
 
 

 غزة باألرقام

 البضائع خروج

% تقريًبا من املعدل الشهري خلروج 30شاحنة بضائع باملعدل الشهري، ما يشكل  319خرجت من قطاع غزة ، 2019يف النصف األول من عام 

اليت غادرت قطاع غزة إىل للشاحنات  المعدل الشهريشّكل ، 2018يف العام  اإلسرائيلّي على القطاع.، قبل فرض اإلغالق 2007الشاحنات عام 

تسمح إسرائيل منذ  ي.فرض اإلغالق اإلسرائيل، قبل 2007خلروج الشاحنات يف العام  المعدل الشهري% فقط من 20لفة حوايل تخاملت الوجها

نتجات من اجًدا بتسويق حمدود لبضائع خمتلفة من قطاع غزة يف الضفة الغربية، كما وتسمح بتسويق حمدود  2014تشرين الثاين عام 
ُ
لقطاع يف مل

التصدير من غزة لدول العامل اخلارجي  .2015إسرائيل منذ آذار 

 الطلب عليه ضئيل. لكنمسموح، 

 

 

 الوجهة تسويق بضائع من غزة حسب

 2019 العامالنصف األول من خالل عدد الشاحنات، 
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 تصدير لدول العامل تسويق إلسرائيل تسويق للضفة الغربية

 2018الربع الثالث، 
 2018الربع الرابع، 
 2019الربع األول، 
 2019الربع الثاين، 

 

 بضائع من قطاع غزةالشاحنات  خروج

معّدل شهري

%30 
 اخلارجة نسبة شاحنات البضائع

 ،2019 العامالنصف األول من خالل من القطاع 

 2007قارنة مع العام مُ 

 

 يف السنة األخريةمن غزة اليت خرجت شاحنات البضائع 

 عدد الشاحنات حسب وجهة التسويق

 

 

 

 ُمنتجاتُمعظم البضائع اخلارجة من القطاع هي 

 ضرواتاخل زراعية. إسرائيل هي اليت حتدد أي أنواع

القطاع وهي اليت حتدد خارج  يسمح بتسويقها

ولدول اخلارج يسمح بتسويق املنتجات . التوقيت

تسويق بباإلضافة، تسمح إسرائيل الزراعية فقط. 

 2018 خالل واخلردة. الب إسرائيل، يقتصر على الباذجنان، الطماطم، األثاث، املواألثاث إىل الضفة الغربية. وبتسويق حمدود أيًضا إىل  الب امل

مسحت إسرائيل ألول مرة بتسويق بضائع جديدة  2019يف عام . السابقة السنة يف ابعد عدم دخوهلا اطالقً  ،شاحنة اثاث 11 دخلت إىل إسرائيل

 أطفال. مثل: مناديل معطرة والعابللضفة الغربية 
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 قطاعالدخول البضائع إلى 

هذه  .مواد بناء منها محل باملائة 48قرابةشهري، العدل املبشاحنة بضائع  8,140دخل اىل القطاع حوايل  2019يف النصف األول من عام 

 8,424 بلغ املعدل الشهري لشاحنات البضائع اليت دخلت إىل قطع غزة عرب معرب كرم أبو ساملحيث  2018 املعطيات شبيهة مبعطيات العام

 )ال يشمل شاحنات الوقود(.شاحنة 

 دخول شاحنات البضائع عرب معرب كرم أبو سامل

 

 السنةبع من عدد الشاحنات، حسب الر  

 

 دخول مواد البناء

يف بعد انتهاء العملية العسكرية  ، اليت أقيمتGRMكل مواد البناء تقريًبا اليت تدخل من إسرائيل إىل قطاع غزة متر عرب "منظومة إعادة إعمار غزة" 

تعّلقة هذه اآللية )اجلرف الصامد(، وذلك حسب طلب إسرائيل.  2014صيف 
ُ
ُمعّقدة، عملية اختاذ القرارات فيها غري شّفافة والكثري من املشاريع امل

، مت إخراج احلصى من قائمة املواد "ثنائّية االستخدام"، ويتم دخوله اليوم بدون تقييدات 2015. يف أواخر العام ةملحوظ تعاين من تأخرياتهبا 

