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 مقدمة

 ي البحر  بموجبه النشاطوتستهدف على قطاع غزة،  بحري ال هاحصار  فرضسرائيلي تواصل قوات االحتالل اإل

بما يخالف قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي بشكل خاص،  الصيادينفئة و  بشكل عام الفلسطيني

 لحقوق االنسان. 

المناطق التي تضييق مساحات لصنوف من المعاناة تشمل الحصار البحري جراء الصيادون الفلسطينيون  يتعرضو 

ن و ن الفلسطينيو الصيادنع حيث م  ، 2000كتوبر من العام أالتاسع من  منذ ممارسة أنشطتهم البحريةيسمح لهم فيها ب

الموقعة بين منظمة التحرير  1المتاحة للفلسطينيين وفقا  التفاقات أوسلو -ميال  بحريا   (20)من الوصول إلى مسافة 

ستة تقّدر ب مساحة صيد يهمفرضت قوات االحتالل علوعوضا  عن ذلك  -1993عام الفلسطينية ودولة االحتالل 

ووفقا  لشهادات الصيادين فإن مسافة الستة  بحرية فقط. إلى ثالثة أميال لت في بعض األوقاتصو و  ،بحرية أميال

، محدودفيها األسماك إال بشكل  هي عبارة عن مناطق بحرية رملية ال تتوفر المعمول بها في لعض األحيان،أميال 

 12ال تقل عن  اتمساف أبعد من األميال الستة عند عمقفي  األسماك في المناطق الصخرية بينما تتواجد هذه

 .ا  تقريبا  ميال  بحري

ها اتفاقية % من المساحة التي تقرّ 85 في مناطق تقدر نسبتها بحواليالعمل الصيادين  على قوات االحتالل وتحظر

القتلى  توقعو والمباشر تجاه الصيادين إطالق النار المتكرر ك إلى ذلقوات االحتالل وتتعدى ومالحقها،  أوسلو

من شأنها أن التي ساليب أعنف األستخدم تكذلك  ،وتالحقهم في عرض البحر همتعتقل، و همفي صفوفوالجرحى 

جبارهم على خلع مالبسهم والسبكتوجيه االهانات اللفظية والجسدية و  -كرامتهم اإلنسانيةمن  تحطّ  احة في عرض ا 

باإلضافة إلى تخريب معدات الصيد وممتلكاتهم واالستيالء على قواربهم، وفي بعض األحيان  -البحر أثناء اعتقالهم

، وفي كثير جزئي بشكل هاما يؤدي إلى إغراقالصيد خراطيم المياه تجاه مراكب  سرائيليةالحربية اإلالزوارق  تفتح

 .العمل فيها المسموحالصيد  مساحةمن األحيان ترتكب هذه االنتهاكات داخل 

والتي تحتاج إلى مساعدات الصيادين الفلسطينيين ليصبحوا من بين الفئات األشد فقرا ، بتدفع هذه االنتهاكات و 

على  قدهم سبل العيش التي تعينهمويف ،ألسرهمو  لهم بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة األمر الذي يمّس ، مستمرة إغاثية

                                                           
 . 1993راجع نصوص اتفاقية أوسلو ومالحقها الموقعة عام  1
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والشباك  مهنة الصيد كصانعي القواربفي العاملين االنتهاكات  بموجب استمراريتضرر و هذا ، حياتهم اليومية

 .جراء تلك االنتهاكات تهم الغذائيةتتأثر سلّ  ذينالالمستهلكين قطاع  كذلكوعمال الصيانة وتجار األسماك،  والمعدات

واحترام قواعد نسان وحماية حقوق اإل تعزيزعلى نسان الميزان لحقوق اإلمركز هذا التقرير في سياق عمل يأتي 

جبر ، على طريق أو الحّد منها ا والعمل على وقفهاوكشفه ورصد االنتهاكات وتوثيقهانساني، القانون الدولي اإل

 ومحاسبة المجرمين. 1الضرر

ولي لحقوق دالقانون ال انتهاكات قواعدمجمل المناطق مقيدة الوصول بحرا ، و التقرير بشكل موجز تعريف ستعرض ي

 ايصف خاللهالتقرير  ايبدأ به توطئة من خاللوذلك القانون الدولي اإلنساني التي ترتكبها قوات االحتالل و  اإلنسان

النتهاكات يرصد التقرير مجمل او  .هاالسياق التاريخي والحدود الجغرافية للمنطقة وموقف القانون الدولي اإلنساني من

حر، والتي أعلنتها قوات االحتالل كمنطقة عرض البفي  المنطقة مقيدة الوصول في ينالتي يتعرض لها الصياد

ما  باألرقام ، مدعّ 2017الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو للعام  خالل، مسموح الصيد فيها

قواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ ل توضح انتهاكات قوات االحتاللالتي  االحصائيات يسردو ، واإلحصائيات

األمر الذي وقتلهم وجرحهم واعتقالهم، ، محددة، وال سيما حصر الصيد في مسافة بحق الصيادين حقوق اإلنسان

 .يأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة

 

 

  

                                                           
 .(2005 كانون األول/ديسمبر 16 بتاريخ 60/147 القرار رقم)راجع المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن الحق في االنتصاف وجبر الضرر  1
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 قطاع غزة

 المعيشة( )الموقع والسكان وظروف

 الموقع وأهميته: 

تعّد محافظات قطاع غزة جزءا  مهما  من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، وتقع على 

بعرض يتراوح ما بين  كم، ومن الشرق إلى الغرب 45مستطيل طويل وضيق يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 

( كيلو متر في القسم الشمالي، في 5.7، ويبلغ عرضه )2كلم 536 بكلم، وبمساحة إجمالية تقدر  11كلم إلى  6

 ( كيلومتر في الجزء الجنوبي. 12حين يصل إلى قرابة )

قطاع  ويحدّ  ورفح، ،خان يونس ،دير البلح، غزة ،شمال غزة :هي 1وتتكون محافظات غزة من خمس محافظات

