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 مقدمة
خطتو  مف. وىي السنة الثانية 2010ديسمبر  31يناير و 1يقدـ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف تقريره السنوي لمفترة ما بيف 

. ويقدـ التقرير لمحة عف أوضاع حقوؽ 2011-2009لفترة والتي تمتد مف الثالث سنوات الخاصة بالمركز االستراتيجية 
. ثـ يفصؿ التقرير التقدـ في 2010اإلنساف والظروؼ المعيشية في قطاع غزة واألراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ خالؿ العاـ 

 .2010كما ىو وارد في خطة العمؿ السنوية لمعاـ المخرجات واألنشطة التي نفذىا المركز 
أقسامًا منفصمة لمنتائج واألنشطة والتحديات. ومف أجؿ الحصوؿ عمى شفافية عالية يقدـ التقريػر وصػفًا مختصػرًا ر التقري ويعرض

ف يقػػدموف دعمػػًا مػػف قبػػؿ الشػػركاء الػػذي اوذلػػؾ لالطػػالع عمييػػ 2010لممشػػاريع التػػي تػػـ تنفيػػذىا بشػػكؿ جزئػػي أو كامػػؿ فػػي العػػاـ 
مرفقػػة فػػي ىػػذا  2010لمبرنػػامج األساسػػي. ويختػػتـ التقريػػر بػػبعض المالحظػػات الماليػػة.  ويشػػار إلػػى أف  البيانػػات الماليػػة لمعػػاـ 

  التقرير.
   2010السياق: أوضاع حقوق اإلنسان في غزة خالل العام  1.1

تتػثثر بعػدد مػف العناصػر الرئيسػية التػي نجػـ  2010 ال تزاؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة خالؿ العػاـ
عنيا انتياكات خطيرة لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني وكذلؾ أيضًا القانوف الفمسػطيني واإلسػرائيمي وذلػؾ 

 وتتمثؿ ىذه العناصر في : . جميعيا الجيات التي لدييا واجبات اتجاه حقوؽ اإلنساف مف قبؿ
ألراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة بمػػػا فييػػػا قطػػػاع غػػػزة والتػػػي تمثػػػؿ المصػػػدر الرئيسػػػي رة اإلسػػػرائيمية الفعميػػػة عمػػػى االسػػػيط -

حصػارًا مشػددًا عمػى قطػاع غػزة، فػرض نوف الدولي اإلنساني في غزة. وتواصؿ إسػرائيؿ النتياكات حقوؽ اإلنساف والقا
عمى الوصوؿ إلى قدرة السكاف  وقًيدواالجتماعية  الذي تسبب في حدوث تدىور خطير في الظروؼ االقتصاديةاألمر 

التي تنتيؾ بشكؿ مػنظـ القػانوف اإلسرائيمية بالعمميات العسكرية خدمات حيوية. ىذا باإلضافة إلى قياـ قوات االحتالؿ 
ؽ القانونيػػة وفػػرض منػػاطغيػػر ذا وال تػػزاؿ نشػػاطات المسػػتوطنات الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف والقػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني. ىػػ

لسػكاف اتيجيػر و مسػموح بيػا فػي الصػيد( المنػاطؽ ؿ فرض المنطقة األمنية العازلػة وتحديػد التشمة الوصوؿ إلييا )مقيد
 . قسرياً  الفمسطينييف

 اإلسػرائيمي خمقت ىذه الممارسات جوًا سمبيًا جعؿ مف احتمػاالت تحقيػؽ سػالمًا عػاداًل أكثػر بعػدًا. وىػذا يعكػس الػرفض -
مثػؿ الطريػؽ الوحيػد و حقػًا مػف حقػوؽ اإلنسػاف  في تقرير مصيرىـ، الذي يعتبر في حػد ذاتػو لحؽ الفمسطينييفالمستمر 

 لمفمسطينييف لخمؽ بيئة يمكف مف خالليا تحقيؽ وحماية حقوؽ اإلنساف والتطورات. 
سرائيؿ إال أف المجتمع الدو  - لي ال يزاؿ وبالرغـ مف استمرار الجيود الرامية لتجديد المفاوضات بيف السمطة الفمسطينية وا 

 .التضحية بحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني تحت ذريعة إعطاء السالـ فرصةيميؿ إلى 
أبمغت السمطات الفمسطينية األميف العاـ لألمـ المتحدة بالتطورات المتعمقة بالتحقيقات التػي أجرتيػا  2010خالؿ العاـ  -

ولكػف إسػػرائيؿ نسػػانية خػالؿ عمميػػة الرصػاص المصػػبوب. السػمطات فػي االشػػتباه بارتكػاب جػػرائـ حػرب وجػػرائـ ضػد اإل
تقريػر لجنػة و شػار إليػو تقريػر لجنػة مجمػس حقػوؽ اإلنسػاف أحجمػت عػف القيػاـ بواجبيػا فػي ىػذا الخصػوص وىػذا أمػر أ

الخبػػػراء المسػػػتقميف التػػػي خمصػػػت إلػػػى أف السػػػمطات اإلسػػػرائيمية اال ترغػػػبا فػػػي تفعيػػػؿ آليػػػات المحاسػػػبة المحميػػػة أمػػػاـ 
 .    1لمحمي وذلؾ بالرغـ مف قدرتيا عمى القياـ بذلؾالقضاء ا
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أظز ذمز٠ز ٌدٕح اٌخثزاء فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ االٔظأٟ ٚاٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٌسمٛق االٔظاْ ٌزطذ ٚذم١١ُ أٞ ئخزاءاخ ِس١ٍح أٚ لؼائ١ح أٚ   

 ئ١ٍ١ح ػٍٝ اٌزاتؾ اٌراٌٟ:غ١ز٘ا ِٓ االخزاءاخ اٌرٟ اذثؼرٙا والً ِٓ اٌسىِٛح اٌفٍظط١ٕ١ح ٚاإلطزا

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.50_AEV.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.50_AEV.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.50_AEV.pdf


أثنت المجنػة عمػى التحقيقػات النزييػة التػي أجرتيػا السػمطة الفمسػطينية ولكنيػا  -
لمعػػػايير الدوليػػػة ذات االقتػػػراب مػػػف اانتقػػػدت السػػػمطات فػػػي غػػػزة لفشػػػميا فػػػي 

الصػػػمة. ولػػػذلؾ كػػػاف مػػػف الضػػػروري زيػػػادة الجيػػػود لتعزيػػػز ا ليػػػات الدوليػػػة 
لة وكذلؾ مقاييس المحاسبة لكي يتـ العمؿ بيػا محميػًا. فمػف دوف تفعيػؿ لمعدا

نصػػاؼآليػػات المحاسػػبة الدوليػػة النتياكػػات القػػانوف الػػدولي  الضػػحايا ومنػػع  وا 
تكػػػرار تمػػػؾ االنتياكػػػات فػػػي المسػػػتقبؿ فأنػػػو مػػػف المتوقػػػع أف تحػػػدث نمػػػاذج 

قسػػػاـ . لقػػػد كػػػاف االن2مشػػػابية مػػػف االنتياكػػػات طالمػػػا اسػػػتمرت حالػػػة النػػػزاع
الفمسطيني بيف الحكومتيف في غزة والضفة الغربية مصدرًا رئيسػيًا النتياكػات 

ويبػػػػدو أف االنتياكػػػػات ستسػػػػتمر فػػػػي  2010حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف خػػػػالؿ العػػػػاـ 
المسػتقبؿ القريػػب. ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي نشػػثت 

إنيػػػاء وبشػػػكؿ حقيقػػػي بسػػػبب االنقسػػػاـ والتػػػي عمػػػى مػػػا يبػػػدو لػػػف تنتيػػػي دوف 
االنقساـ. وتشمؿ ىذه االنتياكات االعتقاؿ التعسػفي وعػدـ احتػراـ اإلجػراءات 

اسػػػػػتمرار الممارسػػػػػات الميينػػػػػة القانونيػػػػػة المتبعػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانوف الفمسػػػػػطيني و 
حريػػة  وتقييػػدمعػػايير المحاكمػػة العادلػػة واالنتقػػاص مػػف والتعػػذيب مػػف قبػػؿ قػػوى األمػػف واالسػػتخفاؼ بقػػرارات المحػػاكـ 

الػرأي  عف طريؽ منع إصدار جوازات السفر في راـ اهلل ومصػادرة جػوازات السػفر فػي غػزة( وكػبح حريػة الحركة )وذلؾ
التجمعػات السػممية. يعتقػد الميػزاف أف جممػة مػف انتياكػات حقػوؽ اإلنسػاف التػي قػاـ بيػا  لفضالتعبير والتدخؿ العنيؼ و 

 لذلؾ يجب توجيو الجيود نحو إنياء االنقساـ.الفمسطينيوف مف المتوقع أف يتـ القضاء عمييا بأنياء االنقساـ. و 
 : 2010فصؿ الفقرات التالية حاالت انتياكات حقوؽ اإلنساف في غزة في العاـ ت

 انتهاكات حقوق اإلنسان التي قامت بها إسرائيل 1.1.1
 الحق في الحياة والسالمة الجسدية

  وسبعيف فمسطينيًا مف بينيـ اثنيف وعشريف اثنيف  2010القتؿ والجرح: قتمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ العاـ
ات االحتالؿ ف فمسطينيًا بنيراف قو أصيب عمى األقؿ مائتيف وخمس وعشريمدنيًا مف بينيـ امرأة وخمسة أطفاؿ. فيما 

ف طفاًل. كاف مف بيف الضحايا ثالثة مزارعيف ممف يممكوف أراض زراعية في المناطؽ المقيد مف بينيـ أربعة وسبعي
قتمتو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بينما كاف عمى متف مف بيف الضحايا صيادًا فمسطينيًا ييا. وكذلؾ كاف الوصوؿ إل

قتؿ عمى الصياديف تسببت في  ف اعتداًء إسرائيمياً ىذا ورصد مركز الميزاف تسع وأربعيقارب صغير في عرض البحر. 
صابة ثالثة صياديف آخريف في العاـ  أعالهالصياد المذكور  . وقد لوحظ قياـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 2010وا 

ف . ورصد مركز الميزاف مائة وأربعي2010مع إسرائيؿ خالؿ العاـ بأطالؽ النار عمى المناطؽ القريبة مف الحدود 
صابة أربعتسببت في حالة إطالؽ نار  ة وتسعيف مدنيًا مف بينيـ اثنيف قتؿ ستة مدنييف مف بينيـ طفميف وامرأة وا 

 طفاًل وأربعة نساء وخمسة مسنيف.ف وعشري
 لمدنيف مف الوصوؿ إلى الرعاية الصحية خارج قطاع منع قوات االحتالؿ ا يتسبب بسبب الحرماف مف العالج: وفاةال

في العاـ توفوا أربعة فمسطينييف في وفاة العديد مف الفمسطينييف. وتشير المعمومات المتوفرة لدى المركز أف  غزة
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تاطزائ١ً ومٛج ِسرٍح ٌٚٙا ػاللح تاٌظٍطاخ اٌفٍظط١ٕ١ح فٟ غشج ٚراَ هللا. اٌزخاء اٌزخاء ِالزظح أْ ٘ذٖ إٌمطح ِّٙح ز١ث أْ ٌٙا ػاللح   

ض ئٌماء ٔظزج ػٍٝ رطاٌح لذِد ئٌٝ رئ١ض اٌٛسراء ئطّاػ١ً ١ٕ٘ح : دػٛج ٌٍثذء ترسم١ماخ داخ١ٍح فٛر٠ح ٚفماً ٌمزار اٌّدّؼ١ح اٌؼ١ِّٛح ٌّدٍ

 ٌزؤ٠ح ِٛلف ا١ٌّشاْ فٟ ٘ذا اٌخظٛص.  A/RES/64/10االِٓ 

 اً(عام 02أنس صالح، )

مستشفى الشفاء  توفً فً

بمدٌنة غزة وذلك بتارٌخ 

بسبب  0211ٌناٌر  1

 .فً الكبد ألم به مرض

وبالرغم من الوضع 

الصحً الحرج ألنس 

ت السلطات والذي كان

 اإلسرائٌلٌة على علم به

درة إال أنها منعته من مغا

غزة للحصول على عالج 

 .إلنقاذ حٌاته

 

حتالؿ اإلسرائيمي أسامة أنور اعتقمت قوات اال
ونقمتو إلى السجف داخؿ  ًا(عام 23، )صبح

يونيو  30الموافؽ  األربعاءوذلؾ يـو  إسرائيؿ
معبر إيرز لموصوؿ  إلى. توجو صبح 2010

إلى مركز مسمـ التخصصي لطب وجراحة 
لزراعة قرنية لمعيف.  العيوف في الضفة الغربية

وصؿ صبح ووالده إلى معبر إيرز وذلؾ عند 
 30صباح يـو األربعاء  8:15حوالي الساعة 

. قامت قوات االحتالؿ بعزؿ  2010يونيو 
عف ابنو. وبعد مرور حوالي أربع  األب

قوات االحتالؿ األب بثف ابنو  أبمغتساعات 
يذكر أف صبح اعتقؿ ونقؿ إلى مكاف آخر. 

 دينة رفح. مف سكاف م



تصاريح لمغادرة قطاع غزة لتمقي  منحيـتيف وامرأة نتيجة تثجيؿ أو رفض السمطات اإلسرائيمية مف بينيـ فتا 2010
 العالج. 

  جامعي الردـ والحصى: بمغ عدد حوادث إطالؽ النار مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى المدنييف الفمسطينييف
صابة ما يزيد عف  اً عام 16ف العمر ، أدت إلى مقتؿ طفؿ يبمغ محوادث 107الذيف يقوموف بجمع الحصى   100وا 

مدنيًا ممف يجمعوف الحصى مف بينيـ ثمانية  43طفاًل. وقد اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي  22شخص مف بينيـ 
 . 3أطفاؿ

 تدمير الممتمكات: و  التهجير القسري
ازؿ السكنية ودفع سكانيا إلى مغادرتيا عمميات ىدـ وتدمير الممتمكات واستيداؼ المن قوات االحتالؿ اإلسرائيمي واصمت

 32850باإلضافة إلى تجريؼ  2010خالؿ العاـ  منزاًل سكنياً  53تدمير قسريًا. وفي ىذا اإلطار رصد مركز الميزاف 
ىذا وطالت عمميات التدمير والتيجير أماكف  .عمى أيدي قوات االحتالؿ دونمًا مف األراضي الزراعية في قطاع غزة

  اؿ متنوعة تركزت في شكميف ىما: مختمفة وبثشك
منازؿ في المناطؽ المقيد  8التدمير في المناطؽ المقيد الوصوؿ إلييا: دمرت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي  . أ

 امرأة.  32طفؿ و 30فمسطيني بمف فييـ  102الوصوؿ إلييا. أثر ىذا التدمير عمى 
 53و المتضررة نتيجة اليجمات الجوية اإلسرائيمية اليجمات الجوية اإلسرائيمية: بمغ عدد المنازؿ المدمرة أ  . ب

 .فمسطينياً  647منزأل. أثر ىذا التدمير عمى 
بالرغـ مف حجـ التدمير الكبير الذي لحؽ بالمنازؿ السكنية خالؿ عممية )الرصاص : ةغز  إعادة إعمار  . ت

لعامة التي دمرتيا قوات تحقيؽ انجاز بسيط فيما يتعمؽ بأعادة إعمار المنازؿ والمنشآت االمصبوب( فقد تـ 
 4االحتالؿ خالؿ األعواـ القميمة الماضية وخاصة خالؿ عممية الرصاص المصبوب.

 :االعتقال واإلهانة والتعذيب
. وذلؾ أثناء التوغالت 2010اعتقمت قوات االحتالؿ العشرات مف المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة خالؿ العاـ  

أو مف خالؿ اعتقاؿ الصياديف  آنفًا،ذلؾ اعتقاؿ جامعي الحصى والردـ كما ىو مذكور  اإلسرائيمية داخؿ القطاع بما في
أو اعتقاؿ مدنييف عمى معبر إيرز وذلؾ عند ذىابيـ لمقابمة المخابرات اإلسرائيمية أو وىـ في طريقيـ  ،في عرض البحر

ايا الذيف تعرضوا لإلىانة والتعذيب. مف الضح عدة شكاوىتمقى مركز الميزاف ىذا و  5إلى المستشفيات داخؿ إسرائيؿ.
لمحكمة العميا اإلسرائيمية  مطابقًا الشرعي، الذي تعتبره اغير عتقاؿ عمى أساس قانوف المقاتؿ إسرائيؿ تطبيؽ االوتواصؿ 

 6لجنة حقوؽ االنساف.مي، وىو قانوف انتقدتو لمقانوف األساسي اإلسرائي

                                                           
3
 .ٌسظٝ لزب زذٚد لطاع غشجاطرٙذاف لٛاخ االزرالي ٌداِؼٟ اٌزدَ ٚاٌّش٠ذ ِٓ اٌرفاط١ً زٛي ٘ذا اٌّٛػٛع أظز ٚرلح اٌسمائك:   

4
ٌّش٠ذ ِٓ اٌرفاط١ً زٛي ئػادج ئػّار إٌّاسي اٌّذِزج أٔظز اٌرمز٠ز ػاِاْ ػٍٝ اٌؼذٚاْ اإلطزائ١ٍٟ ػٍٝ غشج ... أٚػاع اٌّٙدز٠ٓ   

 . 7202د٠ظّثز  72ذَ إٌّاسي. اٌظادر فٟ لظز٠اً ِٓ ػسا٠ا ٘
5
 ػٍٝ طث١ً اٌّثاي  أظز اٌزاتؾ اٌراٌٟ:  

tients_iof&id_dept=9&id2=9&p=chttp://www.mezan.org/en/details.php?id=10409&ddname=detention_pa

enter. 
6
 .CCPR/C/ISR/CO/3, 2010أظز ٌدٕح زمٛق اإلٔظاْ، إٌرائح اٌخرا١ِح ،   

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10409&ddname=detention_patients_iof&id_dept=9&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10409&ddname=detention_patients_iof&id_dept=9&id2=9&p=center


 : الحصار المفروض عمى قطاع غزة
االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي فػػػػرض حصػػػػارىا واصػػػػمت قػػػػوات 

. وبػػػػالرغـ مػػػػف 2010عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة خػػػػالؿ العػػػػاـ 
اتخفيػػػػػؼ ا عمػػػػػى  2010فػػػػػي يونيػػػػػو  موافقػػػػػة إسػػػػػرائيؿ

الحصػػػػػػار المفػػػػػػروض عمػػػػػػى غػػػػػػزة، تحػػػػػػت ضػػػػػػغوطات 
لػػـ تػػزؿ السػػكاف معانػػاة إال أف دبموماسػػية دوليػػة شػػديدة، 

أساسػية مثػػؿ واد مػػمتواصػمة بسػبب منػػع إسػرائيؿ إدخػاؿ 
. وتواصػػػؿ وغيرىػػػا إلػػػى القطػػػاع اء والمعػػػداتمػػػواد البنػػػ

المػواطنيف  وتنقػؿ حركػةحريػة إسرائيؿ فرض قيػود عمػى 
التػي يمػس تقييػد عمى الفئات الضػعيفة ما ينعكس سمبيًا 

حركتيػػا بحقيػػا فػػي الحيػػاة والرعايػػة الصػػحية أو التعمػػيـ 
ر الحصػػار بشػػكؿ سػػمبي أث ػػكالمرضػػى والطػػالب. ىػػذا و 

وضػػػػػاع اإلنسػػػػػانية عمػػػػػى أوضػػػػػاع حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف واأل
ويمكػػف اسػػتعراض أبػػرز آثػػاره لمسػػكاف فػػي قطػػاع غػػزة. 
 : بأيجاز عمى النحو ا تي

السكف والتيجير القسري: الحؽ في  -
اإلسرائيمي المفروض منع اإلغالؽ 

سكاف مف إعادة عمى القطاع ال
وخاصة لممنازؿ التي دمرت  اإلعمار

أعواـ بشكؿ جزئي أو كمي بعد مرور 
 واسعةلمنازؿ عمى عممية تدمير ا

إلى التوقؼ  باإلضافة. ىذا النطاؽ
التي الكامؿ لعممية البناء في غزة 

  7اإلغالؽ. سبقت تشديد
طويمة األمد لمسماح بدخوؿ المعدات اإلغالؽ وعمميات التثجيؿ ة: ساىـ الحؽ المياة وصحة البيئ -

ويرى المركز غزة. تدىور الوضع الصحي المتدىور أصال في في مزيد ومواد البناء إلى قطاع غزة 
حرماف الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى المياه يعتبر انتياكًا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف أف 

  8 والمنصوص عميو في االلتزامات الواردة في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية.
فأف  ،في غزة 9%95إلى  90ما بيف المياه الجوفية التي وصمت نسبيا تموث استمرار مع و 

االستثمار في قطاع المياه والصحة البيئية يمثؿ حاجة ممحة وخاصة أف النظاـ الصحي المعطوب 
 .ييدد الصحة العامة يشكؿ مصدرًا رئيسيًا لمتموث
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 أٔظز ئزظائ١اخ زٛي ذذ١ِز إٌّاسي فٟ غشج ػٍٝ اٌزاتؾ اٌراٌٟ:  

ssege.php?view=homesenhttp://www.mezan.org/en/me 
8
 4أٔظز اٌّالزظح اٌظاتمح رلُ   

9
 أظز اٌزاتؾ اٌراٌٟ   

http://www.ewash.org/en/?view=79YOcy0nNs3D76djuyAnkDDT. 

ٚفما ٌّٕظّح اٌظسح اٌؼا١ٌّح فٟ األراػٟ اٌفٍظط١ٕ١ح فمذ ذُ ذس٠ًٛ 

ِز٠ؼاً ِٓ غشج ئٌٝ اٌّظرشف١اخ خارج اٌمطاع ٌٍسظٛي ػٍٝ  00611

ِز٠ؼاً ذُ  5201.  ِٓ  ت١ُٕٙ 7202اٌزػا٠ح اٌظس١ح خالي اٌؼاَ 

اٌظّاذ ٌُٙ تاٌظفز ػثز ِؼثز ئ٠زس ِٚؼثز رفر. ٘ذا ٚرفؼد اٌظٍطاخ 

ِز٠غ ٌٍسظٛي ػٍٝ ذظار٠ر ٌّغادرج اٌمطاع  612ائ١ٍ١ح ؽٍة اإلطز

 0522ػثز ِؼثز ئ٠زس . ٚأخٍد ئطزائ١ً ؽٍثاخ اٌرظار٠ر ٌسٛاٌٟ 

ِز٠غ ٚذرفاٚخ ِذج اٌرأخ١ً ِٓ ِز٠غ ٢خز ٌٚىٕٙا فٟ وث١ز ِٓ 

األزٛاي ذىْٛ ؽ٠ٍٛح. ٚؽٍثد اٌّخاتزاخ اإلطزائ١ٍ١ح )اٌشاتان( ِماتٍح 

 1627ٚفماً ٌٍّظذر ٔفظٗ،طافز ِز٠غ ػٍٝ ِؼثز ئ٠زس. ٚ 401

ِز٠ؼاً ئٌٝ اٌؼفح  4505ِز٠ؼاً ئٌٝ ِظز ػثز ِؼثز رفر. ٚطافز 

ِز٠ؼاً  011ِز٠ؼاً ئٌٝ اٌمذص،  ٚوذٌه طافز  1102اٌغزت١ح ُِٕٙ 

 ِز٠ؼاَ ئٌٝ اٌّظرشف١اخ فٟ ئطزائ١ً.  7717ئٌٝ األردْ ٚ

زاالخ ٌّزػٝ رفؼد  أٚ أخٍد اٌظٍطاخ  061ٚثك ِزوش ا١ٌّشاْ 

ائ١ٍ١ح ِٕسُٙ ذظار٠ر ٌٍظفز ػثز ِؼثز ئ٠زس. ٚلاَ ِزوش ا١ٌّشاْ اإلطز

ئطزائ١ً فٟ ػًّ ذذخالخ –تاٌرؼاْٚ ِغ ِٕظّح أؽثاء ٌسمٛق اإلٔظاْ 

١ٔاتح ػٓ ٘إالء اٌّزػٝ فٟ اٌساالخ اٌّذوٛرج ػا١ٌٗ ٚاٌثاٌغ ػذدُ٘ 

061. 

