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 أنشطة مركز الميزان المنفذة في العام 2020

 الملخص التنفيذي: .1
من صعوبة وصول المرضى ذوي اإلحاالت الطبية للرعاية الصحية خارج قطاع غزة،    2020زاد انتشار فيروس كورونا على مدار العام  

انتشار فيروس كورونا في    دفع، حيث  مركز الميزان  التي يقدمهاويشكل المرضى جزءا كبيرا من المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية  
منذ   الحاالت الطارئة من األورام وأمراض القلب   علىتصاريح المرور  لقصر  مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية  ب إسرائيل والضفة الغربية  

  2020  مايو  19في غزة بعد تاريخ    الطبية  اإلحاالت  ذوي   مرضىالكما تضاعفت التحديات التي تواجه    1. 2020منتصف شهر مارس  
  قرار ل  نتيجةوالتي توقفت    االعتياديةالتصاريح    تقديمالستبدال عملية    المرور  تصاريح  تقديمآللية    فوري   عندما فشلت إسرائيل في إيجاد بديل 

الوزراء ليتم حكومة اإلسرائيلية طرح خطة الضم للنقاش في مجلس  ال جاء ردا على نية    والذي  التنسيق مع إسرائيل  فالسلطة الفلسطينية وق 
 التصويت عليها أمام البرلمان اإلسرائيلي. 

التي يحق لها تقديم طلبات تصاريح مرور رسمية  و دفعت هذه التطورات مركز الميزان إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية في إسرائيل  
مركز الميزان تدخالته القانونية مع مديرية  حيث علق  ،  من غزةالطبية  اإلحاالت    ذوي   رضىالمللسلطات اإلسرائيلية بالنيابة عن  بشكل مباشر  

تم   .يةإلى مؤسسة حقوقية إسرائيلوقام المركز بتحويل الضحايا  وقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل    التنسيق واالرتباط خالل فترة
  35الذين بدورهم أمنوا مرور  و ،  2020يوليو إلى أغسطس  شهر  إسرائيل من  -مؤسسة أطباء من أجل حقوق اإلنسانى  لإحالة    41  تحويل

مركز    أنف، است 2020وبعد تدخل منظمة الصحة العالمية وإنشاء آلية تنسيق مؤقتة في سبتمبر    قطاع غزة.  خارج  لتلقي العالج  ضي مر 
شكوى لمديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية   164  تقدم حيث  الطبية من غزة،    حاالتى ذوي اإلالميزان تدخالته القانونية بالنيابة عن المرض

رجال( للوصول إلى المستشفيات خارج   29امرأة،    28طفال،    37مريضا )  94في تأمين تصاريح مرور ل  نابالنيابة عن المرضى، ونجح
 قطاع غزة. 

مجموعة من التدابير العقابية اإلضافية على السكان في قطاع غزة تضمنت منع دخول الوقود. ونتيجة   2020فرضت إسرائيل في أغسطس  
، حيث انخفض عدد  وهي إحدى الخدمات العامة العديدة التي يحتاج تشغليها إلى كهرباء  -لذلك، انخفض عمل مضخات المياه في غزة
حدة أزمة المياه    ، مما فاقم منساعة من انقطاع الكهرباء  16ساعات فقط، متبوعة ب  4-3  ساعات التزويد بالتيار الكهربائي لتتراوح بين

.  غزة   قطاعفي  رونا داخل المجتمع والذي تبعه فرض إغالق كامل  والصرف الصحي. تزامن  ذلك مع اكتشاف حاالت إصابة بفيروس كو 
ونشره للمعلومات لتسليط الضوء على تداعيات التدابير العقابية اإلضافية التي تصادفت مع اإلغالق الكلي   اثهبحأكثف مركز الميزان من  

 أزمة انقطاع مياه الشرببية واإلنجليزية، األولى حول ورقتي حقائق باللغتين العر كان منها  ،كورونا المفروض للسيطرة على انتشار فيروس
في ظل تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة. باإلضافة    واقع عمال المياومةواألخرى حول    ،في قطاع غزة في ظل انتشار فيروس كورونا

تم أخذ عشرات   تم نشر   االفادات إلى ذلك،  يعانون في قطاع غزة، وبناء على موافقتهم،  الذين  المجتمع  للغتين العربية با  إفاداتهممن أفراد 
 واإلنجليزية.  

الميزان   تتعلق بقضايا    شكوى   71تابع مركز  يقيمون  ومخاوف  مع السلطات المحلية  مراكز الحجر الصحي أو  في  أثارها أفراد وعائالت 
، واستطاع مركز الميزان حل جميع الشكاوى المقدمة تقريبا. كما حافظ باحثو مركز الميزان على التواصل المستمر يخضعون للعزل المنزلي

مع أفراد المجتمع، خاصة في المناطق التي تكثر فيها حاالت االصابة بالفيروس، لمعالجة المشاكل التي تؤثر على مجتماعتهم عن طريق 

 
 . 2020منظمة الصحة العاملية، "الوصول للصحة: املعيقات اليت تواجه املرضى يف األراضي الفلسطينية احملتلة"، مارس  1
 reports.html-referral-who/monthly-http://www.emro.who.int/pse/publications  

http://mezan.org/post/30845
http://mezan.org/post/30921
https://almezancenter.blogspot.com/search/label/Gaza%3A%20Life%20Under%20Lockdown
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html
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ضايا متعددة نتيجة لتدخالت مركز الميزان، بما في ذلك مشكلة جمع النفايات السكنية من منازل األسر  إيصالها للسلطات المعنية. تم حل ق
 في مخيمات الالجئين.  كورونا المصابة بفيروس

 ،أعاقت عملهم وقوضت بشكل كبير سبل عيشهم  متكررةهجمات  لكما تعرض سكان المناطق مقيدة الوصول، بما فيهم المزارعين والصيادين،  
الميدانية أنه خالل الفترة التي يغطيها التقرير   مركز الميزان  تظهر بياناتو انتشار فيروس كورونا.    فاقمهي ظل وضع اقتصادي متردي  ف

 خالله قتل  حادث،    800فتحت القوات اإلسرائيلية النار وأطلقت القذائف المدفعية الثقيلة ونفذت غارات جوية في المنطقة العازلة في أكثر من  
بينهم طفلين( و   6 للرش الجوي للمبيدات حوادث على األقل    10تم توثيق  كما  طفال(.    13أخرين )من بينهم    34  أصيبأشخاص )من 

عملية   55ت االحتالل  هكتارا من األرض المزروعة. كما نفذت قوا   313في المنطقة العازلة، أدت إلى إتالف المحاصيل في    الكيميائية
تسجيل  فقد تم هكتارات من األراضي المزروعة. أما في البحر،  6ألحقت الضرر في و ، األراضي ةلتجريف وتسوي في المنطقة العازلة  توغل

حادثة تخللها إطالق القوات البحرية اإلسرائيلية للرصاص الحي على الصيادين إلعاقة عملهم أو مهاجمتهم. أصيب في هذه   300أكثر من 
مبنى    24في  قوارب صيد. عالوة على ذلك، ألحقت الغارات الجوية على قطاع غزة أضرارا    4  االستيالء علىصيادا، وتم    12الحوادث  
 ومستشفى أطفال.  مدرستينني عامة وتجارية، من بينها مبا 10سكني و

الدولي للقانون  الموثقة  باالنتهاكات  يتعلق  فيما  المساءلة  انعدام  بشأن  الجدية  المخاوف  لتحرم    بعد  وتستمر  إسرائيل  التشريعات في  تعديل 
حول العقبات التي   2020في نوفمبر    ورقة حقائقالقانونية الفعالة في المحاكم. نشر مركز الميزان  الضحايا الفلسطينيين من سبل االنتصاف  

طلب التعويض عن انتهاكات اسرائيل و   لالنتصاف  تضعها إسرائيل، من خالل التشريعات، في طريق الضحايا الفلسطينيين الذين يسعون 
  لقانون األضرار   8ب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. تسلط ورقة الحقائق الضوء على التعديل رقم  جتها بمو لواجبا

لعام  ؤ اإلسرائيلية )مسالمدنية   الدولة(  العقبات، وتؤكد    1952ولية  تلك  الفلسطينيين في أكواحدة من  التشريعي هذا على حق  التعديل  ثر 
الميزان أمام المحاكم اإلسرائيلية، تركز على وجه الخصوص  مركز  االنتصاف الفعال. كما تقدم ورقة الحقائق أمثلة لقضايا تعويض رفعها  

ة وقعت في "كيان معادي" بموجب التعديل ولية بحجة أن الحادث ؤ ، والتي تم فيها إعفاء الدولة من أية مس"عطية فتحي النباهين"على قضية  
 . بشكل صريح سببال تعليل الحكم بهذا، وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها 8رقم 

دمت هذه  وفي تحٍد لتفشي السياسة اإلسرائيلية في اإلفالت من العقاب، رفع مركز الميزان قضية تعويض بناء على إدانة لجندي إسرائيلي. ق  
أمام محكمة بئر السبع المركزية بالنيابة عن عائلة الصياد الفلسطيني "نواف العطار"    2020د المتابعة في نوفمبر  ي زالت قالقضية التي ما  

على ساحل بيت الهيا. تعتبر هذه القضية قضية استراتيجية النها مبنية على  2018نوفمبر  14ي قتل برصاص قوات االحتالل بتاريخ  ذال
  لجندي إسرائيلي "بمخالفة أمر أدى إلى تهديد الحياة" و"االهمال والتعريض المتهور للخطر". إدانة نادرة لمحكمة عسكرية إسرائيلية

من )  شخصا  30استخدام السلطات المحلية والجهات غير الحكومية األخرى لألسلحة، إلى مقتل    التي تخللها  أدت حوادث العنف الداخلي
فراد أو العائالت  الخالفات الشخصية بين األ ، حيث التزال (امرأة  19طفال و  17من بينهم ) آخرين 115  وإصابة (،نساء 4وأطفال  6بينهم 

. تم أيضا توثيق انتهاكات  (آخرين  87  اصابةشخصا و   19  المسبب الرئيسي في سقوط غالبية الضحايا )مقتلواالطالق غير المتعمد للنار  
شخصا بسبب انتمائهم السياسي،   92المحلية    للسلطاتاعتقلت قوات األمن التابعة    ، فقدحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلميضد  

وفي سياق تقديم المساعدة القانونية للضحايا،  آخرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل االجتماعي في انتهاك لحقهم في التعبير.    31و
معتقال.    28فراج عن  تدخل قانوني فيما يتعلق بقضايا االعتقال التعسفي، حيث نجحت هذه التدخالت في اإل  39لميزان بإجراء  قام مركز ا

هذا الشأن، حيث تم التحقيق ب المعاملة المهينة أمام السلطات المعنية في غزة. اليزال النجاح محدودا  بالتعذيب و تم أيضا متابعة شكاوي تتعلق  
 شكوى ولم تنتج عن أي منها نتيجة نهائية حتى نهاية فترة التقرير.   22من أصل في تسع شكاوي 

األنشطة التوعوية التي تتطلب جميع  إلغاء    تمشكل انتشار فيروس كورونا تحديا كبيرا في تنفيذ األنشطة التي تتطلب تجمعات كبيرة، حيث  
شخصا في جلسات، ورشات    950األنشطة التوعوية عبر االنترنت عن طريق تطبيق الزوم. شارك ما مجموعه  وتنفيذ باقي  مشاركة األطفال  

http://mezan.org/post/30208
http://mezan.org/post/30208
http://mezan.org/post/31202
http://mezan.org/post/31202
http://mezan.org/post/31202
http://mezan.org/post/31202
http://mezan.org/post/30731
http://mezan.org/post/30731
http://mezan.org/post/30731
http://mezan.org/post/31057
http://mezan.org/post/30541
http://mezan.org/post/30541
http://mezan.org/post/30541
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طالب جامعي حضروا الجلسات التوعوية حول مواضيع تتعلق   300عمل وتدريبات عقدت خالل الفترة التي يغطيها التقرير، من بينهم حوالي  
تعليم األق نفذها متطوعو برنامج  الميزان. كما أنهى  بحقوق اإلنسان  التي    32ران تحت إشراف مركز  التدربية المتخصصة  الدورة  محاميا 

 عرب من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ومحكمة االستئناف التونسية. خبراء  خبراء قانون فلسطينيين و   قدم جزءا منها   ساعة،  150استمرت  

تخدام لتكنولوجيا االتصاالت المتاحة واالستفادة أيضا من زيادة مستوى التعاون  تكييف أنشطة المناصرة الدولية لالستفادة من أفضل اس  وجرى 
والتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان واالئتالفات الشريكة، التي سهلت الوصول لجمهور واسع من الجهات الفاعلة الدولية رغم الجائحة.  

قدم مركز    حيثجنيف خالل فترة التقرير.    المنعقد فيألمم المتحدة  لمجلس حقوق اإلنسان التابع ل  45و  44و  43شارك المركز في الجلسات  
  19، بالشراكة مع مؤسسة الحق، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، حول أثر كوفيد_تقارير  عدةالميزان  

 ة المجتمع المهمش  شرائحعلى    اإلغالق اإلسرائيلي المستمر، وأثر  التجزئة اإلسرائيلية للشعب الفلسطينيفي سياق على األراضي الفلسطينية  
( مع  9،  7،  5،  3شفهية مشتركة )في إطار البنود    تمداخال  15  أكثر من  وساهم المركز فيغزة.  قطاع  وسط انتشار فيروس كورونا في  

أزمة  ،  قتل الفلسطينيين خارج نطاق القضاءمنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية للتركيز على القضايا الهامة، بما فيها  مجموعة واسعة من ال
المشتركة   الشركات التجارية، وصول المرضى من قطاع غزة للرعاية الصحية المناسبةزة، زيادة الصعوبة في في غ المياه والصرف الصحي

 اإلسرائيلية. الفصل العنصري في المنطقة وسياسات  للمدافعين عن حقوق اإلنسانفي أنشطة االستيطان غير القانوني، تقلص الحيز المتاح 
 

شارك مركز الميزان في ثالثة أنشطة مناصرة مشتركة عبر االنترنت نظمتها الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ومنظمة التعاون الدولي  
من أجل التنمية والتضامن للوصول إلى الممثلين عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وصناع القرار وسط الجائحة. وتم عقد ثالث  

ت عبر االنترنت للتواصل مع أعضاء البرلمان األوروبي، المديرة العامة للجوار ومفاوضات التوسع لدى المفوضية األوروبية  ندوات وإحاطا 
DG NEAR  ومجموعة العمل مشرق/مغرب لمجلس االتحاد األوروبي، للحديث حول التطورات في األراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم ،

غالق والحصار اإلسرائيلي، خاصة بخصوص المرضى، تقلص الحيز المتاح  تعلق باإلي في غزة فيما    المستجدات حول وضع حقوق اإلنسان
 . ن، وتجربة مركز الميزان مع نظام القضاء اإلسرائيليي ن واإلسرائيلي يللمجتمع المدني من قبل كل من المسئولين الفلسطيني 

  

http://mezan.org/en/uploads/files/15916863711280.pdf
http://mezan.org/en/uploads/files/15916863711280.pdf
http://mezan.org/en/uploads/files/15916863711280.pdf
https://www.mezan.org/en/uploads/files/1600157085290.pdf
http://mezan.org/en/post/23773
https://www.mezan.org/en/uploads/files/1600253696444.pdf
https://www.mezan.org/en/uploads/files/1600253696444.pdf
http://mezan.org/en/post/23819
http://mezan.org/en/post/23823
https://www.mezan.org/en/post/23814
https://www.mezan.org/en/post/23815
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 العام  تحليل السياق .2

 

طار السياسي لخطتها التفاقية سالم شامل بين إسرائيل والفلسطينيين أطلقت عليها اسم  اإلعن    2020كشفت اإلدارة األمريكية في يناير  
ل النزاع، خريطة مفاهيمية لدولة  ح  غير قادرة علىأن قرارات األمم المتحدة    ترى "خطة السالم من أجل االزدهار". وضعت الخطة، التي  

% من الضفة الغربية. كما أكدت الخطة على موقف اإلدارة  30بحوالي    تقدرلمساحة من األرض    إسرائيلضم  على    نصبلية ت فلسطينية مستق
بأن إسرائيل ستحظى بسيطرة كاملة على القدس الشرقية. وتبعا لذلك، تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بضم وادي األردن    المعلن  األمريكية

، أدت 2020  مايو  شهر  ما بعد االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية. في  التنفيذ إلى علق    هوالمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، ولكن 
تحالف حزب الليكود مع حزب أزرق أبيض اليمين الدستوري. ونصت بنود اتفاقية حكومة الوحدة على أنه   مشكلة من وحدة إسرائيليةحكومة 

، يمكن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يطرح خطة الضم للنقاش في الكابينت )مجلس الوزراء( للتصويت عليها أمام  2020يوليو    1اعتبارا من  
من جميع االتفاقيات والتفاهمات   في حلذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها  البرلمان اإلسرائيلي. وردا على  

 التي أبرمتها مع إسرائيل والواليات المتحدة.

