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.  للعدالة أمهية حامسة يف حتقيق السالم املستدام واالستقرار والتـنـمـيـة
وقــد أضــحــت اآلن هــدفــا عــاملــيــا بــفــضــل جــدول أعــمــال أهــداف 

، إذ ما فـتـئ ٢٠١٥أيلول / سبتمرب ٢٥التنمية املستدامة املعتمد يف 
الفساد واجلرمية يـقـوضـان األمـن والـتـنـمـيـة وحـقـوق اإلنسـان يف كـل 

ويف الــوقــت الــذي تـكــافــح مــنــطــقـة الشــرق األوســط ومشــال .  مـكــان
أفــريــقــيــا هــذه الــتــهــديــدات فــهــي تــواجــه أيضــا اإلرهــاب والــتــطــرف 

ومن مثّ يعمل املكتب مـع شـركـائـه الـوطـنـيـني يف املـنـطـقـة عـلـى تـعـزيـز الـتـصـّدي وطـنـيـاً . العنيف
وكما يتضح يف هذا العدد مـن الـرسـالـة اإلخـبـاريـة لـلـمـكـتـب . وإقليمياً هلذه التهديدات املشرتكة

اإلقليمي، فإّن تعاوننا يغطي جمموعة مواضيعية ورقعة جغرافية واسعة ألجل بنـاء الـقـدرات عـلـى 
مــنــع اإلرهــاب يف األردن ومــكــافــحــة الــفــســاد يف مصــر ومــكــافــحــة االجتــار بــالــبــشــر يف املــغــرب 
والتحقيق باجلـرائـم الـكـربى يف تـونـس وتـعـزيـز حتـقـيـقـات الـطـب الشـرعـي يف فـلـسـطـني وحتسـني 

أّما إقليميا، فقد بنينا الـقـدرات عـلـى تـعـطـيـل االجتـار غـري .  خدمات احلّد من الضرر يف املغرب
وتـظـّل هـذه الشـراكـات اإلسـرتاتـيـجـيـة .  املشروع والتدفقات املالية غري املشروعة يف دول املـنـطـقـة

  ترقبوا املزيد. لتحقيق العدالة هي احلّل لتهديداتنا املشرتكة وأساس األمن والتنمية

عمل املكتب ملا يربـو عـن عـقـد مـن الـزمـان 
مــع املــغــرب، وهــي بــلــد ذو أولــويــة عــالــيــة، 

يف  لــلــدفــع قــدمــا بــأجــنــدة احلــّد مــن الضــرر
ويف الـوقــت الـراهــن، .  اجملـتـمـعــات والسـجــون

يــعـــمـــل املــكـــتـــب عــلـــى مســـاعــدة الشـــركـــاء 
الوطنيني يف إجراء دراسة يف مخسة سجون مغربيـة بشـأن تـعـاطـي نـزالء السـجـون لـلـمـخـدرات 
ـدف جتـمـيـع األدلّـة عـلـى الـفـريوس يف السـجـون  وإصابتهـم بـفـريوس نـقـص املـنـاعـة الـبـشـريـة 
وإرســاء األســاس لــلــشــروع خبــدمــات احلــّد مــن الضــرر، ووضــع إســرتاتــيــجــيــة بشــأن الصــحــة يف 

 .السجون يف املغرب
جتـمـيـع الـبـيـانـات الـكـمـيّـة والـنـوعـيـة مـن عـلـى آب / باحثا خالل أغسطس ٢٠ُدرِّب أكثر من 

وكــانــت الــلــجــنــة .  الســجــنــاء ومســؤويل الصــحــة يف الســجــون ومســؤويل األمــن وإدارة الســجــون
عـكـاشـة يف الـدار الـبـيـضـاء وطـنـجـة وتـطـوان وسـال  التجريبية قد اختـارت مخسـة سـجـون هـي

