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 مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 

 
 

 :حول 5102لعام لربع األول من احصائي لاتقرير 
  برا   الوصول ةانتهاكات قوات االحتالل في المناطق المقيد
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 مقدمة
 

لدولي لحقوق تتواصل انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي المنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون ا
خالل تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتاريخ هذه العالقة يثبت  ومنظمبشكل جسيم اإلنسان، 

، كما 8491ذلك، حيث قتلت قوات االحتالل االسرائيلي اآلالف من الفلسطينيين منذ احتاللها فلسطين في العام 
تها المتكررة على دمرت اآلالف من المساكن والمصانع والمتاجر والمنشآت والمزارع والمركبات خالل اعتداءا

 . 0222الفلسطينيين منذ انطالقة االنتفاضة الفلسطينية )الثانية( في العام 
منذ األيام األولى الندالع االنتفاضة  خططتإلى أن قوات االحتالل  التي يرصدها المركز وتشير الوقائع الميدانية

الوصول على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع  دقي  تتحكم بها هي وتإلى فرض منطقة  02/4/0222في 
تلك من خالل عمليات الهدم والتدمير والتجريف المنظم للمنازل والمنشآت والمزارع التي تقع في حرم وذلك غزة، 

% من 53المنطقة الحدودية، وصواًل إلى التبني الصريح لنيتها حرمان الفلسطينيين من مساحة تمثل ما نسبته 
، من خالل إقامتها منطقة 1% من إجمالي مساحة قطاع غزة83األراضي المزروعة في قطاع غزة ومساحة 

 . أسمتها بالعازلة
على  متراً  322المنشآت والمزروعات في نطاق  إلى أن قوات االحتالل هدمت وجرفتالمعلومات كما تشير 

 . 2%23بنسبة  8222روعة في نطاق % فيما هدمت وجرفت المنشآـت واألراضي المز 822امتداد الحدود بنسبة 
هذا وتتفق المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة على أن مسافة حظر 

وال تقتصر على ما أعلنته قوات  ًا،متر  8322الوصول التي تنفذها قوات االحتالل على أرض الواقع تصل إلى 
وتفيد المعطيات الميدانية التي . فقط من الحدود اً متر  522االحتالل من أنها ستستهدف من يقترب حتى مسافة 

قوات االحتالل االسرائيلي تستهدف كل من يتحرك في المناطق الحدودية لمسافة  أن توصل إليها المركز إلى
متر( رغم اعالنها في وقت سابق أن المنطقة العازلة التي تسعى إليها  8222تصل إلى أكثر من كيلو متر )

  .3مترًا من الحدود 522 تصل إلى مسافة
حماية وضمان احترام مبادئ حقوق اإلنسان يواصل المركز نشاطه الدؤوب إلى ومن منطلق سعي مركز الميزان 

في سبيل فضح ووقف انتهاكات قوات  همةكإحدى الوسائل الم الرصد والتوثيق وبشكل منظم ومستمر في عمليات
، نضع بين أيديكم هذا التقرير ومحاسبة المجرمين 4الفلسطينيين، وعلى طريق جبر الضرر االحتالل بحق

 . ويركز التقرير علىالذي يأتي على كل االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل في المناطق الحدودية التوثيقي
 في قطاع غزة خالل قوات االحتالل في المناطق المقيدة الوصول براً  النتهاكاتاستعراض الحصيلة اإلحصائية 

 . 58/5/0283حتى  8/8/0283، الممتد من 0283العام الربع األول من 
 
 

                                                           
1

نسبة ما تمثله المنطقة مقيدة الوصول من إجمالي مساحة األراضي الزراعية وإجمالي مساحة األرض في قطاع غزة تعود لتقديرات  

 .2102وزارة الزراعة الفلسطينية في العام 
2

 (.OCHAمعلومات من مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة )  
3
 الرصد الميداني، باحثو المركز الميدانيين في قطاع غزة. 

4
كانون /ديسمبر 00 بتاريخ 01/041 القرار رقم)راجع المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن الحق في االنتصاف وجبر الضرر  

 .(2112 األول
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 انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 في قطاع غزةبراً  طق المقيد الوصول إليهاافي المن

 
 المناطقاستهداف الفلسطينيين في ، 1022العام  الربع األول من خاللقوات االحتالل اإلسرائيلي  تواصل

نيران أسلحتها تجاه  تفتحو . (المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية )المناطق المقيدة الوصول برا  
ولم تسمح المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، مستهدفة كل ما يتحرك في تلك المناطق، 

عدم الوضوح وتحديد المسافة التي يستطيع باألمر  واتسمللمزارعين بمزاولة أعمالهم في المناطق الحدودية، 
قرب  المدنيينو  فيها المزارع العمل بأمان في ظل تواصل إطالق النار من قبل االحتالل واستهدافهم للمتنزهين

أو لجامعي الحديد  لوصول بمحاذاة الحدود،، أو المتظاهرين احتجاجا  على اقامة منطقة مقيدة احدود الفصل
والبالستيك القديم "الخردة" ولجامعي الحجارة والحطب ولصائدي العصافير وللمزارعين، األمر الذي تسبب في 

