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 مقدمة:

األمنكي والتعكدع علكى الحريكات العامكة والعنكف الكداخليب أحكد أركرز ماكاةر غيكاب سكيادة القكانونب وواحكدة مكن أرككرز  تشكلل اكاةرة الفلتكان
ب واتسكمت ةكذا الاكاةرة تالتوسكع تكارة  1994المشلالت التي تواجه المجتمع الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنيكة الفلسكطينية فكي العكام 

شككلالها تمامككا  لمتغيككرات لريككرةب حيككت اختفككت تعكك  أ ات الماضككية مككن عمككر السككلطةب وخضككعتواالنحسككار تككارة أخككرى علككى مككدى السككنو 
 لتعاود الاهور مرة أخرىب رينما استمرت أشلال معينة في الاهور.

وتعككد أن فرضككت حرلككة حمككاس سككيطرتها علككى قطككاب غككزةب انحسككرت تعكك  الماككاةر لاسككتخدام األسككلحة الناريككة علككى نطككاق واسككع فككي 
ككر أعككدادا  مككن السككلان عكن منككازلهم وتلحككق دمككارا  لريككرا  رهككا الشكجارات العا ئليككةب التككي لانككت تتسككرب فكي وقككوب عككدد مككن حككاالت الوفكاة وتهجا

جككراء عمليككات االنتقككام التككي عككادة مككا تحككدت فككي حككاالت القتككل لككاحراق منككازل المتهمككين تالقتككل ومنككازل عككائالتهم الممتككدة. ةككذا واتخككذت 
خذا تاليد مستويات متفاوتة مكن حيكت االنخفكا  واالرتفكابب لمكا أن ةنكاك تعك  االنتهاككات التكي تزايكدت مااةر غياب سيادة القانون وأ

 خالل ةذا الفترة ومن رينها التجاوزات التي ترتكب من قرل المللفين رانفاذ القانونب أو تدخل مسلحين ليس لهم عالقة تالعمل الحلومي.

ى تسككليا الضككوء علككى الحكوادت المختلفككةب ورصككد انتهاكككات حقكوق اينسككان علككى الصككعيد يسكعى مرلككز الميككزان مكن خككالل ةككذا التقريككر إلك
ركراز وثيكق ةكذا الحكاالت خطكوة فكي اتجكاا إالداخليب ومااةر االنفالت األمني وانتهاكات الحريات العامة في قطاب غزة. ويعتركر رصكد وت

اطر وحشد قوى المجتمع لمواجهتهاب وتحشيد الرأع العكام الفلسكطيني اآلثار السلرية لهذا الاواةرب ومن أجل رفع وعي المجتمع رهذا المخ
 لنرذةا والوعي رخطورتها.

وتتككوزب ةككذا االنتهاكككات رككين تلككك التككي ارتكرتهككا األجهككزة الحلوميككة مككن خككالل التعسككف فككي اسككتخدام السككلطة والصككالحيات و ككين تجككاوز 
قكانون التكي تكرتتا تالسكلطة تقكدر مكا تكرتتا تسكلوك األفكراد داخكل المجتمكع. القانون ومحدداته في ايجراءاتب و ين مااةر غيكاب سكيادة ال

ب ركل وتغاضكت عكن منكع مجموعكات مكن نحيت حالت تلك األجهزة دون انعقاد عدة أنشطةب واعتقلت وأوقفت عددا  مكن الشكتان والصكحفيي
 المواطنين لمواطنين آخرين من الحصول على حقوقهم.

 ويررز التقرير أعمال القتل على خلفية الثأر العائليب وانتشار جرائم السرقة والسلبب أو غيرةا مكن االعتكداءاتب وفكي مقكدمتها القتكل علكى
خلفية ما يسمى تشرف العائلكة والشكجارات العائليكة والشخصكية. لمكا يسكتعر  التقريكر االنفجكارات الداخليكة ال سكيما التكي تتسكرب راصكاتة 

قكة مكن قطكاب غكزاةحوادت حرق ممتلكات ومرلتات وزرب عروات من قرل مجهوليو جة عرثهم تأجسام مشروةةب أطفال نتي ب ن في أنحاء متفرا
 .1وأحدات انهيار األنفاق وما يترتب عليها من سقوط ضحايا

                                                      
قاحام الجحاا الميحرإ بمقامحط م طقحط ع ح  الحر م محا ، سقوط الضححااا محا المحام اا فحي اق فحاا فحي الفتحري التحي اتطايحا التقراحر ارتفاع فيسجل باحثو المركز  1

