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رسالة مدير اإلدارة:
اتضح لنا من خالل عملنا في الدول النامية ودول ما بعد الحروب أن أهم إستراتيجية لتحسين الشفافية والمحاسبة في عمليات الحكومة والقضاء نهائيا على الفساد
هي زيادة المشاركة في المجتمع المدني .لقد أنجزنا تأثير مستدام عن طريق دعم المجتمع المدني على أداء أدوار أكبر في التأييد والتعليم العام والتوعية ومراقبة
توافر الخدمات الحكومية .وفي هذه النقطة في نشرة  ،Tt DPKنلقي الضوء على عدد قليل من جهودنا في هذا المجال بهدف إظهار بعض أفضل الممارسات من
مشروعاتنا ذات األداء الرفيع .نرحب بأي تعليقات على هذه األنشطة فضال عن أي مقترحات باستكشاف مبادرات أخرى – روبرت دبليو بيدج االبن – مدير إدارة
.Tt DPK

السلفادور :مشروع برو-انتجريداد ( )Pro-Integridadيشجع المجتمع المدني على تحسين
المحاسبة الحكومية
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وظائف  Tt DPKوالفرص االستشارية:
تعين  Tt DPKموظفين للعمل لفترة قصيرة وطويلة
في مشروعاتنا .إننا نهتم بصفة خاصة بالمتخصصين
في محاربة الفساد ونزاهة الحكومة وسيادة القانون
ومنع العنف وتخفيف الصراع من ذوي الخبرة
العملية في الدول النامية أو هؤالء الذين لديهم اهتمام
شديد بالقيام بذلك .لمزيد من المعلومات قم بزيارة:
www.tetratechdpk.com
تُرسل السير الذاتية إلى
jobs@dpkconsulting.com

إن الحاجة إلى زيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة هي موضوع نقاش متكرر بين المسؤولين العموميين
والحكوميين على السواء في السلفادور .في مارس  2016أطلقت  Tt DPKمشروع النزاهة الحكومية التابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في السلفادور برو-انتجريداد ( ،)Pro-Integridadبهدف تقوية إمكانيات
المؤسسات الحكومية المحلية والمركزية على زيادة الشفافية .يقدم المشروع أيضا دعما إلى منظمات المجتمع
المدني ) (CSOsلتحسين قدرتهم على طلب المحاسبة من المؤسسات الحكومية ومراقبة تنفيذ السياسات العامة.
قاد مشروع برو-انتجريداد ( )Pro-Integridadفي
الشهور األولى من العمل عدة أنشطة تركز على تقوية
العمل الرقابي من المواطنين .على سبيل المثال ،ساعد
المشروع على تنظيم اجتماع شبه إقليمي من حلفاء
الحكومة المفتوحة ،حيث ناقش فيه مشاركون من
جمهورية الدومينيكان والسلفادور وغواتيماال
وهندوراس كيفية تقوية شبكات وتحالفات المجتمع المدني
لتطوير الخطط الحكومية التعاونية المفتوحة .وبفضل
برو-انتجريداد ( ،)Pro-Integridadوألول مرة تمكن
ممثلون متعددون من منظمات المجتمع المدني في ممثل المجتمع المدني يدون المالحظات في االجتماع
السلفادور من المشاركة في تلك الفعاليات الحكومية شبه اإلقليمي للحكومة المفتوحة
الدولية المفتوحة (انظر المربع أدناه).
شكل مشروع برو-انتجريداد (Pro-
صرح جوستافو آمايا  ،Gustavo Amayaمدير إدارة مركز  )Integridadمجموعة اختبارات مع منظمات
التدريب على الديمقراطية وتعزيزها قائال :بدون مشاركة تمثل الشباب واألشخاص المحليين واألشخاص
المواطنين في ضبط الشؤون العامة ،ستدار هذه الشؤون ذوي اإلعاقة الستكشاف كيفية استخدام
كملكية خاصة ،مما يسمح بسوء االستغالل والفساد والقصور التكنولوجيا في تحسين الشفافية الحكومية.
من جانب الموظفين العموميين".
صرح ( Tulio Moyaتوليو مويا) ،مدير إدارة  FUNCEDESوهي منظمة مجتمعية لألشخاص ذوي
اإلعاقة قائال" :كان الموضوع وثيق الصلة وتعلمنا منه آليات طلب البيانات من خالل تكنولوجيا المعلومات".
وأضاف " إن هذه المبادرة هامة لمنظمتنا بسبب أننا يجب أن نمكن الشباب بحيث يستطيعون المشاركة بفاعلية".