تاٌظفز ػثز ِؼثز ئ٠زس ٌٍٛطٛي ئٌٝ  اً ِز٠ؼ 17ـ ذُ اٌظّاذ ٌ -

 75اٌؼفح اٌغزت١ح ٚاألردْ. ف١ّا اػطز زٛاٌٟ اٌّظرشف١اخ فٟ 

ِٓ ذغ١١ز اٌرس٠ٍٛح اٌطث١ح اٌخاطح تُٙ ٌرٍمٟ اٌؼالج فٟ ِظز  اً ِز٠ؼ

ِٓ اٌظفز  اً ِز٠ؼ 04ٚطافزٚا ػثز ِؼثز رفر. ف١ّا ٌُ ٠رّىٓ زٛاٌٟ 

ٌٍظفز ػثز ِؼثز  اً ِز٠ؼ 47)رفؼد اٌظٍطاخ اإلطزائ١ٍ١ح ؽٍثاخ 

ل١ذ اٌّراتؼح ِٓ لثً ِزوش  اً ِز٠ؼ 11ذشاي ؽٍثاخ  ئ٠زس ت١ّٕا ال

ا١ٌّشاْ ِٕٚظّح أؽثاء ٌسمٛق اإلٔظاْ. ٠ٚرٍمٝ أرتؼح ِزػٝ ػالخاً 

 غ١ز ِالئُ فٟ لطاع غشج. 

 061ِٓ ت١ٓ  اً ِز٠ؼ 16لاتٍد اٌّخاتزاخ اإلطزائ١ٍ١ح ٚزممد ِغ  -

ِز٠ؼاً اٌذ٠ٓ ٠راتغ ِزوش ا١ٌّشاْ ِٕٚظّح أؽثاء ٌسمٛق اإلٔظاْ 

 ٍِفاذُٙ. 

فٟ أرظار اٌزد اإلطزائ١ٍٟ ػٍٝ ؽٍثاذُٙ ٌٍظّاذ  اً ِز٠ؼ ٠ٚ47ٕرظز  -

 ٌُٙ تاٌظفز ػثز ِؼثز ئ٠زس. 

ُ٘ فٟ ٚاػرمٍد اٌّخاتزاخ اإلطزائ١ٍ١ح ثالثح ِزػٝ فٍظط١١ٕ١ٓ  -

ؽز٠مُٙ ٌّغادرج غشج ٌرٍمٟ اٌؼالج أٚ أثٕاء ِماتٍرُٙ ٌٍّخاتزاخ 

 اإلطزائ١ٍ١ح. 

ذٛفٟ أرتؼح ِزػٝ ٔر١دح ذأخ١ز ٚطٛي اٌزد اإلطزائ١ٍٟ ػٍٝ  -

ؽٍثد اٌّخاتزاخ اإلطزائ١ٍ١ح ِماتٍح تؼغ اٌّزػٝ . ٚؽٍثاذُٙ

ٚاشرزؽد ػ١ٍُٙ اإلدالء تثؼغ اٌّؼٍِٛاخ زٛي ألارتُٙ أٚ خ١زأُٙ 

 أٚ أطذلائُٙ ِماتً اٌظّاذ ٌُٙ تاٌظفز ػثز ِؼثز ئ٠زس ٌرٍمٟ اٌؼالج.  
 

 

http://www.mezan.org/en/messege.php?view=homesen
http://www.mezan.org/en/messege.php?view=homesen
http://www.ewash.org/en/?view=79YOcy0nNs3D76djuyAnkDDT
http://www.ewash.org/en/?view=79YOcy0nNs3D76djuyAnkDDT


الصحة: أعاؽ اإلغالؽ اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة الوصوؿ إلى الرعاية الحؽ في  -
التي  الواردة أعالهوالصحة البيئية  هالمشاكؿ المتعمقة بالمياباإلضافة إلى و الصحية بشكؿ كبير. 

فأف إسرائيؿ تواصؿ فرض القيود عمى دخوؿ المواد والمعدات الطبية  ،أثرت عمى الحؽ في الصحة
ما يحوؿ دوف قدرة قطاع الصحة الفمسطيني عمى استيعاب أعداد المرضى المتزايدة أو  إلى القطاع

 بالرغـ مف التقدـو . مف األمراض الخطيرة التي تيدد الحؽ في الحياة قدرتو عمى التعامؿ مع كثير
في ىذا المجاؿ إال أف الحظر المفروض يؤثر عمى إدخاؿ بعض المعدات الطبية إلى غزة  الطفيؼ

 PET-CT)التَّْصوٌر الَمْقَطِعً باالنبعاث البوزتٌرونً  اتاسحـو (  X-ray)مف بينيا أجيزة أشعة 

scans )ويشير مركز الميزافلعملٌات الجراحٌة والقسطرة. ار ٌظاى السرطان ومنالخاص بمرض 
مركز طبي( التي دمرت خالؿ عممية  41مستشفى و 15إلى أف معظـ المنشآت الطبية )

شكؿ بال ياعممالعودة إلى الرصاص المصبوب عمى قطاع غزة لـ يتـ ترميميا بشكؿ يمكنيا مف 
ض عمى القطاع قيودًا عمى الوصوؿ إلى الرعاية يفرض اإلغالؽ المفرو  كما 10 .االعتيادي

 الصحية خارج القطاع بما في ذلؾ الوصوؿ إلى المستشفيات الفمسطينية في الضفة الغربية. 
، فباإلضػافة : تواصؿ قوات االحتالؿ فرض قيود خاصة عمػى عمػؿ الصػياديفالقيود عمى الصياديف -

بػالرغـ مػف و  ينية التػي تتػوافر فييػا األسػماؾ،إلى تقييد حريتيـ في الوصػوؿ إلػى عمػؽ الميػاه الفمسػط
الثالثػػة، فقػػد واصػػمت  بحريػػةالميػػاؿ األعػػدـ تجػػاوزىـ لممسػػافة التػػي حػػددتيا لمصػػيد والتػػي ال تتجػػاوز 

سػاءة معػاممتيـ. وأثػرت  واالنتياكػات القيػود قوات االحتالؿ إطالؽ النار عمػى الصػياديف واعتقػاليـ وا 
ووفقػًا   11 ف يعتمػدوف عمػى الصػيد كمصػدر رزؽ ليػـ.شػخص ممػ 65000حػوالي  اإلسػرائيمية عمػى

حػادث اعتػداء عمػى  49حػوالي  2009لعمميات التوثيؽ التي قػاـ بيػا مركػز الميػزاف فقػد شػيد العػاـ 
الصياديف. وتشمؿ ىذه االعتداءات إطالؽ النار مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمػى الصػياديف 

صابة ثالثة آخريف. وقد رصد صػيادًا مػف بيػنيـ طفػؿ واحػد  26مركز الميزاف اعتقػاؿ  وقتؿ صياد وا 
 حوادث اعتقاؿ منفصمة. 6في 

عجمػػػة االقتصػػػاد الفمسػػػطيني النشػػػاطات االقتصػػػادية: أعػػػاؽ اإلغػػػالؽ المفػػػروض عمػػػى قطػػػاع غػػػزة  -
فباإلضػػافة إلػػى تػػدميره لقطاعػػات اقتصػػادية بالكامػػؿ كقطػػاع البنػػاء واإلنشػػاءات والصػػناعة والتجػػارة 

عمػػى تنفيػػذ أىػػـ النشػػاطات االقتصػػادية، فقػػد أثػػر اإلغػػالؽ كػػة والسػػياحة ...الػػ  أعػػاؽ والنسػػيج والحيا
دخػوؿ العديػد مػف المػواد كالمبيػدات الحشػرية والبػذور  ت سمطات االحػتالؿمنعقطاع الزراعة، حيث 

بعػػض التقػػدـ فػػي عمميػػات التصػػدير فقػػد سػػمحت  إحػػرازوالمػػواد البالسػػتيكية والمعػػدات. وبػػالرغـ مػػف 
ومػع اإلغػالؽ  الؿ بتصػدير كميػات محػدودة مػف الفراولػة واألزىػار إلػى األسػواؽ الدوليػة.قوات االحػت

لى قطاع التاـ لمعبر كارني،  الذي كاف يستوعب عمميًا معظـ البضائع )الصادرات والواردات( مف وا 
 عمى ما ىو عميو.غزة، فأنو مف المتوقع أف يبقى الحاؿ 

صػادرة عػف اليونسػكو فقػد ارتفػع معػدؿ البطالػة فػي قطػاع غػزو الفقر والبطالة: وفقًا ألخر التقػارير ال -
% خػالؿ الربػع الثالػث مػف العػاـ 40.5ليصػؿ إلػى  2010% في الربع الثػاني مػف العػاـ 39.3مف 

األعمػػى عالميػػًا خاصػػة بػػيف الالجئػػيف الػػذيف  الحفػػاظ عمػػى كونػػو . ويواصػػؿ مسػػتوى الفقػػر201012
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 ، ػٍٝ اٌزاتؾ 4، طفسح 7202د٠ظّثز  4أٔظز ا١ٌٛٔظىٛ ذمز٠ز الرظادٞ اخرّاػٟ ،   
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لممصػػدر نفسػػو، مػػع نيايػػة الربػػع الثالػػث لمعػػاـ  وفقػػاً و % مػػف سػػكاف قطػػاع غػػزة. 75يمثمػػوف حػػوالي 
 %( تقع تحت خط الفقر المدقع. 7.5ىناؾ المزيد مف العائالت ) 2010

الحيػػاة اليوميػػة أوجػػو عمػػى السػػمبي الظػػروؼ المعيشػػية: يواصػػؿ اإلغػػالؽ المفػػروض عمػػى غػػزة تػػثثيره  -
والكيربػػاء خػػالؿ  اسػػتمر الػػنقص فػػي غػػاز الطيػػي وميػػاه الشػػربو . كافػػة لمفمسػػطينييف فػػي قطػػاع غػػزة

التػثثير المضػػاعؼ لإلغػالؽ واالختالفػػات  بسػػببمػػع وجػود عجػػز خطيػر فػػي الكيربػاء  2010العػاـ 
 .  13الفمسطينية -الفمسطينية 

األنفػػػاؽ خػػالؿ العػػػاـ العمػػػؿ فػػي فمسػػػطينيًا فػػي حػػػوادث تتعمػػؽ ب 33األنفػػاؽ وحصػػػد األرواح: تػػوفي  -
 كما. حوادث أخرى كاشتعاؿ نيراف وغيرىاأو . معظـ ىذه الوفيات وقعت نتيجة انييار أنفاؽ 2010
األنفػػػاؽ. وتسػػػتخدـ األنفػػػاؽ التػػػي اسػػػتيدفت أشػػػخاص نتيجػػػة لميجمػػػات الجويػػػة اإلسػػػرائيمية  8 قتػػػؿ

إلدخاؿ بعض البضائع التي تمنع إسػرائيؿ إدخاليػا أو 
تخضػع تفرض قيودًا عمػى إدخاليػا عبػر المعػابر التػي 

الزراعيػػة .  ومػػف بػػيف ىػػذه البضػػائع: المػػواد لسػػيطرتيا
والوقػػػود واسػػػطوانات الغػػػاز ومولػػػدات الكيربػػػاء ومػػػواد 

. وبالسػػماح بػػدخوؿ كميػػات أكبػػر مػػف والػػدىانات البنػاء
البضػػائع والمػػواد االسػػتيالكية إلػػى غػػزة عبػػر إسػػرائيؿ 

الحاجػػػة إلػػػى المػػػواد التػػػي تمػػػر عبػػػر األنفػػػاؽ تقمص تػػػ
ىػػذا يشػػير و . وينحسػػر عمميػػا ىاعػػددوبالتػػالي فقػػد يقػػؿ 

في األنفاؽ ممكػف أف ينتيػي بمجػرد أف إلى أف العمؿ 
وتسػػمح  ترفػػع إسػػرائيؿ الحصػػار المفػػروض عمػػى غػػزة

ليو  بشكؿ كامؿ.   بحرية مرور البضائع منو وا 
التعمػػػيـ: أثػػػر اإلغػػػالؽ عمػػػى التعمػػػيـ بعػػػدة الحػػػؽ فػػػي  -

طػػػرؽ. فقػػػد تػػػثثرت طبيعػػػة التعمػػػيـ بػػػالفقر السػػػائد فػػػي 
الب سػػواء فػػي المػػدارس أو المنػػازؿ.  وال يػػزاؿ غػػزة. وكػػذلؾ أثػػر انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي عمػػى الطػػ

، األمػػر الػػذي العديػػد مػػف المػػدارس التػػي بحاجػػة إلػػى بنػػاء غيػػر مقامػػة نتيجػػة لمػػنقص فػػي مػػواد البنػػاء
باإلضػافة إلػى أف ىػذا . تسبب في اكتظاظ الفصوؿ بطريقة تعرقؿ إعماؿ الحؽ في التعمػيـ المناسػب

يػػػر مسػػػموح ليػػػـ بالسػػػفر لمدراسػػػة فػػػي الجامعػػػات الطػػػالب الفمسػػػطينييف المقيمػػػيف فػػػي قطػػػاع غػػػزة غ
 14 .الفمسطينية في الضفة الغربية

  :)حكومتي غزة ورام اهلل( من قبل الجهات الفمسطينيةانتهاكات حقوق االنسان  1.1.2

                                                                                                                                                                             
http://www.unsco.org/sr.asp 
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 ذمز٠ز زٛي ِٕغ ئطزائ١ً ؽٍثح لطاع غشج ِٓ اٌذراطح فٟ اٌؼفح اٌغزت١ح'ػسا٠ا ط١اطح فزع األِز اٌٛالغأظز   14

 7استدعى جهاز األمن الداخلً فً غزة 

أشخاص من أعضاء ونشطاء حركة فتح فً 

البلح إلى مقر جهاز األمن الداخلً فً  دٌر

. 0212دٌسمبر  09المدٌنة وذلك ٌوم األربعاء 

وأخلً سبٌلهم بعد عدة ساعات وقد أعطوا 

بالغات بضرورة المراجعة مرة ثانٌة بتارٌخ 

 . 0211ٌناٌر  1و  0212دٌسمبر  01 - 02

، استدعى جهاز 0212دٌسمبر  06بتارٌخ 

ضاء شخصاً من أع 02األمن الداخلً 

ونشطاء حركة فتح إلى مقر الجهاز فً 

مدٌنة رفح. تم اإلفراج عن بعض المعتقلٌن 

فً ساعات مساء الٌوم نفسه وآخرون تم 

اإلفراج عنهم فً الٌوم التالً فٌما بقً 

 أربعة منهم فً الحجز لعدة أٌام. 

 

http://www.unsco.org/sr.asp
http://www.unsco.org/sr.asp
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10600&ddname=&id_dept=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10600&ddname=&id_dept=9&p=center


ازدادت االعتقػػاالت السياسػية فػػي الضػفة الغربيػػة وقطػاع غػػزة خػالؿ العػػاـ : عمػى خمفيػػة سياسػية التعسػػفي االعتقػاؿ -
القانونية المنصوص عمييا فػي القػانوف الفمسػطيني وتنتيػؾ معػايير حقػوؽ  اإلجراءاتىذه االعتقاالت  ؼوتخال. 2010

الصػػػػػػػمة.  ذات اإلنسػػػػػػػاف
، 2010خػػػػػػػػػالؿ العػػػػػػػػػاـ 

 102تابع مركز الميزاف 
حالة اعتقاؿ تعسػفي فػي 

عػدد  و يقػدر أفغزة ولكن
المعتقمػػيف بشػػكؿ تعسػػفي 

ب االسػػتدعاءات واالحتجػػاز لسػػاعات فقػػط بشػػكؿ متكػػرر مػػف قبػػؿ خاصػػة بعػػد إتبػػاع أسػػمو  أكثػػر بكثيػػر مػػف ىػػذا العػػدد
لعدة أيػاـ داخػؿ السػجف إلػى حػيف  أخ. ففي إحدى الحاالت التي يتابعيا مركز الميزاف تـ احتجاز أجيزة األمف في غزة

نفسػو  عميػو أف يسػمـ بػف وعائمتػو وتػـ إبػالغ والػده بػثفسمـ أخػاه نفسػو لمركػز الشػرطة. وفػي حالػة أخػرى تػـ احتجػاز اال
لمشػرطة. ويتػابع مركػز الميػزاف سػبع شػكاوى تتعمػؽ باعتقػاؿ أشػخاص عمػى خمفيػة مشػاركتيـ فػي مظػاىرات. باإلضػافة 
إلى قياـ جياز األمف الداخمي في غزة باستدعاء المئات مف األشخاص فػي غػزة عمػى خمفيػة االشػتباه فػي تػورطيـ فػي 

ىػػذا يـ امػػرأة وشػػخص أخػػر ألف أخػػاه كػػاف مطموبػػًا. نشػػاطات سياسػػية. وكػػاف مػػف بػػيف األشػػخاص الػػذيف تػػـ اسػػتدعائ
وتشػػػير مصػػػادر المعمومػػػات مػػػف المؤسسػػػات الزميمػػػة العاممػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة إلػػػى أف أعػػػداد المعتقمػػػيف السياسػػػييف 
بالمئػػات، وأف بعضػػيـ صػػدرت أحكػػاـ بػػاإلفراج عػػنيـ مػػف المحكمػػة الفمسػػطينية العميػػا ومػػع ذلػػؾ لػػـ يفػػرج عػػنيـ إال بعػػد 

  الضغوط الشعبية والسياسية التي تزايدت عمى حكومة راـ اهلل. أشير وبسبب
تػابع مركػز الميػزاف  2010خػالؿ العػاـ والإلنسانية والحاطػة مػف الكرامػة:  التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية -

وى مػف العػائالت شػك 49الميينػة. فقػد تمقػى مركػز الميػزاف القاسية الشكاوى التي تمقاىا حوؿ إدعاء التعذيب والمعاممة 
بيـ أو معرفة أماكف احتجازىـ أو تػثميف محػاـ ليمػثميـ أو لزيػارتيـ. كػذلؾ التي اعتقؿ أبناؤىا ولـ يتمكنوا مف االتصاؿ 

تمقػػػى مركػػػز الميػػػزاف شػػػكاوى حػػػوؿ اعتقػػػاؿ أشػػػخاص خػػػارج إطػػػار المحػػػددات القانونيػػػة بمػػػف فػػػييـ أشػػػخاص تػػػـ تمديػػػد 
ة الالزمػة وكػذلؾ لػـ يػتـ اإلفػراج عػف أشػخاص أصػدرت المحػاكـ أوامػر بػاإلفراج اعتقاليـ دوف إتباع اإلجراءات القانوني

 .  في الضفة الغربية عنيـ
عدالػة األحػػداث: تعػػاني عدالػػة األحػداث مػػف مشػػاكؿ فػػي القػانوف الفمسػػطيني المعمػػوؿ بػػو وكػذلؾ مػػف تطبيقػػو. حيػػث ال  -

مػى سػػبيؿ المثػاؿ يػػنص القػػانوف عمػى منػػع اخػػتالط يسػتفيد العديػػد مػف األحػػداث مػػف الحمايػة التػػي يوفرىػا ليػػـ القػػانوف فع
سػػاعة مػػف مراكػػز  24األحػػداث بغيػػرىـ مػػف السػػجناء البػػالغيف وعػػدـ تعرضػػيـ لإلىانػػة والمعاممػػة السػػيئة ونقميػػـ خػػالؿ 

سػػتة شػػكاوى مػػف عػػائالت  2010ت أخػػرى مخصصػػة لألحػػداث. تمقػػى مركػػز الميػػزاف خػػالؿ العػػاـ الشػػرطة إلػػى منشػػآ
تجػزيف فػي السػجوف الفمسػطينية تتعمػؽ تمػؾ الشػكاوى باحتجػاز األحػداث مػع سػجناء بػالغيف األحداث أو مػف أحػداث مح

 وشكاوى تتعمؽ بعدـ نقؿ األحداث إلى مؤسسات خاصة بيـ. 
حريػػة التعبيػػر  حريػػة التعبيػػر والتجمػػع السػػممي وعمػػؿ المؤسسػػات األىميػػة: يشػػعر مركػػز الميػػزاف بػػالقمؽ حػػوؿ أوضػػاع -

في قطاع غزة حيث تواصؿ السمطات التدخؿ وبشكؿ غير قػانوني فػي معيات األىمية وحرية عمؿ الجوالتجمع السممي 
. اسػػتخدمت 15المتعمػػؽ بحريػة الػرأي والحػؽ فػػي التجمػع السػممي عمػؿ الجماعػات السياسػية ومنظمػػات المجتمػع المػدني

الضػرب واالعتقػاؿ. الشرطة القوة في التعامؿ مع التظاىرات العامة في العديد مف المناسبات وتعرض المشاركوف إلػى 
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 ٌّش٠ذ ِٓ اٌرفاط١ً أظز ػٍٝ طث١ً اٌّثاي   

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10260&ddname=&id_dept=9&id2=9&p=center. 

قامت قوة من الشرطة الفلسطٌنٌة التابعة ألمن المؤسسات فً وزارة 

غالق مكتب منتدى شارك الشبابً فً مدٌنة غزة وذلك ٌوم الداخلٌة بإ

.  حٌث قام مدٌر أمن المؤسسات فً 0303نوفمبر  03الثالثاء الموافق 

المخابرات العامة بإبالغ األشخاص الذٌن كانوا فً مكتب شارك بأمر 

 إغالق المكتب. وقد أصدر مكتب النائب العام فً غزة قرار اإلغالق. 

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10260&ddname=&id_dept=9&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10260&ddname=&id_dept=9&id2=9&p=center


مػنعيـ شػكاوى مػف منظمػات المجتمػع المػدني تتعمػؽ بتػدخؿ السػمطات بشػكؿ غيػر قػانوني فػي  10تمقى مركػز الميػزاف 
 . مف تنظيـ اجتماعات عامة وحرية عمميـ

مشػكمة فػي غػزة وذلػؾ بسػبب التفػاوت فػي التعامػؿ مػع األشػخاص مػف قبػؿ والتنقػؿ حرية الحركة: تعتبػر حريػة الحركػة  -
التػي يقػػدميا ات الحصػػوؿ عمػى جػػوازات سػفر جديػػدة يتيف الفمسػطينيتيف فػػي غػزة وراـ اهلل. حيػػث يػتـ رفػػض طمبػالحكػوم

األشخاص ممف يقيموف في غزة ويشمؿ ذلؾ طمبػات المرضػى الػذيف ىػـ بحاجػة لمسػفر لموصػوؿ إلػى الرعايػة الصػحية 
فر كرد عمى منػع إصػدار الجػوازات، وقػد فيما تمنع حكومة غزة عددًا مف األشخاص مف السالالزمة خارج قطاع غزة. 