سـجـيـنـا مـن   ١,٦١٥وقد ُأجريت مقابـالت مـع .  إلجراء أنشطة التقييم السريع فيها  والناظور
كال اجلنسني داخلها خالل فرتة هـذه الـنـشـرة، عـلـًمـا بـأن هـذه الـدراسـة ُجتـرى بـالشـراكـة مـع 
. أصحاب الشأن  الوطنيني املعنيني ومنظمات اجملتمع املدين وبـرنـامـج األمـم املـتـحـدة املشـــرتك

ا فيما يتعلق باحرتام جمهولية اهلوية وحـقـوق اإلنسـان  وهي تستند إىل معايري أخالقية معرتف 
 . ٢٠١٥واملشاركة الطوعية ومن املتوقع أن تُنشر نتائجها خالل الربع األخري من 

 

تسليًما باملشاكل اخلطرية اليت تشّكلها املعامالت 
وتدفقات األموال  املالية غري املشروعة

واملوجودات الناجتة عن األنشطة اإلجرامية عرب 
احلدودية على اجملتمعات اليوم، عقد املكتب 
ورشيت عمل للسلطات الوطنية يف منطقة الشرق 

ُعقدت أوالمها يف ".  التحقيقات املالية وعالقتها بغسل األموال"األوسط ومشال إفريقيا بشأن 
 .أيلول/متوز بينما عقدت ثانيتهما يف الرباط، املغرب يف سبتمرب/فلسطني يف يوليو رام اهللا،

 

صّممت كلتا الورشتني لتلبية االحتياجات الوطنية لتوفري املهارات واخلربات واملعارف يف جمال 
إجراء التحقيقات املالية والكشف عن عمليات االحتيال املايل وتتبع املعامالت املالية غري 
القانونية يف قضايا الفساد املعّقدة ولدى استخدام الصكوك املصرفية، مع التعّرف على 

إضافًة إىل ذلك، ُفّصلت كّل ورشة .  االجتاهات اجلديدة يف غسل األموال وفهم نظام احلوالة
احتياجات البلَدْين ووفرت ملمثلي أجهزة إنفاذ القانون والقضاء الوطنية منربا  منهما حبسب

ملناقشة املعايري واملبادئ الدولية، ولتعّلم أفضل املمارسات املتبعة يف التعّرف على املعامالت 
م، والنظر يف إدخال املزيد من  املشبوهة، وحتديد الثغرات يف نظام العدالة اجلنائية اخلاص 

مشاركا سامهوا بنشاط يف التدريبات ودراسات احلالة،  ٣٥وقد مجعت كّل ورشة .  التحسينات
 .وتعّلموا بالتايل كيفية تطبيق املهارات والطرق اجلديدة تطبيقا فّعاال

 مسعود كرميي بور

عــــقــــد املــــكــــتــــب ورشــــة عــــمــــل بشــــأن 
املكونات األساسية لتدابري فـّعـالـة مـانـعـة " 

لإلرهاب يف إطار تصّدي العدالة اجلنائيـة 
آب، وذلـك  / يف عـمـان يف أغسـطـس"  هلا

كــجــزء مــن خــطــة الــعــمــل الــيت وضــعــتــهــا 
وقــد افــتــتــح الــورشــة .  األردن مــع املــكــتــب

ممّثل مدير األمن العام وعطوفة رئيس النيابة العامة إضافة إىل املمثل اإلقليمي للـمـكـتـب الـذي 
كبار موظفي الـعـدالـة اجلـنـائـيـة مـن كما مشل احلضور  .  سّلط الضوء على أمهية التعاون املشرتك

. وزارات العدل والداخلية والدفاع األردنية، واملخابرات والبنك املركزي ووحدة التحريات املـالـيـة
 . أما مسامهات اخلرباء الدوليني الثمانية فقد أثرت النقاشات واحلوارات املتبادلة يف الورشة

 

/وسُتنّظم ورشة عمل متخصصة ثانية بشأن استخدام االنـرتنـت ألغـراض إرهـابـيـة يف ديسـمـرب
 .األنشطة ممّولة من احلكومة اليابانية. استجابًة لطلب السلطات األردنيةكانون األول، 

