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 جتماع الثالثون لرؤساء األجهزة الوطن�ة اال
 *المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات، أفر�ق�ا

 **من جدول األعمال المؤقت 3البند 
الحالة الراهنة للتعاون اإلقل�مي ودون اإلقل�مي على التصدي  

 لمشكلة المخدرات العالم�ة ومواجهتها 

  

   

اإلقل�مي على التصدي لمشكلة المخدرات  الحالة الراهنة للتعاون اإلقل�مي ودون    
 العالم�ة ومواجهتها

  

 تقر�ر األمانة   
 

 مقدمة  - أوال  

�قــدم هــذا التقر�ر لمحــة عــامــة عن حــالــة االتجــار �ــالمخــدرات في المنــاطق التي تغطیهــا المكــاتــب المیــدان�ــة   - 1
التــا�عــة لمكتــب األمم المتحــدة المعني �ـالمخــدرات والجر�مــة (المكتــب) في أفر�ق�ــا، وهي المكتــب اإلقل�مي لغرب أفر�ق�ــا  

للشـــرق األوســـط وشـــمال أفر�ق�ا والمكتب اإلقل�مي للجنوب ووســـطها والمكتب اإلقل�مي لشـــرق أفر�ق�ا والمكتب اإلقل�مي 
یتصـــــل بذلك من جهود بذلت للتصـــــدي لمشـــــكلة المخدرات العالم�ة ومواجهتها   األفر�قي والمكتب القطري لن�جیر�ا، وما 

ــاء األجهزة الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات،  ــر�ن لرؤســ ــع والعشــ ــ�ة منذ االجتماع التاســ أفر�ق�ا،   في الفترة المنقضــ
 . 2019أیلول/سبتمبر   20إلى    16الذي عقد في �االكالفا، مور�شیوس، من 

وتتسق س�اسات المكتب وجهوده الرام�ة إلى معالجة مسائل المخدرات في أفر�ق�ا مع خطة التنم�ة المستدامة   - 2
من أهداف التنم�ة المسـتدامة (�شـأن تعز�ز السـالم، و�تاحة إمكان�ة وصـول الجم�ع    16، وخصـوصـا الهدف  2030لعام 

ــاملة للج  ــاءلة وشـــــ ــســـــــات فعالة وخاضـــــــعة للمســـــ ــتو�ات)، و�ذلك الهدف إلى العدالة، و�ناء مؤســـــ  م�ع على جم�ع المســـــ
تعز�ز الشراكة (   17والهدف  ) الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وف�ما بینها (   10والهدف  ) الصحة الجیدة والرفاه (   3

 . وتنفذ جم�ع األنشطة ضمن إطار برامج إقل�م�ة تعمل �أطر لتنفیذ المشار�ع.  ) العالم�ة من أجل التنم�ة المستدامة 

 
 هذه الوث�قة متاحة �اإلنكلیز�ة والعر��ة والفرنس�ة فقط، وهي لغات عمل هذه الهیئة الفرع�ة. * 
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 الم�ادرات على نطاق أفر�ق�ا  - ثان�ا  

واصـــــــل مشـــــــروع التخاطب بین المطارات، الذي ینفذه المكتب �الشـــــــراكة مع المنظمة الدول�ة للشـــــــرطة  -3
ــة �االعتراض في المطارات  15الجنائ�ة (اإلنتر�ول) ومنظمة الجمارك العالم�ة، دعم  ــتر�ة مختصــ فرقة عمل مشــ

لبناء قدرات فرق العمل المشتر�ة المختصة �االعتراض في المطارات في   في جم�ع أنحاء أفر�ق�ا. ونفذت أنشطة
 ب�ســـــــــــاو و�ابو فیردي والكامیرون (دواال و�اوندي)  -بنن و�ور�ینا فاســـــــــــو وتوغو والســـــــــــنغال وغامب�ا وغانا وغین�ا

ــُتخدم فیها مز�ج من حلقات العمل الوطن�ة واإلقل�م�ة   و�وت د�فوار ومالي والن�جر ون�جیر�ا (أبوجا والغوس)، اســـ
وتقد�م التوج�ه أثناء العمل ودورات تدر�ب�ة على اإلنترنت. وطوال الفترة المشــمولة �التقر�ر، أجر�ت مناقشــات مع 

مور�تان�ا  وغین�ا و�ین�ا  إثیو��ا وتشـــــــــاد والســـــــــودانالنظراء الوطنیین وأصـــــــــحاب المصـــــــــلحة لتنفیذ المشـــــــــروع في 
 إلى عضو �امل في ش�كة المشروع. ، ومع الجزائر لالنتقال من بلد شر�كموزامبیق

، عزز المشــــروع أنشــــطة التعلم  )19-و�ســــبب التدابیر المتخذة للتصــــدي لجائحة فیروس �ورونا (كوفید -4
اإللكتروني في أفر�ق�ا، وال سـ�ما من خالل وضـع وتنفیذ حلقات دراسـ�ة شـ�ك�ة وأنشـطة إلكترون�ة. وفي الفترة من 

، نظم المشــروع نم�طة لرؤســاء فرق العمل المختصــة �االعتراض في المطارات 2020حز�ران/یون�ه  12إلى  10
 االحترام الكامل للقواعد األخالق�ة. �شأن تعز�ز إدارة فرق العمل، وضمان

متدر�ا من فرق العمل المشتر�ة المعن�ة  28، استفاد 2020حز�ران/یون�ه  18إلى  16وفي الفترة من  -5
والكامیرون (دواال و�اوندي) و�وت ب�ساو  -وغین�اوالسنغال  وتوغو  �االعتراض في المطارات من بنن و�ور�ینا فاسو  

�شأن تحلیل المخاطر واستهداف المسافر�ن المشبوهین استنادا إلى تحلیل ب�انات من نم�طة والن�جر د�فوار 
 المسافر�ن الجو�ین، �مشار�ة مدر�ین من السلطات الجمر��ة في فرنسا ومالي.

�غ من الكو�ایین،    67ونت�جة لذلك، قامت فرق العمل المشـــــتر�ة المعن�ة �االعتراض في المطارات �ضـــــ�ط  - 6
�غ من  28�غ من الهیرو�ن، و  46�غ من المیثـــامفیتـــامین، و  90�غ من القنـــب، و  113و �غ من القـــات،  863و 

�غ من   368دوالر من النقد غیر المصرح عنه، و  مالیین   9,4أطنان من األدو�ة المز�فة، و   4,8السالئف، إلى جانب  
 ات المزورة. �غ من حراشف آكل النمل البنغولي، وعدد من جوازات السفر الزائفة والتأشیر  600العاج، و 

في المائة من جم�ع �م�ات الكو�ایین من منطقة األندیز المســــــــــتهلك    35إلى    25و�قدر المكتب أن ما بین  - 7
وحده، اعترضـــــــت الســـــــلطات في بنن و�ابو فیردي وغامب�ا   2019في أورو�ا �عبر عن طر�ق غرب أفر�ق�ا. وفي عام  

لكو�ایین، وهو ما �مثل أكثر من مجموع الكم�ة المضــــبوطة  أطنان من ا   10ب�ســــاو ولیبر�ا والســــنغال أكثر من  - وغین�ا 
وجرت أ�ضــــــــــــا ضــــــــــــ�ط�ات في أمر�كا الجنو��ة من الكو�ایین   . 2017و  2013في القارة �أكملها في الفترة بین عامي 
 �غ من الكو�ایین �انت في طر�قها إلى غانا.   345المعتزم تهر��ه إلى غرب أفر�ق�ا، منها 

العالمي لمكافحة الجرائم ال�حر�ة التا�ع للمكتب مســــــــاعدة تقن�ة لتحســــــــین األطر القانون�ة  وقدم البرنامج  -8
ال�حر�ة للبلدان، ونظم عدة حلقات دراســ�ة شــ�ك�ة ودورات تدر�ب�ة ألعضــاء الن�ا�ة العامة والقضــاة وموظفي إنفاذ 

 القانون �شأن قانون ال�حار ومكافحة القرصنة والجرائم ال�حر�ة.

