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 وصديقاتي األعزاء، صدقائيأ

 

اليوم هو يومي االخير كرئيس لبعثة االتحاد األوروبي لدعم 

الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون. ويراودني هذا اليوم 

شعور بالحزن جراء ترك هذا المنصب، إذ كانت السنوات 

الثالث الماضية من أكثر السنوات التي إتسمت بالتحفيز والفائدة 

في مسيرتي المهنية، وكان من دواعي سروري التعاون مع 

العديد من األشخاص الذين يعملون على تعزيز األعراف 

 .الديمقراطية وسيادة القانون في فلسطين

الل يس للبعثة، ولقد تمكنا من تحقيق الكثير من خلقد غمرني النظراء الفلسطينيون بلطفهم الفائق أثناء العمل كرئ

تعاوننا. لقد عملت أول مرة في هذه المنطقة كجندي في قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في الفترة الواقعة 

 . وأستطيع أن أرى مدى التغيير منذ ذلك الحين. 1985-1984بين األعوام 

بالعديد من األشخاص الملتزمين العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون  أثناء تولي منصب رئيس البعثة لقد التقيت

 .وسيادة القانون الفلسطينية، وأتمنى لهم التوفيق في طموحاتهم لتحقيق التغيير



 

الذي  من الجلي أن هذا العام كان حافالُ بالتحديات للجميع. ومع ذلك، ينتابني شعور بالفخر واالعتزار بفريق البعثة

االنجازات طوال الفترة الذي عملنا فيها معًا مهما كانت الظروف. لقد تمكنا هذا العام أيًضا، باإلضافة قام بتحقيق 

إلى عملنا المنتظم في مجال تقديم المشورة والتدريب، من توفير المعدات لشركائنا لدعم جهودهم في مكافحة جائحة 

 .لفلسطينيين في مؤسسات إنفاذ القانون وسيادة القانونكورونا. ويُعتبر هذا مؤشر على مدى إلتزامنا نحو زمالئنا ا

 لم يتم تعيين رئيس جديد للبعثة بعد، وإلى أن يتولى شخص اخر المنصب، ستتسلم نائبة رئيس البعثة ، الدكتورة

ناء ثكاتيا دومينيك، زمام األمور في البعثة. لقد كانت الدكتورة دومنيك على الدوام جديرة بالثقة وملتزمة ومجتهدة أ

عملنا سوياً لدعم نظرائنا الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن عملها الدؤوب لم يكن موضع تقدير أكثر مما كان عليه خالل 

األشهر االخيرة من هذا العام التي إتسمت بصعوبة فائقة. وأنا أعلم أن البعثة في أيٍد أمينة للمضي قدماً وإكمال 

 .المسير

في المقام األول. تُعتبر البعثة أحد أركان الجهود  بب الذي أدى إلى تأسيس البعثةأخيًرا، يجب أن ال ننسى أبدًا الس

ومستدام في المنطقة. وإذا كان هنالك   المستمرة المبذولة من قِبل االتحاد األوروبي للمساهمة في تحقيق سالم دائم

أن يكون ألصدقائي الفلسطينيين فهو   أمر واحد أتمناه االن أكثر من أي شيء اخر وانا أترك منصب رئيس البعثة

   .فيها في سالم  يوًما ما دولة ديمقراطية ومستقرة خاصة بهم يعيشون

أتمنى لكم دوام السالمة والعافية آمال لكم األفضل في المستقبل. لقد كان العمل في فلسطين تجربة ثرية للغاية وسوف 

 .أعتز بها دائًما

 

 والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 

  

 كاوكو آلتوما

 رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

 

 



 

 

  

 

 "دور المرأة هو مفتاح األمان والسالم"

 

 

 



 

 

ي جميع أجزاء عملياتها. لماذا ا؟ ألنها جزء أساسي من 
ى فى ى الجنسي  ي المساواة بي   بعثة االتحاد األوروب 

تتبنى

ي جميع أنحاء العالم، تقول كاتيا دومينيك، القائمة بأعمال رئيس بعثة االتحاد 
ضمان السالم واألمن فى

طة الفلسطينية وسيادة القانون ي لدعم الشر  األوروب 

ي السويد لعقد تدريبات داخلية 
كاديمية فولك برنادوت فى كاء، مثل أ تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشر

ي مجالي ال
ي البعثة فى

. يؤثر التدريب الذي يتم عقده عىل العمل الذي لموظفى ى ى الجنسي  قيادة والمساواة بي 

ي يمكنهن دعم 
ي إنشاء شبكة من المحاميات اللواب 

نقوم به خارجًيا، عىل سبيل المثال، المساعدة فى

 بعضهن البعض. 

