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لتعاون الوثيق مع هيـئـة الـرقـابـة اإلداريـة، ورشـة  نّظم املكتب، 
 ممثال عن الـربملـان ووزارة املـالـيـة وعـدد مـن أجـهـزة ٢٠عمل لـ 

صـاَدرة" إنفاذ القانون حول 
ُ
" إدارة األصول املتحّفظ علـيـهـا وامل

ــتــبــادل املــعــارف .  يف مصــر وقــد وفــرت ورشــة الــعــمــل مــنــربا ل
واخلربات بشـأن األطـر الـتـشـريـعـيـة اإليـطـالـيـة واألمـريـكـيـة هلـذه 
ت وأفضـل املـمـارسـات  املسألة، فضال عن الرتتيبـات والـتـحـد

ونـتـيـجـة لـذلـك، .  املؤسسية يف كال البـلـديـن إضـافـة إىل فـرنسـا
ت الـعـمـلـيـة  لـتـحـد خلطوات الالزمة إلقامـة نـظـام إداري فـّعـال و أصبح املشاركون على علم 

   هذا املشروع متّوله كندا. إزاء تنفيذ هذا النظام يف مصر

صاَدرة
ُ
 إدارة األصولة املتحفَّظ عليها وامل

مكافحة الفساد: مصر  

فرباير، قـام املـكـتـب بـتـدريـب ضـبـاط / يف شباط
الشرطة وأعضاء قوات الدرك والقضاة واملدعـني 
الــعــامــني الــعــامــلــني مــع األطــفــال عــلــى املــعــايــري 
الدولية واملمارسات اإلقليمية والوطنية السـلـيـمـة 
يف جمــال مســاعــدة ومحــايــة األطــفــال ضــحــا 

: وُاختتم التدريب بعـّدة تـوصـيـات مـنـهـا. اجلرمية
لقانون رقم  ؛ وتطوير أدّلة إجرائية جلمـيـع ٢٠١٥ لعام ١٥-٢٠١٥وضع أدّلة وأدوات للتوعية 

ا عند التعامل مع حاالت الضحا  اجلهات الفاعلة يف جمايل العدالة ومحاية الطفل لالسرتشاد 
األطفال؛ وتدريب شرطة األحداث على تقـنـيـات إجـراء املـقـابـالت مـع األطـفـال الضـحـا مـع 
لـرعـايـة الـالحـقـة واملسـاعـدة  تبادل اخلربات الدولية ذات الصـلـة؛ وبـنـاء الـقـدرات فـيـمـا يـتـعـلـق 

 .هذا النشاط متّول النرويج. والتعويضات االجتماعية واملالية لألطفال ضحا اجلرمية

 تعزيز القدرة على محاية األطفال
عدالة األحداث: اجلزائر  

كجزء من محلة التوعية املستمرة حبقوق الطفل الـيت 
ا املـكـتـب، والـيت ابـتـدأهـا يف تشـريـن األول /يقوم 

، نـــظـــم املـــكـــتـــب وإدارة شـــرطـــة ٢٠١٦أكـــتـــوبـــر 
األحــداث ووفــد االحتــاد األورويب يف األردن أكــثــر 

رة للمدارس االبتدائية والثانوية يف عمان ٧٥من   ز
وقد شارك يف  احملـاضـرات أكـثـر مـن .  ومدن أخرى

دة .   طالب وتلقوا مواد توعيـة إلعـالمـهـم حبـقـوقـهـم٢٠٠٠ ـدف محـلـة املـكـتـب هـذه إىل ز و
وعي األطفال حبقوقهم القانونيـة واإلجـراء املـتـبـعـة يف إطـار نـظـام الـعـدالـة الـتـصـاحلـيـة لـألطـفـال 
يئة بيئة مالئمة لألطفال يف مـراكـز شـرطـة األحـداث يف مجـيـع أحنـاء  املخالفني للقانون، وإىل 

  ميول االحتاد األورويب هذا املشروع. البلد، مبا يتماشى مع املعايري الدولية

 األطفال يتعّلمون حقوقهم
عدالة األحداث: األردن  

اية التدريب  صورة مجاعية يف 

مراقبة احلدود: تونس  
 إدارة املعلومات وحتليل االستخبارات اجلنائية 

لشــراكــة مــع / قــّدم املــكــتــب يف كــانــون الــثــاين يــنــايــر، 
إدارة " اإلنرتبول، تدريبا أساسيا وتدريبا مـتـقـدمـا عـلـى 

