


املحتويات
مقـــدمـــــــة 

التحديات والفرص 

أوجـه التميز للمكتب

مجاالت االستث�ر الخمسة           
مجال االستث�ر األول: تعزيز صحة األشخاص من خالل مكافحة املخدرات بشكل متوازن

١.١ تحس� جمع البيانات وتحليلها        
٢.١ تعزيز طرق التصدي لالتجار باملخدرات       

٣.١ تحس� طرق التصدي لتعاطي املخدرات والوقاية ذات الصلة بف£وس نقص املناعة البرشية والعالج والرعاية  
٤.١ تحس� إمكانية الحصول عىل األدوية الخاضعة للمراقبة التي تحتوي عىل املواد املخدرة واملؤثرات العقلية واستخدامها طبيًا

٥.١ زيادة الح�ية من املنتجات الطبية املغشوشة 

مجال االستث�ر الثا¼: تأم� سالمة األشخاص من الجرºة املنظمة واإلرهاب والعنف
١.٢ تعزيز ح�ية جميع األفارقة - وال سي� الفئات األك¾ ضعًفا - من اإلرهاب والتطرف العنيف 

٢.٢ ح�ية األشخاص من أرضار األسلحة النارية 
٣.٢ تعزيز ح�ية األطفال من العنف 

٤.٢ تعزيز ح�ية النساء والشباب من العنف القائم عىل النوع االجت�عي والعنف واالستغالل الجنسي� 
٥.٢ تعزيز ح�ية األشخاص من املتاجرين بالبرش ومهرÇ املهاجرين 

٦.٢ تعزيز ح�ية األشخاص يف أفريقيا من الجرائم السيربانية واالستغالل عرب اإلنرتنت 

مجال االستث�ر الثالث: ح�ية موارد أفريقيا وسبل العيش
١.٣ تعزيز ح�ية الغابات والحياة الربية يف أفريقيا من الجرºة

٢.٣ تعزيز ح�ية مصائد األس�ك واالقتصاد األزرق من االستغالل غ£ القانو¼
٣.٣ تعزيز ح�ية أفريقيا من النفايات الخطرة

٤.٣ التصدي الفعال للتعدين غ£ املرشوع واالتجار يف املعادن الثمينة
٥.٣ تعزيز ح�ية املمتلكات الثقافية يف أفريقيا من االتجار غ£ املرشوع

مجال االستث�ر الرابع: ح�ية األشخاص واملؤسسات من الفساد والجرائم االقتصادية
١.٤ تحيل املؤسسات واألفراد يف أفريقيا بالنزاهة واملساءلة

٢.٤ تعزيز ح�ية االقتصاد من التدفقات املالية غ£ املرشوعة وغسل األموال
٣.٤ اسرتداد األصول التي تم الحصول عليها بطرق غ£ مرشوعة وإعادتها

 
مجال االستث�ر الخامس: جعل نظم العدالة الجنائية أك¾ فاعلية وقابلية للمساءلة 

١.٥ تحس� إنفاذ القانون والتعاون عرب الحدود يف أفريقيا 
٢.٥ تعزيز إمكانية لجوء الجميع إىل القضاء دون Óييز 

٣.٥ جعل أنظمة العدالة يف أفريقيا قابلة للمساءلة وفعالة ومستقلة 
٤.٥ تبني نُُهج إعادة التأهيل إلدارة السجون 

العوامل املساعدة عىل التغي£ 
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مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºةإخالء مسؤولية الغالف: الرسم والتصميم املوضح قد ال يعكس كامل البلدان األفريقية.
نص هذا املنشور هو ترجمة غ£ رسمية. 

تتمثل مهمة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة يف اإلسهام يف تحقيق السالم واألمن 
رات والجرºة  وتعزيز حقوق اإلنسان والتنمية عىل الصعيد العاملي بجعل العاÝ أك¾ امناً من املخدِّ
العدالة  تعزيز  بغية  ومعها  األعضاء  الدول  أجل  من  العمل  من خالل  وذلك  واإلرهاب،  والفساد 

وسيادة القانون وبناء مجتمعات قادرة عىل الصمود.



يفخر مكتـــب األمم املتحدة املعني باملخـــدرات والجرºة بتقديم رؤيته 
االسرتاتيجية ألفريقيا ٢٠٣٠، رؤية تتســـم بالطموح والعملية، مبنية عىل 
إºاننا بالوعد الالمحـــدود الذي تحمله أفريقيا لشـــعوبها، واقتناعنا بأن 
مكتـــب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة بإمكانه أن يســـهم يف 

تحقيق هذا الوعد.

وقد تم تطوير هذه الرؤية بالتشاور مع البلدان األفريقية والجهات املانحة 
وأصحاب املصلحة املعني�، فهي تســـتهدف تجديـــد رشارة العمل نحو 
معالجـــة تأث£ املخدرات والجرºة والفســـاد واإلرهاب يف القارة من أجل 
وقف هذه التهديدات من التهـــام ال¾وات والفرص، وتغذية الفقر وعدم 

املساواة.

تجســـد الرؤية أيًضا التزامنا الثابت بتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة، 
وكذلك أجندة االتحاد األفريقـــي ٢٠٦٣، وبذلك تحقيق تغي£ًا حقيقيًا يف 

حارض ومستقبل الحياة اليومية لشعوب أفريقيا.

ودع�ً لهـــذا النهج املتجدد تجاه أفريقيا، ســـوف تضمن االســـرتاتيجية 
املؤسســـية الجديدة ملكتب األمم املتحدة املعنـــي باملخدرات والجرºة 

.Ý٢٠٢١ - ٢٠٢٥ تنفيذاً فعاالً ومؤثراً حول العا

نفخـــر يف مكتب األمم املتحدة املعني باملخـــدرات والجرºة بتعاوننا مع 
رشكائنا يف أفريقيا يف بناء القدرات لتحســـ� الوقاية واالستجابة للتحديات 
التي Óثلها املخدرات والجرºة والفســـاد واإلرهاب، نحو الســـالم واألمن 

واالزدهار.

تسعى هذه الرؤية إىل إحداث تحوالً يف منهج عملنا من خالل الرتكيز عىل 
الناس باألســـاس، ووضع األولويات عىل أســـاس االحتياجـــات الحقيقية 

ألفريقيا وأهلها، واالستجابة لتلك االحتياجات بفاعلية ورسعة.

٣

وتضع هذه الوثيقة ضمن أهدافها Óك� النساء واألطفال والشباب كقوى 
للتقـــدم يف أفريقيا، ك� تعطـــي األولوية للرشاكات الوطيـــدة، والتداب£ 

الوقائية، واالبتكار، والقضاء عىل التمييز والوصم كعوامل Óك� رئيسية.

يف ظل أزمة كوفيد-١٩ املستمرة، علينا االستث�ر يف بناء مجتمعات قادرة 
عىل الصمود أمام تهديدات الغد، وºكننا القيام بهذا االســـتث�ر من خالل 
العمل نحـــو الرقابة املتوازنة عىل املخـــدرات، وتداب£ أقوى ضد الجرºة 
املنظمة عـــرب الوطنية واإلرهـــاب والعنف، وح�ية مـــوارد أفريقيا من 
االســـتغالل غ£ املرشوع، وح�ية اقتصادات أفريقيا من الفساد والجرائم 
االقتصادية والتدفقات املالية غ£ املرشوعـــة، وبناء أنظمة عدالة جنائية 

أك¾ قدرة وفعالية.

أشـــكر جميع رشكائنا عىل مســـاهمتهم القيمة يف صياغـــة هذه الرؤية 
ألفريقيا. قد حان الوقت لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة. سيعتمد مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخـــدرات والجرºة عىل الدول األعضاء والجهات 
املانحة لتقديم التمويل الكايف واملرن لتفعيل هذه الوثيقة، ك� ســـتحتاج 
هـــذه الرؤية أيًضا إىل من يؤمن بها ويدعمهـــا ويعمل مع مكتبنا لتنفيذ 

أهدافها – وهي أهداف طموحة ولكنها يف ذات الوقت قابلة للتحقيق.

أرحـــب بكل الراغب� يف العمل معنا من أجل مســـتقبل أفريقيا؛ ºكنكم 
االعت�د عىل تفاعل مكتبنا الكامل مع جهودكم ومبادراتكم.

لدي إºان ال يتزعزع بشـــعوب أفريقيا، والرشاكة الفريدة التي يحظى بها 
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة مع القارة. بالعمل معاً، 
ºكننا أن نتخذ خطـــوات حقيقية نحو االزدهـــار والتنمية التي نريدها 

ألفريقيا، والتي تستحقها شعوب أفريقيا.

مقدمة

غــــادة والــــي 
املدير التنفيذي

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة



مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة

التنمية  أهداف  تحقيق  عىل  سنوات  عرش  من  أقل  تبقي  مع  طرق  مفرتق  عىل  أفريقيا  تقف 
باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ملكتب   ٢٠٣٠ ألفريقيا  اإلسرتاتيجية  الرؤية  تحدد  املستدامة. 
والجرºة طريًقا للميض قدًما سيَُمكن الرشاكات من االستفادة من نقاط القوة واملوارد األفريقية. 
ونطاقه  التقنية  وخربته  والجرºة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  واليات  إطار  يف  يتوفر 
واألمن  السالم  أجل  وأولويات خطة ٢٠٦٣ من  لدعم خطة ٢٠٣٠  فريدة  فرصة  الواسع  الجغرايف 

وسيادة القانون والصحة وحقوق اإلنسان والت�سك االجت�عي والنمو االقتصادي.

٤



٥

تحدد الرؤية االسرتاتيجية ألفريقيا ٢٠٣٠ كيفية عمل مكتب األمم املتحدة 
املعني باملخدرات والجرºة والدول األعضاء عىل تعزيز اســـتجابات القارة 
ملكافحة املخدرات، والجرºة املنظمة عرب الحدود، واإلرهاب، والفســـاد، 
والتدفقات املاليـــة غ£ املرشوعة من أجل تعجيـــل التقدم نحو تحقيق 
أهداف التنمية املستَدامة السبعة عرش وتطلَعات خطة االتحاد األفريقي 

لعام ٢٠٦٣: أفريقيا التي نصبو إليها.

بالنظـــر إىل التحديات االجت�عية واالقتصادية واإلñائية املتغ£ة بشـــكل 
مستمر يف جميع أنحاء القارة األفريقية - òا يف ذلك تأث£ أزمة كوفيد-١٩ 
- تعد هذه املشـــاركة الشاِملة خارِطة طريق ملكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجرºة يف أفريقيا لتحديد االستجابات والتدخالت òا يت�ىش 
مع اسرتاتيجية مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر�ة ٢٠٢١ - 
٢٠٢٥. ١ يف إطار نهج املكتب املستهدف، فإن شعوب أفريقيا والفئات األك¾ 

ملخص االسرتاتيجية ألفريقيا ٢٠٣٠ ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة

البحث والبيانات والتحليل

دعم وضع املعاي£ والسياسات

املساعدة التقنية

ضعًفا من املواطن� ســـيتم ح�يتهم بشـــكل أفضل وسيعطون األولوية 
لض�ن عدم تـــرك أّي أحد خلف الركب. بناًء عـــىل عقود من الرشاكات 
املربمة مع الـــدول األفريقية إىل جانِب إدخال َمجـــاالت جديدة للرتكيز 
اسِتجابًة للتحديات الناشئة، يعمل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرºة يف إطار واليِته عىل تَحقيق التقدم امللموس واملستَدام يف خمس 
مجاالت اســـِتث�رية عن طريق وضع ُمقِومات التَميز التي يتمتَع بها حيز 
النفاذ شـــامالً ذلك التحليل ووضع املعاي£ والتعـــاون الفني. وعمالً عىل 
تحقيق االستدامة لهذا التقدم، يتع� االســـتفادة من ِستة عواِمل تساعد 
عىل التغي£: إقامة رشاكات قوية، وÓك� األطفال والشـــباب، وتعزيز دور 
املرأة، والقضاء عىل التمييز والوصم، ودمج االبتكار، وإعطاء األولوية للُنهج 

القائم عىل الوقاية.

الرؤية االسرتاتيجية ألفريقيا ٢٠٣٠ ملكتب األمم املتحدة 
املعني باملخدرات والجر�ة

ح�ية موارد إفريقيا 
وسبل العيش

ح�ية األشخاص 
واملؤسسات من 
الفساد والجرائم 

االقتصادية

تعزيز صحة األشخاص 
من خالل مكافحة 
املخدرات بشكل 

متوازن

جعل نظم العدالة الجنائية أك¾ 
فاعلية وخضوًعا للمساءلة

تأم� سالمة األشخاص 
من الجرºة املنظمة 

واإلرهاب والعنف

ملرأة
تعزيز دور ا �ك� األطفال والشباب
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التحديات
األ»اط الد�وغرافية

تضاعف عدد ســـكان أفريقيا إىل ١٫٣ مليار خالل الثالث� عاًما 
املاضية، ومن املتوقـــع أن يتضاعف مرة أخرى خالل الثالث� 
عاًما القادمة.٢ تقل أع�ر نصف ســـكان أفريقيا حاليًا عن ٢٠ 
عاًما، وعىل الصعيد العاملي �كن أن يكون الشباب املهمش� 
عرضة بشـــكل خاص للجر�ة والعنـــف والتطرف وتعاطي 

املخدرات.٣

سكان أفريقيا
١٫٣ مليار

البيئة

تزداد حدة تغ� املناخ٦ ويشـــكل فقـــدان التنوع البيولوجي 
تحديات كب�ة أمام التنمية املســـتدامة٧ مـــع ارتباط كليه� 
ارتباطًا وثيًقا: وجد مكتب األمـــم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرºة أدلة بشكل مستمر عىل أنشـــطة إجرامية مرجعها 
الفساد تتصل بقطع األشـــجار غ� القانوÅ واالتجار باألحياء 

الربية.٨

تغـــ£
املــنــاخ

الصحة

يُعد الحصول عـــىل الرعاية الصحية ألكÉ مـــن ٤٠٠ مليون 
أفريقي إما غ� متوفر أو مقيد بشـــدة.٩ مع است�اد أكÉ من 
٩٥٪ من األدوية واملنتجات الطبيـــة يف أفريقيا، فإن الجرºة 
الطبية واألنظمة  اللذين يســـتهدفان املســـتلزمات  والفساد 

الصحية ºثالن تهديًدا متزايداً للحياة.١٠

الرعــــاية الصحـيـــة 
تقتصـر عىل ٤٠٠+ 
مليـون أفـــريقـي

الجرائم االقتصادية والفسادالفقــر

يهدد الفســـاد وعدم توفر آليات املســـاءلة والرقابة التنمية 
املســـتدامة ألفريقيا واألمن البرشي والحوكمة، ويعمالن عىل 
تسهيل الجر�ة املنظمة عرب الحدود.١٣ حيث يُحرم األفارقة من 
أك¾ من ٥٠ مليار دوالر ســـنويًا مـــن األموال العامة والخاصة 
التي تُكتسب أو تُحوَّل أو تُســـتخدم بشكل غ£ رشعي، وفًقا 
لتقرير مبيù عن التدفقات املالية غ£ املرشوعة.١٤ ويخرج ما 
يقدر بحـــوايل ٨٨٫٦ مليار دوالر  - أي مـــا يعادل ٣٫٧٪ من 

إجÔيل الناتج املحيل ألفريقيا – من القارة سنويًا.١٥ 

النقل واإلمداد 
والتجارة 

اإللكرتونية

التجزئة 
واألسواق

الفنون والتسلية السياحة والضيافةالنقل
والرتفيه

تجارة الجملة يف 
املنتجات الطبية

تجارة الجملة يف 
املنتجات 

الصيدالنية

تجارة 
التجزئة 
الغذائية

خدمات التنظيف 
وإدارة النفايات 
وخدمات الجنازة

يقدر البنك الدويل أنه بحلول عام ٢٠٣٠، سيعيش ما يصل إىل 
ثلث� من ســـكان العاÛ األكÉ فقًرا يف أوضاع هشـــة ومتأثرة 
بالرصاعات.٤ تتسبب عوامل مثل النزاعات واملؤسسات الهشة 
والضعف يف اجتنـــاب الجر�ة املنظمة،٥ وتؤدي تلك العوامل 
إىل إســـِترشاء الشبكات واألســـواق غ£ املرشوعة، واملنظ�ت 
املتطرفة. ويســـتمر اإلرهاب والتطرف العنيف والفســـاد يف 

تقويض السالم واألمن يف أنحاء كث£ة من أفريقيا.