 حاوؿ الميزاف لعب دور إلنياء المشكمة إال أف جيوده لـ تنجح في حميا بعد.
دوف الحصػوؿ عمػى موافقػة مػف رئػيس  2010حكـ اإلعداـ: نفذت الحكومة فػي غػزة خمسػة أحكػاـ إعػداـ خػالؿ العػاـ  -

لقػانوف الفمسػطيني. وقػد أعمنػت وزارة الداخميػة فػي غػزة السمطة الفمسطينية لتنفيذ األحكاـ كما ىػو منصػوص عميػو فػي ا
 بثف تنفيذ أحكاـ اإلعداـ تـ بشكؿ قانوني وفقث لتفسيرىـ لمقانوف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البطاقة التعريفية لممركز .1
 

 رسالة المركز
 

 ا كمػا ىػي ورادة فػي إسػتراتيجيةطػرأت عمييػالتغييػرات التػي رسالة المركز بكونيا صالحة مػف حيػث الجػوىر، حيػث أف احتفظت  
بأعػػادة صػػياغة رسػػالة المركػػز وتوسػػيع مجػػاؿ العمػػؿ ليشػػمؿ  فقػػط تتعمػػؽ 2011و 2009لمفتػػرة مػػا بػػيف الػػثالث سػػنوات البرنػػامج 

الجندر. وتتمخص رسالة المركز في ا تعزيػز احتػراـ حقػوؽ اإلنسػاف وحمايتيػا وخاصػة الحقػوؽ االقتصػادية والثقافيػة واالجتماعيػة 
ع غػػزة باعتبػػاره جػػزءًا مػػف األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة. ويسػػعى مركػػز الميػػزاف لتحقيػػؽ رسػػالتو مػػف خػػالؿ جممػػة مػػف فػػي قطػػا

النشاطات كاألبحاث والتدخالت القانونية بثشكاليا كافة، وأنشػطة الضػغط والتحشػيد والمناصػرة وأنشػطة التوعيػة ونشػر ثقافػة وقػيـ 
ؼ والمشػػاركة المجتمعيػػة. وتشػػكؿ القيمػػة اإلنسػػانية المتسػػاوية لبنػػي البشػػر أفػػرادًا أو حقػػوؽ اإلنسػػاف وذلػػؾ بالػػدمج مػػا بػػيف االحتػػرا

جماعات، واالحتراـ المتساوي لكافة حقوؽ اإلنساف التي كفميا القانوف الػدولي والتشػريعات الدوليػة األسػاس واألرضػية التػي يسػتند 
 عمييا مركز الميزاف وتحكـ توجياتوا.  

 
 رؤية الميزان

النساء والرجػاؿ ز الميزاف ألف يجد المجتمع الفمسطيني وقد أصبح مجتمعًا حرًا ويمتع بالسيادة عمى أرضو، ويتمتع فيو يتطمع مرك
وأفراده كافػة بالعدالػة االجتماعيػة وحقػوؽ اإلنسػاف والمسػاواة، ويشػكؿ احتػراـ مبػدأ سػيادة القػانوف والفصػؿ بػيف السػمطات  واألطفاؿ

 ياسي.والحكـ الصالح أساس لنظامو الس
 

 أهداف مركز الميزان:
 ييدؼ مركز الميزاف إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ العامة تتمثؿ في: 

  تعزيػػز احتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة وخاصػػة فػػي قطػػاع غػػزة السػػيما الحقػػوؽ االقتصػػادية
 والثقافية واالجتماعية ونشر ثقافتيا. 

 نييف لحقوؽ اإلنساف الفردية والجماعية بمػا فػي ذلػؾ الحػؽ فػي تقريػر المصػير والعمػؿ العمؿ عمى تعزيز إدراؾ الفمسطي
 عمى تحقيقيا عبر استخداـ قنوات القانوف الدولي. 

  تعزيز أسس الديمقراطية في المجتمع ونظامو السياسي وتعزيز المشاركة السياسية لممػواطنيف فػي األراضػي الفمسػطينية
 مات صالحة تحتـر حقوؽ اإلنساف.المحتمة والضغط نحو تشكيؿ حكو 

 
 . حيث يعمؿ مركز الميزاف مف خالؿ خمس وحدات رئيسية ىي: 2008بقيت ىيكيمية مركز الميزاف كما ىي منذ عاـ 

 وحدة اإلدارة .1
 وحدة البحث الميداني. .2
 وحدة المساعدة القانونية. .3
 وحدة التدريب واالتصاؿ المجتمعي. .4
 .وحدة المساعدة الفنية والتحشيد .5

 



 2010ديسمبر  31 –يناير  1في الفترة ما بين رئيس برنامج التنفيذ الم تقد .1
 

 ألنشطة: .   ا1.2
وذلػؾ وفقػًا لخطػة العمػؿ  2010أنشطة مركز الميزاف لحقوؽ اإلنسػاف خػالؿ العػاـ تنفيذ يقدـ ىذا القسـ معمومات حوؿ التقدـ في 

 .2010السنوية لمعاـ 
يغطييا التقرير ثالثة اجتماعات لمجمس اإلدارة واجتماعيف لمجمعية العمومية. ة خالؿ الفترة التي يوحدة اإلدار النظمت  -

اجتماعػػػًا لمجنػػػة التخطػػػيط والمتابعػػػة وذلػػػؾ لمتخطػػػيط ومتابعػػػة النشػػػاطات ولإلطػػػالع عمػػػى تقػػػارير  33وعقػػػدت الوحػػػدة 
 8رحػة. كػذلؾ عقػدت الوحػدة الوحدات ومطابقتيا لمتعميمات اإلدارية والمالية ومناقشة التحػديات والعوائػؽ والحمػوؿ المقت

 اجتماعات عامة لمطاقـ. 
وذلػػؾ فػػػي ضػػػوء التطػػػورات  2009والتػػػي تػػـ صػػػياغتيا فػػػي نػػػوفمبر  2010مركػػػز بمراجعػػػة خطػػة العمػػػؿ لمعػػػاـ القػػاـ  -

مقترحػػات خمسػػة  صػػياغة. وقػػاـ مركػػز الميػػزاف بالتػػي واجييػػا خػػالؿ العػػاـ بمػػا فػػي ذلػػؾ الصػػعوبات الماليػػة ،والتحػػديات
خػػالؿ الفتػػرة التػػي يغطييػػا التقريػػر.  2010دوالر أمريكػػي لمعػػاـ  559637اـ جنػػد مركػػز الميػػزاف مشػػاريع. وبشػػكؿ عػػ

. كػاف 2009 لمعػاـمػف المػانحيف تعيػدات  اولكنيػ 2010دوالر أمريكػي خػالؿ العػاـ  167098مركػز الميػزاف التمقػى و 
دوالر  116709المشػػاريع وكػػاف نصػػيب  ،دوالر أمريكػػي 442928 مػػغمبمػػف ىػػذا ال لممركػػز رئيسنصػػيب البرنػػامج الػػ

 دوالر أمريكي. 1976الخاصة الفردية وبمغ مبمغ المنح  ،أمريكي
عػاد و طػاقـ مركػز الميػزاف. أفػراد فيما يتعمؽ بتعييف الموظفيف، فقد شيدت الفترة التي يغطييا التقرير انخفاضًا في عدد  -

فػػي مركػػز وظػػائفيـ العميػػا إلػػى مزاولػػة  لمتابعػػة دراسػػاتيـاألجػػر ف ممػػف كػػانوا فػػي إجػػازات غيػػر مدفوعػػة و ثالثػػة موظفػػ
حػد المركػز فػي نػوفمبر. لػـ يػتـ تعيػيف مػوظفيف غيػرىـ موظػؼ وا. وغػادر 2010الميزاف في النصؼ الثػاني مػف العػاـ 

 ،. خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير استقاؿ ثالثػة مػوظفيف مػف عمميػـ2010خالؿ سفرىـ ومغادرتيـ المركز في العاـ 
 بعػػدولػػـ يػػتـ تعيػػيف مػػوظفيف بػػداًل مػػنيـ. تػػـ تعيػػيف منسػػقة مشػػروع أجنبيػػة ولكنيػػا غػػادرت غػػزة  ،ةبمػػف فػػييـ منسػػؽ وحػػد

وذلؾ نتيجة لمشػاكؿ واجيتيػا فػي غػزة. قامػت وحػدة اإلدارة بتكميػؼ موظفييػا الحػالييف بميػاـ إضػافية لمقيػاـ واحد شير 
. تقػرر القيػاـ بيػذه الخطػوة فػي ضػوء التحػديات بنشاطاتيا المعتادة والتي كاف يقـو بيا المػوظفيف الػذيف غػادروا المركػز

أعطيػت األولويػة لتنفيػذ النشػاطات عمػى تعيػيف و . بشػكؿ كامػؿ لتنفيػذ خطػة العمػؿالمطموبة األمواؿ  تجنيدالتي عرقمت 
 قد تـ اتخاذ مزيد مػفو  16.وفقًا لمحالة لتحديد فيما إذا سيتـ تعييف موظفيفالقرار مستقباًل سيتـ مراجعة ذلؾ و موظفيف. 

 .2010وخطة العمؿ وقد قاـ الميزاف بأرساليا إلى المانحيف في ديسمبر  2011اإلجراءات فيما يتعمؽ بميزانية 
 ،متابعة رسالتو وأىدافػو عمىؤثر عمى قدرة المركز ي يس بماولكف ل ،نشاطات مركز الميزافبعض لذلؾ تثثرت  ونتيجةً  -

 ت القانونية لـ تتثثر.خاصة وأف النشاطات الرئيسية الخاصة بالتوثيؽ والتدخال
يجػػاد إلمركػز اليسػػعى و . 2010دوالر أمريكػػي خػالؿ العػاـ  87780مركػز مػػف عجػز فػي الميزانيػػة يصػؿ إلػى العػانى  -

الحسػابات  يكمػا ىػو مشػار إليػو فػي تقػارير مػدقق - طرؽ لتغطية ىذا العجػز باسػتخداـ الموازنػة التراكميػة الغيػر مقيػدة
دوالر أمريكػػي. وينػػوي مركػػز الميػػزاف  50000مػػف المتوقػػع أف تغطػػي حػػوالي والتػػي  ،2009و 2001لمفتػػرة مػػا بػػيف 

 تغطية ىذا العجز مف مصادر أخرى مف بينيا أف يطمب مف المانحيف تزويده باألمواؿ لتغطية ىذا العجز.
 

                                                           
ياف لمقياـ بمياـ إضافية لتنفيذ وينتيز مركز الميزاف ىذه الفرصة ليعبر عف مدى فخره بموظفيو الذيف وافقوا وتطوعوا في بعض األح  16

 النشاطات. وىذا يعكس مدى تفانييـ في الدفاع عف حقوؽ اإلنساف في مجتمعيـ.



 : تعزيز المشاركة وشبكات العالقات ومناصرة حقوق اإلنسان محميا ودوليا  2نشاط رقم 
وؽ اإلنسػػاف عمػى الصػػفة االستشػارية الخاصػة لػػدى المجمػس االقتصػػادي واالجتمػاعي لألمػػـ حصػؿ مركػز الميػػزاف لحقػ -

مع المنظمة الدولية والدوؿ األعضاء ومنظومة األمـ المتحػدة عمػى نحػو أكثػر  مخاطبةالمتحدة وىو ما يسمح لممركز ب
 فعالية.

ممثاًل عف منظمات دولية حكوميػة  192، حيث قابؿ خالليا 2010اجتماعًا خالؿ العاـ  95عقد مدير مركز الميزاف  -
األمـ المتحدة واالتحاد األوروبػي ومؤسسػات دوليػة وبعثػات دبموماسػية مػف دوؿ تعنػى بوضػع حقػوؽ اإلنسػاف  ابمف فيي

منسػؽ و في األراضي الفمسطينية المحتمة. ومف بيف األشخاص الذيف قابميـ مدير المركز األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة، 
فػي السػامية لحقػوؽ اإلنسػاف األمػـ المتحػدة مفوضػية مسئوؿ حقوؽ اإلنسػاف فػي و ية في األمـ المتحدة، الشؤوف اإلنسان

وزراء خارجية، ومدير عمميات وكالة الغػوث وتشػغيؿ الالجئػيف و الشرؽ األوسط، معاوف األميف العاـ لمجامعة العربية، 
كػػز كػػاف عػػدد مػػف سػػفراء وقناصػػمة الػػدوؿ التاليػػة فػػي غػػزة. ومػػف بػػيف البعثػػات الدبموماسػػية التػػي التقػػى بيػػا مػػدير المر 

، حيػػػث ركػػػزت المقػػػاءات عمػػػى أوضػػػاع حقػػػوؽ اإلنسػػػاف بريطانيػػػا، فرنسػػػا، السػػػويد، النػػػرويج، اسػػػتراليا، ىولنػػػدا، إيرلنػػػدا
والوضع اإلنساني في قطاع غزة، وأىمية التدخؿ الدولي بما يضمف حماية المدنييف ومعاقبة مرتكبي انتياكػات لمقػانوف 

 .الدولي
 اجتماعًا مع ممثميف عف السمطات ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة. 43كما وعقد مدير مركز الميزاف  -
اجتمػع منسػػؽ االتصػاالت والعالقػػات الدوليػػة فػي مركػػز الميػزاف بػػوزير الشػػؤوف الخارجيػة األلمػػاني ورئػيس لجنػػة حقػػوؽ  -

سياسػية فػي بػرليف. كمػا وقابػؿ الرئاسػة األسػبانية لالتحػاد اإلنساف في البرلمػاف األلمػاني وممثمػي العديػد مػف األحػزاب ال
سػػؿ. وكػػذلؾ التقػػى وزيػػر الخارجيػػة السػػويدي وأعضػػاء برلمػػاف كلجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي برو  ةاألوروبػػي ورؤسػػاء شػػعب

 المنسػقة العميػا لمسياسػةمسػاعد والعديد مف األحزاب السياسػية ومجموعػات برلمانيػة فػي سػتوكيولـ. كمػا والتقػى مػرتيف ب
 .الدوؿ األعضاء لدى االتحادكاثريف اشتوف وسفراء  الخارجية واألمف في االتحاد األوروبي

والمسػاءلة عمػى ألقى منسؽ وحدة االتصاالت والعالقات الدولية في المركز خطابًا حػوؿ المحاسػبة  2010وفي مارس  -
، ومنظمػة العفػو الدوليػة فػرع اكونيػاالذي نظمتو كال مف مؤسسػة ديبالسويد مؤتمر عقد في ستوكيولـ جرائـ الحرب في 

عضػػو بعثػػة األمػػـ المتحػػدة لتقصػػي الحقػػائؽ  ،ينػػحيػػث تحػػدث خػػالؿ المػػؤتمر كػػؿ مػف ىينػػا جيال ،مركػػز بالمػػاالسػويد، 
 ولدستوف( والسيد ىانس كوريؿ المستشار القانوني السابؽ لألمـ المتحدة.بعثة غ)

فػي والتحشيد لدولية في مركز الميزاف في بعثة المناصرة شارؾ منسؽ وحدة االتصاالت والعالقات ا 2010في يونيو و  -
وغيرىػا مػف المنظمػات وأوكسػفاـ جيشػا و بيتسػميـ مؤسسػتي والتي نظمتيا الشبكة األورومتوسطية بالتعاوف مع  ،سؿكبرو 

 . وخػالؿوتطورات تقرير غولدستوف في األمـ المتحدة وركزت البعثة عمى اإلغالؽ المفروض عمى قطاع غزة .األىمية
 .اجتماع مع مسئوليف في االتحاد األوروبي 16ىذه البعثة تـ عقد 

 Crisis تو مؤسسةشارؾ منسؽ وحدة االتصاالت والعالقات الدولية في مركز الميزاف في لقاء نظم 2010وفي يونيو  -
Aid  مؽ بالوضػع منظمة أىمية المشاكؿ والتدخالت واالستيراتيجية وسبؿ التعاوف فيما يتع 35سؿ. وقد ناقشت كفي برو
 غزة.  قطاع في 

مجنػة الخبػراء بأخػرى و دوليػة اجتمع منسؽ وحدة االتصاالت والعالقات الدولية فػي مركػز الميػزاف بسػبع منظمػات أىميػة  -
 .لمتابعة التحقيقات حسب توصيات لجنة غولدستوف التي عينيا مجمس حقوؽ اإلنساف

الفمسػػطينية فػي غػزة. وكػاف مػػف بػيف األشػخاص الػػذيف التقػى مػدير مركػز الميػػزاف تسػع مػرات مػع ممثمػػيف عػف الحكومػة  -
التقػػػى بيػػػـ مػػػدير المركػػػز كػػػاف وزيػػػر العػػػدؿ وممثمػػػيف عػػػف وزارة الداخميػػػة. وتمحػػػورت المقػػػاءات حػػػوؿ انتياكػػػات حقػػػوؽ 



اإلنسػاف فػي غػزة وعػف واجبػات الحكومػػة بفػتح تحقيػؽ فػي انتياكػات حقػػوؽ اإلنسػاف والقػانوف الػدولي اإلنسػاني ومعاقبػػة 
 عمى الصعيد الداخمي.بما في ذلؾ ه االنتياكات مرتكبي ىذ

 ،غػػزةحكومػػة فػػي التقػػت وحػػدة المسػػاعدة القانونيػػة فػػي مركػػز الميػػزاف خػػالؿ الفتػػرة التػػي يغطييػػا التقريػػر بمسػػئوليف فػػي ال -
لقػاء. ومػف بػيف األشػخاص الػذيف التقػتيـ الوحػدة كػاف قػادة فػي الشػرطة وجيػاز األمػف  56بمغ عدد تمؾ المقاءات حيث 
دارة السجوفالدا . وكػاف اليػدؼ مػف ووحدة حقوؽ اإلنساف في وزارة لداخمية خمي ومستشاريف قانونييف في وزارة العدؿ وا 

وكػذلؾ ضػماف أف الشػكاوى التػي تػـ تقػديميا مػف قبػؿ  ،المقاءات متابعة الشكاوى التي تقدـ بيا الضػحايا ضػد السػمطات
. وقػد تمحػورت بعػض المقػػاءات حػوؿ السياسػيات واالنتياكػػات مناسػػبتـ متابعتيػػا والتحقيػؽ فييػا بشػكؿ يػمركػز الميػزاف 

ساءة المنيجية المتبعة مثؿ االعتقاؿ التعسفي وظروؼ االعتقاؿ السيئة و  بػالتعرض دعاءات اإلالمعاممة أثناء التحقيؽ و ا 
 .متعذيب. وقد سمـ مركز الميزاف ليؤالء المسئوليف مئات الشكاوى التي تتعمؽ بانتياكات حقوؽ اإلنسافل

 56ضػػاعؼ مركػػز الميػػزاف عممػػو المتعمػػؽ بآليػػات األمػػـ المتحػػدة لحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف، حيػػث قػػاـ بأرسػػاؿ مػػا يقػػارب  -
 .لممقرريف الخاصيف المختمفيف خالؿ الفترة التي يغطييا ىذا التقرير ونداء عاجؿ نيابة عف الضحاياشكوى 

 حكػومتيفتركة أرسػمت إلػى االتحػاد األوروبػي والز بالتعاوف مع منظمات حقوؽ إنساف في ثماني رسائؿ مشركشارؾ الم -
سػػرائيمية كػػاف مػػف بينيػػا مػػع منظمػػات رسػػالة مشػػتركة  24وكػػذلؾ شػػارؾ فػػي حػػوالي  ،فتينيالفمسػػطي رسػػائؿ فمسػػطينية وا 

لالتحػػػاد األوروبػػػي ووزراء  ةالسػػػامي يػػػةمجمػػػس حقػػػوؽ اإلنسػػػاف والجمعيػػػة العموميػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة والممثمموجيػػػة إلػػػى 
اد مركػػػز الميػػػزاف رسػػػالتيف مشػػػتركتيف يطمػػػب فييمػػػا مػػػف السػػػمطات الفمسػػػطينية فػػػي غػػػزة والضػػػفة الغربيػػػة الخارجيػػػة. وقػػػ

بااللتزاـ بواجباتيا وفتح تحقيؽ حوؿ مثؿ تمؾ االنتياكات والكشؼ عف نتائج التحقيقات. كاف لمركز الميزاف الريػادة فػي 
الحقوقيػة األخػرى فػي كتابػة وصػياغة تمػؾ البيانػات  بيانًا وتصػريحًا صػحفيًا واشػترؾ مػع غيػره مػف المنظمػات 25كتابة 

والتصريحات صحفية حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنسػاف والقػانوف الػدولي اإلنسػاني وتعزيػز المحاسػبة لكافػة األطػراؼ التػي 
 ارتكبت تمؾ االنتياكات. وشارؾ مركز الميزاف في حممة مشتركة مع المنظمة العالمية لمناىضة التعذيب.

