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 دورة كندا، حكومة من وبدعم" شمس" والديمقراطي اإلنسان حقوق إعالم مركز افتتح -معا -هللا رام

 النساء، من المقدمة الشكاوى مع التعامل آليات تعزيز حول الفلسطينية الشرطة من لضباط تدريبية

 أبو يعل العدل وزير بحضور وذلك هللا، رام مدينة في الخميس اليوم االجتماعي للنوع واالستجابة

 واالحداث االسرة حماية إدارة ومدير براودفوت، سكوت دوجالس فلسطين لدى كندا وممثل دياك،

 .معمر وفاء العقيد الفلسطينية الشرطة في

 وممثل دياك، أبو علي العدل بوزير مرحباا  ،"شمس" مركز عن ممثالا  رحال عمر. د اللقاء وافتتح

 حداثواأل األسرة حماية إدارة مدير معمر وفاء وبالعقيد براودفوت، سكوت دوجالس فلسطين لدى كندا

 .الفلسطينية الشرطة عن ممثلة

 مؤسسةال السيما الفلسطيني األمن وقطاع اإلنسان حقوق مؤسسات بين الشراكة أهمية على رحال وأكد

 حقوق راماحت في ذلك وأهمية الشرطية المؤسسة منتسبي على القدرات وبناء التدريب وأثر طية،الشر

 .اإلنسانية وكرامتهن النساء

 اءالشرك دعم جانب إلى هذا واألهلية، الرسمية الجهود تضافر إلى بحاجة المرأة حقوق احترام إن وقال

 .المدني المجتمع لمؤسسات الدائم دعمها على كندا حكومة شاكراا  الدوليين،

 الشكاوى عم التعامل آليات حول الشرطة لضباط التدريبية الدورة هذه افتتاح ان العدل وزير أكد بدوره،

 الجهزةا في العاملين قدرات تعزيز إطار في تأتي االجتماعي، للنوع واالستجابة النساء، من المقدمة

 ؤسسةالم وتمكين األداء وتطوير كفاءة رفع مواصلة إطار وفي الفلسطينية، الشرطة وجهاز األمنية،

 المواطن) الوطنية السياسات أجندة مع انسجاماا  للمواطن، الخدمات وأفضل أجود تقديم من األمنية

 أولوية هامقدمت وفي عنه المنبثقة الوطنية واألولويات المستدامة التنمية محور مضامين لتحقيق( أوالا 

 المساواة وتحقيق العدالة، إلى الوصول من المواطنين تمكين وسياسة القانون وسيادة االجتماعية العدالة

 واألمان مناأل توفير وسياسة الصمود على المجتمع قدرة تعزيز وأولوية المرأة، وتمكين الجنسين بين

 يةوتنم األمن قطاع لحوكمة تدخالت من الوطنية السياسة هذه تحقيق يتطلبه وما والمواطن، للوطن

 يادةس رأسها وعلى الفلسطينية القيادة جهود إطار وفي ،"للموارد األمثل االستخدام وضمان القدرات

" مراقب دولة" فةص فلسطين اكتسبت أن بعد فلسطين، لدولة الدولية المكانة لتعزيز فلسطين دولة رئيس

 .المتحدة األمم في

 االتفاقيات مع الوطنية شريعاتالت مواءمة للجنة رئيسا بصفتها تحرص العدل وزارة ان وأشار

 عالنو منظور من الدولية االتفاقيات مع ومواءمتها التشريعات صياغة ولجنة الدولية، والمعاهدات

 لالزمةا القانونية التغييرات وإحداث االجتماعي النوع دمج الستراتيجية االستجابة على االجتماعي،

 العدالة، قطاع مؤسسات مع بالشراكة وذلك المرأة، ضد والعنف التمييز ومنع المساواة لتحقيق

 قانون صدر فقد الصدد وبهذا والحقوقية، النسوية والمؤسسات المدني المجتمع منظمات مع وبالشراكة