من خبراء القانون و�نفاذ    35، نظم المكتب دورة تدر�ب�ة تفاعل�ة لـــــــــــــــــــ 2019ن الثاني/نوفمبر وفي تشــــر�  -9
ــافة إلى  ــا، �شـــأن تهر�ب المخدرات عن طر�ق  البرتغالالبراز�ل و إ�طال�ا القانون من بلدان خل�ج غین�ا، إضـ وفرنسـ

 ام مجلس الوزراء �اعتماده.ال�حر. و�دعم من المكتب، صاغت غین�ا مشروع قانون �شأن الجرائم ال�حر�ة، وق

وقدم المكتب مســـــــــــــاعدة تقن�ة في مجال بناء القدرات على تنفیذ العمل�ات إلى ســـــــــــــلطات إنفاذ القانون   -10
ــیبي، وذلك من خالل إقامة شــــــراكات مع مختلف مقدمي  ال�حري في غابون وغانا ون�جیر�ا وســــــان تومي و�ر�نســــ

ر�ا، دعم المكتب �ذلك وضـــــــع إجراءات عمل موحدة ومنســـــــقة خدمات التوع�ة �المجال ال�حري. وفي غانا ون�جی 
 �شأن جمع األدلة والتعامل معها.
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كما قدم المكتب مساعدة تقن�ة في مجال بناء قدرات أجهزة خفر السواحل من خالل انتداب موجه مق�م  -11
رات تدر�ب�ة مختلفة. على استخدام السواتل في عرض ال�حر، و�عداد إجراءات تشغیل نمط�ة ودو  التمار�نلتنسیق 

 .  ولیبر�ا�ابو فیردي و ب�ساو -وغین�اوغانا  وسیرالیون  توغووانتدب موجهون إلى 
  

 م�ادرات التعاون اإلقل�مي  - ثالثا  
ال تزال غرب أفر�ق�ــا منطقــة عبور مهمــة لالتجــار �ــالمخــدرات من أمر�كــا الالتین�ــة إلى أورو�ــا. وفي  -12

إطار م�ادرة ســـــاحل غرب أفر�ق�ا، واصـــــلت وحدات مكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة عملها في ســـــیرالیون 
لمخـدرات والجر�مـة المنظمـة، ب�ســــــــــــــاو و�وت د�فوار ولیبرـ�ا من أجـل الحـد من تعرض المنطـقة لالتجـار ـ�ا-وغینـ�ا

ــین التعاون في مجال إنفاذ  ــات الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ القانون والعدالة، و�ناء القدرة على تحســــــ ــســــــ وتعز�ز المؤســــــ
 القانون على الصعید الوطني واإلقل�مي والدولي. 

ن في وأبلغت وحدات مكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة عن ضـــــــــــ�ط شـــــــــــحنات �بیرة من الكو�ایی  -13
، ونت�جة لعمل�ة "نافارا" التي نفذتها الشـرطة القضـائ�ة بدعم من وحدة مكافحة 2019المنطقة. وفي أیلول/سـبتمبر 

ــ�طت حكومة غین�ا ــاو -الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة، ضـ �غ من الكو�ایین، وألقت الق�ض على  1 947,6ب�سـ
ــمنت التعاون مع العدید من فردا (من بینهم ثالثة أفراد من �ولومب�ا وفرد من مالي) 12 . وهذه العمل�ة، التي تضـ

  .2019الشر�اء الدولیین، �ما في ذلك مع المكتب، هي متا�عة لعمل�ة "كارا�او" التي نفذت في آذار/مارس 

ــائ�ة في �ابو فیردي 2019أغســـطس  آب/وفي  -14 �غ من الكو�ایین في  2 256، ضـــ�طت الشـــرطة القضـ
ــواحل الوطن�ة ومر�ز التحلیل والعمل�ات ال�حر�ة  ــلطات خفر الســــ ــتر�ة في ال�حر مع ســــ المخدرات،  -عمل�ة مشــــ

والشــــــرطة االتحاد�ة في البراز�ل، والشــــــرطة الوطن�ة.  وجرى احتجاز خمســــــة مواطنین براز�لیین وعرضــــــهم على 
 السلطات القضائ�ة المختصة.

ــبتمبر وفي الفترة من ن�  -15 ــان/أبر�ل إلى أیلول/ســــــ ــم 2019ســــــ ــتر�ة حملت االســــــ ، نفذ المكتب عمل�ة مشــــــ
الرمزي "بنكادي" بهدف تعز�ز التعاون والتنســــــــــیق عبر الحدود في مجال االتجار �المخدرات بین بور�ینا فاســــــــــو 

ن،  جهازا من أجهزة إنفاذ القانو  18ضـــــــــــا�طا من  320و�وت د�فوار ومالي. وشـــــــــــارك في العمل�ة ما �قرب من 
 معبرا للحدود البر�ة، ور�زت على ت�ادل المعلومات وتفت�ش األشخاص والمر��ات.  19وشملت 

ــا و�نقاذ  15وأســـفرت العمل�ة عن إلقاء الق�ض على  -16 طفال �حتمل تعرضـــهم لالســـتغالل في  33شـــخصـ
تامینات،  �غ من القنب، وما یز�د على �یلوغرام واحد من األمفی  17مجال التعدین. �ما أســــــــــــــفرت عن ضــــــــــــــ�ط 

ــة، و 6,5و ــوشـــــــ ــ�ع 33أطنان من األدو�ة المغشـــــــ �غ من الفتائل  50من أجهزة التفجیر، و 10دینامیت، و إصـــــــ
 بدالت عسكر�ة غیر مرخصة.  10س�ارة مسروقة، و 18قطعة ذخیرة، و 789المتفجرة، و�ندق�ة واحدة مع 

ــر�ن الثاني/نوفمبر  -17 ــم الرمزي 2019وفي تشـ ــتهدفت عمل�ة، حملت االسـ "كافو"، نفذت عبر الحدود ، اسـ
ــلحة النار�ة في  ــ�كات من المتجر�ن �األســـ ــتراك مع المكتب واإلنتر�ول، شـــ ــ�قها �االشـــ في غرب أفر�ق�ا وجرى تنســـ

من ضـــــ�اط الشـــــرطة  110بور�ینا فاســـــو و�وت د�فوار ومالي. وشـــــارك في العمل�ة التي اســـــتغرقت ســـــ�عة أ�ام 
من البلـدان الثالثـة، وأدت إلى اعتراض أســــــــــــــلحـة نـار�ـة غیر والجمـارك وشــــــــــــــرطـة الحـدود وجهـاز الن�ـا�ـة العـامـة 

 مشروعة، وتحدید الصالت المحتملة �أنشطة إجرام�ة أخرى، �ما في ذلك اإلرهاب. 

". وقد مكن االجتماع المشـــــار�ین  2، عقد المكتب حلقة عمل للتخط�ط لعمل�ة "كافو  2020وفي تموز/یول�ه  - 18
 ة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجر�ة التعاون عبر الحدود. ومناقش   " 1من عرض نتائج عمل�ة "كافو  
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، وهي عمل�ة مشتر�ة تستند إلى معلومات استخ�ار�ة تشارك  "3وفي غانا، قام المكتب بتنسیق عمل�ة "النسر  - 19
في تشر�ن الثاني/نوفمبر  فیها أجهزة إنفاذ القانون المكلفة �مكافحة االتجار �المخدرات في غانا ون�جیر�ا. ونفذت العمل�ة 

 في مطار �وتو�ا الدولي في أكرا، وأسفرت عن ض�ط مخدرات وسلع غیر مشروعة أخرى.  2019

ــروعه في مجال مكافحة المخدرات في ن�جیر�ا، دعم تنفیذ  -20 ــل المكتب، من خالل مشـ وفي ن�جیر�ا، واصـ
رات في منطقة غرب أفر�ق�ا. وشـمل ذلك تقد�م األنشـطة المعن�ة بتعز�ز التعاون اإلقل�مي لمكافحة االتجار �المخد

الذي  "3الدعم إلى الجهاز الوطني إلنفاذ قانون المخدرات من أجل تنظ�م االجتماع التحضــــــیري لعمل�ة "النســــــر  
 .  2019تشر�ن األول/أكتو�ر  18إلى  14عقد في الغوس، ن�جیر�ا، في الفترة من 

ق�قــات الجنــائ�ــة والتعــاون في مجــال العــدالــة الجنــائ�ــة على و�ــالتعــاون مع البرنــامج المعني بتعز�ز التح -21
ــت")، عقد منتدى للموظفین امتداد درب الكو�ایین في أمر�كا الالتین�ة والكار�ب  ي وغرب أفر�ق�ا (برنامج "كر�مجســــ

تشـــــــــــر�ن  30و 29المكلفین �إنفاذ القوانین وأعضـــــــــــاء الن�ا�ة العامة �شـــــــــــأن قضـــــــــــا�ا المخدرات األقال�م�ة یومي 
ــار�ون عدة بلدان، منها  2019ول/اكتو�ر األ ــاو  -وغین�اوغانا وغامب�ا البراز�ل و إثیو��ا في أكرا. ومثل المشـــــ ب�ســـــ

ون�جیر�ا، و�ذلك االتحاد األورو�ي. وأتاح المنتدى للمشار�ین الحصول على لمحة عامة عن النظم و�ابو فیردي 
�ة المت�ادلة في �ل وال�ة قضـائ�ة من أجل ت�سـیر عمل�ات القانون�ة والقوانین المتعلقة �المخدرات والمسـاعدة القانون 

اعتراض المخدرات المشـتر�ة في المسـتقبل. �ما مهد هذا النشـاط إلنشـاء خط االتصـال األول للبراز�ل و�ثیو��ا مع 
 الك�انات األخرى المشار�ة.

