
 



( 1202ديسمبر   – ينايرالتقرير السنوي )  مركز الميزان لحقوق االنسان   

 

2 
 

 

 

 

 

 

 التقرير السنوي 
 2021ديسمبر  –يناير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022قطاع غزة  

 

 



( 1202ديسمبر   – ينايرالتقرير السنوي )  مركز الميزان لحقوق االنسان   

 

3 
 

 الملخص التنفيذي: .1
 

في شهر مايو   مرسومًا يقضي بإجراء انتخابات برلمانية  2021بدأ العام بتطور إيجابي غير متوقع حيث أصدر الرئيس الفلسطيني في يناير  
سريعة على خطة العمل لهذا العام بحيث تم تعديل األنشطة  ، مما دفع مركز الميزان إلجراء تغييرات  نفسه   شهر يوليو من العام   رئاسية في متبوعة بانتخابات  

  على جميع مراحل العملية االنتخابية   شاملة   مراقبة حملة  إلجراء  إضافة أنشطة جديدة  كما تم    ، ذات الصلة في الربع األول من العام للتركيز على االنتخابات 
ونشر  قطاع غزة، وتدريب    االقتراع في  مراكز  مراقب مدرب ومعتمد في جميع  300  لنشر ما ال يقل عن  خطط المركز  وفي هذا السياق.  في قطاع غزة 

  حضرها ، حيث  وتحويل تركيزها لالنتخاباتباإلضافة إلى توسيع نطاق ورش العمل التوعوية  هذا  .  لدعاية االنتخابيةحوالي اثني عشر مراقًبا لمراقبة مرحلة ا
تعليم  برنامج    في تم تعزيز نطاق المواضيع المتعلقة باالنتخابات    كماشهر األربعة األولى من العام.  ( في األأنثى   226مشارك )بما في ذلك    400حوالي  
الجامعات    من(  أنثى   169من أقرانهم )بما في ذلك    302  لحوالي الميزان(  مركز  تنظيم جلسات توعية )تحت إشراف  قام متطوعو البرنامج ب السنوي، و األقران  

الذين  ) وفاز بها أمام محكمة االنتخابات في غزة ضد قرار لجنة االنتخابات المركزية الذي حرم نزالء السجون    قضية استراتيجية  قدم المركز  كماالمحلية.  
وفي نطاق الفترة    أخيًرا و ، والمرضى الداخليين، والمقيمين في دور الرعاية، واألشخاص الخاضعين للحجر الصحي من حق التصويت.  (يحق لهم التصويت

المقيدة للحريات  يم  ، دق مركز الميزان والمنظمات الحقوقية الفلسطينية الشريكة ناقوس الخطر بشأن عدد من التوجيهات والمراسالتحضيرية لالنتخابات 
لعام    1على قانون الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني رقم    المقترحة   من أبرزها التعديالتوالتي كان  الصادرة في الربع األول من العام،  العامة  
2000 . 

 

الساعات  حتى  مايو    10، اندلع عدوان إسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة في  2021بعد فترة وجيزة من قرار تأجيل االنتخابات العامة أواخر أبريل  
األعمال العدائية  خطة العمل السنوية للمركز. عندما كانت    على  مايو. تطلبت االستجابة للعدوان وتداعياته ادخال مزيد من التغييرات   21األولى من يوم  

حفًيا واحًدا على  جارية، تحول تركيز الميزان إلى جمع البيانات األولية ونشرها إلبالغ المجتمع الدولي بالتطورات السريعة. أصدر مركز الميزان بياًنا ص 
الـ    حداثيغطي األ خالل العدوان  األقل كل يوم   عشرات المقابالت مع وسائل اإلعالم بما في ذلك الوكاالت    الميزانساعة الماضية وأجرى    24خالل 

، أجرى الميزان سلسلة من التقييمات السريعة، تم نشر نتائجها وتوزيعها على  انتهاء العدوان . بعد The Guardianو   Associated Pressالدولية مثل  
النظيفة واآلمنة، فضاًل عن تأثير    مياه الشرب والوصول إلى    البنية التحتية للصرف الصحي على    ات تأثير الهجم  لت تناو   أوراق حقائقنطاق واسع في  

بشكل    الرعاية الصحية ونظام    تحويالت الطبية وعلى مرضى ال   االقتصادية واإلنسانية األوضاع  اإلجراءات التقييدية التي ُفرضت في بداية الهجوم على  
في مقطع فيديو    2021لقصف أكبر مستودع كيماويات زراعية في غزة خالل شهر مايو    االنعكاسات البيئية والصحيةعام. كما سلط الميزان الضوء على  

بشأن هذه المسألة    همت أنشطة المناصرة المحليةساكما    ،ألف مشاهدة على وسائل التواصل االجتماعي  35حصد أكثر من  و تم تداوله على نطاق واسع  
الخطرة من موقع   المواد  بإزالة  الصحة  قصف وعقدالفي اإلسراع  السيف ل   وزارة  )وهي  الحادث  القريبة من موقع  المناطق    ايومين طبيين مجانيين لسكان 

 والعطاطرة( حيث أصيب العشرات بطفح جلدي منسوب إلى الحادثة.  
 

الدع أساسًيا في  التابع لألمم المتحدة لعبت منظمات حقوق اإلنسان دوًرا  بعد  جنوب إفريقيا    وقعت ، حيث  وة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق اإلنسان 
أصدرت بياًنا شفوًيا  كما  خاصة و لعقد جلسة  الداعي    ( بقيادة باكستان ودولة فلسطين )  والمؤسسات الحقوقية الشريكة على الطلبالميزان  مركز  االجتماع مع  

( ينص على إنشاء لجنة تحقيق دولية  A / HRC / RES / S-30/1)   قرارًا تاريخياً   ( مايو   27التي ُعقدت في  )   قوًيا خالل الجلسة. اعتمدت الجلسة 
يس فقط في جميع االنتهاكات المزعومة للقانون  وواسع النطاق للتحقيق ل غير مقيد زمنيا  لجنة التحقيق تفويًضا    الذي يمنحهو القرار األول من  و   ، ومستقلة 

ولكن أيًضا "جميع األسباب الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم    وإسرائيل، في قطاع غزة والضفة الغربية  اإلنساني  الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي  
 االستقرار وإطالة أمد الصراع" فيها.

قية الشريكة )الحق والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( مع شركاء مانحين متعددين في األسابيع التي أعقبت عدوان  تواصل مركز الميزان والمنظمات الحقو 
لتوفير تمويل لحملة شاملة لتوثيق الضحايا والخسائر واألضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة. مكنت منحة من الصندوق اإلنساني    2021مايو  

  240األرض الفلسطينية المحتلة الشركاء من تشغيل وتدريب ونشر العشرات من الباحثين الميدانيين الذين ساهموا في توثيق مقتل  لألمم المتحدة في  
  1313  توثيق  باإلضافة إلى  ، طفاًل بسبب الهجمات اإلسرائيلية   397امرأة و    630امرأة( وجرح    38منهم أطفال و    59مدنيًا ،    151شخص )من بينهم  

مزرعة مواشي   221هكتاًرا من األراضي المزروعة، و  420لحقت ب  أضرار توثيق ، و جزئيا وحدة سكنية أخرى متضررة  6367و كليًا مدمرة  وحدة سكنية 
  نتائجالمرافق العامة والخاصة األخرى. تم نشر  من    800منشأة تجارية، وأكثر من    483، وصناعية منشأة    59مركبة ، و  169بئر مياه، و  24ودواجن، و

 ".على غزة باألرقام عدوانالحملة التوثيق المشتركة وتعميمها على نطاق واسع في تقرير مشترك بعنوان "
 

https://mezan.org/en/post/23958
https://mezan.org/en/post/23958
https://mezan.org/en/post/23958
https://www.mezan.org/en/post/24001
https://www.mezan.org/en/post/24008
https://www.mezan.org/en/post/24015
https://www.mezan.org/en/post/24015
https://www.mezan.org/en/post/24015
https://www.mezan.org/en/post/24021
https://mezan.org/en/post/24080
https://mezan.org/en/post/24080
https://mezan.org/en/post/24080
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/SpecialSessions/30session/Documents/letter%20to%20HRC%20President%20NEW.pdf
https://mezan.org/en/post/24096
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السلطات    لم توافق    الذين  ،مستفيد من مرضى التحويالت الطبية  600قدم مركز الميزان المساعدة القانونية ألكثر من    ، التقرير   التي يغطيها الفترة  خالل  
تصاريح    عن تأمين   وأسفرت تدخالت المركزالضفة الغربية أو إسرائيل،    ياتللوصول إلى مستشف  مرور طلباتهم للحصول على تصاريح  على  اإلسرائيلية  

خارج قطاع غزة.    القادرة على التعامل مع حاالتهم إلى مرافق الرعاية الصحية    هموصولو رجاًل(    76امرأة ، و    74طفل ،    102)   متقدًما  252لـ    مرور
ألغراض غير طبية ،   بيت حانون من سكان غزة الذين يسعون للحصول على تصاريح لعبور معبر  150تم تقديم المساعدة القانونية ألكثر من  وبالمثل ، 
  ى المحكمة تقديم التماس إل بنية المركز    اشعاراإلسرائيلية )   المدنية  إلى النيابة العامةتماسا تمهيديا  لكما قدم المركز ا  . شخصا   25تأمين خروج    نتج عنها

بيت  عبر معبر  مما أدى إلى تأمين دخول الجثامين  غزة    إلى قطاعأربعة مرضى    اميندخول جث  منعبشأن    2021( في مايو  في حال عدم حل القضية
 .  حانون 

 

الهيئات اإلدارية والقضائية اإلسرائيلية  ( أمام  ين طفل  همغزة )بما فيقطاع  من    عتقال م  24القانوني لـ  النصح والتمثيل  قدم محامي المركز داخل الخط األخضر  
تقديم التماس إلى  ل  )مركز الدفاع عن الفرد(  ميزان إلى هاموكيدمركز  . كما انضم  معتقال على األقل   15باالفراج عن  انتهت  ،  في الفترة المشمولة بالتقرير 

تفشي فيروس كورونا   منذتم تعليقها   غزة، والتي سرى قطاعت العائلية أللمطالبة المحكمة بإعادة الزيارا 2021في ديسمبر  يةسرائيلاإلمحكمة العدل العليا 
... تقرر إعادة برنامج    التقييم "بعد    2022  فبراير أمام محكمة العدل العليا في    محامي الدولة   ، أفاد رده على االلتماس  معرض   . في 2020في مارس  

مارس   29)في   اللجنة الدولية للصليب األحمر، تم تسيير أول زيارة من قبل  2022مع نهاية الربع األول من عام   الزيارات العائلية لمعتقلي قطاع غزة".
 من أقارب األسرى الفلسطينيين من غزة المحتجزين في سجن نفحة في إسرائيل بعد عامين من تعليق الزيارات. 37( لعدد 2022

 

والسجناء، وأبلغوهم    المحتجزين  قاموا خاللها بلقاءوثالثة سجون في قطاع غزة    مراكز توقيف زار محامو المركز ثمانية  فقد  أما على المستوى المحلي،  
معظمها بالحصول على الرعاية الطبية، ومزاعم سوء    تعلقخالل الزيارات  شكوى فردية    81اإلجراءات القانونية الواجبة. تم تلقي ما مجموعه  و   ،بحقوقهم

  ، في حين تم أو مركز التوقيف   بنجاح مع إدارة السجن  ل شكوى على األق  48المعاملة والتعذيب، واإلجراءات القانونية الواجبة، واإلفراج المؤقت. تم حل  
مما دفع  وسوء معاملة    شكوى تعذيب   25قدم الميزان ما مجموعه    ، حيثالمراقب العام للشرطة  إلى   وسوء المعاملة   ادعاءات التعذيب المتعلقة ب الشكاوى    رفع

 ل من الحوادث المبلغ عنها.تحقيقات في ثالثة عشر حادًثا على األق  فتح مكتب المراقب العام للشرطة إلى 
 

" الذي يمثل نتاج لعمل المركز المستمر منذ  الفصل العنصري اإلسرائيلي في قطاع غزة  -بانتوستان غزة  اختتم الميزان هذا العام بإصدار تقرير بعنوان "
لذي يركز على الفصل العنصري الممارس ضد سكان  عقود لتعزيز احترام القانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة، وهو التقرير األول للمركز ا 

لألراضي الفلسطينية،    مدقطاع غزة. يقدم التقرير تحلياًل لجريمة الفصل العنصري، ارتباطًا بسلوك اسرائيل تجاه قطاع غزة، في سياق احتاللها طويل األ
يفية تطبيق إسرائيل لنظام الفصل العنصري الذي يعاني منه الشعب  والمشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني لفلسطين التاريخية. ويشرح التقرير ك

المقرر الخاص المعني باألراضي    يذكر أن التقرير تمت اإلشارة اليه واالقتباس منه في تقرير   على مليوني فلسطيني يقيمون في قطاع غزة.  وأثره  الفلسطيني 
  لمجلس حقوق االنسان. 49الفلسطينية المحتلة المقدم للدورة 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-for-first-time-since-covid-israel-to-allow-visitation-rights-for-gaza-prisoners-1.10616925?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-for-first-time-since-covid-israel-to-allow-visitation-rights-for-gaza-prisoners-1.10616925?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-for-first-time-since-covid-israel-to-allow-visitation-rights-for-gaza-prisoners-1.10616925?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.icrc.org/ar/document/bd-nqt-dm-myn-frd-lylt-fy-gz-yzwrwn-hbhm-lmtqlyn
https://mezan.org/en/uploads/files/16381763051929.pdf
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 العام  تحليل السياق .2
  2021في يناير    الفلسطيني أصدر الرئيس    بعد أن اللها على األحداث في األشهر األربعة األولى من العام  ظاالنتخابات ب  إلجراء ألقت الدعوة المفاجئة  

أن تجدد هذه الدعوة التي طال    االفلسطينية المحتلة. كان متوقع  ي ضا جميع أنحاء األر في    على التوالي ورئاسية    تشريعية مرسومًا يدعو إلى إجراء انتخابات 
في حل القضايا المعقدة الناشئة عن االنقسام الداخلي الفلسطيني.  جلسات المصالحة على مر السنيين  بعد فشل    النظام السياسي الفلسطينيفي  الثقة    انتظارها

  المصالحة  عطاء األولوية لالنتخابات بداًل من االستمرار في مسار محادثاتإل  ف السياسيةتوجه لدى األطراأن اإلعالن المفاجئ قد انبثق عن    ابد  كما
 .ئي الفلسطينيغير المثمرة في محاولة للوصول إلى أرضية مشتركة بشأن إعادة توحيد النظام السياسي والقضا

 

يذكر أن  .  ض سلطات االحتالل تقديم ضمانات لعقدها في القدس فعد ر أبريل، علق الرئيس الفلسطيني العملية االنتخابية إلى أجل غير مسمى ب  29في  
الضفة الغربية   قتصر اجرائها علىاولكن    محلية، تمت الدعوة إلجراء انتخابات    2012في عام  ف  الحقا، يتم  و نتخابات  مرة يتم فيها الدعوة لال  ليست أول هذه 
، تم تأجيل االنتخابات  2016المشاركة في العملية الديمقراطية. وبالمثل، في عام  فرصة  غزة من  قطاع  ناخب مسجل في    500000ما يقرب من    حرممما  

ة  للفصل في الطعون على قرارات لجن   مخول  اعتبرت المحكمة العليا في الضفة الغربية أن النظام القضائي في غزة غيربعد أن  المحلية لمدة ستة أشهر  
بحلول عام  ولم تتمكن األطراف السياسية من التوصل إلى اتفاق بشأن االختصاصات القضائية    ، االنتخابات المركزية والقضايا األخرى المتعلقة باالنتخابات 

 .هم االنتخابي من حقغزة قطاع حرمان الناخبين في  في  ساهم مما   أخرى، مرة الضفة الغربية   علىاالنتخابات المحلية اقتصر اجراء  وعليه 2017
 

،  في األراضي الفلسطينية ترتكبها سلطات االحتالل  مساءلة عن الجرائم التي  التطور كبير في الحملة الفلسطينية من أجل العدالة الدولية و   2021مارس    شهد
يؤكد أن للمحكمة والية قضائية كاملة على األراضي  من التقييم أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قرارها الذي  كامل  بعد حوالي عام  ف

  13منذ    ةرتكبمالتحقيق في الوضع في فلسطين، يغطي الجرائم    فتح، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن  عليه الفلسطينية المحتلة. و 
عندما أصدر    2020أواسط العام  كمة الجنائية الدولية، والتي بلغت ذروتها  ضد المح  معادية . جاء هذا القرار التاريخي على الرغم من الحملة ال2014يونيو  

فحص األولي للمحكمة الجنائية الدولية  ال  اختتام موظفي المحكمة الجنائية الدولية. بعد    على  عقوبات   يقضي بفرض  الرئيس األمريكي السابق أمرا تنفيذيا 
ا ال يقل عن خمسة تقارير شاملة  شريكة مفلسطينية    يةمنظمات حقوق   ها مركز الميزان معاللقدم خاستمر لعدة سنوات    بشأن الوضع في فلسطين، والذي

إلى الوصول إلى سبل انتصاف    من أي وقت  وانعدام المساءلة، أصبح الضحايا اآلن أقرب  في األراضي المحتلة  أدلة على ارتكاب جرائم حرب   ستعرضت
 .دولية قانونية 

 

قطاع غزة بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة في القدس حيث تواجه العائالت    2021النطاق على قطاع غزة في مايو  شنت قوات االحتالل عدوان واسع  
هاجمت  يوًما   11 مدار علىشنت قوات االحتالل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة  . خطر االخالء القسري  الفلسطينية التي تعيش في القدس الشرقية

الصناعية والتجارية، والمكاتب الحكومية، ومزارع الماشية واألراضي    المنشآتفضاًل عن    السكنية، بما في ذلك المنازل والمجمعات    المدنية، األعيان    خاللها
المياه، والصرف الصحي، والبنية التحتية للكهرباء، وآالف األمتار من الطرق. وسويت ما ال يقل عن أربعة  آبار  و الزراعية، والبنوك، والمساجد، والمدارس،  

مساحات    استهدفت   ة غير مسبوقكما شنت غارات  مبان شاهقة باألرض، بما في ذلك مبنى يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس ووكاالت إعالمية أخرى.  
أنها تهدف إلى تدمير أنفاق تحت األرض. أدى    السكنية بزعممن المباني    معدودة  على بعد أمتاربشكل مكثف و ينة غزة  طويلة من الطرق المعبدة في مد

  مدينة في الشفاء أدى قصف الطريق الرئيسي المؤدي إلى مستشفى   مايو، 16في الساعات األولى من يوم فهذا النهج إلى واحدة من أكثر الليالي دموية، 
إلى جانب الحوادث  الحادث  امرأة. أثار هذا    15و  طفالً   18  ينهمب  فلسطينًيا،   46من المباني السكنية المأهولة، مما أسفر عن مقتل    دعدغزة إلى تدمير  

 ال سيما مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.   العسكري،أثناء العمل    اإلنساني  مخاوف بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي مزيد    العدوان  األخرى المسجلة خالل
إلى القطاع حتى دخل اتفاق وقف  من و  يذكر أن السلطات اإلسرائيلية أغلقت معبر كرم أبو سالم بشكل كامل أثناء العدوان، ومنعت دخول وخروج البضائع

أعاق عمل المنشآت الصناعية في قطاع غزة    مما  ، العدوان  بعدأعادت فتحه بشكل جزئي محدود  ، حيث  2021مايو    21إطالق النار حيز التنفيذ في  
وجرى    ( منشأة بشكل كلي 25( منشأة إنتاجية، من بينها ) 59دمرت ) كما  في األسابيع واألشهر الالحقة.    إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام   ىوأد

. كما انخفض معدل الواردات )بضائع  خالل فترة التقرير  ( مصنع 569)   إلىلمصانع المتوقفة عن العمل  عدد ا  ارتفع  حيث  ( عامل 5000تسريح حوالي ) 
تراجع إسهام قطاع الزارعة في اجمالي الناتج المحلي  و .  2020عن عام  (  %9.6)   وبلغت نسبة االنخفاض  للقطاع الخاص ومحروقات ومساعدات إنسانية(، 

، فيما توغلت قوات االحتالل  خالل فترة التقرير  ( حادثة قصف 524األراضي الزراعية ومزارع الثروة الحيوانية إلى ) تعرضت  حيث   ٪5.04٪ إلى  5.7من  
(،  5صابة ) إ  في  تسببت مرة  ( 315( مرة في أراضي القطاع، واستمر تقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم في المنطقة العازلة، واستهدف الصيادين ) 46) 