منظمػة حقوقيػة مػػف  13لتػي يغطييػا التقريػر شػارؾ مركػز الميػزاف فػي بعثتػي مناصػرة وذلػؾ بالتعػاوف مػع خػالؿ الفتػرة ا -
سرائيؿ وأوروبا. واستيدفت ىذه البعثات االتحاد األوروبي والدوؿ األعضاء.    األراضي الفمسطينية المحتمة وا 

 اتمنظمػػ عشػػروالػػذي يضػػـ  ة،طينيتػػابع مركػػز الميػػزاف عممػػو كعضػػو فعػػاؿ فػػي مجمػػس منظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف الفمسػػ -
حقوقية غير حكومية في األراضي الفمسػطينية المحتمػة. وقػد عقػد المجمػس سػبع لقػاءات وورشػة عمػؿ واحػدة  لمتخطػيط 
االستراتيجي حيث ساىـ المجمس مف خالليا في الرد عمى قضايا تتعمؽ بمحاسبة انتياكات حريػة التعبيػر وحريػة عمػؿ 

مييػػا فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة وعقوبػػة اإلعػػداـ وحمايػػة ناشػػطي حقػػوؽ اإلنسػػاف الصػػحافة والقيػػود المفروضػػة ع
 .والتحديات المالية التي تواجيا منظمات حقوؽ اإلنساف

حيػػث حثػػت  ،قػػاـ مركػػز الميػػزاف باالشػػتراؾ مػػع مؤسسػػة عدالػػة وأطبػػاء لحقػػوؽ اإلنسػػاف بأصػػدار أوراؽ موقػػؼ مشػػتركة -
إسػػرائيؿ عمػػى المصػػادقة عمػػى البروتوكػػوؿ االختيػػاري الممحػػؽ باتفاقيػػة مناىضػػة  المؤسسػػات الػػثالث فػػي ورقتيػػا األولػػى

تمحورت الورقة الثانية حوؿ التمييز اإلسػرائيمي بػيف المرضػى الفمسػطينييف الػذيف يرغبػوف فػي مغػادرة غػزة و  17التعذيب.
وء عمػى التمييػز بػيف الورقػة الضػىػذه . وسػمطت عبػر معبػر بيػت حػانوف )إيػرز( لموصوؿ إلى مستشفيات لتمقػي العػالج

( مرضػى بحاجػة إلػى عػالج 2( مرضػى بحاجػة إلػى عػالج إلنقػاذ حيػاتيـ و1المرضى الفمسطينييف الذيف صػنفوا إلػى: 
حيػث يػتـ حرمػاف معظػـ المرضػى مػف الفئػة الثانيػة مػف تمقػي العػالج  ،تحسػيف جػودة الحيػاةيرمػي ليمكف وصفو بعػالج 
وكػػػذلؾ مبػػػادئ  ،القػػػانوف اإلسػػػرائيميحتػػػى مػػػع القػػػانوف الػػػدولي و  مػػػا يتنػػػاقضم ممػػػنيج ومقصػػػود، ومغػػػادرة غػػػزة بشػػػكؿ
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جزءًا مف العمؿ المشترؾ لممؤسسات الشريكة التي بػدأت بتنفيػذ  اتيفتعتبر ورقتي الموقؼ ىو  18أخالقيات مينة الطب.
ة مشػػػروع بػػػدعـ مػػػف االتحػػػاد األوروبػػػي لمناىضػػػة ومكافحػػػة التعػػػذيب وغيػػػره مػػػف ضػػػروب المعاممػػػة القاسػػػية والالنسػػػاني

 19.والحاطة مف الكرامة الذي تمارسو إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة
جيودىا الرامية لتحسػيف حمايػة حقػوؽ  واصؿ مركز الميزاف نشاطو مع ىيئات األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بالتعاوف ودعـ -

عمػػؿ قػػرار األمػػـ المتحػػدة  يعتبػػر مركػػز الميػػزاف مصػػدرًا رئيسػػًا لممعمومػػات لمجموعػػة اإلنسػػاف وتسػػييؿ غػػوث الضػػحايا.
السػػتخداميا فػػي  1612قػػدـ مركػػز الميػػزاف معمومػػات لمجموعػػة العمػػؿ و  ،التػػي تعنػػى باألطفػػاؿ والنػػزاع المسػػمح 1612

حػػوؿ الػػدولي التقػػارير العالميػػة التػػي تصػػدر كػػؿ شػػيريف والتػػي يػػتـ إرسػػاليا إلػػى مجموعػػة العمػػؿ التابعػػة لمجمػػس األمػػف 
مثػػؿ الخػػاص لألمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة. خػػالؿ الفتػػرة التػػي يغطييػػا التقريػػر بػػدأت األطفػػاؿ والنزاعػػات المسػػمحة والم

فػػػي مركػػػز الرؾ اشػػػو بأصػػػدار نشػػػرات حػػػوؿ األطفػػػاؿ والنػػػزاع المسػػػمح تصػػػدر كػػػؿ شػػػيريف.  1612مجموعػػػة العمػػػؿ 
ية السػػام يةمكتػػب المفوضػػ، والتػػي يقودىػػا األمػػـ المتحػػدةنظػػاـ المجموعػػة العنقوديػػة بشػػثف حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي 

 لحقوؽ اإلنساف.
غػػزة وفػػي قطػػاع تصػػريحات صػػحفية حػػوؿ انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي  10بيانػػًا صػػحفيًا و 95أصػػدر مركػػز الميػػزاف  -

بيانػػًا حػػوؿ انتياكػػات  43بيػػاف حػػوؿ االنتياكػػات اإلسػػرائيمية و 52األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة بشػػكؿ عػػاـ. مػػف بينيػػا 
 .والضفة الغربيةغزة طاع قارتكبتيا السمطات الفمسطينية في 

قصػة حػوؿ عػائالت  23أصدر مركز الميزاف بمناسػبة الػذكرى السػنوية األولػى لعمميػة الرصػاص المصػبوب عمػى غػزة  -
مػػف غػػزة ممػػف فقػػدوا أبنػػاءىـ أو ممتمكػػاتيـ خػػالؿ العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة )عمميػػة الرصػػاص المصػػبوب(. حيػػث 

د مػرور عػاـ عمػى العػدواف اإلسػرائيمي وخاصػة فػي ظػؿ فشػؿ الجيػود سمطت تمؾ القصص الضوء عمى حياة الناس بع
عادة اإل نصاؼ الضحايا وا     20عمار في غزة.الرامية لضماف المحاسبة وا 

طفاًل خالؿ  335وفي نفس المناسبة أصدر مركز الميزاف تقريرًا مصوًرا بالمغتيف العربية واالنجميزية حوؿ مقتؿ حوالي  -
 21.عممية الرصاص المصبوب

أصػدر مركػز الميػزاف 2010 ديسػمبر 27الػذكرى السػنوية الثانيػة لعمميػة الرصػاص المصػبوب التػي صػادفت فػي  وفػي -
تقريػػرًا حػػوؿ أوضػػاع الفمسػػطينييف الميجػػريف فػػي غػػزة وكػػذلؾ أصػػدر المركػػز ثالثػػة أوراؽ حقػػائؽ ودراسػػتيف حالػػة حػػوؿ 

 22.العائالت التي وقعت ضحية لتمؾ العممية
في وسػائؿ اإلعػالـ، حيػث بمػغ عػدد مػرات الظيػور فػي وسػائؿ اإلعػالـ خػالؿ الفتػرة التػي وكاف لمركز الميزاف حضوره  -

مػرة. لقػد تػـ تغطيػة ونشػر األعمػاؿ والتصػريحات التػي تصػدر عػف مركػز الميػزاف فػي العديػد مػف  314يغطييا التقريػر 
، BBC ،CNNارديػػاف، الجالجزيػػرة والعربيػػة واألقصػػى، واإلذاعػػات المحميػػة، وصػػحؼ وسػػائؿ اإلعػػالـ الرئيسػػية مثػػؿ 

ىآرتس، واالنديبندنت. ىذا وقد ازدادت التغطية اإلعالمية المحمية لعمؿ مركز الميزاف وتصريحات المناصرة التي قػاـ و 
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 .http://www.mezan.org/en/details.php?id=10398&ddname=torture&id_dept=31&id2=9&p=centerأٔظز  
19

 ٌّشزٚع ػٍٝ ِٛلغ ِزوش ا١ٌّشاْ ػٍٝ اٌزاتؾ اٌراٌٟ:أظز اٌظفسح اٌخاطح تا 

http://www.mezan.org/en/dis_dep.php?id_dept=73&dname=torture&view=tortureen 
20

 را٠ٌّٟىٓ االؽالع ػٍٝ ٘ذٖ اٌمظض ػٍٝ اٌزاتؾ اٌ 

http://www.mezan.org/en/centercastlead.php?id_dept=70&view=storyen 
21

 ٌّش٠ذ ِٓ اٌرفاط١ً زٛي ٘ذا اٌرمز٠ز ٠ّىٕىُ االؽالع ػٍٝ اٌزاتؾ اٌراٌٟ  

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=9723&ddname=Anniversary1st&id_dept=22&id2=9&p=center 
22

 ٠ّىٕىُ االؽالع ػٍح ذٍه اٌّظرٕذاخ ػٍٝ اٌزاتؾ اٌراٌٟ: 

http://www.mezan.org/en/castlead2nd.php 

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10398&ddname=torture&id_dept=31&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/en/dis_dep.php?id_dept=73&dname=torture&view=tortureen
http://www.mezan.org/en/dis_dep.php?id_dept=73&dname=torture&view=tortureen
http://www.mezan.org/en/centercastlead.php?id_dept=70&view=storyen
http://www.mezan.org/en/centercastlead.php?id_dept=70&view=storyen
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=9723&ddname=Anniversary1st&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=9723&ddname=Anniversary1st&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/en/castlead2nd.php
http://www.mezan.org/en/castlead2nd.php


فػػي اإلعػػالـ  جيػػدةبيػػا وبشػػكؿ خػػاص مػػف قبػػؿ وكالػػة معػػا اإلخباريػػة ووكالػػة سػػما اإلخباريػػة والمتػػاف تحظيػػاف بمكانػػة 
 . المحمي

 
لرصد والتوثيقق النتهاكقات حققوق اإلنسقان وتحويقل الضقحايا إلقى وحقدة المسقاعدة القانونيقة أو وحقدة : عمميات ا3نشاط رقم 

 االتصال المجتمعي أو هيئات خارجية لممساعدة وحفظ البيانات في قاعدة البيانات الخاصة بالمركز

النصػؼ الثػاني مػف العػاـ ًا مػف بػدءتـ تعزيز نشػاطات الرصػد والتوثيػؽ مػف الناحيػة النوعيػة والناحيػة التكنولوجيػة وذلػؾ  -
مسػػتوى قاعػػدة وقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى تحسػػيف التقريػػر. ىػػذا خػػالؿ الفتػػرة التػػي يغطييػػا  اسػػتمرت عمميػػة التطػػويرو  ،2009
جعمػت مػف ممػا  ،مركػزال يمػوظفمػف قبػؿ ميا ااسػتخدمػف البيانػات التػي يػتـ جمعيػا، ومسػتوى وطرؽ التحقؽ  ،البيانات

 . قة وموضوعيةود التوثيؽ أكثر مصداقية ةعممي
 

 يوضح الجدوؿ التالي األرقاـ الرئيسية المتعمقة بنشاطات الرصد والتوثيؽ والتحويؿ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير:
 

 مالحظات العدد النشاط

توثيؽ أحداث تنطوي عمى 
 انتياكات

يوجد في بعض األحياف حادث واحد ويشمؿ أكثر مف انتياؾ  2358
 وعدة ضحايا

بيانات التي تـ تعبئتيا عدد االست
 والوثائؽ التي تـ الحصوؿ عمييا

 استبيانات باألفراد  336723

عدد الحاالت التي تـ إدخاليا في 
 قاعدة البيانات

ىذا الرقـ يشمؿ االستبيانات آنفة الذكر وممخص حوؿ  4468
 التي ال تغطييا االستبياناتت الاالح

 ت ومقابمة الضحايا والشيودزيارة أماكف االنتياكا 1439 زيارات ميدانية

حالة تـ اعتقاليـ مف قبؿ قوات  62يشمؿ ىذا العدد  772 توثيؽ حاالت االعتقاؿ
حالة تـ اعتقاليـ مف قبؿ  710االحتالؿ اإلسرائيمي و

 السمطات الفمسطينية في غزة

تحويؿ الحاالت إلى وحدة 
المساعدة القانونية في مركز 

152  
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 5استمارة لممنازؿ التي دمرتيا قوات االحتالؿ بشكؿ كمي أو جزئي، و 45استبياف ألشخاص قتمتيـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي و 27ويشمؿ ىذا الرقـ   
استمارة  36رات خاصة بتدمير مركبات، واستمارة خاصة بتدمير منشثة صناعية واستما 3استمارات خاصة بتدمير منشئات عامة دمرتيا قوات االحتالؿ، و

غالؽ المعابر الحدودية مع إسرائيؿ. 356خاصة بتدمير مخازف تجارية و   استمارة خاصة بالعنؼ الداخمي واالستمارات اليومية المتعمقة بفتح وا 



 الميزاف

حويميا إلى الحاالت التي تـ ت
 ىيئات خارجية لممساعدة

 -ويشمؿ ذلؾ تحويؿ المرضى لمؤسسة أطباء لحقوؽ اإلنساف 219
 فرع إسرائيؿ

  206 إفادات مشفوعة بالقسـ

معمومات حوؿ حقوؽ قديـ ت
 اإلنساف

 1200أكثر مف 
 حالة

 

ميدانية لمضحايا  لقاءات
 واألشخاص المعرضيف لمخطر 

وؿ عمى معمومات شاممة تيدؼ ىذه المقابالت إلى الحص 9
حوؿ االنتياؾ أو الخطر المحدؽ باألشخاص لمناقشة سبؿ 

 التدخالت بشكؿ فعاؿ. 

تـ االنتياء مف تصميـ استمارة خاصة بالتعذيب وكذلؾ تـ  2 تصميـ استمارات جديدة
تصميـ استمارة خاصة بالمرضى باإلضافة إلى قاعدة 

 البيانات الخاصة بتمؾ االستمارتيف. 

 
 السابؽ ما يمي:  المذكورة في الجدوؿمع الضحايا  المقاءات التسعة تضمنت

أو تػػـ مػػف اعتقمػػوا مشػػخص  20اجتمػػع الباحػػث الميػػداني لمركػػز الميػػزاف فػػي محافظػػة شػػماؿ غػػزة بمجموعػػة قواميػػا   (1
نػة حيػث ادعػى ىػؤالء األشػخاص تعرضػيـ لالىا ،ينػاير 10 بتػاري وذلػؾ  ةالفمسػطينياألمػف  ةجيػز أمف قبؿ استدعاءىـ 

والمعاممػػة السػػيئة. وكػػاف اليػػدؼ مػػف تمػػؾ المقػػاءات ىػػو الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات شػػاممة حػػوؿ القضػػية ومناقشػػة سػػبؿ 
مف خالؿ المتابعة مع وذلؾ  حماية حقوقيـ بموجب القانوف،التدخؿ مف قبؿ مركز الميزاف لتوفير الحماية ليـ وضماف 

 .يتـ توثيقيا انتياكات أيةفي  اتفتح تحقيقلالسمطات 
 19شػػخص مػػف حػػي الزيتػػوف شػػرؽ المدينػػة وذلػػؾ فػػي  15تمػػع الباحػػث الميػػداني لمركػػز الميػػزاف فػػي مدينػػة غػػزة ب اج (2

ميػػػاه الصػػػرؼ  ينػػاير، وناقشػػػوا دور الميػػزاف فػػػي متابعػػة المشػػػاكؿ البيئيػػة والصػػػحية التػػي تسػػػببت بيػػا أحػػػواض معالجػػة
. تبػادؿ الباحػث 2009لمعالجة في العػاـ بمتابعة مشكمة الصرؼ الصحي وأحواض ابدأ مركز الميزاف وكاف . الصحي

الميداني وأفراد الحي المعمومات والصور ومقػاطع الفيػديو، وتػـ التوصػؿ إلػى اتفػاؽ حػوؿ الخطػوات التػي سػيتـ اتخاذىػا 
 24لحؿ تمؾ المشكمة ولضماف عدـ تعرض السكاف النتياكات حقوقيـ.
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ش ا١ٌّشاْ ٠زخٝ االؽالع ػٍٝ اٌمظُ اٌخاص تاٌّخزخاخ اٌٛارد فٟ ٘ذا ٌّش٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ زٛي ٔرائح اٌرذخالخ اٌرٟ لاَ تٙا ِزو  

 اٌرمز٠ز. 



شخص مف سكاف شارع عبد الحميد بمدينػة  15والي اجتمع الباحث الميداني لمركز الميزاف في محافظة شماؿ غزة بح (3
فػػي جوىرىػػا والتػػي تشػبو  ،مركػزال. حيػػث نقػؿ سػػكاف الشػػارع شػكواىـ إلػػى 2010مػارس  20بيػت حػػانوف وذلػؾ بتػػاري  

أعػاله. تػـ خػالؿ المقػاء مناقشػة سػبؿ التػدخؿ الفعػاؿ مػف قبػؿ  2المػذكورة فػي رقػـ مقػاء المشكمة التي تػـ مناقشػتيا فػي ال
 اف ومتابعة القضية لضماف عدـ حدوث انتياكات لحقوؽ اإلنساف التي قد تطاؿ المجتمع.مركز الميز 

اجتمع الباحث الميداني لمركز الميزاف في محافظة شماؿ غزة بمجموعة مف األشخاص الذيف يجمعوف الردـ والحصػى  (4
حيػػث كانػػت ىػػذه  ،2010مػػارس  21مػػف مخمفػػات المبػػاني المػػدمرة  بػػالقرب مػػف حػػدود الفصػػؿ مػػع إسػػرائيؿ وذلػػؾ فػػي 

تعاني مف تعرضيا النتياكات واعتداءات مستمرة مف قبؿ قػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي.  -وال تزاؿ  -مف المجتمع  الفئة
وشارؾ في المقاء أشخاص اعتقمتيـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي أثناء عمميـ في جمع الحصى. وكاف اليػدؼ مػف المقػاء 

نصافيـ خاصة أولئػؾ الػذيف أصػيبوا أو اعتقمػوا مناقشة سبؿ ضماف حماية األشخاص ا لذيف يجمعوف الحصى والردـ وا 
 وتعرضوا لإلىانة عمى يد قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.

قرية وادي السمقا الواقعة في محافظة سكاف اجتمع الباحث الميداني لمركز الميزاف في محافظة الوسطى بمجموعة مف  (5
اليدؼ مف االجتماع ىو الحصوؿ عمى معمومات حوؿ شكاوى قدميا . وكاف 2010يونيو  2الوسطى وذلؾ في 

عدـ تمتع سكاف القرية بحقوقيـ تسبب في  بشكؿ تقديـ خدمات أساسية دـسكاف القرية إلى مركز الميزاف تتعمؽ بع
 فالذية، أىميمنظمة ممثمي بمدية و اليـ رئيس منو  ،االقتصادية واالجتماعية. اجتمع الباحث مع ثمانية مف سكاف القرية

مياه الشرب ومراكز الرعاية الطبية نقص وخاصة سكاف القرية، بعرض بعض المشاكؿ التي تؤثر عمى حقوؽ  واقام
األمر الذي أجبر سكاف القرية عمى المشي لمسافة تصؿ إلى سبعة كيمومترات لموصوؿ عمى الرعاية الصحية في 

ف الكثيؼ المنبعث مف مكب النفايات القريب مف القرية. نروا. وقدموا شكاوى أيضًا حوؿ الدخاو الصحي تابع لمركز 
وكذلؾ تقدموا بشكوى حوؿ آثار التوغالت اإلسرائيمية لمقرية وكذلؾ االعتداءات التي تتعرض ليا القرية مف قبؿ قوات 

ني ويعا ،االحتالؿ. مف الجدير ذكره بثف قرية وادي السمقا تقع بالقرب مف حدود الفصؿ بيف إسرائيؿ وقطاع غزة
متر عف السياج الفاصؿ مف عدـ قدرتيـ عمى الوصوؿ  500راٍض زراعية تبعد حوالي أمزارعو القرية الذيف يممكوف 

دونـ مف مساحة األراضي الزراعية لمقرية. وخالؿ  1000إلى أراضييـ وبالتالي فأف ذلؾ يقتطع ما يقدر بحوالي 
، وكذلؾ سبؿ التعاوف المشترؾ بيف السكاف ومركز نتياكاته االاالجتماع تـ مناقشة عمؿ مركز الميزاف المتعمؽ بيذ

 الميزاف لمعمؿ عمى حؿ تمؾ المشاكؿ.
، اجتمع الباحث الميداني لمركز الميزاف في مدينة غزة مع مجموعة مف األشخاص الذيف 2010يونيو  16بتاري   (6

ف قد قدموا شكاوى لممركز تتعمؽ يسكنوف بالقرب مف بركة الشي  رضواف الواقعة في مدينة غزة. حيث كاف المشاركو 
بادر مركز الميزاف باالتصاؿ و بالمشاكؿ الصحية الناجمة عف عدـ قياـ السمطات المحمية برعاية البركة بشكؿ جيد. 

 ببمدية غزة إليجاد حموؿ لتمؾ المشكمة.
شػػرية خػػالؿ عمميػػة المػػدنييف الػػذيف اسػػتخدمتيـ قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي كػػدروع بعػػدد مػػف السػػكاف عقػػد اجتمػػاع مػػع  (7

وذلػػؾ لمتابعػػة التطػػورات الحاصػػمة فػػي قضػػاياىـ  ،الرصػػاص المصػػبوب وذلػػؾ فػػي حػػي العطػػاطرة شػػماؿ محافظػػة غػػزة
تضارب وذلؾ عمى ضوء القرارات اإلسرائيمية بأغالؽ التحقيقات في معظـ القضايا دوف إدانة أي قادة أو جنود بذريعة 

 .نقص األدلةالجنود أو  أقواؿأقواؿ الشيود والضحايا مع 
 عقد اجتماع مع مجموعة مف األطفاؿ الصـ لمناقشة مشاكؿ حقوؽ اإلنساف وسبؿ حميا مف قبؿ الميزاف.  (8



حقوؽ اإلنساف في المتعمقة بحالة  تمشكالاليدؼ تحديد بعقد اجتماع مع سكاف قرية القرعاف في بمدة دير البمح  (9
مف المشاكؿ التي يعانوف منيا مثؿ مشكمة المياه والصحة  القرية. وقد تحدث سكاف القرية خالؿ االجتماع عف العديد

 والفقر. وقد قاـ مركز الميزاف برفع عدد مف الشكاوى إلى السمطات البمدية. العامة والبطالة
 

: صققياغة األبحققاث والتقققارير حققول انتهاكققات حقققوق اإلنسققان مققع التركيققز بشققكل خققا  عمققى الحقققوق 4نشققاط رقققم 
 الجتماعية الستخدامها في عمميات المناصرة وتقديم معموماتاالقتصادية والثقافية وا

 (اتقرير  37تقارير توثيقية ) (1
التقرير ىذا يقدـ . 2009خالؿ العاـ  التي وقعت تقرير سنوي توثيقي واحد حوؿ الخسائر في األرواح والممتمكات -

االحتالؿ اإلسرائيمي قوات  عممياتعف  نتائج التوثيؽ التي قاـ بيا مركز الميزاف حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف الناجمة
ويسمط الضوء عمى تصاعد االعتداءات واالنتياكات اإلسرائيمية فيما يعرؼ بالمنطقة األمنية العازلة  ،في قطاع غزة

 ،مى طوؿ الحدود الشرقية والشماليةعونصؼ داخؿ قطاع غزة لى حوالي كيمومتر إتصؿ  -وفقًا لمتقرير  -والتي 
حتالؿ اإلسرائيمي وبشكؿ شبو يومي باستيداؼ المدنييف المتواجديف في تمؾ المنطقة. وفي ديسمبر حيث تقـو قوات اال

لمعاـ  سنوي حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنسانيالتقرير الصياغة البدء بتـ  2010
 .2011ت لمعاـ في تقرير النشاطا و، وسيتـ تغطيت2011نشر في يناير الذي  ،2010

 .2010تقرير توثيقي حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية الواقعة في الفترة ما بيف شيري يناير ومايو  12 -
 31يناير و 1يغطي اثنيف مف التقارير الفترة ما بيف  نتياكات اإلسرائيمية في قطاع غزة،حوؿ اال تقارير ربع سنوية 4 -

 .2010سبتمبر 30يوليو و 1واقعة ما بيف ويغطي التقريراف ا خراف الفترة ال 2010مارس 
تقريريف توثيقييف نصؼ سنوييف، يتناوؿ أحد التقريريف عف انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ  -

 اإلسرائيمي ويتناوؿ التقرير الثاني انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبتيا جيات فمسطينية.
 . ساف التي ارتكبتيا الجيات الفمسطينية في قطاع غزةتقرير حوؿ انتياكات حقوؽ اإلن 12 -

 .تقريرًا مصورَا حوؿ األطفاؿ الذيف قتموا خالؿ عممية الرصاص المصبوب -
تقارير ميدانية تحقؽ في خمسة اعتداءات مختمفة ارتكبتيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ عممية الرصاص  5 -

تحقيقات التي أجراىا مركز الميزاف حوؿ اعتداءات قد تنطوي عمى المصبوب. وقد أجريت ىذه التقارير في سياؽ ال
 2008ديسمبر  27انتياكات جسيمة أو خطيرة لحقوؽ اإلنساف خالؿ عممية الرصاص المصبوب التي وقعت ما بيف 

 . 2009يناير  18و
التقارير والتي أصدرت قامت وحدة المساعدة الفنية والتحشيد بصياغة ىذه  تقارير(: 7تقارير اقتصادية واجتماعية ) (2

 التقارير التالية خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير:
يركز التقرير عمى  .اغذاء: واقع سالمة وجودة األغذية في ظؿ الحصار المفروض عمى غزةالالحؽ في تقرير حوؿ ا -

المواد الغذائية معظـ  إدخاؿتوافر الغذاء وجودتو في قطاع غزة. فمع وجود الحصار المفروض عمى قطاع غزة يتـ 
مراقبة سالمة وجودة ىذه المواد مف قبؿ السمطات. يظير و فحص حيث يالحظ عدـ وجود آليات لعبر األنفاؽ. 

تمؾ  وصالحية التقرير مشاكؿ جدية ناجمة عف عدـ فحص تمؾ المواد مف قبؿ السمطات في غزة التي ال تراقب جودة
. ويربط التقرير بيف ىذه الحقيقة وعدد مف الحوادث التي جي ومنتظـبشكؿ مني المواد التي تعبر إلى غزة عبر األنفاؽ

 شكؿ فييا الغذاء خطرًا عمى حياة وصحة السكاف في قطاع غزة خالؿ الثالث سنوات المنصرمة.

