المجلة الشهرية – كانون األول 2021

األصدقاء األعزاء،
منذ بداية كانون األول وأنا أعمل عن كثب مع شركائنا
الفلسطينيين ،وكذلك مع محاورينا الدوليين الرئيسيين ،إلحراز تقدّم
في مجال إصالح الشرطة وتعزيز سيادة القانون في
فلسطين.
احتفلنا في العاشر من كانون األول بيوم حقوق اإلنسان ،بعد مرور أكثر من سبعة عقود على التوقيع على اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان في عام  .1948إن االتحاد األوروبي ملتزم ببناء عالم خا ٍل من انتهاكات حقوق اإلنسان.
من هذا المنطلق ،تلتزم بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بأفضل المعايير الدولية
واألوروبية لحقوق اإلنسان لدعم إصالح الشرطة وقطاع العدالة في فلسطين.
أؤمن بأن سيادة القانون ،سوية مع تعميم مراعاة حقوق اإلنسان ،هي المفتاح لخلق عالقات ثقة سليمة بين قوات
األمن والقضاء والشعب الفلسطيني .وتنعكس هذه الرؤية في التعاون الجيد بين بعثتنا والحكومة الفلسطينية
والشرطة المدنية الفلسطينية.
خالل لقائي األخير مع دولة رئيس الوزراء د .محمد اشتية في وقت سابق من هذا الشهر ،اتفقنا على الحاجة إلى
إقامة عالقات أقوى بين الشرطة والمجتمع المدني .كما يشاركنا نفس الرؤية مدير عام الشرطة ،اللواء يوسف
الحلو ،وهو شريك أساسي للبعثة.
بنا ًء على شراكتنا القوية وطويلة األمد ،قررنا أنا واللواء زيادة تطوير تعاوننا وتعزيزه في عام  .2022ومن بين
األهداف الرئيسية ،سيركز هذا التعاون على تعزيز حقوق اإلنسان ،وتقوية آليات المساءلة ،وبناء عالقات ثقة قوية
بين الشرطة والجمهور ،وأخيرا ً تعميم مراعاة النوع االجتماعي من خالل إنشاء شبكة شرطة نسائية مخصصة.
في سبيل تحقيق هذا الهدف ،ستعمل الشرطة والبعثة على االستفادة من أوجه التعاون القائمة مع الشركاء الدوليين
اآلخرين .إنني على ثقة من أن روح العمل الجماعي التي تربط جميع أعضاء أسرة االتحاد األوروبي بشركاء من
جميع أنحاء العالم ستؤ ّمن شراكات أقوى وجهدًا مشتر ًكا أكثر نشاطا في اصالح قطاع األمن للعام المقبل.
منذ أن انتشر فيروس كوفيد  19في فلسطين في آذار  ،2020تأثرت الحياة المهنية واالجتماعية لنا جميعًا على

نحو كبير ،وتغير الروتين الخاص بنا بشكل كبير .ومع ذلك ،إذا فكرنا في العام المنصرم ،فإن العقبات التي
واجهناها طغت عليها إلى حد كبير نتائج أنشطتنا والتعاون المثمر بين نظرائنا الفلسطينيين وخبراء الشرطة
وسيادة القانون في البعثة.
تأثيرا
إذا تمكنا من بناء أنشطة قوية خالل أسوأ مراحل جائحة الكورونا ،فأنا على ثقة من أن عام  2022سيحدث
ً
إيجابيًا على عملنا ،وعلى نطاق أوسع على قطاعي األمن والعدالة الفلسطينيين.
أتمنى لكم ولعائالتكم عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة ،وأتمنى قبل كل شيء أن تبقوا في أمان وبصحة جيدة.
مع أطيب التحيات،

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

رئيسة بعثة االتحاد االوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية و
سيادة القانون ومدير عام الشرطة المدنية الفلسطينية يتفقون
على تعزيز التعاون

ر
قام مدير عام ر
("الشطة") اللواء يوسف الحلو يوم  20كانون األول/
ديسمب
الشطة المدنية الفلسطينية
ر
بزيارة إىل مقر بعثة االتحاد األوروب لمساندة ر
الشطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون ("البعثة") يف
ري
رام هللا حيث ى
التق برئيسة البعثة ناتاليا أبوستولوفا.

أثناء االجتماع ،أطلع كال الجانبي بعضهما البعض عىل األنشطة الجارية واتفقا عىل العمل من أجل تعزيز
العالقات الممتازة الموجودة بالفعل بي البعثة ر
والشطة .عالوة عىل ذلك ،ستجلب بداية عام 2022
ى
ستشبك فيها البعثة ر
ى
والشطة.
الت
معها سلسلة من األنشطة ي

👉 https://eupolcopps.eu/single-news/724/ar

بعثة االتحاد األوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون
تشارك في اجتماع المستوى الفني لمجموعة عمل قطاع العدالة

ر
الفت
شاركت بعثة االتحاد
ري
األوروب لدعم الشطة الفلسطينية وسيادة القانون يف اجتماع المستوى ي
ّ
لمجموعة عمل قطاع العدالة ،والذي انعقد بتاري خ  15كانون األول  .2021ومثل البعثة يف هذا االجتماع
رئيس قسم سيادة القانون إىل جانب اثني من مستشاري البعثة.