عية أساسية مثل األسمدة، ومادة )الفيبر غالس( وهي المادة األساسية  ا مستلزمات زر يراد  كب. واستمر حظر استا( مر 6ستيالء على ) (، واال12واعتقال ) 
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تعاني    في قطاع غزة   %( من األسر64)   يذكر أن  ومحركات القوارب.  واألجهزة البحرية اإللكترونية،   ،كب المعطوبة االمستخدمة في صناعة وصيانة المر 
بلغ  كما    %( تعاني من بدرجة متوسطة.23.6%( من األسر تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد، بينما ) 40.65انعدام األمن الغذائي، بواقع ) من  

ية فترة  مع نها  (.%81شيكال( إلى )   1,450شهريا أقل من الحد األدنى لألجور )   ا ٪( في قطاع غزة، وارتفعت نسبة الذين يتقاضون أجر 47معدل البطالة ) 
" ثنائية   المصنفة بأنها  االستخدام".  التقرير كانت عملية إعادة اإلعمار تراوح مكانها نتيجة ضعف التمويل المتوفر الستكمالها، وحظر دخول البضائع 

" ثنائية االستخدام"، إال أنه    وبالرغم من قرار وقف التعامل مع بعض مواد البناء األساسية مثل قضبان الحديد والحصى واالسمنت )من أنواع محددة( كمواد
 اإلعمار.  اتق عمليو  لم يعد ممكنًا إدخال األنابيب الحديدية التي تزيد عن قطر معين، وخالطات الباطون، والمضخات، والمعدات الميكانيكية الثقيلة مما يع
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 وفق أهداف الخطة االستراتيجية  االسهامات أبرز  .3
 

الفترة   االسهامات أبرز  الضوء على    جزء من التقريريسلط هذا ال  المحددة  اتجاه  المشمولة بالتقرير  خالل    الميزان  الستراتيجية مركز  وفقا  األهداف 
 .السابع من هذا التقرير  ابوفقا للخطة السنوية في الب. تتوفر التفاصيل الكاملة لألنشطة المنفذة  2021-2023

 

احترام حقوق اإلنسان وحمايتها والوصول إلى العدالة في األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في  هدف المحدد: تعزيز االسهامات اتجاه ال ▪
 .قطاع غزة 

بما في ذلك    بالتقرير، حادثة انتهاك لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة في الفترة المشمولة    1400م توثيق أكثر من  ت -
 .2021مايو  عدوان القتلى والجرحى واألضرار التي لحقت بالممتلكات في

  الفلسطينية،قانونية ألصحاب الحقوق فيما يتعلق بانتهاكات السلطات  تعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون من خالل تقديم المساعدة ال -
رصد  نصفهم رهن االعتقال وتم  كان  طفاًل(،   18بينهم    اإلناث،من    17ومن الذكور    138من أصحاب الحقوق )   155  المركز  حيث مثل 

أفضت تدخالت المركز لوصول ما ال يقل  وثالثة سجون في قطاع غزة.    راكز احتجاز خالل زيارات قام بها المحامون لثمانية م  شكاواهم
 .تعذيب أو سوء معاملة ات في ادعاء   المراقب العام للشرطة ثالثة عشر تحقيقا وفتح مكتب لحقوقهم مستفيًدا  80عن 

الميزان طعًنا أمام محكمة االنتخابات في غزة ضد قرار    قدم ، حيث  خالل فترة التقرير ينية  أمام المحاكم الفلسط  استراتيجية  ية قض  تم رفع -
النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل والمرضى في المستشفيات والمحجورين ونزالء دور اإليواء والرعاية    حرمان  لجنة االنتخابات المركزية

بإلغاء قرار اللجنة وإلزامها باتخاذ    ًا وقضت لمحكمة بقبول الطعن شكاًل وموضوعحيث قضت ا التصويت.    هممن حقممن يحق لهم االقتراع  
 جميع اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتنظيم عملية االقتراع لجميع الفئات.  

التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية    تعزيز حماية حقوق اإلنسان من خالل توفير المساعدة القانونية ألصحاب الحقوق فيما يتعلق بالقيود  -
كانت  حالة تتعلق باألطفال(    237وحالة تتعلق بالنساء    238حالة )بما في ذلك    791  المركز  حيث مثل  والتنقل، الحركة  على حرية  

لمستشفيات  للوصول إلى امن معبر بيت حانون  الذين لم تتم الموافقة على طلب تصريح خروجهم    التحويالت الطبيةمعظمها تتعلق بمرضى  
 .امرأة  86وأطفال  103 مرور للمرضى، بينهم تصريح 250غزة. أم ن تدخل الميزان أكثر من قطاع خارج 

  حماية حقوق الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل من خالل تقديم المشورة القانونية والتمثيل أمام الهيئات اإلدارية والقضائية ألكثر من -
مركز الدفاع عن    – . كما نجح المركز )بالتعاون مع هاموكيد  ين تم اعتقالهم في الفترة المشمولة بالتقريرالذ المعتقلين من قطاع غزة  نصف

إلى   ا التماس المؤسستانمت الدفع قدما بإعادة تسيير الزيارات ألهالي قطاع غزة ألبنائهم األسرى في سجون االحتالل بعد أن قد  الفرد( في
  .2020 مارستفشي فيروس كورونا في    كانت معلقة منذالتي الطبيعي و وضعها  الزيارات إلى عادة محكمة العدل العليا اإلسرائيلية إل

 
محدد: زيادة وعي المجتمع الدولي ومؤسسات األمم المتحدة وصناع القرار بانتهاكات حقوق اإلنسان في األرض  الهدف  اتجاه ال مات  االسها  ▪

 الفلسطينية المحتلة 
قدم مركز الميزان وشركاؤه عشرة    ، حيثالدولية لحقوق اإلنسان وخاصة مجلس حقوق اإلنسان وإجراءاته الخاصةالتعامل مع اآلليات   -

 ( الخاصين  المقررين  إلى  المعنيين  كان منهم مذكرات مشتركة ونداءات عاجلة  الفلسطينية    المقررين  األرض  بحالة حقوق اإلنسان في 
والمدافعين عن حقوق اإلنسان( بشأن مجموعة من االنتهاكات الموثقة في الفترة المشمولة  المحتلة، وحرية التعبير، والصحة، والتعذيب،  

نتقامية  اال جراءات  اإل بالتقرير ) بما في ذلك عمليات اإلخالء القسري في القدس الشرقية، وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق اإلنسان، و 
لمقررين  مدخالت قبل التقارير المواضيعية السنوية لالتقديم    اتتجابة لطلب اسباإلضافة الى ارسال معلومات  ضد األسرى الفلسطينيين(  

إلى دولة  الخاصين الخاصة رسائل  لذلك، أرسلت اإلجراءات  المدافعين عن حقوق اإلنسان،    االحتالل. ونتيجة  التهديدات ضد  بشأن 
واعتقال   الطعام،  عن  مضربين  كانوا  الذين  اإلداري  الحجز  في  الفلسطينيين  السجناء  من  للعديد  الصحية  األوضاع  من  وتدهور  اثنين 

 .ن بشكل تعسفين عن حقوق اإلنسايالمدافع
التي عقدت في أعقاب  شارك الميزان في ثالث دورات عادية لمجلس حقوق اإلنسان باإل  - إلى الجلسة الخاصة  في مايو    عدوانضافة 

وشارك    اإلنسان، مداخلة شفوية مع الشركاء في الدورات العادية لمجلس حقوق   19وبياًنا مكتوًبا مشترًكا  14. قدم مركز الميزان 2021
لة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية  حا المقرر الخاص المعني بخاللهما    واستضاف  ،ندوتين على هامش أعمال المجلسفي تنظيم  

 .ةوالمقرر الخاص المعني بالحق في الصح  المحتلة، 
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التطورات    حول آخر لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في نيويورك  ل إحاطة  قدم المركز   -
"تبادل اآلراء" في بداية الدورة العادية السادسة واألربعين    جلسة  وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء في حاطة لإكما قدم  في قطاع غزة.  

دول أعضاء في االتحاد    4و،  أعضاء البرلمان األوروبي ثمانية ممثلين من مكاتب ل  ، وإحاطات أخرى جنيف لمجلس حقوق اإلنسان في  
 الشبكة األورو متوسطية للحقوق.  إيجاز نظمته   خالل من المفوضية األوروبية   األوروبي )ليتوانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ(، وممثالن 

دبلوماسيين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير  مع  اجتماًعا في مكتب الميزان في مدينة غزة    55أكثر من   عقد المركز -
على التطورات األخيرة ذات الصلة بوضع حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة واألزمة اإلنسانية المستمرة  الطالعهم الحكومية  

والنرويج وألمانيا    وأيرلندا ضمت الوفود الزائرة ممثلين هولندا  حيث    ،ي أعقاب الهجوم العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة، والتي تفاقمت ف
  ي. لدى السلطة الفلسطينية باإلضافة إلى القنصل العام البريطان

 
  .اتجاه الهدف المحدد: زيادة الوعي بحقوق اإلنسان على مستوى المجتمع المحلي اإلسهامات ▪

الميزان حول مواضيع حقوق اإلنسان   ها نظم تيالالمختلفة   ات)نصفهم من النساء( شاركوا في التدريب  شخص 200أكثر من  -
 .المتخصصة

طالبة( في الجامعات المحلية    169من أقرانهم )بينهم  302جلسات توعية )تحت إشراف الميزان( لـ برنامج تعليم األقران نظم متطوعو   -
 .في قطاع غزة

حول الديمقراطية والعملية  نظمها الميزان امرأة( في ورش عمل وجلسات التوعية  240)من بينهم  شخص   400ثر من شارك أك -
 .االنتخابية وحقوق اإلنسان

 بشكل مبسط ومناسب للفئة العمرية. اتفاقية حقوق الطفل والتي تناولت  طفل جلسات توعية حول حقوق اإلنسان  700حضر أكثر من  -
طفل من مختلف مدارس قطاع غزة )حكومية، وكالة غوث، وخاصة( في مسابقة أفضل رسمة حول حقوق    4500شارك أكثر من   -

اللوحات  لوحة من    70أصحاب أفضل األعمال الفنية وعرض حوالي    همطالبا    36اإلنسان التي نظمها المركز لهذا العام، وتم تكريم  
   المشاركة في معرض فني احتفاء باليوم العالمي لحقوق االنسان.
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 ات حجانأبرز ال .4
 :في التماسها للمحكمة العليا: منظمات حقوقية تنتزع قرار باستئناف برنامج زيارات أهالي معتقلين قطاع غزة  ▪

، لمحكمة  2022/ 2/ 15الداخلي في الئحتها الجوابية التي قدمتها يوم الثالثاء الموافق  أقرت النيابة العامة اإلسرائيلية كممثلة لمصلحة السجون ووزير األمن  
، للمطالبة بالسماح  2021/ 12/ 20مركز الدفاع عن الفرد" ومركز الميزان لحقوق اإلنسان بتاريخ    -العدل العليا ردًا على االلتماس المقدم من مركز "هموكيد

عامين. يذكر أن برنامج الزيارات العائلية لعائالت    قرابةكان قطاع غزة بتلقي الزيارات العائلية التي حرموا منها منذ للمعتقلين في السجون اإلسرائيلية من س 
تاريخ تقديم    حتى المعتقلين من الضفة الغربية والقدس كان قد استؤنف قبل عدة أشهر في حين بقي معتقلو قطاع غزة معزولين بصورة كاملة عن أهاليهم  

"بأنه وبعد مراجعة مفوض السجون والمسؤولين األمنيين ووزارة الصحة واالطالع    لمحكمة العليا. وقد جاء رد النيابة العامة في الالئحة الجوابية االلتماس ل 
لة تعمل على تنظيم  على معطيات الحالة الوبائية فأنه يسمح بعودة برنامج زيارات األهالي لمعتقلي قطاع غزة في هذا الوقت، وأن األطراف المعنية في الدو 

مارس    29، تم تسيير أول زيارة من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر )في  2022مع نهاية الربع األول من عام     الموضوع في أسرع وقت ممكن". 
 .من أقارب األسرى الفلسطينيين من غزة المحتجزين في سجن نفحة في إسرائيل بعد عامين من تعليق الزيارات  37( لعدد 2022

 
 ( قوارب صيد:4استرداد )  ▪

( مراكب صيد احتجزتهم سلطات  4( صيادين من استرداد ) 4م بصفته وكياًل قانونيًا عن ) 2021/ 11/ 30تمكن مركز الميزان لحقوق اإلنسان بتاريخ  
م، ومركب  2020/ 6/ 6احتجزته بتاريخ  ( للصياد محمد سمير علي البردويل  231االحتالل من عرض البحر، تعود ملكية المركب األول ويحمل الرقم ) 

 ( الرقم  البردويل، يحمل  بتاريخ  213الصياد عمر محمد اسماعيل  احتجزته  الرقم  2020/ 7/ 2(  يحمل  البردويل  ، ومركبي الصيادين محمد عمر محمد 
 م. وجميعهم من سكان محافظة رفح.2021/ 10/ 27( بتاريخ 207(، ومحمد عادل محمد البردويل يحمل الرقم ) 199) 
بطلبات    2020/ 11/ 8م بإخطارات لدى قسم التعويض في وزارة الدفاع التابعة لدولة االحتالل، وتقدم بتاريخ  11/2020/ 1كان مركز الميزان تقدم بتاريخ  و 

العسكري اإلسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة والوزارة المذكورة، وذلك لصالح الصيادين محمد عمر البردوي ل، ومحمد عادل  قانونية للمدعي العام 
 م، لصالح الصيادين محمد سمير البردويل، وعمر محمد البردويل.2020/ 8/ 2م، و2020/ 7/ 6البردويل، وتقدم باإلجراءات ذاتها بتاريخ 

سرائيلي  "مسلك" ومركز "عدالة" بالتماس تمهيدي للمدعي العام المدني اإل  مؤسسةم بالشراكة مع كل من  2018/ 10/ 10وكان مركز الميزان تقدم بتاريخ  
( قارب  25، عن ) 2018/ 11/ 29تمهيدًا للجوء للمحكمة العليا بخصوص اإلفراج عن قوارب أخرى، وبالفعل أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ  

 صيد فلسطيني، كانت تستولي عليها وتحتجز بعضها منذ سنوات، فيما استولت على محركات القوارب وأعادتها بدون محركات.
 

 وتنظيم أيام طبية مجانية لسكان المناطق المحيطة: قصف مخازن خضير للمواد الزراعية  من النفايات الخطرة الناتجة عن  آلمن ا  التخلص ▪
م، ورشة عمل متخصصة حول تداعيات قصف واحتراق مخازن شركات خضير في بيت الهيا وسبل  2021/ 9/ 9نظم مركز الميزان لحقوق اإلنسان في  

، حيث تم مناقشة التأخر في إزالة المخلفات الخطرة  لفيف من ممثلي الجهات الرسمية المختصة وممثلي مؤسسات أهليةالحد من مخاطرها، بحضور  
عملية نقل متبقيات مخازن شركات خضير، والتخلص اآلمن    أتبد في األسابيع الالحقة للورشة    واألضرار الصحية والبيئية على سكان المنطقة المحيطة.

طن من متبقيات المبيدات الكيماوية واألسمدة والمستلزمات الزراعية، والتي تشك ل مصدر خطورًة شديدة على   40من النفايات الخطرة، والتي تقد ر بحوالي 
لمركز مع وزارة الصحة في غزة بعقد يومين طبيين مجانيين لسكان المناطق  كما ساهم تواصل ا  البيئة والصحة العامة في بيت الهيا شمال قطاع غزة. 

 القريبة من موقع الحادث )وهي السيفة والعطاطرة( حيث أصيب العشرات بطفح جلدي منسوب إلى الحادثة.
 

   :سنوات  3استرداد جثمان الطفل يوسف أبو جزر المحتجز لدى سلطات االحتالل منذ  ▪
  15، جثمان الطفل يوسف جاسر أبو جزر ) 2021/ 4/ 22من مساء اليوم الخميس الموافق    19:00مركز الميزان لحقوق اإلنسان عند حوالي الساعة    تسلم
( سنوات، وذلك عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، وبحضور كل من محامي  3والذي كان محتجزًا لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ )   (، عاماً 

 .مركز ووالدتهال
كز الميزان بتاريخ  هذا وكانت سلطات االحتالل قد أبلغت محامي المركز من خالل النيابة العامة بأنه تقرر تسليم الجثمان بناًء على االلتماس المقدم من مر 

، طلبًا من قبل النيابة العامة  2021/ 4/ 21الموافق  ، لدى المحكمة العليا اإلسرائيلية بالنيابة عن ذويه، حيث تلقى المركز صباح األربعاء  2020/ 9/ 2
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تمهيدًا لتسليم الجثمان، وذلك قبل موعد الجلسة المحدد    (DNA)     بضرورة حضور والدة الطفل أبو جزر وشقيقتيه لحاجز بيت حانون بغرض إجراء فحص
 .على االلتماس المقدم من قبل المركز ، وهو التاريخ الممنوح كفرصة أخيرة من قبل المحكمة للنيابة للرد2021/ 4/ 28بتاريخ 

 

، إلطالق نار من قبل جنود االحتالل المتمركزين بالقرب من السياج الفاصل  2018/ 4/ 29تجدر اإلشارة إلى أن الطفل أبو جزر كان قد تعرض بتاريخ  
بو جزر بخبر وفاته واحتجاز جثمانه لدى سلطات  شرق محافظة رفح أثناء اقترابه من السياج الفاصل، ما أسفر عن مقتله، في حين أبلغ ذوي الطفل أ

بالتواصل مع االرتباط والنيابة العامة اإلسرائيلية،    -بصفته وكياًل قانونياً -االحتالل من قبل الجانب الفلسطيني. وبدأ مركز الميزان متابعته فور وقوع الحادثة  
جدوى، عندها لجأ المركز للمحكمة العليا اإلسرائيلية للمطالبة باسترداد الجثمان المحتجز  والمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية لمدة عامين تقريبًا، دون 

 وتسليمه إلى ذويه لدفنه في قطاع غزة.
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 معيقات الو التحديات أبرز  .5
 

، أشارت البيانات األولية إلى  2021مايو    بعد انتهاء عدوان  : لالستجابة لالرتفاع المفاجئ في معدل االنتهاكات التحديات في تجنيد األموال  
التقييمات األولية لمجموعة المأوى إلى أن أكثر من ألف  كما أشارت  بجروح.    1900فلسطينًيا وإصابة أكثر من    250مقتل ما ال يقل عن  

من سكان غزة    8.500وحدة سكنية دمرت وألحق أضرار جسيمة بآالف أخرى وأصبحت غير صالحة للسكن، مما أدى إلى نزوح حوالي  
إضافية    تجنيد أموالالقانون الدولي لحقوق اإلنسان  و داخلًيا. تطلب هذا االرتفاع الحاد غير المتوقع في االنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني  

ل على تمويل  للحصو الحاليين    ئه من ممولي المشاريعإلجراء توثيق ميداني شامل لالنتهاكات وجمع األدلة. تواصل مركز الميزان مع شركا
، تضافرت جهود الميزان مع مؤسسة  األسابيع التالية . في  جدوى   األقل، ولكن دون ضد األطفال على  الجسيمة  إضافي لتغطية توثيق االنتهاكات  

ان المدنية  ضد المدنيين واألعينتهاكات المرتكبة  لال األموال بشكل مشترك لحملة توثيق شاملة   تجنيدالحق والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ل
على تمويل من    المؤسسات   ت وفي النهاية حصل  مانحة، جهات  واصلت المؤسسات الثالث بشكل مشترك مع عدة  . ت2021مايو  عدوان  في  

 .صندوق األمم المتحدة اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة لتنفيذ حملة توثيق مشتركة
 

تراجعت عن  على الرغم من أن السلطة الفلسطينية قد    : إلى حسابات المركز البنكية  وصول المنحالتحديات التي أدت إلى تأخير طويل في  
منظمات المجتمع    إال أن اإلجراءات التقييدية،  عددا من    تضمنت   كانت   الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية والتي   تبني تعديالت على قانون 

للموافقة  تقييدية  واجه إجراءات  ال تزال تالميزان(    مركز  سجلة بموجب قانون الشركات باعتبارها منظمات غير ربحية )بما في ذلك المدني الم
ومن ثم    الفلسطينيةقبل الوزارات المعنية وقوات األمن  من  على تمويل جديد. بموجب هذه اإلجراءات، يجب فحص اتفاقيات التمويل الموقعة  

