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، حنتفل حبدثني هامني هلما أثر يطول مـداه عـلـى ٢٠١٦عام مع بداية 
أوهلما، اجتماع جلنة تسيري الربنامج اإلقليـمـي .  عمل املكتب يف املنطقة

(للدول العـربـيـة اخلـاص بـاملـكـتـب الـذي شـهـد اخـتـتـام املـرحـلـة األوىل 
بنجاح واإلجنـازات الـيت أحـرزت يف إطـارهـا وكـذلـك )  ٢٠١٥-  ٢٠١١

، وقـد ) ٢٠٢١-٢٠١٦( االتفاق على أولويات وإطار املرحلة اجلديدة 
اتســمــت املشــاورات الــيت اســتــمــرت لــثــالثــة أيــام مــع الــدول األعضــاء 
وجامعة الـدول الـعـربـيـة وجمـلـس وزراء الـداخـلـيـة الـعـرب بـاجلـوهـريـة ومتـّخـض عـنـهـا إقـرار املشـروع 

ومن مثّ نتطلع إىل مواصلة شراكتنا لتنفيذ املشاريع يف إطـار الـربنـامـج اإلقـلـيـمـي .  النهائي للربنامج
تطلع إىل الدورة نوثانيهما، حنن .  وترد بعض اإلجنازات األخرية يف هذه الرسالة اإلخبارية.  اجلديد

السـتـعـراض  ٢٠١٦أبـريـل / االستثنائية لـلـجـمـعـيـة الـعـامـة لـألمـم املـتـحـدة يف نـيـويـورك يف نـيـسـان
وقد قّدم املكتب الدعم للمشاورات اإلقليميـة يف  ،سياسات وممارسات مكافحة املخدرات عاملًيا

املنطقة استعدادا هلذه الدورة من خالل حمافل مـتـعـددة قـّدمـت فـيـهـا احلـكـومـات واجملـتـمـع املـدين 
ـا وقـد دعـا املـكـتـب إىل وضـع سـيـاسـات لـلـحـّد مـن الـطـلـب عـلـى  . وأصحاب الشـأن مسـامهـا

ُج مسنودة علمًيا ومراعـيـة حلـقـوق اإلنسـان وحمـورهـا الصـحـة لـلـحـّد  املخدرات من خالل إتباع 
 .تّرقبوا املزيد. من العرض من خالل وسائل اإلنفاذ احلديثة والتعاون اإلقليمي

 كلمة الممثل اإلقليمي

حتسني ظروف االحـتـجـاز يف “أعيد إطالق مشروع 
 ٢٠١٥نـوفـمـرب / يف تشرين الثـاين”  السجون اللبنانية

والــذي يــركــز بشــكــل خــاص عــلــى ســجــن رومــيــة، 
ويـــهـــدف إىل حتســـني أحـــوال الســـجـــون يف ثـــالثـــة 

ــنــظــافــة )  أ( جمــاالت رئــيــســيــة هــي  إدارة الــغــذاء، وال
اخلـدمـات )  ج( ؛ " البـيـت األزرق" املرافق واخلدمات للنزالء املختلني عقليا يف )  ب(والسالمة؛ 

سبـتـمـرب أُقـيـم حـفـل تـوقـيـع / ويف وقت سابق يف أيلول.  املستهدفة لألطفال السوريني احملتجزين
مع السفارة اإليطالية يف وزارة العدل لتمويل املشروع الذي سُينّفذ يف إطار إسـرتاتـيـجـيـة لـبـنـان 

 .هذا املشروع متوله إيطاليا. إلصالح السجون وتستفيد منه وزارتا العدل والداخلية

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

 عمل المكتب

 ١٢، حضــرت ٢٠١٥ديسـمــرب / كـانــون األول  ١يف 
دولة عربية االجتماع اإلقليمي األول يف املـنـطـقـة عـن 
برنامج مراقبة احلاويات املشرتك بني مـنـظـمـة اجلـمـارك 
العاملـيـة واملـكـتـب والـذي عـقـد بـالشـراكـة مـع األمـانـة 
الــعــامــة جملــلــس وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب حتــت رعــايــة 

هــدف االجــتــمــاع إىل إذكــاء الــوعــي بــأمهــيــة تــعــزيــز مــراقــبــة احلــدود وتســهــيــل الــتــجــارة .  األردن
والـربنـامـج الـذي يـهـدف .  املشروعة، ومواصلة تأييد التعاون والتنسيق داخل البلدان وفيما بـيـنـهـا