 Éيُحرم األفارقة من أك
من ٥٠ مليار دوالر 
سنويًا من األموال 

العامة والخاصة

 Ý٣/٢ من فقراء العا
سيعيشون يف وضع 

هش

جائحة كوفيد-١٩

بون، واألطفال والشباب، ونزالء  تأثر املهاجرون والالجئون املهرَّ
السجون، واألشـــخاص الذين يتعاطون املخدرات أو املصابون 
بف£وس نقص املناعة البرشية بشـــكل كبـــ£ للغاية بجائحة 
كوفيد-١٩ واألزمات األخرى. وأدت الجائحة كذلك إىل ارتفاع 
معدالت العنف ضد النســـاء والفتيات١١ واألطفال١٢ بشكل 

عام، والعنف العائيل بشكل خاص.

جـائحة
عـــاملية

زيادة يف فرص االستغاللسوء األحوال املالية

القطاعات االقتصادية املعرضة ملجموعات الجرºة املنظمة نتيجة ألزمة كوفيد-١٩: 



مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة، باولو إمباغالسيو

زيادة الرتكيبة 
السكانية الشبابية

+ ٢٠٠ مليار دوالر 

الفـــرص

تشهد العديد من الدول األفريقية تقدًما 
حرضيًا رسيًعا، ومن املتوقع أن يتضاعف 
املعدل ثالث مرات بحلول عام ٢٠٥٠. ٢٣ 
حيث تتســـع فرص النمـــو االقتصادي 
البرشية  والتنميـــة  الفقر  مـــن  والحد 
واالجتÔعية، وºكـــن للمدن أن تكون 
òثابة حجر الزاوية لالبتكار التكنولوجي 

والعلوم والتعليم وريادة األع�ل.٢٤

يُعد التزام القـــارة بالتحول الرقمي أمرًا 
وله إمكانات هائلة. حيث تؤكد  واضحاً 
مجموعة من مبادرات االتحاد األفريقي 
اإلقليمية والوطنية الطموحة عىل التزام 
أفريقيا بسد الفجوة الرقمية بحلول عام 

٢٠٣٠. ٢٦

وعىل الرغم من الصدمات الخارجية التي تواجهها القارة،١٩ فإنها ما زالت تشهد ñًوا اقتصاديًا. 
فالقارة غنية بشكل اســـتثناã بالتنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية،٢٠ وتقدم مزايا لتطوير 
الصناعات املوجهة للتصدير والتوسع يف قطاع السياحة.٢١ ك� تعد ح�ية قاعدة املوارد هذه 
من الجرºة املنظمة والفســـاد خطوة مهمة نحو تعزيز االستدامة االقتصادية واالجتÔعية 

والبيئية.٢٢

هناك إمكانات هائلة لتعزيز املساواة 
ب� الجنس� ضمن عدة أطر للعمل، 
اســـرتاتيجية املســـاواة ب�  ومنهـــا 
الجنس� و�ك� املرأة ٢٠١٨ - ٢٠٢٨ 

لالتحاد األفريقي.٢٥

يربز مؤÓر األمم املتحدة للتجـــارة والتنمية كيفية كبح جÔح 
التدفقـــات املالية غـــ� املرشوعة لتخفيض فجـــوة التمويل 
الســـنوي البالغة ٢٠٠ مليار دوالر التـــي تواجهها أفريقيا إىل 

النصف تقريًبا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.٢٧

١. أفريقيـــا مزدهـــرة من 
الشـــامل  النمـــو  خـــالل 

والتنمية املستدامة.

٢. قـــارة متكاملـــة ومتحدة 
املثل  عىل  تستند  سـياســــياً، 
وعىل  أفريقيا  لعمـــوم  العليا 

رؤية نهضة أفريقيا.

٣. أفريقيـــا ذو الحكـــم الرشــــيد، 
حقـــوق  واحـــرتام  والد�قراطيـــة، 

اإلنسان، والعدل وسيادة القانون.

٥. قارة ذات هوية ثقافية قوية وتراث 
وقيم وأخالق مشرتكة.

٦. أفريقيـــا التي يقـــود الناس 
اإلمكانات  وتعتمد عىل  تنميتها، 
التي يوفرها الشـــعب األفريقي، 
وخاصة النساء والشباب، ورعاية 

األطفال.

٧. أفريقيا كالعب 
ورشيك عاملي قوي 

وموحد ومرن ومؤثر.

٤. أفريقيا سلمية وآمنة.

توفر الرتكيبة السكانية الشبابية املتزايدة يف أفريقيا فرًصا كب£ة 
لألطفال والشـــباب لاللتقاء مًعا يف عمـــل جÔعي و�كنهم 
بوصفهم عوامل للتغي� من بناء مســـتقبل مســـتدام،١٦ ك� 
تجلب الهجرة فرًصـــا يجب اغتنامها. ونظـــرًا ألن بروتوكول 
االتحاد األفريقي الجديد يسهل حرية تنقل األشخاص والهجرة 
عرب القارة وداخلها، فإنه يحفز بالتايل التجارة ويوســـع فرص 
العمل والتعليم ويزيد التحويالت الدولية. حيث توفر الهجرة 
اآلمنـــة واملنظمة األمان واألمل والبدائل لألشـــخاص الذين 
يهاجرون بسبب عدة عوامل يذكر منها النزاعات وتغ£ املناخ 

والعنف واالضطهاد واإلرهاب.١٧

التحرض

التحول الرقمي

التنوع البيولوجي واملوارد

�ثل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية (AfCFTA) فرصة كب�ة ألفريقيا لتسهيل التجارة 
وزيادة اإلنتاج، برصف النظر عن خسائر اإلنتاج الناتجة عن جائحة كوفيد-١٩. ١٨ وتحظى هذه 
االتفاقيـــة بالقدرة عىل دفع النمـــو االقتصادي الهائل، وزيادة فـــرص العمل والدخل، وجذب 

االستث�ر األجنبي.

النمو االقتصادي 

املساواة ب� الجنس�

تحقيق أهداف التنمية املستدامة

الطموحات السبع ألجندة ٢٠٦٣ لالتحاد االفريقي

الفوائد الد�وغرافية

٧

٢٠٦٣

الطموحات

الـ
�جــندة

٣



أوجه التميز 
للمكتب

Óيـــز االختصاصات والصالحيات الهامة والتكميلية ملكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجرºة عن غ£ه من املؤسســـات العاملة يف املجال نفسه òا ييل: 
العمل كمسؤول عن االتفاقيات الدولية وتويل مسؤولية أمانة هيئات السياسات 
العاملية؛ وتوف£ األبحـــاث القوية والتحليالت للسياســـات؛ والجمع ب� الخربة 
العاملية والحضور امليدا¼ الواسع لتقديم الخدمات املتخصصة يف مجال التحليل 

املتخصص ووضع املعاي£ واملساعدات الفنية إىل الدول األعضاء.

٨

بصفته مســـؤوالً عن االتفاقيات والصكوك القانونية األخرى من خالل العمل كأمناء لهيئات السياسات العاملية بشأن 
مكافحة املخدرات والجرºة املنظمة واإلرهاب والفساد. 

بصفته راعيا ملعاي£ األمم املتحدة وقواعدها يف مجال منع الجرºة والعدالة الجنائية.

من خالل تقديم الدعم يف مجال وضع املعاي£ للدول األعضاء مع التصديق عىل هذه الصكوك ووضعها حيز التنفيذ.

من خالل تطوير الترشيعات الوطنية وتقديم الخدمات لهيئات صنع السياسات الحكومية الدولية.

من خالل تعزيز األطر القانونية وأطر السياسات للدول األعضاء، òا يف ذلك مشاركة املجتمع املد¼.

دعم وضع 
املعاي£ 

والسياسات

من خالل أع�ل البحث والتحليل املوثوقة.

من خالل تعزيز بيانات وتحليالت وأبحاث وإحصاءات الدول األعضاء إلنشـــاء قاعدة األدلة الرضورية لالســـتجابات 
الترشيعية والسياساتية والعملياتية.

من خالل النهج املبتكرة واملســـتدامة التي تعتمـــد عىل الرشاكات اإلقليمية ودون اإلقليميـــة، مثل مراكز البيانات 
اإلقليمية الجديدة واملراصد الوطنية.

من خالل زيادة فهم أســـباب الجرºة املنظمة ودوافعها وتصنيف ج�عـــات الجرائم والعالقة ب� املخدرات وأنواع 
الجرºة املنظمة والظواهر األخرى. 

املعاهدات املتعلقة بالجرºة

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجر�ة املنظمـة عبـر 
الحدود والربوتوكوالت الثالثة امللحقة بها (بروتوكول 
تهريب  مكافحة  وبروتوكـــول  باألشـــخاص،  االتجار 
املهاجرين، وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية)

اتفاقية األمم املتحــدة ملكافحـة الفســـاد 

التحــلـيـل 
والبحـــث 
واألدلــــــة

من خالل الجمع ب� الخربات الفنية العاملية عىل مســـتوي املقر الرئييس والحضور امليدا¼ الواسع الذي يعزز النهج 
املصمم وفقاً للسياق اإلفريقي.

من خالل بناء القدرات والخربات بشكل مستدام عىل املستوي� الوطني واإلقليمي وتعزيز تطوير املوجه� والرواد.

من خالل تعظيم التعاون في� ب� بلدان الجنوب، وتسهيل الرشاكات ذات املنفعة املتبادلة ب� الدول واملؤسسات.

املساعدات 
التقنيــــة

وثائق القواعد التوجيهية الرئيسية

املعاهدات املتعلقة باملخدرات

بصيغتها  لسنة ١٩٦١  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية 
املعدلة بربوتوكول سنة ١٩٧٢

اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١

اتفاقيـــة األمم املتحدة ملكافحة االتجار غ� املرشوع 
باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨

الصكوك املتعلقة باإلرهاب

الصكوك القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة



مجاالت االستثÔر 
الخمسة

٩

مجال االستث�ر األول.

تعزيز صحة األشـــخاص من خالل مكافحة املخدرات 
بشكل متوازن

مجال االستث�ر الثالث.

حÔية موارد أفريقيا وســـبل 
العيش

مجال االستث�ر الرابع.

الفساد والجرائم  حـÔية األشخـاص واملؤسسات من 
االقتصادية

مجال االستث�ر الخامس.

جعل نظم العــــدالة الجنائية أكـــÉ فاعلية وقابلية 
للمساءلة

مجال االستث�ر الثا¼.

تأم� سالمة األشخاص من الجر�ة املنظمة واإلرهاب 
والعنف



يف إطار دعم جهود الدول األعضاء لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ٣ و٥ و١٦ إضافة إىل تطلعات االتحاد األفريقي ١ و٦ وأهداف خطة عمل 
االتحاد األفريقي بشأن مكافحة املخدرات ومنع الجر�ة (٢٠١٩ - ٢٠٢٣)،٢٨ سنعمل مًعا لتوف£ حلول فعالة ومتوازنة ملكافحة املخدرات لح�ية 

الصحة وسبل العيش.

يؤدي نقص البيانات املتاحة واملوثوقة واملقارنة عن تعاطي املخدرات يف أفريقيا 
إىل عدم فهم مدى تعاطي املخـــدرات واالتجاهات ذات الصلة والتأث£ات عىل 
الصحة، ال ســـي� يف ضوء النمو الســـكا¼. حيث يش£ تقرير املخدرات العاملي 
السنوي الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر�ة إىل تزايد 
نســـبة تعاطي املخدرات يف أفريقيا مع ظهور أñاط جديدة.٢٩ ك� أشار تقرير 
املخدرات العاملي لعام ٢٠٢٠ إىل زيادة االستخدام غ£ الطبي للمواد األفيونية يف 
جميع أنحاء القارة، وذلك بناًء عىل زيادة نســـبة األشـــخاص الذين عولجوا من 
اضطرابات اســـتخدام املواد األفيونية التي تشمل إســـاءة استخدام الرتامادول. 
وستؤدي البيانات والتحليالت والبحوث والقدرات املحّسنة والدقيقة إىل جعل 
الدول األعضاء يف وضع أفضل وÓكنها من تقديم اســـتجابات أك¾ فاعلية عىل 
مستوى السياسات والربامج لألشخاص املعرض� لخطر تعاطي املخدرات وأولئك 

الذين يحتاجون إىل تلقي العالج.

١.١ تحس� جمع البيانات وتحليلها

تحســـ� القدرات يف مجال البحث والبيانات والتحليل لتعزيز اســـتجابات 
مكافحة املخدرات وتحســـ� قاعدة األدلة وإثراء بيانات القارة من خالل 
األدوات املبتكرة، واالســـتفادة من الرشاكات، وتسهيل الشبكات املستدامة 

املتعددة القطاعات.

تيس£ إنشاء مراصد جديدة لتعاطي املخدرات من أجل تبسيط نظم جمع 
البيانـــات وتحليلها واإلبالغ عنها بشـــكل أفضل، وإدمـــاج الُنُهج املبتكرة، 

وتعزيز التعاون في� ب� بلدان الجنوب.

أهدافنا:

١٠

+

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة، باريت شاه

مجال االستث�ر األول.

تعزيز صحة األشـــخاص من خالل مكافحة املخدرات 
بشكل متوازن

تش� البيانات إىل ارتفاع نسبة االتجار باملخدرات يف أفريقيا بشكل مستمر.٣٠ 
حيث يُهرَّب اله£وين بكميات متزايدة إىل ساحل رشق أفريقيا إذ ºر عرب القارة 
عىل امتداد عدة طرق إىل أوروبا، م� يساهم يف أع�ل التمرد يف رشق أفريقيا 
ويزيد معدالت الجرºة والعنف يف مدن املنطقة. ويُعرِّف البنك الدويل االتجار 
باملخدرات بوصفه أحد أهم املخاطر التي تهدد بناء الســـالم يف الدول الهشة 
بعد الرصاع ويف أثناء الرصاع، م� يؤكد الحاجة إىل اتخاذ التداب£ املضادة التي 
تعزز املســـاهمة يف الســـالم واألمن.٣١ حيث Óول عائدات االتجار باملخدرات 
الج�عات املتمـــردة واملتطرفة يف بعـــض مناطق القارة. ك� تشـــ£ بيانات 
مضبوطات الكوكايـــ� إىل تزايد تهريب الكوكاي�، مع بروز عدة دول يف غرب 
أفريقيا بوصفها مناطق شـــحن رئيســـية للكوكاي� املتجه إىل أوروبا واألسواق 
األخرى. وعىل الرغم من أن تصنيع امليثامفيتام� ال يزال منخفًضا وفًقا للمعاي£ 
العاملية، إال إن هناك قلًقا متزايًدا بشـــأن تصنيعه يف أفريقيا - ســـواء لألسواق 
املحلية أو للتصدير- الذي أصبح ممكًنا بسبب زيادة توافر السالئف الكي�وية. 

