
 كلمة الممثل اإلقليمي

ورشة املكتب أبريل، نظم /يف نيسان
عمل ملدة ثالثة أيام يف عمان، األردن، 

مراجعة مشروع قانون مكافحة "بشأن 
اإلرهاب وفقا للصكوك القانونية 
الدولية ملكافحة االرهاب وقرارت 
، "جملس االمن الدويل ذات الصلة

ا جمموعة رفيعة املستوى من املهنيني من العراق، مبن يف ذلك املستشارون القانونيون  حضر
لرئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء، وقضاة وموظفو وزارة الشؤون اخلارجية وغري ذلك من اجلهات 
ذات الصلة، كما شارك يف هذا احلدث خرباء إقليميون ودوليون من بالد خمتلفة، مثل مصر 

 .ولبنان واململكة املتحدة أيضا

وقد حّلل املشاركون مشروع القانون حتليال دقيقا، وأسدى اخلرباء املشورة بشأن القضايا ذات 
العالقة مثل حقوق اإلنسان والعقوبات وشروط التجرمي وفقا لصكوك مكافحة اإلرهاب 

اية الورشة قام اخلرباء بإعداد تقرير مفصل .  الدولية وقرارات جملس األمن ذات الصلة ويف 
يضم مجيع التوصيات لكي ُيستخدم كدليل إرشادي للربملان العراقي لدى صياغة القانون 

 .مولت اليابان هذا املشروع. اجلديد

 

 عمــل المكتـــب

 2016يونيو /حزيران-أبريل/يسانالرسالة اإلخبارية الربع سنوية للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا                                                       ن
منع اإلرهاب: اليمن  

  وحدة مكافحة إرهاب متخصصة إنشاء

 

منع اإلرهاب: العراق  
 مناقشة تشريع جديد لمكافحة اإلرهاب  

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

More information: www.unodc.org/middleeastandnorthafrica  or contact fo.egypt@unodc.org  

عقد املكتب أربع فعاليات ملسؤويل العدالة 
اجلنائية وإنفاذ القانون اليمنيني، ُعقد أول ثالث 

مايو لـثمانية عشر /منها يف األردن يف أيار
قضاًة (مسؤوال من مسؤويل العدالة اجلنائية 

، ورّكزت على التحقيق يف )ومدعني عامني
ومشل نشاطان منها دراسات حالة وإجراءات احملاكمة الصورية، مع .  القضايا املتعلقة باإلرهاب

بينما ركز .  الرتكيز على متويل اإلرهاب والعناصر اليت تفضي  لإلرهاب كالتمجيد والتحريض
النشاط الثالث على التهديدات املستجدة املرتبطة بتمويل اإلرهاب، والرابع تضمن تدريبا 
متخصصا على مكافحة استخدام اإلنرتنت ألغراض اإلرهاب، متضمنا زيارة دراسية إىل قسم 

يونيو للتعرف على أحدث التقنيات واألساليب /املعلومات يف احلرس املدين األسباين يف حزيران
ونتيجة لذلك، أُنشئت وحدة .  املطبقة إلجراء التحقيقات اإللكرتونية وحتليل األدّلة الرقمية

 .مولت املشروع اليابان. متخصصة ملواجهة استخدام اإلنرتنت ألغراض اإلرهاب يف اليمن

تقرير املخدرات أطلق مسعود كرميي بور، املمثل اإلقليمي، 
 الصادر عن املكتب يف مؤمتر 2016لسنة العاملي 

صحفي يف مركز األمم املتحدة لإلعالم يف القاهرة يف 
يونيه، كما أطلقه يف تونس رئيس مكتب الربامج /حزيران

 نظرة ثاقبة عن أثر املخدرات ليس التقريريقدم .  يف تونس
فقط على صحة املتعاطني ورفاههم، بل وأيضا على الناس 
م، مبا يف ذلك أضرارها مثل فريوس نقص املناعة  احمليطني 
البشرية، فضال عن التهديد بالعنف، ال سّيما ضد النساء 

وفيما .  وذكر بأن القّنب هو املخدر رقم واحد األكثر تعاطيا على الصعيد العاملي.  واألطفال
أوروبا ومشال أفريقيا والشرق األدىن واألوسط تظل األسواق الرئيسية "يبدو ُيظهر االجتاه بأن 

كما وحّث السيد كرميي .  "لراتنج القّنب، الذي ما يزال ينتج معظمه يف املغرب وأفغانستان
بور على اختاذ االجراءات الالزمة لعكس االجتاه اخلطري لتعاطي املخدرات يف املنطقة، مؤكًدا 
على أّن الصراعات وضعف اإلدارة الرشيدة يفضي إىل زيادة نشاط اجلرمية املنظمة، مبا يف 

ومثال على ذلك الكميات الكبرية للكبتاغون اليت .  ذلك االجتار باملخدرات، وزيادة توافرها
ا يف دول املشرق احملاصرة بالتهديدات األمنية املتعددة وقد غطت الصحافة إطالق .  يـُتَّجر 

