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  مقدمة
  

ون بالجراح والعذابات، عام مضى فاق كل التصورات في حجم القسوة مثخن موه 2009ودع الغزيون عام 
وسط استمرار  عام آخر يمضي .سلوك قوات االحتالل اإلسرائيلي تزمي، والتي وا لهاتعرضوالدموية التي 

سبب في تدهور األوضاع اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان بالنسبة تالذي ي واإلغالق المشدد،الحصار 
  .من سكان وقطاع غزةللفلسطينيين 

  

المنصرم،  2009لمدنيين وممتلكاتهم خالل عام ت بالسكان التقرير الخسائر واألضرار التي لحقيتناول ا
في شكل إحصائي لعدة أسباب أهمها أن الخسائر البشرية والمادية التي  والتقرير يتناول الخسائر واألضرار

كما أم مركز ". عملية الرصاص"وان اإلسرائيلي تركزت في معظمها خالل العد 2009وقعت خالل العام 
لحقوق اإلنسان أصدر تقريراً شامالً حول استهداف المدنيين في ذكرى مرور عام على العدوان الميزان 

وقد تناول خالل التقرير المذكور االنتهاكات التي ). عملية الرصاص المصبوب(اإلسرائيلي على قطاع غزة 
تقرير توثيقي مفصل أن يعيد تكرار ادية كافة وعليه فإن من شأن إصدار انطوت على أضرار بشرية أو م

  .التي وردت في التقرير المشار إليهوصف االنتهاكات 
  

تركزت في استهداف الصيادين  2009ومن الجدير ذكره أن حاالت القتل وإطالق النار التي شهدها العام 
فيما شهد العام تأكيد قوات االحتالل على فرض المنطق و. والمناطق المحاذية للحدود الفاصلة شرقاً وشماالً

متر عن الحدود في عمق أراضي قطاع غزة، من خالل تكرار إلقاءها لمنشورات  300األمنية العازلة لمسافة 
تحدد المنطقة وتوضحها من خالل خرائط، فقد رصد المركز تكرر استهداف قوات االحتالل للمدنيين على 

  .متر في عمق أراضي القطاع وليس كم تدعي قوات االحتاللمسافات تصل إلى كيلو 
  

كما شددت قوات االحتالل من القيود التي تفرضها على الصيادين الفلسطينيين بحيث أعلنت منعها الصيادين 
من تجاوز ما مسافته ثالثة أميال بحرية، ورصد المركز إطالق تلك القوات النار تجاه مراكب الصيد 

والجدير ذكره أن اتفاقيات أوسلو حفظت للصيادين ، افات تقل عن األميال الثالثةالفلسطينية على مس
  . ميالً بحرياً من مياه قطاع غزة 20الفلسطينيين حقهم بالوصول إلى مسافة 

  

كما واصلتا قوات االحتالل فرض الحصار المشدد على حركة األفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، مما 
أصبح أثر اإلغالق أكثر و. ر األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة وحالة حقوق اإلنسانتسبب في مزيد من تدهو

ارثية بعد العدوان، حيث دمرت آالف المساكن على محتوياتها، ففقد عشرات آالف المدنيين مساكنهم وأثاثهم ومالبسهم ك
ياتهم والعودة إلى مساكنهم التي وغيرها من المقتنيات، ويحرم استمرار الحصار هذه الفئة من السكان من استعادة ح

  .تحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل
  

كما يسهم الحصار في مزيد من تدني مستوى خدمات الصحة والتعليم ويعزز من ظاهرتي البطالة والفقر، ويلحق 
أمام تنفيذ مشاريع ة والصحة العامة في قطاع غزة بسبب العراقيل التي تضعها قوات االحتالل ئأضراراً كارثية في البي

  .الصرف الصحي في مدن القطاع المختلفة
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  االستشهاد تاريخ حسب الشهداء توزيع

 العدد الكلياالشهرالسنة

2009 

 1005يناير

 15فبراير

 10مارس

 3ابريل

 4مايو

 2يونيو

 3يوليو

 4أغسطس

 10سبتمبر

 0أآتوبر

 1نوفمبر

 4ديسمبر
 1061 عالمجمو

 2009 1017عدد الشهداء في عملية الرصاص المصبوب في العام 
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  ومن سقطوا خالل الرصاص المصبوب منهم 2009شهداء 

