
أُقيمت دورات لتدريب املدربني علـى الـعـنـف ضـد 
يف مصـلـحـة الـطـب  املرأة ملمارسي الطب الشـرعـي

أغســـطـــس لـــبـــنـــاء / يـــولـــيـــو وآب/ الشـــرعـــي يف متـــوز
 ممـارســا لــلـطــب الشـرعــي عـلــى إجــراء 18قـدرات 

ورش تــدريــبــيــة لــلــتــعــامـل مــع حــاالت الــعــنــف ضــد 
لـدلـيـل اإلجـرائـي لـلـمـكـتـب  الستـعـانـة  الـتـصـّدي الـفـّعـال ملـمـارسـي الـطـب “ املرأة، وذلك 

ت املتحدة املريكية. ”الشرعي للعنف ضد املرأة  متول املشروع الوال

 أكتوبر/ املقامة حديثاً يف املديرية العامة لألمن العام، لبنان، تشرين األولوحدة التحقيقإطالق 
 بفريوس نقص املناعة البشرية وفريوس الكبد بدء خدمات اإلرشاد والفحص الطوعية املتعلقة

ئي   نوفمرب/حمّددة يف مصر واملغرب وتونس، تشرين الثاين يف سجون C وBالو
 برامج وقاية متعاطي املخدرات تدريب مقّدمي خدمات احلّد من الضرر واملنظمات اجملتمعية على

 أكتوبر/، مصر، تشرين األولمن فريوس نقص املناعة البشرية وعالجهم ورعايتهم
 خدمات الوقاية والعالج والرعاية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية وفريوس التدريب على

 نوفمرب/مصر، تشرين الثاين تلبية الحتياجات متعاطيات املخدرات، Cالتهاب الكبد 

 ـل املكتـــــــــــبـــــــــــعمـ
للجرمية واملخدرات واإلرهاب ً  تعزيز السياسات واملؤسسات واملمارسات الوطنية تصد
ملعايري وااللتزامات الدولية  تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد وااللتزام 
  ملخدرات تعزيز القدرة على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتار غري املشروع 

 واألسلحة واألشخاص والسلع
 تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل والشراكات الدولية لالستجابة بفعالية أكرب للمشاكل املشرتكة

 يف املخدرات واجلرمية املنظمة واإلرهاب
 الرتويج للممارسات الفضلى وللسياسات واملمارسات املستندة إىل الرباهني يف جمال الوقاية من

 املخدرات وخفضها من خالل التعليم والعالج، ال سّيما يف صفوف الشباب
  ت واخلربات بشأن االجتاهات العاملية واإلقليمية والوطنية ملكافحة تقدمي األحباث وحتليل البيا

 درات واجلرمية واإلرهاباملخ

 ٢٠١٧سبتمرب /أيلول-يوليو/الرسالة اإلخبارية الربع سنوية للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا                                               متوز

تضـــافـــرت جـــهـــود املـــكـــتـــب وقـــوات 
احلدود  الربيطانية واإلنـرتبـول لـتـطـويـر 
منهج تدرييب لالتصال بـني املـطـارات 
يــزود مــوظــفــي اخلــطــوط األمــامــيــة يف 
املطارات الدولية مبا يلزم من مـهـارات 
ومــعــلــومــات لــلــتــعــرف عــلــى الــركــاب 
املشـــبـــوهـــني واملـــقـــاتـــلـــني اإلرهـــابـــيـــني 

يف ورشـة عـمـل .  األجانب وضـبـطـهـم
 بـلـدًا وجـهـازا يف 12سبتمرب، اخنرط املشـاركـون واخلـرباء مـن / إقليمية عقدت يف األردن يف أيلول

ـاا املنطقة يف حوار تفاعلي عن حمتوى هذ . املنهج بغرض تكييـفـه مـع سـيـاق املـنـطـقـة واحـتـيـاجـا
ستخدام  مج التدرييب املقرتح بنهج أكثر اتساًقا للعمل يف املطارات ويدفع قدماً  يت الرب هذا  و