 كلمــة الممثــل اإلقليمــي 
 المكتب يطلق أنشطة مكافحة اإلرهاب في األردن

 مناقشة بني ممارسي القانون املدين والقانون العام

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية: المغرب  
 تقييم خطر تعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة بالسجون 

 فريوس نقص املناعة البشرية ونزالء األماكن املغلقة 

 منع اإلرهاب: األردن

 الصالت بين التدفقات المالية وغسل األموال
 غسل األموال: الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 :في إطار البرنامج اإلقليمي للدول العربية، يقوم المكتب بـما يلي
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
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أيلول / سبتمرب ١لقد بدأ التشغيل الفعلي للوحدة املشرتكة ملراقبة املوانئ يف العقبة باألردن يف 

وهـــي تضـــم ضـــبـــاطـــا مـــن اجلـــمـــارك والشـــرطـــة .  ٢٠١٥
واملــخــابــرات ممّــن يــعــمــلــون ســويــا عــلــى حتــلــيــل املــخــاطــر 

وكـان املـكـتـب قـد زّود الـوحـدة فـيـمـا .  وتفتيش احلـاويـات
وتدريب عـلـى اسـتـخـدام بـرامـج سبق مبا يلزم من معدات 

. االتصال وحتليل املـخـاطـر إضـافـًة إىل تـفـتـيـش احلـاويـات
وسوف يفضي هـذا إىل حتسـني قـدرة األردن عـلـى تـيـسـري الـتـجـارة املشـروعـة وتـعـزيـز مـراقـبـة 
احلدود عن طريق التعّرف السليم على احلاويات شديدة اخلطورة وتفتيشـهـا حبـثـا عـّمـا يـُـتَّـجـر 

واألردن هي أول دولة يف املنطقة تـنـضـم إىل بـرنـامـج مـراقـبـة احلـاويـات .  به اجتارا غري مشروع
 .الذي يشمل التعاون بني كافة السلطات واألجهزة ذات الصلة العاملة يف جمال أمن احلدود

يف إطار جهوده الرامية إىل تعزيـز قـدرات املـمـلـكـة املـغـربـيـة عـلـى 
أيـلـول / ، عقد املكتب بنجاح يف سـبـتـمـربمكافحة االجتار بالبشر

دف تكوين جممـوعـة مـن ممـارسـي  بالرباط دورة تدريب مدرِّبني 
العدالة اجلنائية تتمتع مبعرفة متقدمة بطرق التعّرف علـى حـاالت 
االجتار بالبشر والتحقيق فيها ومالحقة مرتكـبـيـهـا قضـائـيًـا، ومـن 

وقد كان أغلب املشاركني قضاًة وأعضـاء نـيـابـة .  ّمث تقوم بتدريب ممارسني آخرين يف هذا اجملال
عامة وأعضاء اللجنة املشرتكـة بـني الـوزارات حلـقـوق اإلنسـان، إىل جـانـب ممـثـلـني عـن وزارات 

 . اخلارجية والداخلية والعمل واملغاربة املقيمني يف اخلارج وشؤون اهلجرة
هذا التدريب هو الثالث يف سلسلة ورش عمل تدريبـيـة اسـتـهـدفـت خنـبـة خمـتـارة مـن املسـؤولـني 

ركزت أول ورشة عمل على اجملـاالت املـوضـوعـيـة يف .  املغاربة، بالتنسيق مع وزارة العدل املغربية
جمال مكافحة االجتار بالبشر، يف حني ركزت الثانية علـى تـدريـب املشـاركـني عـلـى مـنـهـجـيـات 
تدريب الكبار وتقدمي التدريبات، فيما هدفت الثالثة إىل إحـراز املـزيـد مـن الـتـقـّدم يف مسـتـوى 
املعـرفـة لـدى املشـاركـني والـتـطـرق بـعـمـق لـبـعـض اجملـاالت املـوضـوعـيـة مـنـهـا الـتـعـاون اإلقـلـيـمـي 
ـم، وتـقـنـيـات إجـراء  والدويل، والتنسيق املشرتك بني اجلهات حلماية ضـحـايـا االجتـار ومسـاعـد