فيروس ظهور أول حاالت مؤكدة لإلصابة بالمع مكافحة انتشار فيروس كورونا لالسلطة الفلسطينية  جهود حثيثة منكما شهدت فترة التقرير 
حالة الطوارئ في األراضي الفلسطينية المحتلة لمكافحة انتشار الفيروس   2020مارس    5في الضفة الغربية. أعلن الرئيس الفلسطيني في  

. وفي ضوء اإلعالن الرئاسي، بدأت الحكومة الفلسطينية بتنفيذ تدابير صارمة للحد من انتشار الفيروس تضمنت الحد من حركة لبالدفي ا
بين المحافظات، منع التجمعات العامة، وإغالق المؤسسات التعليمية، دور العبادة والمواقع السياحية. وبالرغم من تردد السلطات  السكان  

على قطاع غزة بعد عدة أيام. كما فرضت حجرا    ذاتها  التدابير  تفرضا  ، إال أنهبداية األمراتباع هذه التدابير في    فيالمحلية في قطاع غزة  
تخصيص عشرات مراكز الحجر الصحي  ، تم  2020مارس    15اعتبارا من  ف  ،غزةقطاع  العائدين إلى    المسافرين صحيا إجباريا على جميع  

ما )تم تمديدها فيما بعد  يو   14  ةمد لرفح  معبر  أو    بيت حانون معبر    عن طريق العائدين    المسافرين  آالف  في شتى أنحاء قطاع غزة الستقبال
 يوما(.  21إلى 

 فكما ذكر أعاله قننت.  وتحديدا مرضى التحويالت الطبية،  الفئات األكثر هشاشة  السيماقطاع  السكان    من معاناةانتشار فيروس كورونا    فاقم
ابتداء من منتصف   األورام وأمراض القلبتصاريح المرور لتقتصر على التحويالت العاجلة من مرضى    مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية

- 100  بيت حانون غزة عن طريق معبر  قطاع  ، بلغ متوسط عدد المرضى الذين غادروا  لهذا القرار  الشهرين التاليين  ففي.  20202مارس  
عفت التحديات التي كما تضا  3 قبل أزمة كورونا.  شهريا  بيت حانون غادرو عبر معبر    امريض  1,600مقارنة بأكثر من  شهريا  مريضا    201

وقف التنسيق لية بديلة وفورية لمعالجة طلبات المرضى بعد  آفي إيجاد    سلطات االحتالل، عندما فشلت  2020مايو    19تواجه المرضى بعد  
ن غزة االعتماد على منظمات حقوقية إسرائيلية أو  ذوي اإلحاالت الطبية م  مرضىال. ومنذ أواخر مايو، كان على  مع السلطة الفلسطينية

للمساعدة. وكان أحد هؤالء    يلجؤون لمن  هم  ن ر مالكثي يعلم  يكن  لم  و لتقديم طلبات التصاريح بالنيابة عنهم،    الم حولين لهامستشفيات  على ال
يتمكن ذوي الطفل عمر من تقديم تصريح مرور  فلم  يعاني من مرض في القلب،  الذي  والدا الطفل عمر ياغي، البالغ من العمر ثمانية أشهر و 

حجز موعد أخر للطفل عمر  . تم مايو 24إلجراء عملية جراحية كانت مجدولة بتاريخ مستشفى تل هشومير في إسرائيل للوصول لمستشفى 
 ن، لك4بالنيابة عن ذويه  طلب تصريح للسلطات اإلسرائيلية  إسرائيل- قدمت مؤسسة أطباء من أجل حقوق اإلنسانحيث    يونيو  21بتاريخ  

 5. 2020يونيو 18وتوفي في غزة بتاريخ  حالة عمر الصحية تدهورت قبل الموعد الجديد

 
2 http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/March_2020_Monthly.pdf  
 .2020يف يناير وفرباير   بناء على عدد املرضى ذوي اإلحاالت الطبية الذين غادروا عن طريق معرب بيت حانون 3
4israel/?pr=5594-in-center-medical-sheba-in-surgery-heart-for-exit-eniedd-being-after-gaza-in-dies-infant-old-month-https://www.phr.org.il/en/8  
5http://mezan.org/post/30545  

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/March_2020_Monthly.pdf
https://www.phr.org.il/en/8-month-old-infant-dies-in-gaza-after-being-denied-exit-for-heart-surgery-in-sheba-medical-center-in-israel/?pr=5594
http://mezan.org/post/30545
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وحتى إنشاء   2020مايو    19من قطاع غزة الذين فوتوا مواعيدهم في المستشفيات في الفترة من    ذوي اإلحاالت الطبيةمرضى  الواليزال عدد  
إلسرائيلية ابالنظر إلى أن المنظمات الحقوقية  و .  معلومبمساعدة من منظمة الصحة العالمية، غير    2020لية تنسيق مؤقتة في سبتمبر  أ

قد يصل إلى  محرومين من الوصول للعالج  كبير من المتقدمين، فإن عدد المرضى الالعدد  اللتعامل مع  لوالمستشفيات لديها قدرة محدودة  
 المئات.

انتشار فيروس كورونا  حتى  إن مؤشرات الوضع االقتصادي   قاتمةقبل  الفلسطيني أن معدل  المركزي لإل الجهاز  قدر  حيث  كانت  حصاء 
، مع وصول معدل البطالة بين الشباب في غزة  6٪ )ثالثة أضعاف النسبة المسجلة في الضفة الغربية(45غزة بلغ حوالي  قطاع  في  البطالة

الفلسطينية المحتلة، أثر انعدام األمن الغذائي   يضاأفاد برنامج األغذية العالمي أنه حتى قبل تفشي فيروس كورونا في األر كما . 7٪ 69إلى 
  سلطات االحتالل بعد فرض    القطاعفي  المتردي  تفاقم الوضع االقتصادي واإلنساني    كما  غزة.قطاع  % على األقل من السكان في  68.5على  

، بما في فيها ضخ  للسكانالوقود، مما قوض من توفير الخدمات    ادخالوالتي تضمنت منع    2020في أغسطس    إلجراءات عقابية إضافية
رضت بعد اكتشاف حاالت اإلصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع في غزة . باإلضافة إلى ذلك، أدت تدابير اإلغالق التي ف  للمنازلمياه  ال

الجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة، وقوض سبل عيش جزء كبير من السكان العاملين،  ، إلى زيادة األزمات ا2020في أواخر أغسطس 
 .خاصة عمال المياومة

  

 
   http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3747، 2020اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، النتائج األولية ملسح القوى العاملة يف الربع األول لعام  6
   http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529، 12/8/2019اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، اليوم العاملي للشباب،  7

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3747
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
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 أبرز اإلنجازات .3
 :الحقوق المدنية والسياسةعلى صعيد 

أجرى مركز الميزان عدة مراسالت ولقاءات  ،  نتيجة النتشار فيروس كورونابعد منع الزيارات لمراكز الحجز والتوقيف والسجون في قطاع غزة   •
طالق إجراءات المتخذة،  من ضمن اإلكان  .  الجائحةجراءات الوقائية لحماية حقوق النزالء في ظل  تخاذ اإلا  المعنية علىلحث السلطات  

المنزلي لتجنب االزدحام. من المقدر أن حوالي   للحجز  وتحويلهم  لتوقيف النزالء غير المتهمين بجرائم خطيرة من السجون ومراكز اسراح  
جراء ثالث مكالمات هاتفية خالل  إ( قد تم تحويلهم لالعتقال المنزلي. وتم السماح لبقية النزالء ب 3,300معتقل ونزيل )من بين    1,900

 .  مع ذويهم اليوم
تدخل قانوني مع السلطات المحلية يتعلق    39استمر مركز الميزان في متابعة قضايا االعتقال التسعفي خالل فترة التقرير، حيث تم إجراء   •

نتج عن تدخالت المركز القانونية مواقع التواصل االجتماعي.  على    على خلفية منشورات كان أغلبهم معتقل  باعتقال أفراد دون محاكمة،  
 .على األقل معتقال 15طالق سراح إ

أدى تفشي فيروس كورونا إلى فرض قيود جديدة على حركة األفراد على شكل حجر صحي إلزامي فرضته السلطات المحلية على العائدين   •
الحاالت المشتبه بها والمؤكدة في   ت السلطاتلغزة عن طريق مصر وإسرائيل. وبعد ظهور حاالت إصابة بالفيروس داخل المجتمع، وضع

حافظ باحثو مركز الميزان على التواصل المستمر مع السكان المقيمين   وعليهيوما.    21-14حجر منزلي أو في مراكز عزل لمدة تتراوح من  
ع الشكاوى  وتم حل جمي شكوى،    70في مراكز الحجر الصحي عن طريق الهاتف، وقاموا بإيصال شكاويهم والتي وصلت إلى أكثر من  

 المقدمة تقريبا. 
شكوى لمديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية على معبر بيت حانون بالنيابة عن المرضى ذوي اإلحاالت الطبية    325قدم مركز الميزان   •

ة وإسرائيل.  لمستشفيات في الضفة الغربي إلى ارجل( الذين قدموا طلبات للحصول على تصاريح مرور للوصول    115امرأة،    99طفال،    111)
رجال( للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة. كما تدخل    50امرأة،    49طفال،   66تصريح مرور )  165نجح مركز الميزان في تأمين  

رجال( للحصول على تصاريح مرور  18امرأة،  15أطفال،  4حالة ) 37مركز الميزان مع مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية بخصوص 
 منهم.  16بيت حانون ألغراض غير عالجية، وتم تأمين تصاريح مرور عبر معبر 

وقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية   ركز التدخالت القانونية الستصدار تصاريح مرور من مديرية التنسيق واالرتباط خالل فترةعلق الم •
". عملت  ومؤسسة مسلك   سة أطباء من أجل حقوق اإلنسانمؤسمنها  "  يةحقوقية إسرائيل  اتإلى مؤسسوقام المركز بتحويل الضحايا  وإسرائيل  

، امرأة( م حولين من مركز الميزان متعلقين بمرضى بحاجة لتصاريح مرور 26رجل،  15حالة ) 41على  مؤسسة أطباء خالل فترة التقرير
حالة من    69مريض من غزة. كما تم تحويل    35تصاريح مرور  في استصدار    سلطات االحتاللأمنت تدخالت مؤسسة أطباء مع  حيث  

 تصريح مرور.  22غزة بحاجة لتصاريح مرور ألغراض غير عالجية لمؤسسة مسلك التي نجحت في تأمين 
بينهم  قطاع  معتقل من    21الميزان تمثيال قانونيا ل   وفر مركز • فترة صيادين وطفل( أمام الهيئات اإلدارية والقضائية خالل    5غزة )من 

 معتقل من الذين تم تمثيلهم.   14تم االفراج عن وقد التقرير. 
أمام محكمة بئر السبع المركزية بالنيابة عن عائلة الصياد الفلسطيني "نواف العطار"    2020رفع مركز الميزان قضية تعويض في نوفمبر   •

لجندي  ضية استراتيجية ألنها مبنية على إدانة نادرة  على ساحل بيت الهيا. تعتبر هذه الق  2018  عامالتي قتل برصاص قوات االحتالل  
 محكمة عسكرية إسرائيلية "بمخالفة أمر أدى إلى تهديد الحياة" و"االهمال والتعريض المتهور للخطر". صادرة من إسرائيلي 
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 :الحقوق االقتصادية، الثقافية واالجتماعيةعلى صعيد 

الميزان حول الحقوق   • تقرير مركز  تأثير خاصة  و ،  عالقةاالقتصادية والثقافية واالجتماعية إلى جمهور كبير من أصحاب الوصل     حول 
قدت  ، والتي تم تقديمها خالل ورشة عمل متخصصة ع  يالعال  التعليم  االلتحاق بمؤسسات  على  غزة  قطاع  في  االقتصادية  األوضاع  تدهور

التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية واألهلية والخاصة، أكاديميين  ، شارك فيها ممثلين عن وزارة  2020في غزة في يناير  
 وموولين. تم عرض نتائج التقرير أيضا في مؤتمر محلي عقدته شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية واليونسيف.

بفيروس كورونا داخل المج  نتيجةفرض إغالق كامل في قطاع غزة  عد  ب  • الميزان على  اكتشاف حاالت إصابة  باحثو مركز  تمع، حافظ 
التواصل المستمر مع أفراد المجتمع، خاصة في المناطق التي تكثر فيها حاالت االصابة بالفيروس، لمعالجة المشاكل التي تؤثر على  

جمع النفايات السكنية   مجتماعتهم عن طريق إيصالها للسلطات المعنية. تم حل قضايا متعددة نتيجة لتدخالت مركز الميزان، بما فيها مشكلة
من منازل األسر المصابة بالفيروس في مخيمات الالجئين في منطقة شمال غزة بعد أن تواصل المركز مع األونروا، وزراة الصحة وسلطة  

 جودة البيئة.
 

 على صعيد المناصرة الدولية:

لتكنولوجيا االتصاالت المتاحة واالستفادة أيضا من زيادة مستوى التعاون  تم تكييف أنشطة المناصرة الدولية لالستفادة من أفضل استخدام   •
والتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان واالئتالفات الشريكة، التي سهلت الوصول لجمهور واسع من الجهات الفاعلة الدولية رغم الجائحة. 

في جنيف خالل فترة التقرير، فيما تم تقديم    45وال  44،  43ته  تم تنفيذ ثالث بعثات لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في دورا
في سياق التجزئة اإلسرائيلية    أثر الجائحة مداخلة شفهية، لجذب اهتمام المجلس والدول األعضاء حول  15سبعة تقارير وإجراء أكثر من  

 همشين وسط انتشار فيروس كورونا في غزة.  للشعب الفلسطيني، وأثر اإلغالق اإلسرائيلي المستمر على غالبية أعضاء المجتمع الم
شارك مركز الميزان في ثالثة أنشطة مناصرة مشتركة عبر االنترنت نظمتها الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ومنظمة التعاون الدولي   •

 وسط الجائحة.  من أجل التنمية والتضامن للوصول إلى الممثلين عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وصناع القرار
المركز • لمجلس حقوق    قدم  الخاصة  وإقليمية لالجراءات  التماسات عاجلة مشتركة وتقريرين مشتركين مع منظمات حقوقية وطنية  أربعة 

فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، المقرر الخاص  اإلنسان )المقررين الخاصين(، بما 
بالصحة، المقرر الخاص المعني بالمياه، المقرر الخاص المعني بالبيئة، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني    المعني

والتمييز العنصري. نتيجة لذلك، أصدرت االجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان رسالة موجهة إلسرائيل   للعنصرية باألشكال المعاصرة
 .8ثيرت في االلتماسات العاجلة المشتركةلى األقل أ  بخصوص ثالث قضايا ع

  الضمير، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان واالئتالف الدولي للموئل تقريرا شامال مؤسسة  قدم مركز الميزان بالشراكة مع مؤسسة الحق،   •
خفاق المستمر في  اإلحول    ،المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة  ،للمقرر الخاص لدى األمم المتحدة  مفصالو 

 
 فلسطينية التنسيق مع إسرائيل.بعد وقف السلطة ال  املرضى يف غزة ( واقع 1الثالت القضااي كانت:  8

نشر املقررين اخلاصني رسالة إدعاء إلسرائيل حول القضية،  
tionFile?gId=25429https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunica 

واالحتفاظ جبثته. رد املقررون اخلاصون عن طريق إصدار رسالة إدعاء إلسرائيل حول القضية،   أمحد عريقات ( مقتل 2
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25524  

إصدار رسالة إدعاء إلسرائيل حول القضية،  . رد املقررون اخلاصون عن طريق صالح محوري( الرتحيل الوشيك للمدافع عن حقوق اإلنسان، 3
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25604  

 

http://mezan.org/en/uploads/files/15933280981442.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25429
http://mezan.org/post/30620
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25524
http://mezan.org/en/uploads/files/16019773921731.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25604
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وواسعة النطاق والجرائم    نهجيةنتهاكات حقوق اإلنسان المعن انهاء سياسة إسرائيل في اإلفالت من العقاب  إضمان العدالة والمساءلة و 
الدولية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة الفصل العنصري، وذلك قبل عرض المقرر الخاص لتقريره حول المساءلة  للجمعية  

 . 2020العامة لألمم المتحدة في أكتوبر 
 

 التحديات، العقبات وتدابير التخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا   .4
فيروس كورونا أثر كبير خالل النصف الثاني من فترة التقرير بعد اكتشاف حاالت إصابة بالفيروس داخل المجتمع في قطاع  كان لتفشي  

خطيرة على السكان. تواصل  اقتصادية  رض نتيجة لتفشي الفيروس تداعيات  . كما كان لإلغالق التام الذي ف  2020أغسطس    24غزة في  
منهم إفادات لتسليط الضوء على تداعيات تفشي الفيروس واإلغالق.   واالمنزل، مع أفراد المجتمع وأخذ  طاقم مركز الميزان، خالل عملهم من

اإلنسانية. تم نشر إفاداتهم باللغتين العربية واإلنجليزية بشكل واسع وبشكل شبه يومي لعدة أسابيع، وذلك للفت انتباه العديد من الجهات الفاعلة  
مواضيع ذات الصلة، منها معاناة عمال اله حول أثر انتشار الفيروس ونشر أوراق حقائق وتقارير حول  كما كثف مركز الميزان من بحث 

 األسر المصابة بالفيروس. منازل المياومة، نقص المياه وجمع النفايات السكنية من 

قبل   ( لتزام بقواعد التباعد االجتماعيإ)مع    بشكل وجاهيباإلضافة إلى ذلك، تم تحويل جميع األنشطة التوعوية، والتي كان يتم تنفيذها في  
أغسطس، إلى ورشات عبر االنترنت. أما األنشطة التوعوية التي تطلبت مشاركة األطفال فقد تم إلغاؤها، بما فيها نشاط مسابقة   24تاريخ  
 اإلنسان الفنية.حقوق 

في  تأثر تقديم الخدمات القانونية خالل فترة التقرير نتيجة لتفشي فيروس كورونا من جهة، ووقف التتنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية  
ى طلبات  الفور لمعالجة تقديم المرض  ىمن جهة أخرى. ونتيجة لوقف التنسيق وفشل إسرائيل في إنشاء آلية بديلة عل  2020منتصف العام  

المركز بشكل مباشر لمساعدة المرضى ألن هذا التدخل مرهون بتقديم طلبات تصاريح    يتصاريح مرور، عرقل ذلك من إمكانية تدخل محام
مؤسسة  )  . ولمعالجة هذا األمر، قام مركز الميزان بتحويل المرضى إلى مؤسسة شريكة(مثل السلطة الفلسطينية)المرور من قبل طرف ثالث  

يسمح    (إسرائيل-أجل حقوق اإلنسان  أطباء من بتقديم طلبات تصاريح مرور رسمية للسلطات    تفويضهاوالتي  كمؤسسة حقوقية إسرائيلية 
 من غزة. ذوي اإلحاالت الطبيةمرضى الاإلسرائيلية بالنيابة عن 

لك استبدال فعالية جانبية في مجلس  فرض تفشي فيروس كورونا في أوروبا تنفيذ جميع أنشطة المناصرة الدولية عبر االنترنت، بما في ذ
 حقوق اإلنسان وإحاطات لمسئولين في االتحاد األوروبي بلقاءات وندوات عبر االنترنت.  