التقرير أوضاع ىذا تناوؿ ا. يواقع الحؽ في التعميـ العالي في ظؿ الحصار المفروض عمى قطاع غزةتقرير حوؿ ا -
 اإلسرائيمي المفروض عمى القطاع. الي والذي تعرض إلى تدىور خطير نتيجة الحصارالتعميـ الع



والتي شارؾ فييا كافة الجامعات في غزة، ونشر التقرير بعد انتياء  ،ورشة عمؿ حوؿ التعميـ العاليوقائع تقرير حوؿ  -
 .الورشة

 .انية في الضفة الغربيةمنع إسرائيؿ طمبة قطاع غزة مف الدراسة في الجامعات الفمسطياتقرير حوؿ  -
الناجمة عف  العنؼ والفقرثار آو ا، غزة قطاع خدمات الصحة النفسية في ظؿ الحصار المفروض عمى اتقرير حوؿ  -

 .الحصار

 .ورشة عمؿ حوؿ خدمات الصحة النفسية في ظؿ الحصار المفروض في غزةوقائع تقرير حوؿ  -

 . االجتماعية واالقتصاديةىذه السياسات مساىمة و  ،غزةقطاع ة والجمارؾ في يالضريب السياساتتقرير حوؿ  -

 

 (: اتقرير  34تقارير ميدانية خاصة ) (3
انتياكات معمومات مفصمة حوؿ  تيدؼ لتقديـ ىذه التقارير، التيمركز بصياغة القامت وحدة البحث الميداني في  -

فة ثيؽ الحالة بشكؿ سميـ وجمع كا( تو 1حقوؽ اإلنساف في قطاع غزة. وبالتالي فأف اليدؼ مف تمؾ التقارير: لمعينة 
ويد مركز الميزاف بالمعمومات الالزمة الستخداميا في التدخالت التي تقـو بيا وحدات ( تز 2المعمومات المتعمقة بيا، 

خالؿ مف ىذا النوع تقرير  34 صياغةتـ قد . و أو مؤسسات وطنية ودولية أخرى لمساعدة الضحايا المركز المختمفة
عانى منيا سكاف قرية وادي غزة بعد أف فتحت إسرائيؿ وبشكؿ يأحد التقارير المشكمة التي  . ويناقش2010عاـ 

عمى الجانب ا خر مف الحدود بالقرب مف طريؽ وادي غزة في مجرى مفاجئ سد وادي غزة الذي تقيمو منذ سنوات 
ى ما أدى إل بؿ أف تفتح السد،لسمطات المختصة قحيث لـ تقـ إسرائيؿ بتحذير السكاف وا حدود القرية مع إسرائيؿ،

عشرات مف سكاف القرية. فيما يتناوؿ تقرير آخر تفاصيؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف إغراؽ منازؿ وأراضي وممتمكات 
حيث أظير التقرير زيادة االنتياكات والتي تشمؿ االعتقاالت  سمطات في غزة في محافظة شماؿ غزة،ارتكبتيا ال

دعاءات المعاممة  . وكذلؾ أظير التقرير 2010السيئة والميينة وانتياكات حرية التعبير خالؿ شير فبراير التعسفية وا 
لسمطات بشكؿ ة مناسبة مف قبؿ اباستجدوف ااعتداءات وانتياكات وقعت في نفس الشير مف قبؿ أشخاص وجماعات 

يؿ بشثف الضرائب صمات وتفامعمو تقرير ثالث  ومعاقبة مرتكبييا. ويقدـ االعتداءات واالنتياكاتلمتحقيؽ في مناسب 
. وتناوؿ التقرير فيما إذا كانت تمؾ الضرائب التي كمثاؿ محافظة شماؿ غزة ، مركزًا عمىيا الحكومةتفرضالتي 

 .فرضتيا السمطات المحمية تتوافؽ مع القانوف الفمسطيني

 

 ت المختصة: تقديم المساعدات واالستشارات القانونية لمضحايا وتمثيمهم أمام الجها5نشاط رقم 
عات في قطاع غزة. و جميف ألفراد ومتقديـ االستشارة والنصح القانوني في إطارتقع  فرعية عدة نشاطاتعمى ىذا النشاط  يشتمؿ

 وتصنؼ تمؾ النشاطات التي نفذت خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير عمى النحو التالي: 
قضية جديدة لمعتقميف فمسطينييف  27(: تولت الوحدة الةح 50المخطط:  التمثيؿ القانوني لممعتقميف الفمسطينييف ) (1

قضية لممعتقميف  121خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير. واصمت وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزاف متابعة 
 291محامي مركز الميزاف في إسرائيؿ ظير . وبشكؿ عاـ ةالفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية مف األعواـ الماضي

 .خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير مرة أماـ المحاكـ اإلسرائيمية لتمثيؿ معتقميف فمسطينييف داخؿ السجوف اإلسرائيمية

قضايا أماـ المحكمة العميا اإلسرائيمية بالشراكة ثالث تـ رفع  ( أعاله(:1قضايا داخؿ إسرائيؿ )المخطط: كما في رقـ  (2
 2010.25متابعتيا خالؿ العاـ  تولكف تم( 2009)لى في العاـ الماضي مع مؤسسات أخرى. تـ رفع القضية األو 

ثناء أأصيبوا الذيف فمسطينييف  عماؿوقؼ إسرائيؿ صرؼ مخصصات التثميف والمعاشات لموتتمحور ىذه القضية حوؿ 
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د والتقاعىؤالء مخصصات اإلعاقة  حيث لـ يتمؽ ، ولمخصصات التقاعد،عاقةإلوتعرضوا ل عمميـ داخؿ إسرائيؿ
منذ بدء الحصار المفروض عمى غزة والعقوبات  ةالشيرية الخاصة بيـ مف مؤسسة التثميف الوطني اإلسرائيمي

المفروضة عمى البنوؾ التي تعتبر جزءًا مف سياسة الحصار. وبعد رفع القضية وافقت مؤسسة التثميف الوطني 
سمطة النقد إلى اتفاؽ مع توصمت حيث  تفيديف،المسعمى استئناؼ تحويؿ المخصصات المالية لممئات مف  ةاإلسرائيمي

الفمسطينية حوؿ آلية تحويؿ تمؾ المخصصات لحؿ المشكمة بشكؿ دائـ. أما القضية الثانية فقد قادىا مركز الدفاع 
سرائيمية 15عف الفرد )ىموكيد( الذي قدـ بالتعاوف مع   ، مف ضمنيا مركز الميزاف،مؤسسة حقوؽ إنساف فمسطينية وا 

أف القسري لمفمسطينييف مف الضفة الغربية إلى قطاع غزة بحجة  ة العميا اإلسرائيمية  بشثف الترحيؿإلى المحكم التماساً 
أما القضية الثالثة فكانت حوؿ منع إسرائيؿ إصدار جمع  26.ىو قطاع غزة المسجؿ في بطاقة اليوية يـسكنعنواف 

 الفمسطينية المحتمة ودوؿ تعتبر عدوة إلسرائيؿ. شمؿ العائالت لألزواج الذيف يسكنوف في إسرائيؿ واألراضي
 شكوى ضد السمطات اإلسرائيمية، 251تمقى مركز الميزاف  قضية(: 50: ططخالمضد السمطات اإلسرائيمية )شكاوى  (3

بالتعاوف مع شكوى وأما باقي الشكاوى فقد تابعيا  251قضية مف بيف  41قاـ بمتابعة و وثؽ المركز ىذه الشكاوى، و 
 تمؾ الشكاوى:مزيد مف الضوء عمى النقاط التالية  وتمقيريكة لمركز الميزاف تعمؿ في إسرائيؿ. مؤسسات ش

ساءة التعذيب و تتعمؽ بالقضية  55 -  معاممة.ا 
 لمنع المرضى الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى الرعاية الصحية خارج قطاع غزة. شكوى 179 -
اعتقاؿ مف حاالت  9ة قتؿ وحالة تعرض لإلصابة وشكوى مقدمة مف صياديف فمسطينييف، كاف مف بينيا حال 12 -

 قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.
منية العازلة ضد فرض قوات االحتالؿ لممنطقة األسممية نظمت في مسيرة  تظاىرقتؿ مشكوى واحدة تتعمؽ ب -

 داخؿ غزة.
 مصادرة قوارب صيد فمسطينية. شكاوى 8 -
 سطينييف داخؿ السجوف اإلسرائيمية.تتعمؽ بالحالة الصحية لممعتقميف الفم شكاوى 9 -
 تتعمؽ بزيارة العائالت في الضفة الغربية. شكوى 55 -
 . شكاوى تتعمؽ بأصابة جامعي الردـ والحصى مف قبؿ قوات الجيش اإلسرائيمي 6 -

ربعة مرضى وىـ % مف تمؾ القضايا حيث توفي أ31جح % مف قضايا المرضى الفمسطينييف بنجاح بينما لـ تن49انتيت 
في  تدخالً  13ظروف الرد اإلسرائيمي عمى طمبيـ لمسماح ليـ بالسفر عبر معبر إيرز. ويتـ متابعة بقية القضايا األخرى. نجح ينت
 %.23قضية تتعمؽ بزيارة العائالت في الضفة الغربية أي ما نسبتو  55
 

في مركز الميزاف مع  تعاممت وحدة المساعدة القانونية :شكوى( 50 المخطط:شكاوى ضد السمطات الفمسطينية ) (4
 وىي موزعة عمى النحو التالي: ،2010مطات الفمسطينية خالؿ العاـ شكوى ضد الس 201

 تتعمؽ باالعتقاؿ التعسفي مف قبؿ السمطات في غزة. وىشك 102 -
 ضمف ادعاءات بممارسة التعذيب.شكوى تت 23معاممة وادعاءات بأساءة  19شكوى تتضمف  42 -
معتقؿ  18حاالت لمعتقميف بحاجة إلى عالج و 5 ذلؾ غزة. ويشمؿقطاع قاؿ في ظروؼ االعتتتعمؽ بشكوى  27 -

ثالث حاالت تتعمؽ بالتعميـ داخؿ السجف. وبعد تدخؿ ، و يحؽ ليـ وفؽ القانوف الفمسطيني لقاء أىالييـ داخؿ السجف
 ت الطبية والتعميـ.مركز الميزاف تـ حؿ جميع القضايا التي تتعمؽ بالخدما
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الت تـ اعتقاؿ أبنائيـ ولـ يتمكنوا مف االتصاؿ بيـ أو معرفة أماكف احتجازىـ أوتعييف محامي شكوى مف عائ 49 -
عطائيـ النصح القانوني في  قضية. وتثكد مركز  19ليمثميـ أو ليزورىـ. تمكف مركز الميزاف مف زيارة معتقميف وا 

 .يتابعيا المركز ذوييـ عبر الياتؼ وذلؾ في أربع قضايابالميزاف مف أف المعتقميف اتصموا 

شكوى تتعمؽ باعتقاؿ أشخاص خارج المحددات القانونية بمف في ذلؾ أشخاص لـ يتـ تمديد اعتقاليـ حسب  19 -
 إفراج بحقيـ ولكف لـ يفرج عنيـ. األصوؿ وكذلؾ أشخاص أصدرت المحاكـ أوامر

 مع اإلجراءات القانونية المتبعة.قضايا تتعمؽ باعتقاؿ أحداث بشكؿ يتعارض  6 -
 .شكاوى تتعمؽ باعتداءات عمى منظمات مجتمع مدني والتدخؿ في عمميا 10 -
 .وى تتعمؽ بحقوؽ العمؿاشك 12 -
في الحكومية شكاوى حوؿ عمميات التفتيش التعسفي وشكوى حوؿ االعتداء عمى ممتمكات خاصة مف قبؿ السمطات  -

 .غزةقطاع 
مسطينية. ويشمؿ ىذا العدد ثالثة مرضى شكاوى حوؿ منع الوصوؿ إلى الرعاية الصحية مف قبؿ الجيات الف 9 -

رفضت حكومة راـ اهلل طمباتيـ بأصدار جوازات سفر ليـ، ومريضيف لـ تسمح ليـ قوات األمف في حكومة غزة 
 .بالسفر

تتعمؽ بمنع السفر خارج غزة، مف بينيا ست قضايا رفضت فييا حكومة راـ اهلل إصدار جوازات سفر،  شكاوى 7 -
 .غزة عضوًا في حركة فتح مف السفر وقضية منعت فييا حكومة

 .غزةقطاع في الحكومية نروا، وشكوى ضد السمطات و الحؽ في السكف، بينيا ثالث شكاوى ضد األ ؿشكاوى حو  4 -
 .شكوى حوؿ الوصوؿ إلى الضماف االجتماعي -
 شكاوى حوؿ اإلىماؿ الطبي.  3 -
زة ومكتب النائب العاـ إصدار أي قضية تتعمؽ بالعنؼ ضد الطالب داخؿ المدارس حيث رفضت مستشفي في غ -

 .تقارير طبية أو فتح تحقيؽ في القضية
استشارة  1078قامت وحدة المساعدة القانونية خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير بتقديـ  تقديـ االستشارات القانونية: (5

استشارة  293تقديـ مركز بال. وكذلؾ قاـ محامو انتياؾ حقوقيـ لخطرية لمضحايا أو األشخاص المعرضيف قانون
 قانونية وذلؾ في إطار دعـ الوحدة لمشروع مناىضة التعذيب.

 

 : التدريب والتثقيف والتوعية بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والديمقراطية6نشاط رقم 
بالجزء  تمعيوحدة التدريب واالتصاؿ المج تقـوولكف  ،كافة وحدات مركز الميزافلمشتركة  يعتبر ىذا النشاط ميمةً 

التي تـ  ةوعيتقامت وحدة التدريب واالتصاؿ المجتمعي باإلشراؼ عمى تنفيذ نشاطات ال 2010. خالؿ العاـ األساسي منيا
 :2010تنفيذىا عبر مشاريع مختمفة. تـ تنفيذ النشاطات التالية خالؿ العاـ 

 يةدورة تدريب 19 تنظيـ تـ دورة(: 14 خططمالبحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني ) وتثيقفية دورات تدريبية (1
 خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير وىي عمى النحو التالي:

 اإلنساف والحؽ في الصحة لمصيادلة،( دورة تدريبية حوؿ حقوؽ 1: ذلؾ لفئات المجتمع والمينييف: ويشمؿدورات  8 -
ة تدريبية حوؿ حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي ( دور 2صيدلي.  23فييا شارؾ  وف مع نقابة الصيادلة في غزة،بالتعا

( دورة 3. امتطوع 21الدورة  ايشارؾ الشبابي في محافظة شماؿ غزة، شارؾ فياإلنساني لمتطوعيف مف منتدى 
تدريبية حوؿ حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني لمجموعة مف المدرسيف وذلؾ بالتعاوف مع جمعية األقصى 

تدريبية حوؿ حقوؽ الطفؿ والمرأة لمجموعة مف المتطوعيف في مركز برامج المرأة في مخيـ  ( دورة4الثقافية. 



( دورة تدريبية حوؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 5شخص.  25الشاطئ. وقد شارؾ في ىذه الدورة حوالي 
لتعاوف مع مكتب المفوض ناشطًا مف مؤسسات المجتمع المدني. وقد تـ تنفيذ ىذه الدورة با 30والثقافية لحوالي 

( دورة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني حوؿ حقوؽ اإلنساف ورصد انتياكاتيا. 6السامي لحقوؽ اإلنساف في غزة، 
( دورة تدريبية خاصة بالمعمميف حوؿ حقوؽ اإلنساف 8، حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصة( دورة تدريبية حوؿ حماية 7

 والتعميـ.
حيث  ات خاصة،تدريبتمقى خالليا الطالب المشاركوف في البرنامج  برنامج اتعميـ األقرافا، يتيف ضمفدورتيف تدريب -

إلى تثىيؿ المشاركيف وتزويدىـ بمعمومات حوؿ حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني لكي الدورة األولى ىدفت 
تمحورت الدورة التدريبية و الب. أقرانيـ مف الط ةوعيتتمؾ المعمومات في عمميـ التطوعي في ف و المتطوعيوظؼ 

تشكيؿ مجموعات داخؿ الجامعات الفمسطينية وتنفيذ الثانية حوؿ الميارات التي يمكف أف يستخدميا المتطوعوف ل
 .مف خالؿ إدارة جمسات نقاش وحوار معيـ في الجامعات لطالبألقرانيـ مف االجمسات التثقيفية 

نفذت الدورة شير. وقد وتستمر لمدة ستة أ ،دورة تدريبية لممحاميف: حيث يقـو مركز الميزاف بتنظيـ تمؾ الدورة سنوياً  -
. و تمقت محا، 25وتـ اختيار  ة،ر و دمحامي بطمبات ليذه ال 60قدـ حوالي خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير. ت

 .ساعة تدريبية 126المجموعة 
شيور مف التنسيؽ بيف مركز  بعدلقدرات لناشطي حقوؽ اإلنساف في القاىرة: تـ تنظيـ ىذه الدورة دورة تدريبية لبناء ا -

ناشطًا مف نشطاء حقوؽ اإلنساف، مف  20الميزاف والمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في القاىرة. استيدفت تمؾ الدورة 
وقد تمكنت غزة. قطاع في تعمؿ  نشطاء مف مؤسسات حقوقية أخرى 10مف موظفي مركز الميزاف و 10بينيـ 

، تمقت 11ودي واإلقامة في مصر لمدة غزة عبر معبر رفح الحدقطاع مغادرة المجموعة مف  خالليا تدريبات  يـو
 حوؿ التطورات المعاصرة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وتوثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني.

ساءة ذه التدريبات ضمف مشروع مكافحة ومنع التعذيب و حوؿ التعذيب: تـ تنظيـ ىدورات  6 - المعتقميف معاممة ا 
 وىو مشروع مشترؾ مع مؤسستي عدالة وأطباء لحقوؽ اإلنساف محتجزيف داخؿ السجوف اإلسرائيمية،لسجناء الوا

 4تنفيذ  ـت . ساعد موظفو مركز الميزاف فريؽ عمؿ المشروع في تنفيذ ىذه التدريبات.بتمويؿ مف االتحاد األوروبي
دورات لممحاميف ودورة واحدة لمعامميف في المجاؿ الصحي ودورة واحدة لناشطي حقوؽ اإلنساف. وتيدؼ الدورات إلى 

كساب المشاركيف ميارة التعامؿ مع ضحايا التعذي تطوير ميارات ومعرفة المشاركيف في توثيؽ التعذيب  .بوا 

نظمت وحدة التدريب واالتصاؿ  :محاضرة وجمسة( 15 :طخطم)الحوؿ حقوؽ اإلنساف توعية  ةمحاضر وجمس 21 (0
محاضرة لمجموعات تتكوف مف مدرسيف وطمبة وطالبات المدارس. وركزت ىذه المحاضرات عمى  21المجتمعي 

قاـ الطمبة المتطوعوف في برنامج كما وحماية المدنييف.  تعميـ، والقانوف الدولي اإلنسانيحقوؽ الطفؿ والحؽ في ال
حوؿ حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي  (نقاش جمسات 5دورة توعية )تتكوف كؿ منيا مف  29افا بقيادة اتعميـ األقر 
 18نظـ مركز الميزاف بدعـ مف منظمة األمـ المتحدة لمطفولة )اليونسيؼ( و أقرانيـ مف طمبة الجامعات.  معاإلنساني 

قطاع في  ات مف الدعاة المسمميف والمسيحييفست مجموعاستيدفت ة حوؿ حقوؽ الطفؿ وآليات حمايتيا، تثقيفيندوة 
 ، وذلؾ بالتعاوف مع وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية في غزة.غزة

مف بينيا عشر  ،2010ورشة عمؿ خالؿ العاـ  19تـ تنظيـ ما مجموعو  ورشات(: 10 :طمخطورشات عمؿ: )ال (0
اؿ ومنظمات المجتمع المدني. وكذلؾ ورشات تدريبية استيدفت مجموعات مف ناشطي المجتمع والمدرسية واألطف

 اـمأاشتممت عمى ثالث ورشات عمؿ تـ تنظيميا مف قبؿ منظمات المجتمع المدني وتـ دعوة مركز الميزاف لمتحدث 
كما مف عناصر الشرطة النسائية حوؿ معايير حقوؽ اإلنساف وحقوؽ المرأة وقضايا أخرى تتعمؽ بأقامة العدؿ.  90

المقيد لتعاوف مع مركز الميزاف ورشتيف حوؿ مناطؽاجا في الضفة الغربية والمناطؽ نظمت مؤسسة دياكونيا با



قامت وحدة و . لي اإلنساني وقانوف الحصارالورشتيف عمى القانوف الدو ىاتيف وركزت  الوصوؿ إلييا في قطاع غزة،
العالي في ظؿ الحصار  ( واقع التعميـ1أربع ورشات عمؿ: في مركز الميزاف بتنظيـ  المساعدة الفنية والتحشيد
( الحؽ في الحصوؿ عمى غذاء مناسب: واقع سالمة وجودة األغذية في ظؿ الحصار 2المفروض عمى غزة. 
( الواقع الكارثي لوادي غزة. وتـ تنظيـ ورشة عمؿ 4( خدمات الصحة النفسية في غزة. 3المفروض عمى غزة. 

حاسبة منتيكي حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف حوؿ م
ورشتي كما تـ تنظيـ ومصر والقدس لمتحدث في ىذه الورشة. فمسطينيي الداخؿ مف  مختصيففي غزة. وتـ دعوة 

 .هالأعمناصرة ضمف برنامج اليونسيؼ المذكور 

وتنفيذىا خالؿ العاـ  ،نسافاإلحقوؽ  في مجاؿ فتـ اإلعالف عف جائزتي جوائز حقوؽ اإلنساف )المخطط: جائزتيف(: (4
. نفذ مركز حقوؽ اإلنسافحوؿ  رسـفضؿ أل ، وكانتنرواو أوكالة أطفاؿ مدراس استيدفت األولى  ة. الجائز 2010

التي قامت باإلعالف عف المسابقة والجائزة في مدارسيا وطمبت مف مدرسي  ،نرواو ألميزاف ىذا النشاط بالتعاوف مع ا
قامت  ونروا،أقة بأشراؼ كؿ مف مركز الميزاف و متابعة الطالب. تـ تنفيذ ىذه المرحمة مف المسابالفنوف في مدارسيا 

وفقًا لممعايير المتفؽ عمييا. تـ  رسـ محمييف باختيار أفضؿنة مف ممثميف عف مركز الميزاف وأنروا وفنانيف لجنة مكو 
نروا. حيث قدـ مركز الميزاف جائزة و أالميزاف و ف خالؿ حفؿ نظمو مركز توزيع الجوائز عمى عشرة أطفاؿ مف الفائزي

ؿ الرسومات التسع الفائزة إلى أغمفة توضع يتحو نروا بو أحقائب وكتب وأدوات رسـ. ستقـو  لمفائزيف وىي عبارة عف
مسابقة . أما الجائزة الثانية فقد كانت حوؿ عمى كتب منياج حقوؽ اإلنساف لكؿ مرحمة دراسية مف المراحؿ التسعة

واختيار أفضؿ ثالثة المقاالت مراجعة . تـ تعييف لجنة مستقمة للطالب الجامعات ة حوؿ حقوؽ اإلنسافقالأفضؿ م
ه. تـ توزيع الأعذكور مووزعت الجوائز عمى ثالثة طالب جامعييف خالؿ نفس الحفؿ المنيا حسب شروط المسابقة، 

دوالر أمريكي فيما  500ئز بالمرتبة األولى عمى مبالغ مالية لمفائزيف لمساعدتيـ في إكماؿ تعميميـ )حيث حصؿ الفا
دوالر  200دوالر أمريكي وحصؿ الفائز بالمرتبة الثالثة عمى مبمغ  300حصؿ الفائز بالمرتبة الثانية عمى مبمغ 

 أمريكي(.