 الرصاص المصبوب 2009توزيع الشهداء لعام 

 323 317عدد الشهداء األطفال 

 104 103 عدد الشهداء النساء

 242 224عدد الشهداء المقاومة

 4 4هداء الشرطةعدد ش

 815 789عدد الشهداء المدنيين

 14 24عدد الشهداء نتيجة االغتيال

 1061 1017عدد الشهداء الكلي

  

  توزيع الشهداء حسب نوع السالح والفئة العمرية

 نوع السالح
 المجموعالفئة العمرية

0‐17 18‐40 41‐60 60+ 

 % العدد %العدد %العدد % العدد %العدد

 4 1.238 5 0.904 3 2.326 2 3.571 14 1.3195 يار ثقيلع

 1 0.31 3 0.542 0 0 1 1.786 5 0.4713 مسمارية ةقذيف

 205 63.47 41975.77 87 67.44 29 51.79 740 69.746 صورايخ

 58 17.96 65 11.75 19 14.73 8 14.29 150 14.138 قذيفة مدفعية

 0 0 6 1.085 0 0 1 1.786 7 0.6598 رصاص متفجر

 24 7.43 19 3.436 5 3.876 3 5.357 51 4.8068 أخرى

 28 8.669 33 5.967 15 11.63 11 19.64 87 8.1998 أعيرة نارية

 2 0.619 3 0.542 0 0 0 0 5 0.4713 عبوة ناسفة

 1 0.31 0 0 0 0 1 1.786 2 0.1885 غاز

 323 100 553100 129100 56 100 1061 100 المجموع
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  حسب نوع السالح المستخدم) 18األطفال تحت سن (توزيع الشهداء 

 النسبة المئويةالعددنوع السالح المستخدم

 4 1.24عيار ثقيل

 1 0.31مسمارية ةقذيف

 205 63.47صورايخ

 58 17.96قذيفة مدفعية

 24 7.43أخرى

 28 8.67أعيرة نارية

 2 0.62عبوة ناسفة

 1 0.31غاز

 323 100وعالمجم
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 اإلصابةتوزيع الشهداء حسب اتجاه مسبب 

 النسبة المئويةالعدداإلصابةاتجاه مسبب 
 32 3.0األيمنمن الجنب 

 7 0.7أخرى

 605 57.0من أعلى

 63 5.9من الخلف

 34 3.2األيسرمن الجنب 

 198 18.7األماممن 

 122 11.5تجاهاتمن عدة ا

 1061 100المجموع
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  اإلصابةبعد  إسعافهمتوزيع الشهداء حسب إعاقة 

 النسبة المئويةالعدداإلسعافإعاقة 

 267 25.2إسعافهأعيق 

 794 74.8لم يعق إسعافه

 1061 100المجموع
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 توزيع الشهداء حسب مكان االستشهاد

العدددمكان االستشها
النسبة 
 المئوية

 561 52.9األحداثفي موقع 

 89 8.4غير ذلك

 5 0.5اإلسعاففي سيارة 

 132 12.4في المستشفى

 274 25.8في البيت

 1061 100المجموع
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 توزيع الشهداء حسب االلتحاق بمقاعد الدراسة

العددااللتحاق بمقاعد الدراسة
النسبة 
 المئوية

 25223.75ت التعليم بنجاح/أتم

 615.75لم يلتحق بعد

 37935.72ة/متسرب 

 36934.78ة حاليا/ملتحق

 1061100المجموع
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  توزيع الشهداء حسب الجنس والمحافظة

 

 الجنس
 المجموعالمحافظة

 رفح خانيونس دير البلحغزةشمال غزة

 % العدد % العدد % العدد %العدد %العدد % العدد

 335 76.9 377 86.8 59 94 59 94 37 96.5 867 85ذآور

 105 23.1 75 13.2 8 6 5 6 1 3.4 194 15ناثا

 440 100 452 100 67 100 64 100 38 100 1061 100 المجموع
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 توزيع الشهداء حسب الحالة الزواجية