األوروب ،حيث عرضت وزارة
ترأست وزارة العدل االجتماع ،وشارك يف رئاسته مكتب ممثلية االتحاد
ري
العدل أولويات مؤسسات قطاع العدالة لعام .2022

https://eupolcopps.eu/single-news/723/ar

وزارة العدل تطلق الموسوعة اإللكترونية للقانون الدولي

بدعم من بعثة االتحاد األوروب لدعم ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون ،أطلقت وزارة العدل اليوم
ري
ى
الثالثاء الموافق  14كانون ّأول  2021موسوعة إلكبونية تتيح للجمهور والمسؤولي والباحثي
والمتخصصي ف مجال حقوق اإلنسان ّ
حرية الوصول إىل قاعدة بيانات ى
الكب ّ
ونية حول المعلومات
ي
القانونية المتعلقة بدولة فلسطي.

ّ
ّ
ينبغ عىل
السيدة ناتاليا أبوستولوفا -رئيسة البعثة أنه
وف كلمتها اثناء حفل إطالق الموسوعة ،أكدت
ي
ي
الفلسطيت،
المؤسسات الفلسطينية األخرى أن تحذو حذو هذه الخطوة لتقديم خدمة أفضل للجمهور
ي
الفلسطيت
حيث قالت" :إننا نضمن استمرار دعمنا ومساعدتنا لنظرائنا لخدمة المصالح الفضىل للشعب
ي
بجميع الطرق الممكنة وكذلك لخدمة قطاع العدالة يف فلسطي".
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القضاة الفلسطينيون مجهزون اآلن بالمعرفة الالزمة للتعامل مع
قضايا الجرائم اإللكترونية واألدلة االلكترونية

ى
شارك اثنا ر
االلكبونية قدمته الخببة ياسمي
فلسطيت يف تدريب ليوم واحد حول الجرائم
قاض
عش
ي
ي
األوروب بداية هذا الشهر يف رام هللا.
جراد بتنظيم من فريق المحاكم التابع لبعثة االتحاد
ري

ى
اإللكبونية
خالل الجلسة التدريبية ،تم تعريف القضاة بكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم
ى
ى
الت يتم ارتكابها من خالل االستخدام
للحد من مختلف أنواع الجرائم العرصية كالشقة واالحتيال واالبباز ي
ئ
الخاط للتكنولوجيا.
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البعثة األوروبية ومكتب ممثلية االتحاد األوروبي تبذالن جهودا
مشتركة خالل غذاء عمل عقد مع الشبكة النسائية للقيادة

وقد تمحور اللقاء حول مناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات بهدف تبوء المحاميات المناصب القيادية،
باإلضافة إىل ى
البوي ج لورش العمل ومبادرات بناء القدرات األخرى لتحقيق هذا الهدف.

ولطالما دعمت بعثة االتحاد االوروب لدعم ر
الشطة الفلسطينية وسيادة القانون نقابة المحامي
ري
الفلسطينيي .بحيث تم طرح فكرة انشاء شبكة للمحاميات ألول مرة يف حزيران  2019خالل تدريب
عىل مهارات القيادة ،بعيد االنتهاء من زيارة دراسية إىل مدينة كوبنهاغن .وال يزال هدف تمكي
المحاميات يف مهنتهن ،باإلضافة إىل زيادة تمثيلهن يف كال من المحكمة وكذلك يف مجلس إدارة ِالنقابة،
عىل رأس جدول األعمال .وعىل الرغم من عدم وجود محاميات اناث يف مجلس إدارة نقابة المحامي ،إال
أن ر
أكب من  ٪30من المحامي الفلسطينيي هم من النساء ،وال يزال انتخاب محامية لدى مجلس إدارة
نقابة المحامي أم ًرا بالغ األهمية .ومن الجدير ذكره انه تم إطالق الشبكة النسائية بعد ذلك ف ر
تشين
ي
الثاب  .2020وتتكون عضويتها من محاميات ممارسات وعضوات يف نقابة المحامي ،من مدينة رام هللا
ي
وكذلك من بيت لحم والخليل ونابلس وجني.
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الشرطة الفلسطينية تنجح بجعل الهواتف المحمولة تعمل بمثابة
جهاز اتصال السلكي

نجحت ر
الشطة المدنية الفلسطينية ،بدعم من البعثة األوروبية بتطوير تطبيق هواتف محمولة جديد
يعمل كجهاز اتصال السلك .ر
والشطة بأمس الحاجة لهذا الجهاز لتنفيذ مهام العمل اليومية.
ي

وقد أشار العقيد سليمان الخطيب ،رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" :أصبحت
ى
ً
ً
المفبض أن يكون لديها امكانات كببة
رئيسيا لإلنفاق واالبتكار يف تطبيق القانون ومن
مصدرا
التكنولوجيا
ر
ط.
لتعزيز العمل الش ي
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عنوان المراسلة
newsletter@eupolcopps.eu
ى
االشباك ف هذه ر
النشة اإلخبارية؟
هل ترغب يف إلغاء
ي
ى
وم إلينا وطلب اإللغاء
ر
يرج إرسال بريد إلكب ي