ي نهاية المطاف، نعمل عىل دعم مؤسسات فلسطينية أقوى وأكثر فاعلية وخاضعة للمساءلة تتم
ة تع بثقفى

 الجمهور، و ضمان معاملة الرجال والنساء عىل قدم المساواة هو جانب أساسي من هذا العمل. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu4s71AB5_s 👉 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu4s71AB5_s
https://www.youtube.com/watch?v=Xu4s71AB5_s


 

 

الفساد أحد أكثر األدوات فعالية لمكافحة -إقرار الذمة المالية  

 

 

 

 

 

  

ي التاسع من ايلول، فمنا بتسليم تقريرا لهيئة 
فى

مكافحة الفساد يتضمن توصيات محددة 

 .حول تعزيز نظام الترصي    ح عن االصول

 

ي جالزينياتو، رئيس قسم 
يقول السيد جيوفابى

ي البعثة، "يمثل النظام الذي 
سيادة القانون فى

ى فيه أن  ى العموميي  ي عىل المسؤولي 
ينبغى

يرّصحوا عن أصولهم وكذلك مصالحهم 

ي  التقرير الذي سلمته بعثة االتحاد األوروب 

طة الفلسطينية وسيادة القانون  لدعم الشر

للهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد حول 

تقوية إطار عمل إقرارات الذمة المالية، تمت 

 قبل خبث  رفيع المستوى الدكتور صياغته من 

ي من ألمانيا.   تيلمان هوب 

تعرفوا عىل ما سيقوله الخبث  والسيد عصام 

عبد الحليم، رئيس دائرة إقرار الذمة المالية 



 

ا 
ً
ا جد

ً
 جيد

ا
التجارية عىل أساس منتظم سبيًل

 .بغية ضمان الشفافية ومحاربة الفساد

 

 

 https://eupolcopps.eu/ar/node/5734 

 

 

ي الهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد حول 
فى

الدور الذي يمكن أن تلعبه إقرارات الذمة 

ي المناصب 
ى الشفافية فى ي تحسي 

المالية فى

 امة. الع

 

 https://eupolcopps.eu/ar/node/5744  

 
 

  

 

ن لمساعدتهم  "أنا فخور بكيفية دعمنا لنظرائنا الفلسطينيي 

"19-عىل إدارة جائحة كوفيد  

 

 

 

 

 

https://eupolcopps.eu/ar/node/5734
https://eupolcopps.eu/ar/node/5744


  

 

". ى ي الفلسطينيي 
ي سويدي: "سأفتقد زمالب 

فيلدت، قاضى فيلد يقول ستافث  ي سيغادر ستافث 
ت منصبه فى

 إل أوكرانيا لتولي منصب رئيس 
ً
طة الفلسطينية وسيادة القانون قريبا ي لدعم الشر بعثة االتحاد األوروب 

طة وسيادة القانون هناك ي للشر ي بعثة االتحاد األوروب 
 EUAM Ukraine قسم سيادة القانون فى

 

ي البعثة، فهو يشعر بالفخر بالعمل الذي قام به مع زمالئه لدعم النظراء 
بالنظر إل الوقت الذي أمضاه فى

ي مكافحة كوفيد
ى فى ي التخطيطو منارصته لنهج أكثر اس ١٩-الفلسطينيي 

ي فى اتيج   .ث 

 

 للمزيد: 

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5732 

 

 

  

 

طة أساًسا بالتدريب"  "يرتبط عمل الشر

 

 

 

https://business.facebook.com/euamukraine/?eid=ARDBoUHkPdOMfYB9XhOZoqB9NbSb2stj53HFJUES3C1GPdupaylAqfzoe_7XK8sb67HGtAsPVsercBb4&fref=tag
https://eupolcopps.eu/ar/node/5732


 

 

  

ي مدينة رام هللا، سوف ينتقل رايثى كور ال 
ي عمله فى

ى فى ي بعثة االبعد قضاء ما يقارب السنتي  تحاد األوروب 

ي الصومال
 .فى

 

 ، طي
ي العمل الشر

ء فى ي
ي مجال التدريب، يؤمن رايثى ان التدريب هو بمثابة كل سر

طي متخصص فى
وكشر

ي قد تؤدي الي تضاؤل ثقة الجمهور
 .ويعتقد أيضا انه أساسيا لتفادي األخطاء الن 



 

 

ته مع النظراء ى أنقر عىل الراب لمعرفة المزيد عن أرائه فيما يتعلق بالتدريب وخث   :ط التالي الفلسطينيي 

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/572 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

المراسلة عنوان  

newsletter@eupolcopps.eu 

 

في إلغاء االشتراك في هذه النشرة اإلخبارية؟ هل ترغب  

ي إلينا وطلب اإللغاءنيرجى إرسال بريد إلكترو  
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