العددالحالة الزواجية
النسبة 
 المئوية

متزوج أآثر من 
 2 0.2واحدة

 609 57.4آنسة/ أعزب

 4 0.4ة/مطلق 

 431 40.6ة/متزوج 

 15 1.4ة/أرمل

 1061 100المجموع
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  اإلصابة أثناءتوزيع الشهداء حسب الظروف المحيطة 
 

العددالظروف المحيطة
النسبة 
 المئوية

 5 0.5يشاهد مواجهات

 392 36.9المنزل في

 33 3.1أثناء العمل

 229 21.6)مدفعي،صاروخي(قصف

 173 16.3أعمال مقاومة

 14 1.3اغتيال

 2 0.2عملية استشهادية

 14 1.3مواجهات

 63 5.9أخرى

 119 11.2عابر سبيل

 12 1.1تواجد في موقع اغتيال

 4 0.4تسلل

 1 0.1سيارة

 1061 100المجموع
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  زيع الشهداء حسب المستوي التعليميتو
 

 النسبة المئويةالعددالحالة التعليمية
 196 18.5ابتدائي

 1 0.1دبلوم

 292 27.5إعدادي

 118 11.1جامعي

 90 8.5أمي

 275 25.9ثانوي

 80 7.5يستطيع الكتابة والقراءة

 9 0.8ماجستير فأعلى

 1061 100المجموع

  

  

  

  هداء حسب حالة اإلعالة والمحافظةتوزيع الش
 

 حالة اإلعالة
 المجموعالمحافظة

 رفح خانيونسدير البلحغزةشمال غزة
 125 92 21 20 11 269 يعيل

 265 326 38 37 18 684 ال يعيل

 55 31 8 7 7 108 يساعد

 445 449 67 64 36 1061 المجموع

 987 832 141 134 98 2192 األفراد المعالين
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  توزيع الشهداء حسب حالة اللجوء
 

العدد حالة اللجوء
النسبة 
المئوية

 558 59.4 الجئ

 503 40.6 غير الجئ

 1061 100 المجموع
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  توزيع الشهداء حسب حجز الجثة بعد االستشهاد
 

العدد حجز الجثة
النسبة 
المئوية

 164 15.5 حجزت الجثة

 897 84.5 لم تحجز الجثة

 1061 100 المجموع

  

  

 من الجسم اإلصابةتوزيع الشهداء حسب نوع السالح ومكان 

 نوع السالح المستخدم
 المجموعالمحافظة

 أشالء أطرافأماآن متعددةسفليعلوي

 % عدد % عدد %عدد %عدد %عدد % عدد

 11 4.1825 0 0 3 0.524 0 0 0 0 14 1.3195عيار ثقيل

 1 0.3802 1 1.587 3 0.524 0 0 0 0 5 0.4713 مسمارية ةقذيف

 15057.034 37 50 43576.05 16 84.211 10975.694 747 70.405صورايخ

 39 14.829 8 12.7 72 12.59 2 10.526 26 18.056 147 13.855قذيفة مدفعية

 3 1.1407 0 0 4 0.699 0 0 0 0 7 0.6598 رصاص متفجر

 17 6.4639 6 9.524 27 4.72 0 0 4 2.7778 54 5.0895أخرى

 42 15.97 11 17.46 25 4.371 1 5.2632 3 2.0833 82 7.7286أعيرة نارية

 0 0 0 0 2 0.35 0 0 2 1.3889 4 0.377عبوة ناسفة

 0 0 0 0 1 0.175 0 0 0 0 1 0.0943غاز

 263100 63 91.27 572100 19 100 144100 1061100المجموع
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  ن في المنازل السكنية المتضررة حسب حجم ضرر المنزل والمحافظةالسكان المقيمي
 

 المجموعحجم الضرر المحافظة
 المقيمين إجمالي مقيمينجزئيمقيمينآلي

 29753 3036 22166 2191 7587 845 شمال غزة
 53169 4970 45216 4078 7953 892 غزة

 3485 435 2234 262 1251 173 دير البلح
 3428 471 1809 233 1619 238 نسخانيو
 4449 587 1988 258 2461 329 رفح

 94284 9499 73413 7022 20871 2477 المجموع
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  السكان المقيمين في المنازل السكنية المتضررة حسب الجنس والمحافظة
 

