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القطنقنقعقى تقفق   قط ق   اتبناء القدق   ألجل 
قققل    حققة قققى  قققا قققفققى  قققيف  ققق ابقق  الققق قق   
السجطن، أجقى  اكقبق قر طلقىط   ق   
الفرتة  يف نعسان/أبىيل إىل حقةيقىان/يقطنقعقط 
ث ث دو ات    يبعى تف  احلة ى الشا فى 
خل  ات الطقايى  يف   وس ندق  اكقنقاتقى 

 Bالققطط قق    القق ققاققاد الققبققبقق و الققبققشققىيققى 
سقوو    يىا لفسجطن و  ٠٧ ا ك  عاا  ( واأل ىاض اكندطلى طجلنس والسل    السجطن،Cو

وقق   بقىا قا الةقاقى الق قا قى  اء نبعني، و    ني تايى سجطن، و ىكاء  يف اجمل مع اك ين، و انع
أد  اندسام اكشا كني إىل جممطتات تمل إىل إثىاء النداش وأسفقى تقيف  قطتقعقات بشق ن سقبقل 

 النشا   وسسى د وسطسمتط  هذا    حتسني    ات الطقايى وال  ج والىتايى   السجطن

    ير  طظف  السجطن تف     ات الطقايى 

   ققق ققالقققعققى تايققدققق ت  قققاققى أ  / ققايقققط، د  د 
 سووال  بففا إبنفاذ الدانطن  يف  ٠٧اكب ر 

وزا ة القق ا ققفققعققى لققفقق قق ققا ققل بشققبققل أ  ققل  ققع 
وققق   ق ققا  القق ققنققس ءقق  الققنققسققاء والققفقق ققعققات 

أبقىزت هقذا الققط  قى، وهق  األوىل   سقفقسقفققى 
 يف مخس و ش تقمقل، أةقعقى دو  الشقىنقى   
 قققبقققا قققاقققى هقققذا اجلقققى قققى  وبقققنقققاقققايقققى سقققفقققسقققفقققى 

 قيف  ق نق   ال   يبات، سع م ا  عا  ت د   ني  يف اكشقا كقني لق ق  يقبقاقم كقمق    بقني، األ قى القذ 
  هذا النشا  متطل  الطال ت اك ا ة ءمان اس  ا ى  با اى ال نس ء  اكىأة دا ل الطزا ة 

 ال  ا ل بشبل أ  ل  ع  ق ا  ال نس ء  اكىأة
 مصر: العنف ضد املرأة

 املغرب: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

 مناقشات جمموعات العمل

 األردن:مراقبة املطارات

 يف  سقوو   ٠٧  أ  / ايط،  ا ك  
إنفاذ الدانطن ال ا فني    طقا  اكقفقبقى 

أ م  ٤تققفققعققاء القق و     قق  يققر كقق ة 
تقققفققق  ا قققىز واسققق قققاققق ا  اكسقققا قققىيقققيف 
اكش ب  هبما، حعث مت  ق قىيقفقاقم بق ايقى  
أبنقققطاع  ققق قققفقققط قققات القققىكقققاد، وكقققعقققفقققعقققى 
الققطلققطج إىل الققنققلققام وحتققفققعققل الققبققعققا ت، 
و يف مث  فدطا ال طجع  ال مف   يف جانر  رباء  قيف ققطات حق ود اكقمقفقبقى اكق قاق ة  وقق  تايقدق  
هذا ال ق  يقر   إنقا  بقى  قا اال ةقا  بقني اكقطقا ات القذ  بق أ  قنقفقعقذا   اكقنقطقدقى   تقام 

، ل  ةية ق  ة اكطقا ات تقفق  القبقشقس تقيف القىكقاد اكشقبقطهقني واتقرتاءقاقم،  قيف  قعقاقم ٠٧٠٢
اكدا فطن اإل هقابقعقطن األجقانقر، و سق قوق  قط القط، قا اكقةو ة، واكقاقاجقىون اكقاقى بقطن، واتقرتاض 

