
يواصل الربنامج اإلقليمي للمكتب تعزيز تدابري التصّدي الوطـنـيـة 
واإلقــلــيــمــيــة لــلــتــهــديــدات والــتــحــديــات املشــرتكــة يف جمــال ســيــادة 

ويسـرنـا هـنـا تسـلـيـط .  القانون والعدالة وحـقـوق اإلنسـان واألمـن
فلتهديدات اجلرمية املـنـظـمـة .  الضوء على بعض األمثلة عن ذلك

صـل بـاإلرهـاب أمهـيـة خـاصـة املـتـعرب الوطنية والتـطـرف الـعـنـيـف 
يــتــضــّرر ســلــمــهــا الــيت بــالــنــســبــة لــلــمــنــطــقــة، حــيــث أّن الــبــلــدان 

فيها جرّاء واستقرارها وحدودها وسيادة القانون وحقوق اإلنسان 
كما أّن .  هذه التهديدات تقع داخل املنطقة أكثر منها خارجها

ومن مثّ فإّن هـذه الـتـهـديـدات . معظم ضحايا اإلرهاب مسلمون
ويف هـذه األثـنـاء، يـدفـع .  املشرتكة تقّوض االسـتـقـرار والسـالم والـتـنـمـيـة املسـتـدامـة يف املـنـطـقـة

م وأمنهم  ويف املنطقة، يـعـاين املـاليـني .  االقتصاديورفاههم املواطنون العاديون الثمن من حيا
اآلن من انعدام األمن، وعليه فهم إّمـا حيـاولـون مـواجـهـتـه والـتـأقـلـم مـعـه يف ديـارهـم أو اهلـرب 

فـرد الـفـعـل الـعـسـكـري لـيـس .  خوًفا، األمر الذي يسـتـدعـي تـعـاونًـا دولـيًـا أكـثـر مشـوال وفـعـالـيـة
األسباب والظروف املواتية هلذه التهـديـدات،   بكاٍف، وعلينا العمل سويا لتعزيز الوقاية ومعاجلة

وكــذلــك مــنــع الــنــزاعــات عــلــى حنــو مشــويل واالخنــراط مــع اجملــتــمــع كــكــل، وخصــوصــا الشــبــاب، 
وبالتايل فالشراكات معنا تتيح هذه الفرص، وقد متـخـض عـنـهـا .  إىل حقوق اإلنسان  باالستناد

  .تّرقبوا املزيد. بالفعل نتائج واعدة جديرة باهتمامكم ودعمكم املتواصلني

 كلمة الممثل اإلقليمي

ألن متويل اإلرهاب مصدر قلق رئيسي 
نّظم املكتب يف اجلزائر يف  فقد ،للسلطات

فرباير الندوة اإلقليمية الثالثة بشأن /شباط
الفعال يف جرائم متويل اإلرهاب التحقيق "

 كجزء من املبادرة ،"ومالحقة مرتكبيها قضائيا
املديرية التنفيذية للجنة املشرتكة ما بني املكتب و 

حضر   .أربع سنواتملدة مكافحة اإلرهاب 
 شخصا من البلدان املستفيدة 60الندوة حنو 

م  واملنظمات الدولية واإلقليمية، حيث اخنرط املشاركون يف نقاشات تبادلوا من خالهلا خربا
كما قّدمت املنظمات اإلقليمية .  وقييموا التحديات وطرحوا أفضل املمارسات للتصدي هلا

العريب وفرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب واإلنرتبول والدولية، مثل احتاد املغرب 
األفريقي للدراسات والبحوث املتعلقة باإلرهاب فضال عن أمني وجامعة الدول العربية واملركز 

 .املظامل، نظرة عامة أوسع عن املوضوع وتشاطرت النهج السليمة
ومن ّمث أكدت الندوة على أمهية وفوائد إدراج عنصر التحقيق املايل يف أّي حتقيق ملكافحة 

باإلضافة إىل ذلك متت مناقشة االستخدام الفعال لوحدات .  اإلرهاب والتحديات بوجه ذلك
ا ملنع التعامالت  االستخبارات املالية يف حتقيقات مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك سلطا

