
  

   

 

 

   2020 تشرين أول –المجلة الشهرية 

 

 

  

 األصدقاء األعزاء،

 

 على أي مؤسسة، وال 19-جائحة كوفيد تفرضها التي تتعدد التحديات 

 رتيبت كان ،"العادية" يختلف الحال لمؤسستنا. في الماضي، في األوقات

 ملتقدي الغربية الضفة إلى مختلفة مجاالت في متخصصين حضور

ً من عملنا، لفترة المشورة أو التدريب  فضلً  قصيرة يشكّل جزءا مهما

 فاذإن مجال في للفلسطينيين العاملين أوروبا إلى زيارات تنظيم عن

للطلع على الممارسات الفضلى  القانون ومؤسسات سيادة القانون

 .ممكنًا األنشطة هذه من أي يعد لم. مباشرة

 ريطةالوجاهية، ش التدريبات في أيضاً المساهمة الرقمي، لكننا نواصل المجال إلى أنشطتنا من ممكن عدد أكبر نقلنا لقد

لخاصة ا الممارسات تعميم إلى تهدف تدريبية آمنًا. على سبيل المثال، قمنا هذا الشهر بدعم جلسة بذلك القيام يكون أن

 ينيةالفلسط الشرطة لضباط عمل ورشة نظّمنا كما الفلسطيني، العدالة قطاع في لألطفال الفضلى المصالح بحماية

 واألهداف المشتركة. التحديات ومناقشة لللتقاء االجتماعي النوع قضايا في العاملين

 



 

 بناءل دعمنا حول الشهر مقاالت لهذا اإلخبارية النشرة تتضمن. اإلنترنت عبر عملياتنا غالبية ننفذ فإننا ذلك، ومع

بعض  هذه. األخرى االقتصادية والجرائم األموال غسيل مكافحة البيئية، إضافة إلى الجرائم في التحقيق في القدرات

 ناموظفي سلمة على الحفاظ في لنقوم بدورنا الرقمي أوال، للنهج فيها األولوية أعطينا التي المجاالت األمثلة على

 . معهم يتواصلون الذين واألشخاص

 

تشرين األول  13قامت بتاريخ  األوروبي للتحاد التابعة واألمنية السياسية اللجنة أن هي الشهر لهذا أخبارنا لكن أهم

 هي وستولوفاأب ناتاليا السيدة .ة وسيادة القانونجديدة لبعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطيني بتعيين رئيسة

 اداالتح وفد ورئيس مصر، في األوروبي االتحاد وفد رئيس نائب منصب وشغلت بلغاريا، متمرسة من دبلوماسية

 الوضع على كبيرة لم تطرأ تغييرات حال وفي. كوسوفو في األوروبي للتحاد الخاصة والممثلة ليبيا في األوروبي

. الثاني شرينت منتصف منطقة عمل البعثة في إلى تصل أن المقرر فمن به، المتعلقة العامة الحماية وتدابير للوباء الحالي

 .ة جديدةبقياد الممتاز تعاوننا استمرار إلى ونتطلع الرئيسيين، شركائنا من عدد من تهنئة رسائل لقد سُعدنا بتلقي

 

 أطيب التحيات، 

 كاتيا

 

 كاتيا دومينيك

 بأعمال رئيسة البعثة القائمة

 بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

 

 

  

 

ن ناتاليا ابوستولوفا لقيادة البعثة ي يعي ّ  االتحاد األوروب 

 

 

  



  

  

ي  ي اجتماع عقدته اللجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروب 
ين األول  13بتاري    خ  ف  تم  ،2020تشر

طة  ي لدعم الشر تعيي   ناتاليا أبوستولوفا، وهي دبلوماسية متمرسة من بلغاريا، رئيسة لبعثة االتحاد األوروب 

أس بعثة تابعة لسياسة االتحاد   السيدة ابوستولوفا أول مواطنة بلغارية تتر
ّ
الفلسطينية وسيادة القانون. وتعد

كة لألمن والدفاع، كما أنها ستكون أو  ي المشتر . ل امرأة تقود البعثةاألوروب   

 

، إذا سمح الوضع  ي
ين الثاب  ي منتصف تشر

ومن المتوقع أن تبدأ السيدة ابوستولوفا واليتها كرئيسة للبعثة ف 

 بذلك. 