فقد  ،من الشرق والشمال، ومصر جنوبا ، لذا 1948ط غربا ، واألراضي المحتلة عام المتوس األبيض البحر غزة

القادمة من جزيرة العرب  قطاع غزة موقعا  جغرافيا  هاما  على مر التاريخ، إذ يشرف على طرق القوافل التجارية احتل

 .والربط بين الحضارات المختلفة ويشكل نقطة اللقاء ،والمتجهة إلى بالد الشام ومصر

 السكان: 

نتائج التعداد العام للسيكان والمسياكن والمنشي ت  المسيتندة إلىهاز المركزي لإلحصياء الفلسيطيني الج تشيير تقديرات

مليون نسييييييمة، منهم  4.95حوالي يبلغ  في فلسييييييطين 2017عام  عدد السييييييكان المقدر منتصييييييفإلى أن ، 2007

مليون نسييييييييييمة،  1.94ر عدد سييييييييييكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي قدّ و   مليون أنثى. 2.43مليون ذكر و 2.52

 . 2ألف أنثى 956ألف ذكر  988منهم 

غزة بشييييييكل خاص، إذ بلغت الكثافة السييييييكانية السييييييكانية في فلسييييييطين مرتفعة بشييييييكل عام وفي قطاع  تعّد الكثافةو 

 5,324 في الضيييفة الغربية مقابل 2 كم/فردا   532في فلسيييطين، بواقع  2 كم/فردا   823نحو  2017المقدرة لعام 

 .3 ةقطاع غز  في 2كم /فردا  

                                                           
 وفقاً للتقسيمات اإلدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.  1

الرابط:  اليوم العالمي للسكان،بمناسبة  ،بيان صحفي ،إلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي ل 2
http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging ، 11/7/2017بتاريخ صدر 

 المصدر السابق نفسه. 3

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging
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  ظروف المعيشة:

يعاني السيييييييكان الفلسيييييييطينيون في األراضيييييييي الفلسيييييييطينية المحتلة من تدهور كبير في مسيييييييتويات المعيشييييييية، جراء 

انتفاضة األقصى والسيما المنش ت  منذاستهداف قوات االحتالل المنظم للمنش ت المدنية الفلسطينية بشكل واسع 

 االقتصادية، الصناعية والتجارية والزراعية، التي تعرضت للقصف والتدمير والتجريف. 

إلى أن أدى تدمير المنشييييييي ت الصيييييييناعية والتجارية وتجريف األراضيييييييي الزراعية، وفرض اإلغالق المشيييييييدد،  وكان

تفاع معدالت البطالة والفقر في األراضيييييييي الفلسيييييييطينية. ار ، و فقدان اآلالف من العمال الفلسيييييييطينيين لفرص عملهم

وهو األمر الذي يطال قطاع الصييييييد البحري، فانتهاكات قوات االحتالل المتواصيييييلة بحق الصييييييادين الفلسيييييطينيين 

 ون يعان واصلوا العمل في المهنةمن أما ، العاطلين عن العمل صفوفجعل الكثير منهم يعتزل المهنة وينضم إلى 

من تقليص المسييييياحة التي يسيييييمح بها  ون ، كما يعانيعرض حياتهم للخطر الشيييييديدهداف المباشييييير الذي من االسيييييت

  .1االحتالل للصيد، وارتفاع أسعار المحروقات التي تحرك قوارب الصيد، مما يدخله تحت خط الفقر رغم عمله

% في 17.8، بواقع 2011% خالل عام 25,8 ر معدل الفقر بين السيييييييكان وفقا ألنماط االسيييييييتهالك الحقيقيةويقدّ 

% من األفراد في فلسيييييييطين يعانون من الفقر 12.9كما تبين أن حوالي  غزة.% في قطاع 38.8الضيييييييفة الغربية و

% في قطاع غزة. هذا مع العلم أن خط الفقر لألسرة المرجعية قد 21.1% في الضفة الغربية و7.8بواقع  المدقع،

 .2شيكل 1,832لفقر المدقع قد بلغ شيكل اسرائيلي وخط ا 2,293بلغ 

                                                           
ويضم التعريف مالمح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة االحتياجات  :1997وفقا ً للمفهوم الوطني للفقر والذي يستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام  1

 .األساسية ألسرة تتألف من خمس أفراد )بالغين اثنين وثالثة أطفال(، هذا وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً ألنماط االستهالك الحقيقية لألسر
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مرجع سابق. 2
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 توطئة

أول وثيقة تضيييييع قيودا  سيييييرائيلي اإل دولة االحتاللظمة التحرير الفلسيييييطينية و الموقعة بين من شيييييكلت اتفاقية أوسيييييلو

على حرية حركة الصيييييادين في عرض البحر ووضييييعت حدودا  ال يسييييمح للصيييييادين بتجاوزها. وبالرغم من موقف 

مركز الميزان الرافض ألن تكون اتفاقية أوسييييلو مرجعا  صييييالحا  لتنظيم العالقة بين السييييكان المدنيين في األراضييييي 

صيييير  اره على أن قواعد القانون الدولي اإلنسيييياني والقانون الدولي لحقوق الفلسييييطينية المحتلة وسييييلطات االحتالل، وا 

من خالل هذا  يظهر مركز الميزاناإلنسييييان هما المرجعان الرئيسييييان لتنظيم العالقة بين القوات المحتلة والسييييكان. 

ي وقعتها وليس فقط عدم احترام سييييلطات االحتالل لالتفاقيات الثنائية الت تبيانل ،ما ورد في اتفاقية أوسييييلوالتقرير، 

 عدم احترامها لقواعد القانون الدولي اإلنساني.

 : 1اتفاقية أوسلو ومالحقها وتنظيم مهنة الصيد

 ( ميال  20)وهو لصيييادين الفلسييطينيين بالوصييول إليه لحددت االتفاقيات الفلسييطينية اإلسييرائيلية أقصييى حد يسييمح 

وشيييمال  المناطق المحظور الوصيييول إليها وتقع في جنوبمن شييياطل البحر باتجاه الغرب، باسيييتثناء بعض 2ابحري  

    قطاع غزة.

