المجلة الشهرية – أيار 2021

أصدقائي الكرام،
تحية طيبة وبعد،
أود إصدار هذه النشرة بعد  10أيام من األزمة الجسيمة واالضطراب الشديد
ألُشيد بالجهود التي بذلها أعضاء البعثة كافة لمواصلة العمل بصورة هادئة
ومهنية .لم نسمع خالل األيام المنصرمة عن أي إطالق للصواريخ والقذائف ،ويبدو أن الوضع يذهب باتجاه الهدوء شيئا ً فشيئا ً.
ومع ذلك ،أود أن أحث كل واحد منكم على توخي اليقظة والحذر.
فيما يتعلق بالتعاون مع نظرائنا الفلسطينيين ،ستكون األسابيع المقبلة فرصة لنا إلعادة االنخراط في العمل ،آمالً أعادة تنشيط
العملية اإلصالحية .كما أننا شرعنا في الكثير من المبادرات ،ويمكنكم التعويل على دعمي الكامل لها جمي ًعا.
وأود أخيرا ً أن أرحب بأعضاء البعثة الذين وصلوا إلى ميدان العمل مؤخراً" ،لقد حللتم أهالً ووطئتم سهالً" .وعليهم أن يعلموا
جيدا ً أنه بإمكانهم االعتماد على زمالئهم لمساندتهم في االستقرار واسعادهم قدراإلمكان في هذه األرض المقدسة المضطربة.

وتفضلو بقبول فائق االحترام والتقدير،

نتاليا ابوستولوفا
رئيسة البعثة
بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

فيديو :مستشارو الشرطة األوروبية في الميدان مع نظرائهم
الفلسطينيون

الشطة الفلسطينية وسيادة القانون مستمرة ف تقديم الدعم ر
بعثة االتحاد األوروب لمساندة ر
للشكاء
ي
ي
الت يفرضها وباء كورونا.
الفلسطينيي بالرغم من القيود ي

جولة قصية مع مستشاريي اثني من البعثة مع نظرائهم من ر
الشطة الفلسطينية يف مدينة رام هللا:

https://www.youtube.com/watch?v=Hm6YupTbCsc

بعثة االتحاد األوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية
وسيادة القانون تُسلم  200نسخة من منهاج التدريب في مجال
حقوق اإلنسان للمكلفين بإنفاذ القانون

سلمت بعثة االتحاد األوروب لمساندة ر
الشطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون هذا األسبوع 200
ي
نسخة من منهاج التدريب يف مجال حقوق اإلنسان للمكلفي بإنفاذ القانون إىل وحدة حقوق اإلنسان
والديمقراطية بوزارة الداخلية .ولقد تم التنسيق إلعداد هذا الدليل من قبل وزارة الداخلية وتم تنفيذه
بالتعاون مع جامعة بيزيت.".

https://eupolcopps.eu/single-news/695/ar

"التواصل الفعال هو مفتاح النجاح في كل منظمة مهنية"

ً
جميعا ونطمح إىل أن نصبح ُمحاورين وأعضاء فرق
قالت آنا ويلغوز ،خبية العدالة يف البعثة" ،نسىع
أفضل ف مكان عملنا .ال يوجد رشء ر
أكي أهمية من تعلم كيفية التواصل وبواسطة تعلم هذه المهارة
ي
ي
ر
تجعل نفسك أكي كفاءة يف كل ما تفعله .التواصل الجيد والفعال هو مفتاح النجاح يف كل منظمة مهنية".

https://eupolcopps.eu/single-news/696/ar

رؤساء النيابة الفلسطينيين يحصلون على إحاطة معمقة حول
برنامج اإلرشاد التجريبي من خبراء فنلنديين

قام فريق النيابة التابع لبعثة االتحاد األوروب لمساندة ر
الشطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون
ي
التجريت.
("البعثة") بتيسي ورشة عمل لمدة يومي لثالثة رؤساء نيابة حول برنامج اإلرشاد
ي

ّ
ّ
والت تشكل جزءا من برنامج اإلرشاد الذي جرى افتتاحه يف آب/أغسطس من العام
قدم ورشة العمل ،ي
رفيىع المستوى يف مجال القيادة من فنلندا وتناولت عنارص القيادة الفعالة وفضائل
الماض ،ثالثة خياء
ي
ي
القيادة.

https://eupolcopps.eu/single-news/697/ar

"نُريد كل المجرمين وراء القضبان .لكن في بعض األحيان يتعين
السير في طريق أطول حتى ال تُنتهك حقوق اإلنسان"

يقول يوهان اكستام ،كبي مستشاري ر
األوروب" ،إن المعلومات واالستخبارات من
الشطة يف بعثة االتحاد
ي
العوامل الرئيسية يف خلق مية تنافسية يف تطبيق القانون كما هو الحال يف األعمال التجارية .تزيد
المعلومات والمعرفة واالستخبارات من فعالية ر
الشطة يف التعامل مع الجريمة".
https://eupolcopps.eu/single-news/694/ar

عنوان المراسلة
newsletter@eupolcopps.eu
هل ترغب ف إلغاء االشياك ف هذه ر
النشة اإلخبارية؟
ي
ي

وم إلينا وطلب اإللغاء
يرج إرسال بريد إلكي ي