وتنترش زراعة القنب يف القارة ك� هو الحال بالنسبة لالتجار براتنج القنب.

٢.١ تعزيز طرق التصدي لالتجار باملخدرات

الرتكيز عىل الوقاية من الجرºـــة ومنعها واإلجراءات املتخذة ضد عائدات 
الجرºـــة والتحقيقات واملالحقـــات القضائية الفعالـــة للتصدي لالتجار 

باملخدرات.

مساعدة الدول األعضاء يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل عرب الحدود م� 
يساهم يف زيادة أمن الحدود واملوانئ واملطارات واملناطق البحرية.

تعزيز برامج ســـبل العيش املستدامة للحد من االتجار باملخدرات واإلنتاج 
املحيل، مع الرتكيز عىل الشباب والنساء.

أهدافنا:



١١

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة

التقرير السنوي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة (٢٠١٨)

يتعـــرض العرشات من األشـــخاص يف جميع أنحاء أفريقيا - وخاصة الشـــباب 
املهمش� وأولئك الذين يعيشون يف املناطق الرسيعة التحرض - إىل خطر متزايد 
لإلصابة باضطرابات تعاطي املخدرات واملشـــكالت الصحية املرتبطة بها، مثل: 
ف£وس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، والســـل، والتهاب الكبد”C“. وعىل الرغم 
من أن القارة شهدت بعض أفضل امل�رسات النموذجية، إال إن الغالبية العظمى 
من جهود الوقاية من املخدرات والعالج والرعاية ال تستند إىل األدلة. ونادًرا ما 
يحظى أولئك الذين يكملون عالج اضطرابات تعاطي املخدرات بالحصول عىل 
الرعايـــة الالحقة الشـــاملة أو قد ال يحصلون عليها مطلًقـــا، òا يف ذلك: فرص 

التعليم، والتمك� االقتصادي، وسبل العيش املستدامة. 

إن السياســـات واالســـرتاتيجيات والربامج املحدودة التي تهدف إىل الوقاية من 
فـــ£وس نقص املناعـــة البرشية وعالجه ورعاية األشـــخاص الذيـــن يتعاطون 
املخدرات عن طريق الحقن وأولئك املوجودين يف السجون، تعيق جهود أفريقيا 
الرامية إىل إنهـــاء وباء متالزمة نقص املناعة املكتســـبة (اإليدز). حيث تويص 
منظمة الصحة العامليـــة ومكتب األمم املتحدة املعنـــي باملخدرات والجرºة 
وبرنامج األمم املتحدة املشـــرتك املعني بف£وس نقص املناعة البرشية/ اإليدز 
بتزويد متعاطي املخدرات عن طريق الحقن óجموعة شـــاملة وأساســـية من 
خدمـــات الوقاية من ف�وس نقص املناعة البرشية.٣٢ ومع ذلك، غالبًا ما يعيق 
التمييـــز والوصم إمكانيـــة الحصول عىل ذلك. ومن املرجـــح أن تؤدي جائحة 
كوفيد-١٩ واالستجابات ذات الصلة إىل توســـيع فجوة العالج الواسعة بالفعل 
لألشخاص الذين يتعاطون املخدرات، وكذلك إىل زيادة استخدام املخدرات عن 

طريق الحقن.

٣.١ تحســـ� طرق التصدي لتعاطي املخدرات والوقاية ذات 
الصلة بف�وس نقص املناعة البرشية والعالج والرعاية

يعا¼ األشـــخاص يف جميع أنحاء العاò - Ýا يف ذلك العديد من األشـــخاص يف 
أفريقيـــا - من األÝ الذي ال ºكن عالجه، وعدم حصولهم عىل املواد املناســـبة 
الالزمة لإلجراءات الجراحية أو لعالج الحاالت الصحية األخرى. حيث ان تقريباً 
كل افريقي يعاÅ من اآلالم الجســـدية الشديدة يتم التخيل عنه مع ضعف أو 
انعدام احت�ل حصوله عىل الدواء املســـكن الفعال لتخفيف املعاناة.٣٣ وتعزي 
الفوارق العاملية يف الحصول عىل األدوية الخاضعة للمراقبة واستخدامها بشكل 
مناســـب إىل االفتقار لقدرات نظام الرعاية الصحيـــة الوطني ونقص موظفي 
الرعايـــة الصحيـــة ومحدودية التدريب. حيث تســـتهلك الـــدول املنخفضة 
واملتوســـطة الدخل - التي تأوي ٨٨٪ من سكان العاÝ - أقل من ١٠٪ من جميع 
املواد األفيونية الدوائية. وتعـــد زيادة الحصول عىل األدوية الخاضعة للمراقبة 

لألغراض الطبية خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الصحية العاملية.

٤.١ تحســـ� إمكانية الحصول عىل األدوية الخاضعة للمراقبة 
التي تحتوي عىل املواد املخدرة واملؤثرات العقلية واستخدامها 

طبًيا

تقديم املســـاعدات الفنية والدعم يف مجال وضع املعاي£ للدول األعضاء، 
والعمـــل مع املجتمع املد¼ لزيـــادة التغطية والجودة لحقوق اإلنســـان 
وخدمات الوقايـــة والعالج من املخدرات الشـــاملة القا?ـــة عىل األدلة 

والشواهد وخدمات ف£وس نقص املناعة البرشية.

زيادة حصول الفئات الرئيســـية عـــىل الخدمات، òا يف ذلـــك: األطفال، 
والشباب، والنساء، واألشخاص الذين يتعاطون املخدرات عن طريق الحقن، 
والالجئـــون، والنازحـــون، وأولئك الذين يعيشـــون يف بيئات حرضية "غ£ 
رسمية"، واألشـــخاص املتعامل� مع نظام العدالة الجنائية وºكن تحقيق 
ذلك باستخدام الوسائل الرقمية والُنُهج املبتكرة القا?ة عىل األدلة والعمل 

بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملجتمع املد¼.

أهدافنا:

توســـيع التغطية والقدرة عىل ض�ن حصول املزيد من املواطن� األفارقة 
عىل األدوية األساســـية الخاضعة للمراقبة وتلقيها، من خالل العمل بشكل 
مبتكر مـــع الدول األعضاء ودعـــاة املجتمع املد¼ وغ£هـــم من الرشكاء 

الرئيسي� وتعزيز التعاون بينهم.

تقديم املســـاعدات الفنية للعامل� يف مجال الصحة وكذلك وضع اللوائح 
وتعزيزها لضـــ�ن الحصول عىل األدوية الخاضعة للمراقبة واســـتخدامها 

بشكل مناسب مع منع استخداماتها ألغراض غ£ طبية.

أهدافنا:

المضبوطات العالمية من الترامادول٢٠٠٠ – ٢٠١٧ 

ت
طا

بو
ض

امل

عام ٢٠٠٠ ٢٠١٣ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٧ كيلو جرام٩ كيلو جرام

٦٨.٠٠٠ كيلو جرام

١٢٥.٠٠٠ كيلو جرام
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تتمثل أحد التهديدات الرئيســـية التي تواجه صحة األشـــخاص يف جميع أنحاء 
القـــارة يف زيادة تداول املنتجات الطبية املغشوشـــة. ووفًقـــا ملنظمة الصحة 
العامليـــة، فإن واحًدا مـــن كل عرشة منتجات طبية يجـــري تداولها يف الدول 
املنخفضة واملتوســـطة الدخل يكون إما دون املستوى املطلوب أو مغشوشاً، 
وهو واقع يؤثر بشكل غ£ متناسب عىل الدول األعضاء يف أفريقيا.٣٤ ومع ارتفاع 
الطلب عىل األدوية خالل جائحة كوفيد-١٩، ارتفع انتشار االتجار غ� املرشوع 
باملستلزمات الطبية دون املســـتوى املطلوب أو املغشوشة بشكل كب£ وجرى 
تسهيله من خالل الشبكة املظلمة جنبًا إىل جنب مع الفساد املتعلق باملشرتيات 

ذات الصلة والتحويل غ£ املرشوع للمنتجات الطبية املرشوعة.٣٥ 

عىل الرغم من هذه التحديات، هناك إمكانات كب£ة لتطوير صناعة األدوية يف 
أفريقيا، والتي »ت إىل ٢٨٫٦ مليار دوالر يف عام ٢٠١٧ من ٥٫٥ مليار دوالر قبل 
عقد من الزمن وºكن ألصحاب املصلحة االســـتفادة مـــن الرشاكات ملواجهة 
االتجار غ£ املرشوع يف املســـتلزمات الطبية دون املستوى واملغشوشة للحصول 

بشكل أوسع عىل األدوية اآلمنة والفعالة وباألسعار املعقولة. ٣٦

٥.١ زيادة الحÔية من املنتجات الطبية املغشوشة

عدد متعاطي املخدرات باملالي� 
٢٠١٨

املشـــاركة مع الدول األفريقيـــة األعضاء واملنظـــ�ت اإلقليمية والدولية 
ووكاالت األمـــم املتحدة والقطاع الخاص لح�ية ســـالمة املنتجات الطبية 
ومراحل اإلمداد والتوريد املرشوعة يف ســـياق مكافحة الفســـاد ذي الصلة 

لتحس� ح�ية صحة املواطن� ودعم سوق األدوية املتنامي يف أفريقيا.

دعم الدول األفريقية األعضاء لتحســـ� الصحة العامة، وإدماج الُنُهج التي 
تركز عىل الضحايا وإنفاذ القانون الشـــامل واملبتكر واســـتجابات العدالة 

الجنائية التي تركز عىل املنع والتحقيق الفعال مع املتاجرين ومقاضاتهم.

أهدافنا:

مؤثرات أفيونية

مؤثرات 
أفيونية

قــنـب

أمفيتامينات ومنشطات 
موصوفة طبيا

كوكاي�عقار "اإلكستايس"

١٩ ٢١ ٢٧

٣٠ ١٩٢
٥٨

١٢



+

١٣

يف إطــــار دعم جهــــود الدول األعضـاء لتحقيق أهـداف التنمـية املستدامة ٥ و٨ و١٦ وتطلعــــات االتحــاد األفــريقي ٣ و٤ و٦، فإن املكتب 
ســـيعمل بشكل تعاو¼ مع الجــــهات املعنية لح�ية األشخاص من اإلرهاب والعنف واالســـتغالل البد¼ وتعزيز سيادة القانون ودعم الضحايا 

وح�ية حقوق اإلنسان.

مجال االستث�ر الثا¼.

تأمــــ� ســـــالمة األشـــخاص من الجر�ـــة املنظمة 
واإلرهاب والعنف

تقوم العديد من الج�عات والجهات الفاعلة يف أفريقيا باألع�ل اإلرهابية م� 
يعرقل التنمية واألمن البرشي وجهود بناء السالم. حيث يتفاقم اإلرهاب بسبب 
الرصاع الذي يشمل االضطرابات ب� الطوائف، ويف الوقت نفسه يستمر الرصاع 
من خالل االتجار غ£ املرشوع الذي يشـــمل االتجار باألسلحة. واتساع الفضاء 

الرقمي يوفر فرًصا للتطرف والتجنيد والتدريب من قبل اإلرهابي�.

وغالبًا مـــا يكون االنتقال إىل التطرف العنيف رحلة تتســـم بالتهميش ونقص 
الفرص واملظـــاÛ من الدولة.٣٧ حيث تســـتغل الج�عـــات اإلرهابية الفئات 
املهمشـــة اجت�عيًا واقتصاديًا وتُجّندها. ونظرًا ألن ٦٠٪ من سكان أفريقيا تقل 
أع�رهم عن ٢٥ عاًما، فإن األطفال والشباب مستهدفون وخاصة الفئات األك¾ 
تهميًشا. فلقد أُجرب األطفال عىل العمل، وتعرضوا للعنف القائم عىل أساس نوع 
الجنس، وأُرسلوا إىل القتال املسلح. ك� أُجرب بعض الفتيان والفتيات عىل القيام 

بتفج£ات انتحارية.

يحتاج اإلرهابيون إىل التمويل لتجنيـــد األفراد ودعمهم، والحفاظ عىل املراكز 
اللوجســـتية، وتنفيذ العمليات. وتفتقر العديد مـــن الدول األفريقية إىل األطر 
القانونيـــة التنفيذية والخـــربة الفنية الالزمة الكتشـــاف قضايا Óويل اإلرهاب 
والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. وهناك حاجة إىل توجيه املزيد من االهت�م 
نحو منع اإلرهاب ومكافحته يف جميع أنحاء القارة، ولكن بشكل أك¾ إلحاًحا يف 
املناطق الهشـــة واملتأثرة بالرصاعات والتي تشـــهد ñًوا رسيًعا. وهناك عامًال 
أساســـيًا لنهج املكتب يتمثل يف تسخ£ إمكانات النساء والشباب لزيادة الوعي 
ضـــد اإلرهاب ومنعه. حيث يوفر التوســـع الحرضي العديـــد من الفرص ملنع 
اإلرهاب والعنف والجرºة عند تناوله يف الســـياق األوسع نطاقًا للنظام البيئي 

للمدينة.

