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 مقدمة 
 

،  2021العام  واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها تجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خالل  
وارتكبت انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان. وتواصل سلطات االحتالل  

في ظل   (COVID 19) اإلسرائيلي تشديد حصارها على قطاع غزة، الذي يواجه انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد
تي يتناولها التقرير تصعيدا  غير مسبوق في استهداف المدنيين وتدمير  ظروف إنسانية وصحية صعبة، وشهدت الفترة ال

، عدوانا  على  2021أيار/ مايو    10البنية التحتية واألعيان المدنية، حيث شنت قوات االحتالل مساء االثنين الموافق  
نطاق واسع، واستهدفت  يوما ، مارست خاللها قوات االحتالل أعمال القتل والتدمير على    11قطاع غزة. استمر لمدة  

وبشكل مباشر ومتعمد المدنيين، ودمرت بشكل منظم منازل مواطنين على رؤوس ساكنيها، واستهدفت األبراج السكنية،  
والمنشآت الصناعية والتجارية، والمرافق الحكومية، ومزارع الدواجن والحيوانات، واألراضي الزراعية. كما استهدفت البنية  

توزيع الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، وأغلقت المعابر، ومنعت دخول الغذاء والدواء،  التحتية ودمرت شبكات  
 .وخلقت واقعا  كارثيا  تضاعفت فيه معاناة السكان، ال سيما المهجرين قسريا  الذين هدمت منازلهم خالل العدوان 

،  2000تشرين األول )أكتوبر(    9ع غزة منذ  ويأتي هذا العدوان في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطا
. ويشكل حصار قطاع غزة عقابا  جماعيا  يمس بشكل جوهري بمجمل حقوق  2007وشددته في أواخر أيلول )سبتمبر( 

اإلنسان بالنسبة لسكانه، كما يشكل مساسا  بقواعد القانون الدولي التي تحظر العقاب الجماعي. وتسبب الحصار في  
 .ألساسيةتدهور الخدمات ا

يتناول هذا التقرير حصيلة إحصائية لمجمل االنتهاكات التي وثقها باحثو مركز الميزان لحقوق اإلنسان في مناطق قطاع  
غزة، ويقدم التقرير باألرقام حقائق استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي القوة المفرطة والمميتة، وتعمدها إيقاع أكبر عدد 

 .ينمن الضحايا في صفوف المدني

التي لحقت بهم  الفلسطينيين في قطاع غزة، والخسائر  التقرير أيضا  االعتداءات الموجهة ضد الصيادين  ويستعرض 
وبمعداتهم. ويسلط الضوء على سياسة االعتقال التعسفي من خالل توغالت قوات االحتالل في أراضي القطاع، أو من  

 .بر كمصائد لإليقاع بالمواطنينخالل مطاردة الصيادين في عرض البحر، واستخدام المعا

ويستعرض التقرير أوضاع المرضى في قطاع غزة للفترة نفسها، والتي شهدت تدهورا  خطيرا  جراء القيود التي تفرضها 
 .قوات االحتالل على المرضى في معرض سعيهم للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي العالج

اإلحصائي، إلى توفير معلومات دقيقة وكاملة حول مجمل انتهاكات قوات االحتالل  يهدف المركز من خالل هذا التقرير  
، بحيث تشكل البيانات الواردة في هذا التقرير معلومات 2021تجاه المواطنين وممتلكاتهم في قطاع غزة خالل العام  

كات ونتائجها على أرض الواقع،  أساسية يستطيع الباحث والمهتم من خاللها تكوين صورة أكثر شمولية حول واقع االنتها
 وتضع المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية في صورة أوضاع حقوق اإلنسان للقيام بالدور المنوط بها. 
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 خالصة إحصائية:   
 

ضحايا   مجمل  إحصائي  بشكل  التقرير  هذا  يستعرض 
انتهاكات قوات االحتالل والظروف التي وقعت فيها تلك  
االنتهاكات  استمرار  التقرير  ويظهر  االنتهاكات، 
الدولي   القانون  وقواعد  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلية 
اإلنساني من خالل استعراضه للمعطيات الميدانية التي 

