
  

   

 

 

   2020 اَب –المجلة الشهرية 

 

 

 وصديقاتي األعزاء، أصدقائي

 

هذه هي النشرة اإلخبارية الثانية قبل األخيرة التي أشارككم إياها 

الشرطة   نظًرا النتهاء مدة خدمتي بوصفي رئيسًا لبعثة

القادم. وخالل  نهاية شهر أيلول األوروبية والتي ستنتهي

بعثة كبار شركاء ال  عدد من استقبلني القليلة الماضيةاألسابيع 

رئيس الوزراء، وأتاح ذلك لي الفرصة كي أقوم  فيهم معالي بما

بتوديعهم. وقد كان لي الشرف الكبير في التفكير معًا 

اإلنجازات المشتركة التي حققناها. غير أنني اآلن سأحتفظ بآرائي حول ذلك وأشارككم إياها في رسالتي  حول

 .القادمة بعد حوالي شهر األخيرة

 

الجديد لقسم استشارة الشرطة في البعثة السيد باسي آحو،  وبداًل من الوداع أود في هذه الرسالة أن أرحب بالمدير

نا سوف يعزز قدرات وهو من كبار ضباط الشرطة المخضرمين من غرب فنلندا. وانا على يقين أن وجوده في البعثة

ن السيد آحو المزيد ع وألولئك الراغبين في معرفة لتوجيه والتدريب لنظرائنا الفلسطينيين.على تقديم المشورة وا

 .في هذه النشرة أرجو منهم أن يطلعوا على المقابلة الصادرة تحقيقه وما ينشد

 



 

وفيما يخص موضوع المقابالت، فقد أجرت مؤخًرا وكالة وفا اإلخبارية مقابلة معي تحدثت فيها عن خبرة ثالث 

 .نوات في األرض المقدّسة. يتوفر الرابط لهذه المقابلة في هذه النشرةس

 

العمل كالمعتاد. وقد سررت كثيًرا حينما سمعت أن وزارة العدل الفلسطينية قد  وفي خضم التقلبات الجارية يسير

زوير مثل أطلقت شهادة جديدة هذا األسبوع للمواطنين إلثبات عدم وجود سجل جنائي لهم. ومن الصعب جدًا ت

 والتدريب، على سبيل المثال في الشهادة التي ساعدنا في إنتاجها. كما سوف نستمر في دعم نظرائنا بالمشورة هذه

 .بهذا الشأن أدناه مجال المحاكمة العادلة ومجال مكافحة الجرائم اإللكترونية. ويمكنكم االطالع على المزيد

 

 .ةأتمنى لكم وألحبائكم السالمة والصحة والعافي

 

 مع االحترام،

  

 كاوكو آلتوما

 رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

 

 

 

حقوق اإلنسان 

   أساسيان عامالن القانون وسيادة
 
طة المدنية تدريب ف الشر  

 

 



  

 

ي فنلندا كمدير عام 
ي وزارة الداخليسيعود رئيس البعثة كاوكو آلتوما قريبا إىل عمله ف 

طة ف  ة الفنلندية.  الشر

ي من وكالة وفا لألنباء. 
 كان قد التقى رئيس البعثة مع صحاف 

ي 
ي قضاء ثالث سنوات ف 

سة  للمزيد من المعلومات حول ما افاد به السيد كاوكو عن تجربته ف 
ّ
األرض المقد

إىل الرابط أدناه:  عملية إصالح سيادة القانون يرجى الدخول وعن  

 

👉 https://bit.ly/3iD3CVm 

 

 

 

VIDEO: "This is a debt we will not forget" 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3iD3CVm%3Ffbclid%3DIwAR1JOwY0T7ke_yWhUYeaTlHOlVrbX5pLxHXOO3cUVA7UzZHqidIho0PTYnM&h=AT2W0mDVP4bEoLy2f2GG7k5AU1LWvIuEjJfGtHt-_tCYohHJAFi92PiD6WKiTvEnYMthesnPBLMA0MF0ZhjAteXvzPs4JvXt4nY2J42HZCLbYLi8-URCd9XBGZeb7Rs6rb-8gQ


  

 

 "هذا دين علينا لن ننساه"

طة المدنية الفلسطينية يقول أن وباء كوفيد  قد أوجد  ١٩-اللواء حازم عطا هللا، مدير عام الشر

طة.   ضغوطات "غير مسبوقة" عىل جهاز الشر

 . طة تواجه التحدي بمساعدة المجتمع الدوىلي
 ومع ذلك، فإن الشر

: اعرفوا المزيد عما قاله حول الوضع الراهن عىل   الرابط التاىلي

 

https://bit.ly/2EcT8O9 👉 
 
 

 

 

https://bit.ly/2EcT8O9


 

يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون مبدعين 

 ومرنين للغاية

 

 

  



 

ي األول من آب أثناء خضوعه للحجر الصحي لمدة 
طة ف  بدأ باسي آهو عمله كرئيس قسم مستشاري الشر

، لكن هذا لم يضعف حماسه للعمل  !أسبوعير 

 

ي اعرف 
طة المدنية الفلسطينية ف  ق األوسط وخططه لدعم الشر المزيد عما يفكر به حول انتقاله إىل الشر

 .١٩-ظل جائحة كوفيد 

 

 للمزيد: 

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5724 

 

  

 

 تعزيز الحق في المحاكمة العادلة

 

 

  

ي البعثة، "إن المحاكمة العادلة هي حق أساسي 
ي العدالة الجنائية ف 

ة ف  غرين، خبير وقالت السيدة لينا زيتير

ي يجب عىل المؤسسات العامة القيام بها لضمان  –
تهم بجريمة ما، هناك عدد من األمور التى

ُ
فعندما ت

https://eupolcopps.eu/ar/node/5724


 

 ."صون حقوقك

 

كائنا الفلسطينيير  عىل وضع " ي المحاكمة  72وأضافت: "لقد عملنا مع شر
توصية من شأنها تعزيز الحق ف 

حات. ونحن عىل استعداد تام لتقديم كامل  ي مجال تنفيذ هذه المقيى
العادلة؛ ويسعدنا تحقيق تقدم ف 

 ".دعمنا لهذه العملية

 

 للمزيد

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5722 

 

 

 

عندما يتعلق األمر بالجريمة اإللكترونية، يمكن أن يتواجد الجاني 

 في أي مكان

 

 

  

https://eupolcopps.eu/ar/node/5722


 

يعمل الدكتور أليساندرو بوونو، من إيطاليا، خبيرا في مجال الجريمة اإللكترونية لدى البعثة األوروبية 

الفلسطينية وسيادة القانون. بحكم منصبه، يدعم الدكتور بوونو زمالءه في الشرطة المدنية لمساندة الشرطة 

 .الفلسطينية لتعزيز قدرتهم على محاربة الجريمة على اإلنترنت

 

تتمثل المشكلة الرئيسية مع الجريمة اإللكترونية في أن الجاني قد يتواجد في أي مكان، بما في ذلك في بلد "

على سبيل المثال رفع الوعي حول المخاطر –سبب يكتسب العمل على الوقاية أهمية مختلف. لهذا ال ". 

 

إال إلى زيادة مخاطر الجريمة اإللكترونية 19-لم تؤد جائحة كوفيد . 

 

 بإمكانكم معرفة المزيد في هذه المقابلة:

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5718 

 

    

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

    

 

المراسلة عنوان  

newsletter@eupolcopps.eu 

 

في إلغاء االشتراك في هذه النشرة اإلخبارية؟ هل ترغب  

إلينا وطلب اإللغاءيرجى إرسال بريد إلكترومي   
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