يف النصف األول من عام  مثال،. بوابة صالح الدينعرب من مصر بناء تدخل بني الفرتة واألخرى من مواد المعينة آلية التنسيق. كمّية وخارج إطار 

 طرأوكما هو ُمالحظ يف الرسم البياين أعاله، ُمعظم االرتفاع يف دخول البضائع الذي . املئة من االمسنت اىل غزة، من مصرب 15 قرابةدخل  2019
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 معدل حاالت خروج اشخاص عبر معبر ايريز

 اخرون

 تجار

 مرضى ومرافقين

)اليت بقيت وترية دخوهلا على حاهلا دون تغيري  نابع من دخول كميات مواد البناء عرب اآللية، ولي  من دخول البضائع األخرى 2014منذ هناية العام 

 ملحوظ(.

 تنّقل األشخاص عبر معبر إيرز
 باملئة 43بنسبة  اارتفاعً ما يشكل حالة خروج،  12,297ايرز معرب  عرب اخلروج حاالتالشهري ل عدلامل بلغ ،2019يف النصف األول من العام 

حاالت خروج، االمر الذي يشكل  8,607 بلغ 2018. معدل حاالت اخلروج الشهرية خالل عام 2018عام المقارنة مع املعدل الشهري يف 

عرب التنقل  إسرائيل قيدت 2019ام عاليف النصف األول من  .2016% مقارنة مع 29ا بنسبة ، واخنفاضً 2017 الغام% مقارنة ب44ارتفاع بنسبة 

 إجراء عقايّب من طرف إسرائيل.  ك أخرى 10و يهودية بسبب أعياد ومناسبات منها 8 مرة؛ 18معرب ايريز 

 

 شهري حلاالت اخلروجالاملعدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املرضى ومرافقيهم واحلاالت اإلنسانية  ،: التجارفئاتمن قطاع غزة عرب معرب ايريز بشكل أساسي اىل ثالث  تقيد إسرائيل خروج الفلسطينيني

 االستثنائية.



 
 

 8,161بلغ  2019النصف األول من عام يف املعدل الشهري خلروج التجار  .عرب معرب إيرزالذين خيرجون لفلسطينيني االفئة األكرب من هم التّجار 

 خلروج التجار املعدل الشهري بلغ 2018عام يف ال. 2018مقارنة مع املعدل الشهري لعام  باملئة 74بنسبة  اارتفاعً مما يشكل حاالت خروج، 

  . خروج لةحا 4,673

 الطالب أيًضا ومن ضمنهم أللنيب، جسر لدول اخلارج عن طريق يف طريقهم المسافرون الذين يخرجون عبر معبر إيرز "آخرون" فئة تضم

 حاالت أو زفاف خطري، مرض وفاة، حاالت يف إسرائيل أو الغربية الضفة يف األوىل الدرجة من مأقارهب للقاء ألشخاص خروج وحاالت اجلامعيني،

املعدل الشهري  .الفلسطينية السلطة يف العاملني املوظفني وكبار ،اإلسرائيلّية ونالسج يف ة أبنائهملزيار  االسرى عائالتخروج  ،مشاهبة اخرى إنسانية

% باملقارنة مع املعدل الشهري 16اخنفاض بنسبة  حالة خروج، 1,191 بلغ 2019خرون" يف النصف األول من عام آفئة " ضمنحلاالت اخلروج 

  الرد عليها لفرتات طويلة.بتأخر الوكثريًا ما يتم رفض طلبات التصاريح أو  .2018عام اليف 

 

 الرد وعدماألمين املنع 

. هذا اشهريً  خروج لةحا 2,944مبعدل خروج ملرضى ومرافقيهم عرب معرب ايريز،  ةحال 17,666 مت تسجيل 2019من عام  األوليف النصف 

طلبات للحصول على ُمقلقة من رفض  ظاهرةنالحظ  2015منذ هناية العام  .2018 لعاما يف % عن املعدل الشهري17بنسبة  ايشكل ارتفاعً 