ــار�ن  ولتعز�ز التعاون اإلقل�مي في مجال مكافحة االتجار �المخدرات في أعالي ال�حا  - 22 ــتشـ ر، نشـــر المكتب مسـ
قانونیین و�حر�ین في مجال إنفاذ القانون في مر�ز التنسیق األقال�مي للسالمة واألمن ال�حر�ین في خل�ج غین�ا والمر�ز  
ــ�ات في   ــیق ال�حري المتعدد الجنســــــ ــا لمر�ز التنســــــ اإلقل�مي لألمن ال�حري في غرب أفر�ق�ا. وقدم المكتب الدعم أ�ضــــــ

 غین�ا في ص�اغة وتوق�ع مذ�رة تفاهم �شأن االضطالع بدور�ات مشتر�ة.  " من خل�ج Fالمنطقة " 

لضـمان االسـتمرار�ة الكاملة للم�ادرات  "19-وقام المكتب بتكی�ف مسـاعدته المقدمة أثناء جائحة "كوفید -23
ستخ�ار�ة اإلقل�م�ة. ففي منطقة الساحل، نظم المكتب سلسلة من االجتماعات عبر اإلنترنت لت�ادل المعلومات اال

بین أعضــاء منبر التعاون األمني التا�ع للمجموعة الخماســ�ة لمنطقة الســاحل. و�اإلضــافة إلى ذلك، جرى ت�ســیر  
. وأتاح ذلك توفیر 2020بین المشـــــار�ین في المنبر اعت�ارا من ن�ســـــان/أبر�ل  عن �عدعقد اجتماعات أســـــبوع�ة 

طة في دول المجموعة الخماسـ�ة لمنطقة السـاحل، وت�ادل الدعم المسـتمر من أجل تعز�ز التعاون بین أجهزة الشـر 
 المعلومات، وتدر�ب الض�اط �استخدام أدوات جدیدة ومبتكرة لتكنولوج�ا المعلومات. 

ــ�كة  -24 ــائل المتاحة على شـ ــاحل من خالل الوسـ ــ�ة لمنطقة السـ ــا مع المجموعة الخماسـ وعمل المكتب أ�ضـ
على األمن في منطقة الســـــاحل، �ما في ذلك �ات�اع  "19-فیداإلنترنت لوضـــــع خطة عمل �شـــــأن أثر جائحة "كو 

ــر الشــــــرطة في القوة  ــ�ة لعنصــــ ــراء معدات الوقا�ة الشــــــخصــــ ــان�ة. وقام المكتب �شــــ نهج یراعي االعت�ارات الجنســــ
 المشتر�ة التا�عة للمجموعة الخماس�ة لمنطقة الساحل لضمان القدرة على تنفیذ العمل�ات. 

، واصــــــل المكتب دعمه للســــــلطات في تونس والجزائر من أجل إرســــــاء نهج وفي منطقة شــــــمال أفر�ق�ا -25
َرط�ة بین البلدین بهدف ت�سـیر العمل�ات المشـتر�ة في مجال مكافحة  إداري منسـق جدید للضـوا�ط الجمر��ة والشـُّ

 األنشطة اإلجرام�ة العابرة للحدود، �ما فیها االتجار �المخدرات.

ط الهندي، قام المكتب بدعم التعاون على المسـتوى اإلقل�مي، و�بناء القدرات  وفي شـرق أفر�ق�ا ومنطقة المح�  - 26
في مجال إنفاذ القانون والمالحقة القضـــــــائ�ة ف�ما بین مؤســـــــســـــــات الدولة �غرض مكافحة الجر�مة المنظمة في المجال 

 قو�ة.   ال�حري. و�دعم من المكتب، وفر منتدى المح�ط الهندي المعني �الجر�مة ال�حر�ة منصة تنسیق 
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وعمـل البرنـامج العـالمي لمكـافحـة الجرائم ال�حر�ـة التـا�ع للمكتـب مع حكومـات موزامبیق وجنوب أفر�ق�ـا   -27
وجمهور�ة تنزان�ا المتحدة، مما أسـفر عن االتفاق على اسـترات�ج�ة ثالث�ة األطراف تر�ز على تعز�ز قدرات أجهزة 

 ات، ووقف االتجار �المخدرات عن طر�ق ال�حر. إنفاذ القانون ال�حري في مجال اعتراض شحنات المخدر 

ونظم المكـتب حلـقة عمـل ألعضــــــــــــــاء النـ�اـ�ة العـامـة والمحققین من شــــــــــــــرق أفر�قـ�ا ر�زت على التعـاون   -28
الدولي في المســــــــــائل الجنائ�ة المتعلقة �األح�اء البر�ة. وأتاحت حلقة العمل فرصــــــــــة للمشــــــــــار�ین لتعز�ز فهمهم 

ــاعدة القانون  ــا�ا لمتطل�ات المســــ �ة المت�ادلة في المنطقة، و�ذلك تعز�ز التعاون الدولي وت�ادل المعلومات في قضــــ
 الجرائم المرتك�ة ضد األح�اء البر�ة والغا�ات. وحضر حلقة العمل أ�ضا مشار�ون من مالوي وموزامبیق. 

د أول حلقة دراســ�ة  ، أقام المكتب شـراكة مع معهد جنوب أفر�ق�ا للتعل�م القضـائي لعق 2020وفي تموز/یول�ه  - 29
بلدان، رؤ�ة عن  10شـ�ك�ة �شـأن االتجار �األشـخاص. وقدمت الحلقة الدراسـ�ة، التي حضـرها مشـار�ون من أكثر من  

 تجارب الموظفین القضائیین من مختلف الوال�ات القضائ�ة �شأن الفصل في قضا�ا االتجار �األشخاص.  
  

 خفض عرض المخدرات  - را�عا  
 

 الجرائم المتصلة �المخدراتمنع  -ألف 

ــئت  - 30 ــلطات المر�ز�ة والمدعین العامین لمكافحة الجر�مة المنظمة، التي أنشــ ــ�كة غرب أفر�ق�ا للســ ــطلع شــ تضــ
، بت�ســـیر التعاون الدولي في المســــائل الجنائ�ة ف�ما یتعلق �جم�ع الجرائم المنظمة عبر الوطن�ة والجرائم  2013في عام  

ر �المخدرات واإلرهاب. و�جري التنفیذ �التنســـــــیق مع الجماعة االقتصـــــــاد�ة لدول غرب أفر�ق�ا  الخطیرة، �ما فیها االتجا 
 (اإل�كواس)، وتضم الش�كة في عضو�تها تشاد ومور�تان�ا واألعضاء الخمسة عشر في اإل�كواس.  

ــمبر   12و   11وفي   - 31 ــ�كة في فیینا 2019�انون األول/د�ســـ ــور ، عقد اجتماع للفر�ق العامل التا�ع للشـــ ، �حضـــ
. وخالل الجلســة العامة التاســعة للشــ�كة،  وغامب�ا والن�جر ون�جیر�اوتوغو والســنغال بور�ینا فاســو  جهات اتصــال من 

، ناقش األعضــــاء إنشــــاء فر�ق عامل للتفكر في  2020�انون الثاني/ینایر   31إلى    29المنعقدة في فیینا في الفترة من  
  . 2020ع خطة عمل لعام إضفاء طا�ع أكثر رسم�ة على الش�كة، مع وض 

، عقـد المكـتب في ـ�امـاكو جلســــــــــــــة حوار أولى بین الجهـات الفـاعـلة في مـیدان  2020آذار/مـارس  16وفي  - 32
ــنغال العدالة الجنائ�ة ومنظمات المجتمع المدني في بور�ینا فاســــو   . وشــــارك في الجلســــة ومالي ومور�تان�ا والن�جر  والســ

. و�انت جلـسات الحوار نتاج توـص�ات "نداء داكار إلى العمل"، ومثلت نت�جة  ممثلون من تـشاد ون�جیر�ا �ـصفة مراقبین 
ــأن التدابیر المتخذة في إطار العدالة الجنائ�ة والمجتمع المدني من أجل التصــــــــدي للتطرف  للمؤتمر دون اإلقل�مي �شــــــ

 . 2018العن�ف والجر�مة المنظمة واالتجار �األشخاص، المنعقد في داكار في آذار/مارس 

من موظفي أجهزة إنفاذ القانون �شأن طائفة من   119وفي ن�جیر�ا، قدم المكتب ست دورات تدر�ب�ة لــــــــــ  -33
المواض�ع. وشملت الدورات دورات للمدر�ین العاملین في مجال إنفاذ القانون، و�رامج لتدر�ب المدر�ین المنضمین  

لكترون�ا، وتدر�ب موظفي إنفاذ القانون  حدیثا، وتدر�ب على تقن�ات إجراء االســـــــــتجوا�ات في ســـــــــ�اق التحق�قات إ
 على مهارات الحاسوب.

وســـــاعد المكتب في اســـــتعراض الم�ادئ التوجیه�ة المتعلقة �إصـــــدار األحكام والقواعد اإلجرائ�ة �شـــــأن جرائم   - 34
المخدرات وما یتصـــل بها من جرائم، ووضـــعها في صـــ�غتها النهائ�ة بهدف ضـــمان االتســـاق في الفصـــل في القضـــا�ا  

ماعات ومشـــــــــاورات بین مكتب رئ�س القضـــــــــاة المتعلقة �المخدرات في ن�جیر�ا. �ما قام المكتب بت�ســـــــــیر عقد عدة اجت 
، أقر رئ�س القضــــــاة الم�ادئ التوجیه�ة المتعلقة �إصــــــدار 2020والقضــــــاة وأعضــــــاء الن�ا�ة العامة. وفي شــــــ�اط/فبرایر 
 األحكام، ووافق على بدء تطب�قها على نحو تجر�بي. 
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 االتجار �المخدرات  - �اء  

براء منتدبین، مما مكن وحدات مكافحة الجر�مة المنظمة قدم المكتب مســــاعدة تقن�ة ودعما عمل�ات�ا وخ -35
ب�سـاو ولیبر�ا وسـیرالیون من مواصـلة العمل�ات الیوم�ة والتحق�قات الجنائ�ة -عبر الوطن�ة في �وت د�فوار وغین�ا

 �شأن االتجار �المخدرات. 

