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ملخدرات واجلرمية يضع  مكتب األمم املتحدة املعين 
 -٢٠١٨(سرتاتيجية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إ

2021( 

ملخدرات واجلرمية، كجزء  يلتزم مكتب األمم املتحدة املعين 
دماج منظور  ًما  من منظومة األمم املتحدة، التزاًما 

يف مجيع ممارساته، على حنو فعال املساواة بني اجلنسني 
ر/ مايو  ، قام املكتب ٢٠١٧وسياساته وبراجمه. ويف أ

ملساواة بني اجلنسني ومتكني  مج العاملي املعين  بوضع الرب
مج إىل دعم مراعاة املساواة بني اجلنسني  املرأة. ويهدف الرب

ت.   من املوظفني على مجيع املستو

مج هو تطوير ومن أهم النتائج امل رجوة من هذا الرب
 -٢٠١٨سرتاتيجية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (إ

سرتاتيجية إىل ضمان أن املساواة وتسعى هذه اإل ).٢٠٢١
بني اجلنسني ومتكني 
املرأة ُيشكالن جزءاً 
ال يتجزأ من مجيع 
أعمال املكتب 
واملسامهة يف جعل 
ً آمنًا من  العامل مكا

رات أخطار املخد
واجلرمية واإلرهاب. 

كذلك، تدعم اإلسرتاتيجية الدول األعضاء يف تعميم مراعاة 
النوع االجتماعي على حنو منهجي يف تنفيذ خطة التنمية 

عد فهم العالقة بني النوع ويُ  .٢٠٣٠املستدامة لعام 
حية والتهديدات األمنية واجلرائم من  االجتماعي من 

الناحية األخرى، من األمهية 
لضمان فاعلية أي كان مب

وميكن  برامج أو أنشطة.
للنساء والرجال لعب أدوار 
خمتلفة ويف نفس الوقت مهمة 
يف مواجهة اجلرمية ومنعها، 

وبناء جمتمعات آمنة، وتطوير نظم نزيهة للعدالة اجلنائية، 
لفعالية واملصداقية واملساءلة وسهولة الوصول.    تتسم 

ملخدرات واجلرمية يُعزز األمم املتحدة املعين  كتبم
  ملساواة بني اجلنسنيمنظور ا

األمم املتحدة املعين  كتبيعمل موعلى الصعيد اإلقليمي، 
على دمج النوع االجتماعي يف تنفيذ  ملخدرات واجلرمية

جمه يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا:   بر

ر/ مايو  ٧يف  فلسطني:  طالق املكتب قام، ٢٠١٨أ
مج األمم املتحدة املشرتك "حياة: القضاء على العنف  بر

 -٢٠١٨ضد النساء يف الضفة الغربية وقطاع غزة (

 في هذا العدد

 ١                          رسالة العدد   

 ١        لمساواة بين الجنسينتعزيز ا

  ٣  تعرف على قصصهن                

  ٥    الدولي لمكافحة المخدراتاليوم 

  ٥                         ٢٠١٨معتكف 

   ٦                        معرض الصور

 ٧                      القادمةالفعاليات 
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لتعاون مع صندوق األمم املتحدة وذلك )، ٢٠٢٢
، وهيئة األمم مم املتحدة للمستوطنات البشريةللسكان، واأل

املتحدة للمرأة، يف حفل رمسي يف متحف حممود درويش يف 
مج ". ويُ رام هللا " على تغيري املمارسات الضارة حياةركز بر

اليت ُتساهم يف العنف ضد النساء والفتيات داخل األسر 
تمعات املستهدفة. موعات املستهدفة  وا وتشمل ا

تمعات الريفية، واملنطقة جيم، والقدس  املعنية: النساء من ا
ض، الشرقية، وأيًضا النساء من األسر ذات الدخل املنخف

كما يستفيد الرجال والفتيان من املشروع من خالل املشاركة 
مج " " حياةيف أنشطة متنوعة لإلرشاد والتوعية. ويساعد بر