كما استخدمت دراسات احلالة واحلاالت العملية كمحاكاة لتعزيز معرفة املشاركني .  املالية
 .االحتاد األورويب  ميّول هذه املبادرة.وفهمهم للقضايا املطروحة

 عمل المكتب

شاركت ست طبيبات شرعيات مـن هـيـئـة الـطـب 
العديل يف وزارة العدل املصـريـة يف بـرنـامـج دراسـي 
يف مـركـز سـانـت مـاري إلحـالـة حـاالت االعـتـداء 

خـدمـات اجلنسي يف اململكة املتحدة؛ الذي يوفـر 
شاملة ومنسقة يف جمال الـطـب الـعـديل وخـدمـات 
إسداء املشورة والرعايـة الـالحـقـة لـلـرجـال والـنـسـاء 
واألطفال الذين تعرضـوا لـالغـتـصـاب أو االعـتـداء 

وقد أتـيـحـت لـلـطـبـيـبـات الـفـرصـة ملـراقـبـة .  اجلنسي
 وكـذلـك الـعـامـلـني يف أوقـات الـربيـطـانـيـنيخالل مالزمة األطبـاء من الكشوف الطبية الشرعية 

وكانت احلصيلـة الـرئـيـسـيـة هلـذه اجلـولـة الـدراسـيـة هـي عـودة املشـاركـات إىل بـلـدهـم .  األزمات
مبـواقــف أكــثــر إنســانــيــة جتــاه الضــحــايــا وغــري صــادرة لــالحــكــام عــنــهــم، ورفــعــهــن جمــمــوعــة مــن 

ن بغية تقدمي اخلدمات املقدمة للنساء واألطفال ضحايا العنـف ويف الـوقـت .  التوصيات إلدار
ن  .الراهن، يدعم املكتب إنشاء عيادة متخصصة تعمل فيها الطبيبات ذا

 عضوا يف النيابة الـعـامـة 50مارس لـعدد / وعلى صعيد آخر، ُنظمت دورتان تدريبيتان يف آذار
م يف فهم وضـع ضـحـاي   املصرية من القاهرة واجليزة وطنطا واملنيا ودمنهور والدقهلية، ملساعد

وقـد .  العنف من النساء وما يعانَينه من صعاب حني يكّن يف متاس مع نـظـام الـعـدالـة اجلـنـائـيـة
سلط التدريب الضوء أيضا عـلـى احلـاجـة إىل آلـيـة لـلـتـنـسـيـق بـني املـمـارسـني يف جمـال الـعـدالـة 
اجلنائية، فضال عن نظام احالة جيد من شأنه أن يساعد الضحايا ومينحـهـم الـدعـم الـنـفـسـاين 

 .متول هذا املشروع الواليات املتحدة األمريكية. واالجتماعي الالزم خالل هذه العملية
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 االتجار بالبشر: تونس

مارس يف تونس، /آذار  عقد املكتب يف
بالتنسيق مع وزارة العدل التونسية، ورشة 

وضع اسرتاتيجية وطنية "عمل بشأن 
لتسعة عشر "  ملكافحة االجتار باألشخاص

عضوا يف اللجنة الوطنية املؤقتة ملكافحة 
هدفت الورشة اليت .  االجتار باألشخاص

ُنظمت بناًء على طلب من السلطات 
حضر الورشة أعضاء اللجنة إىل .  التونسية إىل دعم اللجنة يف صياغة هذه االسرتاتيجية الوطنية

 . جانب ممثلني عن منظمات اجملتمع املدين التونسي واملنظمة الدولية للهجرة
فبعد إعداد .  جماالت تدّخٍل إسرتاتيجيةستة وقد اتفق املشاركون على أن تغطي االسرتاتيجية 

املنهجية، عمل املشاركون يف جمموعات لوضع األهداف والغايات االسرتاتيجية واملؤشرات 
وانتهت املهمة باستخالص املعلومات وصقل األهداف والغايات .  لكلٍّ من اجملاالت احملددة

