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 مقدمة 
 

الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة   واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها تجاه المواطنين 
النصف   العام  خالل  من  الدولي  2022األول  القانون  لقواعد  وجسيمة  منظمة  انتهاكات  وارتكبت   ،

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. يتناول هذا التقرير حصيلة إحصائية لمجمل االنتهاكات التي 
ستخدام  وثقها باحثو مركز الميزان لحقوق اإلنسان في مناطق قطاع غزة، ويقدم التقرير باألرقام حقائق ا

قوات االحتالل اإلسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة، وتعمدها إيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف  
 .المدنيين

 
ظروف   إلى  باإلضافة  والنساء،  األطفال،  مثل  الفئات  لبعض  بالنسبة  الضحايا  أعداد  التقرير  ويبرز 

  .اإلصابة وتوزيع الضحايا حسب المحافظة 
 

التقرير أيضا   الفلسطينيين في قطاع غزة، والخسائر  ويستعرض   االعتداءات الموجهة ضد الصيادين 
التعسفي من خالل   التقرير الضوء على سياسة االعتقال  التي لحقت بهم وبمعداتهم. في حين يسلط 
مطاردة الصيادين في عرض البحر، والمواطنين بالقرب من السياج الفاصل، واستخدام المعابر كمصائد  

 .اطنينلإليقاع بالمو 
 

ويورد التقرير أوضاع المرضى في قطاع غزة لنفس الفترة، والتي شهدت تدهورا  خطيرا  جراء القيود التي  
تفرضها قوات االحتالل على المرضى في معرض سعيهم للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة  

 .لتلقي العالج
 

وكاملة حول مجمل انتهاكات قوات   يهدف المركز من خالل هذا التقرير، إلى توفير معلومات دقيقة
، بحيث تشكل  2022االحتالل تجاه المواطنين وممتلكاتهم في قطاع غزة خالل النصف األول من العام  

البيانات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية يستطيع الباحث والمهتم من خاللها تكوين صورة أكثر  
رض الواقع، وتضع المجتمع الدولي والمنظمات المحلية  شمولية حول واقع االنتهاكات ونتائجها على أ

 .والدولية في صورة أوضاع حقوق اإلنسان للقيام بالدور المنوط بها
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 خالصة إحصائية:   
، 1مجمل ضحايا انتهاكات قوات االحتالل والظروف التي وقعت فيها تلك االنتهاكاتهذا التقرير بشكل إحصائي  يستعرض  

استعراضه  خالل  من  اإلنساني  الدولي  القانون  وقواعد  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  استمرار  التقرير  ويظهر 
  :للمعطيات الميدانية التي تشير إلى

 

 
 حسب الشهر والفئة المستهدفة  2022االنتهاكات اإلسرائيلية ونتائجها خالل النصف األول من العام 

 عدد التوغالت  عدد المعتقلين اإلصاباتعدد   عدد القتلى الشهر 
عدد االعتداءات في  

الوصول  المناطق مقيدة  
 بحرا   - 

 24 4 5 1 0 يناير

 18 5 8 5 0 فبراير

 19 3 8 1 0 مارس

 61 0 22 3 0 أبريل

 44 4 14 2 1 مايو

 59 6 17 7 1 يونيو

 225 22 74 19 2 المجموع 

 
  

 
يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على و أساسية،  حصائيةإ تشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات  1

 التقرير. هذا معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد في 

قوات  جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها 
 2022النصف األول من العام خالل   ونتائجها االحتالل

 2 عدد القتلى

 19 صاباتاإلعدد  

 4 صابات أطفال إمنهم 

 0 صابات نساءإمنهم 

 22 عدد التوغالت 

عدد االعتداءات في المناطق مقيدة الوصول  
 بحرا  

225 

 74 عدد المعتقلين

 17 منهم معتقلين أطفال 

عدد حاالت الوفاة نتيجة القيود على 
 المرضى الفلسطينيين 

2 

 .بالسالمة الجسدية استمرار أعمال القتل والمس  •
 .استمرار االعتداءات في المناطق مقيدة الوصول بحرا   •
 .استمرار االعتداءات في المناطق مقيدة الوصول برا   •
 .استمرار استهداف التجمعات السلمية  •
 .استمرار استهداف األطفال والنساء •
 للممتلكات العامة والخاصة  االحتالل قوات استهداف •
 التوغل في مناطق قطاع غزة استمرار عمليات  •
 .استمرار عمليات االعتقال التعسفي •
 .استمرار الحصار واإلغالق •
 .استمرار القيود المفروضة على المرضى الفلسطينيين •
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 والمس بالسالمة الجسدية جرائم القتل  
 