للمؤسسة. عمليا فإن الفترة بين تقديم الطلب  تحويل األموال إلى الحساب المصرفي  ب  السماح  أن يتم   موافقة مجلس الوزراء قبلالحصول على  
 .والحصول على الموافقة لتحويل األموال أصبحت تمتد لحوالي ثالثة أشهر لكل منحة، األمر الذي يساهم في مفاقمة التحديات المالية للمركز
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 عن الخطة  الحياد .6
 نتيجة تنفيذ النشاط البديل  سبب الحياد عن الخطة  النشاط المنفذ  النشاط المخطط  المرجع 

عرض فيلم حول   1.3.1.2
 حقوق اإلنسان 

تم تداول الفيلم  
المنتج على نطاق  

مواقع   واسع على 
 التواصل االجتماعي

باستخدام ميزة  
 اإلعالن الممول 

لم يتم إجراء عرض للعامة  
 جائحة كورونا قيود بسبب 

مواقع التواصل   ألف مشاهدة على 35حصد الفيلم أكثر من 
  االجتماعي

 

تطوير الدليل   3.1.3.1
لوحدة   التشغيلي

 المساعدة القانونية 

تطوير سياسة حماية  
  (CSG) الطفل 

وسياسة الحماية من  
االستغالل واالعتداء  

 (PSEA) الجنسيين

بسبب الحاجة الملحة لتطوير  
  وسياسة الطفلسياسة حماية 

الحماية من االستغالل  
واالعتداء الجنسيين لتلبية  

متطلبات دعوة تقديم مقترحات  
مشاريع لكل من المفوضية  

األوروبية والصندوق اإلنساني  
   الفلسطينية المحتلة  يض الألر 

اية  وسياسة الحم كل من سياسة حماية الطفل   وتبنيتطوير    ساهم 
  المانحين تلبية متطلبات  من االستغالل واالعتداء الجنسيين في  

من الصندوق    مول من المفوضية األوروبية وآخرم  شروعوتأمين م
   اإلنساني لألراضي الفلسطينية المحتلة

تطوير خطة المركز   3.1.5.1
للتأهب للطوارئ  

 (2021-2023 ) 

األنشطة   تأجيل  تم 
 لألعوام القادمة 

التطورات غير المتوقعة  أدت  
خالل العام )أوال اإلعالن عن  

ثانيا  االنتخابات العامة و 
  العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة( إلى إضافة عبء عمل  

على أنشطة البحث   كبير
الميداني وأنشطة المناصرة  

تم  األموال وبالتالي  تجنيد و 
  تأجيل األنشطة غير الملحة 

  3.1.5.1)النشاط رقم 
 (3.2.2.1و 8.1. 3.1و

قام مركز ميزان بجميع االستعدادات الالزمة إلجراء حملة مراقبة  
االنتخابات العامة، بما في ذلك تأمين اعتماد مئات المراقبين من  
لجنة االنتخابات المركزية، قبل تأجيل االنتخابات إلى أجل غير  

 .مسمى قبل أسابيع قليلة من يوم التصويت
جهود حثيثة    هالميزان وشركاؤ   زمرك  بذل  ، 2021مايو  بعد تصعيد  

  ضحايا المدنيين واألضرار مشتركة لل حملة توثيق  لتمويل  اللتأمين  
ب لحقت  المدنية األالتي  وتدريب  عيان  توظيف  تضمنت  والتي   ،

وطاقم من مدخلي  الميدانيين اإلضافيين    باحثينونشر عشرات ال
احصائي  .  البيانات  تقرير  بإصدار  المشتركة  الحملة  اختتمت 

 "العدوان في األرقامشامل بعنوان "

تطوير خطة المركز   3.1.8.1
لتجنيد األموال  

 (2021-2023 ) 
تطوير نظام تقييم   3.2.2.1

 الموظفين 

 

 األنشطة المنفذة وفقا للخطة السنوية .7
،  برنامج حماية حقوق اإلنسانمقسمة على برامج المركز الثالث الرئيسية ) 2021العام جميع أنشطة المركز المنفذة خالل   التالي يتضمن الجدول 

 وبرنامج بناء القدرات(   ، برنامج تعزيز حقوق اإلنسانو 
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 حقوق اإلنسان  برنامج حماية

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

رقم  
 المرجع 

األنشطة المخطط  
 لها 

األهداف  
 المخطط لها 

 األنشطة المنفذة  األهداف المحققة 

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

سكان  اإلنسان ضد 
قطاع غزة )من قبل  
السلطات اإلسرائيلية  

 والسلطات المحلية(

 

 حالة 1000+

 

+1,400  
 حادث موثق 

 . االنتهاكات المرتكبة من قبل السلطات اإلسرائيلية 1

فلسطينيا، من  243حادثة إطالق نار وقصف مدفعي وصاروخي، أدت إلى مقتل  1,434 االحتاللوثق مركز الميزان خالل الفترة التي يغطيها التقرير تنفيذ قوات 
 امرأة. 397طفال و  664آخرين، من بينهم  2,000امرأة، وإصابة أكثر من  38طفال و 61بينهم 

 ناطق مقيدة الوصول برا(انتهاكات في المنطقة العازلة )الم 1.1
اإلسرائيلية، أدت إلى إلحاق أضرار لدى المجتمعات الزراعية ورعاة األغنام في المناطق    االحتالل حادثة إطالق نار/قذائف من قبل القوات    491تم توثيق   •

 فال.أط 34آخرين، من بينهم  110أشخاص )من بينهم طفل( وإصابة  6مقيدة الوصول. أدت هذه الهجمات إلى مقتل 
 أطفال، بعد محاولتهم اجتياز السياج الفاصل.   7فلسطينيا، من بينهم  31تم توثيق اعتقال  •
 هكتارات من األراضي المزروعة. 1.6عملية توغل محدود تضمنت عمليات تسوية وتجريف لألراضي الفلسطينية وتسببت في تضرر  46تم توثيق  •

 انتهاكات في المناطق مقيدة الوصول بحرا  1.2
صيادين. كما اعتقلت القوات    5حادث منفصل، نتج عنها إصابة    313ت االحتالل اإلسرائيلي النار تجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة خالل  فتحت قوا

 قوارب صيد. 6صيادا )من بينهم طفلين(، وصادرت   12البحرية اإلسرائيلية 

 . انتهاكات السلطات المحلية 2

شخصا،   57ي يغطيها التقرير حوادث عنف مرتكبة من قبل السلطات المحلية وجهات فلسطينية غير حكومية أخرى أودت بحياة وثق مركز الميزان خالل الفترة الت
 سيدة(.   30طفال و  47آخرين )من بينهم  194نساء، وإصابة   6طفال و 13من بينهم 
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 واألطراف الفلسطينية  : تعزيز احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وسيادة القانون من خالل التدخالت القانونية بشأن التجاوزات من قبل السلطات 1.1.2المخرج 

1.1.2.1 
توفير نصح قانوني  

حالة على    150ـ ل
 األقل 

نصح   150+
 قانوني 

  135تم توفير 
 نصح قانوني 

المكلفين بالواجبات الفلسطينيين تتعلق بالحقوق والقضايا التالية: أعمال رجال( االستشارة القانونية في القضايا الناشئة عن  90امرأة و 45شخصا )  135تلقى 
 ية الصحية وحقوق عديدة أخرى.االعتقال التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة، قانون األسرة، الحقوق المتعلقة بالعمل والموظفين العموميين، الوصول للرعا

 

1.1.2.2 

تدخل   75إجراء 
قانوني على األقل  

مع السلطات  
 المحلية 

تدخل   75+
 قانوني 

   155تم إجراء 
 تدخل قانوني 

طفال( في    18امرأة، من بينهم  17رجال و 138شخصا )  155ومراسالت( مع السلطات المحلية بالنيابة عن  أجرى محامو مركز الميزان تدخالت قانونية )شكاوي 
 قطاع غزة ذات صلة بالحقوق والقضايا واالنتهاكات التالية:

 ]1.1.2.3مزيد من التفاصيل في النشاط  [نجاح(.   45تدخل قانوني،  81حقوق نزالء )  -
 ]1.1.2.4مزيد من التفاصيل في النشاط  [نجاح(.  8 شكاوي،  10التعذيب وسوء المعاملة )  -
 ]1.1.2.4مزيد من التفاصيل في النشاط  [نجاح(.  7شكاوي،  9اعتقال تعسفي )  -
 نجاح(. 10شكوى،   20الوصول للرعاية الصحية )  -
 نجاح(. 2شكاوي،  3حرية الحركة )  -
 نجاح(. 6شكاوي،  9الحق في السكن )  -
 نجاح( 2شكاوي،  3الحق في محاكمة عادلة )  -
 خرى.أ -

1.1.2.3 

زيارات   6إجراء 
للسجون ومراكز  

االعتقال في قطاع  
غزة للرصد وتقديم  

 النصح القانوني 

زيارات   6
 للسجون 

  11تم إجراء 
 زيارة للسجون 

للسجون في قطاع غزة. تحدثوا خاللها مع المحتجزين في مراكز االحتجاز والنزالء في السجون    3زيارات ميدانية لمراكز االعتقال و  8أجرى محامو مركز الميزان  
 المحاكمة العادلة ورفعوا شكاويهم للسلطات ذات الصلة.   بحقهم فيوأبلغوهم  

شكوى فردية للسلطات ذات الصلة، يتعلق معظمهم بالوصول للرعاية الصحية، وادعاءات تعذيب وسوء معاملة، وإجراءات المحاكمة عادلة،   81تم رفع ما مجموعه  
 املة لمراقب عام الشرطة.شكوى على األقل بنجاح مع إدارة السجون/مراكز االعتقال، في حين تم رفع شكاوي التعذيب وسوء المع 48واالفراج المؤقت. تم حل 

 

1.1.2.4 

  10تقديم ما ال يقل عن 
شكاوى متعلقة بالتعذيب 

أو سوء المعاملة  
 للسلطات المحلية

شكاوى  10+  
  25تم تقديم 

 شكوى تعذيب 
الميزان   مركز  عن    25قدم  اإلبالغ  )تم  المحلية  للسلطات  تعذيب  النشاط    15شكوى  بموجب  االعتقال  ومراكز  للسجون  الميدانية  المحامين  زيارات  خالل  منها 

 التي تم اإلبالغ عنها.   25حادثة من ال 13(. بناء على هذه الشكاوي، فتح مكتب مراقب عام الشرطة تحقيقا في 1.1.2.3
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حاالت   5ثيل تم 1.1.2.5
 اعتقال تعسفي 

تمثيالت   5تقديم 
 قانونية 

تمثيالت   9
 قانونية 

 

 أشخاص. 4تدخالت قانونية مع السلطات المحلية تتعلق باعتقال أشخاص بشكل تعسفي )من بينهم طفل واحد(، نتج عنها اإلفراج عن  9تم إجراء 

 

1.1.2.6 

إجراء قضية  
استراتيجية واحدة  

متعلقة بحقوق  
 اإلنسان 

قضية  
 استراتيجية واحدة 

قضية استراتيجية  
 واحدة 

 

 وغيرهم من الناخبين المؤهلين من التصويت بات المركزية الفلسطينية يحرمان السجناء  االطعن في قرار لجنة االنتخ 

المرضى تحت    بحرمان السجناء، المرضى في المستشفيات،اعتراضا لمحكمة االنتخابات ضد قرار لجنة االنتخابات المركزية   2021أبريل   8قدم مركز الميزان في  
التصويت. وكانت اللجنة قد رأت في السابق أن السماح لهذه الفئات من الناخبين بالتصويت  الرعاية الصحية المنزلية، واألشخاص تحت الحجر الصحي المؤهلين من  

بناء على ذلك، دعى مركز   .العامة والموارد المتاحة، وسيثير القلق بشأن سرية أصواتهمسيكون غير قابل للتطبيق من الناحية اللوجستية في ضوء شواغل الصحة  
إلى اتخاذ كامل االجراءات المناسبة لضمان أن يكون السجناء المؤهلين للتصويت قادرين على ممارسة حقهم بالتصويت    2021فبراير    17الميزان اللجنة بتاريخ  

بالتأكيد على حرمان المنتخبين من التصويت، استكمل مركز الميزان االجراءات وقدم اعتراض رسمي للجنة، إال    2021أبريل    1في االنتخابات. وبعد رد اللجنة في  
 أن قرار اللجنة نهائي.   2021أبريل  11أنه تم ابالغ المركز بتاريخ 

لصالح مركز الميزان ضد قرار لجنة االنتخابات المركزية، ورأت المحكمة أن اللجنة تتحمل مسئولية اتخاذ   2021أبريل  11حكمت محكمة االنتخابات بغزة بتاريخ  
 كامل االجراءات المناسبة لضمان أن تكون هذه الفئات المؤهلة للتصويت قادرة على ممارسة حقها في التصويت.  

1.1.2.7 
إجراء مراجعة أو  

تحليل قانوني ألحد  
 التشريعات 

مراجعة ألحد  
 التشريعات 

مراجعة ألحد  
 التشريعات 

 

 

المعدل لقانون االنتخابات العامة، الذي تم تقديمه بعد الدعوة إلجراء انتخابات   2021( لسنة 1حول قرار بقانون رقم )  2021تم إجراء قراءة قانونية في مارس 
 ( http://mezan.org/post/31481. )متوفر على الرابط 2021تشريعية ورئاسية في يناير

 

 

http://mezan.org/post/31481
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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  

  200لـ القانوني 
 .حالة على األٌقل

نصح   200+
 قانوني 

استشارة   793
 قانونية 

امرأة( بخصوص القضايا القانونية ذات الصلة بسياسات وممارسات وانتهاكات السلطات   359رجل و  434شخصا )  793لـ قدم محامو المركز االستشارة القانونية 
لحق في التعويض  اإلسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، كان منها: حرية الحركة للمرضى، حرية الحركة ألغراض غير عالجية، حقوق المعتقلين، ا 

 واالنتصاف القانوني، والحصول على الوثائق الرسمية والقانونية.

1.1.3.2 

شكوى   100تقديم 
على األقل للسلطات  
اإلسرائيلية، بما فيها  

المدعي العام  
العسكري ومكتب  

تنسيق الحكومة في  
األراضي بخصوص  

حرية حركة  
 المرضى واآلخرين.  

  شكوى  799 شكوى  100+

 242امرأة،   158طفال،   235مرضى التحويالت الطبية ) شكوى لمديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية على معبر بيت حانون بالنيابة عن  635قدم مركز الميزان 
  74طفال،    102تصريح )   252رجل( العالقة طلباتهم للحصول على تصريح مرور للوصول للمستشفيات في الضفة الغربية وإسرائيل. نجح مركز الميزان في تأمين  

 رجال( للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.  76امرأة، 

رجل( للحصول على تصاريح مرور عبر معبر   74امرأة،    80أطفال،    2حالة )   156يزان مع مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية بخصوص  كما تدخل مركز الم
 منهم. 25بيت حانون ألغراض غير عالجية، وتم تأمين تصاريح مرور ل

 2021شعار حول نية تقديم التماس بخصوص الحاالت في المحكمة( في مايو استطاعت تدخالت مركز الميزان مع النيابة العامة اإلسرائيلية ) من خالل ارسال إ
 جثامين مرضى توفوا خارج غزة من تسليمهم الجثامين لعائالتهم في غزة.   4بخصوص منع إسرائيل مرور 

 .االحتاللمدنيين في قطاع غزة من قبل قوات  4طلبات فتح تحقيق للمدعي العام العسكري اإلسرائيلي في مقتل  4تم تقديم 

ملفات    6للسلطات اإلسرائيلية. تضمنت الحاالت    2020-2018حالة عالقة تتعلق بمسيرات العودة التي تم تقديمها بين    73فيما استمر مركز الميزان في متابعة  
استئنافات للمستشار القضائي للحكومة ضد قرارات المدعي العام العسكري بإغالق ملفات    9فتح تحقيق جنائي بخصوصها من قبل المدعي العام العسكري وتم  

 دون توجيه تهم ودون فتح تحقيق.

 21. من بين الملفات العالقة،  2014ي تم تنفيذها عام  حالة عالقة بخصوص قتل فلسطينيين خالل العملية العسكرية الت  42كما استمر محامو المركز في متابعة  
 استئناف قدموا للمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ضد قرارات المدعي العام العسكري بإغالق ملفات دون توجيه تهم ودون فتح تحقيق.

1.1.3.3 
معتقل على   12تمثيل  

األقل في إسرائيل حول 
بحقوق   تتعلق  قضايا 

 اإلنسان

تمثيل   12
 قانوني 

تمثيل   24
  قانوني 

معتقل من غزة )من بينهم طفلين( أمام الهيئات اإلدارية والقضائية خالل فترة التقرير. تم االفراج عن   24وفر محامي المركز في إسرائيل النصح والتمثيل القانوني ل
 معتقل من الذين تم تمثيلهم خالل الفترة التي يغطيها التقرير. 15
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1.1.3.4 
متابعة قضيتين على  

األٌقل مع المحاكم  
 اإلسرائيلية 

 قضايا  +2

 

التماسات   2
  4ناجحة و

قيد   قضايا 
 المتابعة 

 تم تقديم التماسين ناجحين لمحكمة العدل العليا اإلسرائيلية:

ن العام ومصلحة السجون  قدم مركز الميزان بالشراكة مع مؤسسة هاموكيد )مركز الدفاع عن الفرد( التماسا مشتركا للمحكمة العليا اإلسرائيلية لمطالبة وزير األم •
السماح بالزيارات  عتلقين الفلسطينيين من قطاع غزة المسجونين داخل إسرائيل. طالب الملتمسون بأن تعيد المحكمة  اإلسرائيلية بإنهاء منع الزيارات عن الم 

نتيجة النتشار فيروس كورونا لجميع المعتقلين من قطاع غزة. كما أشار الملتمسون إلى أن أنظمة الطوارئ التي    2020العائلية التي تم تعليقها في مارس  
طينية المحتلة، فقد تم إعادة السماح لزيارات في إسرائيل واألراضي الفلس  التطعيم تحظر دخول الزائرين للسجون قد انتهت وأنه بعد التقدم المحرز في عملية  

للزائرين من الضفة الغربية. يشير هذا كله    2021السجون للمعتقلين فلسطينيين المصنفين بأنهم "معتقلين أمنيين" من األٌقارب المقيمين في إسرائيل ومن يوليو  
دل وتمييزي ومؤذي بصورة غير متناسبة. أمرت المحكمة الدولة بالرد على  بوضوح إلى أن الحظر المستمر للزيارات العائلية من قطاع غزة كان غير عا

، أشارت الدولة إلى أن" بعد فحص مفوض دائرة السجون مع مسئولين  2022. وفي ردها على االلتماس أمام المحكمة في فبراير  2022االلتماس في فبراير 
 قرار بإعادة العمل ببرنامج الزيارات العائلية للمعتقلين من قطاع غزة.  أمنيين ووزارة الصحة، وبعد دراسة الحالة الوبائية، تم أخذ 

، أطلقت قوات االحتالل النار على الطفل  2018أبريل    29سنوات من المعركة القانونية: في    3استعادة جثمان الطفل يوسف أبو جزر لعائلته في غزة بعد   •
سعت عائلة الطفل للحصول على المساعدة القانونية من مركز الميزان بعد إبالغهم  دينة رفح. ، عندما اقترب من الجدار الفاصل شرق م15يوسف أبو جزر،  

ألكثر من عامين دون  بقرار مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلي بحجز جثة ابنهم. استمر تواصل مركز الميزان مع السلطات اإلسرائيلية الستعادة الجثمان  
االتماسا للمحكمة اإلسرائيلية العليا يطالب باسترداد جثمان الطفل    2020كافة السبل القانونية، قدم مركز الميزان في سبتمبر    التوصل ألي نتيجة. وبعد استنفاذ 

ماع للرد  قد جلسة االستلعائلته ليتم دفنه بطريقة الئقة وفقا للقانون الدولي. وبعد ذلك منحت المحكمة الدولة تمديدات متعددة بناء على طلبها، قبل أن تقرر ع
. وبعد أن أصدرت المحكمة حكما، أبلغت النيابة العامة مركز الميزان باإلفراج عن جثمان الطفل. وبعد ابالغ  2021أبريل    28على التماس مركز الميزان في  

لمركز أفراد من عائلة  رافق محامي ا،  DNAوالذي تضمنه حضور قريب من الدرجة األولى لفحص ال   2021أبريل    21مركز الميزان بقرار المحكمة في  
 . تم تحويل الجثة لمستشفى ناصر للطب الشرعي قبل الدفن.2021أبريل  22الطفل لمعبر إيرز بتاريخ 

 

 (:مازالت قيد المتابعة قضايا تعويض مرفوعة أمام المحاكم اإلسرائيلية بالنيابة عن فلسطينيين من قطاع غزة )

عاما في ذلك الوقت. كان النباهين عائدا من    15على الطفل عطية النباهين البالغ    2014نوفمبر    16اريخ  أطلقت قوات االحتالل النار بت  قضية النباهين: •
لمركزية  مدرسته ولم يكن مسلحا ولم يرتكب أي أعمال عنف. تسبب الطلق الناري بشلل الطفل وأصبح حبيس الكرسي المتحرك بقية حياته. ردت المحكمة ا

اإلسرائيلي الذي    االحتالل الدعوة التي قدمها مركز الميزان ومؤسسة عدالة بالنيابة عن عائلة النباهين ضد الجيش    2018نوفمبر  اإلسرائيلية في بئر السبع في  
ائيل كونها  أطلق النار وأصاب الطفل. حكمت المحكمة أن الدولة غير مسؤولة عن أية أضرار ألنه ال يحق للفلسطينيين من قطاع غزة طلب التعويض من إسر 

 تعتبرهم يعيشون في "كيان معادي".  
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ألن قرار المحكمة المركزية وقانون تعديل مسؤولية الدولة    2019فبراير    7تاريخ  استأنف مركز الميزان ومؤسسة عدالة الحكم في المحكمة اإلسرائيلية العليا ب 
حكمة العليا بنقض  ينتهكان كال من القانون اإلسرائيلي والقانون الدولي، اللذان ينصان على ضرورة تعويض الضحايا المدنيين. طالبت المؤسسات الحقوقية الم

ومن ثم أجلت المحكمة الموعد عدة مرات، بالبداية   2019غير دستوري. تم تعيين جلسة استماع في سبتمبر    8حكم محكمة بئر السبع واعتبار التعديل رقم  
 ولكن لم يصدر قرار المحكمة بعد. 2021. وأخيرا، تم عقد الجلسة في يونيو 2021ومن ثم تأجل حتى عام  2020حتى النصف الثاني من  تأجيله تم 

 
نفس المطالبات  تم تعليق العمل في االجراءات القانونية الخاصة بقضيتي تعويض أخرتين مقدمتين عن طريق مركز الميزان للمحكمة المركزية في بئر السبع ب  •

 القانونية الخاصة بقضية النباهين، بانتظار حكم المحكمة العليا على قضية النباهين.