 :  تشير إلى
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات  
 2021االحتالل ونتائجها خالل العام 

 243 عدد القتلى

 61 منهم قتلى أطفال

 38 منهم قتلى نساء
 2084 عدد اإلصابات 

 664 منهم إصابات أطفال

 397 منهم إصابات نساء

 46 عدد التوغالت

 51 المعتقلينعدد 

 9 منهم معتقلين أطفال 

 4 عدد الوفيات المرضى من الجانب اإلسرائيلي

جدول إحصائي موجز حول انتهاكات قوات  
االحتالل خالل العدوان اإلسرائيلي حارس  

2021األسوار   
 240 عدد القتلى

 60 منهم قتلى أطفال
 38 منهم قتلى نساء
 1968 عدد اإلصابات 

إصابات أطفالمنهم   630 
 397 منهم إصابات نساء

 والمس بالسالمة الجسدية.  استمرار أعمال القتل •

 في المناطق مقيدة الوصول بحراً.  استمرار االعتداءات •

 في المناطق مقيدة الوصول براً.  استمرار االعتداءات •

 . استهداف التجمعات السلميةاستمرار  •

 استمرار استهداف األطفال والنساء.  •

 مناطق قطاع غزة في  التوغل •

 استمرار عمليات االعتقال التعسفي. •

 استمرار الحصار واإلغالق.  •

 المرضى الفلسطينيين. القيود المفروضة على  •
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 حسب الشهر والفئة المستهدفة   2021العام  خالل  ونتائجها  سرائيلية  االنتهاكات اإل 

 

 عدد التوغالت  عدد المعتقلين  عدد اإلصابات عدد القتلى الشهر 
عدد االعتداءات في  

الوصول المناطق مقيدة 
 بحراً  -

 23 2 2 2 0 يناير

 27 6 0 0 0 فبراير

 31 5 3 2 0 مارس

 30 4 3 1 0 أبريل

 71 0 1 1973 238 مايو

 13 3 4 4 2 يونيو

 6 3 5 0 0 يوليو

 14 4 2 84 2 أغسطس

 22 5 6 13 1 سبتمبر

 31 5 4 0 0 أكتوبر

 29 5 14 0 0 نوفمبر

 18 4 7 0 0 ديسمبر

 315 46 51 2084 243 المجموع 
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 والمس بالسالمة الجسدية رائم القتل  ج 
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يتناولها التقرير، اقتراف المزيد من جرائم القتل وانتهاك الحق في الحياة 

الضرورة العسكرية،  بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، دون أي اكتراث لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، السيما مبدأ  
( مقتل  االعتداءات عن  تلك  أسفرت  إذ  التناسب،  تهديد على حياة جنود  243ومبدأ  أي  يتخللها  لم  ظروف  في  مواطنا    )

 .االحتالل الذين استخدموا القوة المفرطة والمميتة، ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم أطفال ونساء
ل في عدوانها على غزة وما رافقها من أعمال قتل وتدمير على نطاق واسع، جرائم ترقى لمستوى كما ارتكبت قوات االحتال

( آخرين بجراح مختلفة، 1968( سيدة، كما أصيب )38( طفال ، و) 60( شهيدا ، من بينهم )240جرائم الحرب، راح ضحيتها )
سكنية، واستهدفت المنشآت العامة والخاصة من ( سيدة، ودمرت خاللها آالف الوحدات ال397( طفال ، و)630من بينهم )

بينها المراكز الصحية ومحطات المياه والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإغالق المعابر 
 .ومنع دخول الغذاء والدواء، ومنع خروج المصابين والمرضى ممن يتهدد خطر الموت حياتهم

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 توزيع القتلى حسب الظروف المحيطة أثناء اإلصابة 
 العدد الظروف المحيطة أثناء اإلصابة 

 14 أثناء العمل 

 23 اغتيال 

 6 تواجد في موقع اغتيال 

 12 عابر سبيل

 113 في المنزل

 9 قرب المنزل

 64 أعمال عسكرية 

 2 التجمعات السلمية

 243 اإلجمالي 

 