، الفترة التي يتناولها التقرير خالل    اإلسرائيليواصلت قوات االحتالل  
بحق  الحياة  في  الحق  وانتهاك  القتل  جرائم  من  المزيد  اقتراف 

غزة،  المواطنين قطاع  في  لمبادئ    الفلسطينيين  اكتراث  أي  دون 
الدولي ومبدأ    القانون  العسكرية،  الضرورة  مبدأ  السيما  اإلنساني، 

في    من المواطنين  (2)تلك االعتداءات عن مقتل  أسفرت   2التناسب.
 . ظروف لم يتخللها أي تهديد على حياة جنود االحتالل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 1977 لسنة األول إلى اتفاقيات جنيف، اإلضافي لالبرتوكو من 35  راجع المادة 2

 توزيع القتلى حسب الفئة
 العدد الفئة

 2 ذكور بالغين
 0 أطفال

 2 اإلجمالي 

 توزيع القتلى حسب محافظة السكن
 العدد المحافظة 
 0 شمال غزة 

 0 غزة
 1 دير البلح 

 1 يونس خان
 0 رفح

 2 المجموع 

 توزيع المصابين حسب الفئة
 النسبة العدد التصنيف
 %79 15 ذكر بالغ

 %21 4 أطفال
 %0 0 نساء

 %100 19 اإلجمالي 

 والفئة   اإلصابة توزيع المصابين حسب محافظة

 جرحى أطفال  جرحى ذكور بالغين إجمالي الجرحى المحافظة 

 3 7 10 شمال غزة
 1 3 4 غزة

 0 0 0 دير البلح
 0 0 0 خانيونس 

 0 5 5 رفح
 4 15 19 المجموع
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2022توزيع المصابين شهريا ، في النصف األول من العام   

 النسبة العدد الشهر
 %5 1 يناير
 %26 5 فبراير
 %5 1 مارس
 %16 3 أبريل
 %11 2 مايو
 %37 7 يونيو 

 %100 19 اإلجمالي 
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 في المناطق مقيدة الوصول بحرا  االحتالل  قوات  انتهاكات  
التقرير، واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها في المناطق مقيدة الوصول بحرا  في قطاع غزة خالل الفترة التي يتناولها  

الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة )225حيث رصد مركز الميزان ) ( صيادين بجروح  16( حادث اعتداء تجاه المواطنين 
، كما أسفرت االعتداءات المتكررة لقوات االحتالل  ا  قارب( 12) ، واحتجزت ا  ( مواطن41مختلفة، كما اعتقلت قوات االحتالل ) 

 ( أحداث متفرقة. 5ي )عن إلحاق أضرار بمعدات وأدوات صيد ف
 

 الشهر

عدد حوادث  
نتهاكات في  اال 

المناطق مقيدة  
 الوصول

 عدد المعتقلين  صابات عدد اإل
عدد القوارب  

  تالتي تم
 مصادرتها 

عدد الحوادث التي  
فيها تخريب   حدث

مراكب أو أدوات  
 صيد 

 0 0 0 0 24 يناير
 0 1 7 5 18 فبراير
 0 0 0 1 19 مارس 
 0 7 18 3 61 أبريل
 0 2 10 2 44 مايو
 5 2 6 5 59 يونيو

 5 12 41 16 225 المجموع 
 

جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل في المناطق  
2022 من العاممقيدة الوصول بحرا  خالل النصف األول   

 225 عدد حوادث انتهاكات االحتالل ضد الصيادين
 225 عدد الحوادث التي حدث فيها إطالق نار 

 12 عدد الحوادث التي حدث فيها اعتقال
 41 المعتقلينعدد 

 7 من بينهم معتقلين أطفال 
 0 عدد القتلى

 16 ابات اإلصعدد 
 3 منهم إصابات أطفال

 10 عدد حوادث استيالء على قوارب ومعدات صيد 
 12 مصادرتها  تمتعدد القوارب التي 

 5 التي تم فيها تخريب مراكب وأدوات صيد  الحوادثعدد 
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   برا  االحتالل    قوات   انتهاكات 