بيرو :الطرق المستدامة
أكثر من ستة شهور بعد انتهاء مشروع برو-انتجريداد ( )Pro-Integridadالتابع إلى  Tt DPKوافقت المحكمة العليا في بيرو مؤخرا على الدليل اإلداري
إلجراءات العدل الجنائي والذي كان جهدا طويال للمشروع والشركاء الوطنيين .يمثل الدليل عمال هاما على مدار المشروع بتوجيه العمليات التنظيمية والتجارية
والموارد البشرية إلى تحسين اإلنتاجية والكفاءة لفريق العمل اإلداري الذي يعمل في اإلجراءات الجنائية .من الهام أن نعرف أن العمل الذي بدء تحت المشروع
استمر في اإلثمار بدون مساعدة أجنبية.
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المكسيك :االستخدام المبتكر لإلذاعة واألفالم في شرح إصالحات
العدل الجنائي
منذ بدء اإلصالحات اإلجرائية الجنائية الحالية في المكسيك ،كانت الرسائل
الحكومية قليلة جدا ،مع تركيز الجهود فقط على إدخال تشريعات جديدة .وفي
يوليو  2016أطلق مشروع تعزيز العدل الممول من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية التابع إلى ) Tt DPK (PROJUSTمنحتين الستخدام األفالم
واإلذاعة في مناقشة مزايا النظام العدلي الجنائي الجديد المثير للجدل باستخدام
لغة بسيطة وغير قانونية .إن المنح جزء من إستراتيجية استخدام الطرق
المبتكرة في استخدام الفئات الشاملة والمتنوعة من السكان المكسيكيين في
عملية اإلصالح الجنائي.

.

مديرة إدارة منظمة المجتمع المدني ديكيومنتال امبيوالنت ،إيلينا فورتيس ،تشرح
كيفية استخدام األفالم القصيرة في تعليم وتوعية المرأة وغيرها من الجماعات بشأن
حقوقهن في ظل اإلجراءات الجنائية الجديدة.

يشترك بروجست مع منظمة المجتمع المدني المحلية (النساء المترددات) في
إنشاء مسلسالت إذاعية تلخص حقوق المرأة والفتيات في ظل النظام العدلي
الجنائي المثير للجدل .أعلنت ماد لورديس باربوزا رئيس منظمة النساء
المترددات قائلة" :حتى اآلن كانت توجد ثقافة إعالمية ال تراعي حقوق المرأة
ومع ذلك أصبحت الثقافة اإلعالمية في وضع جيد لتعزيز تلك الحقوق ولتحسين
المساواة والتعليم وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات" .سوف
تذاع البرامج اإلذاعية في أرجاء الدولة ومن المتوقع أن تثير اهتمام واسع
باإلصالحات .يشترك أيضا مشروع بروجست مع منظمة ديكيومنتال
امبيوالنت ،وهي منظمة مجتمع مدني تأسست في  2005بواسطة شخصيات
ترفيهية متعددة تشمل ممثلين مشهورين ،جيل جارسيا ،ديجو لونا ،لتعزيز
مفهوم الوصول إلى العدالة كحق بشري.
ومن خالل هذه الشراكات الجديدة،
يساعد المشروع على نشر معلومات
هامة عن إصالحات العدل الجنائي
بصيغ وباستخدام طرق غير مرئية
مسبقا بهذا القدر الكبير في المكسيك.
ألول مرة ،تتحدث المهرجانات
والحفالت الموسيقية المحبوبة وسهلة
الفهم وكذلك المسلسالت اإلذاعية مدير إدارة  Tt DPKروبرت دبليو بيج
واألفالم الكوميدية مباشرة إلى االبن يتحدث عن تدشين برنامج المنح
لتعزيز التوعية األكبر باإلصالحات
المواطنين عن حقوقهم.
اإلجرائية الجنائية.