ن هذا املشروع . األساليب والطرق اجلديدة عند الضبط يف املطارات  متول كندا واليا

 مراقبة املطار: إقليمياً 
 منهج تدرييب لضباط اخلطوط األمامية

يوليو يف تـونـس ورشـة إقـلـيـمـيـة / ُنظمت يف متوز
دف إىل تقدمي بروتوكول  لدول املغرب العريب 
األمم املتحدة ملكافحة صـنـع األسـلـحـة الـنـاريـة 
ــا والــرتويــج لــتــنــفــيــذه . واالجتــار غــري املشــروع 

 مشــاركــًا وممــثــًال عــن جمــلــس وزراء 20مجــعــت 
الداخـلـيـة الـعـرب واحتـاد املـغـرب الـعـريب، وقُـّدم 

بشـأن األسـلـحـة  خالهلا اإلطار القانوين الدويل
إلضـــافـــة إىل عـــروض عـــن الـــتـــقـــيـــيـــم  الـــنـــاريـــة 

 متول أملانيا هذا املشروع. التشريعي وحتليالت مقارنة خبصوص األسلحة النارية يف املنطقة

Regional: Firearms Workshop in Tunisia 
ألسلحة النارية  الصكوك القانونية الدولية املتعلقة 

 األسلحة النارية: إقليمياً 

سبتمرب تـدريـبـا إقـلـيـمـيـا عـن / نّظم املكتب يف أيلول
تقدمي اخلدمات الشاملة للـوقـايـة والـعـالج والـرعـايـة 
لـــفـــريوس وإلـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد  والـــدعـــم املـــتـــعـــلـــقـــة 
واألمــراض املــنــقــولــة جــنــســيــًا والســّل يف الســجــون 

 مــن كــبــار املســئــولــني مــن مصــر 23ألكــثــر مــن 
مــج األمــم  واملــغــرب وتــونــس فضــال عــن ممــثــلــي بــر

وقــد .  املــتــحــدة املشــرتك ومــنــظــمــة الصــحــة الــعــاملــيــة
لفريوس وأسـرهـم  لوحظت احتياجات األشخاص الذين يعيشون يف أماكن مغلقة واملصابني 

م م مبجتمعا ومت االتفاق على أنه سيستحيل حتقيق االلتزام العاملي بشأن اإليدز يف .  وصال
 متول مؤسسة دروسوس هذا املشروع  .املنطقة ما مل تُلىب هذه االحتياجات

 تقدمي اخلدمات الصحية يف السجون
فريوس نقص املناعة البشرية: إقليمياً   

/عـمـل يف أيـلـول كتـب ورشـةعقد امل
سبتمرب ليضع اللمسات النهائية على 
االسرتاتيـجـيـة الـوطـنـيـة وخـطـة الـعـمـل 
ألشـــخـــاص يف  ملـــكـــافـــحـــة االجتـــار 
تـــونـــس، حضـــرهـــا أعضـــاء الـــلـــجـــنـــة 
ألشـخـاص  الوطنية ملكافحة االجتـار 
الــذيــن صــاغــوا االســرتاجتــيــة، وكــذلــك 

وسـوف تُـرسـل الـوثـيـقـتـان إىل احلـكـومـة .  ممثلـون عـن الـوزارات املـعـنـيـة ومـنـظـمـات اجملـتـمـع املـدين
 متول اململكة املتحدة هذا النشاط. للتصديق عليهما رمسياً ومن مث إطالقهما

 االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية
ألشخاص: إقليمياً   االجتار 

