تل ة   م األفريقي الموحد    في الموقف   –فق ع الجريم ن من
 .وبعد إدخال بعض التعديالت عليه ، تمت التوصية باعتماده. والعدالة الجنائية

 
 :التوصية بشأن الموقف األفريقي الموحد )ج 

ة    من تم عرض مشروع التوصية بشأن الموقف األفريقي الموحد   -23 ع الجريم من
اع ل    ى االجتم ة عل ة الجنائي ثلوالعدال ت اإل. بح ذر   وتم ى تع ارة إل ادش  اعتم

اب   ال النص دم اآتم را لع د نظ ي الموح ف األفريق ره والموق اع تقري االجتم
انوني ن   . الق ل م مح لك ا يس راح توصية، بم الزم اقت ن ال ان م د آ الي، فق وبالت

ذي          اد الموقف الموحد ال ؤتمر، باعتم اد األفريقي والم ذي لالتح المجلس التنفي
ة   سيعرض على مؤتمر األمم المتحدة ال ة والعدال عام الحادي عشر لمنع الجريم

 . 2005الجنائية المقرر عقده في بانكوك، تايالند، في إبريل 
ض          -24 ع بع ه م ت علي ذي اقترح و ال ى النح ية عل ى التوص اع عل ق االجتم واف

 .التعديالت
 

عرض نتائج قرارات لجنة العقاقير المخدرة والجمعية :  من جدول األعمال 5البند 
 :لمجموعة األفريقية في فييناالعامة من ممثل ا

ة عن            -25 دى عرضه ، نظرة عام ا ، ل ة في فيين ل المجموعة األفريقي أعطي ممث
ة        ة والعدال م المتحدة لمكافحة الجريم ة األم أنشطة لجنة العقاقير المخدرة ولجن

 . الجنائية
ديم     14وأوضح أن لجنة العقاقير المخدرة اعتمدت  -26 رارا وأوصت بتق ا   6ق منه

س اال  ى المجل اعي و إل ادي واالجتم م      3قتص ة لألم ة العام ى الجمعي ا إل منه
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دة ة  . المتح ة العام ى الجمعي ا إل رارات الموصي به مل الق أن : وتش رار بش الق
رية   ة البش ص المناع روس نق أن    /في رار بش درات ، والق ان المخ دز وإدم اإلي

 . مراقبة المواد، والقرار بشأن مكافحة زراعة القنب واالتجار به
ة        وفيما يتعلق -27 ل أهمي د الممث بالبلدان األفريقية التي خرجت من النزاعات ، أآ

اآلها المرتبطة بالمخدرات     . وضع استراتيجيات محددة لمساعدتها في حل مش
دا          وأضاف قائال إن االمتناع ه يشكل تهدي ان القنب واالتجار ب عن تجريم إدم

 ةأثر مشكل  خطيرا على الجهود اإلنمائية وأنه يتعين إجراء دراسة لتحديد مدى
ارة   . القنب على القارة وأآد أن القنب يظل في طليعة المخدرات المدمنة في الق

 . ةعلى الرغم من عدم توفر البيانات التي تسمح بتقييم حجم المشكل
 :تم تقديم التوصيات التالية -28

 
ح        )1 ة توض راء دراس ي إج اد األفريق ية االتح ى مفوض ين عل دى يتع م

ورة كلة  خط ارة  مش ي الق ب ف ن     .القن دائل الممك مل الب ي أن تش وينبغ
 تطويرها؛

د     –بشكل نشط    –يجب على الدول األعضاء أن تعمل   )2 ى آسب تأيي عل
دة   م المتح ب األم وال لمكت ن األم د م وفير المزي دولي لت ع ال المجتم

 لمكافحة المخدرات والجريمة بما يتيح له تنفيذ برامج في أفريقيا؛
اهماتها      )3 ع مس اء دف دول األعض ى ال ين عل دد    يتع ندوق المتع ي الص ف

ة  دة لمكافحة المخدرات والجريم م المتح ابع لمكتب األم األغراض الت
 بغية زيادة وزنها في لجنة العقاقير المخدرة؛

ة        )4 ة رعاي م المتحدة لمكافحة المخدرات والجريم يتعين على مكتب األم
اقير  تأقل البلدان نموا ل تسنى لها المشارآة في جلسات لجنة مكافحة العق

 . درة واللجان األخرى ذات الصلةالمخ
دور النشط      )5 ى مواصلة ال ينبغي تشجيع المجموعة األفريقية في فيينا عل

ي  ه ف ذي تضطلع ب ا بوضوح  اإلعراب عنال  خاللانشغاالت أفريقي
 . المنتديات المتعلقة بالمخدرات

 
معلومات موجزة عن المائدة المستديرة المقترحة حول : من جدول األعمال 6البند 

 :لمخدرات والجريمة في أفريقياا
 

ة المشارآين في          -29 م المتحدة لمكافحة المخدرات والجريم أفاد ممثل مكتب األم
ة      "االجتماع أن الهدف من تنظيم    تديرة حول المخدرات والجريم دة المس المائ

ا ي أفريقي ة   " ف درات والجريم ن المخ د م ى الح ة إل راآات الرامي م الش و دع ه
ا باعتبارهم    اء عليهم ة   والقض رة للتنمي ات آبي دة    توس. ا عقب ي المائ ارك ف ش

ون  رآاء اإلقليمي ي والش اد األفريق ي االتح اء ف دول األعض تديرة ال المس
ة   ل التنمي ي تعرق درات الت اآل المخ يم مش دوليون لتقي ا س. وال يم  يجرىآم تقي

د التحديات وصياغة      ل لسياسات الوطنية واإلقليمية الخاصة بالمخدرات وتحدي
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ات الم ة االلتزام تقبلية المحتمل م     . س ب األم ل مكت غ ممث دد، أبل ذا الص ي ه وف
يم     المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة  يقوم بتعم ر س ذا األخي االجتماع بأن ه

ن   ر ع ة  "التقري ين للتنمي ة آعقبت درات والجريم ة " المخ ائل اإللكتروني . بالوس
ارآي تتيح الفرصة للمش تديرة س دة المس داوالت المائ ائال إن م ي وأضاف ق ن ف

تنظيمها ولمفوضية االتحاد األفريقي ومكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات  
 . خارطة الطريق بالنسبة لألنشطة الواجب القيام بها مستقبال لرسموالجريمة 

يما       -30 تديرة ال س دة المس ذه المائ د ه وخالل النقاش ، أآد أعضاء الوفود أهمية عق
. ة حاليا داخل مفوضية االتحاد األفريقيبالنظر إلى عملية إعادة الهيكلة الجاري

ه  وحظ أن رارات   –ول ي الق واردة ف دة ال ات العدي ن االلتزام رغم م ى ال عل
ة   ذها    –واإلعالنات وخطط العمل الراهن م تنفي ا ت ود    . فقلم وأآدت مختلف الوف

ديون     الحاجة إلى تعبئة الموارد من خالل اتخاذ إجراءات مثل تخفيف عبء ال
رامج          وتحقي. أو إلغاؤها ذلك ، فمن الضروري النظر في أسباب قصور ب ا ل ق

وارد       د الم الت حش ن لحم ث يمك وارد بحي ة الم ن تعبئ درات ع ة المخ مكافح
تقبلية ا تخالصالمس دروس س ك ال ن ذل تمرار  . م ى أن اس د عل م التأآي دم وت ع

التقارير بشأن المشاريع الممولة من الجهات المانحة أفضي توفير المعلومات و
ا   ببعض هذه ا ى وقف تمويله ة الترحيب      . لجهات إل ود أهمي وأآدت بعض الوف

وظ    دور ملح ن أن تضطلع ب ي يمك دني الت ع الم ي المجتم ة ف بالعناصر الفاعل
 .والئق في مكافحة المخدرات والجريمة

 : تم تقديم التوصيات التالية -31
 

ة  )1 ة تعبئ ة المخدرات والجريم دة لمكافح م المتح ى مكتب األم ين عل يتع
دو ع ال ه المجتم ا بهدف توجي ديون أو إلغائه ادة تخفيف عبء ال لي لزي

 هذه األموال لمكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها؛ 
ي         )2 اد األفريق ية االتح ا لمفوض اء دعمه دول األعض ديم ال رورة تق ض

ير         ي التحض ة ف درات والجريم ة المخ دة لمكافح م المتح ب األم ومكت
 . بللمائدة المستديرة وعقدها في الوقت المناس

 
موضوع المؤتمر الوزاري الثالث لمكافحة المخدرات في : من جدول األعمال 7البند 

 :أفريقيا وتاريخ ومكان انعقاده
 

اع   -32 ق االجتم اع  –واف ة      –باإلجم ه الجماهيري ذي قدمت رض ال ول الع ى قب عل
العربية الليبية باستضافة المؤتمر الوزاري الثالث حول مكافحة المخدرات في  

ين      اوسيحدد موعد انعق  . 2006ل عام أفريقيا خال اق ب ى اتف اًء عل ؤتمر بن د الم
 .مفوضية االتحاد األفريقية والجماهيرية

ين       -33 د المشاورات التي ستجرى ب وفيما يتعلق بموضوع االجتماع ، فسيقرر بع
 . الدول األعضاء
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 :ما يستجد من أعمال:  من جدول األعمال 8البند 
 .البندهذا  تحتلم تتم إثارة أية مسألة  -34

 
 
 
 

 :االختتام مراسم: من جدول األعمال 9البند 
م   -35 توجه الرئيس ، في آلمته الختامية ، بالشكر للوزراء والخبراء ووآاالت األم

ي     هامهم ف اع وإس ي االجتم ارآتهم ف ة لمش ر الحكومي ات غي دة والمنظم المتح
ه ه       . إنجاح وظفي وزارت ي وم اد األفريق وظفي االتح ا لم كر أيض دم بالش وتق

ين    وال وظفين الفني ن الم رهم م وريين وغي رجمين الف اد تأآ. مت ه يوأع د امتنان
ديم    وللمشارآة  ى تق ع إل م للثقة التي وضعوها فيه ودعا الجمي ه    دعمه ه لتمكين ل

ى      . ء مهامه بنجاحأدامن  دا إل ع المشارآين عودا حمي وفي الختام ، تمني لجمي
 . بلدانهم

أل     -36 إدراج مس ي ب اد األفريق ة االتح دت مفوض ع   تعه درات ومن ة المخ ة مكافح
ة  يالجريم ات  ف دةرأس أولوي ي  أجن اد األفريق ى  . االتح كر إل ت بالش وتوجه

ي وضعتها تحت     هيالت الت يافة والتس رم الض عبا لك ة وش يوس حكوم موريش
ارآين  رف المش ذا  . تص روا ه ذين حض رآاء ال ا للش كر أيض ت الش وأزج

 . االجتماع
ة  -37 دة لمكافح م المتح ب األم ل مكت ه ممث كر وتوج ة بالش درات والجريم المخ

اع         ة لضمان نجاح االجتم ات مالئم ه من ترتيب لحكومة موريشيوس لما اتخذت
ة       درات والجريم ة المخ دة لمكافح م المتح ب األم ارآين أن مكت د للمش وأآ

 . سيواصل مساعدة أفريقيا في مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها
دا بق  -38 ة روان ر داخلي ام وزي ام ، ق ي الخت ع  وف ة عن جمي كر نياب رار الش راءة ق

 .المشارآين
 ـ
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 توصية بشأن الموقف األفريقي الموحد
 من منع الجريمة والعدالة الجنائية

 
ا      إن المؤتمر الوزاري الثاني لالتحاد األفريقي بشأن مكافحة المخدرات في أفريقي

 ، 2004ديسمبر  17إلى  16عقد في موريشيوس من الذي 
 

درك -1 دة         إذ ي م المتح ؤتمر األم الل م دًا خ ًا موح ا موقف اذ أفريقي ة التخ الحاج
ي  د، ف انكوك، تايالن ي ب ة ف ة الجنائي ة والعدال ادم من الجريم الحادي عشر الق

 ؛2005إبريل 
ع     وإذ يحيط علمًا -2 ة   بالوثيقة الخاصة بالموقف األفريقي الموحد من من الجريم

 والعدالة الجنائية التي أعدها الخبراء؛
باستكمال الوثيقة المذآورة من قبل مفوضية االتحاد األفريقي وتقديمها  يوصي -3

إلى الدورة العادية السادسة للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في أبوجا، نيجريا، 
اير   ي ين دورة     2005ف ل ال ن قب ك م د ذل ا بع ا والعتماده تها وإقراره  لدراس

 ؛2005العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي في يناير 
الموقف األفريقي الموحد خالل          يوصي أيضاً  -4 ة آ ة الختامي أن تستخدم الوثيق ب

ي     ة ف ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ن من ر م ادي عش دة الح م المتح ؤتمر األم م
 ؛2005بانكوك، تايالند، في إبريل 

ام   من مفوضية االتحاد األفريقي ت يطلب -5 انكوك لع قديم تقرير عن نتائج عملية ب
2005. 