إىل احلّد من استغالل احلاويات البحرية يف االجتار غري املشروع باملخدرات، وغريهأ مـن أنشـطـة 
وعـقـب االجـتـمـاع، .  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية توّسع مؤخرا يف أنشطته لتشمل الشحن اجلـوي

طلبت العديد من الدول االنضـمـام إىل الـربنـامـج وإىل جـزئـيـة الشـحـن اجلـوي يف مسـعـى مـنـهـا 
لعرقلة االجتار غري املشروع باملخدرات والسلع األخرى الذي زاد بسبب انعدام األمن يف املنطقة 

 . واستغالل الشبكات اإلجرامية ملوانئها يف االجتار غري املشروع
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، ٢٠١٥مبناسبة اجتماع جلنة التسيري لعام 
التقى ممثلو الدول األعضاء وجامعة الـدول 
العربـيـة وجمـلـس وزراء الـداخـلـيـة الـعـرب يف 
القاهرة ملدة ثالثة أيـام لـيـشـهـدوا االخـتـتـام 
الناجح للربنامج اإلقليمي املـعـين مبـكـافـحـة 
املـخــدرات ومــنــع اجلــرميـة وحتــديــث الــعــدالــة 

وملناقشة وإقرار الربنامج اإلقليمـي اجلـديـد لـلـدول )  ٢٠١٥-٢٠١١(اجلنائية يف الدول العربية 
العربية ملنع ومكافحة اجلرمية واإلرهاب والتهديدات الصحية وتعـزيـز نـظـم الـعـدالـة اجلـنـائـيـة مبـا 

وخالل هذا اللقاء السـنـوي، ).  ٢٠٢١-٢٠١٦(يتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
اتفق النظراء الوطنيون من وزارات العدل والداخلية والصحة من الدول األعضاء املشاركة على 

وناقشوا آلـيـات حتـقـيـق تـوافـق يف اآلراء جتـاه تـنـفـيـذ الـربنـامـج  ٢٠١٦األولويات الرئيسية لعام 
اإلقليمي اجلديد؛ وأثناء هذه املناقشات، أعاد املشاركون التأكـيـد عـلـى أمهـيـة تـنـسـيـق اجلـهـود 
: للدفع قدما بأهداف الربامج الفرعية اخلمسة ذات األولوية يف إطار الربنـامـج اإلقـلـيـمـي وهـي

مكافحة اجلرمية املنظمة ومكافـحـة اإلرهـاب ومـكـافـحـة الـفـسـاد واجلـرائـم املـالـيـة ومـنـع اجلـرميـة 
والعدالة اجلنائية والوقـايـة مـن اسـتـخـدام املـخـدرات وعـالج ورعـايـة االضـطـرابـات الـنـاجتـة عـن 

كـمــا اتــفــق .  اإليــدز/ تـعــاطـي املـخــدرات والـوقــايـة والـرعــايــة مــن فــريوس نـقــص املــنـاعــة الـبــشـريــة
املشاركون على جمموعة من التوصيـات، مبـا فـيـهـا حتـديـد األولـويـات املـواضـيـعـيـة لـلـشـراكـة مـع 

 .٢٠١٦املكتب لعام 

٢٠٢١-٢٠١٦مشاورات البرنامج اإلقليمي   

 إطالق برنامج مراقبة الحاويات والشحن الجوي

 مناقشة البرنامج اإلقليمي الجديد

 حاويات في أحد الموانئ

 حفل التوقيع 

 تحسين أحوال السجون 
إصالح السجون : لبنان  
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  فبراير/ فلسطين،شباط -تدريب المرشدين االجتماعين 
  القاهرة،  -التدريب على أنظمة اإلفصاح عن األصول لمكافحة الفساد وغسل األموال

 فرباير/شباط
 صندوق األمم المتحدة للسكان لمناقشة أشكال عيادات الطب /اجتماع مشترك للمكتب

 فرباير/فلسطني، شباط -الشرعي 
  المعايير الدولية لعيادات الطب الشرعي والبروتوكوالت "تدريب صانعي القرارات بشأن