والجدير ذكره أن قوات االحتالل اقتطعت مساحات أخرى، أضيفت للمناطق المحظورة، باقتطاعها بشكل مستقيم، 

األمر الذي يجعل المساحة تضيق أكثر، خاصة وأن الشاطل الفلسطيني يميل بشكل حاد على طول حدود القطاع، 

' من اتفاقية اوسلو والتي تنص على أن حساب المساحة يتم بشكل 11ما يعد مخالفة  صريحة  لما ورد في المادة '

مائل، حتى يحقق الفائدة المادية والمعنوية 

، هذا وقّسمت 3للصيادين الفلسطينيين

االتفاقية مناطق النشاط البحري على النحو 

 اآلتي:

                                                           
 .102، القاهرة، دار الطيف للمطبوعات، ص1994مايو/ أيار  4طاع غزة، اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا ومالحقها ،ما يتعلق بشواطئ ق   1

 متر. 1609، في حين يساوي الميل البري 1852المعروف أن الميل البحري يساوي  2
 ، لمزيد من المعلومات اضغط الرابط:2005معهد األبحاث التطبيقية، القدس، أغسطس  3

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=650 . 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=650
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أوسلو ومالحقها البحر أمام شاطل غزة إلى ثالثة مناطق نشاط بحري وأطلق  قسمت اتفاقية مناطق النشاط البحري:

ويمكن وصف هذه المناطق وفقا  لما ورد في االتفاقيات على النحو  K,L,M مناطق،عليها أحرف كرموز وهي 

 اآلتي:

 :Kو Mمنطقتا  (1

لى  بحري  تمتد إلى عشرين ميال   Kمنطقة  • ا في البحر من الشاطل في الجزء الشمالي من بحر غزة وا 

 تجاه الجنوب.اتساعا  في اميل بحري  1.5

لى ل في الجزء الجنوبي من بحر غزة و ا في البحر من الشاطبحري   تمتد إلى عشرين ميال   Mمنطقة  • ا 

 " اتساعا  من المياه المصرية.1ميل بحري واحد "

منطقتين مغلقتين، وتكون المالحة فيهما مقصورة  Kو Mمنطقتا  طبقا  للشروط في هذه الفقرة تكون  •

 على نشاط البحرية اإلسرائيلية.

 :Lالمنطقة  (2

وتمتد عشرين ميال بحريا  في  Kومن الشمال بالمنطقة  Mمحددة من الجنوب بالمنطقة  Lالمنطقة  •

 البحر من الشاطل.

 االقتصادية حسب البنود التالية:الترفيهية و  والنشاطاتستكون مفتوحة للصيد  Lالمنطقة  •

إلى البحر المفتوح ويمكن أن تصل محركاتها إلى حدود  Lقوارب الصيد لن تخرج من المنطقة  .1

عقدة للمحركات  15حصان إذا كانت فوق سطح القارب وتصل إلى سرعة أقصاها  25قوة 

 .الداخلية، ولن تحمل القوارب أسلحة أو ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات

قوارب الترفيه يصرح لها باإلبحار إلى مسافة ثالثة أميال بحرية من الشاطل ما لم تحصل في  .2

أدناه، وقد  3حاالت خاصة على موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري المشار إليه في الفقرة 
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حصان ولن تدخل أو تعمل أي من الدراجات  10تصل محركات القوارب البحرية إلى قوة 

  .L ات المحركات أو النفاثات المائية في المنطقةالبحرية ذ

ميال بحريا  من الشاطل إال فيما  12لن تقترب أكثر من  Lالسفن األجنبية التي تدخل المنطقة  .3

 أدناه.  4يتعلق بالنشاطات التي تغطيها الفقرة 

 : القواعد العامة للنشاط البحري

 بحر، وتحدد النشاط البحري على النحو اآلتي:حددت االتفاقية قواعد عامة تنظم الحركة في عرض ال

يحملون تراخيص صادرة عن  Lقوارب الصيد وقوارب الترفيه المذكورة أنفا  وقباطنتها المبحرين في المنطقة  -1

 السلطة الفلسطينية، يتم التنسيق بشأن نموذجها ومواصفاتها من خالل اللجنة األمنية المشتركة.

السلطة الفلسطينية، وستبلغ السلطات اإلسرائيلية من خالل اللجنة األمنية للقوارب عالمات تعريف تحددها   -2

 المشتركة بعالمات التعريف هذه.

يحملون تراخيص وتصاريح  Lالمقيمون في المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة الذين يصيدون في المنطقة  -3

 سفن إسرائيلية.

شاط البحري الثالث يمكن لسفن البحرية اإلسرائيلية كجزء من مسئولية إسرائيل عن األمن داخل مناطق الن -4

اإلبحار في هذه المناطق عند الضرورة وبدون حدود، ويمكنها اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد السفن المشتبه 

البضائع أو ألي نشاط أخر غير طات إرهابية أو لتهريب األسلحة والذخائر أو المخدرات و في استعمالها لنشا

الشرطة الفلسطينية بمثل هذه األعمال ويتم تنسيق اإلجراءات المتبعة من خالل مركز التنسيق قانوني، وتبلغ 

 والتعاون البحري.

، ولم يتمكن الصيادون الفلسطينيون من الوصول 9/10/2000تاريخ  وقد بدأ الحصار البحري على قطاع غزة منذ

( ميال  بحريا  12بل تراجعت إلى ) 1993قات أوسلو لعام ميال  بحريا  المتاحة للفلسطينيين وفقا  التفا 20إلى مسافة 

ومن ثم قلصت المساحة إلى ستة أميال عن طريق وضعها لعالمات حديدية صفراء اللون في عرض البحر كحدود 

بحرية يمنع على الصيادين تجاوزها والتي تسمى بالفناطيس، وصوال  إلى ثالثة أميال توسع لتصل إلى ستة أميال 

، وتعاود قوات االحتالل تقليصها وفقا  لمزاجها. بينما تواصل تلك القوات اعتداءاتها بشكل متنوع وشبه بحرية فقط
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صابتهم، و  الصيادين يومي كإطالق النار مما يؤدي إلى قتل وتستولي على قواربهم وتخّرب معدات الصيد  هملاعتقا وا 

 .1الخاصة بهم، وذلك حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير

( من العهد 1المادة )( من 2مع الفقرة )ئيلية بحق الصيادين الفلسطينيين ذا وتتنافى جميع الممارسات اإلسراه

، 1966للعام  والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما التي تنص على أن" لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخ

إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون 

 .2الدولي وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"

الفقرة سيما  للعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي تنص هذا وتشكل تلك الممارسات انتهاكا  ج

" تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي  ه:ه على أنالجزء الثالث في ( من6المادة )( من 1)

ة، وتقوم باتخاذ تدابير يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحري

 مناسبة لهذا الحق". 