 ائيلية، باّدعاء وجود ما ُيسّمى "املنع األمين". ذكر من قبل اجلهات اإلسر اللخروج عرب معرب إيرز للفئات آنف ل تصاريح

تقارير على املرضى بشكل خاص، فالتأخري بالرد من شانه أن يؤدي إىل خسارة املريض لدوره لعالجات ُملّحة وحرجة. وفًقا ل وخيمةلألمر اسقاطات 

هذا يشكل و  ،% من طلبات املرضى اليت مت تقدميها66مّتت املوافقة فقط على  2019من عام  األوليف النصف ، منظمة الصحة العاملية الصادرة عن

ا بشكل متأخر، ومل يستطع هو مت الرد عليأ% من الطلبات مل يتم الرد عليها اطالقا 27  .2018% عن املعدل الشهري لعام 5بنسبة  اارتفاعً 

  اجلانب اإلسرائيلي.قبل ضها من فمت ر  % من الطلبات7لطلب الوصل يف اليوم احملدد للعالج. حوايل امقدمي 

 

 تصاريح التجار 

 2019خالل سنة  مت ،غزةاالقتصاد يف  ومنو تطور يف كبرية أمهية هلا واليت التجار، فئة اخلروج، حاالت من األكرب اجلزء تشّكل اليت الفئة ضمن

غالبية تلك  .تصريح 3,336 التجار سارية املفعول يف القطاعبلغ عدد تصاريح  ،2019يف متوز  .تصاريحال محلة عدد يفكبري  ارتفاع تسجيل

  إسرائيل.يف  خيرجون للعمل عمال من قبل التصاريح، مبوجب التقديرات املختلفة، تستخدم
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 يف عدد االرتفاعنسبة 

 تصريح تنقل ملونالتجار الذين حي

 تنّقل األشخاص عبر معبر رفح
و أمرضى مع حتويالت طبية  جنبية،أو أجوازات سفر مصرية  الذين حيملونسكان غزة ل، للتسجيل املسبق شرط، معرب رفح يسمح باخلروج عرب

 يرز.  إمعرب  عربعرب معرب رفح العودة اىل القطاع للذين خرجوا إسرائيل  تتيحمع وثيقة سفر لدولة ثالثة للعمل او لقاء افراد العائلة. ال أشخاص 

مع  2018شهر أيار حىت مت فتحه بشكل منتظم يف  ،2013منذ منتصف العام  سنةأيام ال غالبّية اُمغلقً كان مصر  تسيطر عليه معرب رفح الذي 

 أيام يف األسبوع لتنقل األشخاص 5منتظم مبعدل عرب بشكل املعمل ي انطالق مسريات العودة وتدهور األوضاع اإلنسانية يف القطاع. منذ ذلك احلني،

 اارتفاعً  ، ما يشكلـ5,502بلغ املعدل الشهري خلروج اشخاص من قطاع غزة عرب معرب رفح  2019نصف األول من عام يف ال .يف كال االجتاهني

 للدخول اليها.  أيام 106 وأيام للخروج من غزة  89. عمل معرب رفح يف نصف السنة احلالية 2018مقارنة مع عام  باملئة 8بنسبة 

شخاص من مصر اىل القطاع. املعدل االأيام لدخول  203شخاص من القطاع اىل مصر وااليوم خلروج  180عمل معرب رفح  2018عام يف  

  دخول. ة حال 3,087خروج يف الشهر و لةحا 5,076 بلغشخاص من قطاع غزة عرب معرب االالشهري خلروج 

 ُمعّدل شهري حلاالت اخلروج عرب معرب رفح

 بشكل منتظم املعرب عمل 2013 العام من األول النصف يف*

 أغلق. شهرية ودخول خروج حالة40,000 حوايل عربه سّجلتو 

 الظاهرة يف الرسم البياين األرقام. مصر يف احلكم تغيري بعد املعرب

 .سنوية أرقام هي
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ّدثة شهريًا مبا خيص ملعطيات إضافية وحمُ 

الدخول واخلروج للبضائع واألشخاص يرجى 

 .هناالضغط 

 

http://gisha.org/ar/reports-and-data/graphs/