تيمور الشرقية :مشروع "با ديستريتو" يراقب المحاكم لتحسين سبل الوصول إلى العدالة
يعمل مشروع "با ديستريتو" (" إلى المقاطعات") التابع إلى  Tt DPKوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع برنامج مراقبة قطاع العدل) (JSMPوهي منظمة
مجتمع مدني محلية تعمل على مراقبة عمليات المحاكم وتقدم المساعدة القانونية في المقاطعات النائية في أرجاء تيمور الشرقية .وبمساعدة من مشروع
"باديستريتو" يقوم برنامج مراقبة قطاع العدل بانتظام بمراقبة إجراءات المحاكم ويجري مقابالت مع مستخدمي خدمات المحاكم وفريق العمل ويجمع ويحلل
بيانات المحكمة وبيانات الحاالت والعمليات في تيمور الشرقية.
عملت منظمة  Tt DPKمع برنامج مراقبة قطاع العدل أيضا على تقديم التدريب الذي طال انتظاره
للعاملين في قطاع العدل ومنظمات العدل المتواجدة ضمن مجموعة االختبار ،بهدف إنشاء مؤسسات
أكثر فاعلية ومحاسبة وشفافية في قطاع العدل .وبصفة خاصة ،قامت الفرق بتقييم اإلمداد والطلب
على خدمات المساعدات القانونية وجودة الخدمة القانونية المقدمة واحتمال االستدامة طويلة األجل
للبرامج التي بدأت .
وتعليقا على مشاركة منظمته في "باديستريتو" صرح المدير التنفيذي لبرنامج مراقبة قطاع العدل،
ليوس اوليفيرا سامبايو قائال" :من خالل التمويل القادم من مشروع باديستريتو ،تمكن برنامج مراقبة
قطاع العدل من وضع عضو في فريق العمل في المحكمة الجزئية في اويكس  Oecusseوالذي قام
بمراقبة المحكمة يوميا .وإعتبارا من منتصف  ،2016راقبنا أكثر من  300حالة في المحكمة تشمل توزيع التقرير الموضوعي المجهز لمحكمة اويكس الجزئية
 160حالة تتضمن العنف القائم على النوع" .إن التقرير النهائي والذي يقدم تحليال شامال عن
في تيمور الشرقية.
العبارات التي استخدمت في المحكمة ،متاح على الموقع اإللكتروني لبرنامج مراقبة قطاع العدل.

األردن :مشروع سيادة القانون يبني إمكانيات قادة المستقبل في القطاع العام
استكماال لوجودنا في األردن منذ  ،2004يعمل برنامج سيادة القانون الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الحالي التابع ل Tt DPKعلى تقوية المحاسبة
الديمقراطية وتفعيل سيادة القانون من تحسين المؤسسات واألنظمة والعمليات وزيادة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة على قطاع العدل.
كان برنامج سيادة القانون يدعم برنامج القيادة الحكومية في وزارة تنمية القطاع العام ،والذي يهدف إلى بناء إمكانيات القادة المحتملين في تشكيلة من المجاالت
تضمن التخطيط اإلستراتيجي وإدارة المشاريع والموارد البشرية واالقتصاد والتمويل واالتصاالت والتفاوض وإدارة التغيير واألخالقيات.
في مايو  2016نفذ برنامج سيادة القانون والوزارة مجتمعين تدريب
مدته أسبوعين لعدد  40قائد حكومي مستقبلي يعملون في المنطقة
الجنوبية في الدولة (انظر الصورة) .باإلضافة إلى دراسة التخطيط
االستراتيجي وتحديد األولويات والموازنة ،تعلم المشاركون أيضا
كيفية المشاركة الفعالة مع المجتمع المدني على تحسين طرق تقديم
الخدمة .وفي ختام البرنامج التدريبي في العقبة ،أكد وزير تطوير
القطاع العام ،الدكتور خليف الخوالدة على أهمية تأهيل مدراء اإلدارة
المشاركون في برنامج القيادة الحكومي في الحفل الختامي لدورات التدريب
الوسطى في القطاع العام لكي يعملوا في المناصب القيادية ولكي
يكونوا أكثر قابلية للمحاسبة أمام الجمهور ككل.
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المقال المنشور يوضح وصول  Tt DPKإلى العمل في قطاع العدل
اشتركت المديرة الفنية في ، Tt DPKجيسيكا فابنيك واثنين من الزمالء

ينتهي المؤلفون إلى أن االستراتيجيات المحلية المدعومة بمساعدات دولية
مستهدفة بوسعها أن تؤدي إلى تأثيرات قابلة للقياس ومستدامة وباقية لتحسين
سبل الوصول إلى العدالة.