النصف األول من  خالل في المناطق مقيدة الوصول برا   المواطنين الفلسطينييناستهداف  واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
حيث تتمركز تلك القوات على طول السياج الشرقي والشمالي الفاصل لقطاع غزة ،    .بمختلف أنواع األسلحة ،  2022العام  

المحاذية للسياج الفاصل، نية والشعبية في المناطق  الفعاليات الوطمستهدفة  بنيران أسلحتها المختلفة المدنيين الفلسطينيين و 
أراضيهم  أعمالهم في    منهم من حقهم في مزاولةكما تواصلت عمليات التوغل واستهداف المزارعين األمر الذي حرم الكثير  

 . الوحيد رزقهم المواطنين وعوائلهم من مصدر من  شريحة واسعةتسبب في حرمان  اعتيادي وآمن، ما بشكل
 

، خاص  2022جدول عام يوضح انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي حسب نوع االنتهاك برا  خالل النصف األول من عام  
 وإطالق النار برا  سواء كان بالمنطقة مقيدة الوصول أم خارجها بحوادث قصف 

   

 353 طالق النار برا  إحوادث قصف و

 22 توغالت
 320 نار/ قذائف دخانية أو ضوئية/ قنابل الغاز إطالق

 11 قصف صاروخي / مدفعي 
 1 عدد القتلى

 0 من بينهم قتلى أطفال
 3 عدد اإلصابات 

 1 من بينهم إصابات أطفال 
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 للممتلكات العامة والخاصة   االحتالل   قوات   استهداف 
التقرير، استهداف  االحتالل  قوات  واصلت يتناولها  التي  الفترة  العامة والخاصة  اإلسرائيلي خالل  غزة    قطاع  في  الممتلكات 

(  16و)  ،عامة  منشأة(  1د )( منازل سكنية، وعد 5بعدد )  جزئية  ضرار ألحاق  إما أسفر عن    بالقصف الصاروخي والمدفعي،
وتشكل تلك الهجمات انتهاكا  جسيما  ومنظم لمبادئ القانون الدولي اإلنساني وال  ( مركبة،  1أرض زراعية متضررة و)قطعة  

 سيما مبدأي الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.
 

 2022أضرار الممتلكات خالل النصف األول من العام 
 العدد  أضرار الممتلكات 

 5 المنازل السكنية المتضررة 
 1 المنشآت العامة 

 16 األراضي الزراعية المتضررة 
 1 المركبات 
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 مناطق قطاع غزة في    التوغل 
 

 (22)الفترة التي يغطيها التقرير  نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل 
توغل   آليات عملية  خاللها  قامت  غزة،  قطاع  من  مختلفة  مناطق  في 

 أناالحتالل بتجريف عشرات الدونمات من األراضي الزراعية التي سبق  
جرفتها قوات االحتالل خالل عمليات توغل سابقة، كما أن تكرار عمليات 

من االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة   المزارعينالتوغل حرم مئات  
ع مجهودهم وتكبدهم ، خشية تعرضها للتجريف وضيالالسياج الفاصمن  

 خسائر جديدة.  
 
 

 
 

 
 

  

توزيع توغالت االحتالل اإلسرائيلي حسب  
 2022المحافظة خالل النصف األول من 

 عدد الحوادث  المحافظة 
 7 شمال غزة

 0 غزة
 4 دير البلح

 7 خان يونس 
 4 رفح

 22 اإلجمالي 

النصف األول   توزيع توغالت االحتالل حسب الشهر خالل
 2022من 

 النسبة %  العدد  الشهر
 %18 4 يناير
 %23 5 فبراير
 %14 3 مارس 
 %0 0 أبريل
 %18 4 مايو
 %27 6 يونيو

 %100 22 اإلجمالي 
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 االعتقال والحجز التعسفي 
من خالل مطاردة الصيادين  واصلت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء 

تستغل حاجتهم    حيثب  ،للفلسطينيين  كمصائد  المعابر   واستخدام   في عرض البحر، والمواطنين بالقرب من السياج الفاصل،
من طرفها للتنقل، حيث وثق المركز   الماسة للسفر لغرض العالج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من إصدارها التصاريح الالزمة