 الجنس المحافظة
عدد األطفال المجموع

 مقيميناناثمقيمينذآور
 14202 3034 860 188 13860 2846 شمال غزة
 26556 4970 1195 338 25559 4632 غزة

 1617 435 102 43 1657 392 دير البلح
 1759 471 99 45 1652 426 خانيونس
 2212 587 97 44 2158 543 رفح

 46346 9497 2353 658 44886 8839 المجموع
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  المنازل السكنية المتضررة حسب نوع المنزل
 

 النسبة المئويةالعددنوع المنزل
/ اسبست 
 12.3 1165صفيح
 1.7 160فيال
 17.4 1650أرضي

 3.9 371منزل ريفي
 0.0 1روف
 40.1 3809عمارة

 0.0 2بيت وآالة
 24.6 2341شقة

 100.0 9499المجموع
  

  
  
  

  المنازل السكنية المتضررة حسب حالة لجوء المتضرر
 

النسبة المئويةالعددحالة اللجوء
 52.8 5016الجئ

 47.2 4481غير الجئ
 100 9497المجموع
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  توزيع المنازل السكنية حسب نوع التجمع والمحافظة
 

نوع التجمع
 المجموعالمحافظات

 رفح خانيونسدير البلحغزةشمال غزة
 % عدد %عدد %عدد %عدد %عدد % عدد

 6.811 647 4.6 27 2.9724 14 2.6628766 132 6.16 187 مخيمات
 32.33 3071 46.7 274 38581.741 14.813932 735 50.7 1538 ريف
 60.86 5781 48.7 286 15.287 2.0772 410382.69 43.2 1311 حضر
 100 9499 100 587 471100 435100 4970100 100 3036 المجموع
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  فظةتوزيع المنازل السكنية المتضررة حسب نوع الضرر والمحا
 

 نوع الضرر
 المجموعالمحافظة

 رفح خانيونسدير البلحغزة شمال غزة
 % العدد %العدد %العدد %العدد %العدد % العدد

 13.73 1326 11.66 68 22647.98 10.61 47 10.03 498 15.24 487تجريف
 3.034 293 0 0 0.425 2 0.226 1 1.41 70 6.886 220احتالل
 81.97 7915 51287.82 24351.59 39488.94 87.97 4367 75.09 2399قصف
 1.263 122 0.515 3 0 0 0.226 1 0.584 29 2.786 89نسف

 100 9656 583100 471100 443100 100 4964 100 3195المجموع
  

  

 توزيع المنازل السكنية المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة

  

 المجموعالمحافظةحجم الضرر
 رفح خانيونسدير البلحغزة شمال غزة

 % العدد %العدد %العدد %العدد %العدد % العدد
 26.08 2477 32956.05 23850.53 17339.77 17.95 892 27.833 845 آلي
 73.92 7022 25843.95 23349.47 26260.23 82.05 4078 72.167 2191 جزئي
 100 9499 587100 471100 435100 100 4970 100 3036 المجموع
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  األضرار التي أصابت القطاع الزراعي جراء اقتالع وتدمير المزروعات
 

 المجموع المحافظة أنواع المزروعات
 رفح خانيونس دير البلحغزةشمال غزة

 416007 7194 7223 9373 206353 185864 أشجار مثمرة
 51889 60 0 179 6070 45580أشجار غير مثمرة

 467896 7254 7223 9552 212423 231444 المجموع
 1203.124 37.5 207.3520 725.442 232.83)بالدونم(الخضروات 

  