 .وقامت بتدمار اق فاا فاياكم( 2عازلط باا اقراضي الميراط وقطاع  زي قدرت بحوالي )
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 2016خالل العام  القانون، سيادة وغياب الداخلي العنف جدول يوضح حاالت

 نوب الحادت
عدد 
 الحاالت

 صاتاتإ قتلى
قتلى 
 أطفال

 صاتاتإ
 أطفال

قتلى 
 نساء

 صاتاتإ
 نساء

أضرار 
 منازل

ضرار أ
 مرلتات

/الشخصية الشجارات العائلية

 ريةأواألعمال الث
15 6 37 0 4 0 2 5 0 

 1 0 0 6 0 1 2 21 20 قتل

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 خطف واحتجاز

 1 1 6 1 6 5 50 12 47 إطالق النار وسوء استخدام السالح

انفجارات داخلية وأعمال تحريب 

 الممتلكات
14 4 15 1 4 0 2 13 3 

 1 1 0 0 0 0 0 0 2 حرق

 0 0 0 0 1 0 5 0 9 اعتداء على مواطنين وممتلكاتهم

االعتداء على الممتلكات العامة 

 والخاصة
9 0 2 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 7 اعتداء على الصحفيين

 0 0 0 0 0 0 1 0 4 السلميانتهاك الحق في التجمع 

 0 0 0 0 0 0 0 0 3 منع االجتماعات في أماكن مغلقة

 0 0 0 0 0 0 0 0 3 حرية التنقل

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 غالق طرقإ

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 وفاة في أماكن التوقيف والسجون
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 0 0 0 0 3 0 83 32 57 ضحايا األنفاق

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 أخرى

 6 20 10 7 18 7 196 77 194 المجموع

 

 2016جدول يوضح الضحايا خالل العام 

 جرحى نساء قتلى نساء جرحى أطفال قتلى أطفال جرحى قتلى حداتعدد األ الفترة

 7 4 10 4 83 38 100 النصف األول

 النصف الثاني
94 39 113 3 8 3 3 

 10 7 18 7 196 77 194 المجموب

 

 وسوء استخدام السالح /الشخصيةالعائليةعمال القتل والشجارات أوال/ أ

 واألفعال الثأرية: /الشخصيةالشجارات العائلية

على حضورةا لأحد مااةر الفلتان األمني وأخذ القانون تاليدب تالرغم من انحسارةا النسري لما او الشخصية حافات الشجارات العائلية 
ن ردرجة أقل أشار التقرير آنفا ب وعاد استخدام السالح في الشجارات  العائلية وأعمال الثأر واالنتقام على خلفية عائلية لياهر من جديد وا 

. ووفقككا  ألعمككال الرصككد والتوثيككق التككي يواصككلها مرلككز الميككزان لحقككوق 2007حككدة واتسككاعا  ممككا لانككت عليككه فككي سككنوات مككا قرككل حزيككران 
طفل في ( 2) نساء و (4) ( آخرين من رينهم37مواطنينب وأصيب )( 6( اعتداءب قتل )15االنسانب شهدت الفترة التي يغطيها التقرير )

 حوادت متفرقة. 
 

 الحادث خلفية
عدد 
 الحاالت

 صاباتإ قتلى
 صاباتإ

 أطفال
 صاباتإ

 نساء
أضرار 
 منازل

 3 2 3 22 6 13 /شخصيشجار عائلي

 2 0 1 4 0 1 نزاع على ملكية
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 0 0 0 11 0 1 سياسي-عقائدي -خالف في الرأي فكري 

 5 2 4 37 6 15 المجموع

 
 

 قتل:

 تنوعت عمليات القتل المتاشر خالل الفترة التي يغطيها التقرير ما رين جرائم قتل على خلفيات لها عالقة تالشجارات العائليةب أو أعمال
ب ( نساء وطفل5رينهم ) ( مواطن19( اعتداءب قتل )18شهدت الفترة التي يغطيها التقرير )و الثأرب وخالل عمليات السطو والسلبب 

 ( آخرين من رينهم نساء وأطفال في حوادت متفرقة.2وأصيب )