 

 األنشطة المنفذة وفقا للخطة السنوية .5

برنامج حماية  الرئيسية )مقسمة على برامج المركز الثالث  2020العام جميع أنشطة المركز المنفذة خالل  التالي نبذة عنيتضمن الجدول 
 وبرنامج بناء القدرات(  ،برنامج تعزيز حقوق اإلنسان، و حقوق اإلنسان
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 حقوق اإلنسان  برنامج حماية  .1

 

 غزة. المساهمة في احترام وحماية حقوق اإلنسان خاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع : العام الهدف

رقم  
األهداف   األنشطة المخطط لها  المرجع 

 األنشطة المنفذة  األهداف المحققة  المخطط لها 

 تعزيز احترام وحماية حقوق اإلنسان والوصول للعدالة في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة   : 1.1 المحدد  الهدف

 توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة   : 1.1.1المخرج 

1.1.1.1 

 
حالة   1000توثيق 

على األقل من  
انتهاكات حقوق  

اإلنسان ضد سكان  
)من قبل  قطاع غزة 

السلطات اإلسرائيلية  
 والسلطات المحلية(

 
 حالة 1000+

 
 +1,100  

 حادث موثق 

 1. االنتهاكات المرتكبة من قبل السلطات اإلسرائيلية 
آخرين، من   58، من بينهم طفلين، وإصابة فلسطينيين في الهجمات العسكرية اإلسرائيلية  6وثق مركز الميزان خالل الفترة التي يغطيها التقرير مقتل 

قذائف والقصف اإلسرائيلي على قطاع غزة.طفال وسيدة، خالل عمليات إطالق النار وال 16بينهم   
 

 انتهاكات في المنطقة العازلة )المناطق مقيدة الوصول برا( 1.1
في المناطق   رعاة األغنامالمجتمعات الزراعية و  لدىحادثة إطالق نار/قذائف من قبل القوات العسكرية اإلسرائيلية ملحقة أضرار  612 •

 أطفال. 4أشخاص نتيجة لهذه الهجمات، من بينهم  5أصيب . مقيدة الوصول
 ل.  أطفال، بعد محاولتهم اجتياز السياج الفاص   5فلسطينيا، من بينهم  25اعتقال  •
ة على طول السياج الفاصل في شهري  يائيهكتارا من المحاصيل الزراعية نتيجة لعمليات الرش الجوي اإلسرائيلي للمواد الكيم  313تضرر  •

 .2020يناير وأبريل من عام 
هكتارات من األراضي    6لألراضي الفلسطينية وتسببت في تضرر  وتجريف  عملية توغل محدود تضمنت عمليات تسوية  55تم توثيق  •

 المزروعة.
 

 انتهاكات في المناطق مقيدة الوصول بحرا  1.2
صيادا خالل الفترة التي   12وأصابت حادث منفصل،  309في بحر غزة في الفلسطينيين الصيادين  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار تجاه  

 قوارب صيد. 4صيادين )من بينهم طفل واحد(، وصادرت   10 اإلسرائيليةكما اعتقلت القوات البحرية يغطيها التقرير. 
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 . انتهاكات السلطات المحلية 2
أدت إلى  وثق مركز الميزان خالل الفترة التي يغطيها التقرير حوادث عنف مرتكبة من قبل السلطات المحلية وجهات فلسطينية غير حكومية أخرى  

لعنف:ا  حوادثسيدة(. وكانت أبرز   19طفال و 17آخرين )من بينهم  155، وإصابة نساء  4أطفال و  6شخصا، من بينهم  30مقتل   
 على خلفية التعبير عن الرأي.آخرين  31شخصا على خلفية انتمائهم السياسي، و 92اعتقال واستدعاء  •
أطفال   7آخرين ) من بينهم  74أشخاص )من بينهم امرأتين( وإصابة   7حادثة نزاع عائلي أو نزاعات بين عائالت، أدت إلى مقتل  38 •

 .نساء( 9و
 أخرين، من بينهم طفل. 5وإصابة حوادث إطالق نار من مجهولين، أدت إلى مقتل طفلين  6 •
 آخرين من بينهم طفلين.   5أشخاص، من بينهم طفلين وامرأة، وإصابة   4حوادث سوء استخدام األسلحة النارية، أدت إلى مقتل  9 •
 أطفال. 7آخرين، من بينهم  32أشخاص، من بينهم طفل، وإصابة   9انفجار، أدت إلى مقتل  مسببة فيحادثة سوء استخدام أسلحة  20 •
 أشخاص. 7انتهاك الحق في التجمع السلمي واالشتباكات بين قوات األمن المحلية واألشخاص المشاركين في التجمع، مسببة في إصابة  •
 صحفي. 13للها اعتقال حادثة اعتداء على صحفيين من قبل السلطات المحلية والتي تخ 32 •

 لقانونيةتعزيز احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وسيادة القانون  من خالل التدخالت ا : 1.1.2المخرج 

1.1.2.1 
توفير نصح قانوني  

حالة على   100ل
 األقل 

نصح   100+
 قانوني 

  227تم توفير 
 نصح قانوني 

بالحقوق التالية: االعتقال التعسفي، التعذيب   متعلقة المكلفين  انتهاكاتو رجل( االستشارة القانونية في قضايا  113امرأة و 114شخصا )  227تلقى 
الحقوق المتعلقة بالعمل والموظفين العموميين، الوصول للرعاية الصحية، وقضايا تواجه األشخاص المصابين بفيروس  وسوء المعاملة، قانون األسرة، 

 كورونا والمحجورين في مراكز الحجر الصحي.  

1.1.2.2 
تدخل   50إجراء 
على األقل مع   قانوني 

 السلطات المحلية 

تدخل   50+
 قانوني 

  278تم إجراء 
 تدخل قانوني 

، من بينهم  امرأة  80 ورجال 198شخصا )  278مع السلطات المحلية بالنيابة عن أجرى محامو مركز الميزان تدخالت قانونية )شكاوي ومراسالت( 
 ذات صلة بالحقوق والقضايا واالنتهاكات التالية: في قطاع غزة طفال( 33

 

 .نجاح(  70شكوى،  71مقدمة من األشخاص المقيمين في مراكز الحجر الصحي أو المحجورين في منازلهم )  ي شكاو  -
 ]1.1.2.4مزيد من التفاصيل في النشاط  [. نجاح( 28شكوى،   39اعتقال تعسفي )  -
 نجاح(. 34شكوى،   47الوصول للرعاية الصحية )  -
 نجاح(. 23شكوى،   30حرية الحركة )  -
 .نجاح(  15تدخل قانوني،   24)  النزالء حقوق  -
 نجاح(. 9شكوى،  22التعذيب وسوء المعاملة )  -
 نجاح(. 3شكاوي،  9الحق في محاكمة عادلة )  -
 أخرى. -
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1.1.2.3 

زيارات   6إجراء 
للسجون ومراكز  

االعتقال في غزة  
للرصد وتقديم النصح  

 القانوني 

زيارات   6
 للسجون 

زيارات   3
 للسجون 

فيما تم  بسبب منع الزيارات داخل السجون نتيجة النتشار فيروس كورونا في قطاع غزة. لمراكز اعتقال وواحدة للسجن(  2تم إجراء ثالث زيارة فقط ) 
اءات  من ضمن االجر في ظل تفشي الفيروس.  جراءات وقائية لحماية حقوق النزالء إاتخاذ  على إجراء عدة مراسالت ولقاءات لحث السلطات المحلية 

من المقدر أن  . لالكتظاظخطيرة من السجون ومراكز االعتقال وتم نقلهم لالعتقال المنزلي منعا المتخذة، تم اطالق سراح النزالء غير المتهمين بجرائم 
 جراء ثالث مكالمات هاتفية خالل اليوم.  إوتم السماح لبقية النزالء ب( قد تم تحويلهم لالعتقال المنزلي. 3,300معتقل ونزيل )من بين   1,900حوالي 

1.1.2.4 

حاالت   5تمثيل 
النتهاكات حقوق  

اإلنسان )االعتقال  
التعسفي( أمام  

المحاكم الفلسطينية  
السلطات  أو/و  

 المحلية 

حاالت   5
 تمثيل قانوني 

 تمثيل قانوني  30
على خلفية منشوراتهم في مواقع التواصل   غالبيتهم  السلطات المحلية متعلق باعتقال أفراد دون محاكمة، تم اعتقال مع تدخل قانوني  39تم إجراء 

 شخصا نتيجة لتدخل مركز الميزان. 15االجتماعي. تم اطالق سراح 

1.1.2.5 

إجراء قضية  
استراتيجية واحدة  

متعلقة بحقوق  
 اإلنسان 

قضية  
استراتيجية  

 واحدة 

قضية استراتيجية  
 واحدة 

أمام المحكمة المركزية في بئر السبع بالنيابة عن عائلة الصياد نواف العطار الذي قتل على يد قوات   2020تم رفع قضية تعويض في نوفمبر 
استراتيجية كونها تستند على حكم ادانة أصدرته    تعتبر هذه القضيةعلى ساحل بحر بيت الهيا.  2018نوفمبر   14اإلسرائيلي بتاريخ االحتالل 

تهديد بالحياة" و" االهمال والتعريض المتهور  لالذي أدى ل األوامرحكمة العسكرية اإلسرائيلية ضد الجندي الذي أطلق النار متمثلة في "مخالفة  الم
 للخطر".

1.1.2.6 
إجراء مراجعة أو  

تحليل قانوني ألحد  
 التشريعات 

مراجعة ألحد  
 التشريعات 

مراجعة ألحد  
 التشريعات 

باللغة   متوفر [. 2020، وتم نشره في أغسطس أحكام غير مقيدة للحرية( حول العقوبة البديلة )  2019للعام   3 قانونية في قانون رقمقراءة تم اجراء 
 ] http://mezan.org/post/30764العربية على الرابط 

1.1.2.7 
  البدء في إجراء تحليل

حكام  حالة واحدة أل
 المحكمة اإلسرائيلية 

إجراء تحليل  
 محكمة واحدة 

تحليل قضية  
 محكمة واحدة 

في طريق الضحايا الفلسطينيين  ، ات التشريع من خالل تتناول المعيقات التي تضعها إسرائيل،  2020نشر مركز الميزان ورقة حقائق في نوفمبر 
تسلط ورقة   بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.   لواجباتها النتهاكات اسرائيل الذين يسعون لطلب التعويض واالنتصاف  

  اآلثار المترتبة علىكواحدة من تلك العقبات، وتؤكد   1952 مللعا)مسئولية الدولة(  خطاء المدنية اإلسرائيلية أل ل 8الحقائق الضوء على التعديل رقم 
كما تعطي ورقة الحقائق أمثلة على قضايا تعويض رفعها مركز   الفعالة.  عويضاتتالالحصول على على حق الفلسطينيين في  التشريعي  هذا التعديل

باعتبار غزة ""كيان   8الرجوع للتعديل رقم وللمرة األولى  والتي تم فيها الميزان أمام المحاكم اإلسرائيلية، مع تسليط الضوء على قضية عطية النباهين،  
 .  ادثالدولة من أي مسئولية تجاه الحعفاء معادي"وبالتالي إ 

 ] http://mezan.org/uploads/files/1605609471356.pdfالحقائق متوفرة باللغة العربية على الرابط:   ورقة [

http://mezan.org/post/30764
http://mezan.org/uploads/files/1605609471356.pdf
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 اإلسرائيلية : تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وحماية المدنيين من خالل التقاضي بشأن االنتهاكات 1.1.3المخرج 

1.1.3.1 
توفير النصح القانوني  

حالة على   200ل
 األٌقل 

نصح   200+
 قانوني 

استشارة   480
 قانونية 

  بخصوص القضايا القانونية ذات الصلة بسياسات وممارسات  امرأة( 193رجل و 287شخصا )  480المركز االستشارة القانونية ل   قدم محامو
،  عالجية : حرية الحركة للمرضى، حرية الحركة ألغراض غير ، كان منهاضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة السلطات اإلسرائيلية  وانتهاكات 

 وثائق الرسمية والقانونية.على الحقوق المعتقلين، الحق في التعويض واالنتصاف القانوني، والحصول 

1.1.3.2 

شكوى   100تقديم 
على األقل للسلطات  
اإلسرائيلية، بما فيها  

المدعي العام  
ومكتب  العسكري 

في    الحكومةتنسيق 
بخصوص  األراضي  

حرية حركة المرضى  
 واآلخرين.

 شكوى  395  شكوى  100+

 
  99طفال،  111بالنيابة عن مرضى التحويالت الطبية )  بيت حانون على معبر  شكوى لمديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية  325قدم مركز الميزان 

نجح مركز الميزان في تأمين  المقدمين طلباتهم للحصول على تصريح مرور للوصول للمستشفيات في الضفة الغربية وإسرائيل.   رجل(  115امرأة، 
 للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.رجال(  50امرأة،   49طفال،  66تصريح )  165

 
للحصول على تصاريح مرور  رجل(  18امرأة،   15أطفال،   4حالة )  37بخصوص كما تدخل مركز الميزان مع مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية 

 منهم.  16ألغراض غير عالجية، وتم تأمين تصاريح مرور ل  بيت حانون معبر عبر 
 

األعشاب على  شكوى للمدعي العام العسكري بالنيابة عن مزارعين تضررت محاصيلهم بسبب عمليات الرش الجوي اإلسرائيلي لمبيدات    27تم تقديم 
 . 2020يناير  16و 14طول السياج الفاصل في الفترة من بين  

 
 صيادين قانونيا أمام السلطات اإلسرائيلية مطالبين بالحصول على تعويض أو استعادة لقواربهم المصادرة. 5تم تمثيل 

 
دونما على األقل من    13س تضرر ن مزارعين في خانيو طات اإلسرائيلية بالنيابة عن ل عدالة ومسلك للسمؤسستي شكوى مشتركة مع تم تقديم  

  .2020للتوغل اإلسرائيلي شرق بلدة خزاعة في أكتوبر نتيجة  الخاصة بهم  محاصيلهم وأنظمة الري 

1.1.3.3 

معتقل   12تمثيل 
على األقل في  

إسرائيل حول قضايا  
 تتعلق بحقوق اإلنسان 

تمثيل   12
  قانوني 

  تمثيل  21
  قانوني 

صيادين وطفل( أمام الهيئات اإلدارية والقضائية خالل فترة التقرير.   5معتقل من غزة )من بينهم   21وفر محامي المركز في إسرائيل تمثيال قانونيا ل
 معتقل من الذين تم تمثيلهم.   14تم االفراج عن 
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1.1.3.4 
متابعة قضيتين على  

األٌقل مع المحاكم  
 اإلسرائيلية 

 قضايا  +2
ما زال   قضايا 3

العمل عليها  
 مستمرا 

 :بالنيابة عن فلسطينيين من قطاع غزة )مازالت قيد المتابعة(قضايا تعويض مرفوعة في المحاكم اإلسرائيلية 
كان   عاما في ذلك الوقت. 15على الطفل عطية النباهين البالغ  2014نوفمبر  16قضية النباهين: أطلقت قوات االحتالل النار بتاريخ  •

النباهين عائدا من مدرسته ولم يكن مسلحا ولم يرتكب أي أعمال عنف. تسبب الطلق الناري بشلل الطفل وأصبح حبيس الكرسي المتحرك  
الدعوة التي قدمها مركز الميزان مع عدالة بالنيابة عن   2018ردت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في بئر السبع في نوفمبر بقية حياته. 

نه ال  أضرار ألأية  ولة على سؤ حكمت المحكمة أن الدولة غير منباهين ضد الجيش اإلسرائيلي الذي أطلق النار على الطفل. عائلة ال
 يحق للفلسطينيين من قطاع غزة طلب التعويض من إسرائيل بحيث أنهم يعيشون في "كيان معادي".  

بحجة أن قرار المحكمة المركزية وقانون   2019فبراير  7بتاريخ  العليااستأنف مركز الميزان وعدالة هذا الحكم في المحكمة اإلسرائيلية 
.  ذان ينصان على ضرورة تعويض الضحايا من المدنيين لمن القانون اإلسرائيلي والقانون الدولي، ال ولية الدولة ينتهكان كالؤ تعديل مس 

تم تعيين جلسة استماع   غير دستوري. 8نقض حكم محكمة بئر السبع واعتبار التعديل رقم بطالبت المؤسسات الحقوقية المحكمة العليا  
ومن ثم تأجل حتى عام   2020ومن ثم أجلت المحكمة الموعد عدة مرات، بالبداية تم تأجليه حتى النصف الثاني من  2019في سبتمبر 

2021 . 
 

عن طريق مركز الميزان للمحكمة المركزية في بئر   تينمقدم تين في االجراءات القانونية الخاصة بقضيتي تعويض أخر   تم تعليق العمل •
 ، بانتظار حكم المحكمة العليا على قضية النباهين.بنفس المطالبات القانونية الخاصة بقضية النباهين السبع 

1.1.3.5 
على  شكاوي  5م تقدي

تعذيب وسوء  األقل 
   معاملة

شكاوي   +5
تعذيب وسوء  

  معاملة

 لم يتم العمل على أي قضايا تعذيب مع السلطات اإلسرائيلية خالل فترة التقرير. 

1.1.3.6 

اخطارات    10 متقدي
مدنية على األقل  

لوزارة الدفاع  
 اإلسرائيلية.

10+ 
اخطارات لوزارة  

الدفاع  
 اإلسرائيلية 

اخطار مدني لوزارة الدفاع اإلسرائيلية لتأمين حق ضحايا انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان   30أرسل مركز الميزان  
 ، حسب قانون التقادم الذي يفرضه القانون اإلسرائيلي.خالل عامين من الحادث بطلب التعويض في المحاكم اإلسرائيلية 
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1.1.3.7 

ضحية   25تحويل 
على األقل لمؤسسات  

متخصصة في  
إسرائيل واألراضي  

 الفلسطينية.

