
بضعف سـيـادة الـقـانـون تـعـيـق الـتـنـمـيـة املسـتـدامـة  املصحوبةجلرمية ا
ولعّل الدول اليت متر بفرتة ما بعد النـزاع أو بـفـرتة .  وحقوق اإلنسان

انتقالية هي األكثر عرضة لألثر السيئ للجـرميـة، غـري أنـه ال تـوجـد 
فاجلرمية تفرض ضريبة هـائـلـة عـلـى املـوارد الـوطـنـيـة .  دولة مبنأى عنه

واالقـتـصـاد غـري املشـروع يـولّـد فسـادا .  خارج إطار النظام القضائي
. متفشيا ويطرد االستثمار ويزعزع الثقة ويثري االضطراب السـيـاسـي

لقد شهدت املنطقة يف السنوات اخلمس املاضية حالة مـن الـبـلـبـلـة 
يار األمن، استـغـلـتـه أسـوأ اسـتـغـالل عصـابـات اجلـرميـة احملـلـيـة  السياسية أّدت إىل ضعف أو ا

واآلن أكـثـر مـن أي وقـت مضـى تسـلّـم املـنـطـقـة والـعـامل .  وعرب الوطنية والشبـكـات اإلرهـابـيـة
باحلاجة إىل االلتزام بوضع سيادة القانون على جداول األعمال الوطنية والـدولـيـة والـتـعـاون يف 

، إدراج ٢٠١٥سـبـتـمـرب / سوف تنظر اجلمعية الـعـامـة لـألمـم املـتـحـدة، يف أيـلـول.  سبيل ذلك
يف حــني يــهــّدد االجتــار غــري املشــروع .  ســيــادة الــقــانــون كــأحــد أهــداف الــتــنــمــيــة املســتــدامــة

ـريـب املـهـاجـريـن، والـتـدفـقـات املـالـيـة غـري املشـروعـة والـفـسـاد  باملخدرات واألسلحة والبشر و
. واإلرهاب والتطّرف والتطّرف العنيف دول املنطقـة عـلـى األصـعـدة احملـلـيـة والـوطـنـيـة والـدولـيـة

ا الوطنيـة والـتـعـاون اإلقـلـيـمـي لـلـتـصـّدي مبـزيـد مـن  يعمل املكتب مع دول املنطقة لتعزيز قدرا
يف هذه الرسالة االخبارية، نسلّـط الضـوء عـلـى عـدد مـن بـراجمـنـا .  الفعالية للتهديدات املتزايدة

اليت خترج بنتائج تعّزز من سيادة القانون وجتلب التقـديـر لـكـّل مـن نـظـرائـنـا الـوطـنـيـني وجمـتـمـع 
 .ترقبوا املزيد. املاحنني

 كلمــة الممثــل اإلقليمــي 
  وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد

يــــدعــــم املــــكــــتــــب بــــكــــّل مهّــــة دول 
املنطقة، مبا فيها املغرب، يف مـعـركـتـهـا 

/فـقـد نـظّـم يف نـيـسـان.  ضد الـفـسـاد
أبـــريـــل ورشـــة عــــمـــل لـــلـــمــــســـؤولــــني 
احلكوميني وممثلـي مـنـظـمـات اجملـتـمـع 
املدين الذين سامهوا يف عملية صياغـة 
اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفسـاد 

وفّـرت هـذه الـورشـة مـنـربا .  يف املغرب
للنقاشات وتبادل املعلـومـات وأفضـل 
املمارسات ذات الصلة بعملية اعتماد اإلسرتاتيجية وخطة العمل اليت تكفل تنفيـذهـا عـلـى حنـو 

وقد أعربت السلطات املغربية عن رغبتها يف مواصلة املشاركة يف منهجية املكتـب املـقـبـلـة .  فّعال
ومن املزمع عقـد ورشـة عـمـل ملـتـابـعـة .  بشأن مكافحة الفساد والكتّيب اإلرشادي يف اخلصوص

 .وضع إطار مؤسسي مناسب ملرحلة التنفيذ

 

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 الُمستندة 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

 قضاء األحداث : مصر 

انتهى املكتب مؤخرا من بناء بيت زجـاجـي يف 
املؤسسة العقابية لألحداث يف املـرج وذلـك يف 
إطــار اجلــهــود الــذي يــواصــل بــذهلــا مــنــذ عــام 

يف ســـبـــيـــل إعـــادة تـــأهـــيـــل األحـــداث  ٢٠٠٦
وســوف ُيســتــخــدم .  وإعــادة دجمــهــم يف اجملــتــمــع