1.1.3.5 
  شكاوي  5تقديم 

تعذيب وسوء معاملة  
 على األقل  

شكاوي   +5
تعذيب وسوء  

 معاملة
 

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

1.1.3.6 
اخطارات    10تقديم 

مدنية على األقل  
لوزارة الدفاع  

 اإلسرائيلية.

اخطارات   +10
لوزارة الدفاع  

 اإلسرائيلية 

اخطارات   6
 مدنية 

مدنية لوزارة الدفاع اإلسرائيلية لتأمين حق ضحايا انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان بطلب التعويض    ات اخطار   6أرسل مركز الميزان  
 لي.في المحاكم اإلسرائيلية خالل عامين من الحادث، حسب قانون التقادم الذي يفرضه القانون اإلسرائي

1.1.3.7 

ضحية   25تحويل 
على األقل  
لمؤسسات  

متخصصة في  
إسرائيل واألراضي  

 الفلسطينية.

 تصريح مرور.   16حالة من غزة بحاجة لتصاريح مرور ألغراض غير عالجية لمؤسسة مسلك التي نجحت في تأمين  39تم تحويل  تحويلة  39 تحويلة  +25
 

1.1.3.8 

البدء في إجراء  
تحليل حالة واحدة  

ألحكام المحكمة  
 اإلسرائيلية 

 

إجراء تحليل  
 محكمة واحدة 

تحليل قضية  
 محكمة واحدة 

 2023-2021بداية السنة الثالثة من استراتيجية مركز الميزان الحالية سيتم بدء العمل عليها في  
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 : 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/  

األوروبي،  االتحاد 
بما فيهم االجراءات  

 الخاصة والمحاكم(

شكاوي/   5
 تقارير

 مراسالت  10

 ( 2021فبراير  15تقرير مشترك للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير )  .1
لمعنية بتعزيز  قدم كل من مركز الميزان، مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ومؤسسة الحق تقريرا مشتركا للمقررة الخاصة لدى األمم المتحدة ا

ول المعلومات المضللة  ردا على دعوتها لتقديم التقارير قبل صدور تقريرها الموضوعي السنوي حوحماية الحق في في الرأي والتعبير، السيدة إيرين خان،  
ركز التقرير على حملة التشويه والتضليل اإلسرائيلية  . 2021في يونيو  47وحرية الرأي والتعبير، الذي سيتم عرضه في جلسة مجلس حقوق اإلنسان ال

  pdf (mezan.org)161488.16961255ضد المجتمع المدني الفلسطيني.

 (2021مارس  10استئناف عاجل بخصوص عمليات اإلخالء في القدس الشرقية ) انضم المركز لمؤسسة الحق ومؤسسات حقوقية أخرى بإرسال  .2
منظمة حقوقية فلسطينية، االئتالف األهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، مركز    11أرسل مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، والذي يتألف من  

اصة لألمم المتحدة حول  لالجراءات الخ  2021العمل المجتمعي )جامعة القدس(، ومعهد القاهرة لدرسات حقوق اإلنسان، استئنافا عاجال مشتركا في مارس  
. وسلطت المنظمات الضوء في خطابها لستة مقررين خاصين لدى األمم المتحدة، بما فيهم المقرر الخاص  عمليات اإلخالء القسري قي القدس الشرقية

قسرية التي تفرضها إسرائيل في القدس  المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، على عمليات اإلخالء القسرية كجزء من اإلجراءات ال
  http://mezan.org/en/post/23934. الشرقية 

 الطويل األمد للمدافعين عن حقوق اإلنسان للمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان تقرير مشترك حول االحتجاز  .3
لمدافعين عن  قدم كل من مركز الميزان، مؤسسة الضمير، مؤسسة الحق، ومعهد القاهرة تقريرا مشتركا للمقررة الخاصة لدى األمم المتحدة المعنية بوضع ا

السنوي حول االحتجاز الطويل األمد للمدافعين عن حقوق اإلنسان،  دعوتها لتقديم التقارير قبل صدور تقريرها  ردا على  حقوق اإلنسان، السيدة ماري لولور،  
 .org/en/uploads/files/1616420564211.pdfhttps://www.mezan. 2021للجمعية العامة في أكتوبر   76والذي سيعرض في الجلسة 

4.  ( المتحدة  األمم  مع  للتعاون  واالنتقام  التخويف  حول  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  مشترك  (  2021أبريل    15تقرير 
https://www.mezan.org/en/post/23960 

حول "الوضع القانوني للمستوطنات  (  2021أبريل    30تقرير مشترك للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة )  .5
األسا  روما  نظام  الجلسة  بموجب  في  وسيعرض  الحق  مؤسسة  ترأسته  اإلنسان.    47سي"،  حقوق  لمجلس 

https://www.alhaq.org/advocacy/18274.html 
وركزت مجددا على حملة  (  2021تقارير مشتركة للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير ترأستها الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان )مايو   .6

 ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية الفلسطينية.  التشويه والتخويف 
 

http://mezan.org/en/uploads/files/16148816961255.pdf
http://mezan.org/en/post/23934
https://www.mezan.org/en/uploads/files/1616420564211.pdf
https://www.mezan.org/en/post/23960
https://www.alhaq.org/advocacy/18274.html
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المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي  الخاصة )  لإلجراءاتوشركاء آخرين  قدم من مؤسسة الضمير عاجل م لتماسال انضم المركز  .7
حول التهديد  باالعتقال التعسفي(  الفلسطينية المحتلة، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة والفريق العامل المعني  

 (.2021يوليو المعتقل اإلداري المضرب عن الطعام غضنفر أبو عطوان ) الوشيك بحياة 
 

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية  الخاصة )   لإلجراءات للتماس عاجل مقدم من مؤسسة الحق وشركاء  انضم المركز   .8
الخاص المعني بالتعذيب، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، المقرر    المحتلة، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان، المقرر

حول االعتقال التعسفي ومضايقة المدافعة عن حقوق اإلنسان   باالعتقال التعسفي(الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين والفريق العامل المعني  
   (2021)أغسطس شذى عودة  

 

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي  الخاصة )   لإلجراءاتالتماس عاجل  ركاء آخرين بإرسال  مؤسسة الضمير عن الميزان وش   نابت .9
ف بالحق  المعني  الخاص  المقرر  بالتعذيب،  المعني  الخاص  المقرر  اإلنسان،  بالمدافعين عن حقوق  المعني  الخاص  المقرر  المحتلة،  ي  الفلسطينية 

الفوري عن المعتقلة    جلإلفراحول الحاجة الملحة     باالعتقال التعسفي( قالل القضاة والمحامين والفريق العامل المعني  الصحة، المقرر الخاص المعني باست
 ( 2021)سبتمبر الفلسطينية الحامل في شهرها التاسع أنهار الديك.  

 

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي  الخاصة )   لإلجراءاتالتماس عاجل  مؤسسة الضمير عن الميزان وشركاء أخرين بإرسال    نابت  .10
المعني   العامل  والفريق  بالحق في الصحة  المعني  الخاص  المقرر  بالتعذيب،  المعني  الخاص  المقرر  المحتلة،  التعسفي(  الفلسطينية  حول  باالعتقال 

من سجن جلبوع.    نفلسطينييسرائيل ضد األسرى الفلسطينيين في السجون بعد هروب ستة معتقلين  العقوبة الجماعية والتدابير االنتقامية التي تتخذها  ا
http://mezan.org/en/uploads/files/16316939861366.pdf 

 
  

 : لتعزيز التشابك والتنسيق مع ممثلي حقوق اإلنسان المحليين واإلقليميين والدوليين1.2الهدف المحدد 

 والمحافظة على التشابك والتنسيق مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية والممثلين عنهم : بناء 1.2.1المخرج 

1.2.1.1 
مواصلة العضوية  

الجديدة في  
االئتالف  

المحافظة   +8
على عضويات  

 فعالة.

المحافظة على  
عضوية   11

عضويتان  وبناء 
 جديدتان 

 تم الحفاظ على عضويات المركز في االئتالفات والشباكات التالية:

 مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية. .1
 الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان.. .2
 الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان. .3

http://mezan.org/en/uploads/files/16316939861366.pdf
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المواضيعي )خالل  
 الثالثة أعوام(  

 

 
مواصلة  

العضوية  
 الجديدة.

 

 
  

 شبكة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. .4
 شبكة حقوق السكن واألرض.  -التحالف الدولي للموئل .5
 أمان.-االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  .6
 المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب . .7
 مجموعة الحماية )يديرها مكتب المفوض السامي(. .8
 الفريق الوطني السترداد جثامين الفلسطينيين المحتجزين من قبل إسرائيل. .9

 المركز العربي لتطوير التواصل االجتماعي.-حملةمركز  -ائتالف الحقوق الرقمية الفلسطيني  .10
ون لدفع  ائتالف لمجموعة من منظمات حقوق اإلنسان المحلية في األراضي الفلسطينية المحتلة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة العدل يسع .11

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

 :  2021جديدين في العام  تالفينئال مركز الميزان   انضمإلى ذلك،  باإلضافة 

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان. .1
 التحالف من أجل إنشاء مرصد وطني لرصد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.   .2

1.2.1.2 
لقاءات   10إجراء 

واستشارات مع  
ممثلي المجتمع  

 المدني المحلي 

لقاءات   +10
 استشارات / 

15+ 
  لقاء/استشارة 

مع منظمات المجتمع المدني تعالج قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة باألراضي الفلسطينية المحتلة،    تاالستراتيجيا لقاء بهدف االستشارة ووضع    15تم إجراء  
الناشئة عن تفشي فيروس كورونا، وحماية األسرى والمعتقلين واستقالل القضاء. تم عقد معظم اللقاءات برعاية مجلس منظمات   وق اإلنسان  حقخاصة القضايا 

اقشة األعمال المشتركة  الفلسطينية. كما تم عقد لقاءات ثنائية مع منظمات شريكة في األراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، من بينها مؤسستي أطباء ومسلك، لمن
 .اية الطبيةالمتعلقة بالتحديات الجديدة التي تواجه المرضى ذوي اإلحاالت الطبية الذين يسعون للسفر للحصول على الرع

1.2.1.3 

إجراء لقاء واحد  
غير رسمي مع  

نشطاء وصحفيين  
ومحامين شباب في  

 غزة  
 

لقاء واحد غير  
رسمي مع  

 الشباب 
 لقاء واحد 

الفعال ألصحاب األصوات  من المحامين والصحفيين ونشطاء التواصل االجتماعي لمناقشة االنتخابات القادمة، الدور    66ـ  ل  2021نظم مركز الميزان لقاء في فبراير  
 من الشباب في رفع الوعي وضع حقوق اإلنسان في قطاع غزة واالنتهاكات ضد الصحفيين والصعوبات التي تواجه المحامين الجدد.
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1.2.1.4 

لقاءا مع   25اجراء 
هيئات األمم المتحدة  

والمنظمات الدولية  
في   نودبلوماسيي

 .غزة

لقاءا مع   25
هيئات األمم  

المتحدة  
والمنظمات  

الدولية  
في   نودبلوماسيي

  غزة 

 لقاء   55+

مسؤول من   13دبلوماسي،  61لقاء مع بعثات دبلوماسية، وكاالت األمم المتحدة ومؤسسات دولية في غزة )تم لقاء  55عقد المدير العام لمركز الميزان أكثر من 
فد من وكالة التنمية السويسرية  ممثل عن المنظمات الدولية واإلقليمية(. وكان من أبرز تلك اللقاءات: و  38ممثل عن االتحاد األوروبي،  16األمم المتحدة، 

وق االنسان في األراضي  والممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية ووفد من الممثلية األلمانية والقنصلية البريطانية في القدس. الوفود. تم مناقشة حالة حق
سرائيلي طويل األمد غير القانوني والذي تفاقم مع الهجوم اإلسرائيلي األخير  الفلسطينية المحتلة واالزمة اإلنسانية المستمرة في قطاع غزة الناشئة عن االغالق اإل

 .قطاع غزة على 
 

1.2.1.5 
زيارات   3إجراء 

ميدانية لوفود دولية  
  في غزة 

زيارات   3
  ميدانية  

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

1.2.1.6 

لقاءات    5حضور 
مع الشبكات  

واالئتالفات ذات  
 الصلة خارج غزة 

 

لقاءات خارج   5
 غزة 

 لقاء  11 

 لقاءات مع الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان:  3عقدت 

الميزان مع الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان بشكل جماعي مع المنظمات األعضاء لتقييم  : التقت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز  2021يونيو    23  -
 الفحص األولي لفلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

 اإلنسان.: حضرت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان ندوة عبر االنترنت للفيدرالية الدولية لحقوق 2021مارس  4 -

مدافعين : حضرت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان اجتماًعا مع الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان بشأن تقلص حيز الحريات لل2021يناير    19  -
 عن حقوق االنسان.

 النتائج:  

ن مركز الميزان  إلى تحسين المحكمة الجنائية الدولية المعالجة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين بناًء على التعليقات الواردة م  الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان دعت    -
 والمشاركين اآلخرين في اجتماعهم.

عن حقوق اإلنسان بشأن تقلص المساحة للمنظمات الفلسطينية والمدافعين عن حقوق   المدافعينمع مرصد حماية  تقريًرا أصدرت الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان  -
 اإلنسان. استطاع مركز الميزان تقديم مدخالت للتقرير.

 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/asp20session779ang.pdf
https://target-locked-obs-defenders.org/
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 متوسطية لحقوق االنسان:  األورو ثالث لقاءات مع الشبكة 

العالقات  2021ديسمبر    2-3  - ) : حضرت مديرة  فلسطين وإسرائيل والفلسطينيين  الميزان اجتماع مجموعة عمل  في مركز  وركزت  PIPالدولية والمناصرة   .)
 ، بما في ذلك تقلص حيز العمل والمساءلة والفصل العنصري.  PIPاالجتماعات على القضايا المركزية لعمل أعضاء الشبكة / 

رة في مركز الميزان ورشة عمل نظمتها يوروميد بشأن تدابير مكافحة اإلرهاب األوروبية، والعناية  : حضرت مديرة العالقات الدولية والمناص2021سبتمبر    13-
 الواجبة للدول وتقلص مساحة عمل المنظمات غير الحكومية.

. تناولت السيدة نوريا قضايا المساءلة  PIP: حضرت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان يومين من اجتماع مجموعة عمل  2021مايو    3-4  -
 وعمل مركز الميزان لتحقيق العدالة.

 النتائج:  

مع تحليل المعلومات    2021لبعثة المناصرة الخاصة بمركز الميزان إلى بروكسل مع هيومن رايتس ووتش في نوفمبر    تعاون وثيق، بما في ذلك دعم يوروميد  -
 ( من بين اجتماعات أخرى.1.3.2.4المتعلقة باجتماعات أصحاب المصلحة )انظر 

 زود يوروميد مركز الميزان بالمعلومات والتحليالت المتعلقة بتقلص المساحة. -

 على سبيل المثال. هناسلط يوروميد الضوء على عمل مركز الميزان، بما في ذلك من خالل تغريدة على تويتر، يمكنك االطالع عليها   -

 لقاءات مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:  

لعام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومسؤول المشروع لمناقشة القضايا المتعلقة  التقى المدير العام لمركز الميزان ومديرة العالقات الدولية والمناصرة مع األمين ا  -
 بمركز الميزان وأعضاء الشبكة اآلخرين، بما في ذلك على وجه الخصوص تقلص المساحة وتجريم منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية.

لمناقشة تصنيف ست    2021أكتوبر    19األمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في  التقت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان مع    -
 منظمات مجتمع مدني فلسطينية )بعضها أعضاء في المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب( في ذلك اليوم كمنظمات "إرهابية".

تقلص مساحة العمل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الفلسطينية وحماية المدافعين   تابعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تصريحات على تويتر حول   النتيجة:
 عن حقوق اإلنسان الفلسطينيين.  

https://twitter.com/EuroMedRights/status/1465273198715543552?s=20&t=T9UmQyasrzVcDNah6ugDCA
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 شبكة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  –ثالث لقاءات 

موعة التضامن االستشارية التابع لشبكة الحقوق االقتصادية ، التقت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان مع نظام التضامن لمج2021نوفمبر  8 -
 واالجتماعية والثقافية )والتي تشغل منصبا استشاريا فرديا(.  

ل  ، التقت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان بشبكة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للتخطيط لبيان مشترك حو 2021سبتمبر    28 -
 الحق في المحاكمة العادلة وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وحرية التعبير بموجب القانون الفلسطيني.

