المجلة الشهرية – تموز 2020
األصدقاء األعزاء،
كان الكثير منا يأمل في أن يكون للطقس الحار في الصيف
تأثيرا حاسما على انتقال فيروس كوفيد ،19-ولكن ولألسف لم
يكن األمر كذلك .يستمر الفيروس الجديد في تعطيل الحياة في
جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك العمليات المنتظمة لشركائنا
ولبعثتنا.
لقد تطلب واقعنا الجديد تغييرا كبيرا في طريقة عملنا .وضعنا في بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية
وسيادة القانون ترتيبات جديدة من أجل بذل قصارى جهدنا إلبقاء موظفينا واألشخاص الذين يتواصلون معهم
بأمان .وأستطيع القول ب أننا تمكنا أيضا من تقديم الدعم لشركائنا للمساعدة في انتقالهم إلى "الوضع الطبيعي
الجديد".
اضافة الى معدات الحماية الشخصية والمواد المعقِمة التي قدمناها للشرطة المدنية الفلسطينية في شهر أيار ،والتي
يجب أن تُغطي احتياجاتها حتى نهاية الصيف ،قدمنا في نهاية الشهر الماضي تبرعا كبيرا من معدات الحماية
الشخصية والمواد المعقِمة ومعدات تكنولوجيا المعلومات لدعم قطاع العدالة الفلسطيني .سوف تساعد هذه

التبرعات الفلسطينيين العاملين في قطاع سيادة القانون على حماية أنفسهم من الفيروس ،وستساعد أيضا في عملية
التحول الرقمي ،والتي ستكون لها نتائج إيجابية ،حتى بعد فترة طويلة من تجاوز أزمة فيروس كوفيد.19-
يتعلق جانب آخر من دعمنا في الوقت الحالي بمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ودعم حقوق اإلنسان.
وفقا للمنظمات غير الحكومية في أوروبا وفلسطين ،أدت ظروف اإلغالق إلى تصاعد العنف األسري لألسف.
أنشأ زمالؤنا في الشرطة المدنية الفلسطينية خطا هاتفيا ساخنا جديدا لإلبالغ عن حوادث العنف األسري ،وقد
دعمناهم لزيادة الوعي العام به.
كما أن هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي التعطل السياسي واالقتصادي الحالي إلى تدهور وضع حقوق اإلنسان.
لقد اجتمعت مؤخرا مع الدكتور عمار دويك ،المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان ،لمناقشة
التحديات التي تعتري الوضع الحالي.
لقد ذكرت بعض األمثلة على الدعم الذي نقدمه في الوقت الحالي .مع تقدم الصيف ،سنستمر في محاولة التغلب
على القيود التي يعمل الجميع في ظلها اآلن ،وإيجاد طرق جديدة إلنجاز تفويضنا لدعم شركائنا الفلسطينيين في
عملية إصالح العمل الشرطي وسيادة القانون.
ألولئك الذين يحتفلون بعيد األضحى األسبوع المقبل ،أتمنى لكم جميعا من كل قلبي عيد أضحى مبارك.

مع أطيب التحيات،
كاوكو

كاوكو آلتوما
رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

البعثة األوروبية تسلم معدات لشركائها في قطاع العدالة في
شهر حزيران لمساعدتهم في مكافحة وباء كوفيد: ١٩-

البعثة األوروبية تتبرع بأجهزة
تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات
لوزارة العدل

البعثة األوروبية تدعم النيابة
العامة الفلسطينية بمعدات واقية

البعثة األوروبية تقدم تبرعا
لمعهد التدريب القضائي ومجلس
القضاء األعلى

البعثة األوروبية تقوم بتمويل
تدريب للديوان بهدف تحسين

جودة الصياغة التشريعية وتسلم
معدات تكنولوجية

البعثة األوروبية تدعم الشرطة المدنية الفلسطينية في جهودها
لمكافحة العنف األسري

البعثة األوروبية فخورة بدعم الشرطة المدنية الفلسطينية في رفع الوعي حول الخط الساخن المخصص
للتبليغ عن قضايا العنف األسري بما في ذلك تمويل إنتاج فيديو قصير

اكتشف المزيد:

https://eupolcopps.eu/ar/node/5698

رئيس البعثة األوروبية يجتمع مع المدير العام للهيئة الفلسطينية
المستقلة لحقوق اإلنسان لمناقشة وضع حقوق اإلنسان

التقى رئيس البعثة األوروبية ،كاوكو آلتوما ،بالمدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان د.
عمار دويك ،في  ١٤تموز  ، ٢٠٢٠إلجراء نقاش متعمق حول الوضع الحالي لحقوق اإلنسان في الضفة
الغربية ،وال سيما في ظل الوضع السياسي الحالي ،والتحديات االقتصادية والصحية التي تواجه
الفلسطينيين وتأثيرها على حقوق اإلنسان.
قال السيد آلتوما" :لقد ساهمت جائحة كورونا باإلضافة إلى األسئلة المفتوحة المحيطة بمستقبل عملية
السالم في الشرق األوسط ،في خلق وضع سياسي واقتصادي صعب ،وهناك مخاوف من أن هذا قد
يضعف حماية حقوق اإلنسان"" .كان م ن المثير لالهتمام االستماع إلى آراء الدكتور دويك حول المجاالت
التي تحتاج إلى تعزيز الحماية ،وكذلك المجاالت التي تم إحراز تقدم فيها".

للمزيد:

https://eupolcopps.eu/ar/node/5712
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