 

ة عمل دبلوماسية امتدت ألكتر من  ي  25عىل مدار مست 
عاًما، شغلت السيدة أبوستولوفا مناصب عليا ف 

ة ق األوسط والبلقان، حيث اكتسبت خت  ة / رئيسة لوفد   الشر ي المناطق المتأثرة بالرصاع. عملت كسفت 
ة ف  كبت 



 

ي ليبيا من تموز 
ي ف  ي / رئيسة مكتب 2016أب  – 2013االتحاد األوروب  ، وكممثلة خاصة لالتحاد األوروب 

ي كوسوفو من ايلول 
ي ف  2020اب  – 2016االتحاد األوروب   

 

ي ليبيا،
ي ف  ي مرص من  قبل تعيينها رئيسة لوفد االتحاد األوروب 

ي ف  شغلت منصب نائبة رئيس وفد االتحاد األوروب 

ي الخدمة العامة البلغارية 2013إىل  2010
، وهو منصب تم تعيينها فيه بعد ما يقرب من عقدين من العمل ف 

ي كمسؤولة ودبلوماسية . ومؤسسات االتحاد األوروب   

 

طة الفلسطينية وسيادة عد توىلي السيدة أبوستولوفا لمنصبها، ستصبح بعثة االتحاد األوروب ي لدعم الشر ب 

ي نفس الوقت امرأة كرئيسة 
كة لألمن والدفاع لديها ف  ي المشتر القانون أول بعثة تابعة لسياسة االتحاد األوروب 

. للبعثة وامرأة كنائبة لرئيسة البعثة، حيث أن نائبة رئيسة البعثة هي الدكتورة كاتيا دومينيك من ألمانيا   

 

 

   

 

 منظومة العدالة و المساوة بين الجنسين

 

 

  
 

  

  



 

ترسيخ مصلحة األطفال الفضىل ضمن منظومة 

طة  العدالة: تدريب بدعم من بعثة الشر

 األوروبية

 

ي 
ي  يهدف التدريب المنعقد ف 

المعهد القضاب 

ي 
ين األول إىل   6 – 5  رام هللا بتاري    خ ف  تشر

ي التعامل مع 
تعميم أفضل الممارسات ف 

األطفال ضمن نظام العدالة الجنائية 

. وقد جرى التدريب بتمويل من  ي
الفلسطين 

طة األوروبية    .بعثة الشر

 

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5
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ي  تنارص من أجل المساواة  بعثة اإلتحاد األوروب 

طة الفلسطينية ي اجتماع مع الشر
 بي   الجنسي   ف 

 

طة  ي لمساندة الشر أت بعثة اإلتحاد األوروب 
ّ
هن

ي اجتماع لضباط 
الفلسطينية وسيادة القانون ف 

طة فلسطينيي   دار حول مواضيع النوع  شر

ين األول  6االجتماعي يوم  ، بدعم من 2020تشر

طة المدنية الف لسطينية عىل البعثة، الشر

جهودها لدفع المساواة بي   الجنسي   إىل األمام 

ي هذا المجال
 .ووعدت بمواصلة الدعم ف 

 

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5
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تشكل الجرائم البيئية تهديد لألجيال القادمة. وهذا بحد ذاته "

"حافز لنا لنجتهد أكث    

 

 

  



  

  

 

ة  ي  –يمكن للجرائم البيئية أن تودي اىل عواقب صحية خطت 
الشطان، مشاكل وصعوبة بالتنفس، نقص ف 

ب. ويعد الضباط المكلفون بإنفاد القانون والحاصلون عىل تدريب متخصص حول الجرائم  توافر مياه الشر

 لمعالجة هده المشكلة. 
َ
 مهما

َ
 البيئية، جزءا

يك فورسبالد عرف المزيد عن العمل الذي يقوم بإ ي الجرائم البيئية، السيد هت 
ه مستشار البعثة المتخصص ف 

ي الجرائم البيئية ومكافحتها
  .بهدف دعم نظرائه الفلسطينيي   أثناء التحقيق ف 

 

 

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5758 

 

 

  
 



 

 

 "غسيل األموال أمر معقد ولدى المجرمين طرق متطورة لنقل األموال"

 

 

 

  

 

ي من إيطاليا  لورا ليغوريقاضية الأمضت  ي مشاري    ع دولية لالتحاد األوروب 
ي تعمل ف 

ي ومعظم العقد الماض 
 ف 

ك لسياسة األمن والدفاع العاملة وفقا بعثات ال ي ل ةالمشتر ي شمل ذلك . التحاد األوروب 
 ةبعث عملها مرتي   ف 

ي  طة الفلسطينية وسيادة القانون،  االتحاد األوروب  ي لدعم الشر
 شهر  منذ والثانية، 2016-2015 عامي  األوىل ف 

ي  لورا ليغوري تعتقد . 2019 أيلول
ات النر ي إيطاليا تعززه الخت 

ي الخارج تكتسبها أن عملها كقاضية ف 
 وأن، ف 

ي  الدوىلي  عىل المستوى التدريب الذي تقدمهو المشورة 
ات المنتظمة النر يصبح أكتر فعالية من خالل الفتر

ي بلدها األممهني فيها  تتطور 
ي إيطاليا   عملها لذلك ستعود قريبا إىل . ا ف 

. ما قبل المحاكمة ةكقاضيف   

 



 

ي من تعمل لورا ليغوري 
خالل عملها الحاىلي ف  ي  ةبعث  ة االتحاد األوروب  تقدم االستشارات لمكتب نيابة خبت 

ي مجال مكافحة الجريمة االقتصادية النائب
، وال سيما ف  ي

. العام الفلسطين   

 

 إعرف المزيد عن عملها هنا: 

 

https://eupolcopps.eu/ar/node/5761 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

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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