الي استفاد حو وقد . لالجئيف جباليافرع المركز في مخيـ واصمت مكتبة مركز الميزاف عمميا في  الخدمات المكتبية: (5
اإلعارة لمكتب  حاالتمف الخدمات التي تقدميا المكتبة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير. بمغ عدد  شخصاً  1982

أدب األطفاؿ. كاف مف بيف المستفيديف مف الخدمات التي تقدميا مرات لمصادر  443مرة منيا  3350لي حوا
األطفاؿ. ومع نياية الفترة التي يغطييا التقرير مف  2281مف طالب الجامعات والباحثيف و 1169المكتبة حوالي 

كتاب جديد خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير  41تـ شراء مصدر.  9100لي لممصادر ليصؿ عمى ازداد العدد اإلجما
وتـ الحصوؿ عمى عشرات الكتب كمنح مقدمة لممكتبة. نقؿ مركز الميزاف جزء مف المكتبة إلى مقره الرئيسي في غزة 

. 2011الكتب والمصادر التي يوجد منيا أكثر مف نسخة. ومف المتوقع أف يتـ التوسع في ذلؾ خالؿ العاـ  وخاصة
ومف المتوقع أيضًا أف يزداد عدد الباحثيف وطالب الجامعات المستفيديف مف الخدمات التي تقدميا المكتبة خالؿ العاـ 

 غزة. حيث أف معظـ الجامعات ومراكز البحث توجد في مدينة  2011
خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير نشرت وحدة المساعدة القانونية  دليميف(: :طسمسمة الدليؿ القانوني )المخطإصدار  (6

ت حيث قامت مف خاللو بتوضيح القانوف الفمسطيني لمتجمعات العامة والذي تعرض النتياكا قانونيًا واحدا، دليالً 
 خالؿ األعواـ القميمة الماضية.

نظمت مف قبؿ مؤسسات  نشاط 162شارؾ موظفو مركز الميزاف في  بحقوؽ اإلنساف: وعيةى تتعمؽ بالتنشاطات أخر  (7
مبدأ سيادة القانوف محميًا التقيد بحيث تحدث موظفو المركز خالؿ تمؾ المناسبات حوؿ معايير حقوؽ اإلنساف و  أخرى،

 ودوليًا واحتراـ وحماية حقوؽ اإلنساف.



تـ تحديث الموقع االلكتروني لمركز الميزاف بشكؿ يومي  (:www.mezan.org) ميزافالموقع االلكتروني لمركز ال (8
 819حيث يتـ تحديث المعمومات والبيانات والتصريحات الصحفية والتقارير واألخبار الصحفية واإلخباريات اليومية )

غزة. زار موقع الميزاف خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير حوالي اع قط( حوؿ تطورات وضع حقوؽ اإلنساف في يةر اخبا
فقد احتؿ الموقع االلكتروني  Alexa.com. ووفقًا لموقع 2009زائر خالؿ العاـ  44233مقارنة مع  ،زائر 53671

  محميًا. 483لمركز الميزاف المرتبة 
 
اطات زيادة الوعي بحقوؽ اإلنساف بما في شخص بشكؿ مباشر مف تدريبات ونش 3717بشكؿ عاـ استفاد حوالي و 

شخص استفاد مف نشاطات وحدة التدريب واالتصاؿ المجتمعي. واستفاد أالؼ األشخاص بشكؿ غير  3209ذلؾ 
مباشر مف نشاطات التعميـ وزيادة الوعي بحقوؽ اإلنساف ولكف لـ يكف مف الممكف تقدير الرقـ الدقيؽ لعدد 

 المستفيديف.
 المخرجات/النتائج

  الرصد والتوثيؽ: (1
 ،لمظروؼ المعقدة لالنتياكات وتوثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف وذلؾ استجابةً قدرتو عمى رصد مف طور مركز الميزاف  -

. نجح مركز الميزاف بتوثيؽ كافة االنتياكات التي يراعي المعايير المينية الحديثةبشكؿ  توثيؽضماف القدرة عمى اللو 
الباحثوف الميدانيوف في مركز الميزاف دورة تدريبية في القاىرة حوؿ التوثيؽ  تمقىوقد عممو. نطاؽ تقع ضمف 

اإلمكانيات خاصًة في ظؿ عدـ توافر  ،والتحقيقات الشرعية التي تساعد في التحقيقات التي يجرييا مركز الميزاف
ي االنتياكات في قطاع غزة، مما يجعؿ التحقيقات ف ومعامؿ لمطب الشرعي ،رسميةجنائية تحقيقات إلجراء 

ممفات لقضايا االشتباه في ارتكاب جرائـ حرب.  إعداد. كما وتمقى باحثو المركز دعمًا وتدريبًا حوؿ اإلسرائيمية أصعب
بتقديـ شكاوى ونداءات عاجمة لممقرريف الخاصيف في نظاـ األمـ وتمقى الباحثوف أيضًا تدريبًا حوؿ توثيؽ االنتياكات 

 .اإلنسافالمتحدة لحقوؽ 
المرات إلى أجساـ  مئاتقاـ مركز الميزاف خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير بتقديـ معمومات   :زويد بالمعموماتالت -

األمـ المتحدة ومنظمات حقوؽ اإلنساف والمنظمات اإلنسانية والصحافة والباحثيف. تـ استخداـ تمؾ المعمومات بشكؿ 
)أوتشا( مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية في األمـ المتحدة  خاصةً  ،واسع في تقارير تصدرىا أجساـ األمـ المتحدة

طمب لمحصوؿ عمى معمومات مف تمؾ  1200 حوالي ووسائؿ اإلعالـ. ووفقًا لمسجالت فقد رد مركز الميزاف عمى
األجساـ والوكاالت. ىذا باإلضافة عمى تقديـ المعمومات بشكؿ أسبوعي ويومي لوكاالت األمـ المتحدة وبعثات 

 ستجابات بشثفحيث تـ استخداـ تمؾ المعمومات بشكؿ كامؿ في اإلعداد ال ات األىمية والبعثات الدبموماسية،المنظم
مركز في تقارير أعدتيا مؤسسات عف الأو تـ اقتباس تمؾ المعمومات  تتطمب تدخاًل إغاثيًا أو حمائيًا، أوضاع معينة

 CNNو   BBCوسائؿ اإلعالـ بما في ذلؾقدمتيا  طمباتأخرى أو وسائؿ اإلعالـ. وكاف مف بيف ىذه الطمبات 
 وغيرىا. ووكالة رويترز اإلخبارية

حيث ساعدت عممية التوثيؽ التي يجرييا مركز الميزاف سكاف  المساعدة في االستجابة النتهاكات أو أوضاع معينة: -
ي غزة الذي تقيمو إسرائيؿ سد واد ،وبشكؿ مفاجئ ،قرية وادي غزة الذيف تعرضوا لتدفؽ مفاجئ بعد أف فتحت إسرائيؿ

كمة وضماف الوصوؿ ساعد توثيؽ المركز المؤسسات الدولية في إعداد استجابات فعالة لممشو بالقرب مف حدود القرية. 
التوثيؽ السريع والمفصؿ ونشر المعمومات المتعمقة بتمؾ المشكمة في لفت أنظار وسائؿ  ساىـحيث  السريع لمضحايا،

مركز بعقد ورشة عمؿ في القرية ودعا فييا مسئوليف ومنظمات إنسانية الوبعد ذلؾ قاـ  اإلعالـ والحكومة إلييا.
بدأ باحث المركز في محافظة خاف يونس بجمع معمومات حوؿ مشكالت بيئية في قضية أخرى، لمقابمة السكاف. و 

http://www.mezan.org/


حوؿ  اً يداني تقرير خطيرة أثرت عمى المياه الجوفية والصحة والزراعة جنوب قطاع غزة. أصدرت وحدة البحث الم
يا لتمؾ المشكمة . وواصمت الوحدة متابعت2009الحالة وأثارت المشكمة خالؿ مؤتمر حوؿ الحؽ في المياه عقد في 

سياج ألحواض مياه الصرؼ الصحي لحماية األطفاؿ،  ، حيث قامت السمطات المحمية ببناء2010خالؿ العاـ 
ف المقاءات مع أشخاص مف المجتمع المحمي إليجاد حموؿ، عدد ممعالجة المياه والحشرات، ونظمت  وزادت مف

إلى األراضي الزراعية التي  ياوصولالصرؼ الصحي بالمياه الجوفية و  وأضافت أرضيات لألحواض لمنع اختالط مياه
قامة منتزه بو  ،تقع في محيط األحواض عداد خطة إلزالة األحواض وا  تجفيؼ بعض األحواض القريبة مف حي األمؿ وا 

 ب بدال منيا وذلؾ وفقا لما صرحت بو مصمحة مياه بمديات الساحؿ.وممع
 ،حالة لوحدة المساعدة القانونية في المركز 152تـ تحويؿ  :(االنتهاكات لمتدخل )قانوني أو غير قانوني تحويل -

معمومات حالة لمنظمات أخرى. ساعدت وحدة المساعدة القانونية العديد مف الضحايا )الرجاء االطالع عمى ال 219و
الواردة تحت بند المساعدة القانونية والنصح القانوني المذكور الحقًا(. وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ساعدت 

 .في الوصوؿ إلى العالج خارج قطاع غزة بعد أف أعاقتيـ أو منعتيـ قوات االحتالؿ مف ذلؾ مريضاً  81الوحدة 
اؿ غزة اعتداء ؽ الباحث الميداني لمركز الميزاف في محافظة شموث: عمميات التوثيق التي أدت إلى حماية/تدخل -

مركز لقضية ضابط المتابعة  ية خالؿ عممية الرصاص المصبوب. وأدتإسعاؼ فمسطين إسرائيمي عمى سيارات
غزة لمحصوؿ عمى قطاع في مغادرة  وحيث ساعدت خؿ المجنة الدولية لمصميب األحمر،اإلسعاؼ عالء سرحاف إلى تد

 المياه في حي األمؿ في بيت حانوف،ص في اليند. وجمع نفس الباحث الميداني معمومات حوؿ وضع عالج خا
حيث قاـ برفع الحالة إلى البمدية والتي استجابت بشكؿ ايجابي وحمت مشكمة جودة وكمية المياه التي تزودىا البمدية 

 ب األطفاؿ الخاص بحالتو الصحية،ميلحي األمؿ. وكذلؾ تعرضت حياة طفؿ فمسطيني لمخطر بسبب عدـ توفر ح
ومؤسسات أىمية مانحيف دة شيور وذلؾ عف طريؽ االتصاؿ بساعد مركز الميزاف في إحضار الحميب مف إسرائيؿ لعو 

قدموا المساعدة لمطفؿ. أما في مدينة غزة، فقد وثؽ باحث المركز في المدينة حالة اعتداء عمى سيدة مف قبؿ جياز 
حيث نصحيا مركز الميزاف بثال تستجيب لتمؾ  يستدعي تمؾ السيدة بشكؿ مستمر، افاألمف الداخمي الذي ك

. وقاـ مركز ، وخاصًة ليس باستخداـ الياتؼاالستدعاءات حيث أف جياز األمف الداخمي ليس لديو سمطة استدعائيا
. ساىمت عمميات اتاالستدعاءسمسة الميزاف بمتابعة قضيتيا مع وزارة الداخمية في غزة التي قامت بدورىا بوقؼ 

التوثيؽ التي يقـو بيا باحثو مركز الميزاف في حؿ مشكمتيف تتعمؽ بالصحة العامة حيث أثرت تمؾ المشاكؿ عمى 
صحة السكاف في قطاع غزة. كذلؾ ساىمت عمميات التوثيؽ التي يقـو بيا مركز الميزاف فيما يتعمؽ باالعتقاؿ 

ى توفير الحماية لبعض القضايا وذلؾ عبر سمسمة مف التحقيقات في تدخالت أدت إل التعذيبادعاءات التعسفي و 
 أجرتيا السمطات الفمسطينية في غزة.

 :المعمومات والمناصرة (2
 ت وانتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف،ساىـ مركز الميزاف في تسميط الضوء عمى تطورا رفع الوعي يؤدي الستجابات: -

حوؿ امنع التسمؿا الذي يعرض عشرات ا الؼ مف الفمسطينييف  1650كاف مف بينيا األمر العسكري اإلسرائيمي 
.  أدى ىذا القرار إلى تسارع التدخالت القانونية والدبموماسية بما فييا تدخالت قاـ بيا القسري لخطر اإلبعاد أو النقؿ

اإلسرائيمية التي مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ووسائؿ اإلعالـ. وكذلؾ أثار مركز الميزاف قضية االنتياكات 
يا بالصيد. ساعد مركز صوؿ إلييا )المنطقة األمنية العازلة( وفي المناطؽ المسموح فيتقع في المناطؽ المقيد الو 

الميزاف بعض أجساـ األمـ المتحدة في زيارة تمؾ المناطؽ وجمع المعمومات وصياغة ردود أفضؿ. قاـ مكتب تنسيؽ 
 نشاطات التي تحدث في تمؾ المنطقة،لعالمي بجمع المعمومات واإلبالغ عف الالشؤوف اإلنسانية وبرنامج األغذية ا

حيث أصبحت المناطؽ المقيد الوصوؿ إلييا عمى رأس جدوؿ أعماؿ أجساـ األمـ المتحدة ومنظمات حقوؽ اإلنساف 



ع االنتياكات شارؾ مركز الميزاف في عممية النداء الموحد لضماف وض 2010في شير يوليو و والمنظمات اإلنسانية. 
اقانوف شاليطا ػالواقعة في تمؾ المنطقة عمى أجندة األمـ المتحدة. كذلؾ أثار مركز الميزاف قضية تتعمؽ بما يعرؼ ب

مزيد مف اإلجراءات التي تنتيؾ حقوؽ والذي في حاؿ تـ المصادقة عميو مف قبؿ الكنيست اإلسرائيمي سيؤدي إلى 
تداء كذلؾ أثار مركز الميزاف قضية تتعمؽ باع 27.ف في السجوف اإلسرائيميةاإلنساف بالنسبة لممعتقميف الفمسطينيي

باستخداـ  المتظاىروف المشاركوف في المسيرات السمميةتفريؽ أىمية في غزة و السمطات في غزة عمى مكاتب منظمات 
قاـ مركز الميزاف وكذلؾ  28الداخمي في غزة. عمى الصعيدفعالة سريعة استجابات األمر الذي ساىـ في حدوث  القوة،

بالشراكة مع مؤسسات أخرى بأثارة قضية المرضى الفمسطينييف الذيف توفي أربعة منيـ نتيجة رفض السمطات 
إلى حاالت االبتزاز أو اإلسرائيمية السماح ليـ بمغادرة غزة والسفر عبر معبر إيرز، وتعرض العديد مف المرضى 

جرت اتصاالت و  ذا الموضوع بتغطية إعالمية واسعةرز. وقد حظي ىثناء محاوالتيـ السفر عبر معبر إياالعتقاؿ أ
بعد الفترة التي يغطييا التقرير، إسرائيؿ تدخؿ في واستمر ال اإلسرائيمية لوقؼ تمؾ الممارسات، عديدة مع السمطات
 أجراءات القانونية لمواجية ىذه الممارسات.باإلضافة إلى بدء ب

في الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوؽ اإلنساف في تقرير ىاـ حوؿ اإلغالؽ ساىـ مركز الميزاف مف خالؿ عضويتو  -
منظمة حقوقية دولية ومنظمات مجتمع مدني عمى ذلؾ التقرير.  22غزة ، صادقت حوالي قطاع المفروض عمى 

 وعمؿ مركز الميزاف كمتحدث رسمي في قطاع غزة.
والمنظمات ذات الصمة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير.  تواصؿ التعاوف والتنسيؽ مع الشبكات التشبيك والتنسيق: -

حصؿ مركز الميزاف عمى الصفة االستشارية الخاصة  ،شبكة وائتالؼ 13باالضافة إلى عضوية مركز الميزاف في و 
. عمؿ مركز الميزاف مع مجمس منظمات 2010لممجمس االقتصادي واالجتماعي لألمـ المتحدة وذلؾ في يونيو 

فيما الجمعية العمومية لألمـ المتحدة ومجمس حقوؽ اإلنساف اف الفمسطينية عمى تفعيؿ الضغط عمى حقوؽ اإلنس
ة لمجمعية العمومية لألمـ المتحدة مكتوبية و بيانات شفيمركز في الشارؾ و منتيكي حقوؽ اإلنساف. لمحاسبة بال يتعمؽ

عينيا مجمس حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة اجتمع مركز الميزاف مع لجنة الخبراء التي و  ومجمس حقوؽ اإلنساف.
لتزويدىا بمعمومات حوؿ عمؿ المركز المتعمؽ بالتحقيقات التي أجرتيا السمطات اإلسرائيمية والفمسطينية الخاصة 

 ى أجساـ مختمفة في األمـ المتحدة،أرسؿ مركز الميزاف مع شركائو تقريريف بديميف إلو تقرير جولدستوف. توصيات ب
حقوؽ اإلنساف المعنية بمجنة تقرير آخر لو  ،تقرير متابعة لمجنة مناىضة التعذيب في األمـ المتحدةفي ساىـ حيث 

حقوؽ اإلنساف مالحظاتيا الختامية في يوليو المعنية بمجنة النشرت وقد . الدورية إلسرائيؿرير االتقالمتاف نظرتا في 
 29عدالة وأطباء لحقوؽ اإلنساف. مركز ،يزاف مع شركائووتحدثت عف العديد مف القضايا التي أثارىا مركز الم 2010

حيث عمؿ مركز الميزاف مع  بالتدخالت القانونية في إسرائيؿ، تعمؽالمركز مع المؤسسات الشريكة فيما يتعاوف إزداد  -
عشرات القضايا المتعمقة بضحايا السياسات مسمؾ )جيشو( عمى وكذلؾ مع مؤسسة  ،هالأعشركائو المذكوريف 

حركة المرضى والطالب وغيرىـ مف فئات والمنطقة المسموح بيا في الصيد و ئيمية في المنطقة األمنية العازلة اإلسرا
ال و  ،الوصوؿؽ بالقيود المفروضة عمى الحركة و تعمؽ بقضايا تتعمت تدخالً  94مف بيف ىذه الحاالت المجتمع. نجح 

د عمؿ مركز الميزاف مع إزداكما ي يغطييا التقرير. نياية الفترة التلدى قضية أخرى  46يزاؿ العمؿ مستمرا عمى 
 ،ألمانيا-متوسطية وغيرىا مف الشركاء بمف فييـ مؤسسة دياكونيا ومديكو الدوليةال-بيةورو الشبكة األ
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 ٌّش٠ذ ِٓ اٌرفاط١ً أظز اٌزاتؾ اٌراٌٟ:  
http://www.mezan.org/en/details.php?id=10170&ddname=detention&id_dept=9&id2=9&p=center 

28
 تؾ اٌراٌٟ:ٌّش٠ذ ِٓ اٌرفاط١ً أظز اٌزا 

http://www.mezan.org/en/details.php?id=10260&ddname=&id_dept=9&id2=9&p=center 
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 ٔظز اٌزاتؾ اٌراٌٟ: أ 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.ISR.CO.3.doc 
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مؤسسات عدالة والحؽ وبيتسيمـ حيث شارؾ مركز الميزاف مع  خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، APPRODEVو
 Crisis Aidلعب مركز الميزاف دورًا فعااًل في االجتماع الذي نظمتو و . في أوروبا مناصرةد و تحشيتي بعثفي  وجيشو
طويمة المدى واألولويات الجتماع لمناقشة االستيراتيجات قصيرة و منظمة أىمية في ىذا ا 35حيث شارؾ  كسؿ،في برو 

ع ىيئات األمـ المتحدة. حيث ساىـ مركز زداد عمؿ مركز الميزاف مالؿ الفترة التي يغطييا التقرير اخو والتنسيؽ. 
ازداد عمؿ ىيئات األمـ المتحدة كما الميزاف بتزويد تمؾ الييئات بالمعمومات وشارؾ في النقاشات المتعمقة باألولويات. 