 .املقابالت والتحقيقات املالية يف قضايا االجتار بالبشر

تدريب ممرضي الطب الشرعي على العنف “بلغ برنامج 
الذي ضّم عشرين ممرًضا وهدف إىل تطوير ”  اجلنساين

م ومعارفهم للمساعدة يف إدارة وفحص ضحايا  مهارا
ايته بعقد آخر تدريب له يف  العنف اجلنسي واجلنساين، 

وقد تضمن التدريب النهائي نقاشات، مشلت مناقشة حالة، عن .  آب برام اهللا/شهر أغسطس
ا كّل جمموعة من املستشفيات اخلمسة املشاركة يف التدريب حول سجل  املهام اليت قامت 

وخالل احلفل اخلتامي، ُقّدم .  املريض، واآلراء املستقاة، وصيانة املرافق والتطوير املهين املستمر
بإجياز املنجزات اليت حتققت والتقّدم احملرز يف إنشاء عيادات للطب الشرعي يف أربعة 

يُنّفذ هذا الربنامج بالشراكة مع وزاريت العدل .  مستشفيات فضال عن األنشطة املستقبلية
 .  بتمويل من كنداوالصحة الفلسطينيتني 
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املـغـرب،   -الحوار اإلقليمي حول سياسة مكافحة المخدرات وفيروس نقص المناعة البشريـة
 أكتوبر  /تشرين األول ٥-٤
٤، األردن  -التدريب العملي لبرنامج مراقبة الحاويات وتعاون القطاع الخـاص فـي الـعـقـبـة-

 أكتوبر  /تشرين األول ١٥
٧-٦، تـونـس  -ورشة عمل حول البنية الشاملة لتعزيز الشفافيـة والـمـسـاءلـة داخـل الشـرطـة 

 أكتوبر  /تشرين األول
 تـونـس،   -وتهريب الـمـهـاجـريـناالتجار باألشخاص  لحرس الحدود بشأنورشة عمل تدريبية

 أكتوبر  /تشرين األول ٢١-١٩
 بشأن تحليـل الـمـعـلـومـات واالسـتـخـبـارات الـجـنـائـيـة عـن االتـجـار غـيـر ورشة عمل إقليمية

 أكتوبر  /تشرين األول ٣٠-٢٦تونس  – المشروع
تشـريـن  ١٠-٧، املـغـرب  -تدريب على إنفاذ قوانين مكافحة فيروس نقص المـنـاعـة الـبـشـريـة

 نوفمرب/الثاين
تشـريـن الـثـاين ١٢  -١٠، مصـر  -ورشة عمل بشأن مكافحة المقاتلين اإلرهابيين األجـانـب /

 نوفمرب
٢٤تـونـس،   -ورشة عمل وطنية بشأن تطبيق تشريع مكافحة اإلرهاب الجديـد فـي تـونـس-

 نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦
نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦-٢٤مصر،  -اجتماع لجنة تسيير ومتابعة البرنامج اإلقليمي 
 ديسمرب/كانون األول  ٢-١، األردن -برنامج مراقبة الحاويات في عمانلاالجتماع اإلقليمي 
كـانـون   ١٠-٧، مصـر  -تدريب على إنفاذ قوانين مكافحة فـيـروس نـقـص الـمـنـاعـة الـبـشـريـة

 ديسمرب/األول
 ديسمرب/، كانون األولتونس -ورشة عمل وتدريب لتعزيز الرقابة القضائية أثناء التحقيقات 
 كـانـون األردن-  ورشة العمل الثانية المتخصصة بشأن استخدام االنترنـت ألغـراض إرهـابـيـة ،

