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 ايةرع وتحت" شمس"  والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم:  فلسطين - السالم تلفزيون

 يف ودوره المحافظة في األهلي السلم مجلس تقييم حول عمل ورشة بكر، أبو عصام طولكرم محافظ

 سلحةالم القوات على الديمقراطية للرقابة جنيف مركز مع وبالتعاون عي،االجتما التماسك تعزيز

(DCAF). عام ومدير طقاطقة، مصطفى المحافظ نائب  من كل بمشاركة المحافظة دار في ذلك جاء 

 مالسل دائرة مدير عوده وعلي التنفيذي، المجلس منسق ليمون مجدي. وم رحال، عمر. د شمس مركز

 التنفيذي المجلسين من وأعضاء المركزية، اإلصالح لجنة عضو الخولي علي وأبو األهلي،

  المدني المجتمع وممثلي المحلية، والمجالس البلديات األمنية،وممثلي والمؤسسة واالستشاري

 .العالقة ذات المختصة والجهات

 قييمت إلجراء العمل ورشة تنظيم أهمية على وتأكيده بكر أبو عصام المحافظ تحيات طقاطقة ونقل

 قاطن في والبحث الماضية، الفترة خالل إنجازها تم التي الخطط ومراجعة األهلي، السلم مجلس لدور

 من نالقانو وسيادة االستقرار حالة على الحفاظ في أكبر بشكل للمساهمة ودعمها، وإسنادها تطويرها

 .المختصة والجهات الشركاء مع العالقة توثيق خالل

 ألهليا السلم دائرة مع بالتعاون بذلوها التي الجهود على وجنيف شمس لمركزي الشكر طقاطقة وقدم

 مالسل خطة إعداد حيث من الشركاء وكافة المدني والمجتمع ، المركزية اإلصالح ولجنة بالمحافظة

 يتعلق ابم تفصيلية دراسة إجراء أهمية على التأكيد مع اليوم، لها تقييم وإجراء ومتابعتها، األهلي،

 من مباشرة بمتابعة المستوى هذا على إنجازات حققت طولكرم محافظة وأن وخاصة األمر، بهذا

 .الشركاء جميع مع وبالتعاون األهلي السلم دائرة وبجهود بكر، أبو المحافظ

 نجازهإ تم لما وتفعيل تقييم بإجراء يتعلق الورشة هذه تنظيم من الهدف بأن رحال. د ذكر جانبه من

 تلك إعداد فيها تم التي المحافظات من وعدد طولكرم محافظة في األهلي للسلم وبرامج خطط من

 الحفاظ في األمنية المؤسسة ولمساعدة واالستشاري، التنفيذي المجلسين من وبمشاركة وذلك الخطط،

 نبي ما مشترك وعمل تنسيق وجود ضرورة على مشددا   االجتماعي، والتماسك والقانون األمن على

 .بها نمر التي والتحديات الظروف جميع لمواجهة المدني، المجتمع ومؤسسات الرسمية المؤسسة

 لعم عن شرحا   فيها قدم عودة، علي بالمحافظة األهلي السلم دائرة لمدير كلمة العمل ورشة وتخلل

 اياوالقض اإلشكاالت ومعالجة األهلي السلم على الحافظ في المبذولة والمساعي ووظيفتها، الدائرة

 .وتطويقها

 مركز نجزهاأ التي السابقة الخطط لتقييم اللقاء أهمية على السالم عبد وضاح المحلي الخبير أكد فيما

 نم التي التوصيات إلى والوصول واألعضاء، للمشاركين االستماع خالل من وذلك وجنيف، شمس

 .التجربة تلك إغناء شأنها
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