 فرباير/فلسطني، شباط  -"المعمول بها
  فرباير/شباط ١٢تونس،  -التدريب على التحقيقات المالية مع معهد تدريب القضاة 
 تدريب لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة االتجار بالبشر في الخرطوم- 

 فرباير/ شباط ٢٤-٢٢السودان، 
 لقاهرة، ا -تدريب لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون على الكشف عن االتجار غير المشروع

 .فرباير/شباط

 تدريب الطب الشرعي على العنف الجنسي 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية ملكـافـحـة 
االجتار بالبشر، نظم املكتب دورة تدريبية تسـتـهـدف 

ضــابــطــا مــن ضــبــاط إنــفــاذ الــقــانــون مــن ذوي  ٢٤
الرتب املتوسطة من مجيـع أحنـاء الـبـالد يف تـونـس يف 

دف تعزيز اجلهود اليت تبـذهلـا احلـكـومـة الـتـونسـيـة لـلـتـعـّرف عـلـى حـاالت / تشرين الثاين نوفمرب 
ريب املهاجرين والتحقيق فيها على حنو فّعال، مع كفالة ما يلزم مـن مسـاعـدة  االجتار بالبشر و

. ومحاية ضحايا االجتار بـالـبـشـر واملـهـاجـريـن املـهـرَّبـني
وقد رّكز هذا التدريب على املعـايـري الـدولـيـة واملـبـادئ 
العامة واملمارسات الفضلى يف جمال التـعـاون الـدويل،  
كما غطى أساليب التحّري والتحقيق والكشف عـن 
حــاالت االجتــار بــالــبــشــر، والــتــعــاون بــني وحــدات 
الكشف وأجهزة إنفاذ القانـون، فضـال عـن أسـالـيـب 
الــتــعــّرف عــلــى ضــحــايــا االجتــار بــالــبــشــر واملــهــاجــريــن 

م  .متول هذا املشروع النرويج. املهرّبني املعرضني للخطر ومحايتهم ومساعد

 القدرات التحقيقــــية تعزيــــز

 بنــــاء القـــدرات علـــى إنفـــاذ القانـــــون 

تعزيز منهجيات عمل مديريـة األمـن " يف إطار مشروع 
/، نــظّــم املــكــتــب يف تشــريــن األول" الــعــام يف األردن

أكــتــوبــر ثــالث جــوالت تــدريــبــيــة عــلــى ســالمــة مــلــف 
الدعوى اجلنائية، ضّمـت مشـاركـني مـن إدارة الـبـحـث 
ـدف حتـديـد الـعـقـبـات  اجلنائي ومديرية األمن العـام، 
اإلجرائية والنواقص يف إجراءات التحقيق األويل ومواءمتها مع املـعـايـري الـدولـيـة حلـقـوق اإلنسـان 
ومدّونة األمم املتحدة لسلوك املسؤولني عن إنفاذ القانون؛ كما نّظم املكتب فعالية تدريبية ملـدة 

نوفمرب بشأن التكييف القانوين لضّباط التحقـيـق يف وحـدة مـكـافـحـة / ثالثة أيام يف تشرين الثاين
دف التأكيد على األدوار التكميلـيـة  االجتار بالبشر واملدعني العامني من جملس القضاء وذلك 
للوحدة والسلطة القضائية يف مكافحة االجتار بالبـشـر مـن خـالل إعـداد نـظـام مـتـكـامـل إلدارة 

 .املشروع ميّوله االحتاد األورويبهذا . ملفات القضايا

 دورة حول سالمة ملف الدعوى 

دعًما للنقاشات القادمة يف الدورة االستثنائية لـلـجـمـعـيـة 
العامة بشأن مشكلة املخدرات العاملية واليت سـتـعـقـد يف 

يف نــيــويــورك، نــظــم املــكــتــب يف  ٢٠١٦أبــريــل / نــيــســان
أكـــتـــوبـــر يف الـــربـــاط، املـــغـــرب، حـــوارات / تشـــريـــن األول

إقليمية بشأن سيـاسـات املـخـدرات وأثـرهـا عـلـى فـريوس 
من كبار مـقـرري السـيـاسـات احلـكـومـيـة مـن  ٢٥وقد شارك ما يربو عن .  نقص املناعة البشرية