 2021االجتماعية خالل عام  ةتوزيع القتلى حسب الفئ

 العدد الفئة 

 144 ذكور بالغين

 61 أطفال

 38 نساء

 243 اإلجمالي 
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 2021خالل العام  حسب الفئة المصابينتوزيع 

 العدد الفئة 

 1023 ذكور بالغين

 664 أطفال

 397 نساء

 2084 اإلجمالي 
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 استهداف األطفال والنساء  
األطفال والنساء كضحايا مباشرين في قطاع غزة، نتيجة االنتهاكات اإلسرائيلية، ووفقا  لمتابعة المركز، فقد قتل  تواصل وقوع  

( طفال ، كما أسفرت انتهاكات قوات االحتالل خالل الفترة نفسها عن مقتل  664( طفال نتيجة هذه االنتهاكات وأصيب )61)
 (. 397( سيدة وإصابة )38)
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المحافظة  حسب األطفال إصابات توزيع

 العدد المحافظة

 365 شمال غزة

 198 غزة

 33 دير البلح

 33 خان يونس 

 35 رفح

 664 المجموع 

 المحافظة  حسب النساء إصابات توزيع

 العدد المحافظة

 245 شمال غزة

 85 غزة

 23 دير البلح

 23 خان يونس 

 21 رفح

 397 المجموع 
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 في المناطق مقيدة الوصول بحراً االحتالل  قوات  انتهاكات  
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها في المناطق مقيدة الوصول بحرا  في قطاع غزة خالل الفترة التي يتناولها التقرير، 

( صيادا ، كما اعتقلت 5)( حادث اعتداء تجاه المواطنين الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة  315حيث رصد مركز الميزان )
ألعمالهم، واحتجزت )12قوات االحتالل ) ( قوارب للصيد، كما أسفرت االعتداءات المتكررة 6( صيادين خالل مزاولتهم 

 .( حوادث في فترات زمنية متفرقة3لقوات االحتالل عن إلحاق أضرار بمعدات وأدوات لصيد في )
 

 الشهر 
عدد حوادث  

 االنتهاك
 عدد المعتقلين  اإلصاباتعدد 

عدد القوارب التي  
 تم مصادرتها 

عدد الحوادث التي تم 
فيها تخريب مراكب  

 أو أدوات صيد 

 0 0 0 0 23 يناير

 0 0 0 0 27 فبراير

 0 0 0 2 31 مارس

 1 0 0 1 30 أبريل

 1 0 0 0 71 مايو

 0 0 0 0 13 يونيو

 0 0 2 0 6 يوليو

 0 0 0 0 14 اغسطس

 0 0 1 1 22 سبتمبر

 1 3 0 0 31 اكتوبر

 0 2 7 0 29 نوفمبر

 0 1 2 1 18 ديسمبر

 3 6 12 5 315 المجموع 
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   براً االحتالل    قوات   انتهاكات 
  مختلفة من قطاع غزة ، استهداف المواطنين الفلسطينيين في مناطق  2021واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام  

بمختلف أنواع األسلحة. حيث تتمركز تلك القوات على طول المنطقة مقيدة الوصول برا ، مستهدفة  بنيران أسلحتها المختلفة  و 
كما تواصلت   القطاع،  للسياج الفاصل شرق وشمالالمدنيين الفلسطينيين والفعاليات الوطنية والشعبية في المناطق المحاذية  

المزارعين واستهداف  التوغل  وتدمر  عمليات  بالقصف،  القطاع  عمق  في  الخاصة  وممتلكاتهم  اآلمنين  منازل  وتستهدف   ،
 األعيان والممتلكات المدنية العامة.