التي تنص لحقوق االنسان، من اإلعالن العالمي ( 23)المادة ( من 1الفقرة )وتتناقض الممارسات اإلسرائيلية مع 

 .3"لكل شخص حق العمل، وفي اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالةعلى أن: "

( 6االحتالل اإلسرائيلي من خالل اعتداءاتها واستهدافها للصيادين الفلسطينيين بشكل واضح، المادة )وتنتهك قوات 

تنص على أن "الحق في الحياة حق  من الجزء الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي

( 12" كذلك المادة )4 .أحد من حياته تعسفا  الزم لكل انسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وال يجوز حرمان م

  منه، والتي تنص على أن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه..".

                                                           
 معلومات تحصل عليها باحثو المركز من الصيادين في الميدان ومن نقابة الصيادين. 1
ية واالجتماعية والثقافية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاد 2

 (.27)وفقاً ألحكام المادة  1976كانون الثاني/يناير  3، وبدأ بالنفاذ بتاريخ 1966كانون األول/ ديسمبر  16( في 21-ألف د 2200)
( المؤرخ في العاشر من كانون 3-ألف د 217حقوق االنسان، وثيقة دولية، اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )االعالن العالمي ل 3

 .1948األول/ ديسمبر 
-ألف د 2200قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب 4

 (.49)وفقاً ألحكام المادة  1976آذار/مارس  23، وبدأ بالنفاذ بتاريخ 1966كانون األول/ ديسمبر  16( في 21



11 
 

( منها 52كما تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وقت الحرب والتي تنص في المادة رقم )

التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل، أو تقيد إمكانيات على: "... حظر جميع 

( من االتفاقية العقوبات الجماعية 33المييادة )كما حظرت .  1عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة االحتالل"

محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا .  والسلب وجميع تدابير االقتصاص، حيث أكدت على "ال يجوز معاقبة أي شخص

تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص  .السلب محظور .تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب

 .المحميين وممتلكاتهم"

                                                           
 .1949س آب/أغسط12بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  القانون الدولي االنساني، اتفاقية جنيف الرابعة 1
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في المنطقة المقيدة  بحق الصيادين الفلسطينيين انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي

 بحرا  الوصول 

، 2017العام األول من  النصف خالل الفلسطينيين، الصيادين بحق اإلسرائيلي تستمر اعتداءات قوات االحتالل

 فرض تلك القوات تواصلحيث ، (2017يونيو/  شهر يناير وحتى نهايةشهر من بداية الممتدة أي خالل الفترة )

مع وجود ميل واحد يمنع فيه النشاط البحري  بحرية، أميال تسعةثالثة إلى بين ما يتراوح  نطاق ضمن صيد منطقة

 من الصيادين يحرم ما ،الشمالية المائية الحدود بموازاة ونصف وميللقطاع غزة  الحدود المائية الجنوبيةبموازاة 

 تصيبهم أو فتقتلهم تجاههم النار حيث تطلق .األسماكمختلفة من فر فيها أنواع االتي تتو  الصيد ألماكن الوصول

 قواربهم، على وتستولي اعتقالهم قبلفي المياه  والسباحة مالبسهم خلع على وتجبرهم قواربهم، محركات تتلف أو

 وتخالف اعتقالهم، أثناء المخابرات مع للعمل وابتزازهم مساومتهم قضايا على عالوة   وشباكهم، معداتهم وتخرب

 من مختلفة أشكال وترتكب غزة، قطاع في باالحتالل قائمة كقوة القانونية التزاماتها الممارسات بهذه االحتالل قوات

 بحقهم. االنتهاكات

انتهاك بحق ( 91) وقوع :اإلنسان لحقوق  الميزان مركز ووثق رصد 2017العام األول من  النصفوخالل 

 دولة داخل إلى هميادواقت آخرين،( 20) واعتقال ،صيادين( 7) جرح( صيادا ، و 2قتل ) خاللها تم لصيادين،ا

 كالشباك لصيدل معداتقوارب و  بتوخرّ  ،صيد اربو ق( 7) على االعتداءات هذه خالل استولت أنها كما، االحتالل

 .1( حاالت4في ) الصيد بقوارب الخاصة اإلنارة وكشافات

 20172العام  األول من النصف خالل ومعداتهم الصيادين بحق اعتداءات قوات االحتالل يوضح جدول

                                                           
 .2017الحوادث تعرض من واقع رصد وتوثيق باحثي مركز الميزان لحقوق االنسان، في قطاع غزة،  1
 .2017في قطاع غزة، ق االنسان األرقام الواردة في التقرير مأخوذة من قاعدة البيانات الخاصة بمركز الميزان لحقو 2

 2017من العام  النصف األولالصيادين خالل  عدد انتهاكات 91

 نوع االنتهاك

 عدد الحاالت التي تم اعتقال صيادين 7 عدد المعتقلين 20

 نار إطالقعدد الحاالت التي تم فيها  91 اإلصابات 7
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 وفيما يلي استعراض ألبرز األحداث التي وقعت في تلك الفترة:

 : الصيادين تجاه النار إطالق حاالت
 في الفلسطينيين الصيادين تجاه يومي شبهممنهج و  بشكل النار إطالق عمليات اإلسرائيلية الحربية الزوارق  واصلت