١.٢ تعزيز حÔية جميع األفارقة - وال سيÔ الفئات األكÉ ضعًفا 
- من اإلرهاب والتطرف العنيف

تُعد النزاعات والجرائم العنيفة من أكرب التحديات التي تواجه االستقرار واألمن 
والتنمية يف أفريقيا. ويشـــمل العنف املتعلق باألسلحة النارية انتشار األسلحة 
الصغ£ة واألسلحة الخفيفة املستوردة بشكل قانو¼، أو التي يجري االتجار بها 
بشـــكل غ£ قانو¼، أو التي تُصنعها املؤسســـات الحكومية الوطنية والحرفي� 
املحلي�.٣٨ ويساعد اإلرهاب عىل الطلب عىل األسلحة غ£ املرشوعة بشكل أكرب 
وهناك روابط واضحة ب� التجار باملخدرات والتجار باألسلحة النارية يف القارة. 
ك� أن هناك روابط وثيقة ب� توافر األســـلحة الصغ�ة واســـاءة استخدامها 

والعنف القائم عىل النوع االجتÔعي.٣٩ 

ويؤدي االتجار غ£ املرشوع باألســـلحة النارية إىل زيادة العنف يف القارة، وإىل 
ارتفاع مســـتويات القتل العمد والقتل املرتبط باألســـلحة النارية.٤٠ يُضعف 
النزاع ســـيادة القانون ويحد من قدرة السلطات عىل إدارة كل من املخزونات 
الوطنية واألسلحة النارية املصادرة، فضالً عن القدرة عىل إنفاذ اللوائح وبالتايل 
املساهمة يف اإلمداد غ£ املرشوع باألسلحة النارية. وقد كشف تقرير صادر عن 
مكتب األمم املتحـــدة املعني باملخدرات والجر�ة عن وجود أعداد كب£ة من 
األسلحة املضبوطة يف أفريقيا مرتبطة باالتجار غ£ املرشوع، عىل الرغم من قلة 

اإلبالغ عن أنواع معينة من األسلحة النارية.٤١

يدعو أحد التداب£ الرئيسية ملبادرة االتحاد األفريقي عىل مستوى القارة بشأن 
"إســـكات البنادق" الدول إىل مراقبة ومكافحة االتجار غ£ املرشوع باألسلحة 
النارية فضالً عن مكافحة الجرºـــة املنظمة واإلرهاب.٤٢ ك� يعمل بروتوكول 
مكافحة صنع األسلحة النارية بوصفه األداة القانونية العاملية الرئيسية للتصدي 
للتصنيع واالتجار غ£ املرشوع� باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخ£تها، 
وهو أداة القانون الدويل الوحيدة التي تشـــرتط اعتبار هذه السلوكيات جرائم 

٢.٢ حÔية األشخاص من أرضار األسلحة النارية

دعم الدول األعضاء لض�ن أن تكون طرق تصدي العدالة الجنائية لإلرهاب 
فعالة وخاضعة للمساءلة وأن تستجيب الحتياجات مستخدمي الخدمات، 
مع الرتكيز عىل االســـرتاتيجيات ملحاكمة األشـــخاص املرتبط� بالج�عات 

اإلرهابية وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

إعطـــاء األولوية للُنُهـــج املتكاملة ملنع األطفال والشـــباب من اللجوء إىل 
العنف بالرشاكة مـــع وكاالت األمم املتحدة األخـــرى ومنظ�ت املجتمع 

املد¼.

أهدافنا:

التأكيد عـــىل الحاجة إىل الُنُهـــج القا?ة عىل حقوق اإلنســـان يف جميع 
اســـتجابات العدالة الجنائية املتعلقة باإلرهـــاب لتعزيز ثقة املواطن� يف 

سلطاتهم.

إعطاء األولوية ملســـاعدة ضحايا اإلرهاب والشـــهود عليه للحصول عىل 
العدالة والح�ية والدعم والتأهيل الذي يستحقونه.
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ينترش العنف القائم عىل النوع االجت�عي واالعتداء والتحرش بالنساء والفتيات 
يف جميع أنحاء أفريقيا، إذ تتعرض النساء والفتيات لالغتصاب والعنف الجنيس 
ولكنهن يُستخدمن أيًضا بوصفهن سالح حرب ويتورطن يف الهج�ت اإلرهابية. 
ونظرًا لبلوغ معدل الضحايا حوايل ٣٫١ ضحية لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان اإلناث، 
يوجد يف أفريقيا أعىل معدل للنســـاء األكÉ عرضة لخطر القتل عىل يد الرشكاء 
املقربون أو أفراد األرسة.٤٤ وتُعد الج�عات اإلجرامية املنظمة مســـؤولة بشكل 
كب£ عن العنف واالســـتغالل اللذان تتعرض له� النســـاء والفتيات أو تشارك 
فيه�. وقد يكون األشخاص الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بشكل مبارش أو 
غ£ مبارش بالنزاع املســـلح عرضة ألشكال مختلفة من االستغالل حسب العمر 
والنوع.٤٥ حيث تكشـــف البيانات أن مستوى العنف الجسدي والجنيس الذي 

تتعرض له املرأة هو األعىل يف الدول األفريقية.٤٦ 

يواجه الشباب العديد من التحديات التي تجعلهم عرضة بشكل خاص للجرºة 
والعنف والوقـــوع ضحية، òا يف ذلك الجرائم املرتبطـــة بالعصابات والتطرف 
العنيف وتعاطي املخدرات واالســـتغالل الجنيس. يف الوقت نفسه نظرًا لسنهم 
وقدراتهـــم التعليمية، فإن الشـــباب هم العوامل الرئيســـية للتغي� يف خلق 
مستقبل أفضل ولديهم إمكانات كب�ة للدفاع عن أنفسهم وعن مجتمعاتهم.٤٧ 
وقد أظهرت التجربة أن املشاريع املستهدفة بعناية والتي تُرشك الشباب بنشاط 
يف صنع القرار والتعليم والتدريب عـــىل املهارات وريادة األع�ل وخلق فرص 
العمـــل، ºكن أن تبني القدرة عىل التكيف من خـــالل تزويدهم بأñاط حياة 

بديلة عن التورط يف املخدرات والعصابات.

٤.٢ تعزيز حÔية النساء والشباب من العنف القائم عىل النوع 
االجتÔعي والعنف واالستغالل الجنسي�

ºثل العنف ضد األطفال مشـــكلة كب£ة وواســـعة النطاق، ويشمل استغالل 
األطفال من قبل الجÔعات اإلرهابية والعنف العائيل والعمل القرسي واالتجار 
باألطفال وتهريبهم واالستغالل الجنيس.٤٣ فاألطفال ضعفاء والعنف ضدهم له 
عواقب وخيمة تدوم مدى الحياة. وال يؤثر هذا العنف عىل األطفال فحســـب، 

بل يؤثر عىل األرس واملجتمعات واألمم بشدة.

عـــىل الرغم من إحراز بعض التقدم مؤخرًا، فال يزال العنف ضد األطفال مقبوًال 
اجت�عيًا يف العديد من الدول والترشيعات التي تحظر ذلك غ£ متسقة. ويجري 
التحقيق يف نســـبة صغ£ة فقط من القضايا، وغالبًا ما تظل الجرائم مســـترتة. 
ويواجه األطفال يف كث£ من األحيان، معدالت عالية من العنف الجسدي يف ح� 
أن الفتيات يكن أك¾ عرضة لخطر العنف بأشكاله املتعددة واملتداخلة، وخاصة 
العنف الجنيس. وهناك حاجة إىل اتخاذ التداب£ االحرتازية لض�ن ح�ية ضحايا 

العنف من األطفال، ويرجع ذلك إىل ضعفهم.

٣.٢ تعزيز حÔية األطفال من العنف

١٤

تكثيف مكافحة األسلحة النارية غ£ املرشوعة مع الدول األعضاء واالتحاد 
األفريقي ورشكاء األمم املتحدة والجهات املعنية الرئيسية األخرى، مع زيادة 

الرتكيز عىل املناطق الهشة واملتأثرة بالرصاع.

تعزيز القدرات يف مجال تحديد األســـلحة النارية وكشفها وضبطها لتعزيز 
قدرة أجهزة العدالـــة الجنائية عىل تنفيذ االســـرتاتيجيات الفّعالة ملا بعد 
املصادرة يف قضايا االتجار باألســـلحة النارية، وتيســـ£ التعـــاون وتبادل 

املعلومات.

أهدافنا:

تنفيذ استجابات عىل مســـتوى املجتمع بأرسه واملجتمع املحيل تستهدف 
عوامل الخطر املعروفة للجرºة والعنف وتجعل األشـــخاص أك¾ قدرة عىل 

التكيف.

ض�ن إعادة التأهيل وإعادة اإلدمـــاج الفعال� ملرتكبي الجرائم وÓكينهم 
من عيش حياة تكيفية ومنتجـــة من خالل العمل يف تحالف مع منظ�ت 
املجتمـــع املد¼ األفريقية، ال ســـي� تلك التي تقودها القواعد الشـــعبية 

والنساء والشباب.

العمل عىل تعزيز الربامج املستدامة ملســـاعدة ضحايا الجرائم وح�يتهم 
ودعمهم وإعادة تأهيل املجرم� وإعادة إدماجهم.

أهدافنا:

ضعًفا،  األك¾  املجتمعات  لح�ية  األعضاء  للدول  املقدم  الدعم  تعزيز 
واملنظ�ت  املتحدة  األمم  ورشكاء  األعضاء  الدول  مع  بالتعاون  والعمل 
األخرى ذات الصلة لتنفيذ املبادرات عىل مستوى الج�عة واملجتمع املحيل.

أهدافنا:

إستغالل الضحايا يف مناطق النزاع

األشخاص الذين تم استغاللهم يف 
استخراج املعادن والذهب

األشخاص الذين تم استغاللهم يف 
الزواج باإلكراه

األشخاص الذين استغلتهم الج�عات 
املسلحة كح�ل�

األشخاص الذين تم إجبارهم عىل 
العبودية الجنسية

تجنيد األطفال يف الج�عات املسلحة



١٥

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة، باولو إمباغالسيو

تقرير مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة عن االتجار باألشخاص (٢٠١٨)

يحط االتجار بالبرش من آدمية الضحايا وينتهكهم ويستغلهم ويتاجر بهم مثل 
الســـلع ويخاطر بحياتهم ورفاهيتهم. لقد اكتُشف عدد قليل جًدا من ضحايا 
هـــذه الجرºة التي ال تخضع للمحاكمة والتي ال حدود لها، م� يشـــ£ إىل أن 
املتاجرين يعملون òســـتوى عاٍل ºكنهم من اإلفـــالت من العقاب يف أفريقيا. 
ومن املحتمل أن تشكل جميع أنحاء أفريقيا بلدان املصدر أو العبور أو املقصد 
للتجارة يف األشـــخاص عرب الحدود، مع احت�ل تعرض جميع الرتكيبة السكانية 
والفئات للخطر. حيث تساهم املستويات املرتفعة من البطالة والفقر والفساد 
والرصاع الســـيايس وتغ£ املناخ والعنف يف زيادة النزوح، إذ تضع هذه العوامل 
شعوب أفريقيا وخاصة النساء والفتيات - يف مستوى غ£ متناسب من التعرض 

لالتجار بالبرش من قبل املجرم� املنظم�.

بون يف داخل القارة األفريقية ومنها ضحايا ألشكال خط£ة  يقع املهاجرون املهرَّ
من الجرائم نتيجـــة بحثهم عن فرص لعيش حياة أفضـــل. ويُقتل اآلالف من 
املهاجرين كل عام نتيجة أنشـــطة التهريب. تعد عمليـــات القتل الجÔعي، 
والتعذيـــب املنهجي، والعنـــف الجنيس، واالســـتغالل، واختطاف املهاجرين 
ل عىل طول  ب� لالبتزاز من املخاطر املرتبطة بتهريب املهاجرين وتُســـجَّ املهرَّ
العديد من طرق التهريب الرئيســـية.٤٨ ومن املرجح أن يُســـتغل أولئك الذين 
كانوا òنأى عن االســـتغالل يف مواقعهم األساســـية عند وصولهم إىل وجهتهم، 
وإجبارهم عىل العمل بالسخرة أو العمل يف مجال الجنس أو الزواج القرسي أو 
التعرض ألشـــكال أخرى من اإلساءة. أعطت العديد من املنظ�ت والحكومات 
األولوية للهجرة اآلمنة والنظاميـــة، م� أتاح موارد كب£ة لتحقيق هذا الهدف. 
وهنـــاك فرصة مهمة لالســـتفادة من هذه املوارد، والعمـــل املتعدد األطراف 
للس�ح لألشخاص املعرض� للخطر يف أفريقيا بالوصول إىل الهجرة القانونية أو 
الفرص االجت�عيـــة واالقتصادية اآلمنة والصحية والقانونية يف بلدانهم األصلية 

أو يف الخارج.

 ýية األشـــخاص من املتاجريـــن بالبرش ومهرÔ٥.٢ تعزيـــز ح
املهاجرين

تعزيز القـــدرات الفنية الخاصة بالتحقيقات واملالحقات القضائية والفصل 
يف القضايـــا لتعزيز معالجة الهجـــرة غ£ الرشعيـــة ومكافحة املنظ�ت 

اإلجرامية املتورطة يف االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين.

زيادة الرتكيز عىل الفئات املعرضة للخطر - وال سي� النساء واألطفال - من 
حيـــث الوقاية وزيـــادة الوعي عىل مســـتوى املجتمع، فضـــالً عن دعم 
الســـلطات لتعميم الُنُهج التي تركز عىل الضحايـــا والتي تعطي األولوية 
إلعـــادة إدماجهم، والحصول عـــىل دعم الخدمـــات االجت�عية والرعاية 

الصحية، والحد من وصم الضحية.

أهدافنا:

يتمتع عدد قليل نســـبيًا من الدول يف أفريقيا بالسياســـات الوطنية املتعلقة 
باألمن الســـيربا¼ أو األطر القانونيـــة والتنظيمية أو فـــرق مواجهة الطوارئ 
اإللكرتونيـــة، م� يجعـــل أفريقيا عرضـــة للجرائم الســـيربانية. حيث يتطور 
االستغالل الجنيس لألطفال باستخدام شـــبكة اإلنرتنت رسيًعا نتيجة االستفادة 
من التقنيات الجديدة. ويستهدف االحتيال واالبتزاز عرب اإلنرتنت األفراد، بين� 
تعمل برامج الفدية (الرانســـوم وير) عىل اخرتاق األنظمة بشـــكل أســـايس. 
ويســـتمر االنتشـــار املتزايد للمعلومات الكاذبة واملضللة يف استغالل األفراد 
واملؤسســـات، وتعريض الصحة والســـالمة واألمن للخطر، وتقويض االستجابة 

العلمية.

�كن التفاقية االتحاد األفريقي بشأن أمن الفضاء اإللكرتوÅ وحÔية البيانات 
ذات الطابع الشـــخيص ("اتفاقيـــة ماالبو") أن ترسع جهـــود القارة املبذولة 
لالســـتفادة من طفرة التحول الرقمي، والتوسع الرسيع يف قطاعات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، وتبني تكنولوجيا الهاتف النقال.٤٩

٦.٢ تعزيز حÔية األشـــخاص يف أفريقيا من الجرائم السيربانية 
واالستغالل عرب اإلنرتنت 

زيادة الدعم املقدم إىل الـــدول األعضاء لبناء القدرات والخربات الفنية يف 
التحقيق واملالحقة القضائية والفصل يف الجرائم السيربانية، ودمج الرشاكة 

املتزايدة والتواصل مع قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تعزيـــز آليات التعاون الدويل، وجمع البيانات، والبحث والتحليل بشـــأن 
الجرائم الســـيربانية إلثراء قاعدة األدلة واإلحاطة بتداب£ التصدي املصّممة 

خصيًصا لذلك. 

زيادة املساعدة لض�ن حصول ضحايا الجرائم السيربانية والشهود يف تلك 
الجرائم - مع الرتكيز بشـــكل خاص عىل ضحايا االستغالل الجنيس لألطفال 
باستخدام شبكة اإلنرتنت - عىل العدالة والح�ية والدعم وإعادة التأهيل 
مع دمج الُنُهج القا?ة عىل حقوق اإلنسان والعمل بالتعاون مع مجموعة 

من الرشكاء.

أهدافنا:

االتجاهـــات يف حصص األطفال ب� 
ضحايا االتجار املكتشـــف�، سنوات 
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حÔية موارد أفريقيا وسبل العيش
مجال االستث�ر الثالث. 