 ـ
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 مشروع الموقف األفريقي الموحد من منع
 مساهمة أفريقيا في(الجريمة والعدالة الجنائية 

 مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر
 )لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

 ـ
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 مشروع الموقف األفريقي الموحد
 لعدالة الجنائيةالموقف األفريقي الموحد من منع الجريمة وا

 
 :مقدمة :أوال

 
وتساهم . تعتبر الجريمة إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق التنمية

تهديدا  –بالتالي  –التنمية غير المتوازنة أو غير المخططة في اإلجرام وتشكل 
لنوعية الحياة الجيدة وسالمة الحياة والممتلكات والديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة 

وقد قررت الجمعية العامة لألمم ذالمتحدة أن يرآز . القانون والتمتع بحقوق اإلنسان
رؤساء الدول والحكومات أو وزراء الحكومات في الدورة الرفيعة المستوى التي 
تعقد خالل األيام الثالثة األخيرة من المؤتمر بنود جدول األعمال الرئيسية ومواضيع 

المتحدة الحادي عشر حول منع الجريمة والعدالة  الحلقة الدراسية لمؤتمر األمم
الجنائية حيث يتعين اعتماد إعالن واحد يتضمن توصيات مستمدة من المناقشات التي 
تجرى خالل هذه الدورة وخالل الموائد المستديرة والحلقات الدراسية لعرضه على 

 .لجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
 

ع اإلقليمي األفريقي التحضيري لمؤتمر األمم المتحدة الحادي نظر االجتما
مارس  3إلى  1عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أديس أبابا من 

أخذًا  –وأوصى . في بنود جدول األعمال الرئيسية ومواضيع الحلقة الدراسية 2003
ة يتوقف على وضع وتعزيز في االعتبار أن صدور استراتيجيات فعالة لمنع الجريم

مشاريع لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خالل اللجوء إلى وسائل شتى منها رفع 
مستوى وعي الجماهير بضرورة بذل الدول والهيئات اإلقليمية على حد سواء الجهود 
الرامية إلى تحسين مستوى وعى الجمهور بمخاطر الجريمة المنظمة بما فيها االتجار 

واألسلحة وتهريب المهاجرين واإلرهاب واالتجار بالمخدرات وسرقة بالبشر 
الممتلكات الثقافية والجرائم االقتصادية والمالية وغسل األموال والجرائم المتصلة 
بشبكات الكومبيوتر فضال عن أثرها المدمر للعدالة الجزائية مقابل العدالة التعويضية 

ي من خالل الوساطة والمصالحة بين التي ترآز على استعادة التماسك االجتماع
وأوصى االجتماع أيضا باعتماد ميثاق الحقوق األساسية للسجناء إضافة . األطراف

إلى حث الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى مختلف االتفاقيات والبروتوآوالت 
 .الدولية واإلقليمية على القيام بذلك

 
والحلقة الدراسية اإلضافية وقرر االجتماع اإلقليمي األفريقي التحضيري 

حول تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
وبروتوآوالتها الثالثة بشأن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واالتجار باألسلحة، 

تعد ، أنه يتعين على أفريقيا أن 2004مارس  5و 4المنعقدان أيضا بأديس أبابا يومي 
موقفا موحدا مكونا من آل من البنود الرئيسية ومواضيع الحلقة الدراسية وطلبا من 
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االتحاد األفريقي تحديد وتنسيق المسائل ذات الصلة بأفريقيا وتقديم موقف أفريقي "
موحد من منع الجريمة والعدالة الجنائية وعرض آل ذلك على المؤتمر الحادي عشر 

لجنائية المقرر عقده في بانكوك، تايالند، في إبريل حول منع الجريمة والعدالة ا
2005." 

 
بعد أن يعتمد المؤتمر الوزاري الثاني لالتحاد األفريقي حول مكافحة 

على  -لغرض النظر فيه  -المخدرات في أفريقيا الموقف األفريقي الموحد، سيعرض 
لرابعة للمؤتمر آل من الدورة العادية السادسة للمجلس التنفيذي والدورة العادية ا

ومن ثم، سيستخدم أعضاء الوفود األفريقيون . 2005المقرر عقدهما في يناير عام 
الموقف األفريقي الموحد آمبادئ توجيهية إلسهاماتهم في المداوالت والمقررات 
خالل مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر، آخذين في الحسبان واقع أفريقيا ومصالحها 

 .والعدالة الجنائيةفي مجال منع الجريمة 
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 :الديباجة -ثانيا

الوزراء المسؤولين عن مكافحة المخدرات ومنع الجريمة المجتمعين في  نحن
المؤتمر الوزاري الثاني لالتحاد األفريقي حول مكافحة المخدرات في موريشيوس 

 : 2004ديسمبر  17إلى  14من 
ة تمثل عقبة بأن الجريمة والنزاعات المسلح إذ يساورنا القلق العميق -1

آأداء أمام التنمية ونوعية الحياة الجيدة وأمن الحياة والممتلكات 
والديمقراطية واإلدارة السليمة للشؤون العامة، وسيادة القانون والتمتع 

 .الكامل بحقوق اإلنسان
أن الفقر هو من األسباب الرئيسية للجريمة وأنه واسع االنتشار  وإذ نعي -2

على التنمية وإضعاف المجموعات واألسر مع ما يترتب عليه من أثر 
 .واألفراد في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

بأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما فيها االتجار  وإذ نّقر -3
بالمخدرات وبالبشر واألسلحة النارية وتهريب المهاجرين واإلرهاب 

غسل األموال والجريمة والفساد والجرائم االقتصادية والمالية ومنها 
المتصلة بشبكات الحاسوب تعيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
المستدامة بشكل مشترك وتتسبب في استدامة الظلم وتقليص اإلنتاجية، 
والحد من الفعالية والنجاعة وتقّوض نزاهة النظام االجتماعي واالقتصادي 

 . والثقافي والسياسي
ثار السلبية والجزائية للفساد على االستقرار إزاء اآل وإذ يساورنا القلق -4

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي للدول األفريقية وتقويضهما 
للمساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وآثارهما المدمرة على التنمية 

 . االقتصادية واالجتماعية للشعوب األفريقية
الت االتحاد األفريقي واألمم مختلف اتفاقيات وبروتوآو وإذ نستلهم -5

ومدونات السلوك واإلعالنات ) المذآورة في الملحق أ(المتحدة 
والمقررات والتوصيات وخطط وبرامج العمل والقواعد الدنيا النموذجية 
والمبادئ والخطوط التوجيهية والضمانات والتدابير واالتفاقات النموذجية 

نع الجريمة والعدالة في مجال م) المذآورة في الملحق ب(والنظم 
الجنائية، قمنا بمداوالت مستفيضة حول القضايا والمشاآل المتعلقة بمنع 
الجريمة والعدالة الجنائية بغية القضاء على اآلثار السلبية والمتردية 

 .للجريمة في مختلف مجتمعاتنا
ديسمبر  19بتاريخ  56/119بقرار الجمعية العامة رقم  وإذ نحيط علما -6

آال من  2من الفقرة ) ط(و) ح(لزم في فقرتيه الفرعيتين الذي ي 2001
مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية باعتماد إعالن 
واحد يتضمن توصيات مستقاة من مداوالت الدورة الرفيعة المستوى 
للمؤتمر والموائد المستديرة والحلقات الدراسية بغية عرضها على لجنة 
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العدالة الجنائية التي تعمل آهيئة تحضيرية للمؤتمرات منع الجريمة و
 .لغرض النظر فيها

بمساهمة االجتماع اإلقليمي األفريقي التحضيري للمؤتمر  وإذ نرحب -7
إلى  1الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأديس أبابا من 

سائل ذات ، وبطلبه من االتحاد األفريقي تحديد وتنسيق الم2004مارس  3
 .الصلة بأفريقيا

على أهمية ضمان تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال منع  وإذ نؤآد -8
 .الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي

على اعتماد موقف أفريقي موحد من منع الجريمة والعدالة  وحرصا منا -9
 .الجنائية

 :التالية الخطواتنلتزم ، وفقا لذلك وعلى نحو فردى وجماعي، باتخاذ 
 
 
 
 
 
 
 

 :خيارات السياسة ذات األولوية -ثالثًا
 :التنمية االجتماعية واالقتصادية :ألف
ع  -10 يط ووض ياق       تخط ي س ة ف ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ة لمن ات وطني سياس

 .شاملاجتماعي واقتصادي وسياسي وتشريعي 
ة وإصالحية من خال     الدول األعضاء التخاذ  دعوة -11 ة وحمائي ل إجراءات وقائي

وفير   اإلتعليم التعزيز  اري وت دريب  الجب مهني للشباب ورصد التجاوزات     الت
ادة            ى مختلف المستويات وزي ل الوضع عل ام بتحلي ا والقي اب عنه وآشف النق
ا في           ائل اإلعالم بم ام ووس يم الع ق االضطالع بأنشطة التعل الوعي عن طري

اهج الدراسية       ة في المن ة المالئم ى مستويات    ذلك إدماج الوحدات التعليمي عل
 .المراحل االبتدائية والثانوية والثالثة وبناء التحالفات مع المجتمع المدني

ر وضمان    -12 مواصلة سياسات النمو االقتصادي لتوفير العمالة وتخفيف حدة الفق
ات ضعفًا      توزيع أفضل وأآثر إنصافا للدخول من أجل آفالة حصول أشد الفئ

ى األصول الر   ا األرض     وخاصة النساء واألطفال عل ا فيه أسمالية المنتجة بم
اجم   . واالئتمان والتكنولوجيا والمعلومات امج الن ويمكن أن يتواصل تنفيذ البرن

واطنين والمجتمع    عن ذلك في شكل شراآة بين الحكومات والقطاع العام والم
اج       ة وإنت ل للزراع و المعج تهداف النم اص الس كل خ عي بش ع الس دولي م ال

ل بأسعار ميسورة     األغذية وتكملة هذه أيضا بتوفير خدمات صحية وأنظمة نق
ة ز    .التكلف اص لتعزي ام خ الء اهتم ين إي رامج ويتع اديا  ب ر اقتص ين األس تمك