. االسرتاتيجية املقرتحة يف اجللسة العامة اليت متخض عنها اخلروج مبسودة أولية لإلسرتاتيجية
 .هذا املشروع ممّول من النرويج

 االستراتيجية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

 أعضاء اللجنة المتدربون

 تمويل اإلرهاب: الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحسين االستجابة للعنف ضد المرأة
 تمويل اإلرهاب مكافحة 

تعزيز السياسات والمؤسسات والممارسات الوطنية تصدياً للجريمة والمخدرات واإلرهاب 
تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد وااللتزام بالمعايير وااللتزامات الدولية 
 تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار غير المشروع بالمخدرات

 واألسلحة واألشخاص والسلع
 تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي والشراكات الدولية لالستجابة بفعالية أكبر للمشاكل

 المشتركة في المخدرات والجريمة المنظمة واإلرهاب
 الترويج للممارسات الفضلى وللسياسات والممارسات المستندة إلى البراهين في مجال

 الوقاية من المخدرات وخفضها من خالل التعليم والعالج، ال سّيما في صفوف الشباب
 تقديم األبحاث وتحليل البيانات والخبرات بشأن االتجاهات العالمية واإلقليمية والوطنية

 لمكافحة المخدرات والجريمة واإلرهاب

 العدالة الجنائية: مصر

 التدريب العملي المقدَّم

More information: www.unodc.org/middleeastandnorthafrica  or contact fo.egypt@unodc.org  
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،19 تـونـس، ورشة تدريبية مع معهد تدريب القضاة على االتجار بالبشر وتهريب الـمـهـاجـريـن 
 مايو/أيار

،تـونـس، ورشة تدريبية مع معهد تدريب القضاة التونسي بشأن المساعدة الـقـانـونـيـة الـمـتـبـادلـة 
 مايو/ أيار20

 مايو/ أيار27-23تونس، تحليل الجنائي لوزارة الداخلية، التدريب متقدم على 
2  -مـايـو /  أيـار23، األردن مـن تدريب نظري في إطار برنامج مراقبة الـحـاويـات، فـي عـمـان 

 يونيو/حزيران
،أيـار27 تـونـس، ورشة تدريبية مع معهد تدريب القضاة التونسي على الـجـرائـم اإللـكـتـرونـيـة /

 مايو
،مايو/ تونس، أيارورشة تدريبية مع معهد تدريب القضاة التونسية على األخالقيات والنزاهة 
 ،مايو/فلسطني، أيارصياغة إجراءات التشغيل الموحدة لعيادات الطب الشرعي الجديدة 
فلسطني، تدريب فاحصي الوثائق من الشرطة المدنية الفلسطينية على فحص جوازات السفر ،

 مايو/أيار
 تدريب فاحصي األسلحة النارية وعالمات األدوات مـن الشـرطـة الـمـدنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلـى

 مايو/ فلسطني، أيارإعادة بناء مسرح إطالق النار،
 المدنية الفلسـطـيـنـيـةتدريب عدد محدد من العاملين في مختبر الطب الشرعي التابع للشرطة 

 مايو/أيارعلى مراجعة الحسابات الداخلية  
تدريب الشرطة المدنية الفلسطينية على فحص جوازات السفر واالختبار النهائي للـمـتـدربـيـن ،

 مايو/فلسطني، أيار
،المراجعة التقنية لألقسام التقنية لمختبر العلوم الشرعية التابع للشرطة المـدنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة 

 مايو/فلسطني، أيار
 ورشة عمل تدريبية مشتركة مع قسم شـرطـة األحـداث ومـجـلـس الـقـضـاء والـمـجـلـس الـقـومـي

لشؤون األسرة، ووحدة مكافحة االتجار على منع االتجار باألشخاص، ال سيما الضـحـايـا مـن 
 مايو/ األردن، أياراألطفال،

ورشتا عمل ينظمهما المكتب ومديرية التحقيقات الجنائية ومكتب االدعاء والطـب الشـرعـي ،
 يونيو /حزيران -مايو / أيار،األردن