السابقين في ، Global Law & Development Fellowsبيتر بواز ويليام إي ديفيس المشارك في تأسيس  Tt DPKيتلقى ميدالية شرفية
(ليبيريا) وهيليجا توركو (هايتي) في تأليف تحسين الوصول إلى العدالة في
الدول النامية ودول ما بعد الصراعات :أمثلة عملية من الميدان .نُشر المقال،
الذي ينشر تجارب من مشروعاتنا ترتكز على تحسين إمكانية الوصول إلى
العدالة بواسطة منتدى مدرسة زاديوك القانونية من أجل دراسة القانون
والتغير االجتماعي .
يوضح المقال أن زيادة سبل الوصول إلى العدالة هي إستراتيجية رئيسية لتقوية
النظام القانوني في البالد وتحسين المفاهيم العامة عنه .وفي إطار من العفة،
يحسن هذا من العالقة بين الناس وحكوماتهم وبالتالي يقوي دول القانون .يضع
المؤلفون إطار تصوري عن تشكيلة أنشطة الوصول إلى العدالة بما في ذلك
مبادرات التوعية القانونية العامة واألنشطة المصممة إلزالة الحواجز (المادية
واالقتصادية واالجتماعية) للوصول إلى العدالة .تُقدم األنشطة المستعرضة
في المقال والتي تضم منتديات التعليم المدني في هاييتي والعيادات القانونية
في العراق والوساطات في ليبيريا لقطة تصويرية عن الجهود الدائمة في Tt
DPKلتحسين سبل الوصول إلى العدالة للسكان المعرضين للخطر .

في سبتمبر ،قدم المركز الوطني للتفاهم العرقي )(NCRAومقره جامعة ويلوك
في بوسطن ،ماساشوستس ،ميدالية شرفية إلى المشارك في تأسيس، Tt DPK
ويليام إي (بيل) ديفيس .قدمت الميدالية في المؤتمر الوطني للتفاهم العرقي،
ومن حصلوا على الميدالية هم أولئك الذين ساهمت خدماتهم في تحسين سبل
الوصول إلى العدالة واإلنصاف والعدل االجتماعي محليا ووطنيا ودوليا .في
حفل تسليم الجوائز في يونية ،أعلن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتفاهم
العرقي ويليام إتش سميث" :أن الحاصلين على الجائزة هذا العام مثل السنوات
الماضية يمثلون القدوة في القيادة والخدمة لعالج االنقسام العرقي/الثقافي من
خالل الخدمة والصداقة" .وبسبب التزامه بالتفاهم والسالم الدولي ،كان بيل
ديفيس نموذج لعدد ال يحصى من الزمالء الوطنيين والعاملين في، Tt DPK
ممن أرسلوا تهانيهم إلى بيل من أرجاء العالم.

TETRA TECHتنضم إلى شراكة مع البيت األبيض لالجئين
قادت  Tt DPKاالستجابة المؤسسية وااللتزام في TETRA TECHبدعوة الرئيس أوباما إلنشاء شراكة من أجل الالجئين لحل مشكلة الالجئين المنتشرة.
تساعد هذه الشراكة الالجئين على الدخول إلى سوق العمل عن طريق توفير أو مساعدة الالجئين على الحصول على التدريب المهني والمهارات اللغوية
المطلوبة وعن طريق توفير األدوات التي تناسب مهارات الالجئين مع الفرص الوظيفية القائمة .إن  TETRA TECHمن خالل ، Tt DPKهي واحدة من
الشركات األولى التي تستجيب إلى دعوة الرئيس أوباما لتقديم الدعم .ستقدم  Tt DPKاإلرشاد واالستشارات إلى جانب المنح التعليمية المدفوعة إلى الالجئين
واالنتقال إلى قوة العمل في الواليات المتحدة .أسئلة أو تعليقات مدير التنسيق في  Tt DPKعلى البرنامج.