ات ضعفا     ر الفئ ا   وشبكات األمان االجتماعي ألشد األسر حرمانا وأآث ا فيه بم
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ال  اء واألطف ي  النس د ف ة والخضوع للتجني اب الجريم ى ارتك ون إل ذين يميل ال
 .اإلجراميةالنقابات 

ات المقاضاة والقضاء      ضمان -13 انون ومكون بناء فعلي للقدرات من أجل إنفاذ الق
واالحتجاز ألنظمة العدالة الجنائية بغية أداء دور رئيسي في صياغة سياسات  
ة          ر من جه ة وتخفيف حدة الفق ة من جه وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائي

 .أخرى
روس نقص      اتخاذ سلطات الحراسة اإلجراء  ضمان -14 ة من في ة للوقاي ات الالزم

وفير العالج المناسب      /المناعة البشرية ة األخرى وت اإليدز واألمراض المعدي
 .للمتأثرين بهذه األمراض

ات     معالجة ومنع -15 ة الفئ ة وتعبئ سوء المعاملة والفساد من جانب اإلدارات العام
 . الضعيفة والمحرومة لمكافحة سوء المعاملة والفساد

وة -16 ك  دع دولي البن ائي  وال دة اإلنم م المتح امج األم دولي وبرن د ال صندوق النق
ة        ة الجنائي ة والعدال ع الجريم درات ومن ة المخ دة لمكافح م المتح ان األم ولج
ألة      ى النظر في مس ة ، إل م المتحدة لمكافحة المخدرات والجريم ومكتب األم

دول األع واطني ال ى م ي عل رامج التكيف الهيكل ر ب ة وأث وارد الدولي ضاء الم
ك      ى ذل ا يترتب عل بهدف تحسين األثر السلبي لهذه البرامج على الفقراء مع م

 . من نزعة نحو اإلجرام
 
 :الجريمةالمخدرات ولمنع ومكافحة  ةالعريض ةاالجتماعي برامجال :باء
ر -17 ل ونش نيف وتحلي ع وتص داعيات  جم ار وت ة بأخط ات المتعلق المعلوم

واطن  المخدرات و ى الم ا في     الجريمة واإلجرام عل اتهم بم ين وأسرهم ومجتمع
اءة استعمال المخدرات و   ذلك التكلفة الباهظة التي تفرضها    ى   إس ة عل الجريم

 .التنمية المستدامة
دعوة -18 ر     ال ار بالبش ة االتج ة ومكافح باب خاص ال والش اء واألطف ة النس لحماي

ك  ا وذل اء عليهم ة والقض ات اإلجرامي ي النقاب باب ف ال والش د األطف وتجني
اء األ ريم      بإعط ع آ درات م ة والمخ ة الجريم ي مكافح ًا ف رة دورًا هام س

 .المعتقدات واألديان والثقافة
وقهم       النساء و حصول   ضمان -19 ة بحق ى المعلومات المتعلق ال والشباب عل األطف

ا في ذلك األطراف      والتحذيرات بخصوص طريقة عمل المتاجرين بالبشر بم
 .والمطبوعات الخليعة البشرية ونقابات التجنيد في مجال الجريمة والبغاء

ة      منع عمل األطفال واتخاذ إجراءات فعالة ل -20 ة والدولي وانين العمل الوطني ًا لق فق
 .ذات الصلة

راك -21 ة       إش ات المجتمعي واطنين والمنظم ة والم دات الحكومي ع الوح جمي
ة      ة في عملي والمنظمات غير الحكومية واالتحادات المهنية والتنظيمات النقابي

 .الجريمة واإلجرامالمخدرات وج الوطنية لمكافحة وضع السياسات والبرام
جيع -22 فافية    تش ة والش ات العام ؤون والممتلك ليمة للش ة وإدارة س ات نيابي حكوم

اس        ة الن ة واالقتصادية لعام ة االجتماعي ا للتنمي والمساءلة للصالح العام ودعم
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على المستويين الوطني والمحلي فضًال عن الرفض الواضح لظاهرة اإلفالت  
 .لعقابمن ا

م -23 اعدة    دع تثمار لمس ويق واالس اريع التس غيرة ومش ات الص ط االئتمان خط
ة         والمحرومين الفقراء  ة المنظم ك ضحايا االتجار بالبشر والجريم ا في ذل بم

في مجاالت الزراعة وإنتاج األغذية والمنشآت الصغيرة األخرى التي سوف    
رم         ذين  تصمم لمساعدتهم آي يصبحوا من أصحاب المهن الحرة المحت ين ال

 .يساهمون في التنمية الوطنية
ة  صوغ -24 ي تخرج من حال ى معالجة احتياجات الجماعات الت رامج ترمي إل ب

 .النزاعات بغية تخفيف الويالت الناجمة عن الجريمة والمخدرات
  :دعم الجهود الرامية إلى إعداد واستكمال مشروع -25

قافية واالتجار  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة سرقة الممتلكات الث )أ (
 .بها

بكات        )ب ( لة بش ة المتص ة الجريم دة لمكافح م المتح ة األم اتفاقي
 .الحاسوب

 .مدونة سلوك األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب )ج (
 .مشروع االتفاقية الشاملة لمكافحة اإلرهاب )د (

 
ة -26 اب  معالج ة لإلره باب الجذري ي ت األس ل الت ك العوام ي ذل ا ف راد دفع بم األف

ال    ات الجماعو ى ارتكاب أعم ة إل ة       ؛إرهابي ذه المعرف ل ه ين استخدام مث ويتع
ى     ره عل اب وأث ة لإلره باب الجذري اآل واألس ول المش ام ح وعي الع ق ال لخل
انون  اذ الق وظفي إنف درات م ز ق ن تعزي ًال ع ة فض ة التنمي ع وعملي المجتم

رهم من المسؤولين ذوي الصلة       الجنائية  العدالةو ة وغي والخدمات االجتماعي
ة وضع   تراتيجيات بغي ى  اس اء عل ة للقض ة  مالئم باب الجذري اب األس لإلره

 .واستئصال اإلرهاب نفسه من المجتمع هدوافعو
جميع الموارد الوطنية الحكومية منها والمؤسسية الدول األعضاء لتعبئة  دعوة -27

دول        درات ال ز ق واطنين وتعزي دني والم ع الم اص والمجتم اع الخ والقط
ع   ال من ي مج اة والقضاء  األعضاء ف ام المقاض انون ومه اذ الق ة وإنف  الجريم

از ع   واالحتج يم وجم ادة التنظ الح وإع دريب واإلص ق الت ن طري ع
ات تخبار/المعلوم ي      يةاالس ات ف ر المعلوم ل ونش ة وتحلي اث ومقارن واألبح

 .مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
اق ا    تعزيز -28 ام الميث ا ألحك وق   احترام حقوق اإلنسان والشعوب وفق ألفريقي لحق

ا     ة ذات الصلة بم اإلنسان والشعوب وسائر المواثيق اإلقليمية والقارية والدولي
واطنين      ة للم وفير المساعدة القانوني في ذلك القانون اإلنساني الدولي وتعزيز ت

 .وتمكينهم من تعزيز حقوقهم بفعالية في إدارة العدالة الجنائية
وميين المنتخ ضمان -29 وظفين العم ن خالل إعالن الم ين أصولهم م ين والمعين ب

اد ذا         اعتم ل ه ى مث ول إل عب بالوص ور الش ماح لجمه لوك والس دونات س م
 .اإلعالن عن األصول الرأسمالية
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اءلة في القطاعين         اتخاذ -30 فافية والمس ز النزاهة والش ة لتعزي اإلجراءات الالزم
 .العام والخاص

ة     -31 ة للجريم االت المناهض ين الوآ ي ب اون المؤسس ز التع ة تعزي المنظم
ة         ة والثنائي ى المستويات الوطني ال عل اد واالحتي والمخدرات واإلرهاب والفس

ام      ة القي ة بغي ة والدولي ة أمور أخرى      –واإلقليمية والقارية الفرعي ين جمل  –ب
 .بتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات

ة    -32 ا للعدال ي أنظمته ات اإلصالحية ف ال العقوب ى إدخ دول األعضاء إل وة ال دع
 .الجنائية مع األخذ في االعتبار لتشريعاتها الوطنية

 
 :األطر القانونية والتنفيذ :جيم

على المواثيق اإلقليمية الفرعية والدولية في مجال منع  التوقيع والتصديق -33
وآذلك  واعتمادها) أ(الجريمة والعدالة الجنائية المذآورة في الملحق 
صيات وخطط وبرامج مدونات السلوك واإلعالنات والمقررات والتو

العمل والقواعد الدنيا النموذجية والمبادئ والخطوط اإلرشادية 
والضمانات والتدابير واالتفاقات النموذجية والنظم في مجال منع الجريمة 

ويتعين على الدول األعضاء ). ب(والعدالة الجنائية المذآورة في الملحق 
 .يةأن تولى عملية تنفيذها الكامل اهتمامًا ذا أولو

في اإلعداد واالستكمال المبكر لترتيبات ثنائية جديدة دولية  المشارآة -34
وقارية من أجل مكافحة الجريمة بفعالية وتحسين العدالة الجنائية، وخاصة 
ما يتعلق منها باإلرهاب وغسل األموال والجريمة المتصلة بشبكات 

ام السريع الحاسوب والسرقة واالتجار بالممتلكات الثقافية والسعي لالنضم
  .إلى االتفاقيات القائمة وآفالة تنفيذها بشكل فعلي

ة    سن ومواءمة -35 دابير الفعال التشريعات الوطنية ووضع السياسات بشأن الت
 . لمكافحة الجريمة واإلجرام

ا          وضع -36 د أهداف لتحقيق م اس وتحدي ة للقي ا وقابل برامج عمل محددة زمني
 :يلي

 
المنظمة وإساءة استعمال    الجريمةوقوع حوادث وأثر  من حدال )أ 

ة        لحة الناري ر واألس ار بالبش ا واالتج ار به درات واالتج المخ
ادية    رائم االقتص اد والج اب والفس اجرين واإلره ب المه وتهري

للشباب   لمخاطروالمالية وغسل األموال والجريمة الحضرية وا
ا    انون بم ك  وتعزيز التعاون الدولي في إنفاذ الق المساعدة   في ذل

رام     القانونية المتبادلة وإجراءات تسليم المجرمين في إطار احت
 حقوق اإلنسان؛

الح )ب  ة       إص تحداث العدال ك اس ي ذل ا ف ة بم ة الجنائي ام العدال نظ
 آما ينطبق األمر؛  التعويضية أو تعزيزها
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يم        رصد وتقييم )ج  ائج التقي ًا واستخدام نت رامج المتواصلة دوري الب
 .لتكرار أفضل الممارسات وتكييفها

 
ز -37 ع    تعزي اآل من ة مش ي بمعالج وطني واإلقليم عيدين ال ى الص درات عل الق

ة       ة والثقافي ة االقتصادية واالجتماعي الجريمة والعدالة الجنائية في سياق التنمي
ل المشاآل التي تفضي       والسياسية في أفريقيا من خالل إجراء األبحاث وتحلي

وآليات مالئمة لحل  إلى زيادة تكرار الجريمة وذلك بهدف وضع استراتيجيات
 .هذه المشاآل

 
 :التنسيق والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدولي :دال
ة         دعوة -38 ة والفني ادة مساعداتها المالي ى زي دولي إل الدول األعضاء والمجتمع ال

ز          ة تعزي ة المجرمين بغي ة ومعامل ع الجريم لمعهد األمم المتحدة األفريقي لمن
دمات الفن  ديم الخ ى تق ه عل اد   قدرات ي االتح اء ف دول األعض ة الضرورية لل ي

