
 

1 
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

 ورقة الحقائق
 انتهاكات االحتالل االسرائيلي لحقوق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

 

بلغغعددغغلعددفيغغفدعليغغدق ل دد10.000يغغفديد غغلددلغغ دد1997يبلغغعددغغلعدمليغغفيلقطدعغغلديدغغفبدمل غغقلدمل  غغ  ددغغف د .1
 (1)د.2019صيفعددف ددد3606دفياًل ديطدبق همددد5606مليفيلقطدعلديدفبدمل قلدد

%(دعغغلديلي غغ د45%(دعغغلداغغقفاديدغغفبدةغغدب د)7يتوزبدمل يفعوندملفليدق قوندعلديدغغفبدةغغدبدايغغلدملتغغفلل د) .2
د(2)دد%(دعلدي فعظ درعح.12%(دعلدي فعظ دخفنديونس د)19%(دعلدملق فعظ دملوسد  د)17ةدب د)

 (3)ددعقط.ي كلدصقلددد1261يبلعددلعدي مكلدمل قلدعلديدفبدةدبدد .3
عغغلدةغغدبددمل غغيفعيطدعإنغغمديغغطداغغ  دبقطدمليغغلد دملفليغغدق ي دوئسغغ م قفدد1995وعًقفدالتففقيفتدأوسلودملقويي ددف دد .4

 .يقاًلدب  ً فديطدملشفطئد20لقيفع دت فدإل ددددملوصوادإل دييفافتدصقل
اغغفالتدإطغغالردنغغفرديغغطديبغغفدمل    غغ دمتسغغ م قلي دبفتتغغف ديغغومر دصغغقلديغغطدد308سغغتل د د2020ليغغف دمدخغغالا .5

 (4)دد.ي بدأعومتدلل يفعيطد12ي ك فدوخ ب ددد4وصفعرتددد12ي همدوج ا ددد10ةدب دومدتقل دد
 

 2019العام د2020مليف ددمالنتهفكفتد

 351د309داومعثدمالنتهفكدلعدد

 347د308دإطالردمل فرد

 35د10دأدلمعدملقيتقلقطد

 16د12دأدلمعدمتصفبفتد

 
 وزارة الزراعة، قطاع غزة. ل يالموقع اإللكترون 1
  المرجع السابق.  2
 المرجع السابق.  3
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2 
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

 15د4دأدلمعدملق مكلدملق فعرب

 11د12دأدلمعدافالتدملتخ  لدلق مكلدمل قلد

 
دي غغفعظتلدعغغلدب   غغ دأييغغفاد6ندفرددعلدملفليدق لدمل يفعدأيف ددعقهفددمليقفددملقيقوا ددمل قلددييفافتددتت موح .6

دوجغغوعديغغ دملقدغغفب دج و ديونس دورعحدوخفندملوسد  دي فعظفتدعلددب   ددديقفدد15-دد9ةدب دوددواقفاددةدبد
دمليغغيف دبقغغومزمبددون غغ دويقغغفدةغغدبددلقدغغفبدملت وبيغغ دملقف يغغ دمل غغلوعدبقغغومزمبددمل  غغ  ددمل شغغف دفيغغمديق غغ دوماغغلديقغغف

ديغغغطديختلفغغغ دأنغغغومبدعقهغغغفدتتغغغومع دملتغغغلدمل غغغقلدأيغغغفكطدملغغغ دملوصغغغواديغغغطدمل غغغيفعيطدي غغغ  دديغغغفدملشغغغقفلل دملقغغغف ل
دمالاغغتالاديغغومتدت غغلع فدملتغغلدمل غغقلدييغغفافتدعغغلدوملد غغفعبددملتقلغغي ددقليغغفتديغغ دملت و غغمدإلغغ دأند.دمألسغغقفك

دبغغقطديغغفدملقوييغغ دأوسغغلودمتففقيغغفتدعونددواتغغ دلل  غغفر دملقت غغلبددمأليغغمددمتففقيغغ دبقوجغغلدملققغغ ربددمل غغلوعدعونددت قغغ 
مالاغغتالا ديغغ ديالاظغغ دأنديتوسغغطدمأليغغف دملتغغلديغغتمدمةغغالردمل  غغ دأيغغف دمل غغيفعيطددويغغومتدملفليغغدق لدملدغغ عقط

 (5)دديو دعلدملشه دملومال.دد15-10تت موحديفدبقطدد
د

 اآلثار المترتبة على انتهاك حقوق الصيادين في قطاع غزة.
أعتدمالنتهفكغغفتدمالسغغ م قلي دملقتقفلغغ دعغغلدتقلغغي دييغغفافتدمل غغقلدوي غغ دإعخغغفادملقيغغلمتدومألجهغغدبدملقخ  غغ دلل غغقلد

%دخغغالاد73دلعدمل غغيفعيطدملفليغغدق ققطدب يغغ  ددمنخفضإل دعمخفديدفبدةدب دإل دآثفردسلبي ددل د ذمدملقدفب داقثد
ملقدغغغفبدملغغغ دمنخفغغغف دجيغغغيمدعغغغلددغغغلعدي مكغغغلددغغف .دكقغغغفدأعتدسيفسغغغ دمالةغغغالردوي غغغ دعخغغغوادييغغغلمتدمل غغغقلدإلغغغ دد20