يف إطار دعم جهود الدول األعضاء لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة أرقام ٥ و٨ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ وتطلعات االتحاد األفريقي ١ و٣، سنعمل 
مًعا لح�ية موارد أفريقيا من االستغالل اإلجرامي.

أهدافنا:
تعزيز القدرات ملنع الجرائم املرتكبة ضد الغابات واألحياء الربية وكشـــفها 

ومنعها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها والفصل فيها.

دعـــم التواصل وتعزيز التعـــاون ب� األجهزة من خـــالل اآلليات الجديدة 
والحاليـــة ملنع جرائم الغابات واألحياء الربية وآليات العدالة الجنائية، وذلك 
بالتعاون مـــع املنظ�ت األفريقية املعنية واملجتمع املد¼ والرشاكات املربمة 

ب� القطاع� العام والخاص.

تحرم جرائم الغابات - والفســـاد الذي يعمل عىل تسهيلها - أفريقيا من مصدر 
كب£ لإليرادات، م� يهدد املجتمعات املعتمدة عىل موارد الغابات ويســـاهم يف 
تغ£ املنـــاخ وإدامة حلقة الفقـــر والضعف االجت�عي. تعد سلســـلة القيمة 
ملنتجـــات الغابات عرضة لالســـتغالل من قبل الج�عـــات اإلجرامية والجهات 
الفاســـدة، وتشمل تلك املخاطر االحتيال والرتاخيص والتصاريح املزورة والرشوة 
واالبتزاز واالســـتيالء عىل األرايض والجرائم االقتصادية األخرى، òا يف ذلك تجارة 

األخشاب غ£ املرشوعة.

يســـاهم االتجار غ£ املرشوع بالحيوانات الربية واألنواع البحرية والتجارة غ£ 
املرشوعة بها يف تكبد خسارة كب£ة يف التنوع البيولوجي، ويحد من فرص توليد 
الدخل (من السياحة ومن االستخدام املستدام)، ويؤدي إىل انعدام األمن وعدم 
االستقرار ويحتمل أن يعرض الصحة العامة للخطر. ويش£ تقرير جرائم الحياة 
الربية يف العاÛ الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر�ة إىل 
أن املجرم� املنظمـــ� يجنون حوايل ٤٠٠ مليون دوالر من الدخل غ£ املرشوع 
ســـنويًا من التجارة غ£ املرشوعة يف العاج و٢٣٠ مليون دوالر سنويًا من تجارة 
قرن وحيد القرن غ£ املرشوعة.٥٠ فعىل ســـبيل املثال، يعد آكل النمل الحرشفي 
حاليًا من أك¾ الثدييات التي يُتاجر بها بشـــكل كب£ عىل مســـتوى العاÝ، وقد 
زادت التجارة غ£ املرشوعة عرشة أضعاف منذ عام ٢٠١٤ التي يعكسها التحول 

يف املصادر بشكل أسايس إىل أفريقيا.

ºكن أن يعزز دمج العدالة الجنائية لتشـــمل أطر أوســـع نطاقًا متعلقة بتغ£ 
املناخ والتنوع البيولوجي يف االتحاد األفريقي أن يتيح نهج أك¾ شـــمولية؛ ومع 
غياب املؤسســـات القوية القادرة عىل الصمود يف وجه الجرºة والفســـاد، فلن 
تكون عملية الحفاظ عىل املكاســـب وإدارتها مستدامة. وهذا األمر معرتف به 
عىل نطاق واسع من قبل االتحاد األفريقي والج�عات االقتصادية اإلقليمية التي 
اعتمدت اســـرتاتيجيات وخطط عمل تتصدى لالتجار والتجارة غ£ املرشوع�، 

عىل وجه التحديد.

١.٣ تعزيز حÔية الغابات والحياة الربية يف أفريقيا 
من الجر�ة

تدعم املحيطات ومصائد األس�ك االحتياجات االقتصادية واالجت�عية والبيئية 
البيئي  والتدهور  املستمر  االستنزاف  من  تعا¼  زالت  ال  لكنها   ،Ýالعا لسكان 
الجرºة  ملكافحة  املبذولة  الجهود  زيادة  إىل  حاجة  وهناك  القرصنة.  وخطر 
إدارة  يف  الجارية  الجهود  الستك�ل  الجنائية  العدالة  تداب£  وتعزيز  البحرية 
األس�ك  ومصائد  والشحن  البحرية  والبيئات  التجارة  ح�ية  بهدف  املحيطات 
واملجتمعات الساحلية. وال تزال املبادرات الحالية لح�ية املحيطات واملوارد يف 
إىل حد  فهمها  يساء  املستدام  للصيد  اإلجرامية  والتهديدات  محدودة،  أفريقيا 
كب£. حيث تعد مصائد األس�ك والسالمة البحرية جوهر "االقتصاد األزرق" يف 
مصائد  قيمة  الجرائم يف سلسلة  من  االقتصادية  الخسائر  تقدر  ولكن  أفريقيا، 
األس�ك بنحو ٢٫٥ مليار دوالر سنويًا.٥١ وال تزال سلسلة قيمة مصائد األس�ك 
معرضة بشدة ملجموعة واسعة من م�رسات الفساد والجرائم االقتصادية التي 

ºكن أن تزيد من تفاقم حالة األمن الغذا# وسبل العيش الهشة.

٢.٣ تعزيز حÔية مصائد األسÔك واالقتصاد األزرق 
Åمن االستغالل غ� القانو

UNSPLASH - ماثيو سبيت£ي

١٦

+



أهدافنا:
توســـيع نطاق عمل املكتب لح�ية "االقتصاد األزرق" يف أفريقيا من خالل 
تحســـ� إمكانات نظـــام التوعية باملجال البحري من خالل االســـتفادة من 

التقنيات الجديدة والُنُهج املبتكرة.

دعم الدول األعضـــاء ملنع القرصنة والجرائم املرتكبة ضد مصائد األســـ�ك 
والجرائم البحرية األخرى، والتعرف عليها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

زيادة الدعم املقدم إىل الدول األعضاء من خالل نُُهج منع الجرºة املســـتندة 
إىل املجتمع املحيل - òا يف ذلك الُنُهج التي يقودها الشباب والنساء - لتوليد 
التدخالت االجت�عية واالقتصادية، ومكافحة انعدام األمن البحري يف املناطق 
املســـتهدفة، وتقليل اعت�دها عىل الدخل الوارد مـــن القرصنة وغ£ها من 

أشكال الجرºة البحرية.

ك� تؤثر الجرائم البحرية وجرائم مصائد األس�ك سلبًا عىل املجتمعات الساحلية 
تجارة  شبكة  وتعمل  والحرفي�.  التقليدي�  األس�ك  صيادي  من  تتكون  التي 
األس�ك الواسعة داخل املنطقة التي تضم صغار املنتج� عىل توظيف العديد 
من النساء الالã يتعرضن عىل قدم املساواة لخطر خسارة الدخل مثل الرجال، 
ويواجهن صعوبة أكرب يف العثور عىل فرص عمل يف املجاالت األخرى.٥٢ وتربز 
بنظام  األفريقي  لالتحاد   ٢٠٥٠ لعام  ألفريقيا  املتكاملة  البحرية  االسرتاتيجية 
والسالمة  األمن  لتحقيق  رئييس  مساعد  عامل  بوصفه  البحري  باملجال  التوعية 
الجديدة  التقنيات  من  االستفادة  وتتيح  القارة.٥٣  أنحاء  جميع  يف  البحري� 
املوجودة يف نظام التوعية باملجال البحري املعلومات االستخبارية العالية الجودة 

الالزمة لتعزيز األمن البحري.

أنواع الجرائم البحرية التي نواجهها 

جرºة مصايداإلرهاب يف البحر
األس�ك

اإلتجار غ£ املرشوع
باملواد النووية

والنفايات الخطرة
واملواد الكيميائية

تهريبتهريب املخدرات 
األسلحة النارية

االتجار بالبرشالقرصنة 
وتهريب املهاجرين

أريك باتيل
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أهدافنا:

تقديم حزم شـــاملة ملنع الجرºة وتصدي العدالة الجنائية بشـــكل تعاو¼ 
للجرائم البيئية الناشـــئة، باالعت�د عىل الرشاكات القوية املربمة مع وكاالت 

األمم املتحدة والرشكاء الدولي� واإلقليمي� والوطني�.

أهدافنا:

تطوير عملنا مع الدول األعضاء والســـلطات املعنية والقطاع الخاص لتحديد 
مواطن الضعف واملعامالت املشبوهة يف سلسلة توريد املعادن وبناء قدرات 
مؤسســـية قوية للتحقيق يف الجرائم ذات الصلة وضبطها ومقاضاة مرتكبيها 
والتحفظ عىل العائدات اإلجرامية ومصادرتها، وكذلك ملنع االتجار يف املعادن 

الثمينة والحجارة واملعادن األخرى.

أهدافنا:
اعت�د منظومة شاملة للعدالة الجنائية ومنع الجرºة من أجل استجابة فعالة 
لتحســـ� ح�ية املمتلـــكات الثقافيـــة األفريقية ووضع األســـاس لخضوع 

املسؤول� عن هذه الجرائم للمساءلة.

تعد التحديات التي تواجه اإلدارة الفعالة للنفايات الخطرة واالتجار غ£ املرشوع 
بالنفايات واالتجـــار غ£ املرشوع باملواد الكيميائيـــة يف القارة أحد التهديدات 
الناشـــئة للجرºة املنظمة يف أفريقيا التي Óثل تهديـــًدا أخًذا يف الظهور، وتوفر 
فرًصـــا كب£ة لعمـــل عصابات الجرºـــة املنظمة عرب الوطنية. وتـــؤدي القدرة 
املحدودة ألجهزة إنفـــاذ القانون ونظام العدالـــة الجنائية عىل تحديد ووقف 
ومقاضاة الجرائم املتعلقة بالنقل غ£ املرشوع، والتجارة، والشحن، والتخلص من 
النفايات الخطرة واإللكرتونية إىل مخاطر جســـيمة عىل البيئة وكذلك عىل صحة 
اإلنســـان. حيث تعاملت الدول األفريقية منذ فرتة طويلـــة مع الحوادث التي 
تنطوي عىل إغراق البالد بالنفايات الخطرة من خالل االست£اد أو اإلغراق املبارش. 
وتهدد الكوارث البيئية املؤســـفة إىل جانب إغراق الرب والبحر باملواد الكيميائية 
الضارة وامللوثات الربية والبحرية، صحة وســـبل عيـــش املجتمعات األفريقية 

والتنوع البيولوجي للقارة وكوكب األرض.

تلتمـــس اتفاقية باماكو - واالتفاقيات األخرى مثل بـــازل ووايغا¼ - من الدول 
األطراف فيها التعامل مع االتجار غ£ املرشوع بالنفايات بوصفه أفعاًال إجرامية 
òوجب القانون املحيل. ويف الفرتة الحالية يوجد ٢٨ دولة طرف يف اتفاقية باماكو 
التي تحظر است£اد جميع النفايات الخطرة واملشعة إىل أفريقيا، وتحد من نقل 
النفايات عرب الحدود ب� الدول األفريقية وتتحكم فيها، وتحظر جميع عمليات 
إغراق مياه املحيطات واملياه الداخلية بالنفايات الخطرة أو حرق تلك النفايات.

٣.٣ تعزيـــز حÔية أفريقيا مـــن النفايات 
الخطرة 

تتأثـــر مناطق الرصاع يف أفريقيا بشـــكل غ£ متناســـب بالتعدين غ£ املرشوع 
واالتجـــار باملعادن الثمينة. غالبًا ما ترتبط سالســـل التوريد املعدنية يف أفريقيا 
بإســـاءة معاملة األطفال، واالتجار بالبرش، والعمل القرسي، وانتهاكات حقوق 
اإلنسان األخرى.٥٤ ويُعد توفر املعادن الثمينة مصدًرا مربًحا لألموال للج�عات 
اإلجرامية أو املتمردين أو اإلرهابي� البتزاز السلطات أو ع�ل املناجم الحرفي�، 
أو للدفاع عن املناطق من الج�عات املنافسة ومنع السلطات من الوصول إليها.

تحدد الرؤية األفريقية للتعدين (AMV) - وهي إطار للسياسة األفريقية وضعه 
االتحـــاد األفريقي لتحويل قطـــاع املعادن يف أفريقيا إىل التنمية املســـتدامة - 
التدخالت الالزمة لتحســـ� القدرة عىل إدارة قطاع املعادن. ك� تخلق بشـــكل 
حاسم فرًصا للدول األفريقية للتنسيق والتعاون يف معالجة التدفقات املالية غ£ 

املرشوعة ذات الصلة.

٤.٣ التصـــدي الفعـــال للتعدين غـــ� املرشوع 
واالتجار يف املعادن الثمينة

يبـــدو أن االتجار غ£ املرشوع باملمتلكات الثقافيـــة مرتبط باالتجار باملخدرات 
واألســـلحة والعنف وÓويل اإلرهاب٥٥ وغســـل األموال.٥٦ وتعد القطع األثرية 
التاريخيـــة الثمينة واملواقع األثرية واآلثار املوجودة يف أفريقيا معرضة بشـــكل 
خاص لالتجار واالســـتغالل، وبصفة خاصة تلك املوجودة يف مناطق النزاع. يؤكد 
إعالن االتحاد األفريقي لعام ٢٠٢١ بوصفه عام الفنون والثقافة والرتاث وافتتاح 
املتحف األفريقي الكب£ يف عام ٢٠٢١ والقانون النموذجي املنقح القادم لالتحاد 
األفريقي بشأن ح�ية املمتلكات الثقافية والرتاث، عىل حرص القارة عىل تعزيز 

الرتاث الثقايف الغني ألفريقيا والحفاظ عليه. 

٥.٣ تعزيز حÔيـــة املمتلكات الثقافية يف أفريقيا 
من االتجار غ� املرشوع

بن شوسرتباور
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أهدافنا:
تعميق وتوســـيع نطاق عمل املكتب مع الدول األعضاء لتقوية أطر املساءلة 

القانونية واملؤسسية òا يت�ىش مع نتائج آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد، وذلك من خالل االستفادة من االبتكار بشكل أفضل 

وتعزيز أدوار النساء والشباب.

توسيع قاعدة األدلة في� يخص حاالت وقوع الفساد يف جميع أنحاء القارة.

زيادة التعاون مع جميع رشائح املجتمع واالستفادة من الرشاكة مع املكتب 

لتشجيع مشـــاركة املواطن� يف منع ومكافحة الفساد الذي يشمل املجتمع 

املد¼ والقطاع الخاص واملؤسســـات املالية واألوســـاط األكادºية ووسائل 

اإلعالم.

+

حÔيـــة األشـــخاص واملؤسســـات من 
الفساد والجرائم االقتصادية

مجال االستث�ر الرابع.