النساء والفتيات الاليت جنون من العنف على الوصول إىل 
اخلدمات الضرورية، وذلك من خالل تقدمي التدريب على 

ي، كسب الرزق، والعالج الطيب والنفسي واالجتماع
 دعميإلضافة إىل توفري األمن واملسكن. عالوة على ذلك، 

تطوير األطر  يفمؤسسات السلطة الفلسطينية  املشروع
القانونية والسياسية اليت تُعزز حقوق النساء والفتيات الاليت 

 تنفيذها. وُيساعد علىيتعرضن للعنف، وحتميهن، 

ر/ مايو  ١٠إىل  ٦يف الفرتة من  مصر: ، قام ٢٠١٨أ
مج امل لتعاون مع وزارة الداخلية املصرية لتنفيذ بر كتب 

تدرييب لتأهيل ضباط وضابطات الشرطة ليصبحوا مدرِبني 
ت يف جمال التعامل مع جرائم العنف ضد املرأة. وقد  ومدِر
حضر التدريب عشرة ضابطات شاركنَّ يف مناقشة التدابري 

ح العنف ضد ا للتعامل مع قضااليت يتم اختاذها  ملرأة. وأ
التدريب التعرف على منظور أوسع للعنف الذي تعاين منه 
املرأة يف مجيع أحناء العامل، كما يشجع على نقل املعارف، 
واملهارات، واخلربات بني املزيد من الضباط والضابطات، 

ومن مثَّ املساعدة يف حتسني تدابري العدالة اجلنائية ملواجهة 
  يع أحناء اجلمهورية.أعمال العنف ضد املرأة يف مج

مج االتصال بني املطارات، التابع ل اجلزائر: لمكتب قام بر
لتعاون مع اجلمارك الفرنسية، بتنظيم دورة تدريبية بشأن 

م" يف الفرتة من   ٣١إىل  ٢٧"استهداف املسافرين املشتبه 
ر/ مايو  ومتثلت الغاية من الدورة التدريبية يف  .٢٠١٨أ

تعزيز قدرات مسؤويل إنفاذ القانون يف املطارات الدولية 
م، واعرتاضهم  جلزائر على الكشف عن املسافرين املشتبه 
والتحقيق معهم من أجل حتقيق استهداف أكثر فاعلية. 

شارك يف الدورة التدريبية ممثلون عن املديرية العامة و 
ديرية العامة لألمن الوطين، وكان للمرأة متثيالً للجمارك وامل

مج  متميزًا يف هذه الدورة التدريبية متاشيًا مع دعوة بر
 االتصال بني املطارات إىل املساواة بني اجلنسني.

 

 
 

 دعم اهلدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة
ملخدرات واجلرمية الدول  يدعم مكتب األمم املتحدة املعين 
األعضاء لتعزيز وصول النساء والفتيات إىل العدالة؛ وتطوير 

وتتصدى للعنف  التشريعات والسياسات اليت حتمي حقوقهن
الذي يعانني منه، فضًال عن تطوير القدرات املؤسسية واملهنية 
حرتام حقوق النساء والفتيات ومحايتها وإعماهلا،  ذات الصلة 

يئة الظروف لتمكني النساء  والفتيات من املطالبة حبقوقهن و
 والقيام بدور فعال يف التطوير.

  Women and Girls : Achieve Gender Equality and Empower All5SDG املصدر:
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ا وزارة العدل الفلسطينية يف عام   ٢٠١٣عندما اختار
ملركز الوطّين للطب العدّيل، عزمت د. حفصة  لاللتحاق 
ت اليت سيتعني  لرغم من خماوفها حول التحد سالمة، 

عليها مواجهتها، على أن تصبح 
أخصائية يف الطب العدّيل، وتقوم بدعم 

الفلسطينيات يف إطار جمال النساء 
عملها. ويف هذا الوقت، كان عمل د. 
حفصة كأول امرأة فلسطينية متارس 
الطب العدّيل عمًال شاقًا إذ مل يسبق ألي 
ال  امرأة يف فلسطني أن عملت يف هذا ا