 صورة مجاعية

العنف ضد املرأة: مصر  

 اجللسة االفتتاحية حوارات ونقاشات تفاعلية

 الفعاليات القادمة

 صورة مجاعية

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

 حوارات تفاعلية

 تدريب مدريب الطب الشرعي
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 التعاون الدويل يف املسائل القانونية
أغســطــس الــدورة / نــظــم املــكــتــب يف آب
الـتـعـاون الـدويل يف “ التدريبية الثالثـة عـلـى 
 28، والــيت ضــمــت ” املســائــل الــقــانــونــيــة

مشاركاً ميثلون وزارة العـدل ومـديـريـة األمـن 
إدارة التحقيقات اجلـنـائـيـة واإلنـرتبـول / العام

ووزارة اخلارجية، وقد ركزت بشكـل خـاص 
على أطر العمل الدولية والوطنية وطـلـبـات 

ن هـذا .  املساعدة القانونية املتبادلة وعمليات التسليم والـتـعـاون يف قضـا اإلرهـاب متـول الـيـا
 املشروع

 نقاشات متواصلة

أجرى املكتب يف مـطـار رفـيـق احلـريـري 
الدويل، ويف إطار مشروع االتصال بـني 
م عـلـى  املطارات، تدريبًا ملـدة مخسـة أ

ـــــهـــــداف الـــــركـــــاب “  ـــــنـــــمـــــيـــــط واســـــت ت
، قـّدمـتـه الشـرطـة االحتـاديـة ” املشبوهـني
ــ .  الــربازيــلــيــة  16قُــّدم هــذا الــتــدريــب لـ

نـفـاذ الـقـانـون بـغـرض  مسؤوال مـكـلـفـا 
. التعرف على الركاب شديدي اخلطورة ّممن ينبغي إيالئهم اهتماما أكرب من أجهزة إنفـاذ الـقـانـون

ن هذا املشروع  متول كندا واليا

 تنميط الركاب املشبوهني واستهدافهم
 مراقبة املطارات: لبنان

قدم املكتب ووحـدة مـكـافـحـة غسـل 
/آب األمـــوال ومتـــويـــل اإلرهـــاب يف

ـا مخسـة  أغسطس دورة تـدريـبـيـة مـد
م لـ   موظف مـن املـؤسـسـات 200أ

تـعـزيـز “ املصرفية وغري املصرفـيـة عـلـى 
الـــقـــدرات عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة غســـل 

كـــمـــا .  ” األمـــوال ومتـــويـــل اإلرهـــاب
تناولت الـورشـة، والـيت تُـعـد األوىل يف 
سلسلة من التدريبات، مفهومي غسل األموال ومتويل اإلرهاب وما هلما من خماطـر ومـؤشـرات 

ويف ذات الشـهـر أيضـاً، مت الـتـوقـيـع عـلـى .  ومعامالت مشبوهة وكذلك كيفية االبالغ عـنـهـمـا
ا الـتـشـغـيـلـيـة عـلـى   مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لتعزيز قدر
كشف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب والـتـحـقـيـق فـيـهـمـا ألجـل ضـمـان وضـع إطـار 

 ميول االحتاد األورويب هذا املشروع. عمل فعال ملكافحتهما واستدامة هذا اإلطار

 حلقات نقاش على مكافحة غسل األموال

 متويل اإلرهاب/تقوية القدرات على مكافحة غسل األموال
مكافحة غسل األموال: مصر  

وقـــــع املـــــكـــــتـــــب ووزارة الـــــتـــــضـــــامـــــن 
االجتماعي على مذكرة تفاهم للـتـوسـع 
هيل وإعادة دمـج األطـفـال  يف إعادة 
يف نــزاع مــع الــقــانــون يف مــؤســســـات 

إلضــافـــة إىل .  الــرعـــايــة االجـــتــمـــاعـــيــة
ــيــة ملــراقــيب  ــب ــيــمــت دورة تــدري ذلــك، أُق
ــنــاء  ــب الســلــوك مــن مخــس حمــافــظــات ل
م على العمل علـى إعـادة إدمـاج  قدرا

