المجلة الشهرية – تشرين الثاني 2021

أصدقائي الكرام،
تحية وبعد؛
تتزامن هذه النشرة الشهرية مع حملة الستة عشر يوما ً من النشاط لمناهضة العنف
القائم على النوع االجتماعي .نحن في البعثة مسرورون بدعم هذه الحملة والوقوف
خلفها جنبا ً إلي جنب مع شركاء وطنيين ودوليين آخرين لندعو بصوت واحد إلي
ضرورة إنهاء العنف القائم علي النوع االجتماعي.
أنتجت بعثة االتحاد األوروبي عددًا من مقاطع الفيديو والمقاالت للنشر على المنصات الخاصة بها والتي تحدث فيها نظراؤنا
وبعض أعضاء البعثة عن الحملة .كان الهدف هو تعزيز التغيير السلوكي من خالل التأكيد على الذكورة اإليجابية وتعزيز معايير
المساواة بين الجنسين .ال يؤثر العنف القائم على النوع االجتماعي فقط على رفاهية األفراد والمجتمعات والدول  -بل يؤثر أيضًا
على استقرارهم االقتصادي.
من ناحية إيجابية ،نقترب من حلول عيد الميالد ورأس السنة الجديدة .يعتبر مطلع العام تقليديًا وقتًا للتفكير في العام الماضي
ووضع الخطط للعام الجديد .كان عام  2021مليئًا بالتحديات بالنسبة لنا جميعًا ،ومثل الجميع  ،آمل أن يكون عام  2022أفضل،
وأن نستقبله بأرواح مشرقة متطلعة للمستقبل.

أتمنى لكم ولعائالتكم عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة للغاية  ،وأتمنى أوالً وقبل كل شيء أن تظلوا آمنين وبصحة جيدة .

وتفضلو بقبول فائق االحترام والتقدير،

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

حملة  16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

ايها الرجال والفتيان ،دوركم مهم في انهاء العنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات! تصرفوا االن!
#OrangetheWorld #16days #16DaysofActivism
لمشاهدة المزيد ،انقر هنا:
https://www.youtube.com/watch?v=IwU5kr62TV0

تشرين ثاني :اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة25 .
شعار عام  2021هو :لونوا العالم برتقالياً :ضعوا حدا ً

يتعرض تقريبا ً  1من كل  3نساء لإليذاء في حياتهن ،ويزداد هذا العدد في أوقات األزمات ،كما رأينا خالل جائحة كوفيد
 19واألزمات اإلنسانية األخيرة والصراعات والكوارث المناخية .ال يمكن أيضا تجاهل االيذاء العاطفي.

ازدادت خالل جائحة كوفيد " 19الجائحة الظل" والتي تتمثل بالعنف األسري ،مما يدل على عدم أمان العديد من النساء
والفتيات داخل منازلهن.

ينتشر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر االنترنت بسرعة أيضًا ،وهي ظاهرة جديدة نسبيًا تعاني منها جميع النساء.
بالرغم من وجود النساء بشكل ملموس في الحياة العامة ،كالعامالت في مجال الصحافة والسياسة ،إال انهن يتعرضن

للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر االنترنت بشكل غير متناسب في كثير من األحيان ،مما قد يؤثر على صنع القرار
الديمقراطي ،حيث ليست لديهن الجرأة على التعبير عن اآلراء السياسية بسبب خوفهن من االستهداف عبر اإلنترنت.

👉 https://eupolcopps.eu/single-news/718/ar

بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة
القانون تنوي االستمرار بتقديم الدعم االستراتيجي للشرطة
المدنية الفلسطينية

بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون تنوي االستمرار بتقديم الدعم االستراتيجي للشرطة المدنية
الفلسطينية ،وأشارت السيدة نتاليا لسيادة اللواء خالل هذه الزيارة ،انه ولتحقيق هذه الغاية ،فان البعثة في طور تجنيد
مستشارين متخصصين في المجال الشرطي لديهم خبرات ذات جودة عالية لتحسين الدعم المقدم للشرطة المدنية
.الفلسطينية

https://eupolcopps.eu/single-news/716/ar

قسم مستشاري الشرطة يزور جامعة فلسطين التقنية -
خضوري

قام وفد من بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون وأعضاء في إدارة البحوث والتخطيط
والتطوير في الشرطة المدنية الفلسطينية بزيارة مثمرة وفعّالة الى جامعة فلسطين التقنية  -خضوري في طولكرم،
كان الهدف من هذا االجتماع هو البدء في مشروع بحثي تجريبي .واجتمعوا مع مدير وعميد الدراسات العليا في الجامعة

سيسمح هذا التعاون لطلبة مختارين بإجراء األبحاث في مجال الجريمة .الشرطة الفلسطينية والجامعة التقنية بين
واتجاهات الجريمة ،بحيث يتم التركيز على المواضيع التالية :زيادة الشفافية لدى الشرطة الفلسطينية ،وبناء الثقة مع
المجتمع (حقوق اإلنسان) ،وتحسين جودة االجراءات الشرطية ،ومنع أنواع الجرائم المختلفة ،وفرص العمل المستقبلية
للطلبة.

إن حقيقة كون  ٪60 - ٪55من طلبة الجامعة الذين يبلغ عددهم  8000طالب وطالبة هم من النساء يفتح نافذة من
لتحقيق هذا الهدف ،فإن الفكرة المطروحة هي أن تُش ّكل الطالبات نسبة  ٪50على .الفرص من منظور النوع االجتماعي
األقل من الطلبة الذين يتم اختيارهم ليكونوا جزءا من هذا المشروع.

نتطلع إلى أن نشهد استكماال ناجحا لهذا المشروع ،والذي بدوره سيمهد الطريق لمشاريع مماثلة في المستقبل القريب.