من األدو�ة أطنان  3�غ من الهیرو�ن، و 11.6 بلغت المضـبوطات في �وت د�فوار  2019وفي عام  -36
�غ من حراشـف   148�غ من العاج، وعشـرات القطع من العاج المنحوت، و  20�غ من القنب، و  12المز�فة، و

مالیین فرنــك من فرنكــات الجمــاعــة  8دوالر، و 6 500یورو، و 91 000بنــادق، و 7آكــل النمــل البنغولي، و
 مر��ات. 10المال�ة األفر�ق�ة، و

ب�ســاو رســم�ا خطتها االســترات�ج�ة -، عرضــت وزارة العدل في غین�ا2019األول/د�ســمبر  وفي �انون  -37
الوطن�ة المتكاملة �شــــــــأن مكافحة االتجار �المخدرات والجر�مة المنظمة والمخاطر ذات الصــــــــلة، التي وضــــــــعت 

ــ�اط/فبرایر  ــاعدة المكتب. وأقر مجلس الوزراء الخطة في شـ ــا انتداب 2020�مسـ ــر المكتب أ�ضـ قاض من . و�سـ
 البراز�ل متخصص في الفصل في قضا�ا االتجار �المخدرات.

واختیرت غانا و�ابو فیردي و�وت د�فوار لتكون مراكز إقل�مـ�ة للتحلـیل الجـنائي، بـناء على ما تتمتع �ه  -38
وقدرتها على بلوغ المعاییر الدول�ة. ورشـــــــــــحت وزارتا  فیهامن مواقع جغراف�ة اســـــــــــترات�ج�ة واللغات المســـــــــــتخدمة 

الداخل�ة والعدل في �ل من البلدان الثالثة خبراء وأعضـــــــاء في الن�ا�ة العامة وقضـــــــاة وجهة اتصـــــــال في مجالي 
 إدارة مسرح الجر�مة وتحلیل المخدرات. 

عدة من عدد اخت�ار المخدرات والســــــــــــالئف لتوز�عها على  820وفي منطقة الســــــــــــاحل، تلقى المكتب  -39
ــ�ة لمنطقة الســــاحل، والوحدات المتخصــــصــــة في عنصــــر الشــــرطة في القوة المشــــتر�ة التا �عة للمجموعة الخماســ

مكافحة المخدرات في بور�ینا فاسـو وتشـاد ومالي ومور�تان�ا والن�جر، وغیرها من الخدمات ذات الصـلة مثل فرق 
 العمل المشتر�ة المختصة �االعتراض في المطارات، والتحالیل الجنائ�ة، وسلطات الجمارك، ومدارس التدر�ب. 

وفي ن�جیر�ا، واصل المكتب دعمه لم�ادرة المساعدة القانون�ة في مجال مكافحة المخدرات، وهي ش�كة  -40
من المحامین الذین �قدمون المســـــــــــاعدة القانون�ة المجان�ة لألشـــــــــــخاص المقبوض علیهم بتهم تتعلق �المخدرات. 

ائم تتعلق �المخدرات. و�ســر المكتب قضــ�ة لمو�لین متهمین �جر  13ونجح محامون من الشــ�كة في االنتهاء من 
 دولة، بهدف إبالغ أصحاب المصلحة بوجود الش�كة. 14أ�ضا االضطالع بز�ارات للمناصرة إلى 

ــائ�ة �شــــــأن زراعة القنب في ن�جیر�ا في   - 41 ــتقصــــ   16وأتم المكتب عمل�ة جمع الب�انات المتعلقة �الدراســــــة االســــ
 . 2019قني للفر�ق العامل المنعقد في الغوس في أیلول/سبتمبر ، عقب االجتماع الت 2019تشر�ن األول/أكتو�ر 

ــتخدمة   - 42 ــیدالن�ة المســ ــ�ائه األفیون الصــ ــائر شــ ــة عن االتجار �الترامادول وســ ودعم المكتب االضــــطالع بدراســ
�صـــورة غیر مشـــروعة في غرب أفر�ق�ا. وتحدد الدراســـة الجهات الفاعلة واالتجاهات وأســـالیب العمل وتدابیر التصـــدي  
 التي تتخذها الدول، وتتضمن حلوال عمل�ة للحد من االتجار �الترامادول وسائر ش�ائه األفیون الصیدالن�ة في المنطقة. 

الدولي، من خالل الدعم المقدم  وفي �ین�ا، قامت وحدة مراق�ة الشـــــــحن الجو�ة في مطار جومو �ین�اتا -43
ض�ط�ة في الفترة من تشر�ن    11من برنامج مراق�ة الحاو�ات المشترك بین المكتب ومنظمة الجمارك العالم�ة، بـــ 

ــاني/نوفمبر  ــه  2019الثـ من  غ 100�غ من الهیرو�ن، و 2، أســــــــــــــفرت عن ضــــــــــــــ�ط 2020إلى تموز/یول�ـ
، التي MDMAمیثیلین دیو�ســــــــــــــي میثـامفیتـامین (-4،3ة �غ من المـاد 2.5�غ من القـات، و 84الكو�ـایین، و

أمبولة قابلة  3  000غم من المیثامفیتامین، و  500من الكیتامین، و غ  900تعرف عادة �اسم "اإلكستاسي")، و
 للحقن من �بر�تات المورفین.
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ــمولة �التقر�ر، أبلغ في أفر�ق�ا عن االتجار �المنتجات الطب�ة غیر ا -44 ــروعة أو وخالل الفترة المشـــــــــ لمشـــــــــ
-الردیئة أو المزورة، مع حدوث طفرة في االتجار �األدو�ة (�ما فیها أقراص الكلورو�ین) المتعلقة �جائحة "كوفید

 .2020اعت�ارا من آذار/مارس  "19
  

 االتجار �األشخاص وتهر�ب المهاجر�ن -ج�م 

االتجــار  في المنخرطــة ، أطلق المكتــب م�ــادرة إقل�م�ــة لتفك�ــك الشــــــــــــــ�كــات اإلجرام�ــة2019في عــام  -45
�األشــــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن في شــــــــمال أفر�ق�ا في إطار صــــــــندوق االتحاد األورو�ي االســــــــتئماني لحاالت 
ــردین في أفر�ق�ا.  ــاكل المشــ ــ�اب الكامنة للهجرات غیر النظام�ة ومشــ ــدي لألســ ــتقرار والتصــ الطوارئ لتحقیق االســ

طن�ة في أفر�ق�ا حول االتجار �األشخاص وتهر�ب المهاجر�ن  من هیئات التنسیق الو  18ونظم منتدى إقل�مي لــــــــــــ 
�غرض تعز�ز التعاون اإلقل�مي، واشـترك المكتب مع إدارة حقوق اإلنسـان التا�عة لجامعة الدول العر��ة في تنظ�م 

 حلقة عمل إقل�م�ة �شأن مكافحة االتجار �األشخاص.

تضـــــمنت المســـــاعدة المقدمة من المكتب عقد وفي الجزائر ومصـــــر ولیب�ا والمغرب وتونس والســـــودان،  -46
ــاف  ــعة من الجهات الفاعلة �غرض تعز�ز القدرات الوطن�ة في مجال اكتشـــــــــ حلقات عمل تدر�ب�ة لمجموعة واســـــــــ
جرائم االتجار �األشخاص وتهر�ب المهاجر�ن والتحقیق فیها ومالحقة مرتكبیها، واألطر القانون�ة الدول�ة، �ما في 

 ثیل�ة. ذلك من خالل محاكمات تم

وفي غرب أفر�ق�ا ووسطها، قدم المكتب دعما تقن�ا واسع النطاق لتشج�ع اعتماد األطر التشر�ع�ة  -47
�شـــــــأن االتجار �األشـــــــخاص وتهر�ب المهاجر�ن ودعم مواءمة األطر القانون�ة الوطن�ة مع المعاییر الدول�ة 

 ذات الصلة.

ــروع حما�ة المهاجر�ن: العدالة وحقوق   -48 ــر وفي إطار مشــ ــان وتهر�ب المهاجر�ن، دعم المكتب نشــ اإلنســ
قضـــــــاة اتصـــــــال من الن�جر ون�جیر�ا إلى �ل من إ�طال�ا و�ســـــــ�ان�ا، حیث عملوا مع الســـــــلطات الوطن�ة من أجل 

، جرى 2020تعز�ز التعاون القضـــــائي بین الدول األورو��ة ودول غرب أفر�ق�ا. وخالل النصـــــف األول من عام 
 نشر قضاة ن�جیر�ین في إ�طال�ا و�س�ان�ا من خالل م�ادرة قضاة االتصال. 