 .التقرير بشكل واسع مما ساعد على رفع الوعي بقضايا املخدرات يف املنطقة

مع اإلطالق الرمسي مؤخرا  للربنامج اإلقليمي اجلديد للدول العربية 
، خطت شراكة املكتب مع الدول األعضاء )2016-2021(

فقد سافر السيد .  وجامعة الدول العربية خطوة كبرية أخرى لألمام
مايو /يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي للمكتب، إىل القاهرة يف أيار

إلطالق الربنامج، سويًة مع السيد نبيل العريب، األمني العام جلامعة 
ملشاورات االقليمي ليتوج اجاء الربنامج .  الدول العربية آنذاك

املكثفة، كال تقنًيا وسياسًيا، مع الشركاء واحلكومات واجملتمع املدين، عاكًسا األولويات 
ا التقييم املتعمق  الوطنية والتهديدات املستجدة يف املنطقة وكذلك التوصيات اليت خرج 

وهو مسخَّر ملساعدة شعوب املنطقة يف حتقيق األهداف .  املستقل للربنامج االقليمي األول
. اإلمنائية املستدامة، والتغلب يف ذات الوقت على التحديات الفريدة اليت تواجه املنطقة

وحنن نعتز مبا ُأجنز حىت يومنا هذا، وبالقوانني اليت ُسنَّت وآالف املهنيني الذين تدربوا 
، لكن التهديدات على سيادة القانون وحقوق )نربز هنا بعضا منها(وبتعزيز العدالة واألمن 

. لذا ال بّد من مواصلة مواجهتها.  لتزعزع األمن والسالم والتنميةباستمرار اإلنسان تتطور 
 .تّرقبوا املزيد. والسبيل الوحيد إلحراز النجاح يف ذلك هي الشراكة

 مسعود كريمي بور

 المكتب اإلقليمي يطلق تقرير المخدرات العالمي  

 المستشارين القانونين اإلقليمين

 الخبراء اليمنيون المتدربون

 تقرير المخدرات العالمي : الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 بشأن االتجار باألشخاص لالجئين والمشردين السوريين والعراقيينورشة عمل إقليمية ،
 يوليو/ متوز27-25عمان، األردن، 

 ،أغسطس/ آب3 -يوليو / متوز25بريوت، لبنان، تدريب الليبيين على الحّد من الضرر 
 آب29 تونس، ،)وزارة الداخلية(تحليل االستخباراتي للجريمة للمتدرِّبين المتقدمين ال /

 سبتمرب / أيلول2-أغسطس 
 الجريمة العملياتية والتحليل االستخباراتي باستخدام برامجiBase  وiDesigner 

 سبتمرب/ أيلول9- 5 تونس، ،)وزارة الداخلية(
 سبتمرب/ رباط وتونس، أيلولتقديم الخدمات الصحية للسجناء،تدريبان على 
 لليمنيني، "التدابير القانونية والمؤسسية لدعم ضحايا أعمال اإلرهاب"ورشة عمل بشأن 

 2016أغسطس / آب2-يوليو / متوز30القاهرة، 
 سبتمرب/للمجلس القومي للمرأة يف مصر، أيلولإدارة ملفات العنف ضد المرأة تدريب على 
 أغسطس/، القاهرة، آباستخدام نظام اإلفصاح عن األصول اإللكترونيتدريب على 
 أغسطس/ آب18-14، القاهرة،تحليل االستخبارات الجنائيةدورة تدريبية أساسية عن 
 أغسطس/ القاهرة، آباألخصائيين االجتماعيين على مناهج محو األمية المحّسنة،تدريب 
4 للتوعية بخصوصية مسرح الجريمة واإلحالة إلى مصالح التحقيقات في  ورش عمل

 أغسطس /، تونس والكاف وقابس والقريوان، آبمسرح الجريمة

 اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية: تونس
 تحسين الخدمات الصحية في السجون

قدم املكتب إىل معايل السيد عمر 
منصور، وزير العدل التونسي، وغريه 
من أصحاب الشأن الرئيسيني يف 
سلطات السجون التونسية املبادرة 
اجلديدة للمكتب لتحسني اخلدمات 
دف إىل  الصحية يف السجون، واليت 
تعزيز سبل وصول نزالء السجون 
التونسيني إىل خدمات الوقاية والعالج 

وهلذه .  والرعاية املتعلقة بإدمان املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية يف مرافق االحتجاز
الغاية، سريكز املكتب على تعزيز أفضل املمارسات للحّد من الطلب على املخدرات 

اإليدز واألمراض املعدية األخرى، ويف /وضررها، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية
إضافة إىل ذلك، فهو سيدعم إقامة .  ذات الوقت دعم إعادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمع

شراكات مستدامة ما بني منظمات اجملتمع املدين التونسية وسلطات السجون لتدريب 
وقد وافق اجلانب .  وتوعية موظفي السجون، ولتوعية النزالء مبمارسات احلد من الضرر

