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 الوطن دنيا - هللا رام

 المسلحة القوات على للرقابة جنيف ومركز" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز عقد

 لسلما مجلس مع األول اللقاء وعقد الخليل، محافظة في األهلي السلم مجلس حول منفصلين لقاءين

 المدني المجتمع مؤسسات ممثلين من مجموعة حضره آخر لقاء عقد فيما المحافظة، مقر في األهلي

 .وأكاديميين وباحثين المحافظة في المدنية والمؤسسات

 عطوفة تحيات ناقالا  الخليل، محافظة في العشائر دائرة مدير جرادات سليمان الدكتور اللقاء وافتتح

 لياأله السلم للتعزيز العمل في جهداا  يدخر ال الذي الخليل، محافظة محافظ البكري جبرين األخ

 ورد على مؤكداا  ذلك، سبيل في المحافظة جانب إلى المؤسسات كافة وإشراك االجتماعي، والتماسك

 لشرطيةا والمؤسسة والمحافظة العشائر بين ما الدائم والتعاون األهلي، السلم على الحفاظ في العشائر

 .ذلك يخص فيما

 للقاءانا ويهدف الخليل، محافظة في االجتماعي والتماسك األهلي السلم تعزيز سبل اللقاءان وتناول

 السلم  تحققي ال حيث المحافظة، في األهلي السلم تعزيز دون تحول التي والعراقيل المعيقات بحث إلى

 كنيم التي والتوصيات النتائج من بمجموعة الخروج أجل ومن مستديم، اجتماعي بحوار إال األهلي

 لمدنيا المجتمع مؤسسات نظر وجهة سماع إلى باإلضافة منها، االستفادة الفلسطيني القرار لصانع

 للسلم مةا دخ تطورها وسبل الفلسطينية الشرطية المؤسسة مع العالقة يخص فيما األهلي السلم ومجلس

 .االجتماعي والتماسك والقانون األمن على الحفاظ في ومساعدتها األهلي

 مع ةالعالق وطبيعة العمل يخص فيما رؤيتها وقدمت األول، اللقاء الشرطية المؤسسة حضرت فيما

 كالمخدرات، األهلي السلم تهدد التي الظواهر بعض إلى وتطرقت المدني، المجتمع مؤسسات

 مكونات كل على الدائم انفتاحها على وأكدت ،(والمشطوبة المسروقة) قانونية الغير والسيارات

 .للمواطنين واألمن النظام حفظ أجل من ووجودها الفلسطيني، المجتمع

 تماعياالج والتماسك األهلي السلم تعزيز  وأهمية ضرورة على المشاركون أوصى اللقاءين نهاية وفي

 لعالقةا تطوير وضرورة حوله، المجتمعية التوعية ونشر المجتمع في ترسيخه خالل من المجتمع، في

 بعض وتعديل القانون تطبيق وضرورة الفلسطينية، الشرطية والمؤسسة األهلي السلم مجلس بين

 لتيا السلبية المظاهر عن االبتعاد وضرورة الشخصية، األحوال وقانون العقوبات كقانون القوانين

 .االجتماعي والتماسك األهلي السلم تعزيز تهدد
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