بشكل  الصيادين تعطيل عمل إلى دىأاألمر الذي  ،فترة التقرير خالل المائية، الفصل حدود قرب أو البحر عرض

 .نار إطالق حادثة (91) وقوع لجّ  س   حيث ،كبير

 2017الصيادين بحسب المحافظة خالل النصف األول من العام  النار على قحاالت إطال عدد يوضح جدول

 المحافظة الحوادثعدد  القتلى الجرحى

 شمال غزة 66 2 6

 غزة 11 0 1

 البلحدير  1 0 0

 خان يونس 8 0 0

 رفح 5 0 0

 المجموع 91 2 7

 

 القتلى 2

 عدد حاالت استيالء على قوارب ومعدات 7 عدد القوارب 7

 تخريب أدوات صيد عدد الحاالت 4
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2017األول من العام  النصف الصيادين بحسب المحافظة خالل النار على قنسب حاالت إطال يوضح شكل

 

 :الصيادينقتل وجرح 
الفصل في عرض البحر أو قرب حدود استهداف الصيادين الفلسطينيين عمليات بالزوارق الحربية اإلسرائيلية  ستمرت

وتسببت تلك االعتداءات  .ترة التقريرف، خالل ، وقتلهم وجرحهم والتسبب في ايقاع األذى بهم، بشكل متعمدالمائية

  .ينصياد( 7) صابةإفي 

2017األول من العام  النصفالصيادين بحسب المحافظة خالل  نسبة الجرحى يوضح شكل

 

شمال غزة
86%

غزة
14%

دير البلح
0%

خان يونس
0%

رفح
0%
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 وكانت أبرز األحداث كاآلتي:

، جثة الصياد محمد 15/5/2017من مساء يوم االثنين الموافق  14:00سلّمت قوات االحتالل عند حوالي الساعة 

عاما ( إلى ذويه في معبر بيت حانون "إيرز" شمال مدينة بيت حانون في محافظة شمال 25ماجد فضل بكر )

أن بكر استشهد في مستشفى "برزاليت" في مدينة بئر السبع، متأثرا  بجراحه التي وتفيد التحقيقات الميدانية غزة. 

أصيب بها خالل إطالق زوارق االحتالل نيران رشاشاتها على مراكب الصيادين الفلسطينيين عند حوالي الساعة 

ر بيت ميل( من شاطل بح 2.5)على بعد حوالي من صباح اليوم نفسه، قرب حدود الفصل الشمالية،  8:30

مع ثالثة صيادين  بكر يستقلهحيث أصابت نيران الزوارق االسرائيلية المركب )حسكة بمحرك( الذي كان  الهيا،

آخرين، بستة طلقات في المحرك ما تسبب في تعطله عن العمل، ثم حاصرته وقامت باعتقال بكر، فيما أصيب 

في ظهره والثاني في كعب قدمه اليسرى، فيما عاما (، بعيارين مطاطيين األول 32الصياد فادي ماجد فضل بكر)

تركت اآلخرين على متن المركب، وجميعهم من سكان مخيم الشاطل في مدينة غزة. من جهتها ذكرت المصادر 

 الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن العيار دخل من ظهر الشهيد بكر وخرج من صدره. 

، 4/1/2017من مساء يوم األربعاء الموافق  21:00والي الساعة صدم زورق حربي تابع لقوات االحتالل، عند ح

مركب ا فلسطينيا  )النش إضاءة( يعود للصياد رشاد الهسي، وكان على متنه الصياد محمد أحمد "محمد جميل" 

. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الصياد في عرض بحر بلدة بيت الهيا في محافظة شمال غزةعاما( 33الهسي )

أميال من  5كان يتواجد على متن مركب اإلضاءة رفقة مركبين آخرين يقومان بأعمال الصيد، على بعد  الهسي

شاطل بحر بيت الهيا شمال غزة، حيث صدم زورق االحتالل المركب بشكل مباشر وقام بتحطيمه واغراقه، هذا 

من جانبها أعلنت  أعمال الصيد.األمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال وفقدت آثار الصياد، 

 عائلة الهسي عن وفاة الصياد محمد الهسي بعد مرور ثالثة أيام على فقدانه في البحر.

، 17/1/2017من يوم الثالثاء الموافق  11:30فتحت زوارق االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

عرض بحر منطقة السودانية غرب محافظة شمال غزة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل أطلقت النار تجاه مركب من نوع )حسكة ماتور(،  وأصابت صيادا .

عاما (، وهما من سكان مخيم الشاطل 22تعود ملكيته للصياد عمران أبو ريالة، ويستقله الصياد خالد خالد أبو ريالة)
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أميال( من شاطل بحر منطقة السودانية، حيث أصيب أبو ريالة  3ة، أثناء تواجد المركب على بعد حوالي )بغز 

بثالثة أعيرة مطاطية في يده اليمنى، هذا وقامت زوارق االحتالل بتمزيق شباك صيد عدد آخر من الصيادين، وهو 

 د.األمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمال الصي

، 8/5/2017من مساء يوم االثنين الموافق  20:00صدم زورق حربي تابع لقوات االحتالل، عند حوالي الساعة 

. وتفيد في عرض بحر مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزةكان على متنه ثالثة صيادين و  مركب ا فلسطينيا ،

عاما (، ومحمد زاهر  36عاما ( ورامي البردويل ) 20التحقيقات الميدانية أن الصيادين محمد ماجد محمد أبو ريالة)

 3عاما ( كانوا يستقلون مركبا  فلسطينيا  )حسكة بمحرك( ويقومون بأعمال الصيد، على بعد حوالي 21ابو زيادة )

ال غزة، حيث فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها على أميال من شاطل بحر بيت الهيا غرب محافظة شم

مراكب الصيادين، وصدم زورق مطاطي يتبع لهذه القوات، المركب بشكل مباشر وقام بتحطيم جزء منه، أصيب 

أبو ريالة بكسر في يده اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العالج، هذا ووصفت  خاللها

 الطبية إصابته بالطفيفة.المصادر 

من مساء يوم  15:00عند حوالي الساعة  عاما (23محمد ماجد محمد أبو ريالة ) المصاب وأفاد

ن رامي ي، ذهبت إلى ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، برفقة الصياد2017|5|8االثنين الموافق 

االبحار في رحلة صيد  عاما ، وذلك بغرض 21عاما  ومحمد زاهر أبو زيادة  36مصباح البردويل 

ثم  ...تور احسكة م عند وصولنا قمنا بتجهيز قارب صيد من نوع ..أسماك في عرض البحر.