 
 
  

2021عام خالل عام  برًا بشكلجدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل حسب نوع االنتهاك   

عدد   عدد الحوادث  نوع االنتهاك 
 القتلى 

قتلى 
 أطفال

قتلى 
 نساء

عدد  
 االصابات 

اصابات 
 أطفال

اصابات 
 نساء

 0 33 105 0 2 5 408 إطالق نار/ قذائف دخانية أو ضوئية/ قنابل الغاز

 397 631 1974 38 59 238 710 مدفعي قصف صاروخي/

 0 0 0 0 0 0 1 رش المبيدات على االراضي الزراعية 

 0 0 0 0 0 0 2 ضخ عبارات المياه على طول السياج الفاصل

 0 0 0 0 0 0 46 توغالت 

 397 664 2079 38 61 243 1167 اإلجمالي 
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 السلمية   التجمعات   استهداف استمرار  
 

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي  
، واستخدمت القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع األطفال والنساء والشبان المشاركين  2021قطاع غزة خالل العام  

المسيرات، ويتضح من خالل أعداد الضحايا واألسلحة المستخدمة بأنها ال تهدف إلى فض التجمعات السلمية بقدر  في تلك 
 ما هدفت إلى إيقاع األذى البليغ في صفوف المدنيين. 

 
  جدول إحصائي موجز حول نتائج انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي تجاه التجمعات السلمية في المناطق مقيدة الوصول 

 2021برا  خالل العام 
 

 

  

 عدد الحوادث
26 

 عدد القتلى
2 

 1 منهم قتلى أطفال

 102 عدد االصابات

 33 صابات أطفال إمنهم 

 25 منهم مصابين باألعيرة النارية أو الشظايا

 1 منهم أطفال مصابين باألعيرة النارية أو الشظايا
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 غزة   قطاع   مناطق   في   التوغل 
( عملية توغل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت  46االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها التقرير )نفذت قوات  

خاللها آليات االحتالل بتجريف عشرات الدونمات من األراضي الزراعية التي سبق أن جرفتها قوات االحتالل خالل عمليات  
مئ التوغل حرم  عمليات  تكرار  أن  كما  سابقة،  من  توغل  القريبة  الزراعية  أراضيهم  من  االنتفاع  من  المزارعين  السياج ات 

 ، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة.  الفاصل
 كما يلي: 2021جدول يوضح عمليات التوغل حسب المحافظة خالل العام 

 

 
 
 
 
 

  

 توزيع توغالت احتالل حسب المحافظة

 عدد الحوادث  المحافظة

 6 شمال غزة

 8 غزة

 12 دير البلح 

 12 خان يونس

 8 رفح 

 46 اإلجمالي 
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 التعسفي   والحجز   االعتقال 
سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتها في   الفلسطينيين من  التعسفي بحق  سياسة االعتقال  واصلت قوات االحتالل 

كمصائد للفلسطينيين، حيث تستغل حاجتهم الماسة للسفر  أراضي القطاع، أو من خالل مطاردة الصيادين واستخدام المعابر  
لغرض العالج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من إصدارها التصاريح الالزمة لهم، حيث وثق المركز خالل فترة التقرير اعتقال  

 ( مواطنا  من مختلف مناطق قطاع غزة.51قوات االحتالل )
 

 2021العام  خاللاالحتالل حسب المحافظة المعتقلين لدى قوات توزيع 

 عدد المعتقلين المحافظة
منهم معتقلين  

 أطفال
 0 17 شمال غزة 

 0 3 غزة 

 1 3 دير البلح

 3 8 خان يونس

 5 18 رفح

 0 2 راضي المحتلة الضفة الغربية/ داخل األ 

 9 51 اإلجمالي 
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 2021سب ظروف االعتقال خالل العام االحتالل ح توزيع اعتقاالت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عدد الحوادث التصنيف 
عدد  

 المعتقلين 
منهم معتقلين  

 أطفال
 0 6 6 يرز إ -معبر بيت حانون 

 7 31 19 تسلل 

اعتقاالت داخل محافظات الضفة الغربية/ داخل األراضي 
 0 2 2 سكان قطاع غزة  من المحتلة وهم

 2 12 5 بحر وصيادين

 9 51 32 اإلجمالي
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  استهداف األعيان المدنية 
، واستهدفت المدنيين واألعيان المدنية، وتركزت هجماتها على المنازل السكنية  2021واصلت قوات االحتالل خالل العام  

المجاورة للمنازل المستهدفة وغيرها بقصف مباشر وباستخدام قوة تدميرية كبيرة أوقعت قدر كبير من األضرار في المنازل  
( منزال  دمر بشكل جزئي، وبلغ  6386( منزال ، و)1314من المنشآت المدنية. حيث بلغ عدد المنازل المدمرة بشكل كلي ) 