ملف رئيسة الفريق :لبنى سهيل
إن لبنى سهيل هي رئيس فريق في  Tt DPKفي مشروع التأييد وحماية حقوق
األفراد المشردين داخليا في العراق ،الممول من مكتب الديمقراطية وحقوق
اإلنسان والعمل في وزارة الخارجية األمريكية .تحت قيادة لبنى ،قدم المشروع
مساعدات قانونية ألكثر من  5300عائلة عراقية مشردة داخليا منذ  .2015تتمتع
لبنى باحترام نقابة المحامين العراقيين ،ومنظمات المجتمع المدني األخرى
وشركاء حكوميين رئيسيين على أعلى المستويات .لقد عملت على تطوير هذه
الروابط إلحداث تحسينات ملموسة في إمكانيات وصول المعرضين لخطر التشرد
الداخلي إلى الخدمات الحكومية الهامة .بدأت لبنى العمل مع  Tt DPKفي أبريل
 ،2012حيث عملت أوال كمساعدة برنامج ثم كرئيس فريق في برنامج الوصول
لبنى تتوسط في اجتماع بين المشردين داخليا من محافظات األنبار وبابل في
إلى العدالة ) (A2Jالذي مدته خمس سنوات والتابع للوكالة األمريكية للتنمية
معسكر قرب الفلوجة.
الدولية في شركةTt DPK.
وفي نفس العام ،سجلت لبنى في كلية الحقوق في جامعة النيسور في بغداد لزيادة معرفتها وخبرتها
بالقانون .وتحت قيادة لبنى ،بدأ عنصر المساعدة القانونية في برنامج الوصول إلى العدالة على
صياغة قانون المساعدات القانونية
من إنجازات لبنى الرئيسية األخرى في ظل برنامج الوصول إلى العدالة المساعدة على تطوير
وتقوية شبكة العيادة القانونية وهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات قانونية
وتأييد لإلصالح القانوني واإلجرائي .أصبحت الشبكة تراثا مستداما ذاتيا في برنامج الوصول إلى
العدالة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية .ويستمر في العمل مع وزارة الخارجية األمريكية
ووكاالت األمم المتحدة التي تقدم المساعدة القانونية إلى العراقيين غير القادرين على تحمل
االستشارات القانونية .تضرب شبكة العيادات القانونية مثل لبنى ذاتها مثال على الهدفين الثنائيين
من العمل الدولي في  :Tt DPKالملكية المحلية واالستدامة.
لبنى (تواجه الكاميرا) تعبر نهر الفرات مع سكان مخيمات
النازحين داخليا خالل زيارة الموقع لمراقبة أنشطة التوعية
القانونية للمشروع

إن لبنى ممتنة إلى  Tt DPKإلعطائها الفرصة بتولي دور قيادي .ولقد صرحت" :أنه خالل خبرتنا
التي بلغت خمس سنوات مع  ،Tt DPKاكتشف الفريق العراقي أن  Tt DPKهي شركة فريدة
حيث أن فريق عملها ال يدير المشروعات بطريقة احترافية في أرجاء العالم وحسب ولكنه يطور
مهارات الفريق الوطني وينقل القيادة إلى الفريق الوطني.
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القادمون والراحلون

سارة لويس :انضمت سارة لويس إلى Tt
 DPKفي أغسطس  2016كإدارية ومساعدة
مدير مكتب .سابقا كانت مرشد قائد في بترفيلد
وروبنسون لمدة خمس سنوات حيث قادت أكثر
من  30حملة استكشاف بالدراجات .حصلت
سارة على ماجستير في البيئة والتنمية مع التميز
في المدن المستدامة من جامعة االقتصاد في لندن وبكالوريوس
في العالقات الدولية ودرجة شرف في الدراسات الرومانسية من
جامعة بريتش كولومبيا .تتقن سارة اإلسبانية واإليطالية والفرنسية
وتتحدث أيضا البرتغالية.