 .العنف من األسرة حماية قانون إصدار على العمل ويجري األحداث، حماية



 راماحت وضمان القانون، سيادة وتجسيد العدالة لتحقيق الجهود من الرغم على انه دياك ابو وأوضح

 وسيادة العدالة منظومة أمام األخطر المعيق يبقى االحتالل أن إال النساء، وحقوق االنسان حقوق

 في لصدارةا تحتل اإلسرائيلي الكنيست تصدرها التي العنصرية التشريعات زالت ما حيث القانون،

 نيةالفلسطي الضرائب عائدات قرصنة قانون واخرها شعبنا، حقوق وانتهاك الدولي القانون انتهاك

 حكامأ بمجملها تنتهك والتي واألسرى، الشهداء لعائالت تصرف التي المالية المخصصات ومصادرة

 .للتصرف القابلة غير شعبنا وحقوق المتحدة األمم وقرارات الدولي القانون

 تقوم ديمقراطية فلسطينية دولة إقامة تدعم كندا أن براودفوت السيد الكندي الممثل أعرب جانبه، من

 لتعم لذلك شعبها، لخدمة ناجحة مؤسسات تتطلب الناجحة الدولة ان. الدولتين حل مبدأ أساس على

 ساءللن سيما وال القضائية، الخدمات إلى العادل الوصول لضمان العدالة قطاع دعم على كندا حكومة

 األمامية طالخطو في العاملين ذلك في بما لة،العدا قطاع وتنظيم المؤسسية القدرة وتعزيز والفتيات،

 .الشرطة أي

 لشرطةا خدمات في الثقة تحسين في وسيساعد للغاية مهم المشروع هذا في العمل أن براودفوت وأكد

 زيرالعدلو لمعالي وتقديره شكره عن براودفوت أعرب الختام وفي. إليها والوصول الفلسطينية للمرأة

 كنا أنو التدريب هذا في طيباا  حظاا  لهم متمنيا الحضور، وكافة شمس ولمؤسسة الفلسطينية وللشرطة

 .القادمة السنوات في العدالة قطاع في الشراكة استمرار إلى تتطلع

 حياتت الفلسطينية الشرطة في واالحداث االسرة حماية إدارة مدير معمر وفاء العقيد نقلت جانبها ومن

 الدورة في للمشاركين والتوفيق النجاح متمنياا  الفلسطينية، الشرطة عام مدير عطاهللا حازم اللواء

 .التدريبية

 نجاح أسباب من أن وأوضحت واالحداث االسرة حماية إدارة تطور مراحل الى وفاء العقيد وأشارت

 المدني المجتمع ومؤسسات الفلسطينية الشرطة بين المشترك والعمل التنسيق وعملها اإلدارة

 .الدولية والمؤسسات الفلسطيني

 االسرة حماية ارةإد بها تقوم التي والتثقيفية التوعوية والفعاليات واالنشطة المهام وفاء العقيد وتناولت

 .والطفل للمرأة اإلنسانية والكرامة االنسان حقوق تعزيز بهدف واألطفال

 .والطفل االسرة حماية إدارة في المتبعة التدريب منهجية وفاء العقيد واستعرضت

 من اردةالو الشكاوى تحليل في والمشاركين المشاركات قدرات تعزيز الى التدريبية الدورة وتهدف

 اتوالتشريع بالمعايير الخاصة والحقوقية القانونية بالمعارف واإللمام االجتماعي، النوع منظور

 إلنسانا حقوق احترام تعزيز اجل من النساء، حقوق خاصة اإلنسان بحقوق المتعلقة والدولية الوطنية

 اتوالتشريع والقوانين اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات في وردت التي األساسية والحريات

 من يقاتوالتطب االتجاهات في والتأثير اإلنسان حقوق بمبادئ الوعي نشر في واإلسهام الفلسطينية،

 .الحقوق هذه بحماية الكفيلة اإلنسان لحقوق الدولية المعايير تبني خالل
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