 ديسمرب/األول

 انتهاء برنامج تدريب ممرضي الطب الشرعي

  تشغيل ميناء العقبة  

 تفتيش البضائع يف ميناء العقبة
 أفضل الممارسات في مكافحة الفساد 

السـلـطـات الـتـونسـيـة يف جـهـودهـا الـرامـيـة ملـنـع يدعم املكتب 
ومكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب من خـالل بـرنـامـج جتـريـيب 
عــن الــتــحــلــيــل اجلــنــائــي، قــام مــن خــاللــه تســلــيــم الــربجمــيــات 
واملــعــدات وقــدَّم الــتــدريــب لــلــمــهــنــيــني املــتــمــرســني مــن خمــتــلــف 

وقد انتهت املرحلة األوىل مـن .  األجهزة التابعة لوزارة الداخلية
حمـقـقـون مـن قـوى األمـن آب باحتفاليـة رمسـيـة بـالـوزارة عـرض خـالهلـا / الربنامج يف أغسطس

وتشـمـل هـذه املـهـارات إجـراء حتـقـيـقـات .  الداخلي املهارات اليت اكتسبوها خـالل الـتـدريـب
. سريعة وفّعالة للجرائم والشبكات اإلجرامية باالستعانة بـالـربنـامـج الـذي قـّدمـه املـكـتـب هلـم

ذه املناسبة، التقى املمثل اإلقليمي للمـكـتـب مبـعـايل وزيـر الـداخـلـيـة، السـيـد حمـمـد نـاجـم  و
الغرسلي، ملناقشة سبل التعاون املستقبلي بني املكتب وتونس يف جمال إنفاذ القانون والعـدالـة 

 .الواليات املتحدة األمريكيةهذا املشروع بتمويل من . اجلنائية

 عرض أدوات حتليل اجلرمية 

 إجياز ما حتقق من منجزات 

 مراقبة الحدود: األردن

 مكافحة الفساد: مصر 

  تدريب المدرِّبين على مكافحة االتجار  

 األنشطة المستقبلية

 مكافحة االتجار بالبشر : المغرب

تلقت هيئة الرقابة اإلدارية على مدار الثالثة أشهـر الـيت 
حـيـث .  تغطيها الـنـشـرة املسـاعـدة الـتـقـنـيـة مـن املـكـتـب

متــوز ملــنــاقشــة الــعــقــبــات / ُعــقــدت ورشــة عــمــل يف يــولــيــو
بوجه مصر يف تـنـفـيـذ إسـرتاتـيـجـيـتـهـا الـوطـنـيـة ملـكـافـحـة 

والــتــعــّرف عــلــى الــتــحــديــات وتــقــدمي أفضــل املــمــارســات والــتــوصــيــات ذات الصــلــة إىل  الــفــســاد
إضافة إىل ذلك عقد برنامج تدرييب حول الـتـحـقـيـقـات األولـيـة واملـتـقـّدمـة يف .  احلكومة املصرية

جــلــســة عــلــى مــدار أســبــوعــني  ٣٨آب مــن خــالل / جــرائــم الــفــضــاء االلــكــرتوين يف أغســطــس
أفضـل املـمـارسـات يف “ ورشـة عـمـل أخـرى عـن كما عـقـدت .  ملشاركني من خلفيات متنوعة

أيلول قـّدمـت فـيـهـا املـهـارات واألدوات / يف سبتمرب”  تطبيق جممع خدمات االستثمار يف مصر
ـدف سـّد الـثـغـرات  ٤٧الالزمة لتنفيذ هذا النموذج يف مصر لــ  مسـؤوال حـكـومـيـا ونـاقشـتـهـا 

  .املشروع ميّوله االحتاد األورويب. احملتملة وحتديد االحتياجات إلدخال املزيد من التحسينات

 عرض اسرتاتيجيات مكافحة الفساد

خدمات الطب الشرعي : فلسطين     

 تعزيز الكشف عن الشبكات اإلجرامية
 أدوات التحليل الجنائي والتدريب عليها : تونس
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