ثريًا مباشراً  من قبل. وقد أثر اختيارها 
على خططها املهنية والشخصية؛ فقد كانت تعمل طبيبة 

ا أُمَّاً، إلضافة إىل كو    أسرة يف مدينة جنني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

العدل، غري أن الدعم املهين الذي حصلت عليه من وزارة 
ملخدرات واجلرمية، إلضافة  ومكتب األمم املتحدة املعين 

ا قد ساعدها على اختاذ قرارها. فبجانب  إىل دعم أسر
مج التدرييب الذي حصلت عليه حفصة  الرب
ح هلا مكتب األمم  يف اجلامعة األردنية، أ
ملخدرات واجلرمية فرصة  املتحدة املعين 

حالة العمل يف مركز سانت ماري ا ملعين 
حاالت االعتداءات اجلنسية يف مانشسرت يف 
إلضافة إىل العمل يف  اململكة املتحدة، 
مستشفى فيكتور يف أسرتاليا، وذلك 
ا يف دراسة حاالت  دف حتسني مهارا
العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اليت يعاين منها 

 األطباء من سبعة ملركز ويعمل، بدعم مايل من احلكومة الكندية. ٢٠١٧الوطين للطب العديلّ يف فلسطني عام  املركز افتتاح مت
 االعتداءات وفحص اجلثث، على الظاهري والكشف لتشريح، العدلية احلاالت مبتابعة يقومون حيث التخرج، حديثي العدليني
 .الفلسطيين العدالة نظام وتعزيز اجلنائية التحقيقات يف للمساعدة) السريري العديل(الطب  العدلية الطبية والكشوفات اجلنسية،

مكتب األمم  من بدعم ٢٠١٧إىل  ٢٠١٣الفرتة من  يف األردنية اجلامعة يفالعدليون  األطباءدرس  املركز إىل االنضمام وقبل
واجلرمية، وذلك للحصول على االختصاص العايل يف الطب العديل، وقد تدرب األطباء على فحص  ملخدراتاملتحدة املعين 

أول طبيبة يف فلسطني  ،د. حفصة سالمة كانت  األطباء هؤالء ضمن ومن. عنو الحاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على 
  من دواعي الفخر واالعتزاز، فضًال عن كونه عامالً حمفزًا للتغيري من أجل بلدها.   يُعدتتخصص يف الطب العديلّ؛ األمر الذي 

 ةد. حفصة سالم

 تعرف على قصصهن

  أول طبيبة حتصل على االختصاص العايل يف الطب العدّيل يف فلسطني:

 خطوة على طريق النهوض حبقوق املرأة.
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من النساء والفتيات  %٣٧
ا ترى  ١الفلسطينيات. وُتشري حفصة إىل أ

عالمات االرتياح على وجوه النساء 
تني إىل مكتبها للقيام  والفتيات الاليت 
لكشوف الطبية العدلّية، ومعرفة أن من 
جراء الكشف هو طبيبة حيث  سيقوم 

ء يشعرن مبزيد من الثقة واحلرية عندما أكدت أن "النسا
يتحدثن إىل طبيبة". وجتدر اإلشارة إىل أن األعراف والقيم 

تمع التقليدية السائدة يف  ا
الفلسطيين تؤدي إىل عزوف بعض 
النساء الاليت يتعرضن للعنف عن 
امات ضد املعتدين  توجيه اال
ن  عليهن أو يقمن بتبديل شهادا

ن سيقوم مبجرد أن يرين أن م
ن أو فحصهن جسدً  ستجوا

  هو طبيب.

