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 تقرير العدوان اإلسرائيلي على   قطاع غزة 

 إجمالي الشهداء:

 

شهداء؛    10  ساعة الماضية  24غزة خالل    الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع عدد  اجمالي  بلغ   ➢
 . عام 23أعوام، وسيدة   5منهم طفلة 

   .ةواحد ةطفل ( عامًا فأقل 18الذين بلغت أعمارهم  األطفال )عدد الشهداء اجمالي  بلغ ➢

 . ةشهيد  1النساء  الشهداء من  عدد اجمالي بلغ  ➢

 . مسنأي  تم تسجيل استشهاد لم ي ➢

  داء شه  6  ،واحد  ديشه  1  شمال غزة محافظة    في ساعة الماضية    24خالل  عدد الشهداء  اجمالي  بلغ   ➢
 . من الشهداء في محافظة خانيونس   3و  ، غزةمحافظة من 

 

 إجمالي الجرحى: 
 

 . ساعة الماضية  24جريح خالل   79  عدد الجرحى الذين دخلوا مستشفيات القطاع اجمالي بلغ  ➢

 . ساعة الماضية  24الجرحى خالل    اجمالي عدد% من  29.1، بنسبة  طفال    23  بلغ عدد األطفال الجرحى  ➢

% من اجمالي عدد  16.5، بنسبة  جريحة  13ساعة الماضية    24خالل    النساء   الجرحى من  بلغ عدد ➢
 .الجرحى

جريح من    55  ،%(12.7)  ى جرح  10محافظة شمال غزة    من  ساعة الماضية  24خالل    الجرحى عدد    بلغ ➢
  في محافظة خانيونس   يح جر   12محافظة الوسطى،    جرحى في أي  لم يسجل    ، %(69.6)   محافظة غزة

 محافظة رفح.   في  انح يجر   2و ، %(15.2)
من إجمالي %  5.1بنسبة    اتإصاب  4  ، ساعة الماضية  24خالل    عدد اإلصابات الحرجة والخطيرة بلغ    ➢

 إصابة. 52إصابة، والطفيفة  23والمتوسطة  ،ساعة الماضية  24خالل عدد الجرحى 
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 توزيع الشهداء والجرحى حسب الجنس:  .1

 
 

 الفئة العمرية: حسب والجرحى توزيع الشهداء  .2

 حسب الفئة العمرية: والجرحى توزيع الشهداء 

 

 الفئة العمرية: الجنس و حسب والجرحى توزيع الشهداء 

 
 

 الجنس 
 الجرحى الشهداء

 نسبة عدد  نسبة عدد 

 72.2 57 80 8 ذكر 

 27.8 22 20 2 أنثى

 100.0 79 100.0 10 المجموع

 الفئة العمرية 
 الجرحى الشهداء

 نسبة عدد  نسبة عدد 

 29.1 23 10 1 عام 18أقل من 

 70.9 56 90 9 عام 18أكبر من 

 100.0 79 100.0 10 المجموع

 العمرية الفئة 
 الجرحى الشهداء

 نسبة عدد  نسبة عدد 

 29.1 23 10 1 أطفال 

 54.4 43 80 8 رجال 

 16.5 13 10 1 نساء

 100.0 79 100.0 10 المجموع



 السلطة الوطنية الفلسطينية 
 وزارة الصحة

 الصحية  وحدة نظم المعلومات 

 

Palestinian National Authority       
 

Ministry of Health 
 

Unit of Health Information System  

 

 2833044، تليفاكس 2827008تلفون   عمارة كحيل  – شارع الجالء –غزة 

 

 حسب المحافظة: والجرحى توزيع الشهداء  .3

 
 

 توزيع الجرحى حسب حالة المصاب  .4

 

 اإلصابة سبب توزيع الجرحى حسب  .5

 
 
 

 المحافظة 
 الجرحى الشهداء

 نسبة عدد  نسبة عدد 
 12.7 10 10 1 شمال غزة

 69.6 55 60 6 غزة
 0 0 0 0 الوسطى
 15.2 12 30 3 خانيونس 

 2.5 2 0 0 رفح

 100.0 79 100.0 10 المجموع

 حالة المصاب 
 الجرحى

 نسبة عدد 
 5.1 4 حرجة وخطيرة 

 29.1 23 متوسطة 
 65.8 52 طفيفة 

 100.0 79 المجموع

 االصابة سبب 
 الجرحى

 نسبة عدد 
 79.8 63 قصف صاروخي و  انفجار

 6.3 5 شظايا 
 1.3 1 ضربات وكسور 

 12.6 10 هلع وأخرى 
 100.0 79 المجموع



 السلطة الوطنية الفلسطينية 
 وزارة الصحة

 الصحية  وحدة نظم المعلومات 

 

Palestinian National Authority       
 

Ministry of Health 
 

Unit of Health Information System  

 

 2833044، تليفاكس 2827008تلفون   عمارة كحيل  – شارع الجالء –غزة 

 

 اإلصابة مكان توزيع الجرحى حسب  .6

 

 مكان االصابة 
 الجرحى

 نسبة عدد 
 34.2 27 انحاء الجسم 
 6.3 5 الرأس والرقبة 
 1.3 1 الصدر والظهر 
 0.0 0 البطن والحوض 
 21.5 17 األطراف العلوية
 19.0 15 األطراف السفلية
 17.7 14 غير محدد وأخرى 

 100.0 79 المجموع