 مواطنا  من مختلف مناطق قطاع غزة. (74)خالل فترة التقرير اعتقال قوات االحتالل 
 

 2022خالل النصف األول من العام  االعتقال توزيع المعتقلين لدى قوات االحتالل حسب محافظة
 

 النسبة )%(  منهم أطفال عدد المعتقلين  المحافظة 
 %11 0 8 معتقلي غزة داخل األراضي المحتلة 

 %22 3 16 شمال غزة
 %4 0 3 غزة

 %3 2 2 دير البلح 
 %4 1 3 خان يونس 

 %57 11 42 رفح
 %100 17 74 اإلجمالي 
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 2022سب ظروف االعتقال خالل النصف األول من العام اعتقاالت االحتالل حتوزيع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ظروف االعتقال
عدد حوادث  

 االعتقال
عدد  

 المعتقلين 
منهم معتقلين 

 أطفال
 0 3 3 ايرز   -حاجز بيت حانون 

 10 22 12 تسلل
 7 41 12 المناطق مقيدة الوصول بحرا  

اعتقاالت داخل محافظات الضفة الغربية /  
 داخل األراضي المحتلة وهم سكان قطاع غزة 

8 8 0 

 17 74 35 اإلجمالي 
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 واإلغالق الحصار  
 

القيود اإلسرائيلية المفروضة على حركة السكان والبضائع حجر  ت شكل 
المسبب الرئيس لحدوث ، وهي  إسرائيل تجاه قطاع غزةالزاوية في سياسة  

انتهاكات حقوق اإلنسان في القطاع. فإلى جانب كون هذه السياسة تقييدا  
غير مشروع للحق األساسي في الحركة والتنقل كما كفلته المواثيق الدولية 

اإلنسان  من   ، 3لحقوق  لجملة  خطيرة  انتهاكات  وقوع  في  تتسبب  فإنها 
. وأثبتت تجربة سنوات عديدة أن أثر هذه السياسة على الحقوق األخرى 

العمل  في  الحق  تنتهك  بذلك  وهي  مدمرا ،  كان  في 4االقتصاد  والحق   ،
إمدادات   طالت القيود. كما  5التمتع بمستوى معيشي مالئم للفرد وأسرته

التعليمية  والمواد  الطبية،  والطواقم  واألجهزة  والدواء  والوقود،  الغذاء، 
البيئة،   وحماية  الصحي  للصرف  الالزمة  والمعدات  الدراسية،  والمناهج 

، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه 6لحق في الغذاء اانتهاكات  و 
، والحق في 8مناسب ، والحق في التعليم ال7من الصحة العقلية والجسمية

  .العيش في بيئة صحية
  

 
 بالحقوق المدنية والسياسية.من العهد الدولي الخاص  12اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  .3
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 12اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  .4
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما أقرت اللجنة الخاصة   11اإلنسان، والمادة  من اإلعالن العالمي لحقوق  25راجع المادة  .5

لعام الرابع ية والثقافية، التعليق ابالحقوق االقتصادية واالجتماعية، المنبثقة عن اللجنة الخاصة بمراقبة تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماع
تعليق معايير مهمة يمكن الخاص بالحق في السكن، والذي يحدد فيه المواصفات الدنيا الواجب توافرها في السكن كي يصبح مناسبا  من منظور حقوق اإلنسان، ويحدد ال

ساسية، القدرة على تحمل الكلفة، الصالحية للسكن، إتاحة  تلخيصها على النحو اآلتي: الضمان القانوني لشغل المسكن، توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل األ
 إمكانية الحصول على السكن، السكن المالئم من الناحية الثقافية.

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  11من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  25راجع المادة  .6
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافمن  12راجع المادة  .7
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  13العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة من اإلعالن  26راجع المادة  .8

تعتبر اإلجراءات اإلسرائيلية شكال  من  
المفروض   الجماعي  العقاب  أشكال 
فهذه   برمته.  القطاع  سكان  على 
عدد   ضد  موجهة  ليست  اإلجراءات 

قانونية  محدود من األشخاص لمبررات  
أو أمنية، بل هي القاعدة األساس في 
يشكل   بينما  اإلسرائيلية،  السياسة 
استثناء   والوصول  بالحركة  السماح 
خاصة   تصاريح  ممارسته  يتطلب 
تصدرها قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
كل مرة يحتاج فيها شخص أو مواد إلى  
التحرك خارج أو إلى داخل قطاع غزة.  

