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ّ
األعزاء،
األصدقاء
بعد أشهر من التك ّهنات ،أعلنت الواليات المتحدة رؤيتها لعملية السالم
في الشرق األوسط .وكحال اآلخرين الذين يعيشون و  /أو يعملون في
فلسطين ،فإننا ننتظر معرفة ما سيعنيه هذا بشكل ملموس في األشهر
القليلة المقبلة .كما أنّنا ما زلنا ملتزمين بشكل كامل بدعم نظرائنا
الفلسطينيين بكل الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق
اإلنسان.
بدأ عام  0202بداية مثمرة ،حيث قدم مستشارو البعثة دورات تدريبية حول سياسة العقوبات الجنائية لموظفين في وزارة
العدل ،وحول معايير حقوق اإلنسان ألعضاء في النيابة العا ّمة ،وحول مفاهيم مكافحة غسل األموال لمحامين من نقابة
المحامين الفلسطينيّين .هذا وتبحث البعثة في سبل دعم هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيّة ،خاصةً فيما يتعلق بحماية الشهود
واقرارات الذمة الماليّة.
لقد نشرنا مؤخرا ً مقطع فيديو يصف فيه سعادة القاضي أسعد شنار بعض التحديات التي يواجهها في عمله ،وكيف يمكن
للدعم الدولي أن بساعد في مواجهة بعض هذه التحديات.

أخيراً ،كنت في بروكسل قبل أسبوعين لتقديم تقرير البعثة نصف السنوي إلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .وكان
من الجيد سماع مالحظاتها حول عمل البعثة ،وخاصةً حول انتقالنا إلى مجاالت جديدة من العمليات مثل دعم مكافحة
الجريمة البيئية ومكافحة الجريمة اإللكترونيّة .لكن األهم من ذلك هو تكرار دعمها إلصالح سيادة القانون في فلسطين
ولتعاوننا مع شركائنا الفلسطينيين.

أطيب التحيات،
كاوكو
كاوكو آلتوما
رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

تعرفو على القاضي أسعد شنار

قاض فلسطيني حريص على تحسين أداء مجلس القضاء األعلى االنتقالي إال أنّه يواجه عددا ً من
أسعد شنار هو ٍ
التحدياتّ .
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