ع         ة من ة بأنظم ة المرتبط ة اإلقليمي طة الفني يق األنش ز وتنس ي وتعزي األفريق
 .الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا

ز  -39 ي  تعزي اد األفريق دول األعضاء ومفوضية االتح ين ال اون والشراآات ب التع
ر    و دوليين اآلخرين  وآاالت األمم المتحدة ذات الصلة والشرآاء األف  يقيين وال

ك    ل ةبراعالجل مكافحة الجريمة المنظمة أمن  ا في ذل لحدود الوطنية بفعالية بم
ار  ار باالتج رالمخدرات واالتج اجرين  بالبش ة وتهريب المه لحة الناري واألس

ة   وال والجريم ة وغسل األم رائم االقتصادية والمالي اد والج اب والفس واإلره
وب و بكات الحاس لة بش ة المتص الح العدال م إص ة ودع ع الجريم ز من تعزي

 .الجنائية بما يشمل العدالة التعويضية
م المتحدة         تشجيع -40 ة األم اد األفريقي ولجن ين مفوضية االتح إقامة صلة أوثق ب

 . لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
اء -41 عيدين اإل   إنش ى الص ترآة عل ة مش ات وزاري ي آلي ي قليم ي الفرع واإلقليم

ة      ود الرامي ات وتنسيق الجه لرصد حاالت وقوع الجريمة وجمع وتحليل البيان
 .إلى منع الجريمة ومكافحتها

ع          التأآيد -42 اد األفريقي بشأن من ذ خطة عمل االتح ة لتنفي على الضرورة الحتمي
ز      الق المرآ اء وإط دد ، بإنش ذا الص ي ه ب ، ف ه والترحي اب ومكافحت اإلره

مة،       األفري ر العاص ي الجزائ اب ف ال اإلره ي مج وث ف ات والبح ي للدراس ق
ى      ،الجزائر ة إل ة الرامي ا الجماعي باعتباره إنجازًا جديدًا في إطار جهود أفريقي

 .تحريم واستئصال آارثة اإلرهاب من القارة
ث -43 ل       ح دعم الكام اون وال ديم التع ى تق اد عل ي االتح اء ف دول األعض ع ال جمي

ارآة الف ز والمش ز     للمرآ ئ مراآ م تنش ي ل دول الت طته وحث ال ي أنش ة ف عال
 .تنسيق وطنية لالتصال بهذا المرآز، على القيام بذلك في أقرب اآلجال



DC/EXP/3 (II) REV.2 
Page 9 

ة      مناشدة -44 شرآاء أفريقيا بما في ذلك المنظمات والوآاالت والمؤسسات الدولي
دعم للمرآز وإنشاء شبكات لتقاسم         ديم ال الم ، تق وسائر المراآز في أنحاء الع

 . ات والتدريب والبحث واالضطالع باألنشطة التحقيقية المشترآةالمعلوم
ة   إنشاء -45 المرآز اإلقليمي األفريقي لمنع االتجار غير المشروع باألسلحة الناري

ه  ة (والقضاء علي لحة الناري ي لألس ز اإلقليم ز  ) المرآ ة مرآ ون بمثاب ي يك آ
ال في      آزر والتنسيق بشكل فع ذا المجال    اتصال إقليمي لتعزيز التعاون والت ه

 .وآذلك تسهيل جمع المعلومات وتبادلها ومواءمة التشريعات ذات الصلة
اد   إنشاء -46 اح السرعة     –المجلس االستشاري حول الفس ى جن ولى جمع   ل –عل يت

ه في    وتوثيق المعلومات المتعلقة بطبيعة ونطاق الفساد والجرائم ذات الصلة ب
اد و      ة الفس ل طبيع ات لتحلي ع المنهجي ا ووض ر    أفريقي ا ونش ي أفريقي داه ف م

ه      اد والجرائم المتصلة ب المعلومات وتوعية الجمهور حول اآلثار السلبية للفس
رائم     اد والج ة الفس ع آارث ل م ة التعام أن آيفي ات بش ورة للحكوم ديم المش وتق

 .المتصلة به في سلطاتها القضائية، بين جملة مهام أخرى
ة وا    إنشاء -47 ة     شبكة أفريقية للمعلومات بشأن الجريم ة تحت رعاي ة الجنائي لعدال

ة في          رامج األفريقي ا لألنشطة والب ا أساس اد األفريقي باعتباره مفوضية االتح
 .مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

زين        حث -48 ذين المرآ ل بإنشاء ه ا للتعجي الدول األعضاء على مضاعفة جهوده
ديم المساهمة الض      ا مع تق رورية من  والشبكة وتعبئة المساعدة المالية وغيره

ة    ل بفعالي ن العم بكة م زين والش ين المرآ ة تمك ا الخاصة بغي ب قطاعاته جان
ة رض،  . ونجاع ذا الغ ب وله ات    يج يهم المنظم ن ف ا بم رآاء أفريقي وة ش دع

الم     والشبكات  والوآاالت والمؤسسات الدولية والمراآز  ة في أنحاء الع المماثل
دريب   لدعم هذين المرآزين والشبكة وإنشاء شبكات لتقاسم ا      ات، والت لمعلوم

 .والبحث واألنشطة التحقيقية المشترآة
ة -49 ددة تعبئ ة مح اريع أفريقي وال لمش ة  األم ة الجنائي ة والعدال ال الجريم ي مج ف

اد     آذلكولهذا الغرض، يجب على إقليم أفريقيا . ذات الصلة أن تع أن يوصي ب
ين         صلية األ اندبلإلى ال ر مشروع لتمك ة بشكل غي وال المحول دول ال آل األم

من التعامل على نحو أفضل مع مكافحة جرائم  األعضاء في االتحاد األفريقي 
ة    دود الوطني ابرة للح ة الع ة المنظم ل الجريم د مث ن التعقي ة م ذه الدرج به
اجرين       ة وتهريب المه واالتجار بالمخدرات واالتجار بالبشر واألسلحة للناري

رائم االقتصادية  وال والج اد وغسل األم اب والفس ة  واإلره ة والجريم والمالي
 .المتصلة بشبكات الحاسوب

تخدام -50 درات    اس ة المخ دة لمكافح م المتح ب األم رات مكت ة لخب وارد المتاح الم
ة  رمين  والجريم ة المج ة ومعامل ع الجريم ي لمن دة اإلفريق م المتح د األم ومعه

ة     ة الدولي ة والمنظم ة والعدال وث الجريم اليمي لبح دة األق م المتح د األم ومعه
رة و ة للهج رطة الجنائي ة للش ة الدولي ول"المنظم ف "االنترب ي مختل ، ف
ولهذا الغرض، يجب   . برامج بناء القدرات واألبحاث المذآورة أعاله/مشاريع

دان       راف للبل دد األط ائي ومتع اس ثن ى أس ة عل ة الدولي اعدة الفني وفير المس ت
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ات وبروتوآوال     ى اتفاقي ت األفريقية بغية تعزيز قدراتها من أجل التصديق عل
ة  دة األفريقي ة الوح اد    /منظم أن الفس دة بش م المتح ي واألم اد األفريق االتح

ذها ا واإلرهاب وتنفي ة وبروتوآوالته ة المنظم دة للجريم م المتح ة األم  واتفاقي
ات     ائر الترتيب ذ س ى المستوي   فضال عن اعتماد وتنفي اد    عل دولي بشأن الفس ال
ا      ا فيه ة بم ادية والمالي رائم االقتص و والج ل األم لة   الغس ة المتص والجريم

 .هاببشبكات الحاسوب وسرقة الممتلكات الثقافية واالتجار 
 

 :اعتماد الموقف الموحد :رابعا
 

د       -51 ف الموح اد الموق ى اعتم اء إل دول األعض دعى ال ت ت ا ورد تح  آم
ذ ال     مان تنفي ة وض ة ذات األولوي ارات السياس وخي حة ات خط الموض

ك  ل   تحت ذل ب، ب وطني فحس ى الصعيد ال يس عل ا ل تخدامها أيض اس
م المتحدة        ؤتمر األم ريقيين في م ود األف آمبادئ توجيهية ألعضاء الوف
ي    ده ف رر عق ة المق ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ول من ر ح ادي عش الح

ن   د، م انكوك، تايالن ى  18ب ل  25إل ع أن  . 2005إبري م، يتوق ن ث وم
ّه ؤتمر يس اد الم د اعتم ف الموح ة ات إعالنل الموق ي مجدي ذ ف تأخ
دا في سبيل تكثيف      اال عتبار واقع أفريقيا ومصالحها وتقطع شوطا بعي

ابرة للحدود       ة الع ة المنظم ة الجريم الجهود الرامية إلى مكافحة ومراقب
ب   ة وتهري لحة الناري ر واألس درات، والبش ار بالمخ ة واالتج الوطني
ل     ة وغس ادية والمالي رائم االقتص اد والج اب والفس اجرين واإلره المه

وال وال ز األم ن تعزي ال ع وتر فض بكات الكومبي لة بش رائم المتص ج
 .إصالحات العدالة الجنائية بما يشمل العدالة التعويضية
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 :)أ( الملحق

 
 .1990ميثاق منظمة الوحدة األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة  •
 .1999منع اإلرهاب ومكافحته لسنة ل ةاألفريقي منظمة الوحدةاتفاقية  •
 .2003لسنة  منع الفساد ومكافحتهلألفريقي اتفاقية االتحاد ا •
 .الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب •
ديلها     1961اتفاقية األمم المتحدة الوحيدة بشأن المخدرات لسنة    • م تع ا ت آم

دة بشأن المخدرات       1972بموجب بروتوآول سنة  ة الوحي ّدل لالتفاقي المع
 .1961لسنة 

ال أخ   • تن الطائرات      االتفاقية بشأن الجرائم وأعم ى م ة عل ة مرتكب رى معين
 .1963لسنة 

 .1970االتفاقية بشأن قمع االحتجاز غير الشرعي للطائرات لسنة  •
 .1971اتفاقية األمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة  •
دني لسنة         • ران الم ر المشروعة ضد سالمة الطي االتفاقية لقمع األعمال غي

1971. 
ة   اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكب • ة دولي ة ضد األشخاص المتمتعين بحماي

 .1973بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها لسنة 
 .1976العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  •
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •
 . 1979اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن لسنة  •
 . 1979ة الحماية المادية للمواد النووية لسنة اتفاقي •
درات    • روع بالمخ ر المش ار غي ة االتج دة لمكافح م المتح ة األم اتفاقي

 .1988والمؤثرات العقلية لسنة 
ة    • اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سالمة المالحة البحري

 .1988لسنة 
 .1991الستشعار لسنة اتفاقية تعيين المتفجرات البالستيكية ألغراض ا •
 .1997االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة  •
 .1999االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لسنة  •
ة   • دود الوطني ابرة للح ة الع ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة األم  اتفاقي

 .)2003اتفاقية الجريمة المنظمة لسنة (
 .2003لمكافحة الفساد لسنة  اتفاقية األمم المتحدة •
ام   بروتوآول مجموعة تنمية الجنوب األفريقي بشأن مكافحة المخدرات  • لع

1999. 
ا   • بروتوآول مراقبة األسلحة النارية وذخيرتها والمواد األخرى المتصلة به

 .في منطقة مجموعة تنمية الجنوب األفريقي
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ا ومكونات     وبر • ة وأجزائه ا   توآول مكافحة صنع األسلحة الناري ا وذخيرته ه
 ).بروتوآول األسلحة النارية(ها بشكل غير مشروع فيواالتجار 