ضغغي دملقغغ عوعدماليت غغفع  دبيغغبلدنقغغ دكقيغغفتدمألسغغقفكدملتغغلديغغتمدمل غغقل.ددكقغغفدت تغغلددلغغ دمالنتهفكغغفتدمالسغغ م قلي د
ملقيغغفافتدملق غغلوعبدلل غغقل ديقغغفدععغغ دمل غغيفعيطدإلغغ دمسغغتخلم دأنغغومبديغغطدملشغغ فكدمل غغ ق بدلد غغفعبدمصغغديفع فدعغغلد غغفد

دمدصقل فدعلدملق فط دملقتفا  دمألي دملذ دكفندلمدمنيكفسفتدسلبي ددل دملبقئ دمل     .كقيفتدمالسقفكدملتلديت
د
د

 
  . 2020تقرير خاص حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي في المناطق مقيدة الوصول بحراً، مركز الميزان لحقوق االنسان العام  5



 

3 
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

د
 التوصيات:  

 على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية:

 ددلغغ دأج غغلبدملق ظقغغفتدمل غغيفعيطدملفليغغدق ققطتوصغغلد غغذ دملوريغغ  دمليغغلد دملوط يغغ دملفليغغدق ي ددلغغ دطغغ حدي غغي د •
مللوليغغ  دويغغطدبق هغغغفديتلغغسداقغغوردمتنيغغغفن دومليقغغفددلغغ دبغغغذادجهغغوعدعبلويفسغغي  دوت فقغغغذداقغغالتدي فصغغ بدعوليغغغ د

دملفليدق ققطدعلديدفبدةدب.ددمل يفعيطلتيليطدمل وءددل دييفنفبد
ليمدجغغدءددغغفعاديغغطد غغذ د%ديغغطدإجقغغفللدملقومزنغغ دمليفيغغ دملفليغغدق ي  دوالديغغتمدتقغغد0.65تقغغلرديومزنغغ دوزمربدملدرمدغغ د د •

عغغلديدغغفبدةغغدبدنتيتغغ دمالنقيغغف  دودليغغمدعغغإند غغذ دملوريغغ دبد غغفعبدا غغ دوزمربدملدرمدغغ دعغغلدملقومزنغغ ددلل غغيفعيطملقومزنغغ د
مليفي  دخفصغغ ديغغ دوجغغوعدمخغغتالادب قغغو دعغغلدتوز غغ دمل يغغلددلغغ دملغغوزمرمت دكقغغفدتوصغغلدبتواقغغلددقغغفدكغغفديغغطدوزمربد

لبداتغغ ديغغتقكطددملدرمدغغ دعغغلديدغغفبدةغغدبدومل غغف دمل  بيغغ دعغغل عغغلدملقدغغفبديغغطدمالسغغتففعبديغغطددمل غغيفعوندبغغ ميمديحواغغح
 ملخليفتدملتلدتقليهفدملوزمرب.

إدفعبدت ييمدوب فءديق فءدةدبدمل    دمللولل د ودأسفسددلقي دتقكقطدوتأ قفديدفبدمل غغقلدملفليغغدق ل دلغغذمدتوصغغلد •
لوليغغ دوتدبقغغ دمالتففقيغغفتدمللوليغغ دبغغغقطد غغذ دملوريغغ دإلغغ دإدغغفعبدطغغ حدي غغي دب غغفءدملقق غغغفءدوتوسغغيتمدوعغغ دملقيغغفيق دمل

 مليلد دملوط ي دملفليدق ي دومالاتالاداوادملق فعذدمل     دلقدفبدةدب.

 : على الصعيد الدولي

بقففبغغغ دمنتهغغغفكدلقومدغغغلدملقغغغفنوندملغغغلوللددطييتبغغغ دمل  غغغفردمل  غغغ  دلقدغغغفبدةغغغدب دوتقققغغغلدا كغغغ دمل غغغيفعيطدملفليغغغدق قق •
مالنيفنل دوبفلتفللدعغغإندملتهغغفتدمللوليغغ دعمتدملياليغغ  دويغغطدبق هغغفدمأليغغمدملقت غغلب ديلديغغ دبفتخغغفعدكفعغغ دملتغغلمبق دملتغغلد

ملفليغغغدق ققطددلغغغ دخيغغغف   مدملقفعيغغغ دوملقي و غغغ دجغغغ حمءددمل غغغيفعيطتغغغ ع دإلغغغ دإعمنغغغ د غغغذمدمالنتهغغغفك دوويفغغغمدوتيغغغو ضد
دملقق هت .دددقليفتدمل شحد

يلقغغوندعوالردعغغلدد15الديدمادمللدمدمللوللدملققل دللقدفبدملدرمدغغلدعغغلداغغلوع دملغغلنيف داقغغثدالديد غغلد غغذمدملغغلدمددغغطد •
مليف  دو وديبلعديتومض دبفل ظ دل فيلدملقدفدفتدملتلدت ظ دبف تقف دملققولقط ديففديدفبدمل كغغمدملق لغغلدوملب يغغ د



 

4 
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

لد غغغذ دملوريغغغ  دبغغغأنديغغغتمدطغغغ حدتقو غغغفدبغغغ ميمدب غغغفءدملقغغغلرمتدوتقكغغغقطدملت تيغغغ  دوملقدغغغفبدمالةغغغفثلدوةقغغغ  .دلغغغذمدتوصغغغد
 ملفليدق ققطددل دأج لبدمللوادملقفن  .ددمل يفعيط


