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ّ
األعزاء،
األصدقاء
تحية طيبة وبعد،
لقد بدأ عام جديد ،وكما هي العادة ،هنالك قرارات وخطط
جديدة .لألسف ان هذا الوقت يبعث على القلق لدى الكثيرين في
المنطقة .ومع ذلك ،ما زلنا نأمل أن يشهد عام  0202تقدما ً في حل
النزاعات وتعزيز السالم .من جانبنا ،سنواصل بذل قصارى جهدنا
لدعم شركائنا الفلسطينيين باإلصالحات الرئيسية في قطاع سيادة
القانون.
كجزء من تقييم ما يمكننا عمله بشكل مختلف في عام  ،0202قررنا تغيير الطريقة التي يتم بها اصدار نشراتنا
اإلخبارية .سيتم اآلن إرسالها مرة في الشهر ،وتُقدم ملخصا ً ألنشطة الشهر السابق .نأمل أن تنال هذه النسخة
الجديدة اعجابكم!
فيما يتعلق بالعنوانين البارزة في شهر كانون األول ،كنا فخورين بدعم الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالعنف
القائم على النوع االجتماعي في فلسطين كجزء من حملة "معا ً ضد العنف" التي استمرت  61يوما ً بتنسيق من هيئة
األمم المتحدة للمرأة .تلعب وكاالت إنفاذ القانون دورا ً رئيسيا ً في مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي
ونتعاون بشكل وثيق مع شركائنا في هذا المجال .يرجى االطالع على فيلم الفيديو الذي أعددناه والذي يعرض
الرائد لنا مخلالتي ،منسقة شؤون النوع االجتماعي في الشرطة المدنية الفلسطينية في نابلس ،ومقابلتنا مع العقيد
نهاد وهدان ،مديرة وحدة النوع االجتماعي في وزارة الداخلية ،باإلضافة إلى مقالتنا التي تبحث في الطرق التي
تعالج فيها الشرطة األوروبية والكندية العنف األسري.
.

دعا مستشارونا أيضا ً في هذا الشهر إلى تعزيز حماية الشهود في فلسطين ،وقدّموا التدريب الى ضباط الشرطة
الفلسطينية على المفاهيم الرئيسية للعمل الشرطي المبني على المعلومات وعالقات إنفاذ القانون في المجتمع المحلي،
ودربوا
وأجروا تدريبا ً على التخطيط االستراتيجي أمام التجمعات الجماهيرية مثل المظاهرات واألحداث الرياضيةّ ،
أكثر من  02محاميا ً من الخليل على مفاهيم مكافحة غسل األموال من المنظور المحلي والدولي.
نود أيضا ً أن نشيد بالعمل الفعّال للسلطات الفلسطينية خالل فترة عيد الميالد المجيد عندما زار اآلالف من الحجاج
مدينة بيت لحم .تكريما ً للمهنية التي تمتّع بها نظرائنا في بيت لحم خالل عيد الميالد المجيد ،أنتجنا فيلما ً قصيراً
بعنوان "الشرطة في بيت لحم" ،والذي كان مثار اعجاب الكثيرين في فلسطين ،حيث تمت مشاهدة النسخة العربية
أكثر من  602222مرة على الفيسبوك!
أتمنى لكم النجاح واالزدهار في العام  ،0202وآمل أن نواصل تعاوننا المثمر معا ً وسويا ً!
مع أطيب األمنيات،
كاوكو
كاوكو آلتوما
رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

معا ً ضد العنف

التحقت لنا مخلالتي بالشرطة في عام  ،0222وتمت ترقيتها لرتبة رائد .وهي تعمل حاليا ً كمنسقة للنوع اإلجتماعي في
الشرطة المدنية الفلسطينية في مدينتها نابلس .وكجزء من عملها ،هي مسؤولة عن تنسيق مكافحة العنف القائم على النوع
االجتماعي
اكتشفو قصتها

يكف لحمايتها؟ مستشارو بعثة االتحاد
هل فعلنا ما ي

اإلجتماع
السيدة نهاد وهدان ،رئيس وحدة النوع
ي
لدى وزارة الداخلية ،تهدف إىل مضاعفه النسبة

األرسي

المئوية للموظفات الفلسطينيات العامالت يف قطاع

األوروب يتحدثون عن تجارب هم يف مكافحة العنف
ي

الفلسطين
األمن
ي

شرطة بيت لحم

أكثر من مليون سائح يزور بيت لحم سنويا
شرطة بيت لحم يعملون على توفير االمان للزوار
وفي هذا الفيديو ،نشيد بعملهم الشاق.
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مستشارو بعثة الشرطة األوروبية
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