 الحادث خلفية
عدد 
 الحاالت

 صاباتإ قتلى
قتلى 
 أطفال

 قتلى نساء
ضرار أ

 مركبات

 0 1 1 0 5 5 شجار عائلي/شخصي

 0 0 0 0 2 2 سياسي-عقائدي-خالف في الرأي فكري 

 0 0 0 1 2 2 نزاع على ملكية

 1 0 0 1 4 3 ثأر

 0 1 0 0 2 2 مسلح سطو

 0 2 0 0 3 3 باإلكراه السلب

 0 2 0 0 2 2 شرف

 0 0 0 0 1 1 ظروف غامضة

 1 6 1 2 21 20 المجموع
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 خطف واحتجاز:

وةي على خلفية نزاب على ملكية  مواطن واحدخطف تسررت رجرح  ةعملي حادت واحد حيت سجلتشهدت الفترة التي يغطيها التقرير 
 لالتالي:مدونة في التقرير 

 جرحى عدد الحاالت الحادت خلفية

 1 1 سياسي-عقائدع-خالف في الرأع فلرع 

 

 إطالق النار وسوء استخدام السالح:

أسككهمت اككاةرة انتشككار وسككوء اسككتخدام األسككلحة الناريككة فككي قطككاب غككزةب فككي ارتفككاب عككدد ضككحايا الفلتككان األمنككي حيككت سككجل عككدد مككن 
صكاتات نتيجككة العرككت تالسكالح وسككوء اسكتخدامهب وذلككك تعيككدا  عكن لونهككا جككزء مكن الشككجارات العائليككة.  الحكاالت التككي أسكفرت عككن قتلككى وا 

( 12( اعتكداءب قتككل )47الفتكرة التككي يغطيهكا التقريكر ) ب شكهدت2016خكالل النصكف األول مككن العكام  ووفكق رصكد وتوثيكق مرلككز الميكزان
 في حوادت متفرقة. أطفال( 6) نساء و( 6)( آخرين من رينهم 50ب وأصيب )( أطفال وسيدة واحدة5رينهم ) مواطن

 

 الحادت خلفية
عدد 
 الحاالت

 جرحى قتلى
قتلى 
 أطفال

جرحى 
 أطفال

قتلى 
 نساء

جرحى 
 نساء

أضرار 
 منازل

اضرار 
 مرلتات

 0 0 2 0 1 2 14 4 7 شجار عائلي/شخصي

 0 0 0 0 0 0 2 0 2 ثأر

 0 0 1 0 1 1 4 1 4 نار في المناستات إطالق

 0 0 0 0 2 0 3 0 3 نار مجهول المصدر إطالق

 0 0 1 1 2 1 6 5 11 عرت تالسالح

-خالف في الرأع فلرع 
 سياسي-عقائدع

2 0 4 0 0 0 0 1 0 
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 1 0 0 0 0 1 4 1 4 اعتقال

 0 0 1 0 0 0 12 1 13 تدريب

 0 0 1 0 0 0 1 0 1 خرى أ

 1 1 6 1 6 5 50 12 47 المجموع

 

 عمال االنتقامية:ثانياً/ االنفجارات الداخلية واأل

 انفجارات داخلية وأعمال تخريب للممتلكات:

سككواء لككان ذلككك علككى خلفيككة انتقاميككة أو نتيجككة ألعمككال تككدريبب أو انفجككارات تواصككل سككقوط الضككحايا جككراء تكككرار االنفجككارات الداخليككةب 
ناتجة عن خلل أو عكدم خركرة فكي اسكتخدام ةكذا األسكلحة وتخزينهكا أو تفجيكر لسكيارات ومكداخل منكازل سكلنيةب وخكالل الفتكرة التكي يغطيهكا 

( 4خككرين رجككروح متفاوتككة مككن ريككنهم )( آ15صككاتة )ب وا  ريككنهم طفككل ( مككواطنين4سككفرت عككن مقتككل )( حالككةب أ14التقريككر رصككد المرلككزب )
 لحاق أضرار مادية في الممتلكات.ا  ب و سيدتينلب و اطفأ
 

 الحادث خلفية
عدد 
 الحاالت

 جرحى قتلى
قتلى 
 أطفال

جرحى 
 أطفال

قتلى 
 نساء

جرحى 
 نساء

أضرار 
 منازل

اضرار 
 مركبات

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 شجار عائلي/شخصي

 0 1 0 0 1 1 5 2 5 عرت تالسالح

-خالف في الرأع فلرع 
 سياسي-عقائدع

2 0 1 0 0 0 1 8 2 

 0 0 0 0 0 0 2 1 2 تدريب

 0 1 1 0 2 0 4 0 2 جسم مشروا

 0 0 0 0 0 0 2 1 1 سوء تخزين اسلحة

 0 3 0 0 1 0 1 0 1 اروف غامضة
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 3 13 2 0 4 1 15 4 14 المجموع

 

 حرق:

عمال انتقامية لممتلكات جراء خالف في الرأع أو أ االعتداء تالحرق  جرى خالله اثنين ينانتهاكسجل خالل الفترة التي يغطيها التقرير 
 عائلية.

