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األصدقاء األعزاء،
لقد كان من دواع رسوري أن ألتق بالمدير العام الجديد ر
للشطة المدنية
ي
ي
أطلعن عىل آرائه حول
الفلسطينية ،سيادة اللواء
يوسف الحلو ،والذي ر ي
الشطة لجعلها ّ
موجهة ر
تعزيز ر
أكث نحو المواطن وأكث استجابة الحتياجات
الناس.
قسم
واصلت البعثة تنفيذ مهام تفويضها ،وواصل المستشارون من
ي
مستشاري ر
الشطة وسيادة القانون جهودهم مع نظرائهم الفلسطينيي.
الفلسطين ،بما يف ذلك أعضاء اللجنة
القضائ
قدم فريق المحكمة عروضا تقديمية أمام اإلدارة العليا للمعهد
ي
ي
األ كاديمية ،وذلك لتعريف المشاركي بالخصائص الرئيسية لنظام قاعدة البيانات السويدي للتدريب وإدارة التعلم.
وعىل صعيد ر
الشطة ،تطرق خبث السجون لدينا إىل موضوع فريد من نوعه نسبيا عندما شارك يف دورة تدريبية يف
نابلس لـ  13ضابطا من ضباط السجون ف ر
الشطة الفلسطينية تناولت موضوع "تخطيط المحكومية" ومعاملة
ي
الثالء.
ّ
الن ستقرأون
يمثل حفل توزي ــع ميدالية الخدمة ،والذي أقيم يف رام هللا ،تقديرا ألعضاء البعثة الذين نفذوا األنشطة ي
عنها ف هذه ر
النشة.
ي

وتفضلو بقبول فائق االحترام والتقدير،

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

فيديو :منح  31من أعضاء البعثة ميدالية الخدمة الخاصة
بالسياسة األوروبية المشتركة لألمن والدفاع

أقامت بعثة االتحاد األوروئ لدعم ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون حفل توزي ــع ميدالية الخدمة هذا
ي
األوروئ المشثكة
األسبوع ،حيث تم منح  31من أعضاء البعثة وسام الخدمة الخاص بسياسة االتحاد
ي
مدير عام ر
الشطة سيادة اللواء يوسف الحلو الحفل الذي أقيم يف رام هللا .لألمن والدفاع .كما وحض

https://fb.watch/8MPt7-eE8C/

رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة
القانون تجتمع مع المدير العام الجديد للشرطة المدنية
الفلسطينية

ّ
قالت رئيسة بعثة االتحاد األوروئ لدعم ر
السيدة ناتاليا أبوستولوفا
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون
ي
ّ
للمدير العام الجديد ر
للشطة المدنية الفلسطينية ،السيد اللواء يوسف الحلو بان البعثة "لدينا أربــع
وعشون خبثا ف ر
ر
األوروئ باإلضافة إىل كندا ممن لديهم
الشطة من مختلف الدول األعضاء يف االتحاد
ي
ي
خثات طويلة ف مجموعة متنوعة من أعمال ر
الشطة ،وهم عىل استعداد لتقديم الدعم لكم".
ي
👉 https://eupolcopps.eu/single-news/714/ar

بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية تن ّظم عروضا ً
تقديمية حول إدارة قاعدة البيانات لتوفير التدريبات من قبل
المعهد القضائي الفلسطيني

ّ
األوروئ وسيادة القانون هذا األسبوع عروضا تقديمية لإلدارة العليا
نظم فريق المحاكم يف بعثة االتحاد
ي
موظق دائرة التدريب يف
الفلسطين ،بما يف ذلك أعضاء اللجنة األكاديمية ،وكذلك
القضائ
للمعهد
ي
ي
ي

ّ
المعهد إلطالع المشاركي عىل السمات الرئيسية لنظام قاعدة البيانات السويدية إلدارة التدريب والتعلم.

https://eupolcopps.eu/single-news/715/ar

بعثة االتحاد األوروبي تدعم تدريبا حول "تخطيط المحكومية"
لمراكز اإلصالح والتأهيل

ينبغ تشجيع السجناء
قال مارك تينغفال ،مستشار السجون يف البعثة" :بغية تحقيق النتائج المتوقعة،
ي
عىل االنخراط يف خطة المحكومية والمشاركة يف تحديد األهداف" وذلك خالل مشاركته يف جلسة

تدريبية حول "تخطيط المحكومية" ومعاملة السجناء لـ  13من ضباط اإلصالح والتأهيل الفلسطينيي
يف مدينة نابلس.
ويضيف" ،يدفع ر
مشوع تخطيط المحكومية إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل نحو مزيد من الجهود
المتمركزة حول المستفيد عند العمل مع الثالء .وسيتيح هذا إعادة تأهيل أفضل للسجناء يف المجتمع".

👉 https://eupolcopps.eu/single-news/713/ar

بعثة االتحاد األوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية
وسيادة القانون تحث على حماية البيئة

ُ
قال مستشار ر
الشطة يف مجال مكافحة الجرائم البيئية لدى البعثة هثيك فورسبالد " :تعتث المادة
المرتشحة الناتجة عن تحلل النفايات يف المكب شديدة التلويث ،وتتشب يف النهاية إىل طبقات المياه
ً
قائال" :عىل الجميع المساهمة ف الحفاظ عىل بيئة ر
أكث نظافة لصالح
الجوفية" .وأضاف فورسبالد
ي
األجيال القادمة".
👉 https://eupolcopps.eu/single-news/712/ar
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هل ترغب ف إلغاء االشثاك ف هذه ر
النشة اإلخبارية؟
ي
ي
وم إلينا وطلب اإللغاء
يرج إرسال بريد إلكث ي