 .متّول مؤسسة دروسوس هذه املبادرة. التونسي على مبدأ املبادرة

أطلق املكتب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
التنسيقية ملكافحة الفساد، محلة إعالمية 
وطنية ملكافحة الفساد يف مصر، حتت شعار 

عليك بقصد أو حبسن نية، الفساد خسارة "
واحلملة اليت بدأ بّثها يف أوقات ذروة !".  وعليه

املشاهدة التلفزيونية يف شهر رمضان سوف 
تستمر ملدة شهرين وهي جزء من مشروع للمكتب أوسع نطاقا ملكافحة الفساد يف مصر بدأ يف 

دف إىل التوعية وهي تستهدف عامة املواطن.  2011يوليو /متوز ني واملسؤولني الكبار و
وتشمل احلملة سلسلة من .  ختلف أشكال الفساد اليت تأثر سلبا على اجملتمع ومن ّمث منعهامب

إعالنات اخلدمة العامة، يناقش كل اعالن منها شكال خمتلفا من أشكال الفساد الذي يتعني 
 .ميّول هذا املشروع االحتاد األورويب. التصّدي هلا على نطاق واسع، مثل احملسوبية والرشوة

 ” الفساد خسارة “ الحملة اإلعالمية إطالق 

 األنشطة المستقبلية

مكافحة الفساد: مصر  

عقد املكتب بالتعاون مع متكني ومركز موارد 
، ]األردن[األعمال التجارية وحقوق اإلنسان 

العمال "أبريل بشأن /ورشة عمل يف نيسان
املهاجرون وخماطر االستغالل واالجتار يف 

وفرت هذه الورشة منربا ألصحاب ".  األردن
الشأن واخلرباء ملناقشة التحديات الوطنية والدولية 
وقد ضم املشاركون عماال من صناعات .  اليت يفرضها تدفق املهاجرين والالجئني إىل األردن

خمتلفة ومنظمات اجملتمع املدين واحلكومة واألعمال التجارية، حيث تبادلوا األفكار بشأن  
اية لالستغالل  شخصا، مع 30وشارك يف الورشة ما يربو عن .  كيفية العمل مًعا لوضع 

ممثلني عن منظمات اجملتمع املدين األردين العاملة يف جمال حقوق العمال املهاجرين من خالل 
تقدمي املساعدة القانونية والدعوة واإلصالح القانوين واملؤسسي، واملسؤولني احلكوميني، 
وخاصة من مكتب حقوق اإلنسان يف مكتب رئيس الوزراء، ووزاريت العدل والعمل ووحدة 

 . شاركت النرويج واالحتاد األورويب يف متويل هذه الورشة.مكافحة االجتار بالبشر

 وزير العدل و  فريق المكتب 
الممثل بيومي فؤاد: على اليسار  

مكافحة المخدرات: تونس  
 إطالق برنامج مراقبة الحاويات

االتجار واالستغالل: األردن  
  تعاون المكتب في سبيل القضاء على االتجار  

مايو اجلمارك / أيار26شارك املكتب يف 
التونسية يف زيارة ميدانية ملعربي ببوش وملولة 
-احلدوديني الواقعني على احلدود اجلزائرية

وقد نظمت هذه الزيارة إدارة .  التونسية
اجلمارك كجزء من التعاون القائم بني 
السلطات التونسية ومنظمة اجلمارك العاملية 

وقد ألقت .  واجلمارك الصينية وبني املكتب
هذه الزيارة الضوء على عمليات إنفاذ القانون واجلمارك على احلدود اجلزائرية، وقدمت 
صورة كاملة عن القدرات والتحديات القائمة اليت تواجهها السلطات الوطنية يف تأمني 

 .احلدود ويف ذات الوقت تيسري التدفقات املشروعة عرب احلدود

تحسين أمن الحدود: تونس  
 التعاون متعدد األطراف لتحسني السالمة

  زيارة ميدانية ألمن الحدود  

 اجتماع الشركاء والخبراء

قام املكتب ومنظمة اجلمارك العاملية واحلكومة 
برنامج مراقبة احلاويات يف تونس   التونسية بأطالق
سريكز هذا الربنامج على .  يونيه/يف شهر حزيران

ميناء رادس الذي سُتقام فيه وحدة مراقبة موانئ 
مشرتكة بني الوكاالت بغرض حتديد السمات 
النمطية للحاويات شديدة اخلطورة املستخدمة يف 
نقل البضائع غري املشروعة واستهدافها وفحصها، 

يأيت إطالق هذا الربنامج يف تونس يف وقت حرجة يف . ويف الوقت ذاته تيسري الشحن والتجارة
ضوء املوقع اجلغرايف والتجاري االسرتاتيجي للبالد والتهديدات األمنية الراهنة واملخاطر املتزايدة 

 .متّول اليابان هذا املشروع. لالجتار غري املشروع يف املنطقة

 حفل االفتتاح