العقوبات إيقاع  الجماعية    ويعتبر 
الدولي   للقانون  صارخا   انتهاكا  
التي   للحمايات  وبخاصة   اإلنساني، 
تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك  
الحرب   بأعراف  المتعلقة  قواعد الهاي 

 واالحتالل. 
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 إحصائي بشكل    2022حركة المعابر خالل النصف األول من العام  
 

 بو سالم أمعبر كارم 
 توزيع إجمالي الشاحنات الواردة من معبر كارم ابو سالم حسب الشهر 

 عدد الشاحنات  الشهر
 7735 يناير
 6648 فبراير
 8780 مارس 
 5911 ابريل
 5838 مايو
 6670 يونيو

 41582 اإلجمالي 
 

  بو سالم حسب الشهرأتوزيع إجمالي الشاحنات الصادرة من معبر كارم 

 الشهر
للخارج    صادرات

 ( الشاحنات)عدد  
صادرات للضفة الغربية 

 ( الشاحنات)عدد  
  للداخل المحتلالصادرات 

 الشاحنات(   )عدد

 230 563 61 يناير
 258 513 22 فبراير
 312 401 16 مارس 
 249 252 191 أبريل
 280 278 260 مايو
 263 206 230 يونيو

 1592 2213 780 اإلجمالي 
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 )ايرز(   –معبر بيت حانون 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

حركة معبر بيت حانون )ايرز( خالل النصف األول من 
 2022العام 

2022النصف األول  الحالة   
 290531 التجار

 B.M.C. 2356 تجار
 8813 حاجات شخصية

 12384 المرضى
 9206 المرافقين

 848  حاالت إسعاف
 830 مرافق إسعاف
 107 حاالت وفاة 

 5672 منظمات دولية 
V.I.P./ 1087 سفارات 

 2928 جسر
 2389 48عرب 

 0 صالة أقصى 
 432 زيارات أسرى 
 3609 عيد مسيحي
 4 دوره زراعية
 762 مقابالت أمن
 49 بحر معتقلي حدود أو

 13 أسرى محررين 
 342020 المجموع
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 القيود المفروضة على المرضى الفلسطينيين 
في   الفلسطينيين  للمرضى  الصحية  األوضاع  تفاقمت 

القيود التي تفرضها قطاع غزة وتضاعفت معاناتهم، جراء  
في   تسببت  والتي  بحقهم،  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
تدهور الخدمات الصحية، ففي الوقت الذي تواصل فيه 
أدى   القطاع  مشددا  على  فرض حصارا   االحتالل  قوات 

تواصل استغالل سيطرتها   إلى تدهور األوضاع الصحية،
لعالم وتحكمها المطلقين بالمعابر التي تربط قطاع غزة با

بالفلسطينيين   لإليقاع  مصيدة  إلى  لتحولها  الخارجي 
وتتعمد تأخير وصول   ووسيلة البتزازهم والضغط عليهم،

كثيرين منهم للمستشفيات، فيما تحرم عددا  كبيرا  منهم من  
وتلقي  مستشفياتهم  إلى  للوصول  القطاع  خارج  السفر 
العالج، من خالل رفض منحهم التصاريح الالزمة، أو  

هذه المماط تسببت  وقد  التصاريح،  تلك  إصدار  في  لة 
وفاة   في  خالل    2اإلجراءات  المرضى  األطفال  من 

، بسبب عدم تمكنهم من 2022النصف األول من العام  
 .السفر لتلقي العالج

 

 

 
 
  

طلبات المرضى للحصول على تصاريح للعالج بالخارج خالل  
 2022النصف األول لعام  

 العدد الحالة    
 6022 موافقة 
 130 *مرفوض
 3299 مماطلة 

 9451 إجمالي الطلبات 
 %64 نسب طلبات الموافقة 

 *رد "عالج محلي" يندرج في إطار الرفض 

الردود على الطلبات المقدمة للمرضى للعالج بالخارج خالل النصف األول  
 2022من العام  