 التعاون المشترك بين األجهزة: األردن
 العدالة الجنائية ومكافحة االتجار

ركزت اجلهود الذي يـبـذهلـا املـكـتـب لـدعـم نـظـام 
الــعــدالــة اجلــنــائــيــة يف األردن مــؤخــرا عــلــى تــعــزيــز 
مهارات التحـقـيـق اجلـنـائـي لـلـمـوظـفـني املـكـلـفـني 
ــج  بــإنــفــاذ الــقــانــون، وذلــك مــن خــالل اتــبــاع 
تشاركي يكفل التعاون بني مكتب االدعاء الـعـام 
ومــــــديــــــريــــــة األمــــــن الــــــعــــــام بشــــــكــــــل أكــــــثــــــر 

وعلـيـه، نـظـم املـكـتـب يف األردن ورشـة  .  فاعلية
ــيــومــني يف نــيــســان أبــريــل، ركــزت عــلــى / عــمــل ل

اإلطــار الــقــانــوين ومــعــايــري حــقــوق اإلنســان يف 
اإلجراءات اإلداريـة الـيت تـتـبـعـهـا إدارة الـبـحـث اجلـنـائـي أثـنـاء مـرحـلـة الـتـحـقـيـق األويل، وذلـك 

البحث اجلنائي، ومكتب االدعاء والطب الشرعي، وباالستناد إىل إجـراءات  بالتعاون مع إدارة
 .ميوله االحتاد األورويبالعمل املوحدة اليت ُوضعت يف إطار مشروع املكتب يف األردن الذي 

ومتشيا مع اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال مكافحة االجتار بـاألشـخـاص، نـظـم املـكـتـب ورشـة 
ذه اجلرمية، وذلك بالتعاون مـع وحـدة مـكـافـحـة االجتـار  ضـمـن  عمل ملدة ثالثة أيام للتوعية 

مديرية األمن العام ووزارة الـعـمـل، واملـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـهـجـرة، واحتـاد املـرأة األردنـيـة، ومـنـظـمـة 
مــارس /  آذار20-18عــقــدت هــذه الــورشــة خــالل الــفــرتة .  متــكــني احملــلــيــة غــري احلــكــومــيــة

 ضابطا من شرطة احلدود وشرطة السـيـاحـة، وإدارة السـجـون والـتـأهـيـل وإدارة 20واستهدفت 
ركزت ورشة الـعـمـل عـلـى الـتـعـرف عـلـى االجتـار بـاألشـخـاص ومـؤشـراتـه وعـلـى .  األمن الوقائي

احلماية واخلدمات اليت سُتوفر لـلـضـحـايـا، فضـال عـن الـتـعـاون الـدويل يف جمـال مـكـافـحـة هـذه 
 .اجلرمية

 مشروع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية  انتهاء 

 األنشطـــــــــــــــــــــة المستقبليــــــــــــــــــــــة

 الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية: مصر

 ورشة العمل التنسيقية

 بناء الشراكــات
قام املمثل اإلقليمي للمكتب بـبـعـثـة رمسـيـة اسـتـغـرقـت مخسـة 

أبـريـل إىل دولـة فـلـسـطـني لـتـعـزيـز الشـراكـات / أيام يف نيـسـان
دعًما منه للربنامج الوطين ملكافحـة املـخـدرات ومـنـع اجلـرميـة 

جلسة إحاطة اجلهات   ويف أعقاب.  وحتديث العدالة اجلنائية
املـاحنـة ُعـقـد مـؤمتـر صـحـفــي يف مـركـز الصــحـافـة احلـكـومــي، 
الــذي شــارك فــيــه الــعــمــيــد يــوســف عــزريــل، رئــيــس الــربنــامــج 

كما التقى السيد كـرميـي بـور بـاملسـؤولـني رفـيـعـي املسـتـوى مـن وزاريت الـعـدل والصـحـة، .  الوطين
املاحنة احملتملة مثل الواليات املـتـحـدة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصندوق العريب، واجلهات 

على أمهـيـة الـربنـامـج الـوطـين وتـعـهـد كرميي بور األمريكية وكوريا وتركيا وكندا، حيث شّدد السيد  
 .بتقدمي كامل الدعم لتنفيذه مبا يليب االحتياجات امللّحة للشعب الفلسطيين