ارات       • ي المط ة ف روعة المرتكب ر المش ف غي ال العن ع أعم ول قم بروتوآ
ر     ال غي ع األعم ة قم ل التفاقي دولي، المكم دني ال ران الم تخدمة للطي المس

 .1988المشروعة المرتكبة ضد سالمة الطيران المدني لسنة 
ة بروتوآول ق • ة ضد المنصات الثابت ر المشروعة المرتكب ال غي ع األعم م

 . 1988الواقعة على الجرف القاري لسنة 
ال    • ة   بروتوآول منع وقمع االتجار بالبشر وبخاصة النساء واألطف والمعاقب

ه، ة  علي دود الوطني ابرة للح ة الع ة المنظم ة مكافحة الجريم المكمل التفاقي
 ).بروتوآول االتجار بالبشر(

راً بروتوآ • اجرين ب ب المه رًا ول تهري وًا وبح م   ،وج ة األم ل التفاقي المكم
ة     دود الوطني ابرة للح ة الع ة المنظم ة الجريم دة لمكافح ول (المتح بروتوآ

 .2003لسنة ) تهريب المهاجرين
ة         • اعدة القانوني ول المس ي ح وب األفريق ة الجن ة تنمي ول مجموع بروتوآ

 .2003جرمين، المتبادلة في المسائل اإلجرامية وتسليم والم
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 )":ب(الملحق 

 
 .الخفيفةاألسلحة إعالن نيروبي بشأن برنامج إدارة األسلحة الصغيرة و •
إعالن باماآو بشأن الموقف األفريقي الموحد من انتشار األسلحة الصغيرة  •

 .الخفيفة وتداولها واالتجار بها بشكل غير مشروعاألسلحة و
 .غرب أفريقيااألسلحة الخفيفة في تداول وقف على الفرض  •
 .ييندولمدونة السلوك للموظفين ال •
 .مدونة السلوك لمنظمة الوحدة األفريقية لمكافحة اإلرهاب •
 .برنامج األمم المتحدة العالمي لمكافحة اإلرهاب •
 .إعالن األلفية لألمم المتحدة •
ـ      • ا في ذلك التوصيات ال ة   40النظام الدولي لمكافحة غسل األموال بم لفرق

 .سل األموالالعمل المعنية بغ
 .1955الدنيا لمعاملة السجناء لسنة النموذجية قواعد ال •
ره من ضروب       • ذيب وغي إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتع

 .المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
انون     • اذ الق وظفي إنف لوك لم ة الس ة   (مدون ة العام رار الجمعي ، 34/169ق

 ).الملحق
 ).، الملحق35/171قرار الجمعية العامة (راآاس إعالن آا •
دام     • ة اإلع الضمانات التي تضمن حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوب

 ).، الملحق50/1984قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي (
ة السجناء         • ة لمعامل دنيا النموذجي ي للقواعد ال ذ الفعل التدابير الخاصة بالتنفي

 ). 47/1984قرار الجمعية العامة (
ة        • ة العام رار الجمعي دة بموجب ق و المعتم اريخ   40/32خطة عمل ميالن بت

 . 1985نوفمبر  29
قواعد بيجين،  (الدنيا إلدارة عدالة األحداث النموذجية قواعد األمم المتحدة  •

 ).، الملحق40/33قرار الجمعية العامة 
تخدام ال   • وء اس رائم وس ية لضحايا الج ة األساس ادئ العدال لطة إعالن مب س

 ).، الملحق40/34قرار الجمعية العامة (
 .مبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائيةال •
 .االتفاق النموذجي لنقل السجناء األجانب •
 .التوصيات المتعلقة بمعاملة السجناء األجانب •
دام        • اء أو اإلع اق القض ارج نط دام خ االت اإلع ع ح ة بمن ادئ المتعلق المب

دام وجزة أو اإلع إجراءات م ا  ب ق فيه في والتحقي س (التعس رار المجل ق
 ).، الملحق65/1989االقتصادي واالجتماعي 

لطة   • تقالل الس أن اس ية بش ادئ األساس ي للمب ذ الفعل دابير الخاصة بالتنفي الت
 ).، المحلق60/1989قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي (القضائية 
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وظف • لوك الم ة س ي لمدون ذ الفعل ة للتنفي ادئ التوجيهي اذ المب ين بإنف ين المكلف
 ).، الملحق61/1989قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي (القانون 

ة   (المبادئ اإلرشادية لألمم المتحدة لمنع جنح األحداث  • ة العام قرار الجمعي
 ).، الملحق45/112

ة   • ن الحري رومين م داث المح ة األح دة لحماي م المتح د األم رار (قواع ق
 ). ، الملحق45/113الجمعية العامة 

تر      • ي ال تش دابير الت دة للت م المتح دنيا لألم ة ال د النموذجي بس  طالقواع الح
 ). ، الملحق45/110قرار الجمعية العامة (

جناء    • ة الس ية لمعامل ادئ األساس ة   (المب ة العام رار الجمعي ، 45/111ق
 ).الملحق

رمين  • ليم المج ة لتس دة النموذجي ة العام(المعاه راري الجمعي  45/116ة ـق
 ).لملحق، ا52/88و

ة    • ائل الجنائي ي المس ة ف اعدة المتبادل ة للمس دة النموذجي راري (المعاه ق
 ).1، الملحق 53/112، الملحق و45/117الجمعية العامة 

ة         • ائل الجنائي ل اإلجراءات في المس ة بشأن تحوي رار  (المعاهدة النموذجي ق
 ). ، الملحق45/118الجمعية العامة 

ة عل • ة بشأن الرقاب دة النموذجي ي المعاه م ف ذين صدر الحك ى المجرمين ال
رط      نهم بش رج ع رط أو المف م بش ة   (حقه ة العام رار الجمعي ، 45/119ق

 ). الملحق
افي للشعوب      • راث الثق ى الت المعاهدة النموذجية بشأن الجرائم التي تؤثر عل

 .في شكل ممتلكات قابلة للنقل
ة         • ع الجريم ال من ي مج ة ف اعدة الفني اون والمس ادية للتع وط اإلرش  الخط

 ).، الملحق9/1995قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي (الحضرية 
رأة    • االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد الم

ة      ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ة العام   (في مجال من رار الجمعي ، 52/86ة ـق
 ).الملحق

ة وصحة الجمه      • ع الجريم ور وسالمته  تنظيم األسلحة النارية ألغراض من
 ).28/1997قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي (

 .المعاهدة الثنائية النموذجية إلعادة السيارات المسروقة أو المختلسة •
ة         • ة الجنائي ال في نظام العدال رار  (الخطوط اإلرشادية للعمل بشأن األطف ق

 ).، الملحق30/1997المجلس االقتصادي واالجتماعي 
ة ل  • لوك الدولي ة الس وميين  مدون وظفين العم ة العام (لم رار الجمعي ـق ة ـ

 ).، الملحق51/59
ام  • ن الع ة واألم أن الجريم دة بش م المتح ة (إعالن األم ة العام رار الجمعي ق

 ).، الملحق51/60
ة       • امالت التجاري ي المع وة ف اد والرش ة الفس دة لمكافح م المتح الن األم إع

 ).، الملحق51/191قرار الجمعية العامة (الدولية 
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ة وسوء       خطة ا • ية لضحايا الجريم ة األساس ادئ العدال لعمل لتنفيذ إعالن مب
لطة  تخدام الس اعي  (اس ادي واالجتم س االقتص رار المجل ، 21/1998ق

 ). الملحق
ة  • ة والعدال أن الجريم ا بش الن فيين ادي : إع رن الح ديات الق اع تح اجتم

 ).، الملحق55/59قرار الجمعية العامة (والعشرين 
 ). ، الملحق56/261قرار الجمعية العامة (عالن فيينا خطط العمل لتنفيذ إ •
 .المبادئ األساسية بشأن برامج العدالة التعويضية في المسائل الجنائية •
ة   • ع الجريم ادية لمن وط اإلرش ة  (الخط ة العام رار الجمعي ، 13/2002ق

 ).الملحق
 .االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ •

 ـ
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 تقرير
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 تقرير اجتماع الخبراء

 
 :مقدمة -أوال

عقد اجتماع الخبراء تحضيرًا للمؤتمر الوزاري الثاني لالتحاد األفريقي حول  
. 2004ديسمبر  15و 14مكافحة المخدرات في بوينت أوبيمانت، موريشيوس، يومي 

إدماج مكافحة المخدرات في التنمية االجتماعية "ت على موضوع وترآزت المداوال
 ". واالقتصادية في أفريقيا

 
 :الحضور -ثانيا

: حضرت االجتماع وفود الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التالية -2
الجزائر، بوتسوانا، بورآينا فاسو، الكاميرون، الرأس األخضر، جزر القمر، 

جامبيا، غانا، غينيا، ليبيا، مدغشقر، آوت ديفوار، جيبوتي، مصر، 
موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية، السنغال، سيشل، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، 

 .أوغندا، زامبيا وزيمبابوي
 آان من بين المشارآين اآلخرين أيضًا ممثلو وآاالت األمم المتحدة -3

والمنظمات الدولية األخرى والوآاالت الثنائية والمتعددة األطراف 
مكتب األمم : والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التالية

المتحدة بشأن المخدرات والجريمة، النيباد، معهد األمم المتحدة األفريقي لمنع 
نظمة الدولية الجريمة ومعاملة المجرمين، المنظمة الدولية للهجرة، الم

، اللجنة الدولية للصليب األحمر، منظمة الصحة )االنتربول(للشرطة الجنائية 
العالمية، جامعة الدول العربية، المجموعة األفريقية في فيينا، برنامج األمم 

 .المتحدة لألنشطة السكانية وأمانة مجموعة تنمية الجنوب األفريقي
 

 :مراسم االفتتاح -ثالثا
 

يب وجيزة من الرئيسة ، تحدث إلى االجتماع ممثال مكتب األمم بعد آلمة ترح -4
المتحدة بشأن المخدرات والجريمة ومفوضية االتحاد األفريقي والرئيسة 
ووزير الضمان االجتماعي والتضامن الوطني ورعاية المواطنين المسنين 

 .ومؤسسات اإلصالح
 

 :ريمةبيان ممثل مكتب األمم المتحدة بشأن المخدرات والج )أ (
في آلمته ، نقل السيد فاندنبيرج ، ممثل مكتب األمم المتحدة بشأن المخدرات  -5

والجريمة، تحيات المدير التنفيذي معربًا عن تقديره لحكومة موريشيوس 
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وشدد على العالقات . ومفوضية االتحاد األفريقي للتنظيم الرائع لالجتماع 
المخدرات والجريمة ومفوضية الممتازة القائمة بين مكتب األمم المتحدة بشأن 

وأبرز . االتحاد األفريقي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المتصلة بها
التحديات الكبرى متمثلة في مشكلتي المخدرات والجريمة داعيًا الحكومات 

 ".العناصر غير المدنية في مجتمعنا"إلى تجديد التزامها بمكافحة أنشطة 
هي حقيقة وأنه يتعين على البلدان األفريقية أن ثم الحظ أن تحديات المخدرات  -6

. تقوي قدراتها المؤسسية على تحقيق نتائج فعالة في مجال مكافحة المخدرات
وفي هذا الخصوص ، أبرز الحاجة إلى حشد الموارد لتحقيق نتائج ملموسة 

آما اتفقت على ذلك الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم  2008بحلول موعد 
وعليه، شدد على أهمية تحسين طرق جمع . حول مكافحة المخدراتالمتحدة 

البيانات وتبادل المعلومات من أجل تعزيز أنشطة مكافحة المخدرات على 
 .األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية

 
بيان النائبة الثالثة لرئيس المؤتمر الوزاري األول حول مكافحة  )ب (

 :المخدرات
 

لسيدة نميرة نجم أن المؤتمر الوزاري األول حول في بيانها ، استذآرت ا -7
، قد اعتمد إجراءات  2002مكافحة المخدرات المنعقد في ياموسوآرو 

ملموسة لتعزيز الجهود من أجل الحد من إساءة استعمال المخدرات واالتجار 
إدماج مكافحة المخدرات "ورحبت بموضوع . غير المشروع بها في أفريقيا

مالحظة أنه بينما يقع الترآيز " عية واالقتصادية في أفريقيافي التنمية االجتما
تقليديًا في مكافحة المخدرات على تطبيق القانون عادة ، فإن الموضوع 

 .الحالي يتناول المشكلة على مستوي القاعدة
ذآرت أن تهريب المخدرات والفقر والتخلف وآذلك انعدام التشريع المناهض  -8

رات هي من األمور التي تؤثر سلبًا على تنمية لالتجار غير المشروع بالمخد
وعليه ، يتعين على البلدان توطيد التعاون فيما بينها في مكافحة . القارة

وفي هذا السياق، نادت . االتجار غير المشروع بالمخدرات ومنع الجريمة
الوفود إلى أن تفكر في ضرورة متابعة مختلف المواثيق اإلقليمية والقارية 

ن نظام رفع التقارير وجمع البيانات ألن من شأن ذلك أن يساعد وآذلك تحسي
 .في مراقبة تنفيذ نتائج االجتماعات

 
 :بيان مفوضة االتحاد األفريقي للشئون االجتماعية )ج (
االجتماعية، حكومة  نشكرت المحامية بيانس جواناس، مفوضة الشؤو -9

تي الذي مّكن وشعب موريشيوس على آرم الضيافة والتنظيم والدعم اللوجس
. من عقد المؤتمر الوزاري الثاني للخبراء حول مكافحة المخدرات في أفريقيا
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وأشادت أيضًا بمكتب األمم المتحدة بشأن المخدرات والجريمة لما يقدمه إلى 
االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه من دعم لجهودهم الرامية إلى معالجة 

رعت المفوضة االنتباه إلى أن المشاآل ثم است. مشاآل المخدرات في أفريقيا
التي تسببها المخدرات ألفريقيا قد بلغت بعدًا جديدًا يعرقل االستقرار 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي المستدام للقارة وأنه لم تنج أي شريحة من 
شرائح المجتمع من هذه المشكلة بما في ذلك خاصة األسر والشباب 

 .واألطفال
ع بأن االتحاد األفريقي يأخذ مسألة المخدرات مأخذ الجد وأن وأبلغت االجتما -10

المؤتمر القاري الثاني هو جزء من سلسلة الجهود التي تبذلها المنظمة 
وفي هذا الصدد، لفتت السيدة جواناس . لمعالجة القضية من منظورها الشامل

 األنظار إلي بعض الجهود التي بذلت على المستوى القاري بما في ذلك، من
بين أمور أخرى، اجتماعات الخبراء الثالثة التي عقدت في نيروبي في عام 

وآذلك  2000والجزائر العاصمة في عام  1999ولوساآا في عام  1998
المؤتمر الوزاري األول حول المخدرات الذي عقد في ياموسوآرو في عام 

 .والذي اعتمد خطة عمل بشأن مكافحة المخدرات في أفريقيا 2002
لهذه التطورات ، شددت على أهمية موضوع المؤتمر الوزاري الثاني نظرًا  -11

إدماج مكافحة المخدرات في التنمية االجتماعية واالقتصادية في "وهو 
آمبادرة جاءت في وقتها لمعالجة البعد المتعدد الجوانب لمكافحة " أفريقيا

عض وأبرز أيضًا ب. المخدرات في سياق أجندة التنمية الشاملة المتكاملة
الصالت بين المخدرات والجرائم األخرى العابرة للحدود مثل غسيل األموال 

 .والفساد والتهريب
في الختام ، دعت المفوضة الخبراء إلى القيام، من بين أمور أخرى، ببحث  -12

مشروع الموقف األفريقي الموحد من منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي هو 
األمم المتحدة الحادي عشر القادم حول منع  بمثابة مساهمة أفريقيا في مؤتمر

. 2005الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في بانكوك، تايالند، في إبريل 
وأعربت عن أملها في أن يتيح المؤتمر الوزاري الثاني حول مكافحة 
المخدرات الفرصة الستعراض قدرة أفريقيا على االضطالع بدور مفيد في 

رات دوليًا وصياغة االستراتيجيات إلدماج مكافحة مجال مكافحة المخد
 . المخدرات في التنمية

 
بيان معالي وزير الضمان االجتماعي والتضامن الوطني ورفاهية المواطنين  )د (

 :المسنين ومؤسسات اإلصالح لجمهورية موريشيوس
سميع اهللا لوثن، وزير الضمان االجتماعي / بعد أن رحب معالي السيد -13

لوطني ورفاهية المواطنين المسنين ومؤسسات اإلصالح والتضامن ا
لجمهورية موريشيوس بالوفود، أآد على أهمية موضوع المؤتمر الوزاري 
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الثاني لالتحاد األفريقي حول إدماج مكافحة المخدرات في التنمية االجتماعية 

وأشار إلى ضرورة اتباع أسلوب شامل ومتعدد . واالقتصادية في أفريقيا
عالجة مسألة إساءة استعمال المخدرات واالتجار بها آمشكلة معقدة الفروع لم

ومتعددة العوامل تتطلب الحل بجميع صورها ألنها تشكل عقبة آأداء أمام 
 . التنمية االقتصادية واالجتماعية للقارة

ثم ذآر الوزير أنه من المهم القيام بمكافحة إساءة استعمال المخدرات على  -14
مستويات مختلف األقاليم والبلدان قائًال إن ذلك يتطلب المستوي القاري وعلى 

إشراك جميع القطاعات مثل الصحة والعمالة والتعليم واألسرة والمرأة 
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وسائر 

وفي هذا الخصوص، شاطر . أصحاب المصالح في الكفاح ضد هذه الويالت
 . اع خبرة بالده في هذا المجالالوزير االجتم

رآز الوزير على أهمية اجتماع الخبراء في توفير التوجيه والخبرة حول  -15
واختتم بالتأآيد على . طريق المضي قدمًا في مكافحة إساءة المخدرات

ضرورة تعزيز التعاون بين الدول األعضاء من أجل تحقيق األهداف 
ستعمال المخدرات وآثارها المنشودة وتحرير القارة من ويالت إساءة ا

 .الدرامية
 

 :المسائل اإلجرائية: من جدول األعمال 2البند 
 
 :انتخاب هيئة المكتب )أ 
 

 :تم انتخاب هيئة المكتب التالية -16
 

 موريشيوس  :   الرئيس
 زيمبابوي  : النائب األول للرئيس
 بورآينا فاسو  : النائب الثاني للرئيس
 يرونالكام  : النائب الثالث للرئيس

 الجزائر  :   المقرر
 

 :اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل )ب 
 

 .تم اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل بدون أي تعديل -17
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متابعة المؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي حول : من جدول األعمال 3البند 

 :مكافحة المخدرات في أفريقيا
حاد األفريقي حول مكافحة المخدرات تقرير مرحلي عن خطة عمل االت )أ (

 :في أفريقيا
 :ملخص التقارير المرحلية للدول األعضاء )ب ( 
قدمت ممثلة مفوضية االتحاد األفريقي الوثيقتين معًا مفيدة بأن المفوضية قد  -18

دولة عضوا هي بوروندي والكاميرون وجمهورية  12تلقت التقارير من 
ا ومالوي وموريشيوس ونيجيريا الكونغو ومصر وإثيوبيا وجامبيا وغان

وقد تم . وجنوب أفريقيا وزامبيا وسيشل عن تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي
وذآرت أن . استالم تقرير تنزانيا بعد تصنيف وترجمة جميع التقارير األخرى

التقارير آانت قائمة على سبعة مجاالت ذات أولوية وردت في خطة العمل 
 . سجيلها والتحديات التي تمت مواجهتهاوتشمل النجاحات التي تم ت

خالل المناقشة التي أعقبت ذلك ، استفسرت بعض الدول عن التدابير التي  -19
اتخذتها مفوضية االتحاد األفريقي لتنفيذ التوصية الخاصة بألعاب عموم 

الرياضة "أفريقيا الثامنة والتي تنص على أن موضوع الحدث ينبغي أن يكون 
وطلبت اإليضاحات أيضًا " . رات في أفريقيامن أجل مكافحة المخد

. بخصوص صياغة سياسة أفريقية مناهضة لتعاطي المنشطات في الرياضة
طلبت الوفود أيضًا معرفة وضع تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن صياغة سياسة 

 .أفريقية حول مكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة
 :تم تقديم التوصيات التالية -20

 
د األفريقي تطوير قدرتها على وضع قاعدة بيانات على مفوضية االتحا .1

 .تكون في متناول الدول األعضاء
يتعين على الدول األعضاء إدماج ومواءمة سياساتها الوطنية مع خطة  .2

العمل لالتحاد األفريقي وإيالء عناية خاصة لمشاآل المخدرات التي 
 . يتميز بها آل بلد على حدة

تراتيجيات لمحاربة أنشطة يتعين على الدول األعضاء وضع اس .3
أباطرة المخدرات والجماعات اإلجرامية المنظمة التي تعمل في هذه 

 .الدول وآذلك تلك التي تعبر الحدود
يجب توفير مزيد من التدريب للقضاة وعاملي إنفاذ القانون من أجل  .4

تعزيز قدرتهم على تطبيق وإنفاذ القوانين ذات الصلة بالمخدرات 
ية بشأن مكافحة المخدرات وخطة عمل االتحاد واالتفاقيات الدول

 . األفريقي لمكافحة المخدرات
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يتعين على الدول األعضاء توفير برامج العالج وإعادة التأهيل  .5
ألطفال الشوارع الذين يقعون في فخ تعاطي المواد المخدرة وتشجيع 
المشارآة النشطة للفنانين والموسيقيين األفريقيين ومنظمات المجتمع 

ني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص المنظم في المد
 . الحمالت التي تستهدف المجموعات المستضعفة

يحب تشجيع الدول األعضاء على إبرام اتفاقيات بشأن المخدرات  .6
ومنع الجريمة مع بلدان أخرى في القارة وآذلك مع بلدان أوروبا 

 .واألمريكتين
ية لتنفيذ االستراتيجيات يجب أن تبدي الحكومات اإلرادة السياس .7

 .الوطنية لمكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة
يجب معالجة مشكلة االتصال بين مفوضية االتحاد األفريقي والدول  .8

األعضاء من خالل إنشاء نقاط تنسيق وطنية يجب أن تقوم بموافاة 
أرقام الهواتف : مفوضية االتحاد بتفاصيل عناوين االتصال بها

 . عناوين البريد اإللكتروني التي ترسل إلى المفوضيةوالفاآسات و
يجب تشجيع الدول األعضاء على إرسال تقارير منتظمة إلى  .9

 .المفوضية عن تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة المخدرات
 

إدماج مكافحة المخدرات في التنمية االجتماعية : من جدول األعمال 4البند 
 :واالقتصادية في أفريقيا

 
في عرضه ، الحظ السيد أنتون دوبيليس، ممثل معهد الدراسات األمنية أن  -21

وذآر أن . التخلف والفقر ظال من التحديات الرئيسية التي تواجه أفريقيا
االتجار واإلنتاج واالستعمال غير المشروع للمخدرات تعرقل التنمية وتذآي 