يف إطـــار دعم جهود الـــدول األعضاء لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة ٥ و١١ و١٦ و١٧ وتطلعات االتحاد األفريقي ١ و٧، ســـنعمل مًعا لح�ية 
األشـــخاص واالقتصادات من الفســـاد والجرºة االقتصادية òا يت�ىش مع املبادئ واألفكار الواردة يف موقف األمم املتحدة املشـــرتك للتصدي للفساد 
العاملي: نحو الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة لعام ٢٠٢١ واسرتشاًدا باإلعالن الذي اعتمدته الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم 

املتحدة لعام ٢٠٢١. ٥٧

١.٤ تحيل املؤسســـات واألفـــراد يف أفريقيا 
بالنزاهة واملساءلة

تواجه األغلبية الســـاحقة من شعوب أفريقيا بشكل مبارش االستغالل املايل من 

خالل الفســـاد واالحتيال والرشوة، ولكنها تتأثر أيًضا بشكل غ£ مبارش باختالس 

األموال العامة. وتعتقد الغالبية العظمى من املواطن� الذين شملهم االستبيان 

املخصص لذلك يف ٣٥ دولة أفريقية أن الفساد يزداد سوًءا.٥٨ وأنه يعيق التنمية 

االقتصادية والنمو الشـــامل، ويحبط التطلعات االقتصادية ملالي� األشخاص يف 

جميع أنحاء املنطقة، ك� يُضعف املؤسســـات، ويقـــوض الثقة، ويهدد العدالة 

وسيادة القانون.

يف الوقت نفسه، شـــهدت العديد من الدول تغي£ًا سياسيًا جذريًا م� أدى إىل 

طي صفحة عقود من الحكم االســـتبدادي وإنشاء مؤسسات دºقراطية جديدة 

وزيادة الضوابط والتوازنات، وذلك من خالل إنشاء املزيد من الهيئات القضائية 

املســـتقلة وهيئات مكافحة الفساد املؤسســـة وفقاً للدستور. حيث توفر هذه 

التحوالت السياســـية أرًضـــا خصبة لتعزيز أع�ل مكافحة الفســـاد يف املنطقة 

ومشاركة امل�رسات الجيدة ب� الدول. وقد تسارعت جهود االتحاد األفريقي يف 

هذا االتجاه، إذ أكَّد بشـــكل متزايد عىل أهمية مكافحة الفســـاد والتدفقات 

املالية غ� املرشوعة.٥٩ حيث إن منع الفســـاد ومكافحته بشكل فعال من شأنه 

تنفيذ خطة التنمية العاملية واألفريقية ويعجل من إÓامها.
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مكتب ا	مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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مقتبس من مؤÓر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (٢٠٢٠) ملعالجة التدفقات املالية غ£ املرشوعة من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا

٢.٤ تعزيز حÔية االقتصـــاد من التدفقات املالية غ� 
املرشوعة وغسل األموال

ال تـــزال التدفقات املالية غ£ املرشوعة Óثل عقبة رئيســـية أمام تحقيق القارة 
لخطة عام ٢٠٣٠. حيث يحد االفتقار إىل البيانات إىل جانب عدم وجود منهجية 
مقبولة عامليًـــا لرصد التدفقات املالية غ£ املرشوعـــة، من الوقوف عىل حجم 
التدفقات املقدرة والسياســـة املطلوبة ملعالجتها. وبالنظر إىل الطبيعة املتعددة 
األبعـــاد والعابرة للحدود الوطنية للتدفقـــات املالية غ£ املرشوعة، فإن املوارد 
املحلية الكب£ة - املكتســـبة بطريقة غ£ مرشوعة واملوجهة إىل الخارج - تشكل 

تحديًا إñائيًا عىل مستوى القارة.

إن وقف تدفق غســـل األموال املرتبط باإلرهاب والجرºة املنظمة والفســـاد 
والجرائم األخرى من شأنه أن يساهم بشـــكل كب£ يف النمو االقتصادي. تعمل 
الدول األفريقية عىل زيادة قدرتها عىل تتبع واســـرتداد األصول املغسولة من 
االتجـــار بالبرش والفســـاد وجرائم الحيـــاة الربية، فضالً عن أنـــواع الجرائم 
األخرى.٦٠ وتســـتخدم هذه األصول املصادرة لدعـــم التنمية، òا يف ذلك جهود 

اإلغاثة من ف�وس كوفيد-١٩. ٦١
توفر األدوات القانونية الدولية الحالية إطاًرا عامليًا شـــامالً لتعزيز التداب£ التي 
تتخذهـــا أفريقيا ملكافحة التدفقات املالية غ£ املرشوعة، òا يف ذلك: اســـرتداد 
األصـــول، وتعزيز اإلنفاذ والتداب£ الوقائية املتعلقة بغســـل األموال، ومكافحة 

Óويل اإلرهاب.

٣.٤ اسرتداد األصول التي تم الحصول عليها بطرق غ� 
مرشوعة وإعادتها

من املسلَّم به عىل نطاق واســـع أن التدفقات املالية غ£ املرشوعة تلعب دوًرا 
مهً� يف اســـتنزاف اإليرادات املالية للدول األفريقية. وتشدد خطة عمل أديس 
أبابـــا لتمويل التنمية عىل الحاجة إىل إعـــادة األصول املرسوقة من أجل تعزيز 
قاعـــدة املوارد املحلية للدول األفريقية لتمويل خطة التنمية املســـتدامة لعام 
٢٠٣٠. ك� يدعو إعالن االتحاد األفريقي بشـــأن العام األفريقي ملكافحة الفساد 
(٢٠١٨) إىل االســـرتداد الفعال لألموال وإعادة األصول املرسوقة إىل أفريقيا مع 

االحرتام الواجب لسيادة الدول األفريقية األعضاء وملصالحها املحلية.

ويف الوقت نفســـه، تواجه أفريقيـــا العديد من التحديـــات يف إعادة األصول 
املرسوقة إىل الوطن حيث توجد فجوة واسعة ب� مستويات األصول املجمدة أو 
املصادرة وتلـــك التي أُعيدت. ويفتقر العديد مـــن العامل� يف هذا املجال إىل 
الخربة الالزمة الســـرتداد األصول ومصادرتها وإنفاذ التدابـــ£ ضدها ومقاضاة 
املســـؤول�. وÓاشيًا مع املوقف املوحد لالتحاد األفريقي بشأن اسرتداد األصول، 
فهناك حاجة إىل وجود مؤسســـات فعالة وخاضعة للمساءلة وتتسم بالشفافية 

للتصدي بفاعلية للفساد وترسيع إعادة األصول املرسوقة من القارة.

أهدافنا:

تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل التصدي بشكل أفضل للتدفقات املالية غ£ 
املرشوعة وتقديرها وتطوير االســـتجابات ملواجهتها من خالل تحس� جمع 

البيانات وتجميع اإلحصاءات ذات الصلة. 

تكثيـــف الجهود مع الدول األعضاء لتقويض أنشـــطة غســـل األموال التي 
Óارسها ج�عات الجرºة املنظمة، وتوسيع نطاق الُنُهج القا?ة عىل االبتكار 

والتكنولوجيا.

أهدافنا:

أنشطة غ� منتجة:فئات التدفقات املالية غ£ املرشوع

األنشطة اإلنتاجية

الرضائب وامل�رسات 
التجارية غ£ املرشوعة

فساد

امل�رسات الرضيبية 
والتجارية غ£ 

القانونية

امل�رسات الرضيبية 
غ£ املرشوعة 

األخرى

التدفقات املالية
الغ� مرشوعة

انشطة الرسقة أسواق غ£ رشعية
وÓويل اإلرهاب

تعزيز الشـــبكات القانونية الوطنية واإلقليمية واملؤسسات الرقابية والبنية 
التحتية للبحوث والبيانات وآليات الشفافية، دعً� السرتداد األصول املرسوقة 
بشـــكل فعال وإعادتها عىل الفور بالرشاكة مع الدول األعضاء واملؤسسات 

املالية.

تيس£ آليات زيادة التعاون ب� الدول األعضاء يف اسرتداد األصول التي ُحصل 
عليها بطريقة غ£ مرشوعة، مع الرتكيز عىل التعاون في� ب� بلدان الجنوب 

والسعي إىل اسرتداد األصول وإعادتها òزيد من الفاعلية والكفاءة.
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تلعب ســـلطات إنفاذ القانون دوًرا حاســـً� يف املراحل املبكرة يف نظم العدالة 

الجنائية، òا يف ذلك: إنفاذ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، ومنع الجرºة، 

وكشـــف الجرائم والتحقيق فيها، وح�ية املواطن� واملمتلكات، واالســـتجابة 

للضحايا.

وتعـــد مرشوعية أداء مســـؤويل إنفاذ القانون وثقة العامة بهم عامًال رئيســـيًا 

للتصدي ألي شـــكل من أشـــكال الجرºة. وºكن أن تـــؤدي عمليات اإلرشاف 

الداخلية والخارجية واملساءلة والنزاهة الفعالة وكذلك تطوير املهارات للتعامل 

مع املواطن� والرشائح املجتمعية املتنوعة، إىل تعزيز الشـــفافية وكســـب ثقة 

العامـــة. ºكن لألنظمة البديلة للرشطة التي تعتمـــد عىل الحلول املحلية التي 

تشـــمل املجتمع بأرسه أن تساعد يف تسهيل الت�ســـك االجت�عي يف املناطق 

الحرضية. ك� ºكن معالجة قضايا األمن املشـــرتكة بشـــكل شـــامل من خالل 

التعاون ب� أجهزة إنفاذ القانون التقليديـــة ومجموعة من الجهات الحكومية 

وغ£ الحكومية.

وال تزال املرأة حتى اآلن ممثلة Óثيًال قارصاً يف مؤسســـات إنفاذ القانون واألمن 

والعدالة وهياكل الحوكمة العاملية واإلقليمية والوطنية، وال يجري Óكينها لوضع 

أطر تتعلق بدورها يف هذه املؤسسات. وهناك حاجة لتحقيق مشاركة متساوية 

جعل نظم العدالة الجنائية أكÉ فاعلية 
وقابلية للمساءلة

مجال االستث�ر الخامس.

يف إطار دعم جهود الدول األعضاء لتحقيق هديف التنمية املستدامة ٥ و١٦ وتطلعات االتحاد األفريقي، سيعمل املكتب مع تلك الدول ملنع الجرºة وتعزيز 
إدارة الحدود واستجابات العدالة الجنائية من خالل سياسات وبرامج حقوق اإلنسان القا?ة عىل األدلة. ك� سيتم دعم الدول األعضاء لض�ن أن تكون 
نظم العدالة الجنائية لديها عادلة وفعالة وقابلة للمساءلة من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع األشخاص املتصل� بها، òا يف ذلك الفئات األك¾ 

عرضة للخطر.

١.٥ تحســـ� إنفاذ القانـــون والتعاون عرب 
الحدود يف أفريقيا

للمـــرأة يف هذه املجـــاالت، حتى تتمكن من التأث£ بصـــورة مجدية عىل صنع 

السياسات واملساهمة يف وضع الحلول. عالوة عىل ذلك، لù تكون املرأة خاضعة 

للمســـاءلة ومشـــمولة يجب عىل قطاعي األمن والعدالة االعرتاف بدور النساء 

والفتيات وض�ن إدماجهن يف مؤسسات األمن والعدالة وعمليات صنع القرار. 

وتحتاج السلطات إىل قوة عاملة ذات مهارات عالية ومتنوعة ومدربة، وأساليب 

فعالة إلجراء املقابالت مع الشـــهود واملشـــتبه بهم، وقدرات الطب الرشعي، 

وإدارة األدلة. ويعد التعاون ب� الوكاالت وجمع املعلومات االستخبارية وأنظمة 

التحليل وتبادل املعلومات رضوريًا لتقيص الحالة بشكل قوي. ك� يعد التعاون 

عرب الحـــدود أمرًا رضوريًا ملنع ومكافحة االتجار باملخدرات واألســـلحة النارية 

واملوارد الطبيعية، وكذلك االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين. 

ك� تتصـــدى العديد من الدول األفريقية لهـــذه التحديات املعقدة من خالل 

اتخاذ تداب£ التعاون الفعالة التي تعتمد عىل التنسيق ب� بلدان املنشأ والعبور 

واملقصد م� أدى إىل تحســـ� تداب£ التعاون عرب الحدود، التي تشـــمل إدارة 

الحدود اســـتناداً إىل املعلومات االســـتخبارية وتحديد س�ت الركاب والبضائع 

للسيطرة عىل الط£ان والنقل البحري والسفر الربي. فعندما تكون الحدود سهلة 

االخرتاق أو عندما يكون املجال البحري واســـًعا، فإن املبـــادرات مثل مكاتب 

االتصال الحدودية وفرق العمل املشـــرتكة يف املطارات ووحدات مراقبة املوانئ 

ونظام التوعية باملجال البحري تكون فعالة بشـــكل خاص يف تعطيل شـــبكات 

الجرºة املنظمة عرب الحدود والقا?� عليها.

أهدافنا:

دعم مؤسســـات إنفاذ القانون الجوية والربية والبحرية باســـتخدام أحدث 

األساليب التي تعطي األولوية للنزاهة والفاعلية وتعزز اإلدماج.

دعم مؤسســـات إنفاذ القانون لتعزيز أع�ل الرشطة املوجهة نحو املشكالت 

واملجتمع للتصدي بشـــكل اســـتباقي لســـالمة وأمن املواطن�، ال سي� يف 

سياقات التوسع الحرضي الرسيع.

تعزيز إمكانات الدول األعضاء وطرق تصديها للجرºة والفســـاد من خالل 

تطوير أنظمة العدالة الجنائية ودمج حلول "املدن الذكية" التكنولوجية لبناء 

هياكل إدارة محلية مرنة.

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة، آالن غيشيغي
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٢.٥ تعزيز إمكانية لجوء الجميع إىل القضاء 
دون �ييز

أهدافنا:

زيادة الدعم املقدم إىل الدول األعضاء لتعزيز وصول املساعدة القانونية ملن 

هم يف حاجة إليها - وال سي� الفئات األك¾ عرضة للخطر ومستحقي الحقوق 

املحددة واالحتياجات الخاصة يف نظام العدالة الجنائية، مثل: املحتجزين يف 

مرحلة ما قبل املحاكمة، والســـجينات، وضحايا العنـــف القائم عىل النوع 

االجت�عي.

دعم الدول األعضاء بالرشاكة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظ�ت اإلقليمية 

واملجتمـــع املد¼ لتعزيـــز أنظمة قضاء األحـــداث املتخصصة لدعم حقوق 

األطفال وض�ن خدمتهم وح�يتهم بشـــكل أفضـــل يف جميع مراحل إقامة 

العدل، òا يت�ىش مع املعاي£ والقواعد الدولية.

ح�ية ضحايا الجرºة ومســـاعدتهم مـــن خالل تقديم الحلـــول الوطنية 

واإلقليمية املســـتدامة التي تعتمد عىل الرشاكات املربمة مع املنظ�ت التي 

تركز عىل الضحايا والجهات الفاعلة األخرى يف املجتمع املد¼.