(، باإلضافة إلى مئات المنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة  1414عدد المنشآت العامة / تجارية / صناعية التي تضررت )
 جاج النوافذ. كتحطم ز 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7700 الوحدات السكنية المدمرة

 1414 المنشآت العامة/ تجارية/ صناعية 

 223 مزارع طيور أو حيوانات 

 24 آبار مياه 

 169 مركبات

 844 عدد قطع األراضي الزراعية المتضررة
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 توزيع الوحدات السكنية المتضررة حسب حجم الضرر 

 العدد حجم الضرر 
 1314 ضرر كلي 

 6386 ضرر جزئي 

 7700 اإلجمالي

 توزيع المنشآت العامة/ تجارية/ صناعية حسب حجم الضرر

 العدد حجم الضرر 
 358 ضرر كلي 

 1056 ضرر جزئي 
 1414 اإلجمالي

 توزيع مزارع طيور وحيوانات 

 العدد حجم الضرر 
 39 ضرر كلي 

 184 ضرر جزئي 

 223 اإلجمالي
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 توزيع آبار المياه

 العدد حجم الضرر 
 4 ضرر كلي 

 20 ضرر جزئي 

 24 اإلجمالي

 توزيع المركبات

 العدد حجم الضرر 
 43 ضرر كلي 

 126 ضرر جزئي 

 169 اإلجمالي
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 غالق الحصار واإل 
 

حجر   والبضائع  السكان  حركة  على  المفروضة  اإلسرائيلية  القيود  تشكل 
الزاوية في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة، وهي المسبب الرئيس لحدوث  

السياسة تقييدا  انتهاكات حقوق اإلنسان في القطاع. فإلى جانب كون هذه 
غير مشروع للحق األساسي في الحركة والتنقل كما كفلته المواثيق الدولية 

، فإنها تتسبب في وقوع انتهاكات خطيرة لجملة من الحقوق 1لحقوق اإلنسان 
األخرى. وأثبتت تجربة سنوات عديدة أن أثر هذه السياسة على االقتصاد 

، والحق في التمتع بمستوى 2ل كان مدمرا ، وهي بذلك تنتهك الحق في العم
. كما يشكل فرض قيود على وصول إمدادات 3معيشي مالئم للفرد وأسرته

التعليمية  والمواد  الطبية،  والطواقم  واألجهزة  والدواء  والوقود،  الغذاء، 
البيئة،  وحماية  الصحي  للصرف  الالزمة  والمعدات  الدراسية،  والمناهج 

في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه   ، والحق 4وانتهاكات للحق في الغذاء
، والحق في 6، والحق في التعليم المناسب 5من الصحة العقلية والجسمية

 ة.العيش في بيئة صحي
كما طالت تأثيرات القيود الجديدة القطاعات االقتصادية كافة السيما القطاع 
تأثير  تام. إن  اللذان يعانيان من انهيار شبه  التجاري، وقطاع الصناعة 
الحصار على قطاع المقاوالت على سبيل المثال )البناء والتشييد( يتجاوز  

بفعل قسريا   المهجرة  األسر  آالف  ليطال  االقتصادي  قوات   األثر  هدم 
  االحتالل لمنازلها وتنتظر إعادة بناءها لتستعيد حياتها الطبيعية.  

 
3. 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 12اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  1
4. 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 12العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة اإلعالن  2
5. 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما أقرت اللجنة الخاصة   11اإلنسان، والمادة  من اإلعالن العالمي لحقوق  25راجع المادة  3
لعام الرابع ية والثقافية، التعليق ابالحقوق االقتصادية واالجتماعية، المنبثقة عن اللجنة الخاصة بمراقبة تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماع

تعليق معايير مهمة يمكن الخاص بالحق في السكن، والذي يحدد فيه المواصفات الدنيا الواجب توافرها في السكن كي يصبح مناسبا  من منظور حقوق اإلنسان، ويحدد ال
ساسية، القدرة على تحمل الكلفة، الصالحية للسكن، إتاحة  تلخيصها على النحو اآلتي: الضمان القانوني لشغل المسكن، توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل األ

 إمكانية الحصول على السكن، السكن المالئم من الناحية الثقافية.