قضـــ�ة من خالل قاضـــیي االتصـــال الن�جیر�ین. ومن بین تلك   42وحتى اآلن، أحالت إ�طال�ا و�ســـ�ان�ا  -49
ــا�ا، �انت  ــخاص و 32القضـ ــافة إلى ذلك، �انت 5منها تتعلق �االتجار �األشـ هناك   بتهر�ب المهاجر�ن. و�اإلضـ

قضـیتان تتعلقان �االحت�ال، وثالث �غسـل األموال، وجر�مة واحدة من الجرائم السـیبران�ة وأخرى متعلقة �اإلرهاب. 
طل�ا للمســـــــــاعدة   20إنا�ة قضـــــــــائ�ة، و 14وحتى اآلن، أحیلت بین الســـــــــلطات المر�ز�ة الوطن�ة للبلدان المعن�ة 

 وستة طل�ات غیر رسم�ة. القانون�ة المت�ادلة، وثالثة أوامر دول�ة للتوق�ف، 

ــ�ة لحما�ة 2020وفي آذار/مارس   -50 ، اســـــتحدثت جمهور�ة أفر�ق�ا الوســـــطى أول خطة عمل وطن�ة رئ�ســـ
، جرى 2020آذار/مارس  13الضــحا�ا ومنع جرائم االتجار �األشــخاص و�نفاذ العقو�ات المفروضــة علیها. وفي  

ــاء هیئة تن  ســــیق لمكافحة االتجار �األشــــخاص و�قرارهما. وعالوة التوق�ع على خطة العمل الوطن�ة ومرســــوم �إنشــ
ــال المعن�ة �االتجار �األشـــــخاص المعینة من قبل الحكومة   40على ذلك، شـــــار�ت    20(جهة من جهات االتصـــ

امرأة) من وزارات مختلفـة في حلقتي عمـل ـتدر�بیتین نظمـتا �صــــــــــــــورة مشــــــــــــــتر�ـة في شـــــــــــــــ�اط/فبرایر  20رجال و
 .2020وآذار/مارس 

د�فوار، دعم المكتـب عمل�ـة مـدتهـا خمســــــــــــــة أ�ـام نفـذتهـا الشــــــــــــــرطـة لتحـدیـد هو�ـة المتجر�ن   وفي �وت -51
من أفراد الشرطة �شأن التحقیق في قضا�ا  32�األشخاص وضحا�ا االتجار. ونظم المكتب حلقة عمل تدر�ب�ة لـ  

لتخط�ط لها. و�دأت العمل�ة جمع األدلة وتحدید هو�ة الضـحا�ا ودعم العمل�ات وا  �ما �شـملاالتجار �األشـخاص،  
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موظفا من مختلف و�االت إنفاذ القانون، فضـــــــــال عن الخدمات  49، وشـــــــــارك فیها 2020شـــــــــ�اط/فبرایر   4في 
 15ضــــــــــــــحـ�ة محتمـلة، من بینهم  153االجتمـاعـ�ة ومنظمـات المجتمع المـدني. ونت�جـة ـلذـلك، جرى تحـدـید هوـ�ة 

طفال من ضحا�ا السخرة واالستع�اد للخدمة المنـزل�ة   138امرأة جرى االتجار بهن ألغراض االستغالل الجنسي و
وغیر ذلك من أشــكال االســتغالل. وألقت الشــرطة الق�ض على اثنین ممن یزعم ق�امهم �االتجار، وجرت إدانتهما  

 ف�ما �عد.  

وفي ن�جیر�ا، أعد المكتب ســـــلســـــلة من المواد المحددة المتعلقة �االتجار �األشـــــخاص الســـــتخدامها في  -52
مطارات. وتسـتهدف هذه المواد و�الء السـفر وموظفي المطارات وأطقم الرحالت الجو�ة والمسـافر�ن، وهي توفر ال

معلومات أســــــاســــــ�ة عن ��ف�ة تحدید هو�ة ضــــــحا�ا االتجار و��ف�ة اإلبالغ عن االشــــــت�اه في وقوع تلك الجر�مة 
في مطار الغوس  2019نوفمبر تشـــــــــــر�ن الثاني/ 26على نحو آمن. وســـــــــــلمت المواد رســـــــــــم�ا إلى ن�جیر�ا في 

 الدولي، قبل نشرها في مطارات أخرى في ن�جیر�ا. 

، قام المكتب بتنظ�م أول مجموعة من الب�انات التي جرى تجمعیها  2019وفي تشـــــــــــر�ن الثاني/نوفمبر  -53
في ن�جیر�ـا في إطـار مرصــــــــــــــد تهر�ـب المهـاجر�ن التـا�ع للمكتـب. وتضــــــــــــــمن جمع الب�ـانـات إجراء مقـابالت مع 

لمهاجر�ن العائدین، وموظفي إنفاذ القانون، وغیرهم من أصــــــــــــــحاب المصــــــــــــــلحة الرئ�ســــــــــــــیین. �ما أعد المكتب ا
مشروعین جدیدین یهدفان إلى ز�ادة تعز�ز القدرات في مجال جمع وتحلیل الب�انات والمعلومات االستخ�ار�ة ف�ما 

 یتعلق �االتجار �األشخاص في ن�جیر�ا.

األفر�قي، قدم المكتب دعما لمعهد جنوب أفر�ق�ا للتعل�م القضــــائي من أجل إنشــــاء شــــ�كة وفي الجنوب   -54
ــا�ا  ــل في قضــ ــأن الفصــ ــات الجیدة �شــ ــائیین تهدف إلى تعز�ز التعلم المت�ادل وت�ادل الممارســ من الموظفین القضــ

اء مناقشات �شأن االتجار �األشخاص. وهي أول ش�كة خبراء فنیین من نوعها في المنطقة، وشجعت الش�كة إجر 
نوع�ة األحكام القضـــــــائ�ة المتعلقة �االتجار �األشـــــــخاص في بلدان الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األفر�قي، و�شـــــــأن 

 االمتثال لتلك األحكام.

، و�دعم من المكتب، صدقت جزر القمر على بروتو�ول منع وقمع ومعاق�ة االتجار 2020وفي تموز/یول�ه  - 55
النســــــــــاء واألطفال، المكمل التفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة.  �األشــــــــــخاص، و�خاصــــــــــة 

 و�شكل هذا خطوة �اتجاه أن تص�ح جم�ع دول بلدان الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األفر�قي أطرافا في البروتو�ول. 

�ــاألشــــــــــــــخــاص وتهر�ــب   وفي إثیو��ــا، قــدم المكتــب المســـــــــــــــاعــدة التقن�ــة من أجــل تنق�ح قــانون االتجــار -56
بوصـفه إعالنا �شـأن منع وقمع االتجار �األشـخاص  2020المهاجر�ن، الذي اعتمد الحقا في �انون الثاني/ینایر 

 وتهر�ب األشخاص. 

حر�ـة األشــــــــــــــخـاص الـفار�ن من النزاعـات   "19-ولم توقف القیود المفروضــــــــــــــة �ســـــــــــــــبب جـائحـة "كوفـید -57
لمع�شــــــــــ�ة الخطیرة. و�ثیرا ما تؤدي القیود إلى اللجوء إلى دروب وانتهاكات حقوق اإلنســــــــــان والعنف والظروف ا

محفوفة �المخاطر و�لى ارتفاع أســـــــعار خدمات التهر�ب، مما �عرض المهاجر�ن والالجئین إلى مز�د من إســـــــاءة 
 المعاملة واالستغالل واالتجار �األشخاص. 

ع المـدني على توفیر الخـدمـات على قـدرة الســــــــــــــلطـات ومنظمـات المجتم "19-كمـا أثرت جـائحـة "كوفـید -58
ــدد، قام المكتب في �وت د�فوار في حز�ران/یون�ه  ــحا�ا االتجار. وفي هذا الصــــ ــ�ة لضــــ ــاســــ ــل�م  2020األســــ بتســــ

 معدات الوقا�ة الشخص�ة إلى أصحاب المصلحة المشار�ین في هذه الخدمات.
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 التدفقات المال�ة غیر المشروعة وغسل األموال واسترداد الموجودات -دال 

، قام البرنامج العالمي لمكافحة غســـــل األموال وعائدات الجر�مة وتمو�ل اإلرهاب التا�ع  2019في عام  -59
للمكتب، ببناء القدرات في مجال تعطیل األنشطة المال�ة للجماعات اإلرهاب�ة على الصعیدین الوطني واإلقل�مي. 

ــاعـد النهج العملي المت�ع في حلقـات العمـل على تعز�ز قـدرات أج هزة إنفـاذ القـانون على �شــــــــــــــف الحـاالت وســــــــــــ
 والتحقیق فیها في بلدان مثل مالي.  

وفي بور�ینا فاسو، دعم المكتب الجهود الرام�ة إلى مكافحة تمو�ل اإلرهاب، وفي غامب�ا، دعم المكتب  -60
ب من المســـــؤولین الحكومیین في معالجة أوجه القصـــــور المتعلقة �مكافحة غســـــل األموال ومكافحة تمو�ل اإلرها

 خالل توفیر برامج تدر�ب و�رامج�ات للتحلیل لوحدة االستخ�ارات المال�ة. 