  األضرار المباشرة التي أصابت القطاع الزراعي
 

إجمالي الخسائر في  الوحدة نوع الخسائر
 محافظات القطاع

 94العدد دفيئات زراعية
 190466المساحة

 46العدد رضيةدفيئات أ
 219064المساحة

 919العدد بئر ارتوازي

 229العدد برك ري
 35424)3م(الحجم

 243العددمضخات مياه

 مضخات رش مبيدات
 األراضيعدد 

المتضررة
326 

 396العدد

 األراضيعدد  بوابات
المتضررة

806 
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 1125العدد

 حيوانات
  األراضيعدد 
لمتضررةا

196 

 9218العدد

 مخازن
 األراضيعدد 

المتضررة
233 

 10434العدد

 طيور
 األراضيعدد 

المتضررة
206 

 309686العدد

 خاليا نحل
 األراضيعدد 

المتضررة
47 

 1075العدد
  

  توزيع مساحات األراضي الزراعية المجرفة حسب المحافظة
 

النسبة المئوية من إجمالي  )بالدونم( المساحة المحافظة
 األراضي المزروعة

 24.0 1694.3شمال غزة
 56.8 4020.879غزة

 8.0 569.203دير البلح
 4.4 311.995خانيونس
 6.7 476.45رفح

 100 7072.827المجموع
  

  
  

  الزراعية المجرفة حسب المحافظة األراضيعدد األفراد المنتفعين من 
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 عددالالمحافظة
 5802شمال غزة
 11533غزة

 655دير البلح
 1141خانيونس
 799رفح

 19930المجموع
  

  
  

  توزيع آبار المياه

النسبة المئويةالعددالمحافظة
 17.7 20شمال غزة
 82.3 93غزة

 0 0دير البلح
 0 0خانيونس
 0 0رفح

 100 113المجموع
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 لمتضررة حسب حجم الضرر والمحافظةتوزيع المركبات ا

  

حجم الضرر
 المجموعالمحافظة

 رفح خانيونسدير البلحغزة شمال غزة
 % العدد %العدد % العدد %العدد %العدد % العدد

 47.99 239 33.33 1 0 0 33.3 1 43.63 137 56.2 100آلي
 52.01 259 66.67 2 0 0 66.7 2 56.37 177 43.8 78جزئي

 100 498 100 3 0 0 100 3 100 314 100 178لمجموعا
  

  

  توزيع المركبات المتضررة حسب نوع المركبة
 

 %العددنوع المرآبة
 4.7 23أخرى

 3.9 19جرار زراعي
 6.5 32جيب

 6.7 33سيارة أجرة
 0.2 1إسعافسيارة 

 61.3 300سيارة خاصة
 16.6 81شاحنة
 100 489المجموع
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  عدد المحالت التجارية المتضررة لعملية الرصاص المصبوب
 

عدد المحالحجم الضرر)المحافظة(عنوان اإلقامة 
عدد العمال قبل 

 الضرر
عدد العمال 

 حاليا

 6 36 16آلي رفح
 18 30 40جزئي

 0 0 0آلي خانيونس
 8 10 8جزئي

 8 24 14آلي دير البلح
 0 0 0جزئي

 144 369 145آلي غزة
 936 1356 448جزئي

 256 482 124آلي شمال غزة
 256 482 168جزئي
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  المنشاّت التجارية المتضررة حسب حجم الضرر ونوع الضرر

 حجم الضرر
 المجموعنوع الضرر

 أخرى تحطيمءاستيالتجريف قصف
 % العدد % العدد % العدد %العدد %العدد % العدد

 31.05 299 20 2 0 0 0 0 86.96 80 25.26 217آلي
 68.95 664 80 8 0 2 0 0 13.04 12 74.74 642جزئي
 100 963 100 10 0 2 0 0 100 92 100 859المجموع

  

  المنشات التجارية المتضررة حسب نوع الضرر
 

العددنوع الضرر
النسبة 
 المئوية

9.553479 92تجريف
89.20042 859قصف
 0 0استيالء
1.038422 10ىأخر

0.207684 2تحطيم
 100 963المجموع
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  وحجم الضرر المحافظةتوزيع المنشاّت التجارية المتضررة حسب 

  

 حجم الضرر
 المحافظة

 المجموع
 رفح خانيونسدير البلحغزة شمال غزة

 % العدد % العدد % العدد %العدد %العدد % العدد
 31.049 299 28.571 16 0 0 100 14 24.45 145 42.47 124آلي
 68.951 664 71.429 40 0 8 0 0 75.55 448 57.53 168جزئي
 100 963 100 56 0 8 100 14 100 593 100 292المجموع

  