مل حفصة اآلن بعد أن مت إرساء األسس املتعلقة جبودة  و
خدمات الطب العدّيل، أن ترى التغيري يف بلدها على حنو 
يساعد النظام القضائي يف التعامل مع حاالت العنف 
اجلنسي والعنف القائم على النوع، ويف نفس الوقت تغيري 

تمعها لتشجيع النساء على الكفاح من أجل أفكار جم
حقوقهن، وتشري حفصة إىل أن "هناك حاجة لرفع وعي 
دة ثقتهن خبدمات الطب العدّيل، كما أن  النساء وز
توظيف املزيد من الطبيبات املتخصصات يف الطب العدّيل 

                                                           
ت اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين عن مسح العنف يف  -)  ١ املصدر: بيا

تمع الفلسطيين عام    .٢٠١١ا

قد يساعد يف حل املشكلة". وشددت على أمهية "تعزيز 
ات الطب العدّيل حيث مراعاة اخلصوصية داخل عياد

  خيضع الضحا لفحص االعتداء اجلنسي".

وتدعو حفصة الفلسطينيات لدراسة الطب العدّيل وأن 
ت اليت قد يتعرضنَّ هلا. وهي  يعملنَّ على مواجهة التحد
تُعرب يف هذا الصدد عن رغبتها يف التعاون مع زمالءها من 

الطب أجل مضاعفة اجلهود املبذولة للمسامهة يف تطوير 
العديل يف فلسطني والقضاء على 
العنف ضد املرأة. كما تشري إىل أن 
ا إجراء البحوث حول  من أهم أولو
العنف اجلنسي والعنف القائم على 
ت  النوع يف فلسطني لتحديث البيا
ت  احلكومية وسد الثغرات يف البيا

  احلالية. 

ويف األخري، ُميكن تلخيص جتربة حفصة يف إحدى النصائح 
اليت ُحتب أن ُتشاركها مع من 
تقابلهنَّ من السيدات 

"ال ختشي جتربة  :والفتيات
جماالت خمتلفة أو مهن جديدة 
يف فلسطني، فإن هذه التجربة 
سوف تعود عليك وعلى بلد 

     لنفع".حتماً 

حفصة تدعو 
الفلسطينيات 
لدراسة الطب 

ومواجهة العدّيل 
ت اليت  التحد
 قد يتعرضنَّ هلا

 

من النساء  %٣٧
والفتيات 

 الفلسطينيات يعاين
العنف اجلنسي 

والعنف القائم على 
 النوع
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ملخدرات واجلرمية  احتفال مكتب األمم املتحدة املعين 
ليوم الدويل ملكافحة استخدام املخدرات واالجتار غري 

ا.   املشروع 

ليوم  ٢٦حيتفل العامل يف يوم  حزيران/ يونيو من كل عام، 
 الدويل ملكافحة استخدام املخدرات واالجتار غري املشروع

العمل وااللتزام العاملي جتاه سياسات مكافحة ا، تعبريًا عن 
املخدرات اليت تراعي معايري الصحة وحقوق اإلنسان. 
ملشكلة اليت  دة الوعي  ويهدف هذا االحتفال إىل ز

تمع. يُ  سببها استخدام املخدرات غري املشروعة يف ا
ملخدرات واجلرمية  وُيشارك مكتب األمم املتحدة املعين 

هذا اليوم يف حشد الدعم ملكافحة استخدام العامل أثناء 
  املخدرات.

واستثمارًا للنجاح الذي حققته محلة العام املاضي، واصل 
املكتب فاعليات محلته هذا العام 
حتت نفس العنوان: "اصغوا أوًال: 
اإلصغاء إىل األطفال والشباب هو 
م على النمو  اخلطوة األوىل ملساعد

دف ا حلد من استخدام الصحي واآلمن"، وذلك 
تمع، ومن مثَّ االستثمار الفعال يف األطفال  املخدرات يف ا

تمع.    والشباب وا

: فرصة لتعزيز الروابط بني أفراد ٢٠١٨معتكف أبريل 
  فريق العمل

بعة  ٧٥قام  فرد من العاملني يف عشر مكاتب قطرية 
ملخدرات واجلرمية  ملكتب األمم املتحدة اإلقليمي املعين 

شرق األوسط ومشال أفريقيا، إىل جانب عدد من العاملني لل

يف القسم اإلقليمي مبقر املكتب الرئيسي بفيينا، حبضور 
م يف مدينة الغردقة.  املعتكف السنوي للعاملني ملدة ثالثة أ
قش موظفو املكتب عدًدا من القضا املهمة ذات الصلة 

