الشرطة تشارك بورشة حول دور رجال اإلصالح والعشائر في تحقيق السلم األهلي في قلقيليه

قلقيلية –.شاركت الشرطة اليوم وبالتعاون والتنسيق مع مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية
(شمس) في ورشة عمل حول دور رجال اإلصالح في الحد من قضايا العنف وتحقيق السلم األهلي
في المجتمع وذلك بقاعة الغرفة التجارية بمدينة قلقيلية.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة ،ان هذه الورشة تمت بحضور العقيد محمود عيسه
مدير فرع العالقات العامة واإلعالم بشرطة المحافظة والمقدم محمد القدومي مدير فرع حماية األسرة
واإلحداث في شرطة المحافظة والمقدم محمود السلمي منسق الشرطة المجتمعية بالمحافظة والمقدم
باسل الزبن مدير المركز المجتمعي المتنقل وممثلين عن رجال لجان اإلصالح والعشائر
والمؤسسات ذات العالقة ومركز جنيف.
مضيفا ان الورشة تخللها عدد من المداخالت من قبل الحضور والتي أكدت على تكاملية الدور بين
الشرطة ورجال اإلصالح في حفظ السلم األهلي ،مع الحفاظ على تطبيق القانون في مجال محاربة
الجريمة ،و ان شعار ان األمن مسؤولية الجميع والحفاظ عليه هو واجب وطني لجميع المواطنين
بما فيهم مؤسسة الشرطة و ورجال العشائر ولجان اإلصالح بشتى الطرق الممكنة قانونيا ومجتمعيا
كما ثمنوا جهود الشرطة ودورهم لما يقوم به على مدار الساعة من حفظ لألمن والنظام العام وتطبيق
القانون على الجميع دون استثناء ،وبالمقابل التوجه المجتمعي لجهاز الشرطة بهدف تحقيق وإيجاد
الصلح وحل اإلشكاليات في المجتمع والعمل على استتباب السلم األهلي فيه.
بدورهم أكد ممثلو مديرية شرطة محافظة قلقيلية خالل حديثهم للحضور أن الهدف األسمى من وجود
مؤسسة الشرطة هو الحفاظ على السلم األهلي من خالل تطبيق القانون من جهة والعمل الوقائي وبناء
الشراكات الحقيقية من جهة أخرى ،وان الشرطة على قناعة كاملة بالشراكة المجتمعية الحقيقية مع
مختلف شرائح المجتمع وتعاون الشرطة مع الجهات الفاعلة ومنها رجال اإلصالح وشؤون العشائر،
والتي تصب اوال واخيرا للمصلحة العامة ،وحماية المواطن والمحافظة على مقدرات هذا الوطن .
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات والتي أكدت ضرورة عمل لقاءات جماهيرية بهدف توعية
المواطنين بأهمية الحفاظ على امن المجتمع ،والتمسك بالسلوكيات الحميدة  ،مع إبراز دور العشائر
ورجال اإلصالح بما ال يتعارض مع تطبيق القانون ،وأيضا ضرورة عقد دورات تثقيفية لرجال
اإلصالح والعشائر لتعريفهم ببعض بنود القوانين وإجراءات القضاء في التعامل و البت في القضايا
.

http://www.palpolice.ps/ar/content/729817.html