" املعلومات وحتليل االستخبارات اجلنائية على احلـدود
نفاذ القانون مـن ٣٠لـ   مسؤوال تونسيا من املكلَّفني 

.   ضـبـاط مـن وزارة الـداخـلـيـة١٠مصلحة اجلمارك و
واهلدف من هذين التـدريـبـني هـو تـعـزيـز الـتـعـاون الـعـمـلـيـايت والـتـقـين بـني هـاتـني اجلـهـتـني ودعـم 
قدرات مسؤويل إنفاذ القوانني على حتليل عوامل اخلطر وتنميط حتركات األشخاص والسلع مـن 
دة فعالية التعّرف على االجتار غـري املشـروع عـرب احلـدود واجلـرميـة املـنـظـمـة عـرب الـوطـنـيـة  أجل ز

إلرهاب وقد تضّمن التدريب حاالت إرهاب حقيقية، وأفضل املمارسات يف التعاون .  املتصلة 
ن. الدويل وما بني الوكاالت يف جمال إنفاذ القانون   متّول املشروع اململكة املتحدة وكندا واليا

 تسليم الشهادات

هم من املكتب  األطفال حيملون هدا

الطب الشرعي: فلسطني  
 دعم البحث العلمي والشراكات الدولية 

خمـتـرب الـعـلـوم يف سبيل دعم تطوير القدرات يف جمال العلوم اجلنائية داخل النظام القضائي الفلسطيين، قدم املكتب الدعم خلمسة من علماء الـطـب الشـرعـي مـن 
نشأة حديثا حلضور االجتماع العلمي السنوي السادس والستني لألكادميية األمريكيـة لـلـعـلـوم

ُ
 اجلـنـائـيـة والـذي عـقـد يف اجلنائية التابع للشرطة املدنية الفلسطينية امل

 هذا املشروع متّوله كندا .وقّدم ثالثة من املشاركني عرضا يف االجتماع الدويل عن موضوع الكتابة اليدوية العربية. فرباير/نيو أورلينز يف شهر شباط

 ـل املكتـــــــــــبـــــــــــعمـ
للجرمية واملخدرات واإلرهاب ً  تعزيز السياسات واملؤسسات واملمارسات الوطنية تصد
ملعايري وااللتزامات الدولية  تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد وااللتزام 
 ملخدرات تعزيز القدرة على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع 

 واألسلحة واألشخاص والسلع
 تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل والشراكات الدولية لالستجابة بفعالية أكرب للمشاكل املشرتكة

 يف املخدرات واجلرمية املنظمة واإلرهاب
 الرتويج للممارسات الفضلى وللسياسات واملمارسات املستندة إىل الرباهني يف جمال الوقاية من

 املخدرات وخفضها من خالل التعليم والعالج، ال سّيما يف صفوف الشباب
 ت واخلربات بشأن االجتاهات العاملية واإلقليمية والوطنية ملكافحة تقدمي األحباث وحتليل البيا

 املخدرات واجلرمية واإلرهاب
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مارس نـظّـم املـكـتـب جـولـة دراسـيـة إىل كـنـدا /يف شهر آذار
لوفد تونسي رفيع املستوى بغية تعريفه على اخلـربة الـكـنـديـة 
يف إدارة وحتليل املخاطر على احلـدود، مبـا يف ذلـك عـمـلـيـة 
التحليل والتنسيق واإلدارة ونشر املعلومات عـلـى الـوحـدات 

ل .  احلدودية امليدانية رة ملطـار مـونـرت ومشلت اجلولة أيضا ز
الدويل لالطالع على التنسيـق واألثـر الـذي حتـدثـه الـنـتـائـج 

كـمـا .  إىل الوحدات التشغيلية على احلـدود يف ظـروف الـتـشـغـيـل الـفـعـلـيـة”  مركز االستهداف“ اليت يبثها 
ن. نوقشت برامج بشأن توحيد إجراءات اإلدارة التشغيلية   متّول املشروع اململكة املتحدة وكندا واليا