جوائز جديدة
العراق :مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
التابع لوزارة الخارجية األمريكية
تلقت  Tt DPKتمديد مدته عام واحد بقيمة  1مليون
دوالر من مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
التابع لوزارة الخارجية األمريكية لتقديم الدعم الحيوي إلى العائدين العراقيين
و 3.2مليون شخص مشردين داخليا .يقدم شركاء البرنامج العون القانوني
ويساعدون المشردين داخليا على الوصول إلى الخدمات الحكومية ومناصرة
التغيرات في سياسات العائدين والمشردين داخليا ومشاركة أصحاب المصلحة
المجتمعية على حل النزاع المرتبطة بالمشردين داخليا ودمج العائدين في
المجتمع.
ميانمار :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تدعم مشروع
سيادة القانون
دربت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فترة االختيار التي مدتها عامين لكي
تدعم مشروع  Tt DPKالخاص بسيادة القانون في ميانمار ،والذي سيستمر
اآلن حتى سبتمبر  .2018يقدم المشروع مساعدات فنية مباشرة لتقوية المحكمة
العليا ومكتب النائب العام والمجتمع المدني .كما أن لديه برنامج منح قوي ،يعمل
مع الجهات الممنوح إليها في مجاالت مكافحة الفساد والمساعدة القانونية
وحقوق السحاقيين/الشواذ /ثنائي الهوية الجنسية /المتحولون جنسيا ،والعنف
القائم على الجنس وإصالح قطاع العدالة.

شانون ويلسون :انضمت شانون ويلسون إلى Tt
 DPKكمسؤولة عن المشروع في أبريل .2016
وفي وقت سابق ،كانت شانون تعمل في هيئة
اإلسكان في أوكالند ،حيث عملت عن قرب مع
مدير التخطيط والتنفيذ ومطابقة المواصفات،
عملت شانون مسبقا مع  Tt ARDحيث
تخصصت في اتصاالت تغيير السلوك والمراقبة والتقييم .حصلت
الضفة الغربية :المشروع الرابع لمساعدة قطاع العدالة
شانون على ماجستير في اإلدارة العامة من معهد مونتيري
INL
للدراسات الدولية وبكالوريوس في االنثروبولوجيا من جامعة منذ أغسطس  ،2015يقدم المشروع الرابع لمساعدة قطاع العدالة مساعدات
فيرمونت .تتقن شانون اللغة اإلسبانية.
فنية لتقوية إمكانيات وعمل مكتب النائب العام ومكاتب المدعين العامين
والشرطة المدنية الفلسطينية وهيئة القضاء العسكري و جهاز األمن الوقائي في
سيرجيو زيجارا :في أغسطس قمنا بوداع الضفة الغربية .يمارس مكتب وزارة الخارجية األمريكية إلنفاذ القانون الدولية
ومكافحة المخدرات  INLأول فترة من أربعة فترات اختيارية مدتها عام واحد
مسؤول المشروع األول سيرجيو زيجارا الذي
بموجب العقد لتمديد مدة األداء إلى أغسطس .2017

كان زميال وصديقا لنا في المكتب الرئيسي في
انتقل
 Tt DPKلمدة ثماني سنوات تقريبا.
الضفة الغربية :مشروع برنامج قطاع األمن INL
سيرجيو وعائلته إلى كولومبيا حيث شغل
Epsilon-P
منح مكتب وزارة الخارجية األمريكية إلنفاذ القانون الدولية
سيرجيو منصب رئيس العمليات والبرمجة في Tt ARD
لمشروع األرض والتنمية الريفية .نتمنى له ولعائلته الخير في ومكافحة المخدرات  Tt DPKعقد قيمته  1.3مليون دوالر لدعم التخطيط
األفضل واإلدارة األكثر تنسيق في المعلومات اإللكترونية بين قوات األمن
مغامرتهم فيما وراء البحار!
الوطني والشرطة المدنية الفلسطينية والحرس الرئاسي ومكتب اإلرتباط
والتنسيق العسكري والدفاع المدني ووزارة الداخلية في الضفة الغربية .من
خالل تنفيذ أحدث تطبيقات برامج المشروعات وقاعدة بيانات مشتركة ،تساعد
هذه المبادرة على تقوية التنسيق بين قوات األمن الفلسطيني وتحسين الفاعلية
في أرجاء الضفة الغربية.
Tt DPK,هي إحدى شركات تترا تك
605شارع ماركت ،سويت 800
سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا 94105
الواليات المتحدة األمريكية
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