 ضرار مركباتأ أضرار منازل عدد الحاالت الحادث خلفية

 1 0 1 شجار عائلي/شخصي

 0 1 1 ثأر

 1 1 2 المجموع

 

 العتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصةاثالثاً: 

 :مواطنين وممتلكاتهمعلى  اعتداء

( 9تواصل االعتداء على المكواطنين وممتلككاتهم لأحكد ماكاةر الفلتكان األمنكي فكي قطكاب غكزةب حيكت شكهدت الفتكرة التكي يغطيهكا التقريكر )
لحاق( 5صاتة )اعتداء وثقها المرلز نتج عنها إ تحاال  أضرار مادية تالممتلكات: مواطنينب وا 
 

 جرحى قتلى عدد الحاالت الحادث خلفية

 2 0 1 شجار عائلي/شخصي

 1 0 5 سياسي-عقائدي-خالف في الرأي فكري 

 0 0 1 اعتقال

 1 0 1 ظروف غامضة

 1 0 1 اغتصاب
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 5 0 9 المجموع

 

 االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة:

والممتلككات الخاصكةب حيكت وثكق المرلكز تواصكلت االعتكداءات التكي تسكتهدف الممتلككات العامكة تمكا فيهكا المهسسكات األةليكة والحلوميكةب 
 خالل الفترة التي يغطيها التقرير. اثنين ( حوادتب نتج عنها اصاتة مواطنين9)
 

 جرحى قتلى عدد الحاالت الحادت خلفية

 0 0 6 سياسي-عقائدع-خالف في الرأع فلرع 

 0 0 1 صراب على نفوذ

 2 0 2 احتجاج

 2 0 9 المجموع

 

 والخاصة: رابعاً/ الحريات العامة

 االعتداء على صحفيين:

( 7شهدت الفترة التي يغطيها التقرير مزيدا  من أعمال استهداف الصحافيين مكن قركل القكائمين علكى القكانون والسكلطةب حيكت توثكق الفتكرة )
مككواد االعالميككةب تككم فيهككا االعتككداء علككى صككحافيينب تنوعككت مككا رككين المنككع مككن التغطيككةب أو االعتككداء واالحتجككازب أو مصككادرة ال حككوادت

 نوردةا لما يلي:
 

 عدد الحاالت الحادث خلفية

 7 اعتداء على الصحفيين
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 انتهاك الحق في التجمع السلمي:

يتواصكل انتهكاك الحككق فكي التجمكع السككلمي وانتهكاك محككددات القكانون الفلسكطيني مككن خكالل تعامككل السكلطات التكي تشككترط الحصكول علككى 
تصكككريس مسكككرق للسكككماح ألع تجمكككع سكككلمي تاالنعقكككاد دون تكككدخلهاب ركككل أكثكككر مكككن ذلكككك أصكككتحت تشكككترط الحصكككول علكككى تكككرخي  لعقكككد 

شككلل مخالفككة واضككحة لككيس للمعككايير الدوليككة لحقككوق اينسككان فقككا رككل ولمحككددات القككانون االجتماعككات فككي القاعككات المغلقككةب وةككو أمككر ي
ب حمايكككة خاصككة وتكككدارير تضككمن حكككق المككواطنين فكككي تناكككيم 1998( لسكككنة 12حيكككت يككوفر قكككانون االجتماعككات العامكككة رقككم )الفلسككطيني 

ت علكى توجيكه إشكعار لتكاري ركذلك للمحكاف  أو االجتماعات العامةب دون اشكتراط الحصكول علكى تكرخي  مسكرقب حيكت تقتصكر ايجكراءا
( ساعة على األقل من موعد عقد االجتماب وللشرطة أن تردع مالحااتها على تفاصيل التجمكع السكلمي لغكر  48لمدير الشرطة قرل )