ــتــاج  ــتــدريــب وإن ــغــرضــي ال ــبــيــت الــزجــاجــي ل ال
ـم  احملاصيل الزراعية على حّد سواء، كـمـا سـيـسـاعـد األحـداث احملـتـجـزيـن يف اسـتـغـالل أوقـا
استغالال بّناًء واكتساب املهارات اليت متّكنهم مـن االنـدمـاج بـنـجـاح يف اجملـتـمـع بـعـد اإلفـراج 

. والبيت الزجاجي سيدّر أيضا الدخل للمؤسسة لـدى بـيـع احملـاصـيـل الـيت زرعـت فـيـه.  عنهم
ـدف خـطـة املشـروع يف املـؤسـسـة إىل تـطـويـر كـافـة ورش الـعـمـل املـهـنـيـة  عالوة على ذلك، 

كـمـا سـيـتـنـاول املشـروع املـعـنـون .  وجتهيز عيادة طبية وتدريب مـوظـفـيـهـا كـّل يف جمـالـه احملـّدد
الـذي متـّولـه مـؤسـسـة دروسـوس  " زيادة تعزيز برنامج التأهيل وإعادة اإلدماج يف مـعـهـد املـرج" 

 .السويسرية، قضايا أخرى كتصنيف السجناء والتفتيش على املؤسسة

عقد املكتب ورشيت عمل لدعم 
وضع اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة 
االجتار بالبشر يف السودان وذلك 

من خالل تقاسم أفضل املمارسات 
وقد متخضت الورشة . وبناء املعرفة

األوىل اليت عقدت ألعضاء اللجنة 
الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف 

أبريل يف اخلرطوم عن حتليل األهداف واألولويات الرئيسية ليتم تضمينها /السودان يف نيسان
يونيو، فقد عمل /أما ورشة العمل الثانية اليت عقدت يف القاهرة يف حزيران. يف اإلسرتاتيجية

املشاركون فيها على حتديد اإلطار االسرتاتيجي واملوضوعات واألنشطة الرئيسية لإلسرتاتيجية، 
وحتديد األطراف الفاعلة واملسؤوليات واجلداول الزمنية وامليزانيات املقرتحة لألنشطة احملدَّدة،  

 .كما سّلطوا الضوء على أمهية الرصد لضمان تنفيذ اإلسرتاتيجية
الرتكيز على تعزيز استجابات العدالة اجلنائية يف السودان،  ٢٠١٥خيطط املكتب خالل عام 

وبناء قدرات املكّلفني بإنفاذ القانون وضباط األمن الوطين، فضال عن تعزيز التعاون اإلقليمي 
 .يُنّفذ هذا املشروع بتمويل من دولة النرويج. يف هذا الصدد

 البيت الزجاجي في المؤسسة العقابية

 إستراتيجية قومية لمكافحة االتجار بالبشر

 مسعود كريمي بور

 مكافحة االتجار بالبشر : السودان

 الممثلون المغاربة 

 تقديم انجازات اللجنة الفرعية

 مكافحة الفساد : المغرب
 ٢٠١٥يونيو /حزيران                    الربع سنوية للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا                                                                        الرسالة اإلخبارية 
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توّسع املكتب بنـطـاق اخلـدمـات الشـامـلـة لـلـحـّد مـن 
فـــمـــن خـــالل املـــنـــظـــمـــتـــني غـــري .  الضـــرر يف مصـــر

احلكوميتني، كاريتاس يف اإلسـكـنـدريـة ودعـم الـتـنـمـيـة 
يف األقصر، تقوم مخسة فرق تـوعـيـة، يضـم كـّل مـنـهـا 
أخصائي اجتـمـاعـي ومـتـعـاطـي خمـدرات سـابـق أُعـيـد 
تأهيله بنجاح، بالتوعية وتقدمي خدمات جمـانـيـة ذات 
جودة ودون ذكر أمساء للوقاية من فريوس نقص املـنـاعـة الـبـشـريـة والـعـالج والـرعـايـة املـتـعـلـقـة 
ذا الـفـريوس  ملتعاطي املخدرات باحلقن وللرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال املصابني 

. مـنـطـقـة يف األقصـر ١٢مـنـاطـق يف اإلسـكـنـدريـة و ٣وشركائهم وملقّدمي الرعاية وذلك يف 
شـخـصـا مـن مـتـعـاطـي املـخـدرات بـاحلـقـن مـراكـز  ٢٨٣مـايـو، زار حـوايل / بنهاية شهر أيـار