 تحويلة  100  تحويلة  +25 

للمرافق الصحية خارح قطاع غزة إلى   المرضى التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مركز الميزان لتحويل الشكاوي ذات الصلة بوصول وقفدفع  
  26رجل،  15) حالة  41عملت مؤسسة أطباء خالل فترة التقرير على . حقوق اإلنسان"من أجل مؤسسة حقوقية شريكة في إسرائيل "مؤسسة أطباء 

ة تصاريح  يأمنت تدخالت مؤسسة أطباء مع الهيئات اإلدارية اإلسرائيل.  امرأة( محولين من مركز الميزان متعلقين بمرضى بحاجة لتصاريح مرور
 مريض من غزة.   35مرور ل

 
 تصريح مرور.   22تأمين  جحت في  ن التي  لمؤسسة مسلك  لتصاريح مرور ألغراض غير عالجية حالة من غزة بحاجة  69كما تم تحويل 

 
 

 : المساهمة في إنفاذ آليات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  1.1.4المخرج 

1.1.4.1 

شكاوي/   5تقديم 
تقارير لآلليات  

الحكومية الدولية  
)مثل األمم المتحدة/  

االتحاد األوروبي، بما  
فيهم االجراءات  

 الخاصة والمحاكم(  

شكاوي/   5
 تقارير

 مراسالت  8

صين لدى األمم  خاال مقررين لعدد من ال عاجال  ا مؤسسات حقوقية فلسطينية وإقليمية بما فيهم مركز الميزان التماس 6: أرسلت 2020مارس  .1
األراضي الفلسطينية المحتلة، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، المقرر الخاص  في  المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان المتحدة ) 
من قبل  مواطن فلسطيني في غزة رفات حول االعتداء على  ، المقرر الخاص المعني بالصحة(القضاء اإلعدام خارج نطاق حاالت المعني ب 

دانة تصرف قوات االحتالل هذا باعتباره يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق  إحثت المنظمات الحقوقية االجراءات الخاصة ب. دبابة إسرائيلية 
خبر االلتماس متوفر   لفلسطينيين.اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي، ودعت المنظمات للعدالة والمساءلة وتعويض الضحايا ا

  https://www.mezan.org/en/post/23696 باللغة اإلنجليزية فقط على الرابط التالي: 
  لئاإلنسان واالئتالف الدولي للمو مركز القاهرة لدراسات حقوق  ،  الضميرمؤسسة ، قدم مركز الميزان بالشراكة مع مؤسسة الحق: 2020مايو  .2

االخفاق المستمر في  تقريرا شامال للمقرر الخاص لدى األمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة مفصال  
واسعة النطاق والجرائم الدولية  و   المنهجيةانتهاكات حقوق اإلنسان عن  نهاء سياسة إسرائيل في اإلفالت من العقاب إ ضمان العدالة والمساءلة و 

للجمعية العامة   المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة الفصل العنصري، وذلك قبل عرض المقرر الخاص لتقريره حول المساءلة  
أنظر التقرير باللغة اإلنجليزية على الرابط:   . 2020لألمم المتحدة في أكتوبر 

  http://mezan.org/en/uploads/files/159117061414.pdf 
موجهة لمنظمة العمل الدولية بعنوان "حماية العمال الفلسطينين خالل وبعد  مؤسسة(  87مفتوحة مشتركة )موقعة من رسالة : 2020مايو  .3

تطالب  ئيلية  لوزير العمل اإلسرائيلي ووزارة الصحة اإلسرا بارسال رسالة عاجلة  لمنظمة العمل الدولية جائحة كورونا"، ودعت المدير العام 
  ل ماتغطية صحية للع توفير بتزويد العمال الفلسطينيين بأجر لثالثة أشهر خالل فترة الطوارئ وفقا لقانون العمل اإلسرائيلي، وضمان

 http://www.mezan.org/en/post/23717  ة باللغة اإلنجليزية على الرابط: متوفر   الفلسطينيين خالل وبعد جائحة كورونا. 
التماسا عاجال ألربعة مقررين  أرسل مركز الميزان بالشراكة مع مؤسسة الحق ومركز القاهرة والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان : 2020يونيو  .4

المقرر الخاص المعني بالصحة،  )المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصين لدى األمم المتحدة  

https://www.mezan.org/en/post/23696
http://mezan.org/en/uploads/files/159117061414.pdf
http://www.mezan.org/en/post/23717
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حول حرمان وصول المرضى  ( ري والتمييز العنص للعنصرية ي بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة المقرر الخاص المعن
:  متوفر باللغة اإلنجليزية على الرابط الفلسطينيين من قطاع غزة للرعاية الصحية.

http://mezan.org/en/uploads/files/15933280981442.pdf 
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في  تم تقديم التماس مشترك عاجل لالجراءات الخاصة لدى األمم المتحدة ) : 2020يوليو  .5

المقرر الخاص  المقرر الخاص المعني بالصحة، المحتلة، المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء،  األراضي الفلسطينية  
حول حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء والقتل   والتمييز العنصري(  للعنصرية المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة

 http://www.mezan.org/en/post/23771  العمد ألحمد عريقات من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي. 
التماسا عاجال لالجراءات الخاصة لألمم  الف الدولي للموئل مؤسسة الحق ومركز القاهرة واالئتقدم مركز الميزان بالشراكة مع :  2020نوفمبر  .6

المتحدة حول تصاعد أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.  
  http://mezan.org/en/uploads/files/1605008575924.pdf 

معلومات تتعلق بالطرق التي تؤثر فيها  قدم مركز الميزان ردا على طلب المقرر الخاص لدى األمم المتحدة المعني بالبيئة :  2020نوفمبر  .7
 وندرة المياه وتدفق المياه سلبا على حقوق اإلنسان في قطاع غزة. )ال يوجد رابط(المياه الملوثة 

لكل من مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومركز القاهرة ومنظمات حقوقية أخرى  : انضم مركز الميزان  2020ديسمبر  .8
يتعلق بقاعدة بيانات  لدى األمم المتحدة    لحقوق اإلنسان وشبكات واتحادات التجارة من فلسطين وأوروبا في تقرير لمكتب المفوض السامي

التي تساعد إسرائيل   CAFالشركة اإلسبانية تعلق التقرير ب. غير القانونيإلسرائيلي االستيطان ا  مشروع المشتركة في  للشركاتاألمم المتحدة 
 في القدس الشرقية المحتلة والمضمومة.في بناء المستوطنات  

 

 

 

 

 
 

 

http://mezan.org/en/uploads/files/15933280981442.pdf
http://www.mezan.org/en/post/23771
http://mezan.org/en/uploads/files/1605008575924.pdf
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 : لتعزيز التشابك والتنسيق مع ممثلي حقوق اإلنسان المحليين واإلقليميين والدوليين 1.2 المحدد  الهدف

 تشابك والتنسيق مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية والممثلين عنهم البناء والمحافظة على  : 1.2.1المخرج 

1.2.1.1 

العضوية    مواصلة
في االئتالف  الجديدة  

)خالل   المواضيعي 
  أعوام(   ةالثالث 

  المحافظة +8
على عضويات  

 .فعالة
 

  مواصلة
العضوية  

 .الجديدة
  

  8على  المحافظة
 عضويات 

 
  3بناء  

  عضويات جديدة 

 ية:الالمحافظة على عضويات المركز في االئتالفات والشباكات الت تم 
 .مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية .1
 ..الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان  .2
 .الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان  .3
 .والثقافيةشبكة الحقوق االقتصادية واالجتماعية  .4
 .السكن واألرض  حقوق شبكة    -الدولي للموئل التحالف  .5
 .أمان-المساءلة من أجل النزاهة و ئتالف الا .6
 .مناهضة التعذيب  الدولية لمنظمة ال .7
 .ا مكتب المفوض السامي(يرهيدمجموعة الحماية ) .8

 
 : 2020-2019إنضم مركز الميزان لثالثة ائتالفات جديدة في العام باالضافة إلى ذلك، 

 .ته وحمايء صالح القضااألهلي الاالئتالف  .1
 لمركز العربي لتطوير التواصل االجتماعي.ا_مركز حملة -الفلسطيني  حقوق الرقميةالائتالف  .2
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة العدل مع  الفلسطينية المحتلةمجموعة من منظمات حقوق اإلنسان المحلية في األراضي ائتالف ل .3

 من أهداف التنمية المستدامة في فلسطين.   16 رقم تحقيق الهدف نحو التقدم   لدفعيسعون 

1.2.1.2 

لقاءات   10إجراء 
واستشارات مع ممثلي  

المجتمع المدني  
  المحلي

  لقاءات  +10
  استشارات/ 

  /لقاء +12
  استشارة 

تعالج قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة باألراضي الفلسطينية  مع منظمات المجتمع المدني  ستراتجيات االالستشارة ووضع  بهدف القاء  12تم إجراء 
تم عقد معظم اللقاءات برعاية مجلس  حماية األسرى والمعتقلين واستقالل القضاء.  و ، خاصة القضايا الناشئة عن تفشي فيروس كورونا، المحتلة 

تم عقد لقاءات ثنائية مع منظمات شريكة في األراضي  كما . الئتالف األهلي الصالح القضاء وحمايته ا و منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية 
التي تواجه المرضى ذوي  المتعلقة بالتحديات الجديدة  األعمال المشتركة مناقشة ك، ل، من بينها مؤسستي أطباء ومسلالفلسطينية المحتلة وإسرائيل

 التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.  ووقففي إطار تفشي فيروس كورونا اإلحاالت الطبية الذين يسعون للسفر للحصول على الرعاية الطبية  

1.2.1.3 
إجراء لقاء واحد غير  

  رسمي مع نشطاء

لقاء واحد غير  
رسمي مع  

 الشباب 

لقاء واحد عبر  
 االنترنت 

واالنتهاكات ضد الصحفيين والصعوبات التي   مع محامين وصحفيين تم فيها مناقشة وضع حقوق اإلنسان في قطاع غزةلقاء نظم مركز الميزان 
 تواجه المحامين الجدد.
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  وصحفيين ومحامين
    في غزة  شباب 

1.2.1.4 

 
لقاءا مع   25اجراء 

هيئات األمم المتحدة  
والمنظمات الدولية  
 ودبلوماسين في غزة 

لقاءا مع   25
هيئات األمم  

المتحدة  
والمنظمات  

الدولية  
ودبلوماسين  

 في غزة 

عبر   لقاء 108
 االنترنت 

دبلوماسي،   33تم لقاء لقاء عبر االنترنت مع بعثات دبلوماسية، وكاالت األمم المتحدة ومؤسسات دولية في غزة ) 100الميزان أكثر من عقد مركز 
 :. وكان من أبرز تلك اللقاءات ممثل عن المنظمات الدولية واإلقليمية(  23ممثل عن االتحاد األوروبي،  27ول من األمم المتحدة، ؤ مس 25

 
خالل زيارته لقطاع  ونروا، لألمفوض العام الالقائم بأعمال  ، التقى مدير مركز الميزان مع السيد/ كرستين ساندرز، 2020يناير   15بتاريخ  .1

 في القطاع نتيجة لسياسة اإلغالق.  االنتهاكات ضد السكان المدنيين واألوضاع اإلنسانية المتدهورة ، وتم مناقشة  غزة
لقاءا مع مركز الميزان   السيد/ هريار باليان( النزاعات  حلعقد وفد من مركز كارتر )تضمن مدير برنامج  ، 2020يناير   28بتاريخ  .2

وأثر االغالق  واالنتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة  التطورات في المنطقة والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة لمناقشة 
 عيشية في غزة.  ماإلسرائيلي على الظروف ال

المفروضة على    يةاإلسرائيل إلتقى مركز الميزان بوفد زائر من مستشفى المطلع في القدس لمناقشة أثر القيود ،  2020فبراير   22خ بتاري .3
حول خدمات   لمحة عامة قدم مركز الميزان ن. للمرضى المحوليتوفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب    علىحرية الحركة 

العمل مع نظام القضاء اإلسرائيلي لتأمين وصولهم للرعاية  طبيعة  و  الطبية  ذوي اإلحاالتى المساعدة القانونية التي يقدمها المركز للمرض
 الصحية خارج غزة.

ت  اوناقشوا التطور التقى مدير مركز الميزان مع السيد/ أيمن فتيحة، ممثل االتحاد األوروبي في قطاع غزة، ،  2020يوليو   1بتاريخ  .4
 الوطنية والدولية األخيرة.  

_ قسم  لألمم المتحدة مجلس حقوق اإلنسان التابع عبر االنترنت نظمها تحدث مدير مركز الميزان في ندوة ،  2020يوليو   9بتاريخ  .5
استكشف الخبراء  .  الفضاء المدني والحريات العامة" عن الدروس المستفادة : 19-بعنوان "في ظل فيروس كوفيد االجراءات الخاصة 

 .19-على خلفية كوفيدوبئة واألن العالقة بين الفضاء المدني و الدولي
والسيد/ شعوان جبارين،  مكتب الممثلية األلمانية في رام هللا، بالسيد/ نيكو فريتشر،   التقى مدير مركز الميزان ، 2020أغسطس  17بتاريخ  .6

 ات القضائية األخيرة.  ر المدير العام لموسسة الحق، من خالل تطبيق الزوم، وناقشوا التطو 
  مكتب التعاون الدوليمستشار األمن وإدارة المخاطر في بالسيد/ أحمد الحسيني،   التقى مدير مركز الميزان، 2020سبتمبر   1بتاريخ  .7

 ، عن طريق السكايب. تحدثوا عن دور االتحاد األوروبي في تعزيز الديموقراطية وحقوق اإلنسان في فلسطين.  (GIZ) األلماني 
رت في قطاع غزة ووضع حقوق  التقى مدير مركز الميزان بممثل من مؤسسة مديكو الدولية لمناقشة آخر التطوا، 2020سبتمبر   3بتاريخ  .8

 .  19اإلنسان في ظل كوفيد_
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ومنظمات حقوق اإلنسان وناقشوا آخر  بعدد من الممثلين من المجتمع المدني    التقى مدير مركز الميزان، 2020سبتمبر   6بتاريخ  .9
 .  19التطورات في قطاع غزة وآثار كوفيد_

لحقوق   ، والسيد/ صابر النيرب، من مكتب المفوض الساميرايس ميشيل  / ة ، التقى مدير مركز الميزان بالسيد2020أكتوبر   7بتاريخ  .10
 واألوضاع اإلنسانية في قطاع غزة.بالنسبة لحقوق اإلنسان ، وناقشوا آخر التطورات  ، عبر تطبيق الزوماالنسان 

خطط  في رام هللا، وناقشوا ( DCAFبمدير مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن )   ، التقى مدير مركز الميزان2020أكتوبر  21بتاريخ  .11
 بالتعذيب.   ةالمتعلق الفلسطيني الوطني  التدبير الوقائي 

 ، التقى مدير مركز الميزان بوفد زائر لدبلوماسيين من االتحاد األوروبي.  2020ديسمبر   7بتاريخ  .12

1.2.1.5 

 
زيارات   3إجراء 

ميدانية لوفود دولية  
 في غزة 

  زيارات 3
 ميدانية 

 إلى تدني حاد في عدد الوفود األجنبية الزائرة لقطاع غزة.خالل فترة التقرير بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى  لم يتم تنفيذ أي زيارات ميدانية  -

1.2.1.6 

. 
 

لقاءات مع    5حضور 
الشبكات واالئتالفات  
 ذات الصلة خارج غزة 

  لقاءات 5
 خارج غزة 

  لقاء 11

 
لشبكة في مجلس  المشاركة االستراتيجية للقاء مع شبكة الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية لمناقشة )جنيف(:   2020مارس  4 .1

التي واجهوها أثناء مشاركتهم في منتدى مجلس حقوق  التحديات و  النجاحات أعضاء الشبكة تبادل حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.  
 المشترك. اإلنسان واقترحوا الحلول وامكانية العمل 

قضايا حقوق  لمناقشة  في منظمة مناهضة التعذيب  مع مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا عبر االنترنت لقاء : 2020أبريل  13 .2
، بما فيها تلك المتخذة ضمن مراكز االعتقال والوصول  19ضد كوفيد_المتخذة تدابير الوقائية ال اإلنسان والحماية في غزة في ظل 

 لالستشارة القانونية.  
نيين في الشبكة األورومتوسطية لحقوق  يفلسطين، اسرائيل والفلسطالمعنية بلقاء عبر االنترنت مع مجموعة العمل : 2020مايو  13-14 .3

  في األراضي الفلسطينية المحتلة وضم الضفة الغربية، بالشراكة مع مؤسسات حقوقية أخرى  19كوفيد_تفشي لمناقشة أثر  اإلنسان 
  -يجتمع شهريا-فريق عمل   تشكيلونجح في تتعلق بخطط الضم تصور استراتيجية مناصرة مشتركة   إلى قاء هدف اللواسرائيل وأوروبا.  

