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األصدقاء األعزاء،
إن آذار هو الشهر الذي يتم فيه إيالء أهمية كبيرة لقضية المساواة بين
الجنسين ،حيث يصادف يوم المرأة العالمي في  8آذار ،وتقام الفعاليات
وأنشطة التوعية على مدار الشهر.
نضع قضية المساواة بين الجنسين في صميم عملنا في بعثة االتحاد
األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون .من الواضح أن المجتمعات التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة بين الجنسين
في كل أنحا
ء العالم هي أكثر أمنا وأمانا .بصفتنا بعثة ذات تفويض لدعم اإلصالحات في مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية لصالح
تعزيز األمن المدني ،فإن تعزيز المساواة بين الجنسين هو هدف أساسي لنا.
نتحدث في مجلتنا لهذا الشهر إلى ثالث نساء :فلسطينية وأوروبية وزميلة لنا من كندا .تتمتع كل منهن بمؤهالت عالية وتعمل
على تعزيز هدف المساواة بين الجنسين في مجال تخصصها.
باإلضافة إلى أنه شهر للتأمل في قضية المساواة بين الجنسين ،فإننا نُواصل عملنا المنتظم كما هو ُمعتاد .يعتبر تقديم المشورة
ويسرنا أن ندعم الشرطة المدنية الفلسطينية وهي تمضي قدما في استراتيجيتها الخمسية الجديدة.
االستراتيجية من أهم اعمالنا،
ّ

سيبدأ شهر رمضان قريباً ،وكما كان الحال في العام الماضي سوف يخلوا من التواصل االجتماعي الذي نشهده عادة .لكن يبدو
أن هذه الجائحة قد أوشكت على االنتهاء وأنا أتطلع بالتأكيد لالحتفال بهذا مع أصدقائنا ومضيفينا الفلسطينيين ،ومع زمالئنا
الدوليين الذين يعيشون هنا أيضا في أقرب وقت ممكن!
مع أطيب التحيات،
نتاليا
نتاليا ابوستولوفا
رئيسة البعثة
بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

فيديو :دعم تمكين المرأة وقيادتها

ن
لتمكي النساء ومساعدتهن للوصول اىل مراكز القيادة.
نحن فخورون للدعم الذي نقدمه
ن
االجتماع هو دعم انشاء شبكة جديدة للمحاميات
وكانت أحد آخر أنشطتنا لتعزيز المساواة يف النوع
ي

الفلسطينيات.
ه احدى اعضاء هذه الشبكة.
االستاذة سهيلة خليف ي

"التواصل والتعاون هما المفتاح لحل الجرائم"

ن
مش نف ر
هيليف يوهانسن ،كبية ر
الشطة
"إن التواصل والتعاون هما المفتاح لحل الجريمة" ،تقول السيدة
ي
ي
السويدية ،والت تعمل عىل تقديم المشورة والدعم ر
للشطة المدنية الفلسطينية ن يف التحقيقات الجنائية.
ي
ن
ً ن
فه ال
وقد عملت السيدة يوهانسن سابقا يف بعثات دولية أخرى يف أفغانستان وكوسوفو وليبييا ،ولهذا ي
نن
الت من شانها
الت قد تواجهها ،بل تركز عىل تعزيز التغييات الصغية الهامة ي
تيعج من التحديات العديدة ي
ن
تحسي العمليات ر
ن
الشطية.
أن تساعد يف

https://eupolcopps.eu/ar/node/5816

"يجب أن تشعر باألمان عندما تلجا ً إلى الشرطة"

ن
تتمتع ليان بتلر وه من جزيرة األمي إدوارد والواقعة نف كندا بتجربة تمتد ر
ألكي من ثالثة عقود يف العمل
ي
ي
ً
ن
ً ن
ر
ط وتحديدا يف مجال التحقيق يف اإلساءة إىل األطفال والعنف األرسي .وكجزءا من االتفاق المنعقد
الش ي
ما ن
األوروب ترسل ررسطة الخيالة الملكية الكندية مستشاري ررسطة يتمتعون بكفاءة
بي كندا واالتحاد
ي
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون بهدف دعم ر
عالية للعمل لدى بعثة االتحاد األوروب لدعم ر
الشطة
ي
المدنية الفلسطينية .وفيما يخص السيدة بتلر ،يتضمن هذا العمل مع وحدة حماية األرسة التابعة
ن
ر
الت تحدث ضمن إطار
للشطة المدنية الفلسطينية من أجل تعزيز قدرات الوحدة يف مكافحة االنتهاكات ي

األرسة.
ر ن
والت تيأس وحدة حماية األرسة وطاقم
فت العمل مع سيادة العميد وفاء معمر ي
وتقول السيدة بتلر "يش ي
ً
ن
العمل" .وتضيف الخبية الكندية "أنهم يهتمون حقا بالضحايا ،ويقدمون أفضل ما لديهم حت يف ظل
ن
عمىل قمت بزيارة عدة مراكز ررسطية يف الضفة الغربية،
الت يواجهونها .وأشارت أنه كجزء من
ي
التحديات ي
ً
الماىل الذي تواجهه السلطة الفلسطينية.
وقابلت ضباطا لم تدفع لهم أجورهم لشهور – كنتيجة للضغط
ي
وبرصف النظر عن الصعوبات ،ال يزال هؤالء الضباط يمارسون عملهم لمنع والتحقيق بقضايا العنف
األرسي .وهذا يدل عىل مدى ن
اليامهم".
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خبراء بعثة الشرطة األوروبية يقدّمون أولى سلسلة ورش العمل
المخصصة لدعم االستراتيجية الجديدة للشرطة المدنية
الفلسطينية لألعوام الخمسة القادمة

ّ
للشطة نف بعثة ر
يقول المستشار األعىل ر
ن
األوروبيي ممن قدموا التدريب
الشطة األوروبية وأحد الخياء
ي
ّ
ن
نقدم الدعم ر
للشطة المدنية الفلسطينية يف تطوير اسياتيجيتها،
السيد مينو فان بروغن" :يسعدنا أن
ن
ن
ويسعدنا خاصة إعالن ر
السع إىل تحقيق معايي أعىل يف مجال حقوق
الشطة الفلسطينية نيتها يف
ي
اإلنسان والنوع االجتماع" .يضيف السيد مينو" :من األمور الجيدة أن ر
الشطة المدنية الفلسطينية تقوم
ي
ا
ن
المختلفي ومنها مثًل السلطات
بالتشاور بشكل واسع بشأن هذه االسياتيجية مع أصحاب المصلحة
ن
الدوليي".
المحلية وكذلك الخياء
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