المتعمؽ ببعض األولويات خاصة تمؾ المتعمقة بالمناطؽ المقيد الوصوؿ إلييا وحماية المجتمع المدني في غزة. 
وعدالة المسمح، قضايا تتعمؽ باألطفاؿ والنزاع  ؿو سيؼ ومنظمات أىمية محمية حاليونمنظمة مركز مع المؿ استمر عو 

األحداث. ونتيجة لذلؾ تـ إرساؿ معمومات حوؿ انتياكات حقوؽ الطفؿ لمجمس األمف في األمـ المتحدة وغيره مف 
. ثر الحصار واالنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ األطفاؿ، فيما يتعمؽ بثأجساـ األمـ المتحدة بمف فييـ االتحاد األوروبي

إلى العدالة والمساعدة كذلؾ تعاوف مركز الميزاف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في القضايا المتعمقة بالوصوؿ 
ع في مشرو شكؿ برنامج ومركز الميزاف في الكة ما بيف انتج عنو شر يتوقع ف تاستمر ىذا التعاوف والذي و  القانوينة،

تـ اتخاذ إجراءيف  األىمية،منظمات ال. أما عمى الصعيد الوطني، فقد ازداد عمؿ مركز الميزاف مع 2011لعاـ ا
مشتركتيف يتعمقاف بممارسة التعذيب والمعاممة السيئة وعقوبة اإلعداـ والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية. قاـ مجمس 

 يةمجنة التنسيقالمركز الميزاف عضوًا في أف  اطيف، حيثف الفمسطينية بعمؿ ىذيف النشمؤسسات حقوؽ اإلنسا
مع مؤسسات  ،باإلضافة إلى مجمس مؤسسات حقوؽ اإلنساف الفمسطينية ،مركزكما تعاوف المجمس. الالخاصة ب

المناصرة  وثائؽالفمسطينية. تـ نشر  السمطاتاالعتقاؿ السياسي والتعسفي مف قبؿ فمسطينية مختمقة لمجابية ظواىر 
 .بشكؿ واسع في وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية والدوليةشيد والتح

الفمسطينية مف جية، شيدت الفترة التي يغطييا التقرير تحسنًا طفيفًا عمى االتصاالت بيف مؤسسات حقوؽ اإلنساف  -
معاقبة منتيكي حقوؽ اإلنساف في السعي لمثؿ  ،فيما يتعمؽ بعدد مف القضايامف جية أخرى والسمطة الفمسطينية 

وكذلؾ متابعة قضايا تتعمؽ  مف خالؿ الدفع بتقرير لجنة غولدستوف لألماـ، جمس حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدةم
موؿ لتمؾ المشاكؿ بحرية الحركة لمسكاف في غزة ومنع إصدار جوازات سفر ليـ. يثمؿ المركز أف يتـ التوصؿ إلى ح

 .2011في العاـ 
 

اإلجراءات ادأ مركز الميزاف خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير بالعمؿ مع ب آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: -
كما عمؿ المركز . يـد منمراسًة لعد 56مركز الحيث أرسؿ  ا، خاصة المقرريف الخاصيف،الخاصة لألمـ المتحدة

شاط واحدًا مف لمتعامؿ مع تمؾ اإلجراءات في المستقبؿ حيث مف المتوقع أف يكوف ىذا الن وبناء قدرات موظفيعمى 
األنشطة الرئيسية لمركز الميزاف خاصة بعد حصوؿ المركز عمى الصفة االستشارية الخاصة لممجمس االقتصادي 

 .واالجتماعي في األمـ المتحدة
 

 المساعدة القانونية والنصح القانوني: (3
وقد قدـ مركز . 2010 خىؿ العاـ ظؿ مستوى الطمب عمى المساعدة القانونية مرتفعاً  ي:انونالتمثيل القتقديم  -

إلى المركز لمحصوؿ عمى المساعدة  يميـحو جرى تأو  ،مساعدة لكافة الضحايا الذيف طمبوا المساعدةالميزاف 
د المركز عدؿ ومث. 2010حالة خالؿ  2563قانوني لما يقرب مساعدات قانوينة ونصح مركز الالقانونية. قدـ 

التي شارؾ المركز قضية الشخص مف  700ؿ استفاد حوالي عمى سبيؿ المثاو  نوعة.مف الضحايا في قضايا مت
حالة لموصوؿ إلى الرعاية  94تـ مساعدة كما . والتقاعداإلعاقة في رفعيا لمتضرري وقؼ إسرائيؿ لمخصصات 



كما قاـ  بما يتطمب المرور مف معبر إيرز أو البقاء داخؿ إسرائيؿ أو الضفة الغربية.الصحية والحياة األسرية 
النتياكات مف قبؿ قوات  صياديف فمسطينييفحالة تعرض فييا  18التعاوف مع شركائو بتمثيؿ مركز بال

صياديف  اعتقمتيـ قوات االحتالؿ لإلفراج عف طمبات التماس وتقد بلسمطات اإلسرائيمية ا ةماسر بمقاـ و ، االحتالؿ
ألىمية الفمسطينية بصياغة قاـ مركز الميزاف وبناء عمى طمب مف شبكة المنظمات او صادرت قواربيـ.  وو/أ

سات المجتمع المدني في مسودة ورقة حوؿ المعايير القانونية المتعمقة بالتدخؿ في عمؿ المنظمات األىمية ومؤس
 لمناصرة المتعمقة بيذا الموضوع. وا ةوعيتالبحيث استخدمت الشبكة ىذه الورقة في نشاطاتيا المتعمقة  قطاع غزة،

قوات األمف التابعة شخصا ممف اعتقموا بشكؿ تعسفي مف قبؿ  34الميزاف بمساعدة  قاـ مركز التدخالت الناجحة: (4
خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير و  30.ممركزلعديد منيـ بعد التدخؿ القانوني حيث تـ اإلفراج عف الفي غزة،  لمحكومة

الشبابي بما فييا منتدى شارؾ  ،ىميةاألمنظمات عدد مف اللـ تنجح جيود مركز الميزاف الرامية إلعادة فتح مكاتب 
أدت تدخالت مركز و غزة. قطاع في ، ومف ثـ بقرار مف النائب العاـ، قبؿ جياز األمف الداخمي أغمؽ مف ي والذ

حوؿ حيث تمحورت  قطاع غزة،الميزاف إلى تشكيؿ ستة لجاف تحقيؽ مف قبؿ وزارة الداخمية ومكتب النائب العاـ في 
لوزارة الداخمية تـ التعرؼ عمى االعتقاؿ. ووفقًا  وسوء المعاممة أثناءالتعذيب  ممارسة اتادعاءتتعمؽ بقضايا  ثثال

 اؿ شخص دوف إبداء أسباب االعتقاؿ،معاقبتيـ. وفي إحدى القضايا تـ اعتق تمارسوا التعذيب وتمممف أشخاص 
مركز النقؿ وقد ـ التالي. ثـ أفرج عنو في اليو مف مشرطة واالعتداء عميو بالضرب المبرح و في مركز ل حجزهوتـ 

وحددت ضابط الشرطة الذي قاـ الشخص إلى وزارة الداخمية التي قامت بدورىا بفتح تحقيؽ في الحادثة ىذا شكوى 
تتعمؽ باعتقاؿ شخص مف قبؿ فوزارة مركز الميزاف بثنو تـ معاقبة ذلؾ الضابط. أما القضية الرابعة الوأبغمت  بذلؾ،

 تـ بعد ذلؾ العثور عمى جثة ذلؾ الشخصقد و  نيـ أعضاء في جياز األمف الداخمي،أشخاص عرفوا عمى أنفسيـ بث
وفي  ىذا الحادث.و مركز الميزاف فتح مكتب النائب العاـ في غزة تحقيقًا في ب ـا. وبعد التدخؿ القانوني الذي قمتوفيا

زار محامو مركز اط آخر، وفي نش. تقدـ المركز بشكاوى فييا قضية أخرى 12لـ يفتح أي تحقيؽ في المقابؿ، 
أتيحت لممحاميف الفرصة لالستماع إلى والتقوا خالليا بالمحتجزيف ىناؾ، و  الميزاف مراكز االعتقاؿ في غزة تسع مرات

ير يإدارة السجوف والحراس حوؿ المعامف محاورة محامو المركز تمكف شكوى المعتقميف وتقديـ النصح القانوني ليـ. و 
. وقد تعامؿ محامو المركز مع شكاوى مف ىذه الزياراتكؿ اؿ وحقوؽ المحتجزيف أثناءه في بظروؼ االعتقالمتعمقة 

تـ حؿ جميع وقد محتجزًا مف االتصاؿ بذوييـ والحصوؿ عمى االستشارات القانونية.  23حيث تمكف  ،المحتجزيف
لبى وخالؿ فترة التقرير االعتقاؿ.  ة والعالج والتعميـ داخؿ السجوف ومراكزيالقضايا المتعمقة بعدـ توفر الرعاية الصح

يذ لمظروؼ العامة ل وـ تقييم، وقدجديد في غزةمركز توقيؼ واحتجاز مركز الميزاف دعوة قد تمقاىا لحضور افتتاح 
انخفاض  2010خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ وقد لوحظ . القانونية ذات الصمةومدى مواءمتيا مع المعايير المركز 

. 2010مرة أخرى خالؿ النصؼ الثاني مف العاـ  عاد ليرتفع ولكف ،غزة قطاع ف في السجوف فيعدد شكاوى المعتقمي
لـ يكف مف الممكف تحديد إلى أي مدى أثر عمؿ مركز الميزاف في انخفاض عدد الشكاوى والقضايا المتعمقة بيذا 

منعتيـ لمصمحة مواطنيف ت الحاتسع كما تدخؿ المركز في . بدقة الموضوع خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير
تـ فتح  حد المرضى مف السفر وتمقي العالج، بينماونجح المركز في تمكيف أ مطات في غزة  وراـ اهلل مف السفر،الس

ىناؾ وعود أف و  ،مف ارتكب ذلؾ اإلىماؿ عوقب اف باإلىماؿ الطبي، وأبمغ المركز أفتحقيؽ في حالتيف تتعمق
ات األخرى التي حققيا مركز الميزاف رد الحكومة اإلسرائيمية عمى المحكمة العميا بتعويض الضحايا. ومف بيف االنجاز 

بوا أثناء عمميـ في إسرائيؿ الذي أصيوالمتقاعديف لمئات مف المعاقيف رائيمية بخصوص المخصصات المالية اإلس
 الذيف بدأوا بالفعؿ بالحصوؿ عمى مخصصاتيـ.
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 زيادة الوعي والدورات التدريبية:  (5
 التدريبو  ةوعيتمف نشاطات ال اً شخص 3717استفاد خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير حوالي  مات والمهارات:المعمو  -

 يةقبم اتاختبار  وقد تـ تنفيذطفؿ.  1863امرأة و 991كاف مف بينيـ و  إلنساف والقانوف الدولي اإلنساني،حقوؽ افي 
مف و . والمياري بسبب ىذه دورات التوعية والتدريب يفر المعمى تحصيؿ المشاركيف قة عدب متعرؼتقييمات لو  يةوبعد
مركز لدى طالب متطوعيف تمقوا تدريبات قادىا  ةوعيتممف تمقوا دورات  مف طمبة الجامعات 484 المستفيديفبيف 

المعرفة حيث أظيرت ردود  مف اكتسابالميزاف. وقد أظير المستفيدوف مف الدورات التدريبية مستويات عالية 
اإجابات الصحيحة عمى االختبارات القبمية تتراوح نسبة وعمى سبيؿ المثاؿ، كانت . نسبة عالية مف االنجازلمتدربيف ا

 %. 99-90% فيما بمغت النسبة بعد تمقي التدريبات 50-40بيف 
إلنساف تدريبات حوؿ رصد وتوثيؽ انتياكات حقوؽ ا ،يةأىمية نسو  مؤسسات ف يمثمفمم ،تمقت مجموعة مف النساء -

وقد أفادت المجموعة بثف بدؼ زيادة قدرتيا عمى توثيؽ االنتياكات التي تقد ضد النساء.  نوف الدولي اإلنساني،والقا
اطيا المتعمؽ برصد وتوثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف نشعزيز الميارات الجديدة المكتسبة ساعدت مؤسساتيـ في ت

 لنساء.والقانوف الدولي، خاصًة أثر االعتداءات اإلسرائيمية عمى ا
ف العديد بث -المكالمات الياتفية المتابعة معيـ عف طريؽ مف خالؿ  -ف مف الدورات التدريبية عدد مف المستفيديأفاد  -

حصؿ اثنيف مف وقد عمميـ.  في المكتسبة الجديدة لمعرفةا استخدموا ،ف والطالبيوخاصة المحاميف والمدرس ،منيـ
 معالقضاء الفمسطيني تطوير ى توصية لمعمؿ في مشروع ميـ حوؿ المدربيف الذيف يعمموف مع مركز الميزاف عم

عمى في أنشطة التوعية مع مركز الميزاف تطوعف مف مطالبات متطوعات  ت عشرحصمكما . البريطانيةالقنصمية 
عات قامت إحدى الطالبات المتطو و  لمدة عاـ. والعمؿ فيبالفعؿ توصية لمعمؿ في مشروع حوؿ حقوؽ المرأة وبدأف 

أفادت بثنيا استخدمت المعرفة و  حوؿ أوضاع حقوؽ اإلنساف في غزة،فيمـ وثائقي  برنامج تعميـ األقراف بتصويرفي 
مدرسوف بثنيـ استخدموا المعرفة تنفيذ الفيمـ. كما أفاد خالؿ التدريبات التي تمقتيا في مركز الميزاف ل التي اكتسبتيا

ـ التدريبات مدارس وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف حيث ساعدتي الجيدة المكتسبة في تدريس مادة حقوؽ اإلنساف في
المشاكؿ التي كانوا يعانوف منيا في الماضي. وأفاد أحد أعضاء نقابة الصيادلة بثف كثير مف ة التي تمقوىا في معالج

وقاـ أحد  مجموعة مف الصيادلة الذيف تمقوا تدريبات في مركز الميزاف بدأوا بتوثيؽ انتياكات ضد أعضاء النقابة.
عبر االنترنت لمجموعة مف طمبة الحقوؽ في العالـ العربي حوؿ حقوؽ ثقيفية طالب كمية الحقوؽ باعطاء دورات ت

اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني. ووفقًا الفادتو لممركز قاؿ الطالب بثنو استفاد مف المعرفة التي اكتسبيا خالؿ 
 .ية التي حصؿ عمييا مف المركزمواد التدريبال الدورات التدريبية التي تمقاىا وكذلؾ مف

 



 

  العقبات:
يشكؿ وضع حقوؽ اإلنساف المتدىور في قطاع غزة واألراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ العقبة الرئيسية أماـ عمؿ مركز الميزاف، 

 فقد كاف عمى المركز العمؿ في ظؿ ظروؼ معقدة اتسمت بما يمي:

 – إسرائيؿ -صر دولة االحتالؿ، حيث تإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية منذ عدة عقودا واالحتالؿنزاع الحالة استمرار  -
بثنيا تديف لمسكاف و  ،0225منذ تنفيذ ما أسمتو بخطة فؾ االرتباط األحادي الجانب عاـ  سمطة احتالؿأنو لـ تعد 

 فقط بالحد األدني مف االلتزامات اإلنسانية.

، بب في انتياكات جممة مف حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمةسيتالذي الداخمي االنقساـ الفمسطيني  -
 والتي ترتكبيا جيات فمسطينية.

والتي تمنح مرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف الحصانة وتشجعيـ عمى  ،سياسة اإلفالت مف العقاب السائدةاستمرار  -
 ارتكاب المزيد مف االنتياكات. 

أولوية اعتبارىا ال تحظى حقوؽ اإلنساف في غزة ب ولية لموضع اإلنساني في غزة، إذة الداالستجابالضعؼ الشديد في  -
 ما أثر عمى الجيود الرامية لحمايتيا ومنع انتياكيا. ،عالية مقارنة مع غيرىا مف القضايا األخرى

جابة ليذا ستكاف عمى مركز الميزاف االو  السكاف،ساىـ ىذا الوضع في خمؽ العديد مف المشاكؿ التي أثرت عمى  -
تدخالت ب القياـكبير مف القضايا التي يجب توثيقيا بشكؿ جيد لكي يتمكف المركز مف الوضع والتعامؿ مع عدد 

 فعالة.

األمر  ،عانى مركز الميزاف مف عجز ماليحيث  ييا التقرير بعض المعوقات األخرى،ظيرت خالؿ الفترة التي يغط -
لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا الموضوع و ي لمركز الميزاف أمرًا حتميًا. الذي جعؿ مف تعديؿ ميزانية البرنامج األساس

 .أدناهالمالية قضايا والمالحظات الرجاء االطالع عمى القسـ الخاص بال

مركز في غزة مف الوصوؿ إلى وكالئيـ ال محاموباإلضافة إلى عدـ تمكف  ،هالأعالمذكورة تسببت الصعوبات  -
في  ،إسرائيؿ والضفة الغربيةكؿ مف السمطات في المباشر مع ؿ اصو تة أو مف الالمحتجزيف في السجوف اإلسرائيمي

ترد تمؾ السمطات بعد فترات طويمة مف التثخير كثيرًا ما حيث  في عدـ فعاليتيا،بطء التدخالت وفي بعض األحياف 
ف الوضع بشثف التواصؿ مع السمطات الحكومية في . منيا مطمقا وفي بعض األحياف ال تصؿ ردود غزة مشابو، وا 

عديد مف المشاكؿ  ،ردود مف السمطات أو عدـ وصوليا في بعض األحيافحدًة، حيث ساىـ تثخر وصوؿ  قؿبصورة أ
زيارة السجوف والوصوؿ إلى أماكف االعتقاؿ  0212طمب مركز الميزاف في العاـ في تواصؿ انتياكات. أحيانًا و 

السمطات لتمؾ استجابة وقد كانت  ،المعاممةسوء أشكاؿ مف رصد حدوث أي لتقديـ استشارات قانونية ولوالحجز 
وفي أحياف أخرى لـ  عض األحياف بالوصوؿ بطريقة فعالة وسمسة ومستمرة،حيث سمح لممركز في ب الطمبات متغيرة،

ف حقوؽ اإلنساف في وزارة الداخمية، غير أ السمطات التنسيؽ مع وحدةوقد طمبت . أبداً  مركز بالوصوؿميتـ السماح ل
دارة السجوف والنيابة أسس لحيث أف القانوف  متطمبات القانوف،األمر الذي ال ينسجـ مع  ىذا عالقة بيف المحاميف وا 

وزارة الداخمية فيما يتعمؽ بيذا  توجيات. وبالرغـ مف ذلؾ، تعاطى مركز الميزاف مع آخريف العامة بدوف تدخؿ وسطاء
ىا وعدـ اتساقيا بشثف السماح بالوصوؿ إلى المعتقميف ومراكز التوقيؼ استمرت عمى تغير إال أف ردود الوزارة  مر،األ

 واالحتجاز.

 
 د مف اإلجراءات مف بينيا: ة ىذا الوضع اتخذ مركز الميزاف عدمواجيوفي 



بسبب االحتالؿ والحصار  ،في األراضي الفمسطينية المحتمةنتياكات الواسعة لحقوؽ اإلنساف ضغط العمؿ واالبشثف  -
، خاصة عبر مجمس ، قاـ مركز الميزاف بزيادة تعاونو مع مؤسسات حقوؽ إنساف فمسطينيةالفمسطينيواالنقساـ 

ومات وزيادة قوة تثثير التدخالت المشتركة ساىـ ىذا التعاوف في تبادؿ المعموقد . ةات حقوؽ اإلنساف الفمسطينيمنظم
 مف قبؿ عدد كبير مف ىذه المنظمات.

مركز زيادة جيود المناصرة الكاف عمى فؽ ، في فمسطيف لموضع ضعيفةبة الدولية الولكي يتعامؿ المركز مع االستجا -
صناع السياسة في و لقاءات مع كبار المسئوليف لتنظيـ مركز الميزاف فقد سعى والتحشيد وذلؾ بالتعاوف مع شركائو. 

مركز مع ىيئات الزيادة عمؿ األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي والدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي. بالرغـ مف 
، اإلنسانيةعمييا الجوانب  قطاع غزة الذي ىيمنتلوضع في استجابة األمـ الإال انو انتقد وبكؿ وضوح  ،األمـ المتحدة

كما شارؾ عمى حماية حقوؽ اإلنساف. زيادة تركيز األمـ المتحدة أيد مركز الميزاف ونقؿ رسالتو لممنظمة الدولية. كما 
الخاص باألراضي الفمسطينية المشترؾ لمنظمات األمـ المتحدة  النداء اإلنسانية في ورشات عمؿ بفعاليمركز ال

المعنية، بما فييا األمـ المتحدة مع الجيات تفاعؿ وذلؾ مف أجؿ ال ،لمسنة الثالثة عمى التوالي (CAP)المحتمة 
مًا بتفعيؿ الحماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف، والمؤسسات اإلنسانية الدولية ومجتمع المموليف،  وذلؾ مف أجؿ الدفع قد

وتجنب قصر التدخؿ الدولي عمى توزيع المساعدات اإلنسانية، حيث يتطمب الوضع في غزة توفير الحماية الواجبة 
 لحقوؽ اإلنساف.

قطاع استمر مركز الميزاف بالعمؿ عمى ىذا الموضوع في  قاب،اإلفالت مف العالحصانة و لسياسة  وفي سياؽ محبيتو -
سرائيؿ ودوليًا. فقد شيدت الفترة التي يغطييا التقرير نجاحًا محدودًا في ىذا السياؽ، حيث تـ تشكيؿ عدة لجاف  غزة وا 

كذلؾ فقد ركز المركز جيوده في استخداـ تحقيؽ خرجت بنتائج مفيدة. ويجب العمؿ بشكؿ أكبر عمى ىذا الصعيد. 
ائو في إسرائيؿ نيابة عف الضحايا، حيث قدميا بالتعاوف مع شرك استمر بمتابعة الشكاوى التيآليات حماية إضافية، ف

ات جنائية في حاالت تنطوي عمى انتياكات خطيرة لمقانوف الدولي فتح تحقيقبمزيد مف الشكاوى مرفقة بطمبات أرسؿ 
في العدالة  بتحقيؽمركز عممو مع شركائو الميتميف ال. أما عمى المستوى الدولي، فقد واصؿ مارستيا قوات االحتالؿ

المستقميف، وكذلؾ مع عدد  مجمس حقوؽ اإلنساف ولجنة الخبراءبما في ذلؾ كما  الضغط عمى أجساـ األمـ المتحدة
مف الدوؿ األعضاء واالتحاد األوروبي مف خالؿ الدفع قدمًا بتقرير لجنة غولدستوف ومجابية الحصار واالستيطاف، 

. ويسعي لمضحايا العدالةتحقيؽ فرص لاغتناـ أية قوؽ اإلنساف لتمع محاميف مستقميف مف المدافعيف عف حكذلؾ و 
معاقبة مرتكبي انتياكات حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي، ألف معاقبة مقترفي ىذه تثميف إلى وراء ذلؾ مركز مف ال

جزءًا لعمؿ االنوع مف . وفي ظؿ الظروؼ الحالية يمثؿ ىذا في المستقبؿعدـ تكرارىا لف اضمتشكؿ أفضؿ االنتياكات 
قاـ مركز الميزاف بالتعاوف مع مؤسسة الحؽ وقد مف أجؿ تحقيؽ العدالة.  ،ولكنيا تستحؽ العناء ،معركة طويمةمف 

منظمة حقوؽ إنساف في  05عدالة بالتخطيط لتجنيد أمواؿ لتنظيـ ورشة عمؿ لمتخطيط والتشاور لحوالي مركز و 
سرائيؿ وأوروبا م مف يعمموف عمى ضماف محاسبة منتيكي حقوؽ اإلنساف في األراضي األراضي الفمسطينية المحتمة وا 

لمعمومات اتبادؿ تعزز حيث مف المتوقع أف باألردف، المزمع عقد ورشة العمؿ في عماف ومف الفمسطينية المحتمة. 
ءلة مف خالؿ فيما يتعمؽ بالمحاسبة والمسا المشترؾ بيف المؤسسات المشاركة في الورشةوالتعاوف  ةاالستراتيجيرؤية وال

 تطبيؽ معايير القانوف الدولي.
حيث  االيجابي مع السمطات الفمسطينية، بما في ذلؾ الحكومتيف في كؿ مف الضفة وغزة، زاد مركز الميزاف مف حواره -

القائميف عمى إنفاذ القانوف وممف يعمموف في النظاـ القضائي. ب ف مف زيارة مراكز االعتقاؿ واالجتماعتمكف المحامو 
ازدادت المراسالت المتبادلة كما  حيثما تطمب األمر ذلؾ. االنتقاداتتقدموا بوكذلؾ  تقديـ نصح قانوني،ب محامو وقاـ

بما يضمف  حمواًل لمعالجتياقترح والتي توضح االنتياكات وت ،بيف مركز الميزاف والسمطات في غزة والضفة الغربية



، تطورات إيجابيةالحكومة في الضفة مع  فقد شيد الحوارأعاله  . وكما ىو مذكورمراعاة معايير حقوؽ اإلنساف
 إلىخاصًة فيما يتعمؽ بأصدار جوازات السفر، وحاالت االعتقاؿ التعسفي، ولكف أيضًا بشثف الدفع بتقرير غولدستوف 

وضماف عمؿ  ،سياسيتعسفي، بما في ذلؾ الاالعتقاؿ الوقؼ حاالت مركز بثف تحقؽ ىذه الجيود اليثمؿ و . األماـ
لسمطة الفمسطينية عمى تثميف المحاسبة عمى انتياكات إسرائيؿ لمقانوف الدولي بناء عمى النيج القائـ عمى حقوؽ ا

 .اإلنساف واحتراـ القانوف الدولي وليس بناء عمى وضع عممية التسوية

عممو مع شركائو في فيما يتعمؽ بآثار اإلغالؽ اإلسرائيمي عمى حياة السكاف في قطاع غزة، فقد زاد مركز الميزاف مف  -
 وذلؾ لمساعدة ضحايا الحصار اإلسرائيمي وأطباء لحقوؽ اإلنساف ومؤسسة جيشو،إسرائيؿ وخاصة مؤسسة عدالة 

فقد توفي  ،بالرغـ مف التدخالت التي قاـ بيا مركز الميزاف مع شركائو في إسرائيؿو ، 0212خالؿ العاـ و . لقطاع غزة
مئات مف ومنع  ،اإلسرائيمية لمسماح ليـ بمغادرة غزة لتمقي العالجأربعة أشخاص وىـ ينتظروف رد السمطات 

وبالرغـ مف النجاح الياـ الذي حققو مركز الميزاف بالتعاوف مع شركائو في ىذا  الفمسطينييف مف الحركة والوصوؿ.
القضاء  إال أنو يجب العمؿ بشكؿ أكثر لمساعدة الضحايا وكذلؾ يجب العمؿ عمى زيادة الجيود لضماف ،الخصوص

 أي الحصار(.األسباب الرئيسية لمشاكؿ الحركة والوصوؿ ) عمى

فقد اتخذ مركز الميزاف مجموعة مف اإلجراءات لمتغمب عمى التي واجييا المركز، أما فيما يتعمؽ بالصعوبات المالية  -
ات منظم ( التشاور مع قطاع حقوؽ اإلنساف وذلؾ عبر مجمس1كاف مف بيف تمؾ اإلجراءات: و تمؾ الصعوبات. 