وتطوير بعمل املكتب، منها خطط تطوير األمم املتحدة، 
مهية تعميم  املكتب، وأهداف التنمية املستدامة، والتوعية 
إلضافة إىل  املنظور القائم على النوع، وتعبئة املوارد، 
تمعي ووسائل اإلعالم.    املسائل املتعلقة بسبل التواصل ا

وقد قدمت الفرق القطرية والفرق املواضيعية من موظفو 
مدار العام، وخباصة فيما املكتب عرًضا ملا مت إجنازه على 

ثريها، ومتويلها. كذلك، مت  يتعلق بتنفيذ الربامج، وحجم 
مناقشة عدًدا من املسائل العامة املشرتكة مثل املسائل املالية 
إلضافة إىل عدد من اجللسات اخلاصة اليت  واإلدارية، 
دارة  تناولت التدريب على النظام اإللكرتوين اخلاص 

، فضًال عن عدد من Umojaمعامالت املكتب 
اجللسات األخرى التوعوية. أيًضا مت ختصيص بعض الوقت 
ملمارسة األنشطة اليت تستهدف بناء قدرات الفريق وإطالق 
مهارات األفراد لبناء فرق العمل عرب املكاتب املختلفة 

  إلقليم.
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  الفعاليات القادمة

 .٢٠١٨الدليل اإلجرائي حول معايري جودة مؤسسات الرعاية، مصر، متوز/يوليه ورشة عمل عن  -
 .٢٠١٨متوز/ يوليه  ٣٠، مصر، ألشخاصإطالق محلة القلب األزرق ملكافحة االجتار  /ألشخاصاليوم العاملي ملكافحة االجتار  -
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة  /ألشخاصإطالق محلة القلب األزرق ملكافحة االجتار  /ألشخاصاليوم العاملي ملكافحة االجتار  -

 .٢٠١٨متوز/ يوليه  ٣٠، تونس، ألشخاصاالجتار 
 .٢٠١٨أغسطس آب/  ١٥ – ١٣ورشة عمل حول التحقيقات املالية ومالحقة قضا الفساد وغسل األموال، تونس،  -
.  ٢٠١٨التحقيقات عرب اإلنرتنت فيما يتعلق جبرائم اإلرهاب، العراق ولبنان، آب/ أغسطس ورشة تدريبية حول التحليل اجلنائي و  -
.  ٢٠١٨ورشة تدريبية حول التحليل اجلنائي والتحقيقات عرب اإلنرتنت فيما يتعلق جبرائم اإلرهاب، العراق ولبنان، آب/ أغسطس  -
ريب املهاجرين، شرم الشيخ، أيلول/سبتمرب املؤمتر اإلقليمي حول آليات تعاون القضاء الدويل ملكافحة ا - ألشخاص و الجتار 

٢٠١٨. 
حلقن، املغرب،  - ورشة تدريبية ملسؤويل إنفاذ القانون بشأن اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري للمتعاطني املخدرات 

 .٢٠١٨أيلول/سبتمرب 
حلقن، ورشة عمل بشأن اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشر  - ي واملراعية للمنظور اجلنساين واملقدمة ملتعاطيات املخدرات 

  .٢٠١٨أيلول/سبتمرب 

 لمزيد من المعلومات

 زوروا موقعنا:

 unodc.org/romena  

 تابعونا على تويتر:
@UNODC_ROMENA  

:البريد اإللكتروني  
unodc-egyptfieldoffice@un.org 

 

 العنوان:
 ١١٤٣٥، رقم بريدي ٢٨٠شارع  ١٤

 المعادي، القاهرة، مصر

تم تمويل األنشطة الواردة في هذه النشرة من قبل الشركاء 

 التاليين:

ويتلقى أيًضا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

 والجريمة مساهمات سخية من شركاء ومانحين

آخرين في إطار برنامجه اإلقليمي للشرق األوسط 

 )٢٠٢١ -٢٠١٦وشمال أفريقيا (