دية ، التقت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان بنظام التضامن لمجموعة التضامن االستشارية التابع لشبكة الحقوق االقتصا 2021يوليو    1 -
 فية )والتي تشغل منصبا استشاريا فرديا(.  واالجتماعية والثقا 

 

زان دوًرا استشارًيا  أدت مشاركة مركز الميزان مع شبكة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى منح مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميالنتيجة:  
القتصادية واالجتماعية والثقافية. يتيح مقعد في هذا المجلس لمركز الميزان تسليط الضوء على  في آلية حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان الخاصة بشبكة الحقوق ا

 .القضايا المتعلقة بفلسطين

1.2.1.7 

مراسالت   3إجراء 
أو لقاءات مع  

البعثات الدبلوماسية  
الفلسطينية حول  

قضايا حقوق  
 اإلنسان 

لقاءات مع   3
بعثة فلسطين  

في مجلس  
 حقوق اإلنسان 

لقاءات مع   3
 بعثات فلسطينية  

)جينيف(: لقاء مع ممثلين عن البعثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة في جينيف. كان االجتماع حول آخر المستجدات في مجلس حقوق    2021يناير  28 -
 .اإلنسان، ومجاالت التداخل والتنسيق، ودعى مركز الميزان إلدراج إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في قرارها المتعلق بالمساءلة

)افتراضي(: لقاء مع ممثلين عن البعثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة في جينيف. كان االجتماع حول النصوص المنقحة لقرارات مجلس    2021فبراير 17   -
لس حقوق اإلنسان خالل  حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن فلسطين، وال سيما قرار المساءلة وحقوق اإلنسان المدمج حديًثا، وحول اللغة التي يقرها مج

 .البيانات الشفهية للمنظمات غير الحكومية

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

 : إجراء حملة مناصرة محلية  1.3.1المخرج 

1.3.1.1 

 

إجراء لقاءين  
 مواجهة الجمهور 

 

لقاء مواجهة  + 2
 الجمهور

 تم تنظيم لقاءين  
بيت   - مشكالت مياه األمطار في محافظة شمال غزة، بمشاركة ممثلين عن بلديات الشمال )جباليا النزلة :، لقاءا حول2021/ 11/ 24نظ م مركز الميزان بتاريخ 

 .المتضررين والمهتمين وممثلي مؤسسات أهلية وفعاليات شعبيةمن السكان  (32) أم النصر(، وممثل عن مصلحة مياه بلديات الساحل، وعدد - الهيا
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بمشاركة  "خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة رفح... الواقع والحلول " :، بعنوان2021/ 12/ 27نظ م مركز الميزان لقاًء آخر في مكتبه بمدينة رفح، بتاريخ  
 .يف من المهتمين وممثلي مؤسسات أهلية في مدينة رفحممثلين عن مصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية رفح، وبحضور لف

1.3.1.2 
عرض فيلم حول  

 حقوق اإلنسان 
 - عرض فيلم واحد 

لذي تم إنتاجه عن  لم يتمكن مركز الميزان من تنظيم عرض عام للفيلم بسبب تفشي جائحة كورونا ومنع االجتماعات في سياق القيد على التجمعات، لكن الفيلم ا
   .ألف مشاهدة  35وحصد أكثر من  الفيسبوك ( تم تداوله على نطاق واسع على2.1.1.2إسرائيل لمستودع إمدادات كيميائية زراعية في غزة )النشاط قصف 

 : إجراء حملة مناصرة دولية1.3.2المخرج 

1.3.2.1 
إجراء حملة مناصرة  

 دولية 

لمجلس   2 •
حقوق  

  1اإلنسان، 
للواليات  
  3المتحدة، 
لالتحاد  

األوروبي  
والدول  

 األعضاء.  
فعاليات   2+ •

جانبية لألمم  
  4المتحدة، +

عروض/محا 
ضرات في  

االتحاد  
األوروبي/  

الواليات  
 المتحدة.

 تقريرين •

رة  تم إجراء مناص
 دولية 

وتداعياته على قطاع   2021واسع النطاق في مايو  اإلسرائيلي على تأثير الهجوم العسكري  2021ركزت حمالت المناصرة الدولية التي نفذها المركز في عام 
اصرة الضوء على سياسة  غزة، بما في ذلك القيود اإلضافية المفروضة على حركة األشخاص والبضائع خارج قطاع غزة. عالوة على ذلك، سلط عمل المن 

 .اإلفالت المستمر من العقاب ولفت االنتباه إلى الطبيعة التمييزية للسياسات المفروضة على األشخاص الواقعين تحت االحتالل في فلسطين

1.3.2.2 
إجراء بعثتين على  

األقل لمجلس حقوق  
 اإلنسان 

 

بعثات لمجلس   4
 حقوق اإلنسان 

 https://www.mezan.org/en/post/23945لمجلس حقوق اإلنسان نفذت عن بعد:  46الجلسة  ●
هات  قدم مركز الميزان إيجاز حول أبرز التطورات والحقائق التي جمعها لوفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء في المجلس في سياق "تبادل وج -

 ( 1.3.2.8سة )انظر النظر" في بداية الجل
 (1.3.2.6قاد مركز الميزان وشارك في خمس بيانات مكتوبة قدمت للمجلس )انظر  -
 (1.3.2.7بيانًا شفهيًا )انظر  13قاد مركز الميزان وانضم إلى  -
  ( 1.3.2.5شارك مركز الميزان في تنظيم لقاء على هامش أعمال المجلس )انظر  -

  
نسان حول "الوضع الخطير لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"  الجلسة الخاصة الثالثين لمجلس حقوق اإل  ●

 (1.3.2.5شارك مركز الميزان في تنظيم فعالية على هامش أعمال الجلسة )انظر  - )مشاركة افتراضية 
وة لعقد الجلسة، بما في ذلك من خالل عقد اجتماع مع وفد جنوب إفريقيا  التحشيد والضغط قبل الجلسة: لعب مركز الميزان وشركائه دوًرا رئيسًيا في الدع -

 واألنشطة المشتركة األخرى مع الشركاء التي دعت الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان بدعم عقد الجلسة الخاصة.  

 شارك مركز الميزان وعمل مداخلة في المشاورات غير الرسمية بشأن القرار. -

 المركز عن تأييده لبيانين شفهيين قدمهما "الحق" و "مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان".عبر  -

https://www.mezan.org/en/post/23945
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ومداخلتين   
شفهيتين لمجلس  

حقوق اإلنسان  
وإحاطة واحدة  

لالتحاد  
 األوروبي.

  

  https://www.mezan.org/en/post/24031 لمجلس حقوق اإلنسان )نظمت عن بعد(:  47الجلسة  ●
 شارك مركز الميزان في أربع تقارير مكتوبة قدمت من مؤسسة الحق ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان,   -
 قاد مركز الميزان وشارك في ست مداخالت شفهية قدمت خالل الجلسة. -

 

 https://www.mezan.org/en/post/24065لمجلس حقوق اإلنسان )نظمت عن بعد(:  48الجلسة  ●
 ( 1.3.2.6قاد الميزان وشارك في خمس تقارير مكتوبة قدمت للمجلس خالل الجلسة )انظر  -
 ( 1.3.2.7قاد المركز وشارك في ست مداخالت شفهية خالل الجلسة )انظر  -
على المدافعين الفلسطينيين  دعم الميزان فعاليتين جانبيين على هامش أعمال الجلسة حول "االستجابة العاجلة الالزمة للتصدي لتصعيد إسرائيل هجماتها   -

 (1.3.2.5عن حقوق اإلنسان" والتهديد باإلخالء في قرية بيتا في نابلس )انظر 
 

 1.3.2.7مزيد من التفاصيل حول التقرير الكتابي المقدم لمجلس حقوق اإلنسان في إطار النشاط  

 1.3.2.8نشاط مزيد من التفاصيل حول البيانات الشفوية إلى مجلس حقوق اإلنسان في إطار ال

1.3.2.3 

 

إجراء بعثة واحدة  
 للواليات المتحدة 

بعثة على  
 االنترنت 

النضال  يونيو، شاركت مديرة المناصرة الدولية في مركز الميزان كمتحدثة في ندوة استضافتها جامعة هارفارد بعنوان: "من الحوار إلى المساءلة:    16بتاريخ   .1
إسرائيل، وعدالة.    -سانمن أجل إعمال الحقوق في إسرائيل / فلسطين". وكان من بين المنظمات األخرى المتحدثة: مؤسسة مسلك، أطباء من أجل حقوق اإلن

 (19)كانت مديرة المناصرة الدولية حاضرة في الواليات المتحدة، ولكن تم تنظيم الندوة عبر اإلنترنت بسبب كوفيد 
 

الفلسطيني    أغسطس، وخالل تواجد مديرة المناصرة الدولية في مركز الميزان في نيويورك، أطلعت لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب 3. بتاريخ 2
 .(COVID-19على آخر التطورات في قطاع غزة. )ُعقد االجتماع عن بعد بسبب قيود  -مقرها نيويورك  -لحقوقه غير القابلة للتصرف 

1.3.2.4 
بعثات    3إجراء 

لالتحاد األوروبي  
 والدول األعضاء 

 

 بعثات  4

وتمحورت حول الفصل العنصري، وكانت   2021أكتوبر  3-2ومركز الميزان إلى بروكسل في الفترة ما بين  . بعثة مناصرة مشتركة بين هيومن رايتس ووتش 1
 االجتماعات كاآلتي:

ل  ، كاتارينا تابيو؛ مسؤولة مكتب إسرائيMEPP دائرة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، بما في ذلك نائب رئيس الدائرة فالديمير جانيسك؛ مسؤولة مكتب  -
 .ميشيل ميرلوني؛ ومسؤولة مكتب األراضي الفلسطينية المحتلة، ماريا أموروسو

https://www.mezan.org/en/post/24031
https://www.mezan.org/en/post/24031
https://www.mezan.org/en/post/24065
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 EFA عضو البرلمان األوروبي: رافائيل فيسيرا ، جرينز -

 11.11.11و  CIDSE المجتمع المدني: -

 HRW ،Amnesty ،EuMEP ،ECCHR :المجتمع المدني -

 لقاء المجتمع المدني: شبكة األورومتوسط لحقوق اإلنسان  -

 وزارة الخارجية البلجيكية  -

. لقاء مع ممثلين اثنين عن وزارة الخارجية الهولندية. باإلضافة إلى  2021نوفمبر   2. بعثة المدافعين عن الحقوق المشتركة ومركز الميزان إلى الهاي في 2
 عن الحقوق.  اجتماع المجتمع المدني مع المدافعين  

 

البريطاني حول واقع حقوق اإلنسان واالنتهاكات اإلسرائيلية نسق للنشاط واستضافة مؤسسة   . بعثة افتراضية مع المملكة المتحدة لتقديم ايجاز ألعضاء البرلمان3
 (  1.3.2.6)أنظر النشاط   . MAPالمعونة الطبية للفلسطينيين 

 2021. بعثة إلى جنيف في نوفمبر 4

 اللقاءات:
 األوروبي لدى األمم المتحدة في جنيف.لقاء ثنائي مع روكو بولين، مسؤول حقوق اإلنسان في بعثة االتحاد   -
( 2( الوضع في غزة بعد التصعيد في مايو. 1لقاء السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق اإلنسان. الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها:  -

 تصنيف إسرائيل مؤخرًا لست منظمات فلسطينية كـ "إرهابية".
المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان )أورسوليا توث، ماريانا فارجاس كليمنت، كريستينا تشاليس( لمناقشة تصنيف إسرائيل   لقاء مع طاقم المقرر الخاص  -

 األخير لست منظمات فلسطينية كمنظمات "إرهابية".
 منظمات فلسطينية كـ "إرهابية". لقاء مع المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لمناقشة تصنيف إسرائيل األخير لست -
 



( 1202ديسمبر   – ينايرالتقرير السنوي )  مركز الميزان لحقوق االنسان   

 

28 
 

1.3.2.5 

فعاليات   2إجراء 
جانبية مشتركة في  
األمم المتحدة على  

 األقل 

فعاليات   3
 جانبية 

"الفصل  : شارك مركز الميزان وشركائه في تنظيم فعالية جانبية على هامش جلسات المجلس عبر اإلنترنت حول 46مجلس حقوق اإلنسان الجلسة العادية رقم 
ومن بين المتحدثين   (  https://www.mezan.org/en/post/23935والتمييز العنصري اإلسرائيلي في المجال الصحي خالل جائحة كورونا" )رابط الفيديو

 .الدكتور تاللنغ موفوكينج، المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية

نظمتها مؤسسة الحق بعنوان "نحو الهدف  فعالية جانبية على هامش المنتدى : شارك الميزان في منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
 من التنمية المستدامة في فلسطين: إعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضمان المساءلة". 16

شارك الميزان وشركائه في تنظيم فعالية جانبية على هامش الجلسات عبر اإلنترنت حول االستجابة العاجلة الالزمة  لمجلس حقوق اإلنسان:   48الجلسة 
hrc-to-event-https://cihrs.org/side-48-لمواجهة تصعيد إسرائيل لهجماتها على المدافعين عن حقوق اإلنسان الفلسطينيين )انظر المزيد على: 

-rights-human-palestinian-on-attacks-of-escalation-israels-address-to-needed-response-urgent
efenders/?lang=end 

1.3.2.6 

عروض   4إجراء 
على األقل في  

البرلمانات األوروبية  
والجامعات وفعاليات  
المجتمع المدني في  

االتحاد  
األوروبي/الواليات  

 المتحدة 

عروض   10
 عبر اإلنترنت 

 ينيين.أطلعت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان وفًدا من أعضاء البرلمان البريطاني استضافته منظمة المعونة الطبية للفلسط   : 2021مارس  11

  
: شارك مدير مركز الميزان ومديرة العالقات الدولية في حلقة نقاش في المنتدى السويدي لحقوق اإلنسان )تم إرسال مقاطع 2021أبريل  20 

 فيديو قبل بدء الجلسة(، بدعوة من مؤسسة دياكونيا.  
، وذلك بدعوة من هاكان  حول الوضع في فلسطين وخاصة في غزة قدمت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في الميزان موجزًا للبرلماني السويدي    : 2021مايو    20

 سفينلينج، عضو البرلمان السويدي والمتحدث الرسمي للشؤون الخارجية.

"، إسرائيل/ فلسطين تحت عنوان: البحث عن سيادة  القانون شارك مدير مركز الميزان في حلقة نقاشية خالل مؤتمر استمر يومين حول ":  2021مايو    25-26
 نظمه مشروع بلفور.

   "، التي نظمتها مؤسسة السالم في الشرق األوسط إعادة إعمار غزة: أكثر من مجرد مشروع إنسانيشارك مدير مركز الميزان في حلقة نقاش تحت عنوان: "
(FMEP) . 

للصحة وحقوق اإلنسان في    FXB"، لقاء نظمه مركزسرائيل / فلسطينمن الحوار إلى المساءلة: النضال من أجل إعمال الحقوق في إ" : 2021يونيو   16
 .جامعة هارفارد

https://www.mezan.org/en/post/23935
https://cihrs.org/side-event-to-hrc-48-urgent-response-needed-to-address-israels-escalation-of-attacks-on-palestinian-human-rights-defenders/?lang=en
https://cihrs.org/side-event-to-hrc-48-urgent-response-needed-to-address-israels-escalation-of-attacks-on-palestinian-human-rights-defenders/?lang=en
https://cihrs.org/side-event-to-hrc-48-urgent-response-needed-to-address-israels-escalation-of-attacks-on-palestinian-human-rights-defenders/?lang=en
https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/2836117499973317/?ref=sharing
https://link1.pblc.app/c/337759398?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fbalfourproject.org%2Frule-of-law%2F&hash=1a41b7&chk=234757-466ef9
https://link1.pblc.app/c/337759398?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fbalfourproject.org%2Frule-of-law%2F&hash=1a41b7&chk=234757-466ef9
https://link1.pblc.app/c/337759398?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Ffxb.harvard.edu%2Fevent%2Ffrom-dialogue-to-accountability-the-struggle-to-implement-rights-in-israel-palestine%2F&hash=2be773&chk=234757-466ef9
https://link1.pblc.app/c/337759398?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Ffxb.harvard.edu%2Fevent%2Ffrom-dialogue-to-accountability-the-struggle-to-implement-rights-in-israel-palestine%2F&hash=2be773&chk=234757-466ef9
https://link1.pblc.app/c/337759398?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Ffxb.harvard.edu%2Fevent%2Ffrom-dialogue-to-accountability-the-struggle-to-implement-rights-in-israel-palestine%2F&hash=2be773&chk=234757-466ef9
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 ." ، تنظيم أكاديمية جنيف للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانتصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين" : 2021يونيو  24
ع غزة.  أطلعت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان وفًدا من البرلمانيين السويديين على القضايا القانونية والوقائعية في قطا  : 2021سبتمبر    17

 شارك في اللقاء كل من:
 المتحدثة باسم الحزب األخضر لشئون المساعدات.  كاميال هانسن:  •
 الناطق باسم الحزب الديمقراطي المسيحي لشئون المساعدات. غودرون برونيغارد: •
 المتحدثة باسم حزب الوسط لشئون المساعدات. هيلينا ستوركنفيلدت: •
 عين مؤخرا متحدثا للشؤون الخارجية للحزب الليبرالي  جوار فورسيل:  •
 اللجنة.  من الحزب الديمقراطي االجتماعي الذي يركز على قضايا المساعدة في  أنيكا ستراندهل: •
 عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من الحزب الديمقراطي االجتماعي. أول ثوريل:  •
 : عن الحزب االشتراكي الديموقراطي والمفوض السابق لحقوق اإلنسان في المجلس األوروبي.توماس هامربرغ •

 .التعليم في قطاع غزة حول  FoBZU)ندوة ألصدقاء جامعة بيرزيت ) تحدثت مديرة العالقات الدولية والمناصرة في مركز الميزان في   : 2021سبتمبر  30 
)ديفيد جونز، أليسيا كيرنز، ستيف بيكر ومنيرة ويلسون(، خالل لقاء عن   ير مركز الميزان وفًدا من أعضاء البرلمان البريطاني هم: أطلع مد  :2021سبتمبر  30 

مكتوبة قدمها أكتوبر، أرسل عضو البرلمان ديفيد جونز مذكرة متابعة بعد الجلسة يطلب فيها أسئلة    19. في  MAPللفلسطينيبعد استضافته منظمة المعونة الطبية 
 لالطالع على األسئلة واألجوبة(. UIN 58759 ,UIN 58758 ,UIN 58757إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث )انظر

1.3.2.7 
تقديم تقريرين  

مكتوبين لمجلس  
 حقوق اإلنسان 

تقرير   14
مكتوب لمجلس  

 حقوق اإلنسان 

 (، خمسة تقارير مكتوبة:2021)مارس   46قدم مركز الميزان خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان ال

لقاهرة لدراسات  ( "على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كقوة محتلة تجاه مليوني فلسطيني في قطاع غزة"، قدم التقرير بالشراكة مع مؤسسة الحق، عدالة، مركز ا1) 
  https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/133من جدول األعمال.  7إلنسان ومركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، في أطار البند حقوق ا 

"، قدم التقرير بالشراكة مع مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني  19- ( "النكبة المستمرة: استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات الترحيل القسري في ظل كوفيد2) 
      https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/130من جدول األعمال.  3و2لحقوق اإلنسان، في إطار البند 

"، قدم التقرير بالشراكة مع مؤسسة الحق، مركز القاهرة لدراسات  COVID-19( "اإلهمال الطبي اإلسرائيلي لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون خالل 3) 
   https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/90من جدول األعمال.    7و2حقوق اإلنسان والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في إطار البند 

ن العقاب في األراضي الفلسطينية", قدم التقرير بالشراكة مع مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق  ( "ضمان المساءلة ووضع حد لسياسية اإلفالت م4) 
    https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/128من جدول األعمال.  7و2اإلنسان بموجب الند 

حقوق اإلنسان  ( "إسكات المعارضة وتقلص مساحة المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية"، قدم التقرير بالشراكة مع مؤسسة الحق، مركز القاهرة لدراسات 5) 
 https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/22من جدول األعمال.  3بند والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في إطار ال

https://link1.pblc.app/c/337759398?alt_obj=hre&method=URL&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv4ITUM08JSI&hash=f22c35&chk=234757-466ef9
https://www.youtube.com/watch?v=TY9xc845oRA
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2021-10-19/58759/
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2021-10-19/58758
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2021-10-19/58758
https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/133
https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/130
https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/90
https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/128
https://undocs.org/A/HRC/46/NGO/22
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 (، أربع تقارير مكتوبة:  2021يوليو  -مجلس حقوق اإلنسان )جلسة يونيو ل  47قدم مركز الميزان وشركائه خالل الجلسة ال

 (رابط . تقرير مكتوب مشترك حول ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة في ظل تصعيد الهجمات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ) 1
 (رابط مكتوب مشترك حول القمع اإلسرائيلي المستمر للفلسطينيين الذين يتحدون هيمنة إسرائيل وقمعها على جانبي الخط األخضر ) . تقرير 2
 (رابط ين على جانبي الخط األخضر ) . تقرير مكتوب مشترك حول التصعيد اإلسرائيلي لالعتقاالت التعسفية المنهجية وحمالت االعتقال ضد الفلسطيني3
لية المتصاعدة ضد  . تقرير مكتوب مشترك حول قاعدة بيانات األمم المتحدة وأهميتها لمساءلة الشركات في ظل التوسع االستيطاني المستمر والهجمات اإلسرائي 4

 (رابط الفلسطينيين ) 
 

 :(، خمسة تقارير مكتوبة مشتركة2021أكتوبر  -)جلسة سيبتمبر   لمجلس حقوق اإلنسان  48قدم مركز الميزان خالل الجلسة ال