لمبرنامج ( الحصوؿ عمى مشاريع جديدة وتمويؿ 0( البدء باتصاالت مع  مانحيف جدد، 0حقوؽ اإلنساف الفمسطيني، 
( البحث في سبؿ تقميص المصاريؼ وذلؾ بأعطاء األولوية لمنشاطات وتكميؼ طاقـ المركز بمياـ 4، الرئيس
 ا موظفيف بشكؿ مؤقت أو دائـ.يالت التي يغادر فيد موظفيف جدد، بما في ذلؾ في الحاي، بداًل مف تجنإضافية
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 خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير تـ تنفيذ عدد مف المشاريع وذلؾ عمى النحو التالي: 

 األنشطة التي تم تنفيذها األنشطة المخطط لها األهداف الجهة المانحة اسم المشروع

كػػػػػػات تعزيػػػػػػز توثيػػػػػػؽ انتيا
حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف وتقػػػػػػػديـ 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 في غزةمضحايا ل

Trocaire تعزيػػػػػز قػػػػػدرات مركػػػػػز الميػػػػػزاف عمػػػػػى  إيرلندا
إعػداد ممفػات قضػػايا لمتػدخؿ القػػانوني 

المحػػػػػاكـ الدوليػػػػػة وكػػػػػذلؾ مػػػػػع  ـأمػػػػػا
اإلجػػراءات الخاصػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف 
ضمف نظاـ األمػـ المتحػدة )المقػرريف 

 .الخاصيف..إل (

ر فػػػػي القػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاف وقػػػػانوف تعيػػػػيف خبيػػػػ -
 حقوؽ اإلنساف.

العمػػػؿ مػػػع مػػػوظفي المركػػػز لمتحقيػػػؽ فػػػي انتياكػػػات  -
مالئمػة  ممفػات بنػاءحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي وا  

 .لمتدخؿ
بنػػاء قػػدرات مػػوظفي المركػػز لمتحقيػػؽ فػػي انتياكػػات  -

عداد   ممفات.الحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي وا 
ممفػػػػػات تتعمػػػػػؽ  بنػػػػػاءيقػػػػػات لمزيػػػػػد مػػػػػف التحق إجػػػػػراء -

باالشػػػػػتباه فػػػػػي انتياكػػػػػات جسػػػػػيمة لمقػػػػػانوف الػػػػػدولي 
 اإلنساني وانتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف.

لممقػػرريف الخاصػػيف  شػػكاوىارسػػاؿ نػػداءات عاجمػػة و  -
 في األمـ المتحدة.

ترجمػػة مػػواد تتعمػػؽ باالنتياكػػات والممفػػات إلػػى المغػػة  -
 .لغرض التدخؿ القانوني في الخارج االنجميزية

 

 تـ تعييف خبيريف. -
انتياكات حقوؽ اإلنسػاف عدد كبير مف تـ التحقيؽ في  -

والقػػػػانوف الػػػػدولي وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ الزيػػػػارات ميدانيػػػػة 
 تعزيػز بنػاءوقػد تػـ  ،ماكف االنتيػاؾ ومقابمػة الضػحاياأل

 قضية.ممؼ  23
ونػداء عاجػؿ لممقػرريف الخاصػيف  شكوى 50رساؿ إتـ  -

 باألمـ المتحدة.
مػػػع مػػػوظفي مركػػػز المتواصػػػؿ اوف بالتعػػػالخبػػػراء عمػػػؿ  -

 الميزاف ما ساىـ في إكسابيـ خبرات جديدة.
ترجمػػػػػة مئػػػػػات الصػػػػػفحات لمػػػػػواد تتعمػػػػػؽ باالنتياكػػػػػات  -

 والممفات إلى المغة االنجميزية
تػػـ تنظػػيـ ورشػػة عمػػؿ لبػػاحثي مركػػز الميػػزاف تتمحػػور  -

خػػػالؿ والمطموبػػػة المسػػػتفادة والميػػػارات حػػػوؿ الػػػدروس 
 تنفيذ المشروع.

فحػػػػػػػػة ومنػػػػػػػػع مشػػػػػػػػروع مكا
سػػػاءة المعاممػػػة  التعػػػذيب وا 
لمسػػػػػػػػػػػػجناء الفمسػػػػػػػػػػػػػطينييف 

المفوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
 األوروبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
)بالتعػػػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػػػع 

المعاممة سوء مكافحة ومنع التعذيب و 
ينييف المحتجػػزيف فػػي لمسػػجناء الفمسػػط

السػػػػػػػػػػػػجوف اإلسػػػػػػػػػػػػرائيمية والمػػػػػػػػػػػػدنييف 

رصػػػػػد وتوثيػػػػػؽ ممارسػػػػػة التعػػػػػذيب والمعاممػػػػػة القاسػػػػػية 
 والميينة ضد الفمسطينييف

 بدأت عمميات رصد وتوثيؽ االنتياكات اإلسرائيمية.

تػػػػـ رصػػػػد وتوثيػػػػؽ حػػػػاالت لضػػػػحايا التعػػػػذيب والمعاممػػػػة 



المحتجػػػػػزيف فػػػػػي السػػػػػجوف 
اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيمية والمػػػػػػػػػػػػػدنييف 
الفمسػػطينييف فػػي األراضػػي 

 الفمسطينية المحتمة

مركػػػػػػػػػػػػػز عدالػػػػػػػػػػػػػة 
ورابطػػػػػػػػػػػة أطبػػػػػػػػػػػاء 

 لحقوؽ اإلنساف(

الفمسطينييف في األراضػي الفمسػطينية 
 المحتمة

 تقديـ مساعدة قانونية لمضحايا

التحشػػيد والضػػغط: تحػػدي السياسػػات والممارسػػات فػػي 
رير لألمـ المتحدة واالتحػاد المحاكـ مف خالؿ كتابة تقا

 األوروبي.

تػػػػػػػدريب المحػػػػػػػاميف والعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػحة 
 والناشطيف وبناء قدراتيـ. 

 السيئة

ضػػػحايا القيػػػود المفروضػػػة عمػػػى الحركػػػة )خاصػػػة توثيػػػؽ 
ضػػػحايا سياسػػػات المنػػػاطؽ المقيػػػد الوصػػػوؿ و المرضػػػى(، 

إلييػػػا )المنطقػػػػة األمنيػػػػة العازلػػػػة والمنػػػػاطؽ المسػػػػوح فييػػػػا 
بالصػػػػيد فػػػػػي غػػػػػزة(، واسػػػػتخداـ المػػػػػدنييف كػػػػػدروع بشػػػػػرية 

 واستخداـ أسمحة محرمة دوليًا.

 إصدار أوراؽ موقؼ

 التدخؿ القانوني لمصمحة الضحايا

 إصدار تقارير ظؿ لمجاف األمـ المتحدة

انوف الػػػػػػػػدولي تعزيػػػػػػػػز القػػػػػػػػ
اإلنسػػػػػػػػػاني عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ 

 التعميـ

زيادة الوعي واالحتراـ لمقػانوف الػدولي  دياكونيا 
كبػػػػر فػػػػي أو بشػػػػكؿ قػػػػيطباإلنسػػػػاني وت
 قطاع غزة

توسيع برنامج الدورات التدريبية ليشػمؿ تعمػيـ القػانوف  -
 الدولي اإلنساني.

 لممحاميف يتدريبدورة  -
 ية حػػوؿ رصػػد وتوثيػػؽو نسػػالمنظمػػات مل يػػةتدريبدورة  -

 انتياكات القانوف الدولي اإلنساني.
ورشػػػػػػػتي عمػػػػػػػؿ حػػػػػػػوؿ القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي اإلنسػػػػػػػاني  -

 لمنظمات المجتمع المدني
طباعػػػػػػة منشػػػػػػور وممصػػػػػػؽ حػػػػػػوؿ القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي  -

 اإلنساني.
 دعـ المكتبة بمصادر القانوف الدولي اإلنساني.  -

دورة تدريبيػػػػػة وبرنػػػػػامج تعمػػػػػيـ االقػػػػػراف  12تػػػػػـ توسػػػػػيع  -
 لتغطي القانوف الدولي اإلنساني.

 تـ تنظيـ دورة تدريبية لممحاميف -
دورتػػػػيف تػػػػدريبيتيف لمنظمػػػػات نسػػػػائية وذلػػػػؾ تػػػػـ تنظػػػػيـ  -

 بالتعاوف مع مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف 
 المجتمع المدنيتدريبيتيف لمنظمات  ورشتي عمؿ -
 طباعة منشور وممصؽ حوؿ حقوؽ اإلنساف -
كتػػػػاب تتعمػػػػؽ  41تػػػػـ تزويػػػػد مكتبػػػػة مركػػػػز الميػػػػزاف ب  -

 بالقانوف الدولي اإلنساني. 



دعػػـ نشػػاطات وحػػدة  التػػدريب واالتصػػاؿ المجتمعػػي  -
 بالقانوف الدولي اإلنساني في مركز الميزاف والمتعمقة

 

رفػػػػع وزيػػػػادة وعػػػػي الػػػػدعاة 
 حوؿ حقوؽ الطفؿ 

رفػػػع وزيػػػادة الػػػوعي بحقػػػوؽ الطفػػػؿ  - يونسيؼ
وآليػػات حمايتيػػا والحقػػوؽ الصػػحية 
الواجػػػػب توفيرىػػػػا لمطفػػػػؿ وتقمػػػػيص 

وصػػمة. شػػارؾ فػػي ىػػذه النػػدوات ال
مػػػػػػف الػػػػػػدعاة ورجػػػػػػاؿ  90حػػػػػػوالي 

 الديف في غزة. 
زيػػادة مشػػاركة رجػػاؿ الػػديف والػػدعاة  -

فػػػػػي التػػػػػػدخالت الخاصػػػػػة بتعزيػػػػػػز 
حقػػػػػوؽ الطفػػػػػؿ وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ 
دورىػػػـ البػػػارز والمػػػؤثر فػػػي توجيػػػو 

 المجتمع. 

مجموعػػػػػات(  5)مسػػػػػمميف  ةتثقيفيػػػػػة لػػػػػدعا ةنػػػػػدو  18 -
غػػػزة حػػوؿ حقػػػوؽ فػػي )مجموعػػة واحػػػدة( ومسػػيحييف 

 الطفؿ.
 ورشتي عمؿ لممشاركيف -
طباعػػة مػػواد التػػدريب الخاصػػة بزيػػادة الػػوعي بحقػػوؽ  -

 الطفؿ.
طباعة ونشر مجموعػة مػف الوثػائؽ المتعمقػة بمعػايير  -

 حقوؽ الطفؿ.

مػػػف الػػػدعاة  102نػػػدوة تثقيفيػػػة لسػػػت مجموعػػػات ) 18 -
ورجػاؿ الػػديف(. مػف بينيػػا نػػدوة لرجػاؿ الػػديف المسػػيحييف 

 جاؿ الديف المسمميف. وخمس ندوات لر 
 تطوير مواد التدريب وتوزيعيا عمى المشاركيف. -
ورشػػػتيف مناصػػػرة وتحشػػػيد حػػػػوؿ الػػػدور البػػػارز لمػػػػدعاة  -

 ورجاؿ الديف في حماية حقوؽ الطفؿ في غزة.
نشػػػػػر إحػػػػػدى المطبوعػػػػػات )سػػػػػيتـ نشػػػػػرىا فػػػػػي فبرايػػػػػر  -

2011  .) 

رصػػػد آليػػػة الدعػػػـ وتعزيػػػز 
بػػػػػػالغ عػػػػػػف انتياكػػػػػػات اإلو 

النػػػػزاع فػػػػي حقػػػػوؽ الطفػػػػؿ 
)حسػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػرار  المسػػػػػػػػػمح

مجمػػس األمػػف الػػدولي رقػػـ 

 -إنقػػػػػػػػػػػاذ الطفػػػػػػػػػػػؿ
 المممكة المتحدة

تعزيػػػػػػػػػز وتقويػػػػػػػػػة آليػػػػػػػػػات الرصػػػػػػػػػد 
واإلبػػالغ عػػف انتياكػػات قػػرار األمػػـ 

فػػػي غػػػزة وبنػػػاء  161231المتحػػػدة 
قػػػػدرات مركػػػػػز الميػػػػػزاف ومنظمػػػػػات 

 .بيذا الشثف المجتمع المدني

عػػػػدة أسػػػػس مركػػػػز الميػػػػزاف ضػػػػمف قاعػػػػدة بياناتػػػػو قا -
بػػػالغ عػػػف انتياكػػػات  بيانػػػات خاصػػػة بآليػػػات رصػػػد وا 

 حقوؽ الطفؿ والنزاع المسمح.
منظمػػػػة مجتمػػػػع مػػػػدني ممػػػػف  25 ػتنظػػػػيـ تػػػػدريب لػػػػ -

بشثف آليػات  1612يعمموف عمى قرار األمـ المتحدة 
بػػػالغ عػػػف انتياكػػػات حقػػػوؽ الطفػػػؿ والنػػػزاع  رصػػػد وا 

اتخػػػػذ مركػػػػػز الميػػػػػزاف إجػػػػراءات تمكػػػػػف مػػػػػوظفي قاعػػػػػدة  -
 بيانػػات مػػف االبػػالغ عػػف انتياكػػات قػػرار األمػػـ المتحػػدةال

 في الوقت المحدد وبشكؿ دقيؽ. 1612
تـ التخطيط لعمؿ تدريب لمنظمات المجتمع المػدني فػي  -

 .2011يناير 

                                                           
في األراضي الفمسطينية المحتمة  ة يتـ متابعتيا مف قبؿ اليونسيؼ. وتيدؼ ىذه ا ليات إلى ضماف اإلبالغ الدقيؽ عف ستة انتياكات تتعمؽ باألطفاؿ والنزاع المسمح. يوجدآليات الرصد واإلبالغ ىي آليات عالمي  31

 لرئيسي لممعمومات التي تحتاجيا المجموعة.. يتمتع مركز الميزاف بعضويتو في تمؾ المجموعة ويعتبر المصدر ا1612مجموعة عمؿ آليات قرار األمـ المتحدة 



 المسمح.    (1612

 

فػي المنػاطؽ المقيػد الوصػوؿ إلييػا. ويشػمؿ  1612تحدة بدأ مركز الميزاف بعقد اتصاالت مع اليونسكو لتنفيذ مشروع تعزيز قدرة المدارس عمى اإلبالغ عف انتياكات قرار األمـ الم
 .  2011مدرسة ولجاف مجتمعية. بدأ  تنفيذ ىذا المشروع في يناير  12ىذا المشروع العمؿ مع 

 ن األراضً فً غزة. بدأ مركز المٌزان اتصاالت مع المركز النروٌجً لالجئٌن حٌث سٌتعاون المركزان فً األبحاث والمساعدة القانونٌة لمشروع اإلسكان وقانو

الضحاٌا للمساعدة القانونٌة عبر  كما وبدأ مركز المٌزان باالتصال مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائً / برنامج مساعدات الشعب الفلسطٌنً لضمان إعطاء وصول أكبر عدد من
 اعدة القانونٌة فً مركز المٌزان وسٌدعم الوحدةوحدة المساعدة القانونٌة فً مركز المٌزان. سٌوسع هذا المشروع من نطاق عمل وحدة المس
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 وبطبيعػة الحػاؿ أحػدثت. (2011-2009) يػةسػتراتيجية الثالثمػف سػنوات الخطػة اإلي يغطييا التقرير السنة الثانية تمثؿ الفترة الت
 .المشاريع خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرلبرنامج و اممولي تغير بعض و  ،لمركز الميزاف البرنامج الرئيس عمىبعض التغييرات 

 
والوكالػة السػويدية ،  الوكالػة السويسػرية لمتنميػةعمى سبيؿ المثاؿ انضـ ثالثة مف المموليف لمبرنامج األساسػي لمركػز الميػزاف وىػـ 

. NDCكز تطػوير المنظمػات االىميػة ، ومكتب تمثيؿ ىولندا لدى السمطة الفمسطينية إلى سكرتارية مانحة جديدة يديرىا مر لمتنمية
% مػف مجمػوع األمػواؿ التػي كػاف يقػدميا 50وبمغت نسبة التمويؿ التي يقدميا مركز تطوير المنظمات األىمية إلى مركز الميػزاف 

 .في السنوات السابقة المانحوف الثالثة بشكؿ منفصؿ

 ،2010سػمطة الفمسػطينية خػالؿ العػاـ نػرويج لػدى الالػذي كػاف يصػؿ إلػى مركػز الميػزاف عبػر مكتػب تمثيػؿ ال ويؿمتتقمص الكما 
مػف ولكػف تػـ تغطيتػو  ،2010دوالر فػي العػاـ  80000والبػالغ  2009دفع مكتب تمثيؿ النرويج القسط المالي الثاني لسػنة حيث 

ي ليصػػؿ إلػػى حػػوالبالفعػػؿ األمػػواؿ التػػي يقػػدميا مكتػػب تمثيػػؿ النػػرويج مػػف حجػػـ ممػػا قمػػص  ،2010 المخصػػص لمعػػاـ تمويػػؿال
 .2010دوالر أمريكي في العاـ  155000دوالر أمريكي بداًل مف  75000

وبػالرغـ مػػف ذلػؾ حػػافظ مركػز الميػػزاف عمػػى عالقتػو مػػع كافػة شػػركائو )الرجػاء االطػػالع عمػػى ورقػة المعمومػػات العامػة الػػواردة فػػي 
 لػػدعـ البرنػػامج ؤسسػتيف مػػانحتيفمػػف مصػػغيرة ، حيػػث قػدمت مػػنح مػانحيف جديػػدوسػػعى لبنػاء عالقػػات جديػػدة مػػع بدايػة التقريػػر(، 

 .2010خالؿ ممركز ل الرئيس

زاف اإلجػراءات ، اتخػذ مركػز الميػبسػبب الظػروؼ أعػالهالتمويػؿ الػالـز لتغطيػة ميزانيػة مركػز الميػزاف فػي مواجيػة تراجػع مسػتوى و 
 الداخمية التالية:

يف جػػدد بػػداًل مػػف المػػوظفيف الػػذيف تػػـ تقمػػيص تكمفػػة المػػوارد البشػػرية فػػي مركػػز الميػػزاف وذلػػؾ عبػػر تجنػػب تعيػػيف مػػوظف -
مركػز الحػالييف بميػاـ إضػافية الطػاقـ أعضػاء خالؿ العاـ. فقد تػـ تكميػؼ األجر إجازات غير مدفوعة  بدأوااستقالوا أو 

تكميػؼ مػوظفي  كمػا تػـفوعػة. إجػازات غيػر مدبػدأوا لتغطية النشاطات التػي كػاف يقػـو بيػا المػوظفيف الػذيف اسػتقالوا أو 
لمػوظفيف مػف أمػواؿ المشػاريع. سػاىـ ارواتػب جػزء مػف  تسػديدتـ و  ،أنشطة المشاريعجزء كبير مف بتنفيذ مركز الميزاف 

 رية في الميزانية العامة لممركز.ىذا اإلجراء في تقميص تكمفة الموارد البش
. فقػػد أعطيػػت األنشػػطة التػػي تتعمػػؽ بػػالتوثيؽ والمسػػاعدة القانونيػػة عمػػى وجػػو الخصػػوص األولويػػة عمػػى تعيػػيف مػػوظفيف -

جػػػؿ تفػػػادي أي معوقػػػات تعيػػػؽ تنفيػػػذ تمػػػؾ أتمػػػؾ النشػػػاطات بالقػػػدر الممكػػػف مػػػف  اسػػػتخدمت األمػػػواؿ المتاحػػػة لتغطيػػػة
. مػػع ذلػػؾ تقمصػػت تكمفػػة تمػػؾ األنشػػطة عبػػر تكميػػؼ مػػوظفي المركػػز بأعطػػاء تػػدريبات التػػي تعتبػػر أساسػػية النشػػاطات

ر أمػواؿ المشػاريع واسػتخداميا فػي أنشػطة رفػع وزيػادة لمػدربيف وتػوفيتكمفػة اتقميص مما أدى لبصورة أكثر مف السابؽ، 
تقمصػت كػذلؾ المصػاريؼ التػي كانػت تػدفع لػبعض النشػاطات و  ي اإلنساف عبر التعمػيـ والتػدريب.الوعي بالقانوف الدول
 اإلنساف والمطبوعات والمنشورات. مف بينيا جائزة حقوؽ



اني مػف نفػػس المشػػكمة مػػف أجػؿ إيجػػاد حمػػوؿ ليػػذا تشػاور مركػػز الميػػزاف مػع منظمػػات حقػػوؽ إنسػػاف فمسػطينية ممػػف تعػػ -
 التحدي المشترؾ. 

حيػث تػـ تقمػيص التكمفػة ولكػف دوف أف تػؤثر عمػى قػدرة المركػز  2011قدـ مركز الميزاف ميزانية معدلة لممانحيف لمعاـ  -
ي لػػدعـ إلػػى تجنيػػد تمويػػؿ رئيسػػ 2011عمػػى تنفيػػذ األنشػػطة الرئيسػػية والمخرجػػات. يسػػعى مركػػز الميػػزاف خػػالؿ العػػاـ 

(. سػيتـ معالجػة الصػعوبات الماليػة وتحديػدىا 2014-2012تمويؿ البرنػامج األساسػي خػالؿ الػثالث سػنوات القادمػة )
 . 2011في التقييـ العاـ والخطة اإلستراتيجية التي ستبدأ في يونيو 

دوالر أمريكػي.  87780مف عجز مالي وصؿ إلػى  2010بالرغـ مف ىذا كمو فقد عاني مركز الميزاف مع نياية العاـ  -
 بدأ مركز الميزاف باتخاذ بعض اإلجراءات التي مف شثنيا أف تغطي ىذا العجز وىي عمى النحو التالي:

فػػي القضػػايا  فاسػتخداـ األمػػواؿ المتػػوفرة مػػف الموازنػػة التراكميػػة الغيػػر مقيػػدة والتػي تػػـ جمعيػػا مػػف بػػواقي رسػػـو المحػػامي -
. 2009و 2001لمفتػرة مػا بػيف  المػالي ؽدقمػا ىػو مشػار إليػو فػي تقػارير الؾ كمػالمرفوعة أماـ المحاكـ اإلسرائيمية وذل

 .مف العجز دوالر أمريكي 50000ما مقداره  مف المتوقع اف تغطي ىذه األمواؿ
 تقديـ طمبات لممانحيف لسد العجز المالي. -
قدمػو لممركػز خػالؿ % مػف التمويػؿ الػذي ي10الستخداـ  األىميةالسعي لمحصوؿ عمى موافقة مركز تطوير المنظمات  -

 .2010لتغطية جزء مف العجر المالي لمعاـ  2011العاـ 
 

المالية المرفقة بالتفصيؿ التدفقات المالية الخاصة بالبرنامج الرئيسي والمشاريع التػي ينفػذىا مركػز الميػزاف وكػذلؾ تقارير توضح ال
كر لمػػدعـ الػػذي تمقػػاه لتنفيػػذ برنامجػػو الرئيسػػي والمشػػاريع . وينتيػػز مركػػز الميػػزاف ىػػذه الفرصػػة لمتقػػدـ بالشػػاألخػػرى القػػوائـ الماليػػة

 .األخرى
 
 

 