و�واصــــل المكتب دعم شــــ�كة غرب أفر�ق�ا المشــــتر�ة بین الو�االت الســــترداد الموجودات، وهي شــــ�كة  -61
إقل�م�ة غیر رســــــــم�ة للممارســــــــین، وهي أ�ضــــــــا مجموعة تعاون�ة تعمل في مجال الكشــــــــف عن عائدات الجر�مة 

 ، عقد االجتماع العام السادس للش�كة في بور�ینا فاسو. 2019�طها ومصادرتها و�دارتها. وفي عام وض

، نـفذت فرق العمـل المشــــــــــــــتر�ة المعنـ�ة �االعتراض في المطـارات في أفر�قـ�ا 2020-2019وفي الفترة  -62
ضــــ�ط�ات النقد في   دوالر من النقد غیر المصــــرح �ه. ونفذت معظم مالیین 9.4ضــــ�ط�ة تمثل ما مجموعه   30

 غرب أفر�ق�ا ووسطها. 

في تعز�ز قدرات أكثر من والمغرب مصـــــر و ولیب�ا والســـــودان تونس وفي شـــــمال أفر�ق�ا، یدعم المكتب  -63
 محققا وعضوا في الن�ا�ة العامة على �شف جرائم غسل األموال والتصدي لها �فعال�ة. 550

، قام المكتب، �االشـــــــــــــتراك مع هیئة األمم المتحدة للمســـــــــــــاواة بین  2019وفي تشـــــــــــــر�ن الثاني/نوفمبر  -64
ــ�ة األمم المتحدة لحقوق  الجنســـــــــــــین وتمكین المرأة (هیئة األمم المتحدة للمرأة) والمنظمة الدول�ة للهجرة ومفوضـــــــــــ

�م تعل�قات تقن�ة على التوصــــ�ة العامة اإلنســــان، بتنظ�م اجتماع لفر�ق من الخبراء من المنطقة العر��ة بهدف تقد
التي أصـدرتها اللجنة المعن�ة �القضـاء على التمییز ضـد المرأة �شـأن االتجار �النسـاء والفت�ات في سـ�اق عمل�ات 
الهجرة العالم�ة. وفي اجتماع فر�ق الخبراء، شــدد على ضــرورة اســتعراض و�عداد الســ�اســات والقوانین من منظور 

 ین وحقوق المرأة، وضرورة توفیر خدمات متكاملة.المساواة بین الجنس

، نظم المكتب في ن�جیر�ا مؤتمرا رف�ع المستوى للتعجیل بتنفیذ اتفاق�ة 2019وفي �انون األول/د�سمبر   -65
األمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، وال ســــ�ما �شــــأن اســــترداد الموجودات والتدفقات المال�ة غیر المشــــروعة. وحضــــر 

مشـــــــــــــــار�ــا، �من فیهم ممثلون عن الجمع�ــة الوطن�ــة ومنظمــات المجتمع المــدني وأجهزة  280ن المؤتمر أكثر م
 مكافحة الفساد. 

من الضـــــــــــــــ�اط، ـ�اعتـ�ارهم من  110، ـقدم المكـتب خمس دورات ـتدر�بـ�ة لبـناء ـقدرات  �ینـ�او  أوغـندا وفي -66
ن من أداء عملهم، واإلدالء المســـــــــتجیبین األوائل، �شـــــــــأن الحفاظ على ســـــــــالمة مســـــــــرح الجر�مة لتمكین المحققی 

ـ�الشــــــــــــــهـادة أمـام المحكمـة، وزـ�ادة فعـالـ�ة جهود الموظفین العـاملین في مجـال األحـ�اء البرـ�ة بهـدف تحـدـید األدـلة 
المتعلقة �التمو�ل والحفاظ علیها. واســــتند التدر�ب إلى دلیل للمســــتجیبین األوائل وضــــعه المكتب وشــــ�كة الجنوب 

 ت السترداد الموجودات. األفر�قي المشتر�ة بین الو�اال
  
 الفساد -هاء 

طوال عمل�ة اســـــــتعراض حالة تنفیذ اتفاق�ة مكافحة الفســـــــاد، اســـــــت�ان الخبراء المســـــــتعرضـــــــون الثغرات  -67
واالحت�اجات إلى المســاعدة التقن�ة ف�ما یتعلق �مختلف أحكام الفصــلین الثالث والرا�ع من االتفاق�ة. وقدم المكتب 
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ــ�ة، ومتا�  ــســ ــاعدة تقن�ة لتعز�ز األطر المؤســ ــ�ات التي صــــ�غت من خالل آل�ة إلى البلدان األفر�ق�ة مســ عة التوصــ
 استعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

وفي شــــــــــــرق أفر�ق�ا، قدم المكتب المســــــــــــاعدة التقن�ة والمشــــــــــــورة في أر�عة مجاالت مواضــــــــــــ�ع�ة هي:   -68
ون الدولي. وفي الصــــــومال، (د) التعا(ج) اإلبالغ عن الجرائم؛ (ب) االشــــــتراء العمومي؛ التحق�قات المال�ة؛  (أ)

 یدعم المكتب الجهود الرام�ة إلى التصدیق على اتفاق�ة مكافحة الفساد وتنفیذها الحقا.

ــم 2020وفي أوائل عام  -69 ــنوات �ضـ ــروع مدته ثالث سـ ــ�منز للنزاهة على مشـ ، اتفق المكتب مع م�ادرة سـ
وتنفیذ برنامج لتعل�م النزاهة في القطاع  عضـوا رف�ع المسـتوى من قطاع األعمال واألوسـاط األكاد�م�ة لوضـع 20

الخـاص واألكـاد�مي في مصــــــــــــــر و�ین�ـا ولیب�ـا. والهـدف من ذلـك هو تعز�ز عمل�ـة اتخـاذ القرارات األخالق�ـة في 
 القطاع الخاص من خالل تزو�د الخر�جین الش�اب �مهارات وطر�قة تفكیر أخالق�ة في بدا�ة ح�اتهم المهن�ة.

من المشــــار�ع الصــــغیرة، منها اســــتحداث مســــا�قة هاكاثون للشــــ�اب في �ین�ا في وأعد المكتب مجموعة   -70
مجال تقن�ة قاعدة الب�انات المتسلسلة. �ما دعم المكتب �ل�ة اإلدارة الحكوم�ة في �ین�ا في تصم�م وتنفیذ برنامج  

م مز�د من الدعم إلى منظمات البرلمانیین ا ألفارقة الشـــــــــــــ�اب في على اإلنترنت في مجال مكافحة الفســـــــــــــاد. وُقدِّ
 مجال مكافحة الفساد.

وقدم المكتب الدعم لدائرة األح�اء البر�ة في �ین�ا ولجنة منع الفســاد التا�عة لها من أجل تعز�ز اآلل�ات  -71
، اســــــــتحدثت الدائرة مدونة لقواعد 2019والنظم الداخل�ة لمنع حدوث الفســــــــاد على نحو أفضــــــــل. وفي د�ســــــــمبر 

ســـــــــاد. �ما یدعم المكتب بلدانا أخرى تعمل على توســـــــــ�ع نطاق عملها في مالوي  الســـــــــلوك وســـــــــ�اســـــــــة لمنع الف
 وموزامبیق وأوغندا.  

  
 اإلرهاب والتطرف العن�ف -واو 

واصــــــل المكتب العمل في برنامج األمم المتحدة لمكافحة ســــــفر اإلرهابیین، الذي یتولى تنســــــ�قه مكتب  -72
، نظم المكتب وشــر�اؤه حلقة عمل إقل�م�ة �شــأن 2020اط/فبرایر  مكافحة اإلرهاب التا�ع لألمانة العامة. وفي شــ� 

ــار�ون  ــافر�ن وتحلیلها. ومثل المشــ ــطها ( 14تنفیذ نظم جمع ب�انات المســ �ور�ینا  و  بننبلدا من غرب أفر�ق�ا ووســ
ــو ــنغالو  توغوو   فاســــ ــیرالیون و  الســــ ــاو-غین�او  غاناو  غامب�او  ســــ  ماليو  �وت د�فوارو  الكامیرون و  �ابو فیرديو  ب�ســــ

 ).  ن�جیر�او  الن�جرو 

ــارح الجرائم �عد وقوع  -73 ــ�ة لمسـ ــینار�وهات افتراضـ ــة سـ ــة لقوات الدرك لدراسـ وفي مالي، أتاح المكتب فرصـ
االعتداء، وات�اع تعل�مات ضــ�اط الشــرطة الســا�قین والحالیین �شــأن ��ف�ة تقســ�م العمل في مســرح الجر�مة و�دارة 

 األشخاص المح�طین �ه.

، ألغت تشـاد عقو�ة اإلعدام على أعمال اإلرهاب. وقدم المكتب المسـاعدة 2020�ل ن�سـان/أبر  28وفي  -74
التقن�ة إلى حكومة تشـاد، وال سـ�ما من خالل حلقات عمل �شـأن صـ�اغة التشـر�عات، مدعومة �إذ�اء الوعي بین  

 موظفي الخدمة المدن�ة والبرلمانیین والقضاة وموظفي إنفاذ القانون.

وفي مور�تان�ا، صــــــــــاغ المكتب خطة عمل لتعز�ز دور المرأة في قوات الدفاع واألمن عقب حلقة عمل  -75
�شــأن تعز�ز مشــار�ة النســاء في صــفوف  2019للمجموعة الخماســ�ة لمنطقة الســاحل نظمت في أیلول/ســبتمبر 

 األفراد النظامیین في منطقة الساحل.