نطقة مو ثالثة أميال بحرية مقابل شاطل أبحرنا غربا  واتجهنا شماال  حتى وصلنا إلى عمق نح

الغزل في مياه الواحة الواقعة شمال غرب بلدة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ألقينا شباك 

 ،البحر وشرعنا في صيد األسماك في المنطقة المسموح الصيد فيها وسط أجواء هادئة في المنطقة

 ... مساء   19:45حسكات لزمالئنا الصيادين. وعند حوالي الساعة  5 بما يقار وكان بالقرب منا 

إطالق شاهدت زورق حربي كبير من نوع طراد يتقدم نحونا من جهة الغرب ثم سمعت صوت 

فأسرعت في إخراج شباك الغزل من المياه. وعندها رأيت زورقان مطاطيان صغيران يتقدمان  ...نار

وبينما كنت أرفع شباك الغزل  حولنا،نحونا بسرعة فائقة من جهة الشمال وسط إطالق نار كثيف 

عندها وقعت على أرض  قوة،من المياه هاجمنا زورق مطاطي بشكل مفاجل وصدم حسكتنا بكل 
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وقد  ،الشاطل الحسكة وشعرت بألم في يدي اليسر، أمسك رامي بالمقود وتحرك باتجاه الشرق نحو

الميناء توجهت إلى مستشفى الشفاء لتلقي العالج، حيث  ىوبعد وصولنا إل ...الهرب.  تمكنا من

وقد فقدنا  ،يرة خفيفةأبلغني األطباء بأنني مصاب برضوض في اليد اليسرى وقاموا بوضع جب... 

 . "شباك الغزل جراء مهاجمة الزورق لنا والذي يقدر ثمنه بنحو عشرة آالف شيكل

  في عرض البحر: اعتقال الصيادين

تواصل الزوارق الحربية اإلسرائيلية عمليات إطالق النار واستهداف الصيادين الفلسطينيين واعتقالهم في عرض 

 عتقالهم واحتجازهما ، ومن ثّم الحربية نحو الزوارق  البحر مياهفي البسهم والسباحة جبارهم على خلع مإتقوم بالبحر، و 

تصل في بعض األحيان لسنوات عدة، تقوم خاللها قوات االحتالل بإهانتهم والحط من كرامتهم  ،لفترات مختلفة

، من صيادا   (20اعتقال، اعتقل خاللها ) ت( حاال7وقوع ) فترة التقرير،خالل  الميزان مركز وقد سجل. االنسانية

 .( طفال  2بينهم )

 2017لعام األول من ا النصفخالل بحسب المحافظة  الصيادين اعتقال حاالت عدد يوضح جدول

 المحافظة الحوادثعدد  المعتقلون  األطفال منهم المفرج عنهم ما يزال معتقالً 

 شمال غزة 6 18 2 18 0

 غزة 1 2 0 1 1

 دير البلح 0 0 0 0 0

 خان يونس 0 0 0 0 0

 رفح 0 0 0 0 0

 المجموع 7 20 2 18 1

 

 2017األول من العام النصف خالل بحسب المحافظة  الصيادين نسب المعتقلين يوضح شكل
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 وكانت أبرز األحداث كاآلتي:

من صباح يوم الثالثاء الموافق  7:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة 21/2/2017

وتفيد التحقيقات الميدانية أن بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت خمسة من الصيادين، وأصابت أحدهم. 

كب )حسكة ماتور( يستقله خمسة من الصيادين، أثناء تواجده على بعد حوالي زوارق االحتالل فتحت النار تجاه مر 

ميل( من شاطل بحر بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، وأصابت الصياد "محمد عمران" صبري  3)

ألربعة عاما ( بعيار ناري في الخاصرة اليسرى، ثم حاصرت المركب واعتقلت الصياد باإلضافة للصيادين ا23بكر )

عاما (، 25عاما (، وعمر "محمد نجيب" بكر)17عاما (، ومحمود صبري بكر)19المرافقين، وهم: عبدهللا صبري بكر)

هذا  عاما (، وجميعهم من سكان مخيم الشاطل بمدينة غزة، كذلك استولت على القارب.21وثابت محمد بكر)

من مساء اليوم نفسه، فيما أفرجت عن  10:00ة وأفرجت قوات االحتالل عن الصيادين األربعة عند حوالي الساع

المصادر الطبية في مستشفى الشفاء من مساء اليوم نفسه، ووصفت  11:30الصياد المصاب عند حوالي الساعة 

 اإلصابة بالمتوسطة.

من صباح يوم الثالثاء  4:30عاما ، ... عند حوالي الساعة  23بكر،  "محمد عمران"هذا وأفاد المصاب 

عاما ( إلى ميناء غزة البحري 17عاما ( ومحمود)19) عبد هللا، توجهت مع أخوتي 21/2/2017الموافق 

شمال غزة
90%

غزة
دير البلح10%

0%

خان يونس
0%

رفح
0%
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( الذي كان عاما  21ثابت محمد بكر)عاما ( في الطريق، والتقينا ب25) كروالتقيت مع عمر "محمد نجيب" ب

(. صعدنا إلى المركب نحن الخمسة،  (GPSداخل الميناء. قمت بتجهيز أدوات الصيد والسنار وينتظرننا 

وجلسنا صل الشمالية، ... وأطفأت المحرك وأبحرنا شماال  إلى بحر مدينة بيت الهيا بالقرب من حدود الف

متر منا ومن المراكب  500نصطاد ... شاهدت "طراد" وزورقين مطاطيين، كانوا يقفون على بعد حوالي 