  أعداد العمال في المنشاّت الصناعية المتضررة حسب نوع الصناعة وحجم الضرر

عدد العمال قبل  أعداد المصانع نوع الصناعة
 عتداءاال

عدد العمال بعد 
 االعتداء

عدد العمال 
 المسرحين

نسبة االنخفاض في 
 %عدد العمال 

 جزئي آليجزئي آلي جزئي آلي جزئي آلي جزئي آلي
صناعات 
 0.302 0.253 3 3 6 0 9 3 2 1 بالستيكية

 7.251 7.329 72 87 87 18 159 105 11 10 صناعات خشبية
 18.13 10.28 180 122 140 24 320 146 12 15 صناعات غذائية
 1.41 8.256 14 98 5 0 19 98 3 3صناعات آهربائية
 5.539 3.033 55 36 44 0 99 36 8 5 صناعات آيماوية
 16.31 18.7 162 222 210 29 372 251 28 23 صناعات معدنية
 12.29 10.45 122 124 22 0 144 124 15 8 صناعات نسيجية
 38.77 41.7 385 495 32 19 417 514 20 31 صناعة بناء
 100 100 993 1187 546 90 1539 1277 99 96 المجموع

  



 2009االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة خالل العام  تقرير إحصائي حول الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بسكان قطاع غزة جراء

29 
 

  

  

  المنشاّت الصناعية المتضررة حسب نوع الضرر وحجم الضرر والمحافظة

 حجم الضرر
 المحافظة

 المجموع
 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة

 % لعددا % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 آلي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استيالء
 84.74576 50 66.666667 2 0 0 0 0 84.375 27 87.5 21 تجريف
 32.06107 42 0 0 0 0 62.5 5 26.136364 23 42.42424 14 قصف
 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 4 نسف

 جزئي
 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 استيالء
 15.25424 9 33.333333 1 0 0 0 0 15.625 5 12.5 3 تجريف
 67.93893 89 100 2 0 0 37.5 3 73.863636 65 57.57576 19 قصف
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نسف

 المجموع
 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 استيالء
 100 59 100 3 0 0 0 0 100 32 100 24 تجريف
 100 131 100 2 0 0 100 8 100 88 100 33 قصف

 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 4 نسف
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  توزيع المصانع المتضررة حسب نوع الصناعة والضرر

 نوع الصناعة
 المجموعنوع الضرر

 نسف قصفتجريفاستيالء
 % العدد % العدد %العدد %العدد %العدد

 1.538 3 0 0 2.29 3 0 0 0 0 صناعات بالستيكية
 10.77 21 0 0 10.69 14 11.86 7 0 0 صناعات خشبية
 13.85 27 75 3 12.98 17 10.17 6 100 1 صناعات غذائية
 3.077 6 0 0 3.817 5 1.695 1 0 0 صناعات آهربائية
 6.667 13 0 0 7.634 10 5.085 3 0 0 صناعات آيماوية
 26.15 51 0 0 28.24 37 23.73 14 0 0 صناعات معدنية
 11.79 23 25 1 16.79 22 0 0 0 0 صناعات نسيجية
 26.15 51 0 0 17.56 23 47.46 28 0 0 صناعة بناء
 100 195 100 4 100 131 100 59 100 1 المجموع
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  توزيع المنشاّت الصناعية المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة
 

حجم الضرر
 المجموعالمحافظة

 رفح خانيونسدير البلحغزةشمال غزة
 %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد %العدد

 49.231 96 40 2 0 0 250 5 41 50 60 39 آلي
 50.769 99 60 3 0 0 150 3 57.4 70 35.4 23 جزئي
 100 195 100 5 0 0 400 2 98.4 122 95.4 65 المجموع
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  المنشاّت العامة المتضررة حسب المحافظة وحجم الضرر

 المجموعحجم الضرر المحافظة
جزئيآلي

 111 91 20غزةشمال 
 190 156 34غزة

 33 22 11دير البلح
 42 31 11خانيونس
 38 26 12رفح

 414 326 88المجموع
  

  

  المنشاّت العامة المتضررة حسب نوع المنشأة

النسبة المئويةالعددنوع المنشأة
15.217391 63أخرى
0.2415459 1بنك

29.951691 124دور عبادة
0.2415459 1سوق
2.4154589 10شرآة

6.2801932 26مؤسسات أهلية
25.603865 106مؤسسات تعليمية
3.1400966 13مؤسسات طبية
4.8309179 20مراآز شرطة
10.144928 42مراآز وزارية
0.7246377 3مكاتب سياسية