وكـــان املـــكـــتـــب يف بـــدايـــة .  األحـــداث
يوليو قد قّدم سلسلة من الـدورات / متوز

التدريـبـيـة ألخصـائـيـني إجـتـمـاعـيـني مـن 
مخس مؤسسات رعاية اجتماعية وموظفني من وزارة التضامن االجتماعي على املبادئ التوجيهـيـة 
دة ترسـيـخ  م ولز هيل وإعادة الدمج يف مسعى منه لبناء قدرا اليت وضعها املكتب بشأن إعادة 

 متول مؤسسة دروسوس هذا املشروع. املنهجية اليت يتبعها املكتب

ئب املمثل اإلقليمي، والوزيرة غادة وايل  جوليان جارساين، 
  يوقعان على مذكرة التفاهم

عدالة األحداث: مصر  

تـــعـــزيـــز “ يـــعـــتـــرب االجـــتـــمـــاع بشـــأن 
قدرات العراق الوطنية على التصدي 
خلــطــر اســتــخــدام املــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
ذات االســتــخــدام املــزدوج ألغــراض 

أول خـــطـــوة جتـــاه وضـــع ”  إرهـــابـــيـــة
وقـد .  اسرتاجتية وطـنـيـة يف اخلصـوص

/أعطى االجتماع الذي أُقيم يف آب
ــبــريوت حملــة عــامــة عــن  أغســطــس ب
ستخدام املواد الـكـيـمـيـائـيـة ذات االسـتـخـدام املـزدوج ألغـراض  اإلطار القانوين الدويل املتعلق 
إرهابية، وعن املساعدة اليت تقدمها بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق ملراقبـة هـذه 
املواد فضال عن دور منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف مساعدة الـدول األعضـاء يف تـنـفـيـذ 

وقـد شـاطـر .  اسرتاتيجية وطنية فعالة ملراقـبـة عـلـى املـواد الـكـيـمـيـائـيـة ذات االسـتـخـدام املـزدوج
م الوطنية يف رصد ومراقبة املواد الكيميائية ذات االستـخـدام املـزدوج،  املشاركون العراقيون جتار

ن هذا املشروع. مبا يف ذلك التشريعات واللوائح ذات الصلة  متول اليا

 خبري املكتب يناقش األطر القانونية

 خطر استخدام املواد الكيميائية ذات االستخدام املزدوج يف أغراض إرهابية
مكافحة اإلرهاب: العراق   

لتجربة الناجحة رة اخلرباء جلناح األطفال للتوّسع   ز
إصالح السجون: لبنان  

ُنّظم املكتـب اجـتـمـاعـًا ضـم خـرباء مـن 
مــركــز مــنــع الــراديــكــالــيــة املــؤديــة إىل “ 

الكندي بغرض تقييم الـتـجـربـة ”  العنف
اللبـنـانـيـة لـتـوزيـع األشـخـاص يف أمـاكـن 
مــعــيــنــة مــع الــرتكــيــز بــوجــه خــاص عــلــى 
ــبــع حــيــال تــوزيــع األطــفــال  ــنــهــج املــت ال
أصـــــحـــــاب اجلـــــرائـــــم ذات الـــــعـــــالقـــــة 

ـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف/ إلرهـــاب وكـــان .  ال
اهلــدف مــن ذلــك هــو االســتــفــادة مــن 
ــا  نــتــائــج الــتــجــربــة الــقــائــمــة لــلــتــوســع 

رة جلـنـاح ).  عاما25-18(لتشمل الشباب البالغني  إلضافة إىل ذلك، قام الوفد الـكـنـدي بـز
 متول كندا املشروع. األحداث يف سجن رومية لرؤية النشاطات اليت متارس هناك مع األطفال

 املسائل القانونية: األردن

 ثالث خرباء كنديون يف االجتماع

 بناء قدرات مراقيب السلوك

 خبري االجتار يوّضح املنهجيات