صباح ا، سمعت صوت إطالق للنار وشاهدت الزوارق  7:30األخرى المتواجدة. عند حوالي الساعة 

لحسكة نحو الجهة اإلسرائيلية تتجه نحونا ... عندها "أشعلت" محرك القارب، وأمسكت المقود ووجهت ا

الجنوبية، في هذا الوقت شعرت بلسعة في خاصرتي الشمالية، ووقعت على أرضية الحسكة وتركت المقود، 

لّف بنا المركب، وسقط أخي محمود في البحر، عندها أمسكت المقود من جديد وأدرته إلى الخلف، وسبح 

دت أنها مليئة بالدم. في هذا محمود وصعد إلى الحسكة. وضعت يدي على خاصرتي ونظرت إليها فوج

الوقت حاصر الحسكة زورقين اسرائيليين األول مطاطي )عباس( واآلخر كبير )طراد(. كنت أسمع أصوات 

للنار، وفجأة توقف المحرك عن العمل وتوقفت الحسكة. شاهدت مجموعة من الجنود اإلسرائيليين  إطالق

المركب المطاطي، وكان أحدهم يصرخ علينا ويأمرنا  يرتدون زيا  عسكريا  ويحملون قطعا من السالح داخل

أن نخلع مالبسنا وننزل في البحر ونتجه نحوه. امتنعنا في بادئ األمر نظرا  للبرد الشديد وا صابتي، ولكن 

الجنود أطلقوا النار صوب المركب فخفنا ونزلنا في الماء وسبحنا تجاه الطراد اإلسرائيلي ... قام جنديان 

فعي من الماء وأجلسوني بجانب الشباب في القارب، وعصب أحد الجنود عيني بقطعة قماش اسرائيليان بر 

وربط يدي بمربط بالستيك. شعرت أن القارب تحرك لعدد من الدقائق، وبعدها توقف ... بعدها شعرت 

بحركة الطراد. بعد حوالي ساعة، شعرت أن الطراد توقف، وقام أحد الجنود باصطحابي على طريق خشبي 

... ثم أداخلني الجندي إلى غرفة، وكانت خاصرتي تؤلمني جدا  ... ثم نقلوني إلى المستشفى ... ثم 

من  21:00أدخلوني إلى غرفة العمليات وفقدت الوعي. استيقظت من النوم في غرفة العمليات الساعة 

 مساء اليوم نفسه ... ثم أوصلوني إلى معبر بيت حانون إيرز.

من يوم االثنين الموافق  11:30اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  فتحت الزوارق الحربية

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة 16/1/2017

ية أن زوارق االحتالل وتفيد التحقيقات الميدان بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت ثالثة من الصيادين.

ميل( من شاطل بحر  2حاصرت مركبا  )حسكة ماتور( يستقله ثالثة من الصيادين، أثناء تواجده على بعد حوالي )
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بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت الصيادين الثالثة، واستولت على القارب، والصيادين 

 ، ومحمد خالد أبو دية، وهم من سكان مخيم الشاطل بمدينة غزة.هم: عماد محمود صيام، وأنس عماد صيام

من صباح يوم االثنين الموافق  7:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

ة ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدين16/1/2017

وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل  بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت اثنين من الصيادين.

ميل( من شاطل  1حاصرت مركبا  )حسكة مجداف( يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده على بعد حوالي )

لصيادين االثنين، واستولت على القارب، بحر بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت ا

عاما (، وهما من سكان مدينة بيت 20عاما ( وأورانس شريف السلطان )26والصيادين هم: محمد غالب السلطان )

 الهيا.

من صباح يوم األحد الموافق  6:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة ، 30/4/2017

بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت اثنين من الصيادين. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل 

ميل( من شاطل  2.5حوالي ) حاصرت مركبا  )حسكة بمحرك( يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده على بعد

بحر بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت الصيادين االثنين، واستولت على القارب، وهم: 

عاما (، وهما من سكان مخيم الشاطل في مدينة 18عاما ( ومحمد عدنان أبو ريالة )33) شعبان عدنان أبو ريالة

عاما (، وهما من سكان مخيم 22عاما ( ومحمد عدنان أبو ريالة )36بو ريالة)غزة. والصيادين هم: شعبان عدنان أ

 .الشاطل في مدينة غزة

من مساء يوم األحد الموافق  23:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة  ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض14/5/2017

بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت ثالثة صيادين بينهم طفل. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل 

حاصرت مركبا  )حسكة بمحرك( يستقله ثالثة صيادين بينهم طفل، أثناء تواجده بالقرب من حدود الفصل الشمالية، 

ميل( من شاطل بحر بيت الهيا، حيث اعتقلت الصيادين الثالثة، واستولت على القارب  3على بعد حوالي )
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سدود. والصيادون هم: محمد أمين رشدي أبو اانت بحوزتهم، وحولتهم إلى ميناء ومعدات الصيد التي ك

(، وهم من عاما  14) عاما (، والطفل حسين أمين رشدي أبو وردة22عاما (، ويوسف أمين رشدي أبو وردة)26وردة)

سكان بلدة جباليا النزلة في نفس المحافظة. هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الطفل حسين أبو وردة عند حوالي 

، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، فيما حّولت المعتقلين 15/5/2017من مساء يوم االثنين الموافق  15:00الساعة 

من فجر  2:00ل عن الصياد محمد عند حوالي الساعة اآلخرين إلى سجن عسقالن. هذا وأفرجت قوات االحتال

، من خالل معبر بيت حانون، فيما أفرجت عن يوسف عند حوالي الساعة 25/5/2017يوم الخميس الموافق 

 من خالل نفس المعبر. 30/5/2017من مساء يوم  19:00

من مساء يوم األحد الموافق  20:30 فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة 14/5/2017

بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت ثالثة صيادين. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل حاصرت 

 2ثالثة صيادين، أثناء تواجده بالقرب من حدود الفصل الشمالية، على بعد حوالي )مركبا  )حسكة بمحرك( يستقله 

ميل( من شاطل بحر بيت الهيا، حيث اعتقلت الصيادين الثالثة، واستولت على القارب. والصيادون هم: محمد 