2022النصف األول  الحالة   
 35 تغيير مرافق
 0 غير مناسب

 14 بانتظار المقابلة 
 11 موعد جديد 
 25 طلب جديد

 275 ردال يوجد 
 2898 تحت الدراسة 
 0 بعد المقابلة 

 10 مخالف/ أقارب مخالفين 
 27 تقرير طبي جديد 

 78 مرفوض
 52 عالج محلي 

 6022 موافقة 
 4 مرجع

 9451 اجمالي عدد الطلبات 
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 الخاتمة 
يظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع  

خالل   من  وتعمد  غزة؛  تمييز  دون  النار  وإطالق  القتل  أعمال  و المدنيين  استهدافاستمرار  استمرار ؛ 
اعتقالهم واالستيالء على ، بما في ذلك  من الصيدواستمرار حرمانهم    ؛االعتداءات الموجهة ضد الصيادين

 مراكبهم.
المدنيين مركز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد  

  الذيالقيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل  الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار  
نكاره لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى  يجدد است  . كماينتهك القانون الدولي

من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العالج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت 
،  للعاملين في المناطق التي تقيد فيها قوات االحتالل الوصول إليهاالتعسفية واالستهداف المتعمد والمنظم  

ويشدد مركز الميزان على   .دفعهم الفقر إلى البحث عن وسائل خطيرة للحصول على مصدر للرزق الذين  
للفلسطينيين في قطاع غزة،   بالنسبة  أن استمرار الحصار يشكل مساسا  جوهريا  بجملة حقوق اإلنسان 

هور مستويات  ويلعب دورا  أساسيا  في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتد
 المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان. 

التي ترتكبها  استنكاره الشديد  المركز  إذ يجدد  و  قوات االحتالل  الستمرار االنتهاكات الجسيمة والمنظمة 
ي  ، فإنه يستنكر استمرار صمت المجتمع الدولخالل تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة السلمية

وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة وإعادة بناء غزة ومالحقة كل من يشتبه في  
على أهمية مواصلة الجهود  المركز  يؤكد و ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر بارتكابها.  

االنتهاكات الجسيمة والمنظمة الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم ومحاسبة المسئولين عن  
 :في قطاع غزة، ويطالب بالتاليلقواعد القانون الدولي 

القانوني وغير األخالقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان   • رفع الحصار غير 
 .فراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية إلعادة إعمار قطاع غزة دون إبطاءمرور األ

توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة،  •
 .في ظل تواصل االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق اإلنسان بشكل يومي

أ • انتهاكات قوات االحتالل في تفعيل  الدولية لضمان حقوق ضحايا  دوات المسائلة والمحاسبة 
 .التعويض، ومعاقبة مرتكبي االنتهاكات ومن أمروا بهاو العدالة 

العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات   بالتحركلمجتمع الدولي  ا  مطالبتهالميزان  يجدد مركز  كما   •
الدولي لحقوق اإلنسان الدولي اإلنساني والقانون  القانون  والعمل    ،االحتالل اإلسرائيلي لقواعد 

أمروا بارتكاب ارتكبوا أو من كل في األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة  ةعلى تطبيق العدال
 وتقديمهم للعدالة.  نتهاكاتهذه اال

 هىانت
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مركز الميزان لحقوق اإلنسان هو مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة 
ال تهدف إلى الربح، تتخذ من قطاع غزة مقرا  لها، وتتمتع بالصفة  
لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  لدى  االستشارية 
المتحدة، وتهدف إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان ورفع الوعي  

أسس   وتعزيز  الفلسطينية  بأهميتها،  األراضي  في  الديمقراطية 
 .المحتلة وخاصة في قطاع غزة

 قطاع غزة   –فلسطين 
 مكتب غزة: 

حي الرمال الغربي، الميناء، شارع عمر المختار، مقابل محطة  
   –عكيلة للبترول، )مقر السفارة الروسية سابقا ( 

 5270ص.ب: 
   7/ 2820442-8(0)-970+: تيليفاكس

 مكتب جباليا 
عمارة العيلة الطابق   -شرق مفترق الترانس  -جباليامخيم 

 2714األول، ص.ب: 
  4/ 2484555-8(0)-970+: تيليفاكس

 مكتب رفـح: 
 الطابق األول   –عمارة قشطة  -شارع عثمان بن عفان

 2137120-8(0)-970+تيليفاكس: 
 البريد االلكتروني: 

info@mezan.org 
mezan@palnet.com 
 الصفحة االلكترونية:  

www.mezan.org 
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