 العميد عزريل وكريمي بور في المؤتمر الصحفي 

تحديث العدالة: تونس  
 الشراكة مع معهد تدريب القضاة

 مهمة رسمية لمكافحة الجريمة: فلسطين

دخــل املــكــتــب يف شــراكــة مــع مــعــهــد تــدريــب الــقــضــاة 
ــدف تــعــزيــز الــربامــج الــتــدريــبــيــة املــتــخــصــصــة  الــتــونســي 

اليت شارك الطـرفـان يف وضـعـهـا للقضاة واملدعني العامني 
ستشمل الربامج التدريبيـة سـت وحـدات و  . 2015عام 

تغطي اإلرهاب ومتويل اإلرهاب، واألخالقيات والنـزاهـة، 
واملساعدة القانونية املتبادلة، والتحقيقات املالية، واجلرميـة 

ـريـب املـهـاجـريـن وعـالوة .  السيربانية، واالجتار بالـبـشـر و
على املدرِّبني الذيـن مت تـدريـبـهـم خـالل املـرحـلـة األوىل مـن هـذه املـبـادرة، واصـل املـكـتـب دعـم 

 ملا يربو 2016بسّت ورش عمل خالل الربع األول من عام   2016-2015الدورة األكادميية 
 . من القضاة املباشرين يف كل دورة تدريبية، كجزء من تدريبهم اإللزامي120عن 

 التدريب على العدالة

وقـايـة الـفـئـات " شهد املكتب حفل اختتام مشـروع 
السكانية املعرضة للخطر من فـريوس نـقـص املـنـاعـة 

. والذي نفَّذه على مدار العامني املنصرمني"  البشرية
املشــروع إىل دعــم االســرتاتــيــجــيــات هــذا يــهــدف 

الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة مــن هــذا الــفــريوس يف مصــر مــن 
خالل توفري التوعية واخلدمات اجملانـيـة ذات اجلـودة 
والغافـلـة لـلـهـويـة لـلـوقـايـة مـن فـريوس نـقـص املـنـاعـة 
البشرية وعالج ورعاية متـعـاطـي املـخـدرات بـاحلـقـن 

ومـقـدمـي والرجال املارسون للجنس مع الرجال، واملتعايشني مـع الـفـريوس فضـال عـن شـركـائـهـم 
ــا 533وخــالل هــذا املشــروع، تــواصــل مــنــفــذو املشــروع مــع حــوايل .   الــرعــايــة هلــم ــعــاطــي  مــت

 رجال من ممارسي اجلنـس مـع الـرجـال يف 418و)   أنثى53و ذكرا 480(للمخدرات باحلقن  
 مــتــعــاطــيــا 130 رجــال مــن ممــارســي اجلــنــس مــع الــرجــال و496اإلســكــنــدريــة، ومــع حــوايل 

 كـمـا ُأسـديـت املشـورة  . موّفرين هلم اخلدمات الصحية املالئمةللمخدرات باحلقن  يف األقصر، 
/إىل املرضى املسجلني بشأن الوقاية والعالج والـرعـايـة املـتـعـلـقـة بـفـريوس نـقـص املـنـاعـة الـبـشـريـة

، والـعـواقـب الـوخـيـمـة لـتـعـاطـي املـخـدرات، وأعـراض األمـراض C وBاإليدز والـتـهـاب الـكـبـد 
. املنقولة جنسيا، واختبار فريوس نقـص املـنـاعـة الـبـشـريـة والـعـالج مـن السـل وإدمـان املـخـدرات

من متعاطي املخدرات باحلقـن والـرجـال   1577 حوايل وخالل الفرتة املشمولة، فحص املشروع
 1078فـريوس نـقـص املـنـاعـة الـبـشـريـة، وحـوايل املمارسني للجنس مع الـرجـال لـلـكـشـف عـن 

 .مولت املشروع وكالة التنمية األمريكية يف مصر. C وBللكشف عن فريوس التهاب الكبد 

 الحفل الختامي