يوًما على قطاع غزة.   11. زيادة إسرائيل لقيودها المحظورة بعد هجومها العسكري واسع النطاق الذي استمر 1
https://digitallibrary.un.org/record/3942201?ln=en  

    org/record/3942204?ln=enhttps://digitallibrary.un.. سوء معاملة إسرائيل لألسرى الفلسطينيين.  2
  https://digitallibrary.un.org/record/3942203?ln=en. اإلخالء القسري ونزع الملكية في القدس الشرقية. 3
  https://digitallibrary.un.org/record/3942205?ln=en. توسيع المستوطنات غير القانونية.  4
       https://digitallibrary.un.org/record/3941860?ln=enقمع المجتمع المدني الفلسطيني.  . 5

1.3.2.8 
إجراء مداخلتين  

مجلس  شفهيتين في 
 حقوق اإلنسان 

مداخلة   19
شفهية فردية  

 ومشتركة

 لمجلس حقوق اإلنسان:  46في الجلسة  مداخلة شفوية فردية ومشتركة  13• 

القاهرة لدر "  (1) اسات حقوق  المجتمع المدني يدعو إلى إعادة إنشاء لجنة األمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري"، بيان شفوي مشترك بقيادة مركز 
 . http://mezan.org/en/post/23947نسان في جلسة النقاش السنوية رفيعة المستوى لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حول تعميم حقوق اإلنساناإل

ركة بقيادة  نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي المطبق على الفلسطينيين في قطاع غزة كوسيلة لتفتيت الشعب الفلسطيني استراتيجًيا"، مداخلة شفهية مشت"  (2)
 https://www.mezan.org/en/post/23936 . 9مركز الميزان في إطار البند 

"، مداخلة  46مجلس حقوق اإلنسان ال خالل جلسةتمع األفريقي الفلسطيني في القدس  مجموعات حقوق اإلنسان الفلسطينية واإلقليمية تعطي صوًتا للمج"  (3)
  .http://mezan.org/en/post/23948من جدول األعمال 9شفهية مشتركة بقيادة مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في إطار البند 

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/06/05/210531-final-website-effective-measures-needed-to-ensure-accountability-amid-escalating-israeli-attacks-against-the-palestinian-people-1622892627.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/06/05/210531-final-website-ws-hrc47-israel-continues-repression-of-palestinian-protests-challenging-israel-s-domination-and-oppression-on-both-sides-of-the-green-line-1622892653.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/06/05/210531-final-website-current-escalation-of-israel-s-systematic-arbitrary-arrest-and-detention-campaigns-against-palestinians-1622892678.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/06/05/210531-final-website-current-escalation-of-israel-s-systematic-arbitrary-arrest-and-detention-campaigns-against-palestinians-1622892678.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/06/05/210531-final-website-current-escalation-of-israel-s-systematic-arbitrary-arrest-and-detention-campaigns-against-palestinians-1622892678.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/06/05/210531-final-website-un-database-critical-for-corporate-accountability-amid-ongoing-settlement-expansion-and-escalating-attacks-against-palestinians-1622892711.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3942201?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3942204?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3942203?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3942205?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3941860?ln=en
http://mezan.org/en/post/23947
https://www.mezan.org/en/post/23936
http://mezan.org/en/post/23948
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تحت  المجتمع المدني يحث مجلس حقوق اإلنسان على إنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق حول نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي"، بيان شفوي مشترك "  (4)
 https://www.mezan.org/en/post/23953 حق.من جدول األعمال بقيادة مؤسسة ال 7البند 
من جدول   7الميزان يدعو مجلس حقوق اإلنسان إلى دعم القرارات وآليات المساءلة بشأن فلسطين"، مداخلة شفهية بقيادة مركز الميزان في إطار البند " (5)

 http://mezan.org/en/post/23941األعمال. 
يما يتعلق بأزمة الغذاء الممتدة في غزة" ، بمشاركة منظمة العفو الدولية وقيادة  "الميزان يقدم بيانا شفهيا إلى خبير األمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء ف  (6)

  http://mezan.org/en/post/23922مركز الميزان خالل الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء. 
، يدعو مركز الميزان المجلس واألعضاء لدعم القانون الدولي والقرارات المستندة على الحقائق في فلسطين"،  46( "خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان ال7) 

 https://www.mezan.org/en/post/23951من األجندة.  2ر البند مداخلة شفهية مشتركة بقيادة مركز الميزان، في إطا

لدراسات    ( "تدعو منظمات حقوق اإلنسان لوصف دقيق للوضع في فلسطين والذي يشمل إطار الفصل العنصري"، مداخلة شفهية مشتركة بقيادة مركز القاهرة8) 
 ttp://mezan.org/en/post/23946hمن األجندة.  2في إطار البند   حقوق اإلنسان، 

"، مداخلة شفهية مشتركة بقيادة مؤسسة الحق، في 46المساءلة خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان المنظمة حقوقية فلسطينية على الحاجة إلى  14( "تؤكد 9) 
 https://www.mezan.org/en/post/23952من األجندة.  2إطار البند 

يدعو لمزيد من التوجيه ِبشأن مسئوليات الدول الثالثة"، مداخلة شفهية بقيادة االئتالف و ( "يرحب المجتمع المدني بتقرير المفوض السامي لحقوق اإلنسان 10) 
 http://mezan.org/en/post/23950(. HICالدولي للموئل ) 

ض السامي لحقوق اإلنسان  المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية، ويحث مكتب المفو   القائمة في( "المجتمع المدني يستنكر التوسيعات المستمرة في الشركات 11) 
من األجندة.   7بتحديث قاعدة البيانات الخاصة باألعمال"، مداخلة شفهية مشتركة بقيادة مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، في إطار البند 

http://mezan.org/en/post/23949 
لمجلس حقوق اإلنسان، تؤكد منظمات حقوق اإلنسان على نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي، وشدد على الضرورة للمساءلة الدولية"،   46( "خالل الجلسة ال12) 

 https://www.mezan.org/en/post/23954 من األجندة.  9تركة بقيادة مؤسسة الحق، في إطار الند مداخلة شفهية مش 
 

 :لمجلس حقوق اإلنسان 47في الجلسة  شفهية مشتركة  مداخالت  4 •

"، 2021مايو  مركز الميزان يسلط الضوء على الظروف اإلنسانية غير المستقرة للنازحين داخلًيا في قطاع غزة في أعقاب الهجوم العسكري اإلسرائيلي في  "  (1)
 http://mezan.org/en/post/24025مداخلة شفهية مشتركة بقيادة مركز الميزان. 

https://www.mezan.org/en/post/23953
http://mezan.org/en/post/23941
http://mezan.org/en/post/23922
https://www.mezan.org/en/post/23951
http://mezan.org/en/post/23946
https://www.mezan.org/en/post/23952
http://mezan.org/en/post/23950
http://mezan.org/en/post/23949
https://www.mezan.org/en/post/23954
http://mezan.org/en/post/24025
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، يطرح الميزان قضية االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي ونظام الفصل العنصري وتأثيره على حق الفلسطينيين في  47( "خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان ال2) 
 http://mezan.org/en/post/24026هية مشتركة بقيادة مركز الميزان. الصحة". مداخلة شف

المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحرية التعبير معالجة حمالت التشهير والتضليل اإلسرائيلية"، مداخلة  "تطلب منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية من    (3)
 http://mezan.org/en/post/24027الحوار العالمي والديموقراطية )مفتاح(.  لتعميقشفهية مشتركة بقيادة المبادرة الفلسطينية 

األعمال التجارية وحقوق    ( مداخلة شفهية مشتركة بقيادة مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان خالل حلقة النقاس بمناسبة الذكرى العاشرة للمبادئ التوجيهية بشأن 4) 
 http://mezan.org/en/post/24028اإلنسان. 

 

 :لمجلس حقوق اإلنسان 48في الجلسة  مداخالت شفهية مشتركة  3 •

من جدول األعمال.    7الميزان يلفت االنتباه إلى سياسة الفصل العنصري اإلسرائيلي في المياه "، مداخلة شفهية لمشتركة بقيادة الميزان، في إطار البند  " (1)
http://mezan.org/en/post/24061 

، يلقي أحد سكان قرية بيتا في نابلس بيانا حول عنف قوات االحتالل اإلسرائيلي"، مداخلة شفهية بقيادة مؤسسة  48خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان ال "  (2)
  http://mezan.org/en/post/24063من جدول األعمال.  4الحق، في إطار البند 

، يسلط مركز الميزان وشركائه الضوء على سياسة العقاب الجماعي اإلسرائيلية ضد األسرى والمعتقلين  48( " خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان ال3) 
 http://mezan.org/en/post/24064من جدول األعمال.  3قيادة مؤسسة الضمير، في إطار البند الفلسطينيين"، مداخلة شفهية ب

1.3.2.9 
إحاطة واحدة  تقديم  

لهيئات االتحاد  
 األوروبي 

إحاطات عبر   2
 االنترنت 

 
وفد االتحاد األوروبي والدول األعضاء على أخر التطورات في األراضي الفلسطينية في سياق “تبادل وجهات   باطالع: قام الميزان وشركاؤه  2021مارس   •

الميزان االنتخابات الفلسطينية، والحق في الصحة / اللقاح،    ه مركزالنظر" في بداية الدورة السادسة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان. تناول العرض الذي قدم
 .قاب، واالعتداءات على المدافعين عن حقوق اإلنسانواإلفالت من الع

 

( نظمته يوروميد للحقوق وحضره ثمانية ممثلين من مكاتب  2021يونيو    2قدم الميزان موجزا عن الهجوم على غزة لصانعي السياسة في االتحاد األوروبي )  •
MEP    ليتوانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ( وممثالن من  دول أعضاء في االتحاد األوروبي )   4من سبع دول في االتحاد األوروبي، وEEAS    وDG 

NEAR  من المفوضية األوروبية 
 

  

http://mezan.org/en/post/24026
http://mezan.org/en/post/24027
http://mezan.org/en/post/24028
http://mezan.org/en/post/24061
http://mezan.org/en/post/24063
http://mezan.org/en/post/24064
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 حقوق اإلنسان  برنامج تعزيز

 خاصة قطاع غزة   ، عزيز حقوق اإلنسان والديموقراطية في األراضي الفلسطينية المحتلة تالمساهمة 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 2.1الهدف المحدد 

 : نشر الموارد، المعلومات والمعرفة المتعلقة بحقوق اإلنسان 2.1.1المخرج 

2.1.1.1 
 50عن اضافة ما ال يقل 

مطبوعة و مرجع لمكتبة  
 المركز

مطبوعة   50+
 جديدة 

  100إضافة +
 مطبوعة جديدة 

كتاًبا / دورية    15( إلضافتها إلى المكتبة، باإلضافة إلى  2022كتاًبا ودورية )تم تقديم الطلب والشحن للوصول من مصر في الربع األول من عام    88تم شراء  
 .فترة التقريرورسالتين تم إهداؤها للمكتبة خالل 

 .كتاب 1800طالب جامعي وباحث ومحامي من خدمات المكتبة واقترضوا ما مجموعه   690استفاد 

2.1.1.2 

انتاج فيلم قصير حول  
قضايا حقوق االنسان  

والقانون الدولي االنساني  
)مع ترجمته الى اللغة  

 اإلنجليزية(

فيلم قصير  
 واحد

تم انتاج فيلم  
 واحدة  

 .على قطاع غزة 2021سرائيل لمستودع أسمدة وأدوية كيماوية زراعية خالل الهجوم العسكري الشامل عام فيلم قصير عن قصف إ

 ، https://www.facebook.com/watch/?v=884968508865711على الفيس بوك من خالل الرابط: متاح 

 (. https://www.youtube.com/watch?v=paNKZ10yg40 من خالل الرابط:  وعلى اليوتيوب

2.1.1.3 

تقارير قصيرة   3اصدار 
ائق حول قضايا  وورقتي حق

حقوق االنسان )من  
ضمنها الحقوق  

االقتصادية واالجتماعية  

 تقارير 3
 وورقتي حقائق 

  3تم نشر 
  6تقارير و

 أوراق حقائق 

  http://mezan.org/post/31432. متاح على الرابط: المزارعون في غزة تحت الحصار الزراعة في المنطقة العازلة، والظروف التي يواجهها تقرير عن  . 1

المزارعين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويركز بشكل خاص على االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل  يقدم التقرير معلومات وتحليل ألوضاع  
نات،  ادات وغيرها من البيا بحقهم. هذا التقرير مدعوم باألرقام واإلحصاءات والشهادات التي جمعها باحثو الميزان من خالل المقابالت وتعبئة االستمارات وأخذ اإلف

 . 2020-2018والتي تغطي الفترة بين 

https://www.facebook.com/watch/?v=884968508865711
https://www.youtube.com/watch?v=paNKZ10yg40
http://mezan.org/post/31432
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والثقافية باللغتين العربية  
 واإلنجليزية(.

 2020واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة خالل عام التقرير السنوي حول   .2

   http://mezan.org/post/31500التقرير الكامل متاح باللغة العربية على الرابط  

واالنقسام الفلسطيني الداخلي والحصار اإلسرائيلي على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الرئيسية، بما في   COVID-19 يوضح التقرير بالتفصيل تأثير
 .والسكن واألمن الغذائي والتعليم والبطالة والفقر والطاقة في قطاع غزةذلك الرعاية الصحية 

 أخالقيات وسائل اإلعالم تقرير عن  .3

   http://mezan.org/post/31555التقرير متاح باللغة العربية على الرابط  

القان في  اإلعالم  أخالقيات  على  ويركز  اإلعالم.  أخالقيات  ومبادئ  ومحددات  مفاهيم  وتطور  عن ظهور  عامة  لمحة  بحثية(  )ورقة  التقرير  الفلسطيني  يقدم  ون 
العنف والتمييز العنصري. وبما أن التقرير قد صدر قبل تأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية،  واالتفاقيات الدولية، بما في ذلك السرية والخصوصية والتحريض على  

 .فقد ركز أيًضا على أخالقيات تغطية العملية االنتخابية

حول   .4 حقائق  غزة ورقة  في  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مرافق  على  اإلسرائيلي  العسكري  الهجوم  متاح آثار  الورقة  الرابط  .  على  ة 
http://mezan.org/post/32289   

 .الشرب النظيفة واآلمنة في قطاع غزةحول آثار الهجوم العسكري اإلسرائيلي على الوصول إلى مياه ورقة حقائق   .5

  http://mezan.org/post/32345الورقة متاحة على الرابط 

 الحصار اإلسرائيلي على األوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة. آثار تشديدورقة حقائق حول  .6

     http://mezan.org/post/32340الورقة متاحة على الرابط 

 والحصار المشدد على المرضى ونظام الرعاية الصحية في غزة  2021آثار الهجوم اإلسرائيلي في مايو ورقة حقائق حول  .7

 http://mezan.org/post/32350ورقة متاحة على الرابط:  

 .معوقات الوصول إلى التعليم واألطفال خارج المدرسة في قطاع غزةورقة حقائق حول   .8

http://mezan.org/post/31500
http://mezan.org/post/31555
http://mezan.org/post/32289
http://mezan.org/post/32345
http://mezan.org/post/32340
http://mezan.org/post/32350
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  http://mezan.org/post/32614الورقة متاحة على الرابط 

 .2021في هجوم مايو  - أكبر مستودع كيماويات زراعية في غزة  -قصف قوات االحتالل لمستودع مجموعة خضير ورقة حقائق حول   .9

 http://mezan.org/post/32629  الورقة متاحة على الرابط 
 

2.1.1.4 

تصميم وطباعة ملصقين  
)بوسترين( عن قضايا  
وموارد حقوق االنسان  

)خاصة بما يتعلق  
االقتصادية  بالحقوق 

والثقافية واالجتماعية(  
باللغتين العربية واإلنجليزية  

نسخة من كل   500) 
 ملصق(

 

 ملصقين 
تم طباعة  
ملصقين  
 صغيرين 

 

نسخة من ملصقين لرسمتين وتوزيعها على الحضور خالل معرض الميزان على هامش توزيع جوائز مسابقة أفضل رسمة. تم تقديم العمل الفني   تمت طباعة ألف
 المطبوع من قبل اثنين من طالب المدارس المشاركة في مسابقة أفضل رسمة وكان كالهما فائزين بجوائز في فئتهما العمرية.

 

2.1.1.5 

كتيبات،   4تصميم و نشر 
رسوم بيانية ومنشورات  

عن حقوق اإلنسان  
 والقانون الدولي اإلنساني 

كتيبات،   4+
رسوم بيانية  

 ومنشورات 

رسوم   31
 بيانية 

، والعنف القائم على النوع االجتماعي،  2021ونشرها على حسابات الميزان على وسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق بهجوم مايو رسمة بيانية  31تم إنتاج 
 .واألطفال خارج المدرسة

2.1.1.6 

منشور  100إضافة أكثر من 
جديد حول حقوق اإلنسان 

على وسائل التواصل 
االجتماعي المتاحة )المواقع  

اإللكترونية، الفيس بوك،  
تويتر، يوتيوب( باللغتين 

 العربية واالنجليزية. 

 منشور 200+ منشور 100+

ل  منشور )بيان صحفي، تقرير، خبر صحافي( على مواقع الويب باللغتين العربية واإلنجليزية باإلضافة إلى منصات التواص 200نشر مركز الميزان أكثر من   -
 .االجتماعي في الفترة المشمولة بالتقرير

 .2021مستخدم زاروا مواقع الميزان اإللكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية في عام  45,000أكثر من  -

 . 2021متابع بنهاية عام  5,500ألف متابع وصفحة تويتر أكثر من  11تجاوز عدد متابعي صفحة الميزان على فيسبوك  -
 

http://mezan.org/post/32614
http://mezan.org/post/32629
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2.1.1.7 
ظهور   12إجراء أكثر من 

إعالمي )على المحطات  
 اإلذاعية والمرئية(

ظهور   12+
 إعالمي

ظهور   300+
 إعالمي

 27 أجرى على محطات التلفزيون المحلية / الفضائية، بما في ذلك يورو نيوز والجزيرة، و  91وسائل اإلعالم ) مرة على   141ظهر مدير برنامج مركز الميزان 
 .، ووكالة أسوشيتد برس( The Guardian ،Asahi Shimbun   ،Haaretz مع صحفيين يكتبون في الصحف، بما في ذلك  24مقابلة في محطات إذاعية، و 

في محطات اإلذاعة    30على محطات التلفزيون المحلية / الفضائية، بما في ذلك قناة الجزيرة، و 9مرة على وسائل اإلعالم )  47ظهر منسق البحث الميداني 
 .مع صحفيين يكتبون في الصحف و/ أو المواقع اإلخبارية ، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس(  8المحلية، و 

مع صحفيين يكتبون في   10على محطات اإلذاعة المحلية، و  3على محطات التلفزيون المحلية / الفضائية، و 9مرة على وسائل اإلعالم )  22ظهر الباحثون 
بالحقوق  ( لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة   Associated Press و  BBC الصحف المحلية و / أو المواقع اإلخبارية ، بما في ذلك 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة

مع الصحفيين الذين    15على محطات اإلذاعة المحلية ، و    19على محطات التلفزيون المحلية / الفضائية ، و    61مرة على وسائل اإلعالم )   95ظهر المحامون  
 القانوني من األحداث ومناقشة التدخل القانوني للمركز. يكتبون للصحف المحلية و / أو المواقع اإلخبارية( للحديث عن الموقف

 
 عربية واإلنجليزية(: نشر معلومات عن القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني واالنتهاكات في األراضي المحتلة محليا ودوليا )باللغة ال2.1.2المخرج 

2.1.2.1 

  50اصدار ما ال يقل عن 
صحفي، رسائل،  بيان  

مناشدات وتصريحات  
حول انتهاكات حقوق  

اإلنسان والقانون الدولي  
اإلنساني )باللغتين العربية  

 واالنجليزية(

بيان   50+
صحفي،  
رسائل،  

مناشدات  
 وتصريحات 

بيان   121
صحفي،  
رسائل،  

مناشدات  
 وتصريحات 

جهة اتصال، بما في ذلك البعثات    700بيانات صحفية باللغتين العربية واإلنجليزية على اإلنترنت وتم توزيعها على قائمة بريدية تضم أكثر من    105تم نشر  
قوات االحتالل والسلطات الفلسطينية.    الدبلوماسية والمؤسسات اإلعالمية والمنظمات غير الحكومية. وتناولت البيانات الصحفية انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها

وما تاله في األشهر التالية. كما تناولت البيانات اعتقال واحتجاز سكان غزة الذين    2021وقدمت العديد من البيانات الصادرة تحديثات يومية خالل هجوم مايو  
عن الطعام المحتجزين رهن االعتقال اإلداري، واالنتخابات العامة التي    يسافرون عبر معبر إيرز، وظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين، وإضراب الفلسطينيين

 .1جرى تجميدها، وأحكام اإلعدام الصادرة في غزة، والعنف القائم على النوع االجتماعي، وغيرها من الحوادث

( وأصدرت أربعة بيانات صحفية  PHROCلفلسطينية ) بياًنا صحفًيا مشترًكا تحت مظلة مجلس منظمات حقوق اإلنسان ا   12كما شارك مركز الميزان في نشر  
 مشتركة أخرى مع منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية الشريكة.