 متط  هذا اكشىوع كن ا والعاطناالجتا  طلسفع غ  اكشىوتى   عى الىكاد و  الشايف اجلط   

  شىوع اال ةا  بني اكطا ات ي   د تف  الفىز واالس ا ا  

 حتسني  وسسات األنفا    نةاع  ع الدانطن
بعطت زجاجقعقى  نش اكب ر و ش النجا ة واخلعانى والفاام والىسم   أ بع  وسسات لألنفا  اكوالفني لفدانطن طلداهىة واإلسبن  يى وال قافعى، وب   أن أب   أن نط  

ول مان اس  ا ى الط ش،  ات  ج م   وسسيت الىتايى االج ماتعى   تني مشس ونربوا، قام ب سفعم و ش ال   ير اكاين والبع ني الةجاجعني  مسعا  إىل وزا ة ال  ا يف اال
وتقفق     تف  حق   سقطاء نفا د  قام اكب ر ب ط   اكطاد اخلام ال ز ى ووءع دلعل لف شغعل وال س  ، األ ى الذ   يف   ن  أن جي فاا  ة  ا لف  ل لفموسسات واأل

 متط  هذا اكشىوع  وسسى د وسطس نف   يف اكوسس ني تف  ز اتى احملاتعل  04حنط مماثل، زو د البعطت الةجاجعى طكطاد اخلام ال ز ى، ود  د 

د اسى اس دةقا قعقى تقيف  ق    ق قانق  
اكققوقق  ات غقق  اكشققىوتققى   ال ققفققى 
الغىبعى،  ا  عاا الد س الشىقعى وغةة، 
أنققفققدققاققا اكقق ققاقق  الققطنققين الققفققفققسققطققعققين 
لفةاى ال ا ى وق  اا إىل   ر وزيقى 
الةققاققى و ققنققلققمققى الةققاققى القق ققاكققعققى، 
ووكققققالققققى القققق قققق ققققاون القققق و  الققققبققققط يققققى 

وكققققان اكقققق ققققاقققق  الققققطنققققين  بقققق ققققر اكققققو 
، ٠٧٧٢الففسطعين ق  أجى  هذا ال  اسى االس دةا عى واليت ه  األوىل  يف نطتاا  نقذ تقام 

ن ا جاا الناا عى ونشىها تيف قىير  وج يى طلذكى أن  اخلقىوج ع م إت ن نعابى تيف اكب ر، وس
هبققذا القق  اسققى ونقق ققا ققجققاققا  ققيف  قق نقق   سققاتقق ة اكققبقق ققر و ققىكققا قق    القق ققوققطققعقق  لققفققمققشققا يققع 

ادتم إنشاء نلام لف  ج  قيف إد قان اكقوق  ات هذا ال  اسى ه  جةء  يف  شىوع  اكس دبفعى 
 اكمط    يف كط   ،وإتادة ال  هعل يس ن  إىل االدلى كىكة ال  هعل الطنين الففسطعينا

 اكو  ات غ  اكشىوتى   ال فى الغىبعى   ان قعاس     
 فلسطني: عالج إدمان املخدرات

 حتليل البياانتللحضور خبري االستهداف يشرح 

 املخدرات االصطناعية

 مصر: عدالة األحداث

 صورة مجاعية للمشاركني
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 ٠١  نعقسقان/أبقىيقل،  قا ك أكق قى  قيف 
مم   تيف اكنلمات احملفعى اك وةةى   
 ققدقق س اكسققاتقق ة االجقق ققمققاتققعققى والققطققبققعققى 

االجق قمقاتقعقى إىل -والدانطنقعقى والقنقفقسقانقعقى
اجملقق قققمققق قققات ال ققق قققعقققفققى اكققق قققىءقققى خلقققطقققى 

 ة ث ثقى أ م نقلقمق  كاالجتا       ير 
اكققبقق ققر، هبقق    سققاتقق ة  ققنققلققمققات 
اجملقق ققمققع اكقق ين وتققنققاتققىهققا   اجملقق ققمققع 