األردن واإلمارات وتونس ولبنان واملغرب وممثلو املنظمـات الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة واجملـتـمـع املـدين 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبـرنـامـج األمـم املـتـحـدة املشـرتك ومـنـظـمـة الصـحـة الـعـاملـيـة يف 

بـتـسـلـيـط الضـوء عـلـى أفضـل املـمـارسـات )  وقد قـام املشـاركـون أ.  النقاشات على مدار يومني
لكفالة خلق بيئة مواتية لالستجابة املـدعـومـة بـاألدلّـة واملـراعـيـة حلـقـوق اإلنسـان هلـذا الـفـريوس 

مبناقشة أثر سياسات مكافحة املخدرات الوطنية واإلقليمـيـة )  فيما بني متعاطي املخدرات؛ ب
بـتـحـديـد وتـرتـيـب أولـويـات الـكـيـفـيـة الـيت )  والدولية على الفريوس بني متعاطي املـخـدرات؛ ج

ا لكفالة محاية متعاطي املخدرات من أيّة معاملة / ميكن ينبغي تعزيز أطر سياسات املخدرات 
 .باالتفاق على احرتام حق متعاطي املخدرات يف الصحة) قاسية والإنسانية ومهينة؛ د

 الحوار اإلقليمي عن سياسات المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية

بالشراكة مع وزاريت العدل والصحة الفـلـسـطـيـنـيـتـني، قـّدم 
ممـرضـني  ٧ممـرضـة و ١٦املكتب حاالت صورية لتدريب 

ـــنـــشـــأة يف إطـــار مشـــروع 
ُ
يف عـــيـــادة الـــطـــب الـــعـــديل امل

مساعدة السلطة الفلسطينـيـة يف تـطـويـر املـوارد الـبـشـريـة " 
نوفمـرب / يف تشرين الثاين”  العاملة بالطب الشرعي وإدارته

دف تطوير املهارات واملعرفة الالزمة إلدارة وفحص وعـالج ضـحـايـا  يف مدينة رام اهللا، وذلك 
عـالوة عـلـى ذلـك، مت أقـيـمـت ورشـة .  العنف اجلنسي والعنف القائم عـلـى الـنـوع االجـتـمـاعـي

ديسـمـرب بـالـتـعـاون مـع وكـالـة األمـم املـتـحـدة إلغـاثـة / عمل تدريبية ليوم واحـد يف كـانـون األول
وتشغيل الالجئني الفلسـطـيـنـيـني يف الشـرق األدىن، وقـد قُـّدم الـتـدريـب عـلـى خـدمـات الـطـب 

طـبـيـبـا  ١٨الشرعي السريري لضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي إىل 
يف خميم األمعري، رام اهللا، ّممن يعملون يف خمـتـلـف خمـيـمـات الـالجـئـني )  طبيبات ٩أطباء و ٩( 

 .متول هذا املشروع وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية الكندية. يف الضفة الغربية

 األنشطـــــــــــــــــــــة المستقبليــــــــــــــــــــــة
 تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة "إحاطة الجهات المانحة بشأن

 مارس / فلسطني، آذار -)" ٢٠١٧-٢٠١٤(وتحديث العدالة الجنائية 
 مارس/آذارفلسطين،  -التدريب المتخصص لخبراء الفحص الجنائي للوثائق 
 مارس/آذار ٣-١املغرب،  -تدريب المكّلفين بإنفاذ القانون على تهريب المهاجرين 
 ورشة عمل إقليمية عن التحقيقات المالية وغسل األموال واسترداد األصول المسروقة- 

 مارس/القاهرة، آذار
 ورشة عمل لدعم وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة االتجار بالبشر في تونس وتعزيز التعاون

 مارس/آذار ١١-٨تونس،  -المشترك بين الجهات 
 تونس،  -ورشة عمل مشتركة بين الوزارات لتعزيز التعاون والرقابة القضائية أثناء التحقيقات
 مارس/آذار ٩
مارس/آذار ١١، تونس، ورشة عمل عن التشريع الجنائي الجديد المتعلق بالحبس االحتياطي 

 الوقاية من المخدرات : المغرب

خدمات الطب الشرعي : فلسطين  

مكافحة االتجار بالبشر : تونس  

جلسات تفاعلية عن التعّرف على 

 ممرضة تتلقي التدريب 

 عملي  جماعيعمل  

تحديث نظام العدالة الجنائية: األردن  
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