المكتب دراســـــــــــــة �حث�ة عن مخاطر التشـــــــــــــدد والتطرف العن�ف في  أ، بد2019وفي أیلول/ســـــــــــــبتمبر  -76
الســــجون، شــــملت خمســــة من بلدان خل�ج غین�ا (بنن و�وت د�فوار وغین�ا والســــنغال وتوغو). وفي هذا الســــ�اق، 

  .2020أوفدت أر�ع �عثات لتقصي الحقائق في الفترة بین �انون الثاني/ینایر وآذار/مارس 
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ــاعدة تقن�ة إلى الحكومة لتنق�ح قانون مكافحة اإلرهاب. وفي وقت الحق،   وفي إثیو��ا، قدم -77 المكتب مســ
 إعالن منع جرائم اإلرهاب وقمعها.  2020اعتمدت الحكومة في �انون الثاني/ینایر 

وفي أوغندا، قدم المكتب مساعدة تقن�ة إلى دائرة السجون في أوغندا في وضع إطار لتصن�ف السجناء  -78
ــ�اق البرنامج العالمي لدعم إدارة شــــؤون الســــجناء المتطرفین  وما یتصــــل �ه من إجراءات عمل�ات�ة نمط�ة، في ســ

 العن�فین ومنع التشدد المفضي إلى العنف في السجون.
  

 الوقا�ة والعالج من تعاطي المخدرات  - خامسا  
 

 الوقا�ة من تعاطي المخدرات -ألف 

ــر ا2019في عام  -79 ــنغال. وتهدف الم�ادرة إلى ، أطلق المكتب برنامج األســـــ لقو�ة في �وت د�فوار والســـــ
ــعو�ة (�ما في ذلك بین  ــدیدة الصـ ــاع الشـ ــرة في األوضـ ــحة العقل�ة لألسـ تعز�ز المهارات الوالد�ة ورفاه الطفل والصـ
المشــــــــردین والالجئین ومن �ع�شــــــــون في المناطق الر�ف�ة والمناطق المحرومة من الخدمات أو في حاالت النزاع 

 لنزاع).وما �عد ا

ــرق أفر�ق�ا، تلقى  -80 ــِّ مُ  30وفي شـــــــ را دورات لتدر�ب المدر�ین في مجال برامج التدر�ب على المهارات �ســـــــ
مشــــار�ا على  197، ل�صــــل مجموع المشــــار�ین إلى 2019مشــــار�ا في عام  55األســــر�ة. واســــتفاد من البرنامج 

 مدى دورتین تدر�بیتین.

ة المسـمى � ة من تعاطي المخدرات في المدارس الثانو الوقا� امج لبرن وفي ن�جیر�ا، واصـل المكتب دعمه   -81
"Unplugged".   ــیر عقد حلقات عمل ــتراك مع وزارة التعل�م الفیدرال�ة في ن�جیر�ا، بت�ســـــــــــ وقام المكتب، �االشـــــــــــ

لمین في ، قـام المـدر�ون بـتدرـ�ب المع2019ـتدر�بـ�ة للمعلمین ـلدعم تنفـیذ البرـنامج في المـدارس. وفي أغســــــــــــــطس 
 لیبیر�ا.

وواصـــــــــل المكتب دعمه للوقا�ة من تعاطي المخدرات وعالج متعاطیها ورعایتهم في ن�جیر�ا من خالل  -82
إقـــامـــة شــــــــــــــراكـــات مع مختلف منظمـــات المجتمع المـــدني وتوفیر المعلومـــات ومواد التثق�ف والمواد اإلعالم�ـــة 

ــ�اط/فبرایر   ــســــة ، قام المكتب، �الشــــراكة م2020والمدر�ین. وفي شــ ، Drug Salvation Foundationع مؤســ
 من قادة قوة الشرطة الن�جیر�ة في وال�ة الغوس.  12بتدر�ب 

  
 العالج والتعافي من تعاطي المخدرات -�اء 

ــم جهتي  - 83 ــار الو�ائي لتعاطي المخدرات، التي تضـــــ ــ�كة غرب أفر�ق�ا المعن�ة �االنتشـــــ ــاء شـــــ دعم المكتب إنشـــــ
اتصـــال وطنیتین (جهة معن�ة �خفض الطلب على المخدرات وأخرى �قمع عرض المخدرات) من الدول الخمس عشـــرة 

ر�ر على اإلطالق عن االتجار  األعضــــــــاء في اإل�كواس. وقد نشــــــــر التقر�ر األول للشــــــــ�كة، الذي �ان أ�ضــــــــا أول تق 
 ، وقدم معلومات عن حالة المخدرات. 2019�المخدرات وتعاطیها في غرب أفر�ق�ا، في تشر�ن األول/أكتو�ر 

ــنغال، تبرع المكتب في تموز/یول�ه  - 84 ــ�ة إلى المر�ز المتكامل إلدارة    2020وفي الســــ �معدات للوقا�ة الشــــــخصــــ
وتمكن المرضــــى الذین �ســــتوفون معاییر محددة من  ". 19- لجائحة "كوفید اإلدمان في داكار للمســــاعدة على التصــــدي 

تلقي العالج في المنزل لعـدد محـدد من األـ�ام من أجـل الحـد من عـدد المرضـــــــــــــى في المر�ز، امتـثاال لـتدابیر التـ�اعـد  
 االجتماعي.  

اف المكتب في  و�الشــــــــراكة مع اللجنة المشــــــــتر�ة بین الوزارات لمكافحة المخدرات في الســــــــنغال، اســــــــتـضـــــــ  - 85
حلقة دراســـــ�ة شـــــ�ك�ة �شـــــأن ســـــبل ضـــــمان توفیر الرعا�ة والخدمات الصـــــح�ة لمتعاطي المخدرات   2020حز�ران/یون�ه 
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من موظفي وزارات الصـــحة والعدل ومنظمات المجتمع المدني    23وحضـــر الحلقة الدراســـ�ة   ". 19- خالل جائحة "كوفید 
 في السنغال. 

لقة عمل تدر�ب�ة، تا�عة للشــ�كة الدول�ة لمراكز موارد عالج مدمني ، نظم المكتب ح 2019وفي آب/أغســطس   - 86
من المهنیین    25المخدرات و�عادة تأهیلهم، عن عالج ورعا�ة المصــــابین �اضــــطرا�ات مرت�طة بتعاطي المخدرات لــــــــــــــــــ 

 الصحیین واالجتماعیین وممثلي قوات الدفاع واألمن الوطن�ة من مختلف مناطق السنغال. 

، أجرى المكتب دراســـــــــة اســـــــــتقصـــــــــائ�ة وطن�ة حول  2019�انون األول/د�ســـــــــمبر   15إلى   1ن وفي الفترة م  - 87
 طالب.    3  600منطقة مختلفة من السنغال، شارك فیها   14مدرسة ثانو�ة في    53استهالك المخدرات في  

ــ�ـكة ن�جیرـ�ا   - 88 وفي ن�جیر�ا، دعم المكـتب جمع بـ�انات عن مؤشـــــــــــــر الطـلب على العالج �غرض إبالغـها لشـــــــــــ
في  إلى العالج لمعن�ة �االنتشــار الو�ائي لتعاطي المخدرات. �ما دعم المكتب إنشــاء شــ�كات إلحالة مدمني المخدرات ا 

 ست وال�ات في ن�جیر�ا، و�ذلك جمع الب�انات من أجل تجم�ع دلیل وطني إلحالة مدمني المخدرات إلى العالج. 

ختار�ن من مرافق العالج من المخدرات  ، قدم الدعم إلى ��ار المدیر�ن وموظفین م 2019وفي أیلول/ســبتمبر  - 89
ــ   خبراء وطنیین للق�ام    10المشــــار�ة لوضــــع خطط تحســــین خاصــــة �كل مرفق. و�ســــر المكتب تنظ�م دورة تدر�ب�ة لـــــــــــــــ

 بز�ارات لضمان جودة المرافق. 

ــتجا�ة طارئة ألزمة "كوفید  - 90 ــ�كة  " 19- و�اســ ــاء شــ ، وهي فر�ق مكون من  DrugHelpNet، دعم المكتب إنشــ
المهنیین الن�جیر�ین الـعاملین في مجـال الرعـاـ�ة الصـــــــــــــحـ�ة اـلذین تطوعوا لتـقد�م اـلدعم عبر الـهاتف لمتـعاطي   من  129

 المخدرات وأفراد أسرهم. 

وفي مصــــــر، نظم المكتب دورات تدر�ب�ة على اإلنترنت اســــــتهدفت الموظفین العاملین في الســــــجون ومرافق   - 91
مع متعـاطي المخـدرات، �غرض توفیر معلومـات عن الوقـاـ�ة والعالج من احتجـاز األحـداث، و�ـذـلك المهنیین العـاملین 

 . " 19- "كوفید 

ــأن  - 92 ــ�اني �المیثادون ودلیال مرجع�ا وطن�ا �شــــ ــأن العالج الصــــ ــدر المكتب دلیال عمل�ا �شــــ وفي المغرب، أصــــ
�المؤثرات األفیون�ة إلى االسـترات�ج�ة الوطن�ة   العالج اإلبدالي �المؤثرات األفیون�ة. وفي تونس، أضـ�ف العالج اإلبدالي 

 للوقا�ة والحد من الضرر وعالج التعاطي.  