ققا  سققاتقق ة ال ققاققا   احملققفقق    تققمققفققاققم  ققع ءققاققا  االجتققا  طلققبققشققى  وققق   قققش اكشققا كققطن داي
والقق ققاقق  ت الققدققا ققمققى   الققبققفقق ،  ققع الققرتكققعققة تققفقق   ققطاء ققى و ققطءققعقق  اكققفققاهققعققم اكقق ققةققفققى طالجتققا  

كققمققا زاد  ققيف إثققىاء   ققمققطن القق قق  يققر اكسققاةققى الققيت ققق  قق ققاققا اكققنققلققمققى غقق  احلققبققط ققعققى  طلققبققشققى 
قق ت تققفقق  دو  القق قق ققاون القق و    قققايققى ال ققاققا  و ققدقق س والققيت   ”Accem“اإلسققبققانققعققى أك 

  ط  النشا  الطال ت اك ا ة   ب ر  ت  االجتا  طأل واص و با ا  ( اكسات ة هلم 

    ير األنىا  الفاتفى   اجمل مع اك ين 
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يسى  اكب ر اإلت ن تيف ان ااء سق قى أنقبقاء  قفقسقطقعقنقعقني بقنقجقا  
 قيف الق  اسققى كق ة أ بقع سققنقطات   قسقم تققفقم األ ققىاض واألحقعققاء 
ال قعدى والطر الشىت    جا  ى األ دن وذلك   إنقا  بقى  قا 

سعنا  هوالء األنباء ل   ختقىجقاقم د جقى  ز االت األ م اك ا ة 
هققذا اإلزققاز بققفقق ققل  حتققدققاو  ختةقق  أتققفقق    الققطققر الشققىتقق  

االلق ققةام الققذ  أبقق اا هققوالء األنققبققاء بقق قاققدققعققا اكقق ققايقق  القق ولققعققى   
الطر الشىت ،  هعك تم ا يسام بق  اكقبق قر   بقنقاء القدق  ات 

 هذا اكشىوع متطل  كن ا الطننعى   جما  الطر الشىت  

 بناء الد  ات الطننعى   الطر الشىت 

 األ دن واكب ر يطق ان  ذكىة  فاهم
وقع اكب ر واأل دن  ذكىة  فاهم أك  ا  عاا تف  ال ةا اما 

بى  ا  ىاقبى احلاو ت، الذ  أسام   حتدعا   طاتفى  نفعذ
ن ا ا  امى حىت اآلن  يف حعث ال بطعات   األ دن،  ا فى  
اكو  ات غ  اكشىوتى، واألدويى اكغشط ى، والسفع 
االسرتا عجعى واكةدوجى االس و ام، و ن جات حدطق اكفبعى 

وكان األ دن ق    الفبىيى والسجا ى وأتنا  احلعاة الربيى 
، تن  ا أنشئت أو  وح ة ٠٧٠٢ان م إىل الرب  ا تام 

مث أنشئت وح ة كىاقبى الشايف  كىاقبى اكطانئ    عناء ال دبى 
اكشىوع  .٠٧٠٢اجلط     طا  اكفبى تفعاء ال و    تام 

   األ دن متطل  الطال ت اك ا ة األ ىيبعى  بى  ا الىقابى تف  الةاد ات وأ يف احل ود(

  ،الداهىة، متطز/يطلعط    ير األ ةا عني االج ماتعني تف   ناجعى إتادة ال  هعل وإتادة اإلد اج 
   ب وت، متطز/يطلعط الفىز واالس ا ا ، تف  شىوع اال ةا  بني اكطا ات    ير 
  اخلىنطم، متطز/يطلعط االجتا  طأل واص وهتىير اكااجىييف، بش ن اإلت  عني و ش تمل ل طتعى 
   الد ا  اك  فدى طإل هاد،  و ا، متطز/يطلعط اس و ام األدل ى الىقمعى    ير إقفعم  تف   
   الداهىة، متطز/يطلعط حاالت ال نس ء  اكىأة،    ير  سوو  إنفاذ الدانطن تف 
   الداهىة، متطز/يطلعط  با اى غسل األ طا  ومتطيل اإل هاد، و  ى تمل حط 
  ،اخلىنطم، آد/أغسطس دو ات    يبعى أساسعى لفماددني والد اة واك تني ال ا ني 
   الداهىة، آد/أغسطس  أدل ى ال ةنعس،    ير األ ةا عني االج ماتعني    وسسى اكىج تف– 