االستقبال وحصلوا على خدمات احلّد مـن الضـرر عـالـيـة اجلـودة يف اإلسـكـنـدريـة، يف حـني 
من متعاطـي املـخـدرات  ٤٥رجال من ممارسي اجلنس مع الرجال وحوايل  ٢٤٥وصل حوايل 

مت إسداء املشورة لكافة العمالء املسجَّلني بشأن الوقاية .  باحلقن ملراكز االستقبال يف األقصر
اإليدز والتهاب الكبد باء وجيم والعالج والرعايـة املـتـعـلـقـة، والـعـواقـب السـلـبـيـة / من الفريوس

/لتعاطي املخدرات، وأعراض األمراض املنقولة عن طريق اجلنس، واملمارسات اجلنسية اآلمنة
استخدام الواقي الذكري، وتقدمي املشورة والفحص الطوعي بشـأن الـفـريوس والسـّل والـعـالج 

 .وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدةمتّول املشروع . من إدمان املخدرات

بــالــتــعــاون مــع مــنــظــمــة اجلــمــارك الــعــاملــيــة، أطــلــق 
املكتب املرحلة األوىل من التدريب على التوصيف 

مايـو / النمطي للمخاطر يف األردن واملغرب يف أيار
ـــدف زيـــادة قـــدرات مـــوظـــفـــي  / وحـــزيـــران يـــونـــيـــو 

اجلــمــارك وإنــفــاذ الــقــانــون عــلــى حتــلــيــل املــخــاطــر 
خـالل .  والتوصيف النمطي وتفتيش احلـاويـات الـبـحـريـة لـيـتـسـىن هلـم اعـرتاض حمـاوالت االجتـار

التدريب تعّرف املتدربون على جمـمـوعـة واسـعـة مـن الصـكـوك الـقـانـونـيـة الـدولـيـة واملـبـادئ ذات 
الصلة مثل حتليل املعلومات واملخاطر وتفتيش البضائع والتحقيقات الالحقة للـضـبـطـيـات وغـري 

بعد االنتهاء مـن الـتـدريـب األسـاسـي، مت الشـروع بـتـدريـب عـمـلـي تـعـلـم املـتـدربـون مـن .  ذلك
خالله التطبيق العملي للتوصيف النمطي وتقنيات التفتيش، وأصبحوا جـرّاء ذلـك أكـثـر مـهـارة 

وتـعـلـمـوا )  الصـادرات( وقبل املغـادرة )  الواردات( يف اختيار احلاويات يف مرحليت ما قبل الوصول 
 . أيضا كيفية إجراء التفتيش البدين

 الصحة العامة : مصر

يف أعقاب اجملـمـوعـة األوىل مـن الـدورات الـتـدريـبـيـة 
مايو على محاية األموال العامـة /اليت عقدت يف أيار

واليت استهدفت األعضاء اجلدد يف اإلدارة القانونيـة 
لوزارة العدل املصرية، عقد املكتب الـتـدريـب الـثـاين 

يـونـيـو، / يف هـذا الصـدد يف اإلمسـاعـيـلـيـة يف حـزيـران
مشاركا تدريبا متعمقا على اتفاقيـة  ٨٠حيث تلقى 

ـم مبـا  األمم املتحدة ملكـافـحـة الـفـسـاد، فضـال عـن املـهـارات الـتـقـنـيـة بشـأن كـيـفـيـة أداء واجـبـا
هذه التـدريـبـات .  يتماشى مع املعايري الدولية ليتمكنوا من التعامل مع املواضيع القانونية الشائكة

هي جزء من برنامج لبناء القدرات على محاية األمـوال الـعـامـة يـغـطـي عـدة حمـافـظـات يف مصـر 
 .هي اإلمساعيلية وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية ومشال سيناء، ميّوله االحتاد األورويب

 األنشطة المستقبلية

 ٢٠١٥يونيو /الربع سنوية للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا                                                              حزيران الرسالة اإلخبارية 

 وقاية السكان األكثر عرضة من خطر فيروس نقص المناعة 

 القاهرة،  -آليات تقييم ورصد تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر
 يوليو/متوز ٢٧-٢٦

 يوليو/متوز ٢٩-٢٨رام اهللا،  -تدريب حول التحريات المالية 
 أغسطس/آب ٦-٤القاهرة،  –تدريب حول مبادئ المشتريات العامة 
 أغسطس/آب ٢٨تونس،  -دورة تحليل الجريمة  -حفل تسليم الشهادات 
  أيلول ١٧-١٦القاهرة،  -تدريب حول اإلفصاح عن األصول وتضارب المصالح/