 زيــارة دراسيــة إىل كنــدا

قّدم املكتب ومنظمة اجلمارك العاملية تـدريـبـا 
/فـربايـر وآذار/ عمليا ملدة أسبوعني يف شباط

مـارس يف مـيـنــاء راديـس بـتــونـس، مت خـاللــه 
بناء قدرات املسؤولـني مـن اجلـمـارك وشـرطـة 
احلدود، وحمطة املينـاء، وهـيـئـة مـيـنـاء راديـس 
سـتـخـدمـة يف نـقـل الـبـضـائـع غـري 

ُ
ت شـديـدة اخلـطـورة امل على تنميط واختـيـار وتـفـتـيـش احلـاو

لـتـمـاشـي مـع أحـدث املـعـايـري الـدولـيـة وقـد جـرى الـتـدريـب يف .  املشروعة عرب احلدود وذلك 
ت، وهو مبادرة مشرتكة ما بني املكتـب ومـنـظـمـة اجلـمـارك الـعـاملـيـة،  مج مراقبة احلاو إطار بر
ـا،  ت الـبـضـائـع شـديـدة اخلـطـورة وصـو يقّدم املساعدة للبلدان على وضع ضوابط فعالة حلاو

مج يف تونس. مع تيسري التجارة املشروعة يف ذات الوقت ن الرب  متّول اليا

ت واختيارها وتفتيشها   التدريب على تنميط احلاو

يـنـايـر / عقد املكتب تدريبـا يف األقصـر يف كـانـون الـثـاين
 عضـوا مـن أعضـاء الـنـيـابـة وتـدريـبـهـم ٢٠لبناء قدرات 

وقــد اســتــنــد .  عــلــى مــعــاجلــة قضــا الــعــنــف ضــد املــرأة
الــتــدريــب إىل الــدلــيــل اإلجــرائــي الصــادر عــن املــكــتــب 

االستجابة الفّعالة لالدعاء حـيـال الـعـنـف ضـد " بعنوان 
قّدم التدريب كبار املّدعني العامني الـذيـن سـبـق ".  املرأة

ــــلــــني يف جمــــال مــــكــــافــــحــــة الــــعــــنــــف ضــــد املــــرأة  .لــــلــــمــــكــــتــــب اخــــتــــيــــارهــــم كــــمــــدرِّبــــني مــــؤهَّ
وورشة العمل هذه هي واحدة من سلسلة من ورش العمل املقّدمة العضاء النيابة العامة يف حمـافـظـات 

ر النفسية للعنف على النسـاء، ومجـع األدلـة .  خمتلفة داخل مصر وقد تناول التدريب مواضيع مثل اآل
كـمـا .  وإجراء مقابالت مع الضحا والشـهـود، وكـيـفـيـة اختـاذ قـرار املـالحـقـة الـقـضـائـيـة ومـا إىل ذلـك

ث،  تصّدى املكتب للمفاهيم اخلاطئة الشائعة بشأن مواضيع خمتلفة كتشـويـه األعضـاء الـتـنـاسـلـيـة لـإل
 هذا املشروع ميّوله االحتاد األورويب . وزواج الطفالت، وحق املرأة يف العمل على سبيل املثال

 تدريب أعضاء النيابة على مكافحة العنف ضد املرأة

 أعضاء النيابة املتدربون

 العنف ضد املرأة: مصر

لشــراكــة مــع / يف شــبــاط فــربايــر، عــقــد املــكــتــب 
الـربملـان املصـري واالحتـاد الـربملـاين الـدويل مـؤمتــرا 
إقــلــيــمــيــا رئــيــســيــا لــلــربملــانــيــني يف بــلــدان الشــرق 
ت الــيت  األوســط ومشــال أفــريــقــيــا عــن الــتــحــد
يفرضها التـطـرف املـؤدي إىل لـإلرهـاب وتـدابـري 

واُخـتـتــم .  تصـّدي الـعــدالـة اجلــنـائـيــة لـلــوقـايـة مـنـه
املؤمتر ببعض االقرتاحات العملية املتعلقة بوضـع 