 أيفط /سب مرب
   و ش تمل لف طتعى طإلنا  الدانطين ال و  وال شىي ات الطننعى واال فاقعات اإلقفعمعى بش ن

 اخلىنطم، أيفط /سب مرب  هتىير اكااجىييف،
   ططيى  ناا    ييب لفبشس تيف اكسا ىييف اكشبطهني  يف  عام اكدا فطن  و  ى تمل حط 

 إقفعم ، أيفط /سب مرب اإل هابعطن األجانر،
  الداهىة، أيفط /سب مرب  نلمات اجمل مع اك ين تف  دو ها    با اى الفساد،    ير 

 الفعاليات القادمة

اجلم عى ”قام اكب ر طلشىاكى  ع 
ال طنسعى كداو ى األ ىاض اكندطلى 

ب نلعم ، “ طنس -جنسعا والسع ا 
  العى   حةيىان/يطنع  ل ح فا  
طلعطم ال و  كبا اى إساءة 
اس  ما  اكو  ات واالجتا  غ  

 ٠٧٧ ا ك  عاا حنط  اكشىوع هبا،
مم ل تيف اكوسسات احلبط عى و نلمات اجمل مع اك ين الطننعى وال ولعى ووسا ل 

 ايةةت اجلفسى األوىل  ناا كناقشى الطىيدى اليت    ا ل هبا وسا ل اإلت م  ع  اإلت م 
اكو  ات، وال و  اك طقع  ناا كنع إساءة اس  ما  اكو  ات، ال سع ما بني األنفا  

كما تايىض  عفم و، د  أاين ا  ةعةا  والشباد، و   با اى الطتم وال مععة ء     انعاا 
هلذا اكناسبى ألجل إبىاز الدة  الشوةعى ك  ان  اكو  ات طحلديف،  جاال  

وبشبل   عس   ىكةت الشاادات اليت أايدلعت  هبذا اكناسبى تف  ااتحى سبل الطتط   ونساء  
إىل اخل  ات الةاعى،  ا  عاا الطقايى وال  ج  يف اءطىاطت   ان  اكو  ات، وال طا ا 

 النشا   وسسى د وسطسمتط  هذا  بطج  ال  ا االج مات  واالق ةاد  الذ  يطاجاطن  

 تونس: املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية
 ال تطة كبا اى اكو  ات وال  ج  ناا

بغىض حتسني ال ة    جلى ى االجتقا  طلقبقشقى، 
تايدق  أوهلقمقا  نلم اكب ر    يبني   السطدان،

 ققيف  سققوو  إنققفققاذ  ٠٧  نققعققسققان/أبققىيققل لققق 
 ،الدانطن  يف الطح ات اك نعى   وزا ة ال ا فعى

و ك ة تف   ناجعات و دنعات إجىاء اكداب ت 
 ع  ى بيب اجلىا م وءاا ها والشاطد تفعقاقا، 
و ققققىاحققققل القققق ققققاققققدققققعققققا والقققق قققق ققققاون اإلقققققفققققعققققمقققق  

كما نقطقشقت  ق لق   قطاءقعقع ققايقى  وال و  
بعنما تد   ءاا  االجتا  طلبشى  طجر اك اي  ال ولعى و دا ن اا أبحبام ال شىي ات السطدانعى 

 يف أت اء النعابى ال ا ى تف   و ىات االجتا  طلقبقشقى  ٠٠ال   ير ال اين   أ  / ايط، ل   ير 
وأسالعر السعطىة تف  ال اعى و ىاحل ال ادعا وال ادعدات االس باقعى وال فاتفعى وإدا ة  سقى  

 بفجعباهذا اكشىوع متطل   اجلى ى و دنعات إجىاء اكداب ت واإلنا  الدانطين الطنين 

    ير اكبففني إبنفاذ الدانطن
 السودان: االجتار ابلبشر

 فلسطني: الطب الشرعي ومكافحة املخدرات

 األردن: مراقبة احلاوايت

 املغرب: االجتار ابلبشر