عدم تلقكي الجهكة حماية وضمان سالمة المشارلينب ودون المساس تالحق في حرية التجمع السلميب قرل أن ترد عليهم خطيا ب وفي حال 
( مكن قككانون االجتماعككات 2تكن  المككادة )وفككي ةكذا السككياق  .االمنامكة ألع جككواب خطكي لهككا الحكق فككي تناكيم االجتمككاب العكام فككي موعكد

للمككواطنين الحككق فككي عقككد االجتماعككات العامككة والنككدوات والمسككيرات تحريككةب وال يجككوز المككس رهككا أو وضككع "العامككة المشككار إليككه علككى أنككه 
 ."ليها إال وفقا  للضواتا المنصو  عليها في ةذا القانون القيود ع

( مككن القككانون المعككدل للقككانون 26مخالفككة  لككن  الفقككرة الخامسككة مككن المككادة )لمككا يشككلل منككع وتقييككد الحككق فككي تناككيم االجتماعككات العامككة 
وجماعككاتب علككى وجككه الخصككو  عقككد االجتماعككات األساسككيب التككي تهلككد علككى حككق الفلسككطينيين تالمشككارلة فككي الحيككاة السياسككية أفككرادا  

ويشككير مرلككز الميككزان فككي ةككذا  .الخاصككة دون حضككور أفككراد الشككرطةب وعقككد االجتماعككات العامككة والمواكككب والتجمعككات فككي حككدود القككانون 
  ايطار إلى أن لثير من المهسسات واألحزاب السياسية وغيرةم أصتحوا يحجمون عن التخطيا لتنايم اجتماعات عامة.

 

 جرحى قتلى عدد الحاالت الحادث خلفية

 1 0 4 سياسي-عقائدي-خالف في الرأي فكري 

 
 

 قاءات في األماكن المغلقة:لمنع ال

( مكككن القكككانون المعكككدل للقكككانون 26مخالفكككة  لكككن  الفقكككرة الخامسكككة مكككن المكككادة )يشكككلل منكككع وتقييكككد الحكككق فكككي تناكككيم االجتماعكككات العامكككة 
الفلسككطينيين تالمشككارلة فككي الحيككاة السياسككية أفككرادا  وجماعككاتب علككى وجككه الخصككو  عقككد االجتماعككات األساسككيب التككي تهلككد علككى حككق 

ويشككير مرلككز الميككزان فككي ةككذا  .الخاصككة دون حضككور أفككراد الشككرطةب وعقككد االجتماعككات العامككة والمواكككب والتجمعككات فككي حككدود القككانون 
 ةم أصتحوا يحجمون عن التخطيا لتنايم اجتماعات عامة.ايطار إلى أن لثير من المهسسات واألحزاب السياسية وغير 

 

 عدد الحاالت الحادث خلفية
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 3 سياسي-عقائدي-خالف في الرأي فكري 

 
 

 حرية التنقل:

الحق في حرية الحرلة والتنفل والسفر ملفول تموجب القانون الدولي لحقوق اينسانب ولل حالة يحرم فيها مواطن حقه في السفر  
ايجراءات التي نامها القانون تمثل تجاوزا  للقانون الفلسطيني الذع يلفل حق الفلسطينيين في حرية ايقامة والسفر خارج إطار 

( وحصرةا 11والتنقل وال يفر  أع قيود على حرية التنقل والسفرب إال تلك التي حددةا القانون األساسي الفلسطيني في المادة )
وقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير منع األجهزة األمنية في أكثر من حالة لمواطنين من السفر عرر  .تصدور أمر قضائي
 المعارر الفلسطينية.

 الحاالتعدد  الحادث خلفية
عدد المواطنين 

 الممنوعين من السفر

 4 3 سياسي-عقائدي-خالف في الرأي فكري 

 

  غالق طرق:إ

تهمب مكا دفكع عكدد مكا ضكاعف مكن معانكا ةاتفكاقم معانكاة المكواطنين فكي قطكاب غكزة تسكرب اسكتمرار تسررت أزمة الكهر اء في قطاب غزة فكي 
 غالق الطرق ومنع خاللها المواطنين موافي شرلة الكهر اء من أداء عملهم. من المواطنين للخروج لالحتجاجب وا  

 

 عدد الحاالت الحادث خلفية

 1 احتجاج

 

 وفاة في مراكز التوقيف والسجون:
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 قتلى عدد الحاالت الحادث خلفية