أطر قانونية وطنية وإقليمية ودولية فعالة ملكافحة اإلرهاب والتطـرف والـراديـكـالـيـة والـتـحـريـض؛ وتـعـزيـز 
الدور املركزي للتنمية املسـتـدامـة يف الـتـصـدي لـلـتـطـرف املـؤدي إىل اإلرهـاب؛ ومـكـافـحـة الـتـطـرف يف 

ن. السجون؛ وتعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين  هذا املشروع ممّول من اليا

 الربملانيون حياربون اإلرهاب والتطرف
 مكافحة اإلرهاب: إقليمي

رة دراسية لوحدة مراقبة املوانئ   ز
مـارس، اضـطــلـع املـكــتــب / يــنـايــر إىل آذار/ خـالل الـفــرتة مــن كــانـون الـثــاين

ومنظمة اجلمارك الـعـاملـيـة بـعـّدة دورات تـوجـيـهـيـة وتـدريـبـيـة لـوحـدة مـراقـبـة 
املوانئ يف ميناء العقبة ووحدة مراقبة الشحن اجلوي يف مطار امللكة عـلـيـاء 

رة / ويف شباط.  الدويل فرباير، استقبلت وحدة مـراقـبـة املـوانـئ يف الـعـقـبـة ز
ا وحدة مراقبة املوانئ يف بويت جبورجيا كـمـا اجـتـمـع وفـد .  دراسية قامت 

رفـيــع املســتــوى مـن جــورجــيــا مـع كــبــار املســؤولـني األردنــيــني مــن اإلدارات 
ت والـبـضـائـع وتـعـزيـز  املعنية ألجل تـبـادل اخلـربات يف جمـال مـراقـبـة احلـاو

وخالل الربع األول من الـعـام، قـامـت األردن بـعـّدة ضـبـطـيـات لـلـمـواد ذات االسـتـخـدام .  التعاون الثنائي
ت املتحدة األمريكية املشروع يف األردن .  املزدوج، والكوكايني والسجائر  متّول الوال

 ضبط السلع غري املشروعة

 ر -أبريل / حفل إطالق مقّر التدريب الذي أقامه املكتب، عمان، نيسان  مايو /أ
 ر -أبريل / حفل إطالق نظام التعقب اجلنائي، عمان، نيسان   مايو/أ
  ر    مايو/ورشة عمل تدريبية لضباط الشرطة يف جمال العنف ضد املرأة، القاهرة، أ
ر  مايو/ ورشة عمل تدريبية ألعضاء النيابة العامة يف جمال العنف ضد املرأة، القاهرة، أ

 األحــــــــــــداث القادمـــــــــــــــــــــة

 موظفاً من العاملـني يف سـجـون بـرج ٢٠اجتمع حنو 
ــنــطــرون يف مــركــز تــدريــب  الــعــرب والــفــيــوم ووادي ال

فـربايـر لـتـلـّقـي تـدريـبـًا مـن / سجن طرة يف شهر شـبـاط
قّدم هذا التدريـب خـرباء مـن وزارة الصـحـة .  املكتب

مــج األمــم  والســكــان ومــنــظــمــة الصــحــة الــعــاملــيــة وبــر
/املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشريـة

دف بنـاء قـدرات مـوظـفـي السـجـون ومـقـدمـي اخلـدمـات فـيـهـا  اإليدز إضافة إىل خرباء املكتب، وذلك 
على توفري اخلدمات الشاملة للوقاية مـن فـريوس نـقـص املـنـاعـة الـبـشـريـة والـتـهـاب الـكـبـد الـفـريوسـي ومـن 
ا ورعايتهم يف السجون فضال عن خدمات املشورة والـفـحـص  جلنس وعالج املصابني  األمراض املنقولة 

  متول املشروع مؤسسة دروسوس. الطوعية والسرية املتكّيفة مع السياق املصري

 تدريب موظفو السجون على اخلدمات الطوعية
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية: مصر

 تدريب عملي على الوقاية من الفريوس

ت: األردن  مراقبة احلاو

 مراقبة احلدود: تونس

”مركز االستهداف“الوفد يزور   

 االفتتاح رفيع املستوى للمؤمتر

ت: تونس  مراقبة احلاو

اية التدريب  صورة مجاعية يف 