 
 

 
 https://rb.gy/mq3hph من خالل الرابط التالي:  2021يمكنك الوصول للبيانات الصحفية التي تم نشرها عام  1

https://rb.gy/mq3hph
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2.1.2.2   
تقرير شهري    12إصدار 

إحصائي حول االنتهاكات  
 اإلسرائيلية 

تقرير   12
 شهري 

تقرير   12
شهري  

 إحصائي 

انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي، لقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة  تقريرًا إحصائيًا شهريًا حول  12أصدر مركز الميزان 
 .مقيدة الوصول في البر والبحر

    https://mezan.org/en/post/23911التقارير متاحة على الرابط  

تقريرًا إحصائيًا شهريًا حول االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال بما يتماشى مع آلية الرصد واإلبالغ المنشأة بموجب قرار األمم المتحدة   12أصدر مركز الميزان 
 .المسلحبشأن األطفال والنزاع  1612رقم 

   https://mezan.org/en/post/23910التقارير متاحة على الرابط 
 

2.1.2.3 
إصدار تقرير نصف  

سنوي وتقرير سنوي عن  
 االنتهاكات اإلسرائيلية 

تقرير نصف  
سنوي وتقرير  

 سنوي 

تقارير   2
نصف سنوية،  

تقارير   4
  2سنوية و
تقارير  

 مواضيعية  

 التقارير المواضيعية:

 الفصل العنصري اإلسرائيلي في قطاع غزة  -بانتوستان غزة  •

    https://www.mezan.org/en/post/24084التقرير متاح على الرابط 

من األرض الفلسطينية يعتمد التقرير على عمل الميزان المستمر منذ عقود لتعزيز احترام القانون الدولي وحمايته والوفاء به في قطاع غزة كونه جزء ال يتجزأ  
ان الفلسطينية  حتلة. وهو أول تقرير للمركز يركز على الفصل العنصري في غزة. يعتمد التقرير على األعمال ذات الصلة التي قامت بها منظمات حقوق اإلنسالم

لفلسطيني، بما في ذلك سكان  واإلسرائيلية والدولية واألكاديميون والخبراء، ويؤكد مجدًدا أن هيمنة إسرائيل وقمعها العنصري المؤسس والمنهجي على الشعب ا
  3ا لنص المادة  قطاع غزة ، يتعارض مع القانون الدولي، والسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، ترقى إلى جريمة الفصل العنصري وفقً 

 دد في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، كما تشكل جريمة ضد اإلنسانية على النحو المح
 

 حرية الصحافة واإلعالم في مرمى النيران

   https://mezan.org/post/32389التقرير متاح باللغة العربية على الرابط  

التقرير المعلومات والوثائق التي جمعها باحثو الميزان والباحثون الميدانيون باإلضافة إلى شهادات الصحفيين المتضررين بشأن اله جمات العسكرية  يعرض 
. ويفصل التقرير كيف أصيب الصحفيون الفلسطينيون العاملون 2021زة في مايو  اإلسرائيلية التي أعاقت التغطية اإلعالمية للهجوم العسكري اإلسرائيلي على غ

هاية المطاف  في وسائل إعالم محلية ودولية على حد سواء بجروح ولحقت أضرار بمعداتهم، حيث استهدف الجيش اإلسرائيلي عمدا مكاتب إعالمية، ودمر في ن

https://mezan.org/en/post/23911
https://mezan.org/en/post/23910
https://www.mezan.org/en/post/24084
https://mezan.org/post/32389
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ر اإلشارة إلى أنه خالل الهجوم، منعت السلطات اإلسرائيلية المراسلين األجانب من الوصول إلى غزة،  آخرين. وتجد 22مقر وسيلة إعالم وألحق أضرارا بـ   51
 .مما زاد من إعاقة التغطية اإلعالمية للهجوم

 التقارير الدورية 

 :2021يوليو / أغسطس 

 .2021مقيدة الوصول )بحر غزة( لعام التقرير نصف السنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في الجزء البحري من المنطقة  •

    https://mezan.org/post/32430التقرير متاح على الرابط 

تماشيا مع آلية المراقبة واإلبالغ التي تم إنشاؤها بموجب قرار األمم    -   2021تهاكات الجسيمة بحق األطفال في قطاع غزة عام  تقرير نصف سنوي حول االن •
 . 1612المتحدة رقم 

    https://mezan.org/post/32385التقرير متاح على الرابط 

 :2021يناير 

 .2020التقرير السنوي حول انتهاكات قوات االحتالل للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في قطاع غزة لعام  •

    https://mezan.org/post/31310التقرير متاح على الرابط 

 .2020ة مقيدة الوصول برا )المنطقة العازلة( لعام • التقرير السنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في المنطق

  https://mezan.org/post/31276التقرير متاح على الرابط 

 .2020التقرير السنوي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في المنطقة مقيدة الوصول بحرا )بحر غزة( لعام • 

  https://mezan.org/post/31259التقرير متاح على الرابط 

تماشيا مع آلية المراقبة واإلبالغ التي تم إنشاؤها بموجب قرار األمم المتحدة   - 2020التقرير السنوي حول االنتهاكات الجسيمة بحق األطفال في قطاع غزة عام  •
  https://mezan.org/post/31300التقرير متاح على الرابط  . 1612رقم 

https://mezan.org/post/32430
https://mezan.org/post/32385
https://mezan.org/post/31310
https://mezan.org/post/31276
https://mezan.org/post/31259
https://mezan.org/post/31300
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2.1.2.4 

إصدار ورقة حقائق حول  
واقع األسرى الفلسطينيين  

 ورقة واحدة  في السجون اإلسرائيلية 
ورقة حقائق  

 واحدة 

ومات  الميزان ورقة حقائق حول وصول المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحتجزين في السجون اإلسرائيلية للحق في الصحة. تستند المعلأصدر مركز 
ع النطاق، يتجلى . تشير البيانات إلى إهمال طبي واس2021حالة فردية تابعها مركز الميزان مع مصلحة السجون اإلسرائيلية في عام  28المقدمة إلى أكثر من 

 .في الغالب في التأخير الطويل في الوصول إلى الفحص الطبي والتدخل الطبي الالحق

 https://www.mezan.org/post/32716الورقة متاحة على الرابط على 

2.1.2.5 

أوراق موقف   3إصدار 
بشأن أنماط االنتهاكات  

والسياسات التي تؤثر على  
حقوق األنسان والقانون  

 الدولي اإلنساني.

 أوراق موقف  4 أوراق موقف  3

 .حديثًا فيما يتعلق بالسلطة القضائية والتي تقوض استقاللية القضاءورقة موقف مشتركة تناولت سلسلة من المراسيم بقوانين الصادرة  •
   http://www.mezan.org/post/31302النسخة العربية متوفرة على الرابط  

الجمعيات الخيرية ومنظمات    2021ورقة موقف مشتركة صادرة في مارس   • بتعديالت على قانون  الفلسطيني  الرئيس  بشأن المرسوم بقانون الذي أصدره 
   .org/post/31484http://mezan المجتمع المدني. النسخة العربية متوفرة على الرابط

ورقة موقف وتحليل قانوني بخصوص منشور قضائي )المنشور( صادر عن مجلس المحكمة الشرعية العليا في غزة بناًء على حكم صادر عن المحكمة   •
)الدستور المؤقت(،    2003. حدد المنشور قيود السفر بما يتعارض مع القانون، والسيما القانون األساسي المعدل لعام  2021فبراير    14  الشرعية العليا في

دستوري  . وبناًء عليه، دعا الميزان المجلس في غزة إلى إلغاء التعميم غير ال2011لسنة   3، وقانون القضاء الشرعي رقم  2012لسنة    4والقانون المدني رقم  
 .، ودعم التزامات فلسطين الناشئة عن انضمام الدولة إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة2021/ 01رقم 

    https://www.mezan.org/post/31422النسخة العربية متوفرة على الرابط       

ت وانهيار  ورقة موقف مشتركة: منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني تحمل رئيس السلطة التنفيذية والحكومة المسؤولة عن انتهاكات الحقوق والحريا  •
 .المؤسسات الرسمية

  http://mezan.org/post/32441النسخة العربية متوفرة على الرابط        
 

2.1.2.6 
تقرير شهري    12إصدار 

انتهاكات  إحصائي حول 
 السلطات المحلية 

تقرير   12
 شهري 

تقرير   12
شهري  

 إحصائي 

 .تقريرًا إحصائًيا شهرًيا حول حوادث العنف الموثقة الصادرة عن جهات فلسطينية في قطاع غزة على اإلنترنت 12نشر مركز الميزان 

 mezan.org/en/post/23912https//:التقارير متاحة على الرابط 

https://www.mezan.org/post/32716
http://www.mezan.org/post/31302
http://mezan.org/post/31484
https://www.mezan.org/post/31422
http://mezan.org/post/32441
https://mezan.org/en/post/23912
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2.1.2.7 

إصدار تقرير نصف سنوي  
حول   سنوي  تقرير  و 
السلطات   انتهاكات 

 المحلية.

إصدار تقرير  
نصف سنوي  
 و تقرير سنوي 

تقرير نصف  
سنوي و تقرير  

 سنوي 

ة  : التقرير السنوي حول مظاهر غياب سيادة القانون وحوادث العنف الداخلي الفلسطينية، بما في ذلك انتهاكات السلطات المحلية في قطاع غز 2021يناير 
 .2020وتجاوزات المكلفين بإنفاذ القانون، في قطاع غزة عام 

    https://mezan.org/post/31256التقرير متاح على الرابط 

القانون وحوادث العنف الداخلي الفلسطينية، بما في ذلك انتهاكات السلطات المحلية في قطاع  : تقرير نصف سنوي حول مظاهر غياب سيادة 2021أغسطس 
 .2021غزة وتجاوزات المكلفين بإنفاذ القانون، في قطاع غزة عام 

   https://mezan.org/post/32417التقرير متاح على الرابط 
 

 : رفع الوعي بحقوق اإلنسان على مستوى المجتمع المحلي واألطراف الفاعلة وصانعي القرار 2.2الهدف المحدد 

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

2.2.1.1 

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

%  50محامي. )منهم  25
 إناث(

محامي 25+  
محامي   35

  16)من بينهم 
 محامية(

محامية،   16محاميًا/ة شابًا/ة، بينهم  35ساعة لـ  140نظم الميزان الدورة التدريبية السنوية لتطوير المهارات القانونية لدى المحامين، وبلغ عدد الساعات التدريبية 
لقانون الفلسطيني، وحقوق اإلنسان واالتفاقيات  . وغطى البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتخصصة، بما في ذلك ا2021في الفترة من يونيو إلى نوفمبر  

لتي أضافت إلى التدريب  الدولية، والقانون اإلنساني الدولي، مع دورات قدمها خبراء قانون فلسطينيون وخبراء قانون عرب من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وا
   https://mezan.org/post/32620مجموعة متنوعة من الخبرات والموضوعات المتخصصة. 

 

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    201
بينهم   )من 

 مستفيدة( 107

 :ل الفترة المشمولة بالتقريرإناث( خال  107متدرب/ة )منهم  201نفذ مركز الميزان تسع دورات تدريبية استفاد منها 

طالًبا    35: دورتان تدريبيتان حول حقوق اإلنسان األساسية ومبادئ القانون الدولي اإلنساني باإلضافة إلى مهارات اإلشراف على الجلسات لـ  2021فبراير    7-17  •
دورات تدريبية ألقرانهم في    أجروا . الطالب الذين أتموا بنجاح هاتين الدورتين  2021في عام   "Pass-the-Word" طالبة( من برنامج  20جامعًيا )بما في ذلك  

 .)2.2.1.3الجامعات المحلية في قطاع غزة )النشاط 

طالبة( حول "حقوق اإلنسان واالنتخابات" لرفع وعي المشاركين/ات بالقانون    13طالب/ة طب )بينهم    31: دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام لـ2021مارس    2-4  •
 .ديمقراطية والعملية االنتخابيةالدولي لحقوق اإلنسان، مع التركيز على أسس ال

https://mezan.org/post/31256
https://mezan.org/post/32417
https://mezan.org/post/32620
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مراقبًا قبل االنتخابات لمساعدة الباحثين الميدانيين في مركز الميزان لمراقبة مرحلتي الترشيح وحمالت    11: دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام لـ  2021مارس    28-30  •
 .الدعاية االنتخابية في االنتخابات المقبلة 

 .موظفة( من جمعية نوى للثقافة والفنون  33موظفًا/ة )بينهم  47افتراضية حول حقوق الطفل وحرية التعبير لـ  : دورة تدريبية 2021إبريل  12-13 •

فتيان( في مدينة غزة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم. غطى التدريب عدة    5فتيات و    9طفاًل/ة )   14: تدريب على المناصرة لـ  2021أغسطس    10-12  •
 .اهيم األساسية لحقوق اإلنسان، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، ومفاهيم مبسطة للمناصرة والمبادرات المجتمعية والحمالتمواضيع، بما في ذلك المف

 .فتيان( لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم 8: تم عقد تدريب مماثل في خان يونس لمجموعة مختلفة من األطفال )فتاتان و 2021أغسطس  10-12 •

شابة( في شمال غزة على حقوق المرأة مع التركيز على اتفاقية القضاء على جميع أشكال    12شاًبا/ة )بما في ذلك    20: تدريب  2021سبتمبر    1  - أغسطس   30  •
 التمييز ضد المرأة )سيداو(

 قاعد.امرأة( على قوانين الخدمة المدنية والت 18موظًفا/ة حكومًيا/ة )بينهم  33: تدريب 2021تشرين الثاني  17-18• 
 

2.2.1.3 

يقل   ال  ما  على  االشراف 
توعية    20عن   جلسة 

ينفذها طالب برنامج تعليم  
النشاط   )أنظر  األقران 

ل2.2.1.2 طالب    300( 
من زمالئهم في الجامعات  

% اناث(50المحلية )   

طالب   300+
 جامعات 

من  302
طالب  

الجامعات )من  
  133بينهم 
 طالبة(

جلسة توعوية )ست   126: أجرى طالب/ات الجامعة الذين أنهوا المرحلة األولى من تدريبهم بنجاح ما مجموعه 2021في المرحلة الثانية من برنامج تعليم األقران 
إلنساني، والحقوق االقتصادية  ذكور(. وشملت موضوعات الجلسات: حقوق اإلنسان/ القانون الدولي ا  133إناث و  169من أقرانهم )   302جلسات لكل مجموعة( إلى  

 واالجتماعية والثقافية، والديمقراطية وسيادة القانون، واآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان.
 

2.2.1.4 

ورشات عمل   10عقد 
حول قضايا ومهارات  

حقوق اإلنسان والقانون  
الدولي االنساني )مع  
التركيز على الحقوق  

واالقتصادية  االجتماعية 

 +200 
 مشارك

 

مشارك   416
بينهم   )من 

 مشاركة(  240

 :النحو التاليإناث( على  240متدرب/ة )منهم  416ورشة عمل بمشاركة   12نفذ مركز الميزان 

: نفذ الميزان خمس جلسات توعية )واحدة لكل محافظة في قطاع غزة( لتوعية الجمهور بالديمقراطية والمشاركة السياسية  2021  فبراير  24و  16و  15و  11و  8
وية  سيدة( على دور االنتخابات في تعزيز العدالة االجتماعية، وحماية الحقوق والواجبات المتسا 142مشارك/ة )بينهم  216والعملية االنتخابية. تعرف ما مجموعه 

 .للمواطنين، ومكافحة الفساد. كما تمت مناقشة التعديالت التي تم إدخالها مؤخًرا على قانون االنتخابات وآثارها المحتملة
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والثقافية( للفئات المهمشة  
ومؤسسات المجتمع  
المدني والصحفيين  

ونشطاء مواقع التواصل  
شخص   20االجتماعي ) 

  50في كل ورشة، %
 إناث(.

 

من الشخصيات العامة ونشطاء المجتمع. وناقشت الجلسة الحق في    69: نظم مركز الميزان ورشة عمل في رفح حول االنتخابات حضرها  2021مارس    1 -
ية. كما  لسياسية والتحديات التي تواجه االنتخابات الفلسطينية. أثار المشاركون أسئلة ومخاوف تتعلق بقانون االنتخابات ودور المحكمة االنتخاب المشاركة ا

 .دنى لسن المرشحينأعرب عدد من المتحدثين عن قلقهم بشأن بعض التحديات التي تواجه العملية االنتخابية، بما في ذلك مشاركة الشباب والنساء، والحد األ
 

مزارعة في مخيم جباليا لالجئين. وركزت الورشة على المشاركة السياسية للمرأة، ال سيما في    47: مركز الميزان ينظم ورشة عمل توعوية لـ  2021آذار    9 -
ية في التداول السلمي للسلطة في النظام السياسي  العملية االنتخابية، وتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية تكوين للتنمية. ناقشت الورشة االنتخابات كأداة أساس

 .الديمقراطي الذي يؤدي إلى تعزيز العدالة االجتماعية، وضمان المساواة في حقوق المواطنين وواجباتهم، ومكافحة الفساد 
 

النتخابات وضرورة المشاركة في العملية  صيادا في ميناء الصيادين في دير البلح. ناقشت الجلسة ا  40: عقد الميزان جلسة توعية حضرها  2021مارس    22 -
رام لجملة  االنتخابية لضمان حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في اختيار ممثليهم، فهو حق من حقوق اإلنسان ومدخل لتعزيز وحماية وضمان االحت

 .حقوق اإلنسان
 

من    15ي اإلنساني بالتعاون مع منظمات أهلية قاعدية في شمال غزة لـ  : ُعقدت ورشة عمل افتراضية حول حقوق اإلنسان والقانون الدول2021أبريل   6 -
فتيات( ، الذين تعر فوا على صكوك حقوق اإلنسان الموقعة من قبل دولة فلسطين ومنظمة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان    9خريجي/ات الجامعات )بما في ذلك  

   .المسلحة وفًقا للقانون الدولي اإلنساني  آليات المراقبة وكذلك حماية المدنيين في أوقات النزاعات
 

سيدة( من جمعية الثقافة والفكر الحر في خان يونس حول اتفاقيات حقوق   19عضو/ة )من بينهم    25: عقد مركز الميزان ورشة عمل لـ  2021أبريل    7 -
وآليات المراقبة  ،  اإلنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .المعمول بها. كما ناقشت الجلسة االنتخابات المقبلة وضرورة المشاركة في العملية االنتخابية إلعمال حق المواطنين في اختيار ممثليهم
 

قشة تعزيز العدالة االجتماعية  فتيات( من المنظمات القاعدية في غزة لمنا  9عضًوا )من بينهم    23: عقد مركز الميزان ورشة عمل افتراضية لـ  2021أبريل    14 -
لمحتلة وناقشت  من خالل المشاركة في االنتخابات المقبلة، كخطوة أولى نحو محاسبة المسؤولين. عرضت الجلسة العملية االنتخابية في األرض الفلسطينية ا 

 .التعديالت ذات الصلة على قانون االنتخابات العامة
 

  إناث( في شمال غزة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 14متدرب/ة من الصم )بينهم  25: ورشة عمل لـ 2021أغسطس  19 -
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2.2.1.5 

جلسة توعوية   30إجراء 
حول قضايا حقوق  

اإلنسان لطالب المدارس  
طالب في كل    20) 

 إناث(.  50ورشة، %
 

طالب   600+
 مدرسي

 طفال 723
 امرأة  44و

امرأة( حول حقوق اإلنسان مع    44بالًغا )بما في ذلك    48فتاة( و    436فتى و  287من أطفال المدارس )   723جلسة توعية، استفاد منها    36نظم مركز الميزان  
ة واألفكار الحرة ، جمعية نوى  التركيز على اتفاقية حقوق الطفل. وقد تم تنظيم الجلسات بالتعاون مع عدد من المنظمات األهلية )مؤسسة القطان ، جمعية الثقاف 

 للثقافة والفنون ، وغيرها(.
 