نائبة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لمساندة الشرطة المدنية
الفلسطينية وسيادة القانون تشارك في فعالية رفيعة المستوى
لالحتفال باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

شاركت نائبة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ،كاتيا دومينيك ،صباح
اليوم في فعالية رفيعة المستوى لالحتفال باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وكذلك الذكرى السنوية الـ  21لقرار مجلس
األمن التابع لألمم المتحدة رقم  1325بشأن المرأة والسالم واألمن .تناول الموضوع األساسي لفعالية اليوم اآلليات
.القانونية والقضائية لحماية المرأة في ضوء القانون الدولي وحقوق اإلنسان
اقرأ المزيد:

👉 https://eupolcopps.eu/single-news/717/ar

بناء الفريق في الريف بقرية بُرهام

من المألوف بالتأكيد السير في أروقة بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون والتحدث مع الزمالء
المبتسمين أثناء العمل بين المكاتب واالجتماعات .إن األجواء الودية ومشاعر الصداقة واضحة للجميع (حتى ونحن نضع
الكمامات!) .ليس من المستغرب أن يوم بناء الفريق الذي أقيم قبل أسابيع قليلة كان يوما ُمفعما باالبتسامات ووقتا رائعا
للجميع.

لقد كان المكان الذي اخترناه جميال جدا ،فهو يقع في منطقة ريفية هادئة للغاية تسمى بُرهام ،وذو مناظر خالّبة ،عدى عن
بذلت لجنة الرفاه قصارى جهدها إلبقائنا مستمتعين طوال اليوم ،والذي بدأ الطقس الجميل الذي كنا محظوظين به.
.باختيار الف َِرق واأللعاب الممتعة التي سرعان ما أصبحت تنافسية وبروح ودية

بينما كان كل منا منشغالً في محاولة تسجيل النقاط لفريقه ،سرعان ما تشتت انتباهنا بسبب الرائحة العبقة القادمة من مكان
يكفي أن نقول أنه عندما اقترب وقت الغداء ،أنهينا !الشواء .لقد خطط محترفو الشواء لدينا لعملهم بإتقان فاق توقعاتنا
.ألعابنا وجلسنا لتناول المشاوي اللذيذة

هناك الكثير ليقال عن فوائد يوم بناء الفريق ،وهذا اليوم لم يكن استثناءا .عندما بدأت الشمس تغرب شيئا فشيئا ،ونحن
ّ
!نحث الخطى الى منازلنا ،كنا نتطلع إلى أن يكون هناك يوم بناء فريق آخر

نقدم جميعا خالص شكرنا للجنة الرفاه ولجميع أعضاء البعثة على التنظيم الرائع لهذا اليوم الجميل.

زيارة المحاكم في بيت لحم ونابلس

في األسابيع شارك فريق المحاكم في بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في زيارتين للمحاكم
األخيرة.

تم إجراء جولة تفقدية لمحكمة البداية في بيت لحم نظمتها وحدة الرقابة الداخلية في مجلس القضاء األعلى ،مع التركيز
على الجوانب اإلدارية والمالية لعمل المحكمة .كجزء من الزيارة ،شارك فريق المحاكم في لقاء مع رئيس المحكمة السيد
جمال شديد ،وتم عرض النتائج الرئيسية لفريق التفتيش .كما قدم رئيس المحكمة لمحة موجزة عن عمل المحكمة
والتحديات والعقبات التي تواجهها المحكمة في أعمالها اليومية.

جرى تنظيم الزيارة كجزء من الدعم الشامل الذي تقدمه بعثة االتحاد األوروبي لوحدة الرقابة الداخلية .قالت آنا ويلغوز
وأنيتا سورتي ،وكالهما من خبراء العدالة في بعثة االتحاد األوروبي" :نطمح لتعزيز استخدام التفتيش كأداة لضمان تقديم
خدمات المحكمة بطريقة فعالة وشفافة مع الحفاظ على احتياجات وحقوق المواطنين الذين يراجعون المحكمة في بؤرة
االهتمام ،ولضمان احترام الوصول إلى العدالة على النحو الواجب".

جرت الزيارة الثانية لمحكمة البداية في نابلس ،وهي محكمة البداية المهمة في الشمال التي تقدم خدماتها إلى 300000
مواطن.

شرحت إدارة تكنولوجيا المعلومات خالل هذه الزيارة لفريق المحاكم مهمة والوضع الحالي لتنفيذ برنامج ميزان ،وهو
نظام إلكتروني متكامل تم التخطيط له لتوفير ملف إلكتروني لكل قضية تعرض على المحكمة .تم تخصيص برنامج ميزان
الستخدام المحامين والمواطنين على حد سواء ،وهو متاح أيضا كتطبيق لالستخدام على الهواتف المحمولة.

ظهر بوضوح من الزيارة أن القضاة والموظفين الحكوميين يعملون بجد لضمان تقديم خدمة عدالة تتسم باإلنصاف
واالستدامة للمجتمع ،على الرغم من مواردهم المحدودة .ال يزال الوضع الحالي للمحكمة مصدر قلق ،وبذات القدر لرئيس
المحكمة نفسه.

قالت أنيتا سورتي" :كانت الزيارة مفيدة جدا لفهم كيفية عمل وحدة الرقابة الداخلية ،وأيضا لمعرفة التقدم الذي أحرزته
"مؤسسات العدالة من أجل ضمان الوصول إلى العدالة لجميع السكان على الرغم من الوضع البيئي.

ما زالت بعثة االتحاد األوروبي تطمح الى تعزيز األدوات لضمان تقديم خدمات المحاكم بطريقة فعالة وشفافة مع الحفاظ
على احتياجات وحقوق المواطنين في بؤرة االهتمام ،مما يضمن الحق في الوصول إلى العدالة.
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