 1 1 وفاة موقوف

 

 خامساً/ أخرى:

 ضحايا األنفاق:

انحسرت ااةرة أنفاق تهريب التضائع على الحدود المصرية الفلسطينيةب جراء إجراءات السلطات المصرية لوقكف ةكذا الاكاةرةب وتكالرغم 
السكارق وفيكات األنفكاق فكي  شكهدته الاكاةرةب إال أن سكقوط الضكحايا مكن العكاملين فكي األنفكاق اسكتمرب ولانكتمكن االنحسكار الشكديد الكذع 

نستة لريرة من رين نسب الوفيات غير الطريعية في قطاب غزةب وتسررت في إصاتة المئات من رين العاملين في األنفكاق. والجكدير  تشلل
الحمايككة واألمككان مككا تسككرب فككي وفيككات أو إصككاتات خطككرة. لمككا سككقا عككدد مككن الضككحايا تالككذلر أن تلككك الحككوادت ارتتطككت تغيككاب وسككائل 

ن جراء انهيار تع  األنفاق الداخلية التاتعة للمقاومة الفلسكطينيةب ويكورد التقريكر حصكيلة أعمكال الرصكد والتوثيكق التكي نفكذةا مرلكز الميكزا
صاتة )32تل )تسررت في مق حادت( 57خالل الفترة التي يغطيها التقرير وةي )  ( آخرين. 83( مواطنينب وا 

 

 جرحى أطفال قتلى أطفال جرحى قتلى عدد الحاالت الحادث خلفية

 3 0 69 8 40 نفق تجاري 

 0 0 14 24 17 نفق داخلي

 3 0 83 32 57 المجموع

 

  أخرى:

 قتلى عدد الحاالت الحادث خلفية

 1 1 تدريب
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 خاتمة
 

هناك أشكااًل متنوعة من العنف الداخلي ومظاهر غياب سيادة القانون وانتهاك الحريات العامة، من شأنها أن تتصاعد إذا لم تتخذ 
تجاوز محددات القانون في معرض إنفاذه تفتح مجااًل واسعًا الستغالل السلطة والنفوذ، إن التدابير الكفيلة بالحد منها. وعلى سبيل 

  مهمًا ليل الستشراء الفلتان األمني من جديد فقو ولكن الستشراء الفساد أيضًا.وهو ما يشكل مدخالً 
كما أنها تزيد من القيود التي تحد من قدرات المجتمع على مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة 

 عل في تكريل ظاهرتي البطالة والفقر وتوسيعهما.والمتواصلة والسيما الحصار المفروض على قطاع غزة، ودوره الفا
وهنا يشير المركز إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات األهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في التكامل مع الحكومة في تقديم 

 شتى أنواع الخدمات بل والحفاظ على تنوع هذه المؤسسات. 
 ام حرية عمل المؤسسات واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل عملها وواجباتها المجتمعية.وفي هذا السياق يشدد المركز على أهمية احتر 

مركز الميزان لحقوق اإلنسان إذ يشدد على أهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات كمدخل رئيل لضمان احترام 
 الحريات العامة وحقوق اإلنسان، فإنه يطالب باآلتي:

  احترام القانون ومحدداته، في جميع األحوال، ومعاقبة كل من يثبت تجاوزه ألحكام القانون وفي مقدمتهم العمل على ضمان
 األفراد المكلفين بإنفاذه.

  العمل على ضبو األسلحة الصغيرة وانتشارها في األراضي الفلسطينية، والقضاء على مظاهر سوء استخدام السالح، وفي
ة ضبو استخدام األسلحة الرسمية، ومنع تخزين األسلحة والمتفجرات في المناطق هذا الصدد يشدد المركز على ضرور 

 المكتظة بالسكان، وذلك للحفاظ على حياة المدنيين اآلمنين.  
  السعي إلى حماية واحترام وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات األهلية، وتسهيل عملها، وتغليب المصلحة العامة في ضمان

 لتوقف عن استسهال حل الجمعيات ومضايقتها، لما لذلك من آثار سلبية على المجتمع.استمرار أعمالها، وا
  العمل على احترام وحماية وتعزيز الحق في التجمع السلمي، انسجامًا مع القانون وتعزيزًا لقوة وصالبة المجتمع بما يشيع

 جوًا من الحرية والديمقراطية واالستقرار داخل المجتمع.
 

 انتهى
 

 

 

 


