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أيها األصدقاء والصديقات األعزاء،
جميعنا نتابع بقلق كبير األخبار المتداولة بشأن فيروس الكورونا،
ونفكر بأولئك الذين تأثروا به ونتعاطف معهم .نحمد هللا على عدم
وجود أي إصابات في مكتب بعثة الشرطة األوروبية لمساندة
الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ،لكن ت ّم وضع بعض الزمالء
من أفراد الطاقم في الحجر الصحي الوقائي استجابة لتعليمات
مؤخرا إلى
السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية وذلك بسبب سفرهم
ً
مناطق متضررة مثل محافظة بيت لحم .والكثير من أفراد الطاقم يعملون حاليًا عن بعد ،أي من مكان سكناهم.
نبذل جهودًا لالستفادة من هذه المرحلة والمضي قد ًما في وضع تصور الستراتيجية طويلة األمد والتخطيط للمسائل
التي يتم في بعض األحيان تأجيلها عندما يكون هناك أولويات يومية تتطلب إعطاءها األولوية القصوى واالهتمام
كثيرا على عملنا – فقد ت ّم تأجيل كافة دورات
ي للجميع أن فيروس الكورونا يؤثر
ً
الالزم .ومع ذلك ،أصبح جل ّ
التدريب وورش العمل والزيارات الدراسية لنظرائنا الفلسطينيين ،وال نعلم بالتحديد متى سنستأنف العمل كالمعتاد.

نحن بدورنا ملتزمون تما ًما بعمل ما يلزم للمساعدة على وقف انتشار فيروس الكورونا ،ونعطي في هذا الوقت
األولوية القصوى للحفاظ على صحة أفراد طاقمنا والمجتمعات واألفراد الذين يتواصلون معهم .وتحقيقًا لهذه الغاية
نحن نتعاون بشكل كامل مع التعليمات والتوصيات التي تصدرها السلطات المتخصصة الفلسطينية وإلسرائيلية.
قبل اإلعالن عن حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس الكورونا كنا نعمل بكامل طاقاتنا ،ولذلك توجد بعض
األنشطة الهامة من الشهر الماضي ت ّم تسليط الضوء عليها في هذه النشرة الشهرية ،مع التركيز على دورات
التدريب الرامية إلى دعم الشركاء الفلسطينيين في مكافحة الجريمة المنظمة .عالوة على ذلك ،فقد بذلنا جهودًا حثيثة
بغية تعزيز المساواة في إنفاذ القانون ومؤسسات سيادة القانون.
نأمل أن تستمتعوا بالنشرة الشهرية هذه ،كما نتمى لكم وألحبابكم صحة جيدة وأمان.
مع أطيب التمنيات.
كاوكو

كاوكو آلتوما
رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

يوم المرأة العالمي لعام 0202

يقول كاوكو آلتوما ،رئيس البعثة" ،مؤسسات إنفاذ القانون وسيادة القانون هي الهيئات الرئيسية المسؤولة عن
حماية حقوق المواطنين الذين تشكل النساء والفتيات نصفهم .بغية حماية حقوق جميع أفراد المجتمع ،من
األهمية بمكان أن تكون الهيئات المنشأة لحماية المجتمعات وخدمتها أكثر تمثيال للمجتمع ككل .في الوقت
الحالي ،تش ّكل النساء  ٪5فحسب من العاملين في مؤسسات األمن الفلسطينية األربع عشرة .وفي حين ازداد
مؤخرا عدد النساء العامالت في مثل هذه الهيئات ،إال أنه يمكن فعل المزيد لجعلهن أكثر تمثيال لألشخاص
الذين تخدمهن".
اقرأوا البيان الكامل هنا:
👉 http://eupolcopps.eu/ar/node/5655

تعرفوا على السيدة دارين صالحية ،رئيس نيابة حماية األسرة لدى النيابة العامة الفلسطينية .انضمت إلى
ّ
النيابة العامة في عام  2002كأول امرأة تشغل منصب معاون نيابة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بالنسبة لها ،إن وجود عدد أكبر من وكالء النيابة من النساء يعني أنه سيتم التعامل مع القضايا التي تؤثر على
النساء بفعالية أكثر .شاهدوا قصتها.

تعزيز محاربة الجريمة المن ّ
ظمة

تقوض الجريمة المن ّ
ظمة أسس المجتمع ومن شأنها أن تُفسد جميع مستويات المجتمع .لقد أصبحت الجماعات
ّ
والتهرب من أجهزة انفاذ
االجرامية تتطور بوتيرة متزايدة ،بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتنفيذ عملياتها
ّ
القانون.
في شباط من عام  ،2020قامت بعثة االتحاد األوروبي لمساعدة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بعقد
تدريبين حول الجريمة المن ّ
ظمة للنظراء الفلسطينيين – تدريب حول العمالت المشفّرة واآلخر حول مبادئ
تطوير استراتيجية شاملة وفعّالة لمحاربة الجريمة المن ّ
ظمة.

البعثة تقدّم المشورة لل ّنظراء
الفلسطينيين حول كيفية مكافحة
الجريمة المنظمة

البعثة تقدّم تدريبا ً للقضاة
الفلسطينيين حول العمالت
المشفرة والجريمة االلكترونية
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االطالع على تكتيكات الشرطة في اسبانيا

تدريب في مجال حقوق ألعضاء من النيابة
العا ّمة الفلسطينيّة بهدف تحسين عمليات
التفتيش على السجون

بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة
الفلسطينية وسيادة القانون تقدّم تدريبا ً لدعم
تحسين صياغة التشريعات الفلسطينية

البعثة تدعم الفلسطينيين في مأسسة المحاكمة
العادلة
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