0.7246377 3موقع لتنظيمات فلسطينية
0.4830918 2موقع للقوة التنفيذية

 100 414مجموعال
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  المنشاّت العامة المتضررة حسب المحافظة وحجم الضرر

 المجموعحجم الضرر نوع الضرر
جزئيآلي

 6 4 2احتالل
 6 6 0أخرى
 16 7 9تجريف
 12 9 3تحطيم
 374 300 74قصف
 414 326 88المجموع
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  الخـالصـــة
  

، وتظهـر  2009كان الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خالل العام يورد التقرير الخسائر التي لحقت بالس
األرقام واإلحصاءات استمرار االعتداءات اإلسرائيلية وأعمال القتل بالرغم من حمالت اإلدانة الدوليـة التـي   

الذي شرعت به ) الرصاص المصبوب(أعقبت الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل عدوانها على غزة 
) ينـاير (واستمر حتى الثامن عشر من كانون الثاني  2008) ديسمبر(ي السابع والعشرين من كانون األول ف

إال أن اسـتمرار  ) الرصـاص المصـبوب  (وهي أرقام وإن كان الجزء األكبر منها مرتبط بعمليـة   .2009
الدولي عن وضع االعتداءات يعطي مؤشرات خطيرة تجاه مضي قوات االحتالل في جرائمها وعجز المجتمع 

  .حد لها
  

استمرار وتشديد الحصار واإلغالق الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي علـى قطـاع   هذا باإلضافة إلى 
ويعتبر الحصـار  . ، والذي يفضي إلى انتهاك جملة حقوق اإلنسان بالنسبة للمدنيين من سكان قطاع غزةغزة

الفلسطينيين فـي انتهـاك    المدنيينعلى قوات االحتالل فرضه تذي الالمنظم أشكال العقاب الجماعي شكل من 
لقانون الدولي اإلنساني، والسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحـرب،  لقواعد ا

القانون الدولي العقاب الجماعي واالقتصاص من السكان المدنيين مهما كانت  ويحظر. ومبادئ حقوق اإلنسان
كما يمكن أن ينظر للحصار على أنه اضطهاد عرقي تمارسه قوات االحتالل ضد السـكان  . رائعاألسباب والذ

  .العرب الفلسطينيين وهو بذلك يرقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية
  

مركز الميزان إذ يؤكد أن دولة االحتالل ما كان لها أن تمضي قدماً في مسلسل جرائمها المتواصل، لوال حالة 
واجية المعايير التي يتصف بها موقف المجتمع الدولي، خاصة في تعامله مـع جـرائم الحـرب    العجز وازد

ما يدفع إلى تقويض أسس  وانتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة
  . حقوق اإلنسان فيه، ويحوله إلى مجتمع يعيش على اإلغاثة

  

شهدته جهود منظمات حقوق اإلنسـان الفلسـطينية   الذي ياحه للتطور اإليجابي إذ يعبر عن ارت مركز الميزان
في مالحقـة مجرمـي الحـرب     المدعومة بجهود أنصار الحرية والسالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني

كات قواعـد  اإلسرائيليين أمام المحاكم الوطنية في الدول التي يسمح سلطانها القضائي للمحاكم بالنظر في انتها
القانون الدولي اإلنساني بغض النظر عن مكان وزمان وجنسية مرتكبيها أو ضحاياها، والسيما في دعـواهم  

  . ضد باراك وليفني التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في بريطانيا
  

فإنـه   وإذ يجدد ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدسـتون، 
يطالب المجتمع الدولي بتحرك فاعل وعاجل لوقف االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية المتواصلة بحق المـدنيين  
الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومـن أمـروا   

كما يشدد المركز على ضـرورة  . مرتكبيها أي حصانة حوال يمنتسقط بالتقادم  بارتكاب هذه الجرائم، التي ال
غولدسـتون إلـى أنـه يرقـى      تقرير أشارالسعي الجاد إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي 

  .لمستولى الجريمة ضد اإلنسانية
  

 انتهى

  