 سياسة الضم.  منلتحديد موقف مجموعة العمل 
عدم   مكافحةحول  مشروع إقليمي  ير لمناقشة تطو فدرالية الدولية لحقوق اإلنسان للعبر االنترنت استراتيجي لقاء : 2020يونيو  18 .4

الميزان عن  مركز وتحدث . الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسانمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمنظمات األعضاء في المساواة مع 
 سياسة اإلغالق اإلسرائيلية لغزة واالنهيار الشديد لحقوق اإلنسان الذي تسهله هذه السياسة.التي تفرضها حالة عدم المساواة  
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شبكتها واجراء مبادرات مشتركة تتوافق مع عمل مركز   إلى: دعت مؤسسة التقدمية الدولية مركز الميزان لالنضمام 2020أغسطس  27 .5
 .التمهيدي الميزان وهدف الشبكة هو تشكيل حركة تقدمية. كان هذا اللقاء 

 عة عمل المناصرة" للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان.  : شارك مركز الميزان في اللقاء االفتتاحي عبر االنترنت "لمجمو 2020سبتمبر  16 .6
نظمها  : حضر مركز الميزان اجتماع مناصرة وجلسة تبادل معلومات تتعلق بجريمة الفصل العنصري في فلسطين 2020سبتمبر  28 .7

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
جمعية المحامين من أجل حقوق اإلنسان الفلسطينية  حول المحكمة الجنائية الدولية مع  خبراءلل: عقد مركز الميزان لقاء 2020أكتوبر  6 .8

 مستقلين. خبراءومؤسسة الحق، وحضر اللقاء أيضا  
في مؤتمر عبر االنترنت لمنظمة العفو الدولية عن جرائم الشركات في الشرق األوسط مع  شارك مركز الميزان : 2020أكتوبر  20-22 .9

 خرى.خبير ومؤسسة أ 85
سرائيل والفلسطينيين في الشبكة  إالمعنية بفلسطين،  مجموعة لشارك مركز الميزان في لقاء عبر االنترنت ل: 2020 نوفمبر 16-17 .10

 مع الشركاء في إسرائيل وفلسطين وأوروبيا، وركز اللقاء على المساءلة والعدالة الدولية.  األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
: شارك مركز الميزان في لقاء عبر االنترنت نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان مع مؤسسات دولية ومحلية  2020ديسمبر  3 .11

  حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة.و  ريةالتجا  التعاون ومشاركة المعلومات حول األعمال بشأن وأفراد 

1.2.1.7 

مراسالت أو   3إجراء 
لقاءات مع البعثات  

ة  يالدبلوماس
ول  حالفلسطينية 

 قضايا حقوق اإلنسان 

لقاءات مع   3
البعثات  

الدبلوماسية  
 الفلسطينية 

لقاءات مع   3
البعثات  

الدبلوماسية  
 الفلسطينية 

مجلس   مستجداتحول في جنيف،  ألمم المتحدة لدى ا، البعثة الفلسطينية لقاء مع ديما عصفور ورنا عرابي )جنيف(:   2020يناير  15 •
 راجعة جدول أعمال المجلس والجدول السنوي، وتشيكل عضوية الدولة.، بما في ذلك محقوق اإلنسان 

واألمم   تمثيل وتفاعل الدول ، حول  الفلسطينية لدى األمم المتحدة في جنيف  مبعوثةلقاء مع رنا عرابي، ال)جنيف(:  2020يوليو  21 •
الضم المحتمل وسياسة اإلغالق  للقضايا الفلسطينية في مجلس حقوق اإلنسان، بما في ذلك  غير الحكومية  المتحدة والمؤسسات 

 فردية للحق في الحياة.  وقضاياالمفروضة على قطاع غزة   
حول مستجدات مجلس حقوق   لقاء مع ديما عصفور، المبعوثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة في جنيف، )جنيف(:   2020نوفمبر  23 •

 والسلطة الفلسطينية.اإلنسان 

: تعزيز المناصرة المحلية والدولية لحقوق اإلنسان التي يجريها مركز الميزان والمناصرين والشركاء.1.3 المحدد  هدفال  

 محلية    : إجراء حملة مناصرة1.3.1المخرج 

1.3.1.1 
إجراء لقاءين مواجهة  

 الجمهور
  

+ لقاء  2
مواجهة  
 الجمهور

- 
هاتفية مع األعضاء  ت المراسالالاعتمد مركز الميزان على ، 19تدابير الحماية ضد كوفيد_  بموجبفي ضوء القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة  

تم توجيه قضيتين رئيسيتين للمكلفين  وعليه، فيها القضايا الناشئة عن اإلغالق.  ما بالبارزين في المجتمع لاللتماس في قضايا بارزة تواجه مجتمعهم، 
 بالواجبات بالنيابة عن أعضاء المجتمع: 
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جمع النفايات من األحياء السكنية للمنازل التي تخضع للحجر الصحي في   بخدمات أعضاء المجتمع   من  العديدتتعلق القضية األولى التي أثارها 

نروا لبروتوكوالت  و التي نتجت من حاجة األقضية اللمعاجلة البيئة  نروا ووزارة الصحة وسلطة جودة و تواصل مركز الميزان مع األمخيمات الالجئين.  
سهل هذا التدخل مشاركة اإلرشادات والبروتوكوالت حول جمع   الحجر الصحي.محلية خاصة إلدارة جمع النفايات من المنازل تحت وإرشادات 

وبعد ذلك  لة عن جمع النفايات في مخيمات الالجئين. ؤو السلطات الفلسطينية مع األونروا التي تعتبر مس حددتهاخالل الجائحة كما  وإدارتهاالنفايات 
  سبتمبر، مع أخذ  8بدءا من بوقت قليل، إستكملت األونروا تقديم خدمات الصرف الصحي للمنازل المحجورة في مخيمات الالجئين في قطاع غزة 

المعقمات وأكياس  بمالكيها  وتزويدقاعدة بيانات لهذه المنازل   إلنشاءونروا الصرف الصحي التابعة لأل مكاتب كما تم توجيه كافة االحتياطات الالزمة. 
 القمامة.

 
حيث قامت السلطات بإغالق الطرق بالتراب والحجارة في المناطق التي تخضع  تم إثارة القضية الثانية من أفراد المجتمع في محافظة شمال غزة 

  قد يتسببوالذي  األمطار مياه  نظام تصريف إعاقة إلى من التراب كمية كبيرة   استخدام  من المحتمل أن يؤديكان إلغالق كلي )مناطق حمراء(. 
ل، أزالت البلدية بشكل  خبعد التد و ة لنقل مخاوف السكان. بلدية شمال غز تواصل مركز الميزان مع محافظ  فيضانات في فصل الشتاء.   بحدوث 

.تصريف المياه  نظام   انسدادخطر  لتالفي بكتل خرسانية  تدريجي التراب والحجارة واستبدلتهم    
1.3.1.2 

  حول فيلم  عرض
 حقوق اإلنسان 

عرض فيلم  
 واحد

- 
بشكل واسع عن طريق  ( 2.1.1.2لم يتم عرض فيلم بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن تم نشر الفيلم الذي أنتج حول المزاعات في غزة )نشاط 

  .من مستخدمي تويتر الف اآلحملة على تويتر في اليوم العالمي للمرأة الريفية، حيث وصل إلى 
 : إجراء حملة مناصرة دولية1.3.2المخرج 

1.3.2.1 
إجراء حملة مناصرة  

 دولية 

لمجلس   2+ •
حقوق  

  1اإلنسان، 
للواليات  
  3المتحدة، 
لالتحاد  

األوروبي  

تم إجراء مناصرة  
 دولية 

لتعاون والتنسيق  ا  مستوى زيادة واالستفادة أيضا من أفضل استخدام لتكنولوجيا االتصاالت المتاحة  لالستفادة منالمناصرة الدولية  أنشطة  تم تكييف 
تم تنفيذ ثالث بعثات  رغم الجائحة.  ة يمن الجهات الفاعلة الدوللجمهور واسع التي سهلت الوصول ،  الشريكة واالئتالفات مع منظمات حقوق اإلنسان 

اهتمام المجلس والدول األعضاء حول  لجذب في جنيف خالل فترة التقرير،   45وال 44، 43في دوراته اللمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  
المجتمع المهمشين وسط  على غالبية أعضاء  للشعب الفلسطيني، وأثر اإلغالق اإلسرائيلي المستمر  ية سرائيلاإلتجزئة  ال في سياق  19أثر كوفيد_

 انتشار فيروس كورونا في غزة.  
من  منظمة التعاون الدولي نظمتها الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان و كما شارك مركز الميزان في ثالث حمالت مناصرة مشتركة عبر االنترنت  

 القرار وسط الجائحة. وصناع للوصول إلى الممثلين عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  CIDSEوالتضامن أجل التنمية 
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1.3.2.2 

إجراء بعثتين على  
األقل لمجلس حقوق  

 اإلنسان 
  

والدول  
 األعضاء.  

فعاليات   2+ •
جانبية لألمم  

  4المتحدة، +
عروض/محا 

في  ضرات 
االتحاد  

األوروبي/  
الواليات  
 المتحدة.

تقريرين   •
ومداخلتين  

شفهيتين  
لمجلس  

حقوق  
اإلنسان  
وإحاطة  

واحدة  
لالتحاد  

 األوروبي.

بعثات لمجلس   3
 حقوق اإلنسان 

تم تعليق الدورة نتيجة لتفشي فيروس كورونا وتم   -2020لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، من فبراير حتى مارس  43بعثة للدورة ال •
في   2، 7البند  في إطار 2مداخالت شفهية مشتركة_ 5،  7البند  في إطارتقارير مكتوبة مشتركة   5)  2020استئنافها الحقا في يونيو 

.  مناقشة عاجلة حول انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة بالعنصرية( إطار في، وواحدة  9البند  إطار
http://mezan.org/post/30661 

في إطار  تدخالت شفهية مشتركة   4)تقرير مكتوب مشترك واحد،  2020لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، يوليو  44بعثة للدورة ال •
.  (( 19يد_فتدابير الحماية ضد كو بسبب    التي تم إلغاؤهاكبديل للفعاليات الجانبية ، وندوة واحدة على اإلنترنت ) 7البند 

http://mezan.org/post/30661 
شارك فيها كل من مركز  مشتركة مكتوبة وشفهية تدخالت   9)  2020سبتمبر في جنيف،  لمجلس حقوق اإلنسان 45بعثة للدورة ال •

 http://mezan.org/post/30959 . الميزان والمنظمات الحقوقية الشريكة_الحق، مركز القاهرة والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( 
 

 1.3.2.7ق اإلنسان في النشاط يوجد مزيد من التفاصيل حول التقارير المكتوبة لمجلس حقو 
 1.3.2.8يوجد مزيد من التفاصيل حول التدخالت الشفهية في مجلس حقوق اإلنسان في النشاط 

1.3.2.3 
إجراء بعثة واحدة  

 للواليات المتحدة 
  ألغيت بسبب القيود على السفر نتيجة لتفشي فيروس كورونا. -

1.3.2.4 
بعثات    3إجراء 

األوروبي  لالتحاد 
  والدول األعضاء 

بعثات عبر   3
 االنترنت 

االتحاد   بمشاركة ت تلك اللقاءات حيث تم، تنفيذ بعثات مناصرة وجها لوجه كبديل لنشاط شارك مركزالميزان في ثالث لقاءات مناصرة عبر اإلنترنت 
 وصناع القرار.   الدول األعضاء لالتحاد األوروبي  ممثلي األوروبي و 

 
منظمة   هات، نظماإلنترنت مع مؤسسة مسلك والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  عبر في ندوة تحدث مركز الميزان : 2020نوفمبر  12 •

حول موضوع المساءلة في االنتهاكات ضد  والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان   CIDSE التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن
  36حضر الندوة .  قطاع غزة المحتل" المفروض على  عاما من اإلغالق 13: لعدالة من ا حرمانلابعنوان "الفلسطينيين في قطاع غزة،  

عن  مركز الميزان  تحدث البرلمان األوروبي. من  ، بما في ذلك ، ممثلين عن المجتمع المدنياإلعالم وسائل  منأعضاء عن الدول،  ممثال
 مسيرة العودة الكبرى.   بخصوص أحداث النظام القضائي اإلسرائيلي، بما في ذلك   في التعامل معالمركز  تجربة

سياسة إسرائيل في اإلفالت من   حول ، مغرب لمجلس االتحاد األوروبي/ مجموعة العمل مشرق مركز الميزان  أطلع : 2020ر مبنوف 25 •
بلجيكا، السويد، فرنسا، إسبانيا، ايرلندا، البرتغال، قبرص،  : ممثال عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  13ه حضر لقاء  خالل العقاب

  CIDSEمنظمة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن هذا اللقاء   نظم بلغاريا.فاكيا، لو هولندا، سبورغ،  ملوكسكرواتيا، ليتوانيا، 
 ، وشارك أيضا كل من مؤسسة مسلك والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان 

http://mezan.org/post/30661
http://mezan.org/post/30661
http://mezan.org/post/30959
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  CIDSEمنظمة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن نظمتها شارك مركز الميزان في ندوة عبر اإلنترنت : 2020نوفمبر  26 •
لدى المفوضية األوروبية    التوسع مفاوضاتللجوار و  ةالعام   ةالمدير ، تحدث خاللها المركز مع  والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان 

DG NEARفي ظل اإلغالق والحصار اإلسرائيلي المفروض وضع حقوق اإلنسان في غزة وناقش المستجدات حول ر، ، ميشيل ميل  ،
 ولين الفلسطينيين واإلسرائيليين.  ؤ وتقلص الحيز المتاح للمجتمع المدني من قبل كل من المسخاصة بما يتعلق بالمرضى 

1.3.2.5 
فعاليات   3إجراء 

في  جانبية مشتركة 
 م المتحدة ألما

فعالية جانبية  
 واحدة 

بسبب تعليق  ن لمجلس حقوق اإلنسا 43الدورة ال خالللها مع مؤسسة الحق وشركاء آخرين  ا مخططكان مشتركة  جانبية  تم إلغاء فعالية  •
من ثالثة أجزاء  رنت نتعبر اإلوكبديل لهذا النشاط، عقد الشركاء سلسلة ندوات نتيجة لتفشي فيروس كورونا.  2020مارس  13الدورة في 

عاما من اإلغالق غير   13بعنوان "سياسة العقاب الجماعي في غزة: (  2020يوليو  15في )تحدث مركز الميزان في الندوة الثانية 
لألمم المتحدة   مجلس حقوق اإلنسان وبعد إطالق تقرير المقرر الخاصل 44لدورة الابالتوازي مع ، القانوني وسياسة اإلفالت من العقاب" 

في  سياسة العقاب الجماعي  حول  ، لينك  البروفيسور مايكل  ، 1967المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
 https://www.youtube.com/watch?v=azLDBdrSyKoمن جدول أعمال المجلس.  7البند إطار 

1.3.2.6 

 
عروض   4إجراء 

على األقل في  
البرلمانات األوروبية  
والجامعات وفعاليات  
المجتمع المدني في  

االتحاد  
األوروبي/الواليات  

 المتحدة 

عروض عبر   3
 نترنت اإل

  الذين حضروا اللقاء.  األوروبيثالثة عروض ألعضاء البرلمان   1.3.2.4في النشاط  المشار إليه مركز الميزان خالل النشاط األول  قدم

https://www.youtube.com/watch?v=azLDBdrSyKo
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1.3.2.7 
  نمكتوبي تقديم تقريرين

لمجلس حقوق  
 اإلنسان 

تقارير مكتوبة   7
لمجلس حقوق  

 اإلنسان 

 بعنوان: لمجلس حقوق اإلنسان 43مشتركة للدورة التقارير مكتوبة  5تم تقديم  •
 ;2البند في إطار ،  اإلغالق غير القانوني على غزة وأن يضمن المساءلة" ينهي "على مجلس حقوق اإلنسان أن   .1
 ;9البند في إطار ،  "ترسيخ إسرائيل لنظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني" .2
 ;7البند في إطار  ، مسألة مصداقية لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"(: 2016)  36/ 31تنفيذ والية القرار " .3
 ;7البند في إطار ، تفكيك إسرائيل لفلسطينية القدس من خالل التعليم" " .4
.  3البند  في إطار للتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين الفلسطينيين في مراكز التحقيق اإلسرائيلية"،   المنهجياالستخدام   .5

 :الرابط  جميع التقارير أعاله متاحة على
https://drive.google.com/drive/folders/1steU4EvyB6uSu42sn49l11O5op69iZ6u 

 
  44للدورة الحقوق اإلنسان والمركز الفلسطيني لن تم تقديم تقرير مكتوب مشترك مع مؤسسة الحق، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسا •

  البندفي إطار  "، عقاب الجماعي ك اإلغالق غير القانوني على غزة  إنهاء "على مجلس حقوق اإلنسان من مجلس حقوق اإلنسان، بعنوان: 
7  . 

 http://mezan.org/en/uploads/files/15916863711280.pdf: الرابط  التقرير متاح على
 

  45تم تقديم تقرير مكتوب مشترك مع مؤسسة الحق، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان للدورة ال •
البند  في إطار  ، مع القيود المشددة المفروضة من إسرائيل" ملحوظة للسكن وغير  صالحةغزة: غير  من مجلس حقوق اإلنسان، بعنوان:"

7 . 
  https://www.mezan.org/en/uploads/files/1600157085290.pdf : الرابط  التقرير متاح على

  

https://drive.google.com/drive/folders/1steU4EvyB6uSu42sn49l11O5op69iZ6u
http://mezan.org/en/uploads/files/15916863711280.pdf
https://www.mezan.org/en/uploads/files/1600157085290.pdf
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1.3.2.8 
إجراء مداخلتين  

شفهيتين في مجلس  
 حقوق اإلنسان 

مداخلة   17
شفهية فردية  

 ومشتركة

 
 لمجلس حقوق اإلنسان: 43المداخالت شفهية مشتركة خالل الدورة  5 •

ألقى  ، غير القانوني عن غزة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"  اإلغالقبرفع منظمة غير حكومية   43"طالبت  .1
 http://mezan.org/en/post/23757 . 7البند  في إطارمنظمة غير حكومية   43مركز الميزان البيان بالنيابة عن 

  ، العنصرية المنهجية،انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة بالعنصرية "إنضم مركز الميزان والشركاء إلى مناقشة عاجلة حول  .2
مناقشة عاجلة حول  في إطار مداخلة شفهية مشتركة مع مؤسسة الحق "، ميةالسل المظاهرات همجية الشرطة والعنف ضد 

 http://mezan.org/en/post/23759  . 2020يونيو  18العنصرية، 
البند  في إطار سان  ق اإلن، بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقو "مداخلة شفهية مشتركة تتعلق بقاعدة بيانات األمم المتحدة" .3

 ذhttp://mezan.org/en/post/23756 . 2020يونيو   15مناقشة عامة بتاريخ  -7
، مداخلة شفهية مشتركة مع مركز القاهرة العنصري اإلسرائيلي ومواجهته"الفصل "على المجتمع الدولي االعتراف بنظام  .4

 http://mezan.org/en/post/23758. 2020يونيو  16بتاريخ  9البند  في إطار  لدراسات حقوق اإلنسان
، مداخلة شفهية بالشراكة  "ضمتفكيك جميع المستوطنات ومعارضة أي عملية  إلى  الدعوة"على األمم المتحدة والمجتمع الدولي  .5

 http://mezan.org/en/post/23770. 2020يونيو  17بتاريخ   9البند في إطار  مركز عدالة مع 
 

