
إحصائية محدثة
بأعداد و توزيعات ا	سرى الفلسطينيين 

في سجون ا�حتالل ا�سرائيلي
حتى تاريخ 2019-7-31



إحصائّية محدثة با	سرى 
في سجون االحتالل

450

أسير من
الضفة الغربية

المحتلة

أسير من القدس 
وأراضي الـ 48

300
أسير من قطاع غزة

من بينهم

حّتى نهاية تموز 2019 بلغ عدد ا�سرى في سجون االحتالل  5,700 

أسير فلسطينّي، موّزِعين على 23 سجن� ومعتقًال ومركَز توقيف وتحقيق.

4940

هضبة  من  سوري  وأسير  االردنية،  الجنسية  يحملون   19
ما  محكومين  ، و15  7 محكومين مؤبد  الجوالن، منهم 

بين سنتين الى 27 سنة .

20 أسير من العرب.



من بينهم

توزيع ا�سرى حسب 

3,530 أسير§ محكوم�الوضع القانوني

  1,440 أسير§
يقضون أحكام� 

بالّسجن تزيد عن   
15 سنة

  397 أسير§
صدرت بحّقهم 
أحكام تتراوح ما 
بين 5-10 سنوات.

15>10-5

  571 أسير§

محكومين بالّسجن 
المؤبَّد مدى الحياة

  253 أسير§
يقضون أحكام� 

بالّسجن تتراوح ما 
بين 10-15 سنة.

15-10
سنة

سنواتسنة



1,616 أسير§ يقضون أحكام� بالّسجن الفعلّي أقّل من 5 سنوات

أحكام�  يقضون  أسير§ 
لمّدة  الفعلّي  بالّسجن 
إلى  شهر  من  تتراوح 