قت إلى تحليل أثر وقال إن الوثيقة قد تطر. نيران النزاعات وتسبب الجريمة
آما أن . المخدرات على الزراعة والشباب والصحة والتعليم والنزاعات

الوثيقة عالجت آذلك مسائل االتجار واإلنتاج واالستعمال غير المشروع 
وأبرز . للمخدرات والمبادرات التي اتخذتها البلدان األفريقية لحل هذه المشكلة

 :فيما أبرز المسائل التالية
 

أثر سالب على المجتمع وبرامج التنمية والزراعة والتعليم للمخدرات  •
 . والسالم واالستقرار

إن العصابات الدولية للمخدرات تتخذ أفريقيا وخاصة البلدان الساحلية  •
 . نقاط عبور لمختلف أنواع المخدرات



DC/EXP/RPT. (II) 
Page 7 

تعتبر زراعة القنب أآثر شيوعًا وهو من المخدرات التي تكثر إساءة  •
وال تملك معظم البلدان األفريقية القدرة على  استعمالها في أفريقيا

 .اآتشاف هذه المشكلة والتعامل معها
تستخدم الجماعات المتمردة في البلدان التي تدور فيها النزاعات  •

 . األموال غير المشروعة من عائدات المخدرات لتمويل الحروب
إلساءة استعمال المخدرات آثار جسدية ونفسية وعاطفية واجتماعية  •

 . مرة بالنسبة للمجتمع وال سيما الشبابمد
 

 :قدمت التوصيات التالية -22
هناك حاجة لتوطيد التعاون بين الوآاالت األفريقية المناهضة  )1

 . لالتجار واالستعمال غير المشروع للمخدرات
يتعين على الدول األعضاء مراجعة ومواءمة تشريعاتها  )2

ق على المناهضة لالتجار غير المشروع بالمخدرات والتصدي
 .المواثيق الدولية واإلقليمية الخاصة بمكافحة المخدرات

 .يجب أن تتبادل الدول األعضاء الخبرات والممارسات الجيدة )3
يجب أن تقوم الدول األعضاء بصوغ استراتيجيات إعادة تأهيل  )4

 . الشباب المتساقطين عن الدراسة وتوفير فرص العمل لهم
عيد الوطني لتسهيل يجب إجراء الدراسات واألبحاث على الص )5

 .صياغة سياسات مكافحة ويالت المخدرات
يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي إدماج مكافحة المخدرات  )6

 .ومنع الجريمة في برامجها وأنشطتها
 

 :المخدرات والزراعة: من جدول األعمال) أ( 4البند 
رف في عرضه ، أآد ممثل مفوضية االتحاد األفريقي على أن القنب الذي يع -23

بالماراجوانا يزرع في جميع أرجاء القارة وهو مصدر قلق بالغ بالنسبة 
وقد أضاف عامًال إلى أسباب انعدام األمن الغذائي في القارة ألن . ألفريقيا

. المزارعين قد يتحولون من زراعة المحاصيل الزراعية إلى زراعة القنب
غير الطبي للقنب والسبب الرئيسي لهذا يتمثل في تحرير وإباحة االستخدام 

في معظم أجزاء أوروبا وأمريكا الشمالية مما يقوض جهود البلدان األفريقية 
وشرح مقدم . لمكافحة زراعة القنب واالتجار واالستعمال غير المشروع له

العرض أيضًا اآلثار البيئية لزراعة القنب وخاصة أنها تسهم في إزالة 
واختتم عرضه . ر الغاباتاألشجار ونضوب االحتياطي الرئيسي من أمطا

بالتأآيد على ضرورة تقديم مبادرة تنمية بديلة حيث تشترك الجماعات الريفية 
. في صنع القرار وتتاح لها فرص الوصول إلى أسواق التصدير المفتوحة

ونصح أيضًا بأن تأخذ برامج النيباد في االعتبار الصلة بين االتجار والزراعة 
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رات وأزمة الزراعة األفريقية وانعدام األمن واإلنتاج غير المشروع للمخد
 . الغذائي وهي مسائل تحتاج إلى معالجة

 : تمت صياغة التوصيات التالية -24
يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي تنفيذ المقرر الخاص بتقييم  )1(

تنمية بديلة من أجل القضاء على الزراعة غير المشروعة للقنب 
 . في أفريقيا

ج التنمية البديلة في إدارة الموارد الطبيعية وآذلك في إدماج برام )2(
برامج التنمية األخرى التي تمولها الحكومات والشرآاء في 

 . التنمية
يجب أن تشترك الجماعات الريفية في صنع القرار لضمان نجاح  )3(

 . البرامج
يجب أن تتاح الفرص لوصول منتجات المزارعين إلى أسواق  )4(

 .ة للبيعالتصدير المفتوح
يجب تغيير اسم المؤتمرات القادمة إلى المؤتمر الوزاري حول  )5(

مكافحة المخدرات ومنع الجريمة لتشمل مكافحة األنشطة 
 . اإلجرامية وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة المخدرات

 
 
 
 

 :المخدرات والنزاعات والهجرة: من جدول األعمال) ب( 4البند 
ممثال اللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمة قدم هذا البند بصورة مشترآة  -25

الدولية للهجرة وآان المحاور الرئيسي هو مدير معهد األمم المتحدة األفريقي 
 .لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في أفريقيا

 
 :عرض ممثل المنظمة الدولية للهجرة ) 1

سية رآز ممثل المنظمة الدولية للهجرة في عرضه على ثالثة مجاالت رئي -26
الجريمة العابرة للحدود في قطاع الهجرة والعالقة المتداخلة بين : هي

المخدرات وعناصر الهجرة وبناء القدرات الوطنية واإلقليمية لمحاربة مثل 
 .هذه الجرائم وإدماج تدابير بناء القدرات في قطاع الهجرة في برامج التنمية

عالقة بين االتجار غير شدد الممثل وهو يتناول هذه الروابط، على أن هناك  -27
المشروع بالمخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود مثل االتجار بالبشر 

وفي هذا الصدد، ذآر أن مهربي المخدرات يمتلكون . وتهريب المهاجرين
المهارات على تزوير الوثائق وطرق االبتزاز التي تستخدم أيضًا في تهريب 



DC/EXP/RPT. (II) 
Page 9 

أن ضعف قدرات إدارة الهجرة  ومن ناحية أخرى ، حذر من. المهاجرين
 .وانعدام الحراسة الفعالة للحدود يهيئان بيئة مواتية لمهربي المخدرات

أشار إلى ما يلي على أنه من الروابط الهامة بين مهربي المخدرات والقائمين  -28
 :باالتجار بالبشر

إن الوسائل التي يتم بها تهريب المخدرات إلى بلد ما هي نفس  )1
 . دم للهجرة غير المشروعةالوسائل التي تستخ

وحيث يكون معدل البطالة مرتفعًا ، يلجأ آل من النساء واألطفال  )2
الذين يتعاطون المخدرات إلى ممارسة الجنس آحرفة دعمًا إلدمانهم 

 .ويتعرضون من ثم لخطر االتجار بالبشر
إن ارتفاع الطلب في صناعات الجنس يؤدي بدوره إلى ارتفاع  )3

 .معدل االتجار بالبشر
تؤدي التشريعات التي تحرم االتجار بالمخدرات فقط إلى التحول  )4

 . إلى االتجار بالبشر
 

وفيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية واإلقليمية، ناقش الممثل عددًا من  -29
 . اإلجراءات التي تتخذها المنظمة الدولية للهجرة لتحسين إدارة الهجرة

 :قدمت التوصيات التالية -30
ضوع إنشاء أنظمة إدارة الهجرة وأطر السياسة يجب أن ينظر إلى مو )1

 . ذات الصلة آجزء ضروري لبناء الوطن وتحسين الحكم
يتعين على الحكومات بحث أنظمة إلدارة الهجرة مثل نقاط التفتيش  )2

 . حول الحدود وإصدار التأشيرات آأدوات لتسهيل وتحسين الهجرة
 . يتعين على الحكومات تكثيف التعاون فيما بينها )3
 . ب تحديد المعايير لقياس اإلنجازاتيج )4
يجب أن تعالج جهود مكافحة المخدرات األسباب الجذرية للهجرة غير  )5

المشروعة وخاصة بعد الفقر الذي يدفع الشباب إلى البحث عن 
 .مجاالت أفضل بعيدا عن أوطانهم

يجب أن تشجع المنظمة الدولية للهجرة بلدان الشمال على تعزيز  )6
 . خالل المفاوضات المفيدة مع البلدان األصلية الهجرة المنظمة من

يجب أن تبادر المنظمة الدولية للهجرة إلى وضع مشروع قانون  )7
من شأن ذلك أن يثني . نموذجي تستخدمه البلدان التفاقياتها الثنائية

 . المهاجرين عن المخاطرة بأرواحهم في مشاريع التهريب
لة الهجرة غير يجب تشجيع العمالة المهاجرة آأداة لحل مشك )8

 .المشروعة
 
 :عرض ممثلة اللجنة الدولية للصليب األحمر ) 2
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لين زانديري في عرضها على ارتباط شراء األسلحة بأموال /أآدت السيدة -31
وأشارت إلى أثر المخدرات على . المخدرات والظروف التي تثير النزاعات

لمناورة النزاعات حيث يستخدم تعاطي المخدرات في جبهة القتال آوسيلة ل
وتشكل المخدرات وسائل هامة للحصول على األموال وبالتالي . واإلغواء

إن انهيار النظام واألمن خالل فترات . تؤدي إلى تصعيد النزاعات المسلحة
 . النزاعات يهيئ فرصاًُ مناسبة لتجارة المخدرات

 :قدمت التوصيات التالية -32
نشطًا في معالجة يجب أن تلعب اللجنة الدولية للصليب األحمر دورًا  )1

 .وإعادة تأهيل قدامي األطفال المجندين
تم التأآيد أيضًا على أنه من الضروري أن تشمل برامج مكافحة  )2

المخدرات في أوضاع النزاعات برامج تتناول بعد المخدرات في إعادة 
 .اإلعمار بعد النزاعات

يجب تشجيع برامج إعادة تأهيل المجندين والمجموعات المستضعفة  )3
 .رى من خالل برامج معالجة اإلدماناألخ

 
 :عرض ممثل معهد األمم المتحدة األفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ) 3

يري ممثل معهد األمم المتحدة األفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرميــن ،  -33
ماسمبا سيتا، أن أهمية الجريمة ومنع الجريمة يتم تجاهلها غالبًا . الدآتور ن
وسرد قضايا االتجار غير المشروع بالمخدرات . سات التنمية الوطنيةفي سيا

واألسلحة والذخائر واإلرهاب واالتجار بالبشر والفساد آجوانب أبحاث يجب 
أن تحظى باألولوية آما حددها معهد األمم المتحدة األفريقي لمنع الجريمة 

إلى وضع إن منع الجريمة على المستوي القاري يدعو . ومعاملة المجرمين
استراتيجية عامة حيث أن المجرمين ال يحترمون الحدود وأن الجريمة 

وعليه، من . المنظمة العابرة للحدود تشكل خطرًا شديدًا على القارة بأآملها
المهم اإلقرار بأن اتخاذ اإلجراءات الفعالة ضد االتجار غير المشروع 

 .جهود منع الجريمةبالمخدرات من شأنه أن ينتج أثرًا إيجابيًا بالنسبة ل
 :تمت صياغة التوصيات التالية -34

يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي تحديد وتقييم ونشر الممارسات  )1
 . واإلجراءات الجيدة بين البلدان األفريقية