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( 
 

طالب   4,750
 مدرسي

 

صة( المشاركين في المسابقة السنوية لجائزة أفضل  رسمة من طالب ي المدارس المحلية )األونروا ووزارة التربية والتعليم والمدارس الخا  4.750تلقى مركز الميزان  
في مدينة غزة؛ كان الطالب   2021ديسمبر  13شخص حفل توزيع الجوائز في  400رسمة طفل حول حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. حضر أكثر من 

طالًبا جوائز عن أعمالهم الفنية االستثنائية )حصل   36اضرين. تلقى ما مجموعه وعائالتهم وأعضاء المجتمع التعليمي من كل من األونروا ووزارة التربية والتعليم ح
دوالر على التوالي، باإلضافة إلى الموسوعات ومجموعة القصص واللوازم الفنية    100دوالًرا و  150دوالر و  200الطالب الثالثة األوائل في كل فئة عمرية على  

 التي قدمت كجوائز عينية.  

 رسمة لألطفال تصور حقوق اإلنسان  71اختتام حفل تكريم الفائزين/ات جرى افتتاح معرض يضم أفضل وبعد 
 

2.2.1.7 

إجراء ورشة عمل ليوم  
واحد لقانونيين وقضاة  

ونشطاء حقوق اإلنسان  
لبحث القراءة القانونية  

للتشريعات )المنفذة في  
( و  1.1.2.6نشاط 

بحضور ممثلي المؤسسات  
غير الحكومية ومؤسسات  
 المجتمع المدني والمعنيين.

مشارك 25+  مشارك   64  

، نظم مركز الميزان ورشة عمل قانونية متخصصة لممثلي المجتمع المدني بعنوان "االنتخابات العامة: التحديات والفرص" في مدينة غزة،  2021مارس    17في  
ضمان إجراء انتخابات حرة    على ضوء اعتماد لجنة االنتخابات المركزية سجل الناخبين النهائي. وناقشت الورشة التحديات القائمة وفرص النجاح التي من شأنها 

. واستعرضت الورشة أبرز المالحظات القانونية التي قدمها مركز الميزان في األسابيع األخيرة فيما يتعلق  2021ونزيهة الختيار أعضاء المجلس التشريعي في مايو  
  https://www.mezan.org/post/31498بالعملية االنتخابية. خبر الورشة منشور على الرابط 

 
 

https://www.mezan.org/post/31498
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2.2.1.8 

على   عمل  ورقتي  إصدار 
في   عرضها  ليتم  األقل 
يحضرها   عمل  ورشات 
غير   المؤسسات  ممثلي 

ومؤسسات  الحكومية  
تناقش   المدني  المجتمع 
االنسان   حقوق  قضايا 
على   التركيز  مع  المختلفة 
االقتصادية   الحقوق 

والثقافية  واالجتماعية 
حقوق   على  القائم  والنهج 

 اإلنسان 

أوراق   2+
 عمل

 أوراق عمل  5

، عرض مركز الميزان ورقة عمل تتناول استخدام وسائل التواصل االجتماعي في أوقات االنتخابات العامة خالل منتدى فلسطين للنشاط  2021آذار )مارس(   -
وإقليمية ودولية    متحدًثا من منظمات محلية  80الرقمي، الذي نظمه المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل االجتماعي )حملة(. استضاف المنتدى أكثر من  

 في نسخته السنوية الخامسة تحت شعار "الحقوق الرقمية الفلسطينية أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا"،  
 

على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة، بما في ذلك    COVID-19، قدم الميزان ورقة حول تأثير جائحة كورونا   2021أبريل  -
الذي نظمته    ”Double Lockdown" الخدمات األساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في جلسة لمنتدى سياسات غزة بعنوان الوصول إلى 

 على االنترنت.   (Gisha)مؤسسة مسلك 
 

لالنتخابات الحرة، ألصحاب    ورشة عمل حول: دور اإلعالم في الترويج  خالل، قدم مركز الميزان ورقة عمل حول أخالقيات وسائل اإلعالم  2021أبريل   -
، وشارك فيها ممثلون عن لجنة االنتخابات المركزية، ومركز   Zoomالمصلحة المعنيين قبل إصدار تقرير يحمل نفس االسم. وعقدت الجلسة عبر تقنية

 .اعياإلعالم المجتمعي ، والمعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية ، والمركز العربي للنهوض بوسائل التواصل االجتم
التعليم، بحضور األونروا،  2021سبتمبر    9 - جئين،  لال، والمجلس النرويجي  Humanity and Inclusion، قدم مركز الميزان إيجاًزا ألعضاء مجموعة 

تعليم في قطاع غزة  ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، واإلغاثة اإلسالمية، ومؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، لعرض نتائج التقييم حول العوائق التي تعترض ال 
بشأن محتوى ورقة الحقائق قبل نشرها. استفاد المركز من توصيات المشاركين وعكسها في النسخة النهائية من ورقة الحقاق التي    المشاركين   والتماس آراء 

 .نشرها
 

من انعكاسات الغالء على الوضع اإلنساني في    ، عقد مركز الميزان ورشة عمل لمناقشة "االرتفاع العالمي في األسعار: آليات التخفيف2021نوفمبر    9 -
خلة التي تؤثر على  قطاع غزة" مع مجموعة من الخبراء وممثلي النقابات العمالية المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وقدم الميزان ورقة بحثت العوامل المتدا

نسان، واالنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي، وجائحة كورونا. خالل ورشة  النمو االقتصادي في قطاع غزة، وال سيما الحصار وانتهاكات إسرائيل لحقوق اإل
لسلع والخدمات التي  العمل، عزا ممثلو اتحاد أصحاب المخابز ونقابة مربي الدواجن واتحاد المقاولين الفلسطينيين والجمعيات الزراعية التكاليف المتزايدة ل

افة إلى االزدواج الضريبي بسبب االنقسام السياسي الفلسطيني واالفتقار إلى التخطيط االستراتيجي بين مختلف  يقدمونها إلى االرتفاع العالمي لألسعار باإلض
 القطاعات االقتصادية ذات الصلة.
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 اإلنساني )مع التركيز على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(: التشاور وتقديم المساعدة الفنية حول مسائل متعلقة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 2.2.2المخرج 

2.2.2.1 

فنية   مساعدة  ورشتي  عقد 
المعنيين   الممارسين  مع 
بقضايا الحقوق االقتصادية  
التي   والثقافية  واالجتماعية 
أوراق   و  التقارير  تثيرها 

 الحقائق.

ورشتان   
 مساعدة فنية 

 

ورشات   3
  عمل

في   المناطق مقيدة الوصول مرونة القطاع الزراعي في ، نظم مركز الميزان ورشة عمل متخصصة لمناقشة األساليب القابلة للتطبيق لتعزيز  2021فبراير   -
ورشة العمل    قطاع غزة، بناًء على نتائج تقرير مدته ثالث سنوات صادر عن المركز حول التحديات التي تواجه المزارعين في المناطق مقيدة الوصول. حضر

دولية العاملة مع المزارعين، وقدموا العديد من التوصيات للمشرفين على  ممثلون عن قطاع الزراعة ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية ال
 .قطاع الزراعة

، عقد مركز الميزان ورشة عمل للخبراء في مدينة غزة حول آثار القصف اإلسرائيلي وتدمير أكبر مستودع للمواد الكيميائية الزراعية في    2021سبتمبر    9 -
على قطاع غزة. وعقدت ورشة العمل لمناقشة المخاوف الجدية على صحة السكان والبيئة، والتأخر في   2021و غزة خالل الهجوم العسكري الشامل في ماي

مًنا آثار  التخلص من المواد الخطرة من مخلفات المستودعات المحترقة. قدم السيد محمود خضير، أحد أصحاب الشركة، سردًا للهجوم على المستودع، متض
الحريق للمشاركين، الذين كان من بينهم ممثلين عن وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، وهيئة جودة المياه والبيئة، وبلدية شمال غزة. ثم  الحريق والدمار الناتج عن  

لتي  حادث، واتحدث الممثلون عن أدوار مؤسساتهم في معالجة الحادث وتحليلهم ومخاوفهم. أثار الميزان مخاوف بشأن المواد الخطرة المتبقية في موقع ال
لص منها. وقد تم االتفاق  عزاها الممثلون إلى التأخير في الحصول على منح من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتغطية تكلفة اإلزالة اآلمنة للمواد الخطرة والتخ

 .على عدد من التوصيات في نهاية الورشة
: العدوى والتحديات وتقنيات المواجهة".  COVID-19، عقد مركز الميزان لحقوق اإلنسان ورشة عمل للخبراء بعنوان "الموجة الثالثة من 2021سبتمبر  15 -

ين في الشرق األدنى  (، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيWHOشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية ) 
 سيما تلك الخاصة  )األونروا(، ومؤسسات محلية ودولية، وأعضاء من كليات العلوم في الجامعات الفلسطينية. حللت ورشة العمل المقاربات الوبائية في غزة، ال 

  ور وتحقيق االستجابة الفعالة.بوزارة الصحة، وقدمت مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى مساعدة الجهات المعنية على تحديد أوجه القص

2.2.2.2 

لقاء طاولى مستديرة مع  
المعنيين والجهات الفاعلة  

لمناقشة النظام القضائي /  
 توحيد القضاء الفلسطيني 

طاولة مستديرة  
حول النظام  

 القضائي 

تم عقد لقاء  
طاولة مستديرة  

 واحد

 

لمناقشة وضع السلطة    2021أكاديميًا وباحثًا قانونيًا ومحاميًا وممثلين عن منظمات حقوقية في مدينة غزة في سيبتمبر    14عقد الميزان لقاءا متخصصا حضره  
تزامات دولة فلسطين الدولية،  القضائية في األرض الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا االجتماع في إطار عمل المركز في تعزيز استقالل وحياد القضاء في ضوء ال

.  2012ي )نوفمبر( الناشئة عن انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة في تشرين الثان
 فة الغربية وقطاع غزة، ودعوا إلى توحيد القضاء وضمان استقالليته. ناقش المشاركون المخاوف الناشئة عن تزايد تأثير السلطة التنفيذية على القضاء في كل من الض
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 : االحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق االنسان 2.2.3المخرج 

2.2.3.1 

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

)من ضمنها اليوم العالمي  
االنسان في العاشر  لحقوق  

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.

 معرض،   1

حملة   1
مشتركة على  

 تويتر،

 تقرير،   1

بيان   15
 صحفي 

(،  2021ديسمبر  10الميزان الجائزة السنوية الحادية عشر ألجمل رسمة حول حقوق اإلنسان ألطفال المدارس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ) نظم مركز 
  .وق اإلنسانلوحة تصور حق  71طفل، من جميع األعمار ومن كافة محافظات غزة، بتقديم رسوماتهم في المسابقة، كما أقيم معرض يضم أفضل    4.750وشارك  

، على وسائل التواصل االجتماعي من خالل إصدار ما  2021ديسمبر    - يوًما حول العنف ضد المرأة، نوفمبر    16شارك مركز الميزان في الحملة التي استمرت  
 .مجموعه ثمانية انفوجرافيكس على صفحات الميزان على وسائل التواصل االجتماعي

الفصل العنصري اإلسرائيلي في قطاع غزة" على موقعه الرسمي وعلى منصات التواصل االجتماعي،    -بعنوان "بانتوستان غزة    أصدر مركز الميزان ونشر تقرير شامل 
 .( 2021وأطلق التقرير بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني )تشرين الثاني / نوفمبر 

ما في ذلك: اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام، اليوم الدولي للقضاء على الفقر، اليوم الدولي لمنع  بيان صحفي في المناسبات الدولية )ب  15نشر مركز الميزان  
العنف ضد المرأة، اليوم    استغالل البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، اليوم العالمي للطفل، اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ، اليوم الدولي من أجل القضاء على 

 تضامن مع الشعب الفلسطيني( خالل الفترة التي يغطيها بالتقرير.العالمي لل
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 برنامج بناء القدرات 

 تعزيز قدرات المركز والطاقم :الهدف العام

المؤشرات/ األهداف المخطط    األنشطة المخطط لها  رقم المرجع 
 لها 

  األنشطة المنفذة  األهداف المحققة 

 استراتيجيات المركز والسياسات واالجراءات: مواصلة تعزيز 3.1الهدف المحدد 

 االستراتيجيات والخطط التشغيلية  : تطوير وتحديث3.1.1المخرج 

-2021تنفيذ خطة العمل )  • 2021متابعة تنفيذ خطة العمل للعام  3.1.1.1
 ( ومراجعتها سنويا.2023

تطوير الخطة التشغيلية   •
 والموازنة الرئيسية سنويا.

 

في  يجري تنفيذ خطة العمل   •
 المسار الصحيح.

تم تطوير خطة العمل   •
 والميزانية.

 

تم االنتهاء من تنفيذ األنشطة ضمن برامج التعزيز والحماية، في حين تم تأجيل بعض األنشطة ضمن برنامج  
 .2021مايو التطوير التنظيمي لصالح أنشطة طارئة استجابة لالعتداء العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة في 

-2021مراجعة الخطة االستراتيجية )  3.1.1.2
2023 ) 

 .  2023-2021 ةاالستراتيجيلم يطرأ أي تغيير على الخطة 

الموازنة   3.1.1.3 ووضع  العمل  خطة  تطوير 
 2022الرئيسية للمركز للعام 

 ومشاركتها مع المانحين، مجلس اإلدارة وطاقم المركز للمتابعة وبدأ التنفيذ.   2022تم تطوير خطة العمل لعام 

 : تطوير وتحديث األنظمة اإلدارية والمالية 3.1.2المخرج 

والمالية   3.1.2.1  اإلدارية  األنظمة  مراجعة 
 للمركز

مراجعة األنظمة اإلدارية  
 والمالية سنويا 

مراجعة الدليل المالي واالداري  
 سنويا 

 تم مراجعة الدليل المالي واالداري للمركز

 : تطوير وتحديث الدليل التشغيلي 3.1.3المخرج 

تطوير الدليل التشغيلي لوحدة المساعدة   3.1.3.1
 القانونية 

تطوير الدليل التشغيلي  
 ومراجعته سنويا 

- 
 والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي  تم تأجيل النشاط لصالح تطوير سياسية حماية للطفل 
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 : تطوير وتحديث مدونة سلوك الموظفين 3.1.4المخرج 

)خاصة   3.1.4.1 المركز  سلوك  مدونة  تحديث 
التواصل   وسائل  باستخدام  يتعلق  بما 

 االجتماعي(

تحديث مدونة السلوك  
 سنويا ومراجعتها  

تم تحديث ومراجعة مدونة  
 السلوك.

تم تحديث مدونة السلوك الخاصة بالمركز )مع إضافة نصوص جديدة تتناول استخدام وسائل التواصل  
 االجتماعي(، وافقت عليها إدارة المركز ومجلس األعضاء، وتم توزيعها على الطاقم.  

 : تطوير وتحديث خطة التأهب للطوارئ 3.1.5المخرج 

للتأهب   3.1.5.1 المركز  خطة  للطوارئ  تطوير 
 (2021-2023 ) 

تطوير خطة االستعداد  
 للطوارئ ومراجعتها سنويا 

- 
 تم تأجيل تطوير خطة المركز للتأهب للطوارئ.

 : تطوير وتحديث نظام/دليل الرصد والتقييم3.1.6المخرج 

المتابعة   3.1.6.1 نظام/دليل  وتحديث  تطوير 
 والتقييم للمركز

تطوير نظام/دليل الرصد  
 ومراجعته سنويا  والتقييم 

تم وضع مصفوفة الرصد  
 والتقييم.

 تم تطوير مصفوفة المتابعة والتقييم لبرامج التعزيز والحماية للمركز.

 : تطوير وتحديث نظام المساءلة/ الشكوى 3.1.7المخرج: 

المساءلة/   3.1.7.1 في  المركز  نظام  تطوير 
 الشكوى 

تطوير نظام المساءلة/ الشكوى  
 وتحديثه سنويا 

تم صيانة نظام الشكاوي  
 والتغذية الراجعة.

 تم تطوير وصيانة نظام الشكاوي الخاص بالمركز. 

 

 : تطوير وتنفيذ خطة تجنيد األموال 3.1.8المخرج 

األموال   3.1.8.1 لتجنيد  المركز  خطة  تطوير 
 (2021-2023 ) 

تطوير خطة تجنيد األموال  
 ومراجعتها سنويا 

- 
 تم تأجيل النشاط.

 : تنمية الموارد البشرية بشكل مستمر 3.2الهدف المحدد 

 : تطوير وتنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية 3.2.1المخرج 
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البشرية   3.2.1.1 الموارد  تنمية  خطة  تطوير 
 للمركز

تطوير ومراجعة خطة تنمية   •
 الموارد البشرية سنويا.

عدد الموظفين المدربين في   •
 مواضيع مختارة سنويا.

الساعات التدريبية  عدد  •
 )حسب نوع التدريب(

تم تدريب موظفين اثنين من   •
 الطاقم.

 ساعة تدريبية. 30 •

 تم التعريف بأنشطة بناء القدرات وعمل الترتيبات الالزمة لمشاركة الطاقم ذات الصلة.

تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية )اجراء   3.2.1.2
 تدريبات(

، نظمه المعهد العربي لحقوق اإلنسان  2021أيام في نوفمبر  5حضر باحث مركز الميزان تدريب لمدة   •
حول تعزيز الحقوق الجنسية واالنجابية للمرأة من خالل   (UNFPA)بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

 اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.

أنهى موظف نظم المعلومات لدى مركز الميزان تدريب مصمم حول صيانة وتصميم قاعدة البيانات باستخدام   •
 (.  3.3.1.1وذلك ضمن نشاط تحسين قاعدة البيانات )  SQLو Delphiبرامج 

 تطوير وتنفيذ نظام تقييم الموظفين : 3.2.2المخرج 

3.2.2.1  

 تطوير نظام تقييم الموظفين 

تقييم الموظفين  تطوير نظام 
 ومراجعته سنويا 

 
 تم تأجيل النشاط.

 : تحديث أنظمة المعلومات والحوسبة والمعدات المكتبية واألثاث والتجهيزات األساسية بشكل مستمر 3.3الهدف المحدد 

 : تحديث أنظمة المعلومات والحواسيب 3.3.1المخرج 

بيانات   3.3.1.1 قاعدة  وتطوير  تصميم  إعادة 
الميداني  مركز   البحث  )قاعدة  الميزان 

 وقاعدة المساعدة القانونية(

تطوير قاعدة بيانات المركز  •
 وصيانتها سنويا 

وتحسين قاعدة بيانات  تطوير  
 مركز الميزان 

 تم إعادة تصميم وصيانة قاعدة البيانات الخاصة بوحدة البحث الميداني والمساعدة القانونية 

ألنظمة   3.3.1.2 الحاجة  المعلومات  تقييم 
 وتحديث المعدات الحاسوبية 

عدد المعدات الحاسوبية   •
)األجهزة والبرامج( المزودة  

 تم تقييم حاجة المركز ألنظمة معلومات ومعدات حاسوبية وشرائها 
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وفقا  توريد   3.3.1.3 المعلومات  أنظمة  وتثبيت 
لالحتياجات المحددة وتحديث المعدات  

 الحاسوبية 

معدات   ـ11تزويد المركز ب والمثبتة )حسب النوع(
برامج(   4أجهزة و 7حاسوبية ) 

 وتثبيتها )حسب النوع(

  2شاشة،  2جهاز ماسح ضوئي ،  1تم تثبيت أنظمة معلومات جديدة وتركيب معدات حاسوبية )األجهزة: 
 Windows Server 2019 essential license; Office 365, Zoom andطابعة/ البرامج:  2البتوب، 

VPN subscriptions ) 

 تحديث المعدات المكتبية واألثاث والتجهيزات األساسية : 3.3.2المخرج 

المعدات   3.3.2.1 لتطوير  االحتياجات  تقييم 
 مكتبية واألثاث.

عدد المعدات المكتبية   •
الموردة والمثبتة )حسب  

 النوع(
 األثاث المورد )حسب النوع( •

معدات   ـ6تم تزويد المركز ب •
 وأثاث مكتبي وتثبيتها 

 تم تقييم حاجة المركز لمعدات مكتبية جديدة وأثاث.

 

توريد المعدات المكتبية واألثاث الجديد   3.3.2.2
 وفقا لالحتياجات المحددة وتركيبها 

  4رفوف، ، سماعة، تيليفون، خزانة كتب، Projectorتم تزويد المركز بمعدات مكتبية جديدة وأثاث مكتبي. ) 
 مكيفات(.

 