6. 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   11من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  25راجع المادة  4

7. 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف 12راجع المادة  5

8. 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   13العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة من اإلعالن  26راجع المادة  6

شكاًل   اإلسرائيلية  اإلجراءات  تعتبر 
العقاب   أشكال  من  األوجه  متعدد 
سكان   على  المفروض  الجماعي 
ليست   القطاع برمته. فهذه اإلجراءات 
موجهة ضد عدد محدود من األشخاص  
هي  بل  أمنية،  أو  قانونية  لمبررات 
السياسة   في  القاعدة  تشكل 
السماح   يشكل  بينما  اإلسرائيلية، 

ا والوصول  يتطلب  بالحركة  ستثناًء 
ممارسته تصاريح خاصة تصدرها قوات  
االحتالل اإلسرائيلي في كل مرة يحتاج  
فيها شخص أو مواد إلى التحرك خارج 
إيقاع   ويعتبر  غزة.  قطاع  داخل  أو 
صارخًا   انتهاكًا  الجماعية  العقوبات 
وبخاصًة   اإلنساني،  الدولي  للقانون 

التي تفرضها اتفاقية جنيف    للحمايات 
المتعلقة الرابعة،   الهاي  قواعد  وكذلك 

 بأعراف الحرب واالحتالل. 
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 إحصائي بشكل    2021حركة المعابر خالل العام  
 

 حركة معبر كارم أبو سالم 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 بو سالم أ رم االصادرات عبر معبر ك بو سالم أ رم االواردات عبر معبر ك

 عدد الشاحنات  الشهر
 صادرات للخارج

 الشاحنات( )عدد 

صادرات للضفة  
 الغربية

 )عدد الشاحنات( 

الصادرات 
 إلسرائيل

 )عدد الشاحنات( 
 144 361 4 8,033 يناير 

 136 353 7 8,078 فبراير 

 112 251 10 8,994 مارس 

 140 195 16 8,553 أبريل

 56 61 7 3,637 مايو 

 18 9 0 3,340 يونيو 

 10 93 3 4,183 يوليو 

 197 102 0 6,502 أغسطس 

 117 85 5 6,775 سبتمبر 

 178 177 4 9,754 أكتوبر 

 197 323 18 9,011 نوفمبر 

 27 536 207 7,674 ديسمبر 

 1332 2546 281 84,534 اإلجمالي 
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 2021حركة معبر إيرز )سنوي( لعام 
 المجموع  الفئة

 116022 التجار 

 B.M.C. 3881 تجار

 5658 حاجات شخصية

 18559 المرضى 

 14112 المرافقين

 1478  حاالت إسعاف

 1443 مرافق إسعاف 

 178 حاالت وفاة 

 7914 منظمات دولية 

 504 سفارات

V.I.P. 478 

 2169 جسر

 3044 48عرب 

 4 صالة أقصى 

 0 زيارات أسرى 

 313 عيد مسيحي 

 129 دوره زراعية 

 1319 مقابالت أمن

 58 بحر  معتقلي حدود أو

 32 أسرى محررين

  



 

   

 من الميدان 

22       
 

 2021تقرير إحصائي حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان في قطاع غزة خالل العام 
 

 

 

 القيود المفروضة على المرضى الفلسطينيين 
التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي   القيود  الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء  تفاقمت األوضاع الصحية للمرضى 

األحيان إلى بحقهم، والتي تسببت في تدهور وتفاقم أوضاعهم الصحية، وضاعفت من معاناتهم التي تفضي في كثير من  
الوفاة، ففي الوقت الذي تفرض فيه قوات االحتالل حصارا  مشددا  على القطاع أدى إلى تدهور األوضاع الصحية، تواصل 
ابتزاز المرضى، وتتعمد تأخير وصول كثيرين منهم للمستشفيات، فيما تحرم عددا  كبيرا  منهم من السفر   في الوقت نفسه 