وفي شــرق أفر�ق�ا، أصــ�حت خدمات العالج اإلبدالي �المؤثرات األفیون�ة متاحة اآلن في مرافق الســجون في   - 93
ومور�شـــــیوس وأوغندا وجمهور�ة   مور�شـــــیوس وســـــ�شـــــیل، ومؤخرا في �ین�ا. ونظم المكتب حلقات عمل تدر�ب�ة إلثیو��ا 

ــادرة عن األمم المتحدة.   ــ�ة الصــــــ ــ�اســــــ ــأن تنفیذ االتفاق�ات الدول�ة لمراق�ة المخدرات واإلعالنات الســــــ تنزان�ا المتحدة �شــــــ
 واستهدفت حلقات العمل تعز�ز اإلجراءات على الصعید الوطني واإلقل�مي والدولي.  

تمع المدني لضــمان اســتمرار�ة الخدمات، والدعم التغذوي،  من منظمات المج   ا وفي �ین�ا، دعم المكتب خمســ  - 94
وزودت الع�ادات ومراكز االســـــــــــتق�ال الفوري   ". 19- وتوفیر معدات الوقا�ة الشـــــــــــخصـــــــــــ�ة لعمالئها أثناء جائحة "كوفید 

  �معدات الوقا�ة الشــخصــ�ة ومعلومات ومواد تثق�ف ومواد إعالم�ة. �ما دعم المكتب دائرة الســجون في �ین�ا من خالل 
 توفیر معدات الوقا�ة الشخص�ة ومستلزمات النظافة وتجهیز مراكز العزل داخل مرافق السجون. 

وفي إثیو��ا، قدم المكتب الدعم إلى إدارة الســـــــجون االتحاد�ة من خالل شـــــــراء غســـــــاالت المال�س ومعدات  - 95
ــ�ة لدعم مراكز العزل داخل الســـــــــــــجون. وفي جمهور�ة تنزان�ا المتحدة،  قدم الدعم إلى هیئة مراق�ة  الوقا�ة الشـــــــــــــخصـــــــــــ

 المخدرات من خالل شراء وتور�د معدات الوقا�ة الشخص�ة. 
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 فیروس نقص المناعة ال�شر�ة/األیدز -ج�م 

عن الصــحة والحقوق الجنســ�ة واإلنجاب�ة   �ا دراســ  دلیال  2019في الجنوب األفر�قي، وضــع المكتب في عام   - 96
ــ�ة واإلنجاب�ة، وفیروس نقص المناعة ال�شــــــر�ة، والوقا�ة من للســــــجینات. و�تضــــــمن الدلیل نمائط عن الصــــــحة ال  جنســــ

ــان، والعنف   ــل، وحقوق اإلنســ ــى الســ ــر�ة من األم إلى الطفل، ورعا�ة وعالج مرضــ العدوى �فیروس نقص المناعة ال�شــ
 الجنساني ضد النساء، فضال عن إدارة مشاكل الصحة العقل�ة في السجون. 

ة الجماعة اإلنمائ�ة للجنوب األفر�قي، صـــــــوغ اســـــــترات�ج�ة إقل�م�ة لتطو�ر و�ســـــــر المكتب، �التعاون مع أمان  - 97
ــمان االمتثال لقواعد   ــجون لضــ ــین إدارة الســ ــترات�ج�ة إلى تحســ ــجون في بلدان الجماعة اإلنمائ�ة. وتدعو االســ دوائر الســ

 األمم المتحدة النموذج�ة الدن�ا لمعاملة السجناء (قواعد نیلسون ماندیال).  

حلقة عمل لتدر�ب المدِر�ین لممثلین من �ل�ات  2019ب�ا، نظم المكتب في تشــــــــــــر�ن األول/أكتو�ر وفي نامی  - 98
بلدان. و�عد انتهاء حلقة    10مشار�ا من    54موظفي السجون وموظفي السجون في المنطقة. وحضر حلقة العمل هذه 

 700، جرى تدر�ب 2019خیر من عام  العمل، بدأ تنفیذ التدر�ب على الصعید الوطني في س�عة بلدان. ومنذ الر�ع األ 
على المسـائل المتعلقة �فیروس  ول�سـوتو ومالوي وموزامبیق ونامیب�ا وزم�ابوي وزامب�ا من ضـ�اط السـجون في إسـواتیني 

 نقص المناعة ال�شر�ة/األیدز واالرتهان للمخدرات. 

روس نقص المناعة ال�شــر�ة في  وفي ن�جیر�ا، وفي أعقاب اجتماع تشــاوري �شــأن نموذج إحالة المصــابین �فی  - 99
 السجون، قدم المكتب مساعدة تقن�ة إلى دوائر السجون والسلطات القضائ�ة العتماد بدائل للسجن. 

ــطة  2020وفي أ�ار/مایو  - 100 ــأن االضـــطالع �أنشـ ــلحة الوطنیین �شـ ــحاب المصـ ــاورات مع أصـ ، بدأ المكتب مشـ
لبناء القدرات �غرض تحســــین خدمات فحص فیروس نقص المناعة ال�شــــر�ة في الدوائر اإلصــــالح�ة في ن�جیر�ا والحد 

ــر  �حث�ا  ، أعد المكتب بروتو�وال 2020من انتقال الفیروس. وفي حز�ران/یون�ه  ــحة المرأة  من أجل إجراء تقی�م ســـ �ع لصـــ
 (�ما في ذلك ما یتعلق �فیروس نقص المناعة ال�شر�ة/األیدز) في الدوائر اإلصالح�ة في ن�جیر�ا.  

اآلن تغطـ�ة شــــــــــــــامـلة للـتدخالت الرامـ�ة إلى الحـد من  �ینـ�ا ومور�شـــــــــــــیوس و جمهورـ�ة تنزانـ�ا المتحـدة وـلدى  - 101
الضـــــــــــــرر. وفي أوغـندا، تتوافر حـالـ�ا خـدمـات برـنامجـ�ة لإلبر والمحـاقن، ووافـقت الحكومـة على تـقد�م خـدمـات تجر�بـ�ة  

 للعالج اإلبدالي �المؤثرات األفیون�ة. 

ــتمرار�ة الرعا�ة وفي إثیو��ا، دعم الم  - 102 كتب وضـــــع حزمة معلومات تقدم للســـــجناء �عد اإلفراج عنهم لتعز�ز اســـ
والحــد من المخــاطر الصـــــــــــــح�ــة المحتملــة. وأجرى المكتــب أ�ضـــــــــــــــا تقی�مــا لخر�طــة خــدمــات فیروس نقص المنــاعــة  

 ال�شر�ة/األیدز المقدمة إلى متعاطي المخدرات في المرافق الصح�ة في أد�س أ�ا�ا. 

، دعم المكتب دوائر الســجون إلعداد م�ادئ توجیه�ة خاصــة بدوائر الســجون �شــأن فیروس نقص  وفي �ین�ا  - 103
المناعة ال�شـــــــر�ة/األیدز و�جراء االخت�ارات، مما ســـــــاعد على تعم�م تقد�م خدمات مكافحة األیدز وفیروســـــــه في مرافق  

 السجون في البلد. 

امال لخدمات فیروس نقص المناعة ال�شــــــــــــر�ة/األیدز  وفي جمهور�ة تنزان�ا المتحدة، دعم المكتب تقی�ما ـشـــــــــــ  - 104
والصـــحة اإلنجاب�ة في ســـجون مختارة. �ما دعم المكتب اســـتعراض الخطة االســـترات�ج�ة �شـــأن فیروس نقص المناعة  

 ال�شر�ة/األیدز في المرافق اإلصالح�ة في زنج�ار من أجل المساهمة في تنفیذ المعاییر الدن�ا.  

تي الصـحة والتضـامن  من المهنیین من مدیر�ات السـجون ووزار   450ام المكتب بتدر�ب وفي شـمال أفر�ق�ا، ق  - 105
ــ�ع المتعلقة �الوقا�ة من  ــر والمغرب وتونس على طائفة من المواضـــــــــ االجتماعي ومنظمات المجتمع المدني في مصـــــــــ

 فیروس نقص المناعة ال�شر�ة/األیدز واألمراض األخرى المعد�ة في األماكن المغلقة. 
  



 UNODC/HONLAF/30/3 
 

14/14 V.20-04315 
 

 التوافر -دال 

ألدو�ة اتقدیر �م�ة  ، دعم المكتب الدراسة االستقصائ�ة الوطن�ة الثان�ة في ن�جیر�ا �شأن2019في عام  -106
لألغراض الطب�ة والعلم�ة. و�ضــــافة إلى ذلك، نشــــر   المســــتخدمة  الخاضــــعة للمراق�ة والمؤثرات العقل�ة والســــالئف

ام الرشـید لألدو�ة الخاضـعة للمراق�ة والحصـول علیها،  ودلیال تدر�ب�ا جدیدین �شـأن االسـتخددراسـ�ا المكتب منهجا 
 وقدم الدعم لتنق�ح أدوات إجراء عمل�ات الجرد وحفظ السجالت الخاصة �األدو�ة الخاضعة للمراق�ة.
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