من األهمية òـــكان توف£ الح�ية الكاملة لحقـــوق املتهم� واملحكوم عليهم 

ومعاملتهـــم اإلنســـانية أثناء اإلجـــراءات الجنائية وبعدهـــا وح�ية الضحايا 

املترضريـــن من الجرºة ومســـاعدتهم، مع ض�ن احرتام حقـــوق واحتياجات 

الفئات الخاصة لتحقيق املساواة. حيث تعا¼ النساء واألطفال والشباب والفئات 

األشـــد فقرًا من عدم التوجيه والتعريف بإمكانية الحصول عىل املوارد التي من 

شـــأنها أن تسمح لهم بامل�رســـة الكاملة لحقوقهم يف سياق اتصالهم òنظومة 

العدالة الجنائية، سواء بوصفهم ضحايا أو متهم�. تُعد الُنُهج التي تراعي منظور 

الجنس� وتركز بشـــكل خاص عىل مساعدة الفئات األك¾ ضعًفا، من األولويات 

الالزمة إلصالح العدالة الجنائية بشـــكل فعال. ويجب أن تحرتم األنظمة، خالل 

مســـار منظومة العدالة الجنائية، حقوق اإلنســـان ورفاهية جميع األشـــخاص 

املتصل� بتلك املنظومـــة مع إعادة تأهيل املحكوم عليهـــم وإعادة إدماجهم 

بوصفها أهدافًا رئيسية.

لقد أحرزت أفريقيا تقدًما كب£ًا خالل السنوات األخ£ة يف تعزيز سيادة القانون 

وفاعلية نظـــم العدالة الجنائية وقابليتها للمســـاءلة. حيث بذلت العديد من 

الدول األفريقية جهوًدا لتعزيز الوصول إىل العدالة لح�ية حقوق الفئات األشد 

فقرًا واألك¾ عرضة للخطر وأولئك الذين تخلفوا عن الركب. ويفيد تقرير شؤون 

الحكـــم يف أفريقيا لعام ٢٠١٩ الصادر عن مؤسســـة "مو إبراهيم" إنه منذ عام 

٢٠١٤، تحســـنت أفريقيا يف جميع تداب� ســـيادة القانون.٦٢ ويف املتوســـط، 

يستطيع املواطنون الوصول إىل العدالة بشـــكل أك¾ فاعلية وأمانًا ك� أضحت 

املؤسسات القضائية أك¾ اســـتقاللية وعملياتها أك¾ شفافية. وقد حققت بعض 

الدول عىل وجه الخصوص نتائج جيدة يف مؤرشات سيادة القانون والوصول إىل 

العدالة والثقـــة يف املحاكم. ومع ذلك، تواجه الدول التي تعيش حالة رصاع أو 
الخارجة من الرصاع تحديات أكرب يف توف� الوصول إىل العدالة ملواطنيها.٦٣

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجرºة
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أهدافنا:

تعزيز نزاهة القضاء ومرشوعية أداء أجهـــزة االدعاء، وتزويد القا?� عليها 
باملهـــارات وقواعد املعرفة وآليـــات تبادل املعلومـــات املطلوبة للدعاوى 

الجنائية املعقدة.

دعم خدمات أجهزة اإلدعـــاء والجهاز القضا# واملحاكم للحد من اإليذاءات 
الثانوية، والتصدي بشـــكل أك¾ فاعلية للعنف القائم عىل النوع االجت�عي 

وتعزيز التداب£ غ£ االحتجازية املراعية ملنظور الجنس�.

تعزيز الشـــبكات القاريـــة واإلقليمية والوطنية لتحســـ� تبادل املعلومات 
وأفضل امل�رسات واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل.

أهدافنا:

تعزيز املعاي£ الدولية واإلقليمية لض�ن وجود آليات احتجاز آمنة وإنسانية 
ومراعية لخصوصيـــة االحتجاز القائم عىل نوع الجنـــس وتهدف إىل إعادة 

تأهيل املتهم� وإعادة إدماجهم يف املجتمع وÓكينهم اقتصاديًا.

دعم الدول األعضاء لتوفـــ£ إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية القا?ة 
عىل األدلة بشـــكل مستمر لجميع األشخاص املتصل� بنظام العدالة الجنائية 
منذ لحظة اإليقاف والضبط ووصوًال إىل إجراءات ما بعد اإلفراج، وتشـــمل 
تلك الخدمات: عالج اضطرابات تعاطي املخدرات، والوقاية من ف£وس نقص 

املناعة البرشية/ اإليدز وعالجه ورعاية مرضاه.

مســـاعدة الدول األعضاء يف تعزيز العدالة التصالحية وتقديم بدائل للحبس 
وقرص التداب£ السالبة للحرية عىل أن تكون املالذ األخ£ للعقاب، عن طريق 
تعزيز قدرتها عىل تطبيق التداب£ غ£ االحتجازية يف الحاالت املناســـبة ويف 

جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية.

تقوية القدرات واالســـتجابات واالســـرتاتيجيات التـــي تتعامل مع األطفال 
املخالف� للقانون òا يتـــ�ىش مع املعاي£ الدولية ومع مبدأ عدم اللجوء إىل 

حرمان األطفال من حريتهم إال كحل أخ£ وألقرص فرتة زمنية مناسبة.

٣.٥ جعل أنظمة العدالـــة يف أفريقيا قابلة 
للمساءلة وفعالة ومستقلة

يتمتـــع العديد من أنظمـــة العدالة الجنائية يف أفريقيـــا بقدرة محدودة عىل 
محاسبة املتهم�، وقد تؤدي االستجابات غ£ املال?ة من قبل مؤسسات العدالة 
أو املســـؤول� املختص� إىل حدوث إيذاءات ثانوية. حيـــث تتطلب املالحقة 
القضائيـــة الفعالة للجرائم املنظمة تكثيف االتصـــاالت وتبادل املعلومات ب� 
أجهزة اإلدعاء يف الدول املعنية والســـلطات املركزية ذات الصلة وجهات إنفاذ 
القانون األخرى. وتعـــد نزاهة القضاء وآليات التعـــاون القضا# من املكونات 

األساسية للتحقيق الجنا# الفعال عرب الحدود وسيادة القانون القوية.

Óثل ثقة العامة يف مؤسسات قطاع العدالة القوية والفعالة عامًال رئيسيًا لض�ن 
اإلدارة السليمة والتنمية املســـتدامة. وتعد آليات التعاون الدويل الفعالة أمرًا 
حيويًا لقطاع العدالة لتقديم مرتكبي الجرائم املنظمة عرب الحدود واإلرهاب إىل 

العدالة بطريقة عادلة تتسم بالشفافية ويف الوقت املناسب.

٤.٥ تبني نُُهج إعادة التأهيل إلدارة 
السجون

يعا¼ قطاع العدالة بشكل رئييس ومستمر من مشكلة تزايد عدد نزالء السجون 
واألعبـــاء املالية واالجت�عية الناجمة التي تؤثر عىل القارة. حيث تواجه العديد 
من السجون يف أفريقيا خطر وجود السجناء الضعفاء - وخاصًة الشباب - الذين 
يتجهون إىل ارتكاب الجرائم األكـــ¾ خطورة، مثل: التطرف العنيف. عالوة عىل 
ذلك، تعا¼ السجون من قصوٍر يف تلبية احتياجات السجينات بالكامل م� يؤثر 
ســـلبًا عىل كفاءة إدارة الســـجون وعملياتها. وºكن تحقيق املزيد من السالمة 
العامة إىل جانب الحفاظ عىل املعاملة اإلنسانية لنزالء السجون وإعادة تأهيلهم 
وإعادة إدماجهم من خالل تحســـ� سياســـات إصدار األحكام، والتشجيع عىل 
إيجاد بدائل للحبس - متى يكون ذلك مناسبًا - وإعداد القضايا بفاعلية، وتقديم 

الدعم للسجناء بعد اإلفراج عنهم.

وعىل النحو الذي تب� خـــالل فرتة تفيش جائحة كوفيد-١٩ يف العاÛ، فقد كان 
النزالء يف الســـجون املكتظة واألماكن املغلقة أكـــÉ عرضة لإلصابة بالف�وس. 
ولذلك يجب توصيل خدمات الرعاية الصحية إىل أنظمة العدالة الجنائية للحد 
من انتشـــار الجرºة بشـــكل فعال ومستدام، وتشـــمل تلك الخدمات: عالج 
اضطرابات تعاطي املخدرات، والوقاية من ف£وس نقص املناعة البرشية/ اإليدز 
وعالجه ورعاية مرضـــاه، وتقديم خدمات الصحة النفســـية، وتطبيق التداب£ 
االحرتازية للوقاية من اإلصابة بف£وس كوفيد-١٩. ك� أدت أزمة كوفيد-١٩ إىل 
اتخـــاذ إجراءات طارئة للتخفيف من االزدحام داخل مرافق االحتجاز. ففي عام 
٢٠٢٠، شـــهدت أفريقيا أمثلة عىل امل�رســـات الجيدة املتبعة يف تطبيق خطط 
اإلفراج عن السجناء يف حاالت الطوارئ òا يت�ىش مع املبادئ التي تضع الضحايا 
وحقوق اإلنســـان عىل رأس أولوياتها. حيث دعـــا مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجرºة بالتعاون مع رشكاء األمم املتحدة إىل اإلفراج عن الســـجناء 
يف حاالت الطـــوارئ وقدم املكتب الدعم يف تنفيذ ذلك املســـعى لتقليل عدد 
النزالء يف الســـجون واألماكن املغلقة األخرى، ودعـــم كذلك الجهود الرامية إىل 

إضفاء الطابع املؤسيس عىل التداب£ غ£ االحتجازية يف الحاالت املناسبة.

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة

٢٣



٢٤

ورشة عمل للتدريب املهني عىل صناعة األحذية. جزء من "مرشوع الفرصة الثانية إلعادة تأهيل 
ودمج األطفال املخالف� للقانون" بالرشاكة مع وزارة التضامن االجت�عي òؤسسة األحداث يف املرج 

بالقاهرة مرص.

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة، يوسف السباعي، فادي سم£ ومهند دياب



العوامل املساعدة 
عىل التغي�

إقامة رشاكات قوية
سعيًا من املكتب إىل تحقيق طموحات هذه الرؤية، فإنه ملتزم بأداء دور عميق يف تسهيل العالقات ب� الرشكاء والشبكات وتنظيمها وإيصالها ببعضها 
البعض. يجري توسيع نطاق االلتزامات والرشاكات املتعددة األطراف من أجل وضع طرق استجابة مبتكرة ومختلفة للتصدي للجرائم املنظمة واإلرهاب 
والفساد تهدف إىل تطبيق اإلدارة الشاملة وتحس� إدارة الرصاعات ومنع العنف. وسيتعاون املكتب تعاونًا وثيًقا مع اإلتحاد األفريقي والدول األعضاء به 
واملنظ�ت شبه اإلقليمية والدولية، مثل: رشكاء األمم املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية، والجهات املانحة لتعزيز السالم واألمن، فضالً عن دعم تفعيل 
أطر عمل االتحاد األفريقي ومبادراته وقراراته ذات الصلة. واعرتافًا بالتحدي الكب£ الذي ºثله اإلرهاب يف أفريقيا، يواصل مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات والجرºة تعاونه الوثيق مع مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب والكيانات املعنية األخرى املشاركة يف اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنسيق 
مكافحة اإلرهاب. ك� يعمل املكتب بشكل وثيق مع إدار2 عمليات السالم والشؤون السياسية وبناء السالم التابع� لألمم املتحدة لتعزيز السلم واألمن 

يف عمليات السالم وسياقات بنائه يف جميع أنحاء أفريقيا.

يلتزم املكتب بتقديم خرباته وقدراته إىل الدول األعضاء يف أفريقيا التي تطلب الدعم، وإىل املناطق التي Ý يصل إليها بعد. ويف إطار دعم إصالحات نظام 
األمم املتحدة اإلñا# وبوصفه رشيًكا يف الفريق القطري لألمم املتحدة، سيقدم املكتب املزيد من أنشطته من خالل برامج األمم املتحدة املشرتكة وعن 

طريق اتباع نهج مت�سك عىل مستوى املنظومة يف سبيل الدعم املبارش لألهداف اإلñائية للدول.

يتعاون املكتب كذلك مع القطاع الخاص يف أفريقيا ومجتمعات املغرتب� يف أفريقيا، والذين من شأنه� أن يلعبا دوًرا حيويًا يف دعم أهداف هذه الرؤية. 
ك� Óثل الرشاكات املربمة مع املجتمع املد¼ واألوساط األكادºية عامًال حاسً� يف تطوير املشاركة املطلوبة من جانب الجهات املعنية املتعددة، وكذلك 
يف زيادة الشفافية واملساءلة واإلدماج يف تصميم الربامج وتنفيذها. وسيكثف املكتب التعاون مع املؤثرين الرئيسي� ملنع العنف والفساد والحد من الوصم 

والتمييز.

أخ£ًا، يعمل املكتب عىل تقوية الرشاكات املربمة مع قاعدة الجهات املانحة لديه وتنويعها وتكثيفها ملواجهة التحديات العاملية العديدة واملعقدة املتعلقة 
باملخدرات والجرائم املنظمة عرب الوطنية يف أفريقيا، وذلك بهدف الحصول عىل املزيد من التمويل لتنفيذ األنشطة الداعمة لهذه الرؤية ولطموحات 

املكتب.

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة
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تعزيز دور املرأة
 يكفل املكتب من خالل تدخالته (مبادراته وأنشطته) – املراعية للنوع االجت�عي - أن تستفيد الربامج من وجهات نظر جميع الهويات، إذ تتمتع املرأة 
بوجودها يف موضع فريد ºكنها من أن تكون عامالً فعاالً للتغي£. إال أن قدراتها عىل املســـاعدة يف حل القضايا واالبتكار ال يتم اإلســـتفادة منها عىل نحو 
كاف. وســـيعمل املكتب عىل إيجاد فرص جديدة ملواصلة العمل مع املرأة األفريقية ووضعها يف صميم هذا االســـتث�ر من أجل تحقيق التغي£ الجذري. 
وســـيبذل املكتب قصارى الجهد للحد من إقصاء النســـاء والفتيات في� يتعلق بتويل عدد من املناصب يف نظام العدالة الجنائية - ال سي� يف مجال إنفاذ 

القانون- والحد من تهميش النساء الضحايا والنساء الال2 يرتك3 الجرائم.

وتقديرًا للدور املحوري الذي تلعبه املرأة يف منع العنف وحل النزاعات وحفظ السالم، فسوف تُنشأ فرص جديدة تعزز مشاركة املرأة وتوليها املسؤوليات 
القيادية وتعزيز إمكانية وصولها إىل العدالة. وســـيتعاون املكتب مع منظ�ت املجتمع املد¼ واملجتمعات املحلية، وسوف يدعم الجهود الشعبية لتمك� 
النســـاء والفتيات من مواجهة التمييز ب� الجنســـ�. ك� سيدعم الدول األعضاء لتحســـ� القدرات يف جميع مراحل أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بها 
ملكافحة العنف ضد النســـاء والفتيات، ومواجهة النمطية، والتمييز ب� الجنســـ� والتحيز الثقايف، وÓك� النســـاء والفتيات من نزيالت السجون وأماكن 

االحتجاز من الحصول عىل الخدمات الصحية.

�ك� األطفال والشباب
يعد Óك� األطفال والشـــباب من املحاور األساســـية يف عملية التغي£ الجذري، وهو حجر الزاوية يف كيفية تحقيق القارة لطموحات هذه الرؤية. حيث 
سيقوم املكتب بدعم وضع االسرتاتيجيات والسياسات التي تُبنى عىل آراء الشباب وتستن£ بها، مع دمج األبعاد التي تعزز اإلنصاف واملساواة ب� الجنس� 
بحيـــث تتصدى عىل نحو أك¾ فعالية لألعراف والقوالب النمطية االجت�عية والثقافية الضارة والقا?ة عىل نوع الجنس. وستشـــجع هذه الُنُهج النســـاء 
والفتيات عىل التعب£ عن آرائهن، وستدفع الرجال واألوالد يف املقابل إىل التخيل عن تلك القوالب واالتجاه إىل إقامة العالقات الصحية املبنية عىل االحرتام 

املتبادل ب� الطرف�.