 2000 -200حرمان عشرات المواطنين من االقتراب من حدود الفصل. وتتراوح مسافات االستهداف ما بين 
 تركزت تلك االعتداءات المتكررة تجاه المدنيين بشكل عام.متر تقريبا  من حدود الفصل، و 

 
 
 
 
 

 المحافظة
عدد حاالت 
 االستهداف

 عدد الجرحى عدد القتلى
 

 حاالت اعتقال
عدد 

 المعتقلون

المعتقلون 
األطفال 

 منهم

 1 1 1 3 1 02 شمال غزة

 1 1 1 1 1 1 غزة

 2 01 1 0 1 2 دير البلح

 1 1 1 2 1 4 خانيونس

 2 2 2 1 1 1 رفح

 7 21 9 9 0 12 المجموع
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 1102العام الربع األول من احملافظة خالل سب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب حاالت االستهداف

 

 

 

 

 1021خالل الربع األول من العام  سب الئةة املستهدفةحبالضحايا يف املناطق املقيدة الوصول براً جدول يوضح عدد 

 الفئة المستهدفة
 األطفال منهم عدد الجرحى األطفال منهم عدد القتلى حاالتالعدد 

 المواطنون والمتنزهون
4 0 0 6 0 

 العاملون في حقل الزراعة
31 0 0 1 0 

 العمال 
0 0 0 0 0 

 المسيرات التضامنية
2 0 0 2 0 

 

 

 

 شمال غزة
71% 

 غزة
0% 

 دير البلح
10% 

 خانيونس
19% 

 رفح
0% 
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 1021خالل الربع األول من العام  الئةة املستهدفةسب حبيف املناطق املقيدة الوصول براً  شكل يوضح نسب األحداث

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 المواطنون والمتنزهون
21% 

العاملون في حقل 
 الزراعة

68% 

 العمال 
0% 

 المسيرات التضامنية
11% 
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 الخاتمة
 

 
يعيشها السكان  التي المعاناة المناطق المقيدة الوصول برًا مدى حول التقرير وردهاي التي المعلومات توضح

 . كماالطيورالمدنيين والمتنزهين والمزارعين وجامعي الحجارة والحطب والحديد والبالستيك الخردة وصائدي 
 وأراضيهم المناطق، هذه السكان المدنيين في بحق االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل حجم توضح

 االنتهاكات مستوى  إلى تصل والتي تطالها، قصف أو توغل عملية كل مع يترافقاألمر الذي  وممتلكاتهم
الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين  فجني اتفاقية والسيما اإلنساني، الدولي القانون  قواعدل المنظمةو  الجسيمة

 تعريض للمدنيين، وتحظر خاصة حماية التي توفر، 8494آب/أغسطس 80في وقت الحرب المؤرخة في 
 .ديارهمقسريًا عن  تهجيرهم أو ،ترهيبهم أو للخطر، حياتهم

 

 العدوان اإلسرائيلي وتصاعد استمرار إلى أدت التي الرئيسة العوامل أحد أن اإلنسان لحقوق  الميزان مركز ويرى 
 وفي بشكل عام، غزة قطاع في المحتلة الفلسطينية األراضي في وممتلكاتهم السكان بحق المرتكبة والجرائم
 الدول األطراف السيما الدولي، للمجتمع الفاعل الدور غياب هو الخصوص، وجه على الحدودية المناطق
 لقواعد القانون  االحتالل قوات انتهاكات وقفل بالتحرك بواجبها القيام في الرابعة، جنيف اتفاقية على الموقعة
الدولي  القانون  يفرضها التي التزاماتها باحترام ملزمة دولة االحتالل أن على المركز ويؤكد .اإلنساني الدولي

 .احتالل عليها كقوة
 المتاخمة للحدود وأراضيهم منازلهم من رواهج   الذي الفلسطينيين بمئات الميزان يذكر فإن مركز السياق، هذا وفي
 أمنيـة، الحـدودي بـذرائع الشـريط توسـيع لصـالح بـاألرض وسـويت هـدمت التـي المنـازل ومئات االحتالل، دولة مع

 ذاتها، للدواعي جرفت التي الزراعية الدونمات وآالف
 

، وحرمان الفلسطيني يشدد الميزان على أن استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزةو 
االحتالل على التحلل من التزاماتها  سلطات، يعبر عن إصرار من مصادر رزقهم ومن حريتهم في التنقل والحركة

في يحذر من نجاح قوات االحتالل و  .قوق اإلنسانالقانونية بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لح
على األوضاع اإلنسانية لسكان تلك التي ستحدثها كارثية الثار ، بسبب اآلمحاولة فرض منطقة أمنية عازلة

 جمع الحجارة والحصى والحديد والبالستيكوالعاملين في حقل الزراعة أو  الزراعية المناطق أو مالك األراضي
فيها ومستويات معيشتهم، كما له بالغ األثر على السلة الغذائية لقطاع غزة وقدرته على تأمين حاجاته الغذائية 

 .من الخضروات
الدولية للمدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، الميزان المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير الحماية ويدعو 

كما يعيد التأكيد على أن مواصلة قوات االحتالل لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة، 
 ووضح حد إلفالت مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.

 
 انتهى


