
 

 الشرطة ضباط من لعدد تدريبية دورة يختتم" شمس" مركز

 5/3/9102الثالثاء 

 لألنباء نت قدس وكالة - غزة

 ضباطل تدريبية دورة كندا، حكومة من وبدعم" شمس"  والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز اختتم

. ماعياالجت للنوع واالستجابة النساء، من المقدمة الشكاوى مع التعامل آليات تعزيز حول الشرطة من

 رطةالش من ومشاركة مشارك عشرون فيها شارك أيام ثالثة مدار على هللا رام مدينة في عقدت والتي

 الضواحي، وشرطة المرور، المباحث، الداخلي، األمن الديوان، الشرطة، كلية األسرة، حماية حدة من

           . الغربية الضفة محافظات مختلف من

 التي يةالحقوق الدولية والمعاهدات االتفاقيات في المرأة حقوق عن شاللدة لمياء المدربة تحدثت بدورها

 ،(سيداو ) المرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء كاتفاقية ، الفلسطينية السلطة لها انضمت

 يالدول العهد والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن

 إلى قوالتطر االجتماعي النوع عن التحدث إلى باإلضافة واالقتصادية، تماعيةاالج بالحقوق الخاص

 .حوله األساسية المفاهيم

 تلقي جهات الشكاوى، تصنيفات المفهوم، حيث من الشكاوى موضوع عاوري ماجد المدرب وتناول

 تكي،المش من طلبها الواجب المعلومات مقابلته، مهارات حيث من والمشتكي واختصاصاتها، الشكاوى

 لتحققا حول عملي تدريب إلى باإلضافة. الشكوى حول األولي التقرير وإعداد المعلومات، هذه تحليل

 آليات الشكوى، بواقع المعلومات مطابقة الشكوى، من التحقق آليات تناول خالل من الشكوى من

 يف الشكاوى نظام استجابة عن والحديث المشتكي، خصوصية وحماية الشكوى، مقدمي مع المتابعة

 .االجتماعي للنوع فلسطين

 عرفتف الفلسطيني، المجتمع في النساء ضد الممارس العنف أشكال إلى حسين عبد سريدا وتطرقت

 ومن وع،الموض يخص في للمشاركين العملية التمارين وقدمت المختلفة، أشكاله عن وتحدثت العنف

 الوحدة، هذه عمل وكيفية  الوزراء مجلس في للشكاوى العامة اإلدارة عن حجلة أبو ماهر تحدث جهته

 اإللكتروني، الشكاوى ونظام الوزارات، في الحكومية والدوائر المؤسسات في الشكاوى ووحدات

 محمود الدكتور أما.معها التعامل وطرق النساء من الواردة الشكاوى معالجة عن للحديث باإلضافة

 ةلسن الشخصية األحوال قانون االجتماعي، والنوع التشريع صناعة محددات إلى فتطرق عالونة

 .العقوبات وقانون ،0291

 مركز بالشرطة االجتماعي النوع وحدة مديرة الحسين وفاء المقدم شكرت التدريبية الدورة ختام وفي

 للقاءا تنظيم في" شمس" ومركز الشرطة بين والمستمر المشترك التعاون أهمية على مؤكدة" شمس"

 .مختلفة مجاالت في الشرطة لمنتسبيه تدريباتوال
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