عاما (، 19مود بكر )عاما (، وعبد هللا صبري مح22عاما (، ومحمد طارق عبد الرازق بكر )30سعيد عبد الرازق بكر )

وهم من سكان مخيم الشاطل في مدينة غزة. هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الصيادين الثالثة عند حوالي الساعة 

 . 15/5/2017من يوم االثنين الموافق  17:00

 :قوارب ومعدات الصيداالستيالء على حاالت 
، واالستيالء عليها وعلى معدات الصيادين اربمالحقة وحصار قو تواصل الزوارق الحربية اإلسرائيلية عمليات 

 .فترة التقرير وذلك خالل المجداف واإلشارات الضوئية.و  والمولدات شباك الصيد وملحقات القوارب مثلالصيد 

ارب و ( ق7) علىعن االستيالء ، أسفرت في هذا اإلطار حوادث (7وقوع ) الميزان لحقوق اإلنسان مركزوسجل 

  . صيد

 2017العام األول من  النصفخالل  المحافظة بحسب الصيد على قوارب االستيالء حاالت عدد يوضح جدول

 المحافظة الحوادثعدد  القوارب المستولى عليهاعدد 
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 شمال غزة 6 6

 غزة 1 1

 المجموع 7 7

 

 2017العام  األول من النصف في محافظات غزة خالل الصيد على قوارب االستيالء نسبة حاالت يوضح شكل

شمال غزة

86%
غزة

14%

دير البلح

خان يونس0%

0%

رفح

0%

 

 حداث كاآلتي:برز األوكانت أ

 األربعاءيوم المن صباح  5:00 فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر بلدة بيت الهيا في 12/4/2017الموافق 

وعدم استكمال وترك شباك الصيد في البحر محافظة شمال غزة، وهو األمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر 

 .ولم يبلغ عن وقوع إصاباتهذا ، همأعمال
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 الخاتمة

قطاع سرائيلي، بحق الصيادين الفلسطينيين في التي ترتكبها قوات االحتالل اإلت يوضح هذا التقرير أنماط االنتهاكا

 البحري  حصاراستمرار ال جراء الصيد، قطاعأثرها على و  نيالصياديختبرها  التي المعاناة أصنافغزة، ويظّهر 

 السامية واألطراف الدولي المجتمع وضع إلى يهدف فإنه ،في عرض البحرالمتواصلة  واالعتداءات غزة قطاع على

 العاجل التدخل إلى ويدعوهم، واألخالقية القانونية مسئولياتهم أمام ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية على الموقعة

 البحري  الحصار رفع، والضغط من أجل الفلسطينيين الصيادين ضد الموجهة لالنتهاكات الفوري  الوقف أجل من

  .القطاع على المفروض

 عبر حرمانقطاع الصيد، بما فيها سرائيلي تعطيل نمو بنية االقتصاد الفلسطيني قوات االحتالل اإل وعمدت

 المتكررة ذ عليها، وكان فرض الحصار البحري واالعتداءاتاستحو االالفلسطينيين من استثمار ثرواتهم الطبيعية، و 

ضمن هذه السياسة،  ي حددتها تلك القواتطق الصيد التبما في ذلك مالحقة الصيادين داخل منا على قطاع الصيد

لزم الدولة التي ت   لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني لقواعد القانون الدولي األمر الذي يشكل انتهاكا  إضافيا  

على قوات االحتالل ت تلة لصالح منفعة السكان. كذلك عمدثروات الطبيعية في األراضي المحالمحتلة باستغالل ال

 األقل جودة إلى السوق الفلسطينية. األسماك المنتجات االسرائيلية وأنواع تدفق استمرار 

 قطاع الصيد التي تستهدف قوات االحتالل نتهاكاتال الشديد استنكارهإذ يجدد  اإلنسان لحقوق  الميزان مركز

نسانية، بكرامتهم اإل وحرمانهم من مصادر رزقهم واعتقالهم على نحو يمّس  الصيادين الفلسطيني واالستمرار في قتل

حق  على يؤكدفإنه ، نسانلحقوق اإل الدولي والقانون  اإلنساني الدولي القانون  والضرب بعرض الحائط قواعد

حق أصيل  هو بحر القطاعن المساس بحريتهم، واعتبار حقهم في العمل بالصيادين في ممارسة أعمالهم البحرية دو 

 الفلسطينية األراضي من أصيل جزء هو غزة قطاع أن على التأكيد كما ويعيد المركزنسان. تقّره مبادئ حقوق اإل

ه، فرضتحاول  الذي الواقع هذا من تغير أن لها يمكن وأن أي إجراءات تتخذها سلطات االحتالل ال المحتلة،

 ليس يلزمها الذي ،لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني الدولي القانون  بموجب التزاماتها احترام ويتوجب عليها

 المدنيين للسكان بالنسبة وا عمالها اإلنسان حقوق  احترام وبضمان بل نتهاكات،اال تلك ارتكاب عن باالمتناع فقط

 .المحتلة األراضي في
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المنصوص الستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية الشديد مركز الميزان عن استهجانه ر يعبّ 

 ،لايز  ماأن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم و على ، فإنه يؤكد ب قواعد القانون الدولي اإلنسانيبموجعليها 

ولي أو قرارات عدم احترامها لقواعد القانون الدو ارتكاب المزيد من االنتهاكات،  في تشجيع قوات االحتالل على

بل  ،المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

  األمم المتحدة ولجانها المتخصصة. وعرقلتها لمهمات مقرري 

 بالتدخل، الرابعة جنيف اتفاقية على الموقعة األطراف الدول والسيما الدولي المجتمع مطالبته مركزال يجدد كما

 بواجبها القيام، و بحقهم ترتكب التي المنظمة اإلسرائيلية االنتهاكات ووقفالفلسطينيين  المدنيين لحمايةالفوري 

 حرب جريمة يمثل والذي غزة قطاع على المفروض الحصار لرفع عملية بخطوات والقيام األخالقيالقانوني و 

 . مستمرة

 انتهى
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