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أصدقائي الكرام،
تحية وبعد؛
لقد كان صيفا ً حافالً ومليء باألحداث في البعثة األوروبية لمساعدة الشرطة
الفلسطينية وسيادة القانون!
واصلت البعثة حوارها المفتوح والشامل لمناقشة معايير سيادة القانون والحق في التجمع السلمي مع مؤسسات غير حكومية
(الحق ،مساواة وغيرها) والمؤسسات الفلسطينية من قطاعي األمن والعدالة.
فبعد الموت المأساوي لنزار بنات ،نُظمت العديد من التظاهرات و ُ
طرح العديد من األسئلة حول شروط تنظيم تظاهرة عامة
وحول أفضل أساليب التعامل مع تلك التظاهرات من منظور أمني .وقد قامت بعثة االتحاد األوروبي بتقديم خبراتها الفنية وذلك
بالتعاون مع مكتب ممثلية االتحاد األوروبي لتبديد المفهوم الخاطئ وإليجاد أرضية مشتركة لضمان احترام الحق في التجمع
السلمي وحمايته من قبل المؤسسات الفلسطينية .إذ يشغل موضوع استعادة الحوار السياسي الحر والسلمي اهتمام جميع الجهات
الفاعلة والمعنية كما ويعمل كعالمة مقنعة لبناء الدولة.

سعدتُ
وعلى صعيد آخر ،قامت البعثة والشرطة الفلسطينية بإطالق حملة إعالمية حول جرائم االبتزاز اإللكتروني .وقد َ
بأصدائها الرائعة التي شغلت اإلعالم الفلسطيني.
وتفضلو بقبول فائق االحترام والتقدير،

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

ثالثة رؤساء نيابة يختتمون برنامجا تجريبيا شامال حول القيادة
الفعالة

قالت رئيسة بعثة االتحاد األوروب لمساندة ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا ابوستولوفا لثالثة
ي
رؤساء نيابة بعد تخرجهم من دورة مكثفة حول القيادة الفعالة ان "القائد الجيد الدعم و التوجيه،
ز
التحفي لمرؤوسيه من اجل االزدهار و النمو".
التشجيع و
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إطالق حملة توعية باالبتزاز اإللكتروني

ز ز
ز
فلسطي بالمخاطر
المستخدمي يف
الت تحمل عنوان "كبسة بتفرق" توعية
يتمثل الهدف من الحملة ي
بي الناس ليكونوا ر
والعواقب الناجمة عن استخدام اإلنينت عىل نحو غي ُمبال ،وكذلك زيادة الوع ز
أكي
ٍ
ي

ً
االجتماع بسبب نمو فضاء اإلنينت وتطوره
حذرا أثناء مشاركة البيانات عىل الويب ووسائل التواصل
ي
ز
عديم الضمي الذين يستغلون هذا النمو إللحاق
للمستخدمي
محليا ودوليا .يمثل هذا التقدم فرصة
ي
األذى باآلخرين ،وانتهاك خصوصيتهم ،واستخدام بياناتهم الشخصية وصورهم للحصول عىل مكاسب
مالية بصورة غي قانونية.
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يقول مستشارو بعثة االتحاد األوروبي أنه ال يمكن التسامح مع
الجرائم البيئية

ز
قال ز
هييك فورسبالد ،مستشار رشطة لدى ر
الشطة السويدية يف مجال مكافحة الجرائم البيئية ،الذي
ز
ً ز
عاما يف مكافحة مثل هذه الجرائم يف وطنه" ،لقد أدى إلقاء النفايات غي
يتمتع بخية تزيد عن 20
ز
القانوب إىل تلوث عالم للطبيعة وتهديد النظم البيئية المحلية" .وأضاف" :لقد الحظت أن ر
الشطة ال
ي
ي
ز
تتسامح مع مثل هذه الجرائم مثلما ال نتسامح معها يف السويد".
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ديوان الفتوى والتشريع يصدر دليل جديد إلعداد االستشارات
القانونية

ز
القانوب (الفتوى
داخىل لإلعداد لالستشارات القانونية والرأي
أصدر ديوان الفتوى دليل إجراءات
ي
ي
القانونية) للمؤسسات الرسمية.
ً
ز
وقد سبق إصدار هذا الدليل الجديد ،إصدار دليل يف الجريدة الرسمية والذي كان مدعوما من طرف
ً
البعثة أيضا.
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ي
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