 اإلنسان:لمجلس حقوق   44مداخالت شفهية مشتركة خالل الدورة ال 4 •
مركز القاهرة لدراسات حقوق  "هذه أصوات الضحايا الفلسطينيين للعقاب الجماعي اإلسرائيلي"، مداخلة شفهية مشتركة مع  .1

مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة.   تفاعلي حوار  -7البند في إطار  اإلنسان 
http://mezan.org/en/post/23779 

هية ألقاها  "تناول مركز الميزان والشركاء سياسة العقاب الجماعي اإلسرائيلي غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني"، مداخلة شف .2
 http://mezan.org/en/post/23774. 2020يوليو  16حوار تفاعلي بتاريخ  -7البند في إطار مركز الميزان 

في  ، مداخلة شفهية مجلس حقوق اإلنسان"ضاء، تخاطب القوات اإلسرائيلية خارج نطاق الق أعدمته "والدة أحمد عريقات، الذي  .3
 http://mezan.org/en/post/23773 . 2020يوليو   17، حوار تفاعلي بتاريخ 7البند إطار 

في  مداخلة شفهية مشتركة مع مركز عدالة    ، في ممارسة الوالية القضائية الجنائية"سياسة إسرائيل في اإلفالت من العقاب " .4
 http://mezan.org/en/post/23778. 2020 يوليو   20بتاريخ  ، حوار تفاعلي7البند إطار 

 
 
 

http://mezan.org/en/post/23757
http://mezan.org/en/post/23759
http://mezan.org/en/post/23756
http://mezan.org/en/post/23758
http://mezan.org/en/post/23770
http://mezan.org/en/post/23779
http://mezan.org/en/post/23774
http://mezan.org/en/post/23773
http://mezan.org/en/post/23778
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 لمجلس حقوق اإلنسان: 45الدورة ال  خاللمداخالت فردية ومشتركة  8 •
، حوار تفاعلي مع  3البند في إطار في غزة"،  مركز الميزان ينبه مجلس حقوق اإلنسان والمقرر الخاص بأزمة المياه والصرف الصحي " .1

.  2020سبتمبر  15، بتاريخ في الحصول على مياه الشرب اآلمنةاإلنسان  ق المعني بحالمقرر الخاص 
https://www.mezan.org/en/uploads/files/1600253696444.pdf 

كة مع مؤسسة الحق،  مداخلة شفهية بالشرا، " يطالب مركز الميزان والشركاء الدول برفع اإلغالق غير القانوني على غزة بشكل فوري" .2
سبتمبر   30مناقشة عامة بتاريخ ، 7البند في إطار ، واالجتماعي القانونيلالرشاد  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ومركز المرأة  

2020 . https://www.mezan.org/en/post/23813 
بالحصول على الرعاية الصحية وسط  بحقوق آالف المرضى في غزة  يطالب المجتمع المدني لمجلس حقوق اإلنسان:  45في الدورة ال " .3

مركز القاهرة لدراسات حقوق  و  (DCIP)الحركة العالمية للدفاع عن األطفال مداخلة شفهية بالشراكة مع مؤسسة الحق، قيود اإلغالق"، 
 http://mezan.org/en/post/23819. 2020 سبتمبر 30، مناقشة عامة بتاريخ 7البند في إطار اإلنسان، 

المشاركة في أنشطة   التجارية ركات الخاصة بالشالتحديث السنوي لقاعدة بيانات األمم المتحدة  يحث المجتمع المدني الدول على دعم  " .4
مداخلة شفهية بالشراكة مع  ، وعمل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان"غير القانوني في األراضي الفلسطينية المحتلة  االستيطان

  ، لحقوق اإلنسان س  منظمة كونيكتا مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي،  مؤسسة الحق، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
الصفة االستشارية في المجلس االجتماعي واالقتصادي  ب  التي ال تتمتعمنظمات  أما عن ال. (ISHR)الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان و 

مركز الدفاع  ، لرعاية األسير وحقوق اإلنسان  مؤسسة الضميرتدعم البيان: مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان،   ولكنلألمم المتحدة 
والمجلس الوطني   القانونية وحقوق اإلنسانمركز القدس للمساعدة ، لحقوق اإلنسان الضمير مؤسسة عن الحريات والحقوق المدنية، 

 http://mezan.org/en/post/23823 . 2020سبتمبر  30بتاريخ  7البند في إطار وذلك  ،(CNCD)لمكافحة التمييز 
في  منظمة،  56، مداخلة شفهية مشتركة مع حقوق اإلنسان"يدعم المجتمع المدني المدافع عن حقوق اإلنسان صالح حموري في مجلس  " .5

 http://mezan.org/en/post/23818  . 2020سبتمبر   30بتاريخ  7البند إطار 
  يرحب مركز الميزان بتقرير األمين العام الذي يتناول الهجمات ضد مركز الميزان والمجتمع المدني الناقدين لسياسات إسرائيل التي تنتهك" .6

، حور تفاعلي بتاريخ  5البند في إطار القانون الدولي"، مداخلة شفهية مشتركة مع مؤسسة الحق ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
 https://www.mezan.org/en/post/23814. 2020 أكتوبر 1

الفصل العنصري    نظام تسليط الضوء على "ينضم المجتمع المدني لمركز الميزان في مطالبة مجلس حقوق اإلنسان باالعتراف و  .7
،  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي و ، مداخلة شفهية مشتركة مع مؤسسة الحق ، " اإلسرائيلي
 https://www.mezan.org/en/post/23815. 2020أكتوبر   1بتاريخ  9البند في إطار 

https://www.mezan.org/en/uploads/files/1600253696444.pdf
https://www.mezan.org/en/post/23813
http://mezan.org/en/post/23819
http://mezan.org/en/post/23823
http://mezan.org/en/post/23818
https://www.mezan.org/en/post/23814
https://www.mezan.org/en/post/23815
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لمجلس حقوق   45، في الدورة 9، بموجب البند فصل العنصري اإلسرائيلي"ينضم مركز الميزان إلى بيان المجتمع المدني حول نظام ال .8
،  مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي ، مؤسسة الحق  اإلنسان"، مداخلة شفهية مشتركة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،

منظمات أخرى ال تتمتع بالصفة  كما دعمت  . اإلنسانالخدمة الدولية لحقوق  و  "شمس" حقوق اإلنسان والديموقراطيةإعالم مركز 
.  الفلسطينية  األهليةمنظمات  الوشبكة   القدس -ةث التطبيقي ابحاأل معهد هذا البيان:   االستشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي

 http://mezan.org/en/post/23824 . 2020أكتوبر  1بتاريخ  9البند في إطار  كانت هذه المداخلة 

1.3.2.9 

 
تقديم إحاطة واحدة  

لهيئات االتحاد  
 األوروبي 

إحاطات عبر   3
 االنترنت 

منظمة  تحدث مركز الميزان في ندوة عبر االنترنت مع مؤسسة مسلك والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، نظمتها : 2020نوفمبر  12 •
موضوع المساءلة في االنتهاكات ضد   حول والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن

ثالثة  الندوة عاما من اإلغالق المفروض على قطاع غزة المحتل". حضر  13عدالة: الفلسطينيين في قطاع غزة، بعنوان "الحرمان من ال
البرلمان األوروبي. تحدث مركز الميزان عن تجربة المركز في التعامل مع النظام القضائي اإلسرائيلي، بما في ذلك  من أعضاء 

 بخصوص أحداث مسيرة العودة الكبرى. 
: أطلع مركز الميزان مجموعة العمل مشرق/مغرب لمجلس االتحاد األوروبي، حول سياسة إسرائيل في اإلفالت من  2020ر مبنوف 25 •

ممثال عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي: بلجيكا، السويد، فرنسا، إسبانيا، ايرلندا، البرتغال، قبرص،   13العقاب خالل لقاء حضره 
  CIDSEورغ، هولندا، سلوفاكيا، بلغاريا. نظم هذا اللقاء منظمة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن كرواتيا، ليتوانيا، لوكسمب 

 والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان، وشارك أيضا كل من مؤسسة مسلك والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
  CIDSEا منظمة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن : شارك مركز الميزان في ندوة عبر اإلنترنت نظمته2020نوفمبر  26 •

والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان، تحدث خاللها المركز مع المديرة العامة للجوار ومفاوضات التوسع لدى المفوضية األوروبية  
DG NEAR صار اإلسرائيلي المفروض،  ، ميشيل ميلر، وناقش المستجدات حول وضع حقوق اإلنسان في غزة في ظل اإلغالق والح

 ولين الفلسطينيين واإلسرائيليين.سؤ خاصة بما يتعلق بالمرضى وتقلص الحيز المتاح للمجتمع المدني من قبل كل من الم
 

  

http://mezan.org/en/post/23824
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 حقوق اإلنسان  برنامج تعزيز  .2

 

 خاصة قطاع غزة ،المحتلةعزيز حقوق اإلنسان والديموقراطية في األراضي الفلسطينية ت المساهمة في  :العام الهدف

رقم  
 المرجع 

 األنشطة المخطط لها 
المؤشرات/   

األهداف  
 المخطط لها 

األهداف  
 المحققة 

  األنشطة المنفذة 

المساهمة في تعليم ونشر المعرفة حول حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة : 2.1 المحدد  الهدف  

حقوق اإلنسان المتعلقة بنشر الموارد، المعلومات والمعرفة :  2.1.1المخرج   

2.1.1.1 
 50اضافة ما ال يقل عن 

مطبوعة و مرجع لمكتبة  
  المركز

مطبوعة   50+
 جديدة 

  98إضافة 
 ة مطبوعة جديد

كما   ماجستير مهداة إلى المكتبة خالل فترة التقرير. كتابا/ مجلة ورسالة   20كتابا ومجلة دورية إلى مكتبة المركز، باإلضافة إلى  98تم شراء وإضافة 
 كتاب.   1,600من خدمات المكتبة وتم استعارة  من طالب المدارس، الباحثين والمحامين  697استفاد 

2.1.1.2 

انتاج فيلم قصير حول  
قضايا حقوق االنسان  

والقانون الدولي االنساني  
)مع ترجمته الى اللغة  

 نجليزية(اإل

قصير  فيلم 
 واحد

تم انتاج فيلم  
  9واحدة و

فيديوهات  
 قصيرة 

  http://mezan.org/post/30978تم انتاج فيلم قصير واحد عن المزارعات في غزة وإطالقه في اليوم العالمي للمرأة الريفية.
  افحة فيروس كورونا.  كاتخاذها لم  الواجبلرفع الوعي حول اجراءات الحماية فيديوهات قصيرة )مع لغة اإلشارة(   9تم انتاج باإلضافة إلى ذلك، 

https://www.facebook.com/MezanCenter/videos/775798539837005/  

2.1.1.3 

تقارير قصيرة   3اصدار 
وورقتي حقائق حول قضايا  

حقوق االنسان )من  
ضمنها الحقوق  

االقتصادية واالجتماعية  
والثقافية باللغتين العربية  

 نجليزية(.واإل

تقارير   3
 وورقتي حقائق 

  4تقارير و 5
 أوراق حقائق 

.  الفلسطينيين بحقهم في التعليم العاليتقرير حول أثر تدهور األوضاع االقتصادية في قطاع غزة على تمتع  .1
http://mezan.org/post/29837 

التقرير ، حيث يفحص الماليةالمعوقات التعليم العالي في ظل  ومؤسسات التعليم العالي خاصة ظروف الطلبة  واقع يلقي التقرير الضوء على 
المقابالت مع المسؤولين والمختصين في المجال، إلى جانب تحليل البيانات ، و الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي اإلحصاءات

 في قطاع غزة.   الجامعات الحكومية، والعامة والخاصةالتي تمت مشاركتها مع مركز الميزان من قبل واألرقام 

   http://mezan.org/post/29915 بير عبر شبكات التواصل االجتماعي.تقرير حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتع  .2

http://mezan.org/post/30978
https://www.facebook.com/MezanCenter/videos/775798539837005/
http://mezan.org/post/29837
http://mezan.org/post/29915
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ويتناول انتهاكات السلطات الفلسطينية  ، القيود على حرية التعبيربشأن يحدد التقرير الضوابط القانونية في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية  
في  منصات االنترنت على مدار الخمس سنوات الماضية  من خالللحق في حرية التعبير لواإلسرائيلية واألطراف األخرى ذات الصلة، 

 األراضي الفلسطينية المحتلة.  

 http://mezan.org/post/30905. 2019تقرير حول واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة في عام  .3
، التعليم، االقتصاد،  يفصل التقرير أثر االغالق اإلسرائيلي واالنقسام الداخلي الفلسطيني على القطاع الصحي، اإلسكان، األمن الغذائي 

مركز الميزان مع   التي تدعم نتائج التقرير على المعلومات والمقابالت التي أجراها  الحقائق واألرقاماستندت البطالة والكهرباء في قطاع غزة. 
 حصاء الفلسطيني والبنك الدولي.، الجهاز المركزي لإلة وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الزارعة، وزارة اإلسكان واألشغال العامولين من: ؤ مس

 http://mezan.org/post/30997تقرير حول تعذيب وإساءة معاملة األطفال الفارين من الكارثة اإلنسانية في قطاع غزة.  .4
التي يعيشونها  لهرب من الظروف الكارثية  الذين يحاولون ا للتعذيب وسوء المعاملة ضد األطفال المقلق يبحث التقرير في االستخدام المنهجي

يركز   حياة كريمة.لوفرصة إلى الخارج من القطاع بحثا عن أوضاع معيشية أفضل عن طريق محاولة اجتياز السياج الفاصل في قطاع غزة 
 . 2019-2015الفاصل إلى إسرائيل في الفترة ما بين طفال حاولوا اجتياز السياج  91، خاصة هؤالء األطفالل اسرائيل اعتقال التقرير على 

 http://mezan.org/post/30458 . ي غزة في ظل جائحة كورونا فالبلديات   اجهالتحديات التي تو تقرير حول   .5
في قطاع غزة لفحص  هيئة محلية  25لجمع المعلومات من  والمقابالت( في جمع البيانات )المسح الشامل مباشرة استخدم التقرير طرق 

خدمات  لتكثيف وتحسين الجديدة   والمطالبالقطاع في ظل أزمة التمويل التي تواجهها البلديات، جميع أنحاء في الخدمات المقدمة مستوى  
 خطر تفشي فيروس كورونا.  لمكافحة معينة 

 http://mezan.org/post/30976 الفالحات في قطاع غزة.ورقة حقائق حول واقع  .6
تردي األوضاع  والتي من بينها التي يواجهنها والتحديات المتزايدة  ، الهام الذي تلعبه النساء في التنمية الريفيةر تسلط الورقة الضوء على الدو 

  بالتحركالمكلفين بالواجبات من الفلسطينيين والمجتمع الدولي وتطالب بعدد من التوصيات م الورقة  تتخت  الفقر.  ة ارتفاع نسببسبب  المعيشية
 .  العاجل

  التخلص من نفايات الحجر الصحي الصلبة والسائلة في ظل جائحة كورونا في قطاع غزة.ورقة حقائق حول   .7
http://mezan.org/post/30550 

http://mezan.org/post/30905
http://mezan.org/post/30997
http://mezan.org/post/30458
http://mezan.org/post/30976
http://mezan.org/post/30550
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، وتقدم  مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة منتفحص الورقة المخاطر الصحية الناجمة عن المعالجة غير السليمة المحتملة للنفايات الناتجة 
 اآلليات المتخذة لمعالجتها.  التي تديرها السلطات المحلية و في مراكز الحجر الحجم الحالي للنفايات الصلبة والسائلة حول معلومات 

 http://mezan.org/post/30921 ورقة حقائق حول واقع عمال المياومة في ظل تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة. .8
لكبح   2020في أغسطس   الذي فرض، خاصة في ظل اإلغالق في غزة تسلط الورقة الضوء على أثر جائحة كورونا على عمال المياومة 

وأثار أزمة   سبل العيشحصولهم على عرقل األمر الذي الناس على التزام منازلهم، جبر فرض اإلغالق ومنع التجول انتشار الفيروس. 
 هذه الظروف غير المسبوقة.   مواجهةالتي من شأنها تعزيز صمودهم في  قدم الورقة عددا من التوصيات تاقتصادية.  

 http://mezan.org/post/30845 ورقة حقائق حول أزمة انقطاع مياه الشرب في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة.  .9
والتي  عاما واإلجراءات العقابية األخيرة،  14في قطاع غزة نتيجة لإلغالق اإلسرائيلي المفروض منذ األوضاع المعيشية المتدهورة تتناول الورقة  

تسلط ورقة  باإلضافة إلى ذلك،  ة، خاصة المياه والصرف الصحي.  خدمات البلدي  فيرتو ، وتداعياتها في  من أهمها منع دخول الوقود إلى القطاع 
وسط  مياه البلدية لقطع تالم االمدادلتعويض المنخفض من الوصول إلى مصادر بديلة للمياه ذات الدخل   األسرمعاناة الحقائق هذه الضوء على 

 المشاكل المادية لهذه األسر.  والذي زاد من تفاقم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، غزة قطاع  اإلغالق الكامل المفروض على  

2.1.1.4 
تصميم وطباعة ملصقين  

)بوسترين( عن قضايا  
  وموارد حقوق االنسان  

 تفشي فيروس كورونا.نتيجة لإلغاء نشاط المسابقة الفنية بسبب  خالل فترة التقرير م يتم طباعة الملصقات ل - ملصقين 

2.1.1.5 

كتيبات،   4تصميم و نشر 
ومنشورات   رسوم بيانية 

نسان  عن حقوق اإل
 نساني والقانون الدولي اإل

كتيبات،   4+
  رسوم بيانية 
 ومنشورات 

رسوم   12
 بيانية 

حول االجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي وسط اإلغالق التام في سبتمبر   رسمة بيانية 12تم انتاج 
2020 . 

http://mezan.org/post/30921
http://mezan.org/post/30845


 

 

   ( 2020ديسمبر    – التقرير السنوي )يناير          – مركز الميزان لحقوق اإلنسان       
 

31 
 

2.1.1.6 

  100إضافة أكثر من 
منشور جديد حول حقوق  

نسان على وسائل  اإل
التواصل االجتماعي  

المتاحة )المواقع  
الفيس بوك،   ، اإللكترونية 

يوتيوب( باللغتين   ر،تويت
 العربية واالنجليزية.