 سبتمرب
 سبتمرب/أيلول ٣٠-٢٩القاهرة،  -تدريب حول مخاطر الفساد وتعزيز الوقاية منها 
 تدريب متقدم بشأن االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لموظفي إنفاذ القانون

 سبتمرب/القاهرة،أيلول -المصريين 
 دورة تدريب المدربين بشأن مكافحة االتجار بالبشر للمغاربة العاملين في العدالة

 سبتمرب/الرباط، أيلول -الجنائية 
  سبتمرب/القاهرة، أيلول -تدريب حول التحقيقات والتحليالت المالية 
 أمن الفضاء اإللكرتوين  -تدريب حول التقنيات التكنولوجية المتقدمة في التحقيقات

 سبتمرب/القاهرة، أيلول -
  سبتمرب/القاهرة، أيلول -تدريب حول النزاهة المؤسسية 

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون : تونس

 الجلسة االفتتاحية لورشة العمل

 الضباط يحللون وثائق الحاويات
 اجتماع التوعية في األقصر

 تعزيز الضوابط على الحاويات
 برنامج مراقبة الحاويات: الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 دورة تدريبية جديدة لمعهد تدريب القضاة
دعًما منه للجهود اليت تبذهلا احلكومة التونسية مـن 
أجل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وسـيـادة الـقـانـون 
يف قطاعي العدالة اجلـنـائـيـة وإنـفـاذ الـقـانـون، شـارك 
املــكــتــب مــعــهــد تــدريــب الــقــضــاة يف تــنــظــيــم دورة 

أتاح هذا التـدريـب .  أشهر ٦تدريب للمدربني ملدة 
قاضياً من ذوي اخلربة اكتساب املهارات العمليـة واحلصـول عـلـى مشـورة اخلـرباء املـطـلـوبـة  ١٨لـ 

غطت الوحـدات الـتـدريـبـيـة قضـايـا مـثـل .  إلعداد وتقدمي وحدات تدريبية متقدمة لطالب املعهد
اإلرهاب ومتـويـلـه، واألخـالقـيـات والـنـزاهـة، واملسـاعـدة الـقـانـونـيـة املـتـبـادلـة، والـتـحـقـيـقـات املـالـيـة 

ريب املهاجرين من جانب آخر، ومبـنـاسـبـة تـقـدمي احلـكـومـة .  واجلرائم السيربية واالجتار بالبشر و
ملشروع قانون جيّرم االجتار بالبشر وحيمي الضحايا، نّظم املكتب واملعهد، بالتعاون مع مـفـوضـيـة 
حقوق اإلنسان ومفوضية شؤون الالجئني ومنظمة اهلـجـرة الـدولـيـة، يـومـا دراسـيـا حـول االجتـار 

قـاضـيـًا وسـلّـطـت  ١٦٠بالبشر، قدمت فيه هذه املنظمات االتـفـاقـيـات الـدولـيـة ذات الصـلـة لــ 
 .املشروع ممّول من الواليات املتحدة. الضوء على أنشطتها يف جمال مكافحة االجتار بالبشر

 رئيس مكتب تونس يخاطب الحاضرين

 بناء القدرات على حماية األموال العامة
 مكافحة الفساد: مصر

نــظّــم املــكــتــب دورة تــدريــب مــدرِّبــني مــتــقــّدمــة لضــبــاط 
/شرطة األحداث واألخصائيني االجتماعيني يف نيـسـان

ركز التدريب على اإلجـراءات اجلـديـدة .  أبريل يف عمان
، ٣٢/٢٠١٤اليت أقّرهـا قـانـون األحـداث اجلـديـد رقـم 

وعــلــى حــقــوق الــطــفــل وفــقــًا التــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل، 
وتــقــنــيــات إجــراء املــقــابــالت مــع األخــذ بــعــني االعــتــبــار 
األبعاد الـنـفـسـيـة عـنـد الـتـعـامـل مـع األطـفـال يف نـزاع مـع الـقـانـون، ودور إدارة األحـداث يف عـمـلـيـة 

 .واملشروع ممول من االحتاد األورويب. الوساطة وإعداد ملف القضية والتعاون مع مكتب االدعاء

 الضباط يتلقون التدريب

 حقــــوق األطفـــــال
 عدالة االحداث: األردن
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