المجلة الشهرية – حزيران 2021
أصدقائ األعزاء،
ي

األوروئ مشغولة بالعديد من األنشطة طوال شهري أيار وحزيران .أحد أهدافنا يف هذه البعثة
كانت بعثة االتحاد
ي
هو الحفاظ عىل تعزيز المساواة بي الجنسي وحقوق اإلنسان يف جميع أنشطتنا مع نظرائنا الفلسطينيي.
ً
االجتماع ألربعي موظفا حكوميا.
وأخيا
وتحقيقا لهذه الغاية ،اختتمنا بنجاح ثالث دورات تدريبية يف النوع
ي
وليس ً
آخرا ،يعود مبدأ أولوية ر
رئيس ،وقد فعلنا الكثي يف
الشطة المدنية يف إنفاذ القانون إىل الصدارة كموضوع
ي
هذا المجال.

كانت هذه ر
األوروئ باإلضافة إىل
الفية مهمة ألن البعثة حصلت عىل دعم متجدد من الدول األعضاء يف االتحاد
ي
مىلء بالتحديات ،عىل
الحكومتي المستضيفتي .تمكنت البعثة من مواصلة أنشطتها بل وتوسيعها يف سياق ي
والوبائ .وسنواصل تعزيز المعايي الدولية لسيادة القانون عىل الرغم من الصعوبات.
السياس
الصعيدين
ي
ي

ر
اتيج مع نظرائنا الفلسطينيي ،ولكن
يف األسابيع المقبلة ،أخطط لتكثيف انخراط البعثة عىل المستوى االسي ي
ً
أيضا أخذ الوقت للتعرف بشكل أفضل عىل األعضاء الجدد يف الفريق .أنا أعول عىل دعمكم لمواصلة العمل
الجيد.

ر
االحيام والتقدير،
وتفضلو بقبول فائق

نتاليا ابوستولوفا
رئيسة البعثة
بعثة االتحاد األوروئ لدعم ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون
ي

فيديو :مقابلة رئيسة البعثة ناتاليا أبوستلوفا مع تلفزيون
فلسطين

"نتشارك مع ر
الشطة الفلسطينية و مؤسسات سيادة القانون بالممارسات الفضىل من الدول األعضاء يف
األوروئ".
االتحاد
ي
لمشاهدة المقابلة كاملة ،انقر هنا:

https://www.facebook.com/107910210790725/videos/331876255041311

بعثة االتحاد األوروبي تدعم اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة

قالت رئيسة البعثة نتاليا أبوستولوفا للحضور بإن البعثة ال تزال ر
مليمة "بمساعدة نظرائنا الفلسطينيي
يف معالجة القضايا الحاسمة ،ال سيما قدرة مؤسسات العدالة الجنائية عىل ضمان محاكمة عادلة للشعب
الفلسطين".
ي
👉 https://eupolcopps.eu/single-news/701/ar

البعثة ترفع من مستوى الوعي حول غسيل األموال القائم على
التجارة

قام مستشار من بعثة االتحاد األوروئ لدعم ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون بعقد تدريب لمدة
ي
يومي لعدد من وكالء النيابة الفلسطينيي ،ومحققي فلسطينيي من ر
الشطة والضابطة الجمركية ،وذلك
ر
ر
االلكيونية.
والتشيعات الخاصة بالجرائم
الوع حول غسيل األموال القائم عىل التجارة
لزيادة
ي
https://eupolcopps.eu/single-news/698/ar

بعثة االتحاد األوروبي تساهم في الحد من التأخير ومعالجة تراكم
القضايا الجنائية

أساس لحماية حقوق
قالت لينا زيتيغرين ،خبية العدالة الجنائية يف البعثة "الحق يف محاكمة عادلة أمر
ي
اإلنسان وهو بمثابة وسيلة إجرائية لحماية سيادة القانون .وأضافت“ :إنها تهدف إىل التأكد من إقامة
العدل بشكل صحيح ،وتضمن لهذه الغاية سلسلة من الحقوق المحددة".

👉 https://eupolcopps.eu/single-news/699/ar

بعثة االتحاد األوروبي تختتم سلسلة من الجلسات حول الصياغة
التشريعية

ر
ر
ر
الن تعزز
قالت أبوستولوفا يف هذه المناسبة "يلعب واضعو التشيعات دورا حاسما يف تطوير التشيعات ي
اط وتؤدي إىل سيادة القانون خاصة عندما ال يعمل اليلمان".
الحكم الديمقر ي
👉 https://eupolcopps.eu/single-news/700/ar

البعثة :ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق االنسان
في جميع أنشطتنا مع النظراء الفلسطينيين

االجتماع يف مختلف مؤسسات
قالت د .كاتيا دومينيك "لهذا السبب ،تعاونت البعثة مع وحدات النوع
ي
ُ
قطاع العدالة واألمن وقدمت الدعم لها" ،وذلك خالل الحفل الذي عقد يوم الخميس الموافق 24
ي
ُ
حزيران  2021الختتام ثالث جلسات تدريبية عقدت خالل شهر حزيران  .2021وقد شارك يف هذه
اللقاءات ما يقارب  40ر
مشيك .

👉 https://eupolcopps.eu/single-news/706/ar
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ر
االشياك ف هذه ر
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ي
ر
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