يجب تشجيع الدول األعضاء على التوقيع والتصديق على مختلف  )2
 . المواثيق اإلقليمية

عقبة أمام التنمية واالستقرار  يجب االعتراف بالجريمة على أنها )3
 .المستدام

 
 :المخدرات والتعليم والصحة: من جدول األعمال) ج( 4البند 
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تم تقديم هذا الموضوع باالشتراك بين ممثلي منظمة الصحة العالمية ومكتب  -35

 . األمم المتحدة بشأن المخدرات والجريمة
 

 :عرض منظمة الصحة العالمية ) 1
تورة تيريزا أغوسو ، ممثلة المكتب اإلقليمي في عرضها ، الحظت الدآ -36

من أول وهلة ، أن ) ومقرها في برازافيل(األفريقي لمنظمة الصحة العالمية 
المخدرات والتعليم والصحة هي من المسائل المتداخلة وتستخدم آمؤشرات 

غير أن زيادة تعاطي المخدرات تؤثر سلبًا على التنمية . لقياس التنمية
وفي هذا الصدد، قدمت فكرة عامة عن اإلحصاءات . موالصحة والتعلي

الخاصة بنوع واستعمال المخدرات في أفريقيا وأثرها على الصحة وخاصة 
 . اإليدز/فيما يتعلق بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية

وأخيرا ، ألمحت بأن المخدرات تسبب مشكلة حقيقية بالنسبة ألفريقيا مع ما  -37
وشددت على الحاجة للتعاون . األسر والجماعات يترتب عليها من آثار على

اإلقليمي والدولي والشراآات من أجل معالجة المشكلة معربة عن استعداد 
منظمة الصحة العالمية للعمل مع البلدان األفريقية في معالجة مشاآل 

 . المخدرات وأثرها على التعليم والصحة
 

 :ريمةعرض مكتب األمم المتحدة بشأن المخدرات والج ) 2
 

استهل دآتور ريتشارد عبدول، المستشار بشأن إساءة استعمال المخدرات  -38
قسم أفريقيا لمكتب األمم المتحدة (اإليدز /وفيروس نقص المناعة البشرية

بعرض مثلث عمل المكتب بخصوص الشباب ) بشأن المخدرات والجريمة
ستعمال والذي يمنح األولوية لمسائل الصحة الجنسية واإلنجابية وإساءة ا

وأآد أن . اإليدز/المخدرات ومنعها والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
مسألة تعاطي المخدرات عن طريق الحقن هي مشكلة خطيرة ومتفشية 

اإليدز آمسألة تحظى ولسوء /وتسبب انتقال فيروس نقص المناعة البشرية
 . الحظ، بقدٍر قليٍل من العناية الدولية

ن الدراسات الوبائية ودراسات المقارنة بخصوص ثم قدم نظرة عامة ع -39
/ تعاطي المخدرات عن طريق الحقن وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية

وأآد على الحاجة التخاذ إجراءات فعالة . اإليدز بين الشباب والمراهقين
لمعالجة بعد تعاطي المخدرات عن طريق الحقن في انتقال وانتشار فيروس 

 . اإليدز في أفريقيا/يةنقص المناعة البشر
 : قدمت التوصيات التالية -40
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يجب تشجيع الحكومات على معالجة مشاآل إساءة استعمال المخدرات  )1
وإيالء العناية لألنماط الجديدة لتعاطي المخدرات عن طريق الحقن 
ووضع استراتيجيات لمعالجة موضوع الوقاية من اإلصابة بفيروس 

 .اإليدز/نقص المناعة البشرية
ين على الحكومات وضع مناهج تعليمية وقائية بالنسبة للمخدرات يتع )2

 .مع التأآيد على قدرة التعامل مع الحياة
يجب أن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بوضع سياسة أفريقية بشأن  )3

 . القنب والتبغ
يجب تشجيع الحكومات على تمكين المرأة واألسرة في مجال إدماج  )4

 .يتعلق بتعزيز التعليم مكافحة المخدرات وخاصة فيما
وضع : التدابير على المجاالت التالية/يجب أن ترآز اإلجراءات )5

وتعزيز التشريعات وإنشاء المؤسسات الضرورية وبرامج بناء 
 . القدرات وإعادة التأهيل

 . يجب تشجيع النماذج المحلية ليحتذي بها )6
 

 :المخدرات والشباب واألطفال: من جدول األعمال) د( 4البند 
 

سميع اهللا لوتن، وزير الضمان االجتماعي /في عرضه ، أشار معالي السيد -41
والتضامن الوطني ورعاية المواطنين المسنين ومؤسسات اإلصالح إلى 
األسباب الجذرية التي تزعزع استقرار الشباب اليوم وأعرب عن قلقه من 
 تزايد عدد الشباب الذين يسيئون استعمال المخدرات ذاآرًا أنه أصبح من

الصعب بالنسبة لألطفال أن يصبحوا مراهقين وذلك ألسباب عدة منها اختفاء 
نظام األسرة الموسعة واألسر التي تعتمد على أحد الوالدين فقط والتكنولوجيا 

وشدد على ضرورة تنمية المراهقين الثقة بالذات . الحديثة والبيئة المتغيرة
يها لكي يصبحوا مستقلين واتخاذ المبادرات واآتشاف البيئة التي يعيشون ف

اقتصاديًا واجتماعيًا وعاطفيًا ويكتشفوا ما يتمتعون به من ملكات ويقوموا 
وأضاف أن الشباب غالبًا ما يلجئون إلى تعاطي المخدرات . بتعزيز هويتهم

 . رضوخًا لضغط األقران
وفيما يختص باألطفال ، الحظ أنهم يعتبرون أولياء أمورهم قدوة لهم ، مضيفًا  -42

األطفال يتورطون في تعاطي المخدرات لعدة أسباب منها تأثير أقرانهم  أن
عليهم والفضول والنشوة المستمدة من المخدرات والهروب من المشاآل، 
والحظ أيضًا أنه من المغذيات التي يساء استعمالها بصورة أوسع، السكر 

 . والملح والشحوم والمهدئات
وا بدور مهم في منع أطفالهم من ذآر الوزير أن الوالدين يجب أن يضطلع -43

 . تعاطي المخدرات 
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قدمت التوصيات التالية المتعلقة برعاية األطفال ومكافحة إساءة استعمالهم  -44
 :وعلى اآلباء القيام بما يلي. للمخدرات

 . احترام أطفالهم واالستماع إليهم ومناقشة المشاآل معهم بصراحة )1
تشجيعهم على المشارآة في مساعدة أطفالهم على بناء الثقة بأنفسهم و )2

 . الرياضة والموسيقي والفن وغير ذلك من األنشطة الترفيهية
 . مكافئة أطفالهم على حسن السلوك والعمل الجيد )3
عقد اجتماعات منتظمة مع أطفالهم لمناقشة مسائل األسرة وإتاحة  )4

 .الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم
 . ناقشةالتحلي بالهدوء عندما تثار مسائل حساسة للم )5
 .مساعدة أطفالهم على مقاومة الضغط من فئتهم العمرية )6

 
 : تشجع الحكومات على القيام بما يلي -45

بناء قدرات أصحاب المصالح العاملين في الميدان وآذلك تنمية  )1
 . المهارات الحياتية لألطفال وإدخالها في المناهج الدراسية

العمر  صوغ سياسة تتعلق بالكحول على المستوي الوطني لتشمل )2
المحدد والوصول إلى الكحول وفرض الرقابة على المنتجات 

 . الكحولية
إجراء الدراسات وجمع البيانات حول الصلة بين فيروس نقص  )3

 . اإليدز والمخدرات/المناعة البشرية
 . غرس القيم الروحية والثقافية والتقليدية في الشباب )4

 
سفير للرياضة من أجل يجب أن تسرع مفوضية االتحاد األفريقي إلى تعيين  -46

 .تعزيز الرياضة الصحية لألطفال والحد من استعمال المخدرات في الرياضة
 

بحث مشروع الموقف األفريقي الموحد من منع الجريمة : من جدول األعمال 5البند 
 :والعدالة الجنائية

تم بحث مشروع الموقف األفريقي الموحد من منع الجريمة والعدالة الجنائية  -47
كل مساهمة أفريقيا المقدمة إلى مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر الذي يش

حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في بانكوك، تايالند، في 
 .، فقرة فقرة، وتم إدخال التعديالت عليه آما ينبغي2005إبريل 

أوصي الخبراء ببحث واعتماد مشروع الموقف الموحد من منع الجريمة  -48
 .لة الجنائية من قبل الوزراءوالعدا
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 :بند مقترح من موريشيوس: من جدول األعمال 6البند 
في عرضه حول أنظمة المعلومات عن المخدرات في أفريقيا ، سلط منسق  -49

الضوء على العناصر المرآزية لنظام معلومات ) ناتريسا(األبحاث 
درات التابعة المخدرات لشرق أفريقيا وشبكة األوبئة الخاصة باستعمال المخ

لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي قائًال إن آًال من النظامين يهدف إلى تتبع 
أنماط واتجاهات إساءة استعمال المخدرات في مختلف األقاليم وإجراء تقييم 
شامل لمشكلة المخدرات ويمّكن النظامان صناع السياسة من معالجة أعباء 

 . ذات الصلة إساءة استعمال المخدرات واآلفات األخرى
آان هناك عرض ثاٍن من قبل ممثل وحدة اإليدز بوزارة الصحة بشأن وضع  -50

اإليدز في موريشيوس والصلة بينه وبين /فيروس نقص المناعة البشرية
 . تعاطي المخدرات عن طريق الحقن

 : قدمت التوصيات التالية -51
 . تشجيع الحكومات على جمع مزيد من البيانات من مصادر إضافية )1
 .ر فرص وصول أوسع إلى معدات االختبار الخاص بالمخدراتتوفي )2
إجراء مزيد من األبحاث حول الصلة بين إساءة استعمال المخدرات  )3

 .اإليدز/والسل وفيروس نقص المناعة البشرية
 

موعد ومكان وموضوع المؤتمر الوزاري الثالث حول : من جدول األعمال 7البند 
 :مكافحة المخدرات في أفريقيا

 . اجتماع الخبراء هذا البند إلى الوزراء للبحثأحال  -52
 

 :ما يستجد من أعمال: من جدول األعمال 8البند 
تحت هذا البند ، تم اإلعراب عن مشاعر القلق من مشكلة إساءة استعمال  -53

الكحول والمخدرات بين السكان وتزايد عدد المسنين الذين يطلبون المساعدة 
وصية الحكومات بإدخال المسنين في وعليه، تمت ت. الطبية من العيادات

 .برامجها للوقاية والعالج وإعادة التأهيل على المستوي الوطني
 :قدمت التوصيات التالية -54

 
يجب أن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بوضع استراتيجيات تدخل  )1

 . خاصة لصالح المسنين الذين يسيئون استعمال الكحول
ت تدخل خاصة لسد احتياجات يتعين على الدول األعضاء توفير خدما )2

 . المسنين الذين يعانون من مشكلة الكحول وإساءة استعمال المخدرات
تحث الدول األعضاء على تعزيز قدرتها لتعبئة المجتمعات ومشارآتها  )3

في عالج وإعادة تأهيل وإدماج األشخاص الذين يسيئون استعمال 
 . المخدرات
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ير والموقف الموحد من منع الجريمة والعدالة اعتماد التقر: من جدول األعمال 9البند 

 :الجنائية
 

 .بحث الخبراء واعتمدوا مشروع التقرير مع إجراء بعض التعديالت عليه -55
تم بحث واعتماد مشروع الموقف األفريقي الموحد من منع الجريمة والعدالة  -56

 .الجنائية مع إجراء بعض التعديالت عليه
 ـ
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