وســـوف يؤدي Óك� الشباب، يف ظل األوضاع الهشـــة وحاالت النزاعات وما بعدها، وإرشاكهم بوصفهم عوامل تغي£ للتصدي للجرºة املنظمة واإلرهاب 
والفساد وبناء القدرات الج�عية والفردية للمواجهة واملساعدة يف الحد من أسباب الرصاع العنيف. حيث سيدعم املكتب الدول األعضاء لبناء االستجابات 

التي ترفع من معدل مشاركة الشباب يف مجال منع انتشار املخدرات والجرºة املنظمة واإلرهاب والفساد ومكافحة تلك الجرائم.

وســـيتعاون املكتب بشكل وثيق مع املنظ�ت املحلية التي يقودها الشباب ومنظ�ت شباب املهجر واملنظ�ت التطوعية املوجهة للشباب، مثل: برنامج 
متطوعي األمم املتحدة، وبرنامج املتطوع� الشـــباب لالتحاد األفريقي، وبرنامج جيل بال حدود. ســـتمكن الروابط القوية للمكتب مع شباب أفريقيا من 
اســـتيعاب التحديات التي يواجهونها بشـــكل أفضل، حيث سيلتزم املكتب بوضع برامج تستمر لعرش ســـنوات تستهدف األطفال والشباب وتدمجهم يف 

املجتمع وÓّكنهم، ال سي� ذوي الهمم واألك¾ ضعًفا واملعرض� للخطر أو اإلقصاء أو التمييز.
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إعطاء األولوية للوقاية
 يعمل املكتب عىل زيادة مقدار الدعم الذي يقدمه إىل الدول األعضاء في� يخص قدرات الوقاية من أجل معالجة العوامل واملسببات املتعلقة باملخدرات 

والجرºة املنظمة عرب الحدود واإلرهاب والفساد وغسل األموال.

 ويدرك املكتب أن الوقاية الفعالة تتطلب تقديم استجابات من قطاعات متعددة عىل مستوى الفرد واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل. سيجري توسيع 
نطاق اسرتاتيجيات الوقاية القا?ة عىل الشواهد واألدلة لدعم وبناء قدرة املجتمعات واملؤسسات والفئات املعرضة للخطر والضعيفة عىل الصمود. سيضع 
املكتب يف أولوياته زيادة التعاون مع املنظ�ت األهلية والدينية واملؤثرين األساســـي� (مثل: العائالت، واألطفال، والشباب واملجموعات الفرعية وزع�ئها 

الديني� والتقليدي�، وقادة الشعوب األصلية)، مع االستمرار يف التعاون مع املدارس واملؤسسات األكادºية ووسائل اإلعالم.

ترك أثر يقوده االبتكار
ســـيجد املكتب حلوًال أك¾ فاعلية وسينفذ الُنُهج املبتكرة ملســـاندة القارة يف تصديها للتهديدات املتعلقة باملخدرات والجرائم والعنف واإلرهاب والفساد 
وغســـل األموال، وح�يتها من تلك التهديدات. حيث حظي التغ£ التكنولوجي الرسيع الذي يتصدى للتحديات االقتصادية واالجت�عية والبيئية يف جميع 
أنحاء القارة باحتفاء وترحيب كب£ين. ويتيح استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية للدول األعضاء فرًصا ملكافحة الجرºة واملخدرات. وسيوظف املكتب 
الُنُهج القا?ة عىل االبتكار التي تستخدم العلوم والتكنولوجيا والوسائل الرقمية يف برامجه لتعزيز حجم التأث£، وذلك من خالل إبرام رشاكة مع القطاعات 

الخاصة والعلمية واألكادºية ومؤسسات املجتمع املد¼ الحيوية يف أفريقيا.

القضاء عىل التمييز والوصم
 يدرك املكتب أن الوصم والتمييز وانتهاك حقوق اإلنسان أمور تعوق وصول األفراد إىل الخدمات التي هم بأمس الحاجة إليها.

غالبًا ما تشـــكل عائًقا رئيسيًا أمام السياســـات الوطنية الفعالة ملكافحة املخدرات ومنع وقوع الجرºة واستجابات نظام العدالة الجنائية. ويلتزم املكتب 
بتوظيف برامجه وسياساته ودعمها وتنفيذها للحد من التمييز الذي يواجهه األشخاص املعرضون للوصم يف القارة.

ســـيدعم املكتب الدول األعضاء يف تهيئة بيئات اجت�عية وقانونية متاحة لألفراد لتقديم الخدمات الفعالة والعادلة استجابًة الحتياجاتهم. وسوف يعمل 
مع املؤسسات للوقوف عىل كيفية تطور ظاهرة الوصم وانتشارها عرب البيئات املتنوعة، وتحديد املجموعات األك¾ تأثرًا بها، م� ºكنه من دعم االستجابات 
املصممة خصيًصا لض�ن مواجهة التمييز والوصم. وســـيدعم املكتب كذلك املؤسســـات واملجتمع املد¼ ووســـائل اإلعالم لتوفـــ£ املعلومات والتعليم 

واالتصاالت التي توجه الرسائل الدقيقة املستندة إىل العلم والقا?ة عىل حقوق اإلنسان، والتي تتصدى للروايات الكاذبة والتمييزية.
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والدعائم  أولوياته   ٢٠٣٠ لعام  ألفريقيا  اإلسرتاتيجية  املكتب  رؤية  تحدد 
الالزمة للتغي£ الجذري واملستدام لدعم أفريقيا بشكل أفضل نحو تحس� 
سبل السالمة والتصدي للمخدرات والجرºة املنظمة واإلرهاب والفساد 
جميع  مع  التشاور  إىل  ذلك  ويرجع  املرشوعة،  غ£  املالية  والتدفقات 
األجهزة واملؤسسات املعنية، وهو أمر غ£ مسبوق ملكتب األمم املتحدة 
املعني باملخدرات والجرºة م� يدل عىل وجود موجة كب£ة من الدعم 
أك¾  بشكل  بالعمل  للمكتب  سيسمح  الذي  الطموح  التغي£  إلحداث 
رؤية  وتحدد   .٢٠٣٠ عام  خطة  لتحقيق  أفريقيا  مع  بالتنسيق  فاعلية 
املكتب عزمه عىل إقامة الرشاكات والتمك� واإلرشاك والتضم� واالبتكار 

والتعليم من أجل الوصول ألفريقيا التي نصبو إليها جميًعا.

غ£  تحول  حقبة  إطالق  عىل  بالقدرة   ٢٠٣٠ لعام  املكتب  رؤية  تتمتع 
مسبوقة تتطلب التحول إىل استخدام الُنُهج الجديدة واملبتكرة òا يت�ىش 
مع اسرتاتيجية مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر�ة ٢٠٢١ - 
٢٠٢٥، وسيحتاج تحقيق ذلك جهوًدا متضافرة عرب املنظمة، سواء يف املقر 

الرئييس للمكتب أو عىل املستوى امليدا¼.

والجرºة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مبادرات  تستجيب 
يف  والناشئة  الجديدة  والتحديات  لالحتياجات  شامل  بشكل  الجديدة 
تعبئة  تتطلب  الفريدة. حيث  املكتب  وخربات  بوالية  املدعومة  أفريقيا، 

Óثل دولًة عضًوا أو منظمًة إقليميًة يف أفريقيا وتريد التعاون معنا

مواطًنا وتريد أن تدعم رسائل املكتب وتنضم إليه يف تحقيق طموحاته

إحدى منظ�ت املجتمع املد¼ أو املؤثرين الرئيسي� الذين يريدون إحداث التغي£ املقرتح

كيانًا تابًعا لألمم املتحدة أو منظمًة دوليًة أخرى ترغب يف تطوير الربامج املتكاملة وتنفيذها مع املكتب

 

مؤسسًة ماليًة أو منظمًة أو دولًة عضًوا ترغب يف تقديم الدعم عىل املستوى الكيل للدول يف أفريقيا، ويف حاجٍة إىل املساندة يف إدارة هذا 

األمر واإلرشاف عليه

مركزًا فكريًا أو مدرسًة أو مؤسسًة أكادºيًة ترغب يف االتصال والتواصل للمساعدة يف تحويل النظرية إىل واقع

مؤسسات لديها موارد للتمويل ترغب يف دعم هذه الرؤية

unodc-africa@un.org :¼يرجى التواصل مع املكتب عرب الربيد اإللكرتو

املوارد املالية الالزمة لتفعيل رؤية املكتب Óويًال كب£ًا من مجموعة واسعة 
املبادرات  والدويل. وتضيف  واإلقليمي  املحيل  املستوى  املصادر عىل  من 
املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  الحالية  للربامج  قيمة  للتمويل  القابلة 
باملخدرات والجرºة، وتستجيب للثغرات الحرجة وÓثل التزاًما من املكتب 
بربامج األمم املتحدة املشرتكة للتأث£ بشكل متزايد وتحقيق النتائج بشكل 
أفضل يف جميع مجاالت االستث�ر الخمسة وأولويات كل منها. وس£اجع 
الذي  االتجاه  لتقييم  بعناية  املكتب كل سنت� وحتى عام ٢٠٣٠، رؤيته 
أهداف  تحقيق  موعد  حتى  مطلوبًا  يزال  ال  الذي  والتقدم  إليه،  يسعى 

التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠.

الوثيقة بتوجيه نداء للجميع من أجل دفع عجلة  ويختتم املكتب هذه 
التنمية املستدامة بحلول عام ٢٠٣٠: حيث  التغي£ نحو تحقيق أهداف 
يتواصل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة مع الحكومات 
واملنظ�ت والخرباء واملؤسسات واألشخاص من جميع أنحاء أفريقيا وحول 
املخدرات  ملكافحة  تفعيلها  يف  واملساعدة  التغي£  عوامل  لتوحيد   Ýالعا
غ£  املالية  والتدفقات  والفساد  والعنف  واإلرهاب  املنظمة  والجرºة 
املرشوعة. فإذا كنت تشعر أنه ºكنك املساهمة يف تحقيق التغي£ات التي 

يسعى املكتب إليها، يُرجى املشاركة.
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"أفريقيا تحتاج منا عمل أكÉ من املعتاد. واألهم من ذلك، 
أن أفريقيا تستحق املزيد."

املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرºة غادة فتحي وايل،
لقاء مع املجموعة األفريقية، فيينا، ٢٧ فرباير ٢٠٢٠

٣٢

United Nations; World Bank, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Con�ict, 2018.

United Nations O�ce on Drugs and Crime; International Network of People Who Use Drugs; Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; United Nations 
Development Programme; United Nations Population Fund; World Health Organization; United States Agency for International Development. Implement-
ing comprehensive HIV and HCV programmes with people who inject drugs: practical guidance for collaborative interventions, 2017.

International Narcotics Control Board (INCB), Availability of Internationally Controlled Drugs: Ensuring Adequate Access for Medical and Scienti�c Purposes, 
2016.

World Health Organization (WHO), “1 in 10 medical products in developing countries is substandard or falsi�ed”, News Release, 28 November 2017, 
accessed online at https://www.who.int/ar/news/item/10-03-1439-1-in-10-medical-products-in-developing-countries-is-substandard-or-falsi�ed

United Nations O�ce on Drugs and Crime, Report on COVID-19 related Tra�cking of Medical Products as a Threat to Public Health, 2020.

Goldstein Market Intelligence, African Pharmaceutical Market Analysis by Therapeutic Class, by Drug Categories, by Inhalants, by Anabolic Steroids & by 
Region with COVID-19 Impact: Forecast Period 2017-2030, 2020.

Obonyo, Raphael “African youth and the growth of violent extremism”, Africa Renewal: December 2019 – March 2020 edition (United Nations), 23 December 
2019, accessed online at https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/african-youth-and-growth-violent-extremism

United Nations O�ce on Drugs and Crime, Global Study on Firearms Tra�cking 2020, 2020.

United Nations Security Council, resolution 2220 (2015).

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls, 2018.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Firearms Tra�cking 2O2O, 2020.

African Union Commission, AU Master Road Map of Practical Steps to Silencing the Guns in Africa, 2O17. See also https://au.int/en/�agships/silenc-
ing-guns-2020

SOS Children Villages International, The Right to Protection: Ending Violence Against Children, 2017.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls, 2018.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Tra�cking in Persons 2O16, 2016.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2O19, 2019.

Simpson, Graeme; United Nations, The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace and Security, United Nations General Assembly: 2018.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Smuggling of Migrants 2O18, 2018.

African Union Commission, African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection, 2014.

United Nations Office on Drugs and Crime, World Wildlife Report 2O2O, 2020.

African Natural Resources Centre; African Development Bank Group, Illicit trade in natural resources in Africa: preview ahead of a forthcoming report, 2016.

United Nations Office on Drugs and Crime, Fisheries Crime, focus sheet under a UNODC public awareness raising cam- paign on fisheries crime, 2016.

African Union Commission, Africa's Integrated Maritime Strategy (2O5O AIM Strategy), 2012.

International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Organization for Migration 
(IOM), and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Ending child labour, forced labour and hu- man tra�cking in global supply chains, 2019.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Fighting the illicit tra�cking of cultural prop- erty: a toolkit for European 
judiciary and law enforcement, 2018.

Brodie, Neil; Doole, Jenny and Watson, Peter, Stealing history: the illicit trade in cultural material, The McDonald Institute for Archaeological Research, 2000.

United Nations, The UN common position to address global corruption – towards UNGASS 2O21, 2019.

Transparency International; Afrobarometer, Global Corruption Barometer Africa 2019: Citizens’ views and experiences of corruption, 2019.

African Union Commission, Convention on Preventing and Combating Corruption, 2003 available at http://www.auanti-corruption.org/uploads/au_con-
venton_on_preventing_and_combating_corruption.pdf and see also activities of the African Union Advisory Board on Corruption at http://www.auanti-
corruption.org/auac/about/African-Union-Advisory-Board-on-Cor-ruption-In-Brief

Asset Recovery Inter-Agency Network for Southern Africa (ARINSA), Annual Report 2O19, UNODC Pretoria: 2019.

Wasike Shimanyula, Andrew, “Kenya’s COVID-19 fight gets boost from seized funds”, Anadolu Agency (Kenya), 8 April 2020, accessed online at https://ww-
w.aa.com.tr/en/africa/kenya-s-covid-19-fight-gets-boost-from-seized-funds/1796520

Mo Ibrahim Foundation, African Governance Report: Agendas 2O65 & 2O5O: Is Africa on track? 2019.

Logan, Carolyn, Ambitious SDG goal confronts challenging realities: Access to justice is still elusive for many Africans, Policy Paper no.39, Afrobarometer, 
March 2017.


	cover
	final-new-font-Strategic-Vision-for-Africa-2030_AR_2311-Update-ai6-new-1

	final new font Strategic Vision for Africa 2030_AR_2311 Update ai6 new

