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أصدقائي األعزاء،
يمر بها العالم ،أو ّد أن أشيد بمهنية وتفاني
في هذه الفترة الصعبة التي ّ
نظرائنا الفلسطينيين في مؤسسات إنفاذ وسيادة القانون وهم يعملون
إلى جانب جهات أخرى لمكافحة انتشار فايروس كورونا.
وال يختلف الحال لدى أجهزة الشرطة ومؤسسات العدالة الجنائية في
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي ترفدنا بالمستشارين ،حيث تواجه ظروفا ً مشابهة .وهنا نتذ ّكر ك ّل من يقفون
على خط المواجهة وهم يقدّمون الخدمة لمجتمعاتهم في هذه األيام.
بالنسبة لعملنا في البعثة ،فإننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على "العمل كالمعتاد" على الرغم من أننا نعيش أوقاتا ً بعيدة
جدا ً عن المعتاد .يعمل تقريبا جميع موظفينا اآلن من منازلهم حيث يواصلون تقديم المشورة االستراتيجية عن بُعد.

وتتضمن هذه المشورة دعم استراتيجية قطاع العدالة وبناء القدرات فيما يتعلّق باألدلة الجنائية كما هو وارد في نشرتنا
اإلعالمية لهذا الشهر.
نأمل ،كما هو حال الجميع ،أن تعود األمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن .كما نأمل أن تكونوا أنتم وأحبتكم بخير
وأمان .وال يغيب عن أذهاننا أولئك الذين تأثروا بفايروس كرورنا.

كاوكو آلتوما
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بناء القدرات المتعلقة بعلم األدلة الجنائية عن بعد

تعمل البعثة خالل هذه الفترة الصعبة على ايجاد طرق جديدة لتنفيذ تفويضها دعما ً النفاذ القانون وإصالح
سيادة القانون في فلسطين.

فعلى سبيل المثال ،تحافظ مستشارة األدلة الجنائية في البعثة ،الدكتورة سابينا ريسيك ليندهامر من السويد،
على التواصل مع نظرائها الفلسطينيين عن بعد وتبني على العمل الذي قامت به بشكل مباشر قبل اتخاذ
إجراءات الطوارئ.
اكتشفوا المزيد حول كيفية مساندة البعثة للشرطة المدنية الفلسطينية في بناء قدراتها في مجال األدلة الجنائية:
👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5671

دعم قدرة الشرطة على التخطيط لألحداث الكبرى

قبل سريان تدابير الطوارئ لمنع انتشار فايروس كورونا قمنا بتنظيم تدريب لمدة  5أيام لـ  91من ضباط
الشرطة الفلسطينية حول االضطالع بالعمليات المعقّدة مع الحفاظ على سالمة الناس وحماية حقوق اإلنسان.
للتعرف أكثر على البرنامج والمواضيع التي ت ّمت تغطيتها:
ّ
👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5663
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