لعالج، من خالل رفض منحهم التصاريح الالزمة، أو المماطلة في إصدار تلك التصاريح. للوصول إلى مستشفياتهم وتلقي ا
بينهم مرضى ( 4) كما تبتز المرضى وأصحاب الحاجات اإلنسانية وتعتقل أعدادا  منهم، وقد تسببت هذه اإلجراءات في وفاة

 ، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفى. 2021خالل العام طفلين، 
 

 2021للعام  ت المرضى للحصول على تصاريح للعالج بالخارج  طلبا 
 العدد الحالة
 9786 موافقة 
 71 مرفوض 
 5444 مماطلة 

 15301 إجمالي الطلبات
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 الخاتمة 
يظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة؛  

خالل   االعتداءات  من  واستمرار  المدنيين؛  استهداف  وتعمد  تمييز  دون  النار  وإطالق  القتل  أعمال  استمرار 
 .الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمانهم من الصيد، بما في ذلك اعتقالهم واالستيالء على مراكبهم

ة الموجهة ضد المدنيين مركز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلي
الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك 
القانون الدولي. كما يجدد استنكاره لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم  

عاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت التعسفية. ويشدد  في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العالج والر 
مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساسا  جوهريا  بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في  
تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور   قطاع غزة، ويلعب دورا  أساسيا  في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث 

 .ات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكانمستوي
مركز الميزان لحقوق اإلنسان إذ يجدد استنكاره الشديد الستمرار االنتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها  

إنهاء قوات االحتالل، فإنه يستنكر استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها  
حصار غزة وإعادة بناء غزة ومالحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر  
بارتكابها. ومركز الميزان يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم  

 :عد القانون الدولي في قطاع غزة، ويطالب بالتاليومحاسبة المسئولين عن االنتهاكات الجسيمة والمنظمة لقوا 
رفع الحصار غير القانوني وغير األخالقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان مرور   •

 .األفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية إلعادة إعمار قطاع غزة دون إبطاء
فلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في األراضي ال •

 .ظل تواصل االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق اإلنسان بشكل يومي
تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات االحتالل في العدالة   •

 .وا بهاالتعويض، ومعاقبة مرتكبي االنتهاكات ومن أمر 
العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات   • كما يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك 

االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والعمل على  
أو ارتكبوا  المحتلة ومالحقة كل من  الفلسطينية  في األراضي  العدالة  هذه    تطبيق  بارتكاب  أمروا 

 .االنتهاكات وتقديمهم للعدالة
والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه   •

 .انتهاكات حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة
 

 انتهى
  



 

   

 من الميدان 
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 2021تقرير إحصائي حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان في قطاع غزة خالل العام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنسان هو مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة مركز الميزان لحقوق  
وتتمتع   لها،  مقراً  غزة  قطاع  من  تتخذ  الربح،  إلى  تهدف  ال 
بالصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 
لألمم المتحدة، وتهدف إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان ورفع  
األراضي   في  الديمقراطية  أسس  وتعزيز  بأهميتها،  الوعي 

 .الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة
 

 قطاع غزة   –فلسطين 
 مكتب غزة: 

حي الرمال الغربي، الميناء، شارع عمر المختار، مقابل  
   –محطة عكيلة للبترول، )مقر السفارة الروسية سابقاً( 

 5270ص.ب: 
   7/ 2820442-8(0)-970+:  تيليفاكس

 
 مكتب جباليا 
عمارة العيلة الطابق   -الترانس شرق مفترق   -مخيم جباليا

 2714األول، ص.ب: 
  4/ 2484555-8(0)-970+:  تيليفاكس

 مكتب رفـح: 
 الطابق األول  –عمارة قشطة  -شارع عثمان بن عفان

 2137120-8(0)-970+تيليفاكس: 
 

 البريد االلكتروني:
info@mezan.org 

mezan@palnet.com 
 
 لصفحة االلكترونية:  ا

www.mezan.org 
 

 
 مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

mailto:info@mezan.org
http://www.mezan.org/
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