المجلة الشهرية – شباط 2020
أصدقائي األعزاء،
لقد انقضت بالفعل أكثر من ثالثة أشهر منذ أن تسلمت زمام
منصبي كرئيسة لبعثة االتحاد األوروبي لمساندة الشرطة المدنية

الفلسطينية وسيادة القانون ،وعلى الرغم من التحديات الحالية،
كان من دواعي سروري البالغ التعرف على النظراء والشركاء
شخصيا.
وطاقم البعثة بصورة أفضل سواء عبر اإلنترنت أو
ً
قناعا (كمامة)،
أتمنى بالطبع أن أستطيع قضاء وقت أقل خلف شاشات األجه ةز اإللكترونية أو مرتدية
ً
لكن ثبات األشخاص الذين التقيت بهم حتى اآلن وعقدهم العزم على االستم ارر في المساهمة في التغيير على الرغم
من التحديات أمر مثير لإلعجاب حًقا .تمثّل وكاالت إنفاذ القانون التي ترّكز على خدمة المجتمع واالحترام القوي

مقومات أساسية لمجتمع ناجح وديمقراطي ،كما أن لقاء أشخاص ملتزمين بتحقيق اإلصالح مهما
لسيادة القانون ّ
كانت الظروف ألمر ملهم.
تقدما في األسابيع األخيرة في دعمنا للقيادة في مكتب النائب
فيما يتعلق بمساهمتنا في ذلك اإلصالح ،ما لبثنا نحرز ً
أسدينا المشورة بشأن إدارة
العام ،وقد ّ
عززنا قدرة المسؤولين الفلسطينيين على التحّقق من إق اررات الذمة المالية ،و ْ

وضوحا وفعالية.
الموارد البشرية في الشرط ة المدنية الفلسطينية ،ودعمنا صياغة تشريعية أكثر
ً
بإمكانكم معرفة كل شيء عن هذه األنشطة والمزيد أدناه.

تقدم في مكافحة الجائحة والعودة إلى بعض مظاهر الحياة
أيضا أنه يجري إحراز ّ
إذ يبدأ طول النهار باالزدياد ،يبدو ً
الطبيعية .أتمنى مثل أي شخص آخر أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن!

وتفضلوا بقبول أفضل التحيات،
ناتاليا

ناتاليا أبوستولوفا
رئيسة البعثة

بعثة اإلتحاد األوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون

.

بعثة اإلتحاد األوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية
وسيادة القانون تدعم وكالء النيابة ليصبحوا قادة

الفلسطين.
ه رئيسة قسم حقوق اإلنسان يف مكتب النائب العام
ي
نجوى عبد هللا ي

ّ
تشارك نجوى عبد هللا واثنان من زمالئها يف مكتب النائب العام يف برنامج إرشادي تقدمه بعثة اإلتحاد
األوروب يهدف إىل تعزيز مهارات القيادة.
ي

اكتشفوا ما لديها لتقوله حول التجربة.

إعطاء دفعة قوية لمكافحة الفساد

عىل مدى ثالث دورات ف شباط  ،البعثة األوروبية لدعم ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون قدمت
ي
ً
َ
تدريبا لموظفي فلسطينيي حول اكتشاف حاالت الفساد المحتملة يف إقرارات الذمة المالية الرسمية.

يقول السيد كلمنس موللر نائب رئيس قسم سيادة القانون يف البعثة" :إن وجود نظام إلقرار الذمة المالية
ّ
العموميون باإلفصاح عن مصادر دخلهم وثرائهم لهو عنرص هام يف مكافحة الفساد.
يقوم عبه الموظفون
ً
الفلسطين إلقرار الذمة
وإننا نسعد كثبا بالعمل مع هيئة مكافحة الفساد بغية بناء القدرات ضمن النظام
ي

ّ
العموميون
الن يمتلكها الموظفون
المالية ،وتعزيز قدرة الموظفي الفلسطينيي عىل تحليل األصول ي
والتحقق منها من أجل التأكد من أن ق انونية مصادر دخلهم ".

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5802

بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون
مول برنامجا ً تدريبيا ً لموظفي وزارة العدل حول صياغة
تُ ّ
التشريعات

التشيعية ف بعثة االتحاد األوروب السيدة رنا بهو" :إن الصياغة ر
تقول مستشارة الصياغة ر
التشيعية
ي
ي
الن يتم من خاللها بها تحويل السياسات واالهداف العامة للدولة إىل
ه الطريقة ي
السليمة ي
ُ
ر
القانوب .هناك عدد من الممارسات الدولية الفضىل
تشيعات ،وتشكل خطوة هامة يف عملية اإلصالح
ي

ر
الن تتم مع أصحاب المصلحة الرئيسيي واالشخاص
يف صياغة التشيعات مثل عملية المشاورات ي
ً
ً
المتأثرين ر
القانوب واضحا مفهوما ومنسجما مع المعاهدات وااللبامات
بالتشيعات ،بحيث يكون النص
ي
الدولية".

👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5804

"عند توظيفك عناصر شرطة جدد عليك تحديد مدى مالءمتهم
وموثوقيتهم وصدقهم ونزاهتهم"

بمجرد معرفة الناس بأن بعثة االتحاد األوروب لدعم ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون وكبعثة خاصة
ي
ً
األوروب لديها فريق خباء كندي ضمن طاقمها تثار حالة من االستغراب لديهم أحيانا .فالمقدم/
باالتحاد
ي

ه واحدة من الزمالء الكنديي المبتعثي من قبل السلطات الكندية كنتاج التفاقية مع
كارين زيزولد ي
األوروب وبذلك تعزز قدرة البعثة عىل توفب آفاق مختلفة عىل نطاق أوسع لمنفعة نظرائنا
االتحاد
ي
الفلسطينيي.
👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5794

"الشرطة المجتمعية هي تغيير قوة الشرطة إلى جهاز شرطة"

الشطة المجتمعية الهولندي لدى بعثة االتحاد األوروب لدعم ر
يقول مستشار ر
الشطة الفلسطينية
ي
وسيادة القانون الذي لديه ر
أكب من  36عاما من الخبة ف ر
الشطة" :يشمل المجتمع كل ما هو موجود يف
ي
والشكات والزعماء الدينيي والحكومة المحلية .يدور عمل ر
منطقة ما بما ف ذلك المدارس ر
الشطة
ي
الشطة الحتياجات المجتمع ألنها جزءا من المجتمع ككل .إن ر
المجتمعية حول استجابة ر
الشطة

المجتمعية مهمة للغاية ألنها إحدى الطرق الن يمكن أن تغب عمل ر
الشطة وتحولها من قوة رشطة
ي
تقليدية إىل جهاز رشطة حديثة .بصفتك ضابط رشطة ،يجب أن تكون لديك لغة لالستماع ولغة لتطبيق
القانون".
👉 https://eupolcopps.eu/ar/node/5799
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