 منشور 120+ منشور 100+

منصات  ، باإلضافة إلى باللغتين العربية واإلنجليزية على موقع المركز)بيانات صحفية، تقارير، رسائل، مناشدات( منشورا   120أكثر من  نشرتم 
 .2020التواصل االجتماعي في النصف الثاني من العام 

 . 2020مستخدم موقع المركز باللغتين العربية واإلنجليزية في العام  95,000أكثر من زار  -
 3,300تغريدة مع أكثر من  6,000، وبلغت التغريدات على تويتر بع متا  9,000تجاوز عدد متابعي صفحة المركز على الفيسبوك  -

  .2020متابع في نهاية العام 

2.1.1.7 
ظهور   12إجراء أكثر من 

على المحطات  عالمي ) إ 
 (ة المرئيو  ية اإلذاع 

ظهور   12+
 إعالمي

ظهور   190+
 إعالمي

  4المحطات اإلذاعية،    عبر  4أفالم قصيرة/وثائقية،    خالل  2المحلية،    زالتلفا  محطات  عبر  18ظهورا إعالميا )   28أجرى المدير العام للمركز   •
والسيما أثرها على    لمناقشة اإلغالق اإلسرائيلي، القيود على حرية الحركةإخبارية أو منصات إعالمية دولية(    صحفمع صحفيين يكتبون في  

 في وسط تفشي فيروس كورونا، المساءلة واالنتخابات.  والقطاع الصحي  المرضى ذوي اإلحاالت الطبية
المحطات    عبرمقابلة    23من بينها سكاي نيوز،    المحلية  محطات التلفازعلى    39ظهورا إعالميا )   80الميزان أكثر من    أجرى مدير برامج مركز •

 .(وأسوشيتد برس من بينها هآرتس   مقابلة مع صحفيين يكتبون في صحف إخبارية  20اإلذاعية، 
صحفيين يكتبون في صحف    ع م  16المحطات اإلذاعية،    عبر  12المحلية،  محطات التلفاز    عبر  12ظهورا إعالميا )   42أجرى باحثو المركز   •

جمع  مواضيع تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في غزة، من بينها أزمة انقطاع الماء والكهرباء،  لمناقشة  إخبارية محلية(  ومواقع  
 واإلغالقات المتكررة.  ومعاناة عمال المياومة في ظل تفشي فيروس كورونا النفايات السكنية، 

مع صحفيين يكتبون في صحف    5عبر المحطات اإلذاعية،    19المحلية،  محطات التلفاز  عبر    20ظهورا إعالميا )   54أجرى محامو المركز   •
  منظور قانوني ومناقشة تدخالت المركز القانونية.لتقديم ومواقع إخبارية(  

 راضي المحتلة محليا ودوليا )باللغة العربية واإلنجليزية(نساني واالنتهاكات في األ نسان والقانون الدولي اإل نشر معلومات عن القانون الدولي لحقوق اإل :  2.1.2المخرج 

2.1.2.1 

  50اصدار ما ال يقل عن 
،  بيان صحفي، رسائل 

مناشدات وتصريحات  
حول انتهاكات حقوق  

والقانون الدولي  نسان اإل
نساني )باللغتين العربية  اإل

 واالنجليزية(

بيان   50+
صحفي،  
رسائل،  

مناشدات  
 وتصريحات 

بيان   96
صحفي،  
رسائل،  

مناشدات  
 وتصريحات 

ألكثر من  على االنترنت وارسالها عبر القائمة البريدية للمركز تصريح/مناشدة مشتركة  16بيان صحفي باللغتين العربية واإلنجليزية و 80تم نشر 
التي  تناولت البيانات الصحفية انتهاكات حقوق اإلنسان مؤسسات إعالمية ومؤسسات غير حكومية. ، بما فيها بعثات دبلوماسية، جهة اتصال  700

 اإلسرائيلية والجهات الفلسطينية.  السلطات ترتكبها
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2.1.2.2   
تقرير شهري    12إصدار 

إحصائي حول االنتهاكات  
 اإلسرائيلية 

تقرير   12
 شهري 

تقرير   12
شهري  
 إحصائي 

، بما  في قطاع غزةلقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  ل حول انتهاكات السلطات اإلسرائيلية   شهري  تقرير احصائي 12تم نشر 
 http://mezan.org/post/29914برا وبحرا. في ذلك في المناطق مقيدة الوصول 

 
بما يتماشى مع آلية الرصد واإلبالغ المنشأة بموجب قرار األمم المتحدة  ضد األطفال    يمةحول االنتهاكات الجس تقرير احصائي شهري   12تم نشر 

 http://mezan.org/post/29917 بشأن األطفال والنزاع المسلح.  1612رقم 

2.1.2.3 

 
إصدار تقرير نصف  

سنوي وتقرير سنوي عن  
 االنتهاكات اإلسرائيلية 

تقرير نصف  
سنوي وتقرير  

 سنوي 

تقارير   4
نصف سنوية،  

تقارير   4
  3سنوية و
  تقارير

  مواضيعية 
 خاصة 

 :تقارير دورية 
 

 :  2020يوليو 
  . 2020في قطاع غزة في عام حول انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  تقرير نصف سنوي  •

http://www.mezan.org/post/30614 
  . 2020في العام حول االنتهاكات اإلسرائيلية في الجزء البري من المناطق مقيدة الوصول )المنطقة العازلة(  تقرير نصف سنوي  •

http://www.mezan.org/post/30588 
  . 2020في العام وصول االنتهاكات اإلسرائيلية في الجزء البحري من المناطق مقيدة التقرير نصف سنوي حول   •

http://www.mezan.org/post/30584 
بما يتماشى مع آلية الرصد واإلبالغ المنشأة   2020تقرير نصف سنوي حول االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في قطاع غزة في العام  •

 http://www.mezan.org/post/30583. 1612بموجب قرار األمم المتحدة رقم 
 

 :2020يناير 

.  2019تقرير سنوي حول انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في قطاع غزة في عام  •
http://mezan.org/post/29858 

.  2019نطقة العازلة( في العام تقرير سنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في الجزء البري من المناطق مقيدة الوصول )الم  •
http://mezan.org/post/29781 

.  2019تقرير سنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في الجزء البحري من المناطق مقيدة الوصول في العام  •
ost/29765http://mezan.org/p 

http://mezan.org/post/29914
http://mezan.org/post/29917
http://www.mezan.org/post/30614
http://www.mezan.org/post/30588
http://www.mezan.org/post/30584
http://www.mezan.org/post/30583
http://mezan.org/post/29858
http://mezan.org/post/29781
http://mezan.org/post/29765
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بما يتماشى مع آلية الرصد واإلبالغ المنشأة بموجب   2019تقرير سنوي حول االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في قطاع غزة في العام  •
 http://mezan.org/post/29764. 1612قرار األمم المتحدة رقم 

 
 تقارير خاصة:

 
 في غزة.الهجمات المتكررة على قطاع الصحة حصانة مزمنة:  •

لست حاالت    في التقرير  تحديثا، LPHRحامون فلسطينيون من أجل حقوق اإلنسان وم  الدولية  MAPيقدم كل من مركز الميزان، مؤسسة  
في توفير مساءلة  كيف فشلت التحقيقات العسكرية اإلسرائيلية الضوء على  ا طو يسل، كما 2014في عام لالنتهاكات ضد القطاع الصحي  رمزية 

 http://mezan.org/post/30301   العدالة للضحايا. تحقيق ضد مرتكبي الجرائم و قانونية  

 عامين من مسيرات العودة الكبرى. •
  . 2018مارس  30المشاركين في المسيرات في قطاع غزة منذ  ينيينتجاه المتظاهرين الفلسط يفحص التقرير سلوك قوات االحتالل اإلسرائيلي  

http://mezan.org/post/30165 

 العودة الكبرى.  اتمسير  فيالهجمات على األطفال  •
  . ذكرى مرور عامين على انطالقها في  انتهاكات قوات اإلحتالل اإلسرائيلي ضد األطفال في سياق مسيرات العودة الكبرى يتناول التقرير 

http://mezan.org/post/30175 

2.1.2.4 

أوراق موقف   3إصدار 
بشأن أنماط االنتهاكات  

تي تؤثر على  والسياسات ال
حقوق األنسان والقانون  

 الدولي اإلنساني.

 2 أوراق موقف  3

  حقهم في الصحة.فيما يتعلق بفي قطاع غزة  توفير الخدمات لألشخاص في مراكز الحجر الصحي ضرورة أصدر مركز الميزان ورقة موقف تناقش 
نقص  ، وأن  اهتمام السلطات  مركزفي يجب أن تكون  واألسرتؤكد على أن كرامة األشخاص تضمنت الورقة عددا من التوصيات للسلطات المعنية 

 http://mezan.org/post/30190ال يبرر التمييز واإلهمال. للوزارات إلدارة هذه األزمة الموارد المتاحة  
 

. 2020في نوفمبر   فلسطينية  مؤسسة حقوقية 14بالشراكة مع استقالل القضاء ر مركز الميزان ورقة موقف حول أصد
http://www.mezan.org/post/30729 

2.1.2.5 
تقرير شهري    12إصدار 

إحصائي حول انتهاكات  
 السلطات المحلية 

تقرير   12
 شهري 

تقرير   12
شهري  
 إحصائي 

 http://mezan.org/post/30478. في قطاع غزة  ةفلسطيني جهات  التي ترتكبهاالعنف الموثقة  حوادث حول تقرير إحصائي شهري   12تم نشر 

http://mezan.org/post/29764
http://mezan.org/post/30301
http://mezan.org/post/30165
http://mezan.org/post/30175
http://mezan.org/post/30190
http://www.mezan.org/post/30729
http://mezan.org/post/30478
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2.1.2.6 

إصدار تقرير نصف  
سنوي و تقرير سنوي حول  

انتهاكات السلطات  
 المحلية.

إصدار تقرير  
نصف سنوي  
 و تقرير سنوي 

تقرير نصف  
سنوي و تقرير  

 سنوي 

  . 2019قبل الجهات الفلسطينية، من بينها السلطات المحلية في غزة في عام المرتكبة من   حوادث العنف حولتقرير سنوي : 2020يناير 
http://mezan.org/post/29809 

 
.  2020م تقرير نصف سنوي حول حوادث العنف المرتكبة من قبل الجهات الفلسطينية، من بينها السلطات المحلية في غزة في عا : 2020يوليو 

http://www.mezan.org/post/30600  
 رفع الوعي بحقوق اإلنسان على مستوى المجتمع المحلي واألطراف الفاعلة وصانعي القرار  : 2.2 المحدد  الهدف

 رفع نسبة الوعي بثقافة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني : 2.2.1المخرج 

2.2.1.1 

  6تنفيذ دورة تدريبة )مدتها 
شهور( لما ال يقل عن  

%  50محامي. )منهم  25
 إناث(

 محامي 25+
محامي   32

  16)من بينهم 
 محامية(

  التدريبغطى برنامج  . 2020محامية، في الفترة ما بين يوليو إلى ديسمبر  16، من بينهم امحامي 32ساعة ل 150م تنفيذ دورة تدريبية مدتها ت
خبراء قانون  قدمها ي،  القانون الدولي اإلنسانالدولية،   واالتفاقيات ، من بينها القانون الفلسطيني، حقوق اإلنسان مجموعة من المواضيع المتخصصة

ومواضيع  خبرات متنوعة والتي أضافت إلى التدريب ن وخبراء قانون عرب من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ومحكمة االستئناف التونسية، يو فلسطين
  http://mezan.org/post/31181ألول مرة خالل التدريب. تم تقديمها جديدة ومتخصصة 

  

2.2.1.2 

دورات تدريبية   7تنفيذ 
شخص، من بينهم   150ل

من طالب   25دورتين ل
من برنامج   الجامعات

"تعليم األقران". )منهم  
 اناث(.% 50

مستفيد   150+
  25)من بينهم 

من طالب  
الجامعات على  

 مجموعات( 7

مستفيد   214
)من بينهم  

108 
 مستفيدة(

 :مستفيدة(108 بينهم من  مستفيدا )  214دورات تدريبية ل 9نفذ مركز الميزان 
باإلضافة إلى مهارات إدارة الحوار في   اإلنساني لحقوق اإلنسان والقانون الدولي  تدريبين حول المبادئ األساسية  : 2020فبراير  9-17 •

،  الجامعة اإلسالمية طالب من جامعة األزهر،    كانواالطالب المشاركون في التدريب ن. الجلسات لطالب الجامعات من برنامح تعليم األقرا
 جامعة األقصى، جامعة فلسطين وجامعة اإلسراء.  

 حقوق اإلنسان والحق في حرية الرأي والتعبير" لمجموعة من النشطاء.تدريب بعنوان "مقدمة في : 2020يونيو  7-9 •
 الجامعات.   لخرجي تدريب حول حقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني وآليات الرصد والتوثيق  : 2020يونيو  15-17 •
التغريد للثقافية   جمعيةمن لمهنيين   والتوثيقتدريب حول حقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني وآليات الرصد : 2020يونيو  15-17 •

 والتنمية.
استهدف التدريب محامين وخريجي  وآليات الرصد والتوثيق.  تدريب حول حقوق اإلنسان، القانون الدولي : 2020يوليو  1 - يونيو 29 •

  http://mezan.org/post/30586 جامعات.
صحفيين ونشطاء التواصل االجتماعي.  واستهدفت عقدت عبر تطبيق الزوم  أيام 10دورة تدريبية لمدة : 2020ديسمبر  16 -نوفمبر 18 •

 http://mezan.org/post/31203استمرت كل دورة لثالث ساعات. 

http://mezan.org/post/29809
http://www.mezan.org/post/30600
http://mezan.org/post/31181
http://mezan.org/post/30586
http://mezan.org/post/31203
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محاميا وخريجا   27واستهدفت تدريب حول حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني عقدت عبر تطبيق الزوم : 2020ديسمبر  27-31 •
 org/post/31253http://mezan.. إناث(  10)منهم 

2.2.1.3 

االشراف على ما ال يقل  
جلسة توعية   20عن 

ينفذها طالب برنامج تعليم  
األقران )أنظر النشاط  

طالب    300( ل2.2.1.2
من زمالئهم في الجامعات  

 % اناث(50المحلية ) 

طالب   300+
 جامعات 

من  308
طالب  

الجامعات )من  
  163بينهم 

 طالبة(

،  ةطالب  163)  308ورشة توعوية ل 110 ىأجرى طالب الجامعات الذين أنهوا بنجاح المرحلة األولالمرحلة الثانية من برنامج تعليم األقران:  خالل
الحقوق االقتصادية  تضمنت مواضيع الجلسات: حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، .  طالب( من زمالئهم في الجامعات المحلية  145

 لحماية حقوق اإلنسان.  واآلليات الدولية   ، سيادة القانون واالجتماعية والثقافية، الديموقراطية 

2.2.1.4 

ورشات عمل   10عقد 
حول قضايا ومهارات  

حقوق اإلنسان والقانون  
الدولي االنساني )مع  

لتركيز على الحقوق  ا
االجتماعية واالقتصادية  

والثقافية( للفئات المهمشة  
ومؤسسات المجتمع  
المدني والصحفيين  

ونشطاء مواقع التواصل  
شخص   20االجتماعي ) 

  50في كل ورشة، %
 إناث(.

 مشارك 200+
  

 
مشارك  403

) من بينهم  
 مشاركة(  251

 مستفيدة(: 251مستفيدا )من بينهم  403ورشة عمل ل 18نفذ مركز الميزان 
سلطة االحتالل تجاه  وواجبات وقهم حول حقمن محافظة شمال غزة مزارعات(  5مزارعا )من بينهم   25توعوية ل ة ورش: 2020يناير  12 •

حول خدمات إعادة التأهيل   مختص نفسيمن كما أنهم تلقوا المشورة  المتاحة.القانونية وسبل االنتصاف   النزاع حاالتفي المدنيين 
 .اعتقالهم  أثناءالمتاحة للصدمات التي تعرضوا لها 

 مجموعة من النساء.ستهدفت اورشة عمل تدريبية حول حقوق األطفال :  2020فبراير  20 •
 األهالي.ورشة عمل تدريبية حول التنمر استهدفت :  2020فبراير  24 •
وحرية التعبير في سياق  في الملكية الفكرية حول حقوقهم نساء(   6كاتبا )من بينهم  12لورشة عمل عبر تطبيق الزوم  : 2020أبريل  12 •

 والنشر.   وقانون المطبوعاتقانون الجرائم االلكترونية الفلسطيني  
في  حول القيود على الحريات األساسية  عاملة في المؤسسات الفلسطينية القاعدية  12ل  : ورشة عمل عبر تطبيق الزوم2020أبريل  21 •

 استجابة لتفشي فيروس كورونا. المفروضة  سياق حالة الطوارئ 
ورشة عمل حول حقوق اإلنسان وكتابة البيانات الصحفية في القضايا ذات الصلة لطلبة الطب في قطاع غزة والضفة  : 2020أبريل  21 •

 الغربية.
في ظل انتشار  جمعية الوداد حول الحق في الصحة من موظفي ومتطوعي   15ورشة عمل عبر تطبيق الزوم ل: 2020أبريل  23 •

 فيروس كورونا وحالة الطوارئ.
حقوق األشخاص ذوي  نساء( حول  3من موظفي جمعية جباليا للتأهيل )من بينهم  10ورشة عمل عبر تطبيق الزوم ل: 2020أبريل  29 •

 .بشكل مؤقت في مراكز الحجر الصحي  المقيمينأولئك   هم بما فيفي ظل حالة الطارئ المفروضة، اإلعاقة 

http://mezan.org/post/31253
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، من بينهم محامين ومدافعين عن حقوق اإلنسان  مشاركة 18مشاركا و 32لورشة عمل تفاعلية عبر تطبيق الزوم : 2020أبريل  30 •
 وطالب جامعات.

 كاتبة شابة.   18عقدت في جباليا لرية ورشة عمل توعوية حول الحق في الملكية الفك:  2020يونيو  9 •
 من خانيونس.  لقاء عام حول المساءلة الدولية حضره شخصيات عامة بارزة  : 2020يونيو  9 •
في بيت حانون    ت، عقدمزارعة في المجتمعات الريفية حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة  15ورشة عمل ل: 2020يونيو  16 •

 في محافظة شمال غزة.
في   والتطويرالجمعية الشرقية للزراعة المدنيين في النزاعات المسلحة عقدت في   ايةحول حممزارعة  20ورشة عمل ل: 2020يونيو  17 •

 عبسان، خانيونس.
  http://mezan.org/post/30585 مرأة في رفح.إ 15عقد مركز الميزان ورشة عمل حول العنف ضد النساء ل: 2020يوليو  1 •
نساء   9استهدفت الورشة عقد مركز الميزان جلسة استمرت لمدة ساعتين حول حقوق األطفال خالل جائحة كورونا. : 2020نوفمبر  5 •

 .  بالتنسيق مع مركز القطان للطفل وعقدت عبر تطبيق الزوم 
من انتهاكات حقوق اإلنسان  حول حماية وإعادة تأهيل الضحايا المزارعين ورشتي عمل  عقد مركز الميزان : 2020نوفمبر  16و 11 •

استهدفت الورشة مهنيين من منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق مقيدة الوصول.  والقانون الدولي اإلنساني في غزة. 
http://mezan.org/post/31176 

من النساء حول القانون الدولي اإلنساني وحماية النساء.   20عقد مركز الميزان ورشة عمل ل: 2020ديسمبر  31 •
http://mezan.org/post/31254    

2.2.1.5 

جلسة توعوية   30إجراء 
حول قضايا حقوق  

اإلنسان لطالب المدارس  
طالب في كل    20) 

 إناث(.  50ورشة، %
 

طالب   600+
 مدرسي

 طفال  61
لألطفال بعد منتصف شهر  توعوية لم يتم إجراء أي جلسات  وثالث معلمين. طالبة(   29طالبا )من بينهم  61تم إجراء محاضرتين توعويتين فقط ل

 بالمدراس وال بمقر المركز نتيجة لتفشي فيروس كورونا. 2020مارس 

http://mezan.org/post/30585
http://mezan.org/post/31176
http://mezan.org/post/31254
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2.2.1.6 

تنظيم مسابقة فنية لطالب  
المدارس حول حقوق  

اإلنسان )حقوق الطفل  
على وجه الخصوص(،  

طالب   3000بمشاركة 
 مدرسي.   

 
مسابقة فنية  

طالب   3000) 
 مدرسي( 

  

فيروس كورونا.   تفشي  بسبب نتيجة لحظر التجمعات الكبيرة في غزة ألغي النشاط  -  

2.2.1.7 

إجراء ورشة عمل ليوم  
لقانونيين وقضاة  واحد 

ونشطاء حقوق اإلنسان  
لبحث القراءة القانونية  

للتشريعات )المنفذة في  
( و  1.1.2.6نشاط 

بحضور ممثلي المؤسسات  
غير الحكومية ومؤسسات  
المجتمع المدني والمعنيين  

منهم   50مشارك، % 25) 
 نساء(.

 مشارك 28 مشارك 25+

العقوبات  حول  2019للعام  3للقانون الفلسطيني رقم  المراجعة التشريعية للمركز ورشة عمل لمناقشة  2020أغسطس   12 بتاريخمركز الميزان  نفذ
شخصا من بينهم قانونيين، ممثلين عن المجتمع المدني ومعنيين آخرين.   28بمشاركة البديلة   والتدابير

https://www.mezan.org/post/30728 
رئيس مجلس القضاء األعلى والنائب العام في  ، ومتابعة لذلك، نقل الميزان استنتاجات وتوصيات ورشة العمل إلى األمين العام للمجلس التشريعي

 غزة.

2.2.1.8 

إصدار ورقتي عمل على 
ليتم عرضها في األقل 

ورشات عمل يحضرها ممثلي  
المؤسسات غير الحكومية  

ومؤسسات المجتمع المدني 
تناقش قضايا حقوق االنسان  

المختلفة مع التركيز على  
الحقوق االقتصادية  
 واالجتماعية والثقافية

أوراق   2+
 عمل

أوراق   2+
 عمل

من بينها  ورقة عمل حول كيف يشكل الرش الجوي لمبيدات األعشاب في قطاع غزة انتهاكا لحقوق اإلنسان،   2020رض مركز الميزان في فبراير ع
 العمل الصحي. لجان اتحاد خالل ورشة عمل نظمها الحق في الصحة، 

 
ة خالل مؤتمر عقد في غزة نظمته شبكة المنظمات األهلية  ورقة حول الحق في التعليم في قطاع غز   2020عرض مركز الميزان في مارس 

أشكال االنتهاكات  ، كما ركز على المعاهدات الدوليةالحق في التعليم كما نصت عليه ناقش مركز الميزان باختصار الفلسطينية واليونسيف.  
 قطاع غزة.والتحديات التي تعيق الحق في التعليم في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة 

https://www.mezan.org/post/30728
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2.2.1.9 

تنفيذ نشاطات ترفيهية  
لألطفال األكثر عرضة  

للصدمة والمتضررين من  
انتهاكات حقوق اإلنسان  
بحضور أخصائي دعم  

 نفسي و اجتماعي 

 عائلة  60 طفال 30+
تم استخدام الموارد المخصصة للنشاط    وعليهتم إلغاء نشاط المخيم الصيفي لألطفال من المجتمعات المهمشة نتيجة النتشار فيروس كورونا في غزة. 

وطفل يعشيون في  أسرة   60لمساعدة ألعاب ومواد تعليمية و ، معقمات، أدوات تنظيف(كمامات، سالت من المستلزمات الصحية ) في توزيع  
 .  للتخفيف من وطأة الجائحة المجتمعات المهمشة والفقيرة  

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني )مع التركيز على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(بالتشاور وتقديم المساعدة الفنية حول مسائل متعلقة   : 2.2.2المخرج 

2.2.2.1 

عقد ورشتي مساعدة فنية  
مع الممارسين المعنيين  

بقضايا الحقوق  
االقتصادية واالجتماعية  

والثقافية التي تثيرها  
 التقارير و أوراق الحقائق.

ورشتان  
  مساعدة فنية 

 ورشتان 

خالل ورشة  وصول الفلسطينيين للتعليم العالي تقريره حول أثر األوضاع االقتصادية المتردية في قطاع غزة على عرض مركز الميزان نتائج  •
التعليم العالي الحكومية واألهلية  مؤسسات و  التعليم،التربية و وزارة  عنممثلين ، شارك فيها 2020عقدت في غزة في يناير عمل متخصصة 

في قطاع غزة.   2020الذي عقد في مارس تم عرض نتائج التقرير أيضا في مؤتمر الحق في التعليم ولين.  مومأكاديميين   والخاصة، 
http://www.mezan.org/post/29836 

المركز   لعرض نتائج تقرير   ، دولية ومؤسسات  البلديات شارك فيها ممثلين عن ، 2020في مايو ر تطبيق الزوم عقد مركز الميزان ورشة عمل عب •
 http://mezan.org/post/30387(. 32.1.1.. )نشاط التي تواجه بلديات غزة في ظل جائحة كورونا""التحديات حول 

2.2.2.2 

لقاء مائدة مستديرة مع  
المعنيين والجهات الفاعلة  

لمناقشة النظام القضائي /  
 توحيد القضاء الفلسطيني 

 
 
 
 

طاولة مستديرة  
حول النظام  

 القضائي 
 
 
 
 
  

- 
 

 

مؤسسات المجتمع   ، ويجمع2018صالح وحماية القضاء، الذي أسس في عام يشارك مركز الميزان في لقاءات دورية ينظمها التحالف المدني إل 
والضفة الغربية  مبادرة للرقابة االجتماعية على إجراءات المحاكم في غزة  2019من غزة والضفة الغربية. أطلق التحالف في عام  ذات الصلة  المدني

،  2020ة التي أجريت على اجراءات المحاكم في نوفمبر رقابتم نشر نتائج الالقضاء.  صالح وتوحيد إ خطط تهدف إلى  واقتراح  أوجه القصورلتحديد 
 األعلى والمحاكم. ء، مجلس القضا إلى السلطة التشريعية وتم وضع قائمة من التوصيات 

 االحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق االنسان  : 2.2.3المخرج 

http://www.mezan.org/post/29836
http://mezan.org/post/30387
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2.2.3.1 

  5االحتفال بما ال يقل عن 
مناسبات وطنية ودولية  
متعلقة بحقوق االنسان  

)من ضمنها اليوم العالمي  
لحقوق االنسان في العاشر  
من ديسمبر، مرتبط بنشاط  

( من خالل  2.2.1.6
تفعيل دور مواقع التواصل  

االجتماعي )صفحات  
الفيس بوك والمجموعات  

 والتغريدات(

 
 .مناسبات 5+
  مساهمات  5+

لمواقع  
التواصل  

 .االجتماعي

 
تم عمل  

مدونة، مقال،  
حملتين على  

معرض  تويتر، 
فيديو،  صور، 

ورقتي حقائق،  
   بيان صحفي

عمل  ، تم فيها الدولية والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان MAP، مؤسسة مع مؤسسة الحق  ارفعوا الحصار(  -2020)غزة حملة مشتركة  •
 عاما من اإلغالق غير القانوني. 13إلثارة القضايا الناشئة عن وحملة تغريدات على تويتر  مدونة 

المحكمة  ، طالبت فيها المؤسسات حملة مشتركة على تويتر مع مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الضمير •
 ضمن والية المحكمة.باالعتراف باألراضي الفلسطينية المحتلة  جنائية الدولية ال

حول أثرالرش الجوي   2020في يوم األرض في أبريل كتب مركز الميزان مقاال نشر على موقع الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان  •
 على المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول.لمبيدات األعشاب على طول السياج الفاصل 

 

على موقع المركز يعرض صورا لنساء   ، معرضا للصور2020أكتوبر  15بتاريخ في اليوم العالمي للمرأة الريفية نشر مركز الميزان  •
مع النساء.  وفيديو قصير يعرض بعض المقابالت التي تم إجراؤها ، وورقة حقائق تتناول وضع النساء الريفيات في قطاع غزة ريفيات

- تاج #نساءبالتعاون مع مركز الميزان واستخدموا الهاش في اإلعالم  من قبل نشطاءتر طالق حملة على توي إ تم باإلضافة إلى ذلك، 
  مستخدم على تويتر.   17,000، ووصلت المنشورات إلى أكثر من ريفيات

 http://mezan.org/post/30973 رابط معرض الصور: 
  http://mezan.org/post/30978رابط الفيديو: 

 http://mezan.org/post/30976رابط ورقة الحقائق: 
 

  http://mezan.org/post/31084: العالمي الطفل بمناسبة اليوم   تقريرا ، 2020نوفمبر   20نشر مركز الميزان بتاريخ  •
 

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب   يوم حقوق اإلنسان عقوبة اإلعدام، لمناهضةبمناسبة اليوم العالمي بيانات صحفية تم أيضا إصدار  •
 خالل فترة التقرير.  ونشرها الفلسطيني 

2.2.3.2 

استقبال في  إجراء حفل 
  3يوم الصحافة العالمي ) 

مايو( بالتعاون مع  
مؤسسات المجتمع المدني  

التي تعمل على تعزيز  
 حرية التعبير.

حفل استقبال  
 واحد

لقاء عبر  
 االنترنت 

عقدت الورشة من  كبديل لنشاط حفل االستقبال للصحفيين والنشطاء. االنترنت، في ظل تفشي فيروس كورونا،  عبرعقد مركز الميزان ورشة عمل 
لمناقشة الحق في حرية التعبير وسط حالة  صحفيا، ناشطا، ومدافعا عن حقوق اإلنسان   35وحضرها ، 2020مايو  6خالل تطبيق الزوم بتاريخ 

اإلعالم التابع لجامعة   تطويرمع مركز  ن نظمت الورشة بالتعاو المتخذة في ظل انتشار فيروس كورونا في األراضي الفلسطينية المحتلة.  الطوارئ 
 بيرزيت ومؤسسة فلسطينيات.  

 

http://mezan.org/post/30973
http://mezan.org/post/30978
http://mezan.org/post/30976
http://mezan.org/post/31084
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   برنامج بناء القدرات .3

 

 تعزيز قدرات المركز والطاقم  :العام الهدف

األهداف   األنشطة المخطط لها  رقم المرجع  المؤشرات/ 
 المخطط لها 

  األنشطة المنفذة 

 مواصلة تعزيز استراتيجيات المركز والموارد البشرية وتجنيد األموال  : 3.1الهدف المحدد 
 االستراتيجيات  تقييم وتطبيق  : 3.1.1المخرج 

3.1.1.1 

متابعة تنفيذ  
المعتمدة   االستراتيجيات

)بما فيها استراتيجية  
تنمية الموارد البشرية،  

استراتيجية تجنيد  
األموال، استراتيجية  

والمناصرة  التواصل 
 واالستراتيجية العامة(

االستراتيجيات  
 المطبقة والمراقبة 

أخذ المالحظات والتوصيات محلي. كما تم االنتهاء من التقييم الخارجي وتم   مدققمن كما أنها خضعت لتقييم  2020-2018تم االنتهاء من تنفيذ استراتيجة 
 . 2023-2021لألعوام   ةبعين االعتبار لتصميم استراتيجية المركز الجديد 

3.1.1.2 
الموازنة    تطوير

الرئيسية للمركز وخطة  
 2021العمل للعام 

 تم تطوير خطة العمل ومشاركتها مع الممولين، مجلس اإلدارة وطاقم المركز للمتابعة والتنفيذ.

 تنمية الموارد البشرية بشكل مستمر   : 3.1.2المخرج 
 :التقريرخالل فترة  التي تم تنفيذها أنشطة بناء القدرات  
 

 الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.تقرير الظل  •
مناهضة التعذيب التابعة لألمم   للجنةعن طريق تطبيق الزوم حول تقديم تقارير الظل   2020في غزة في أبريل  مم المتحدة التابع لأللحقوق اإلنسان  ليوم واحد نظمه مكتب المفوض السامي   اتدريب يان حضر محام

 المتحدة.  
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 البحث والممارسة في الصحة وحقوق اإلنسان  •
  -يةالمجتمع الصحة العامة و معهد بالتعاون مع   ،  (LPHA)تحالف النسيت الفلسطيني للصحةنظمها  2020أكتوبر  20-12 في الفترة ما بيندورة تدريبية عبر االنترنت   في المركز المناصرة الدولية  مسئولحضر 

نظريا وعمليا،  ذات الصلة بالحق في الصحة، العالقة بين الصحة وحقوق اإلنسان  الدولية األمم المتحدة والمعاهدات قوانين ناقشت الدورة األمم المتحدة للسكان. وصندوق جامعة بيرزيت، منظمة الصحة العالمية 
 في فلسطين، والنشاط المحلي والتقاضي لتعزيز الصحة وحقوق اإلنسان.  حة ، انتهاكات حقوق اإلنسان وتأثيرهم على الصومحددات الصحة اإلطار المفاهيمي للحق في الصحة

 حمالت مواقع التواصل االجتماعي •
،  2020في نوفمبر  مركز حملة_المركز العربي لتطوير التواصل االجتماعي و ، 2020ة المستقلة لحقوق اإلنسان في أغسطس يئاله تها كل منحضر مسئول المعلومات في المركز دورتين تدريبيتين عبر االنترنت نظم

  .التواصل االجتماعيوسائل حمالت حول استخدام أدوات التصميم عبر اإلنترنت إلنشاء المحتوى و 
 األساسية بشكل مستمر تحديث أنظمة المعلومات والحوسبة والمعدات المكتبية واألثاث والتجهيزات  : 3.1.3المخرج 

3.1.4.1 
تطوير خطة التأهب  

-2018للطوارئ للعام 
2020 

األنظمة    تحسين
 والمعدات 

 
تغطي   2019. وتم االتفاق على خطة الطوارئ مع مجموعة الحماية في عام 2018تم تنفيذ تدريب لموظفي المركز حول آلية االستعداد للطوارئ في عام 

  طة طوارئ رسميخملف تطوير لحاجة  هناك   الزالولكن النطاق. والتوثيق وكذلك الخدمات القانونية في كل من التصعيد العسكري المحدود والواسع  الرصد
  بالميزان.  خاص

3.1.4.2 

تدريب اثنين من  
موظفي المركز حول  
أمن وسالمة ناشطي  
حقوق اإلنسان خارج  

 أيام  6البالد لمدة 

 
 .2018تم تنفيذ النشاط في 

3.1.4.3 
تقييم الحاجة لتطوير  

 نظم المعلومات واألمن 
التحسينات المطلوبة.تم تقييم االحتياجات وتأمين منحة مشروع لتمويل    

3.1.4.4 

توريد وتركيب أنظمة  
المعلومات التي تم  
تقييمها والتحديثات  

 األمنية 

% المتبقية فتتطلب تركيب نظام احتياطي  10. أما ال2019% منها بحلول منتصف عام 90هاء من تركيب أكثر من تاكتمل شراء معدات التطوير وتم االن
 غزة استغرق وقتا أطول من المتوقع.تأخر تأمينه ألن دخوله إلى 
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3.1.4.5 
تقييم الحاجة لمعدات  
 مكتبية وتجديد األثاث 

. 2019تم تقييم االحتياجات وتزويد المركز ببعض التحسينات المتعلقة بأمن المبنى وتركيب الطاقة الشمسية في   

3.1.4.6 
توريد وتركيب المعدات  

المكتبية واألثاث وفقا  
 لالحتياجات المحددة  

كما تم االنتهاء من اضافة التوسيعات اإلضافية لنظام الطاقة   . 2019اكتمل شراء معدات التطوير وتم االنتهاء من تركيب أبواب جديدة وطاقة شمسية في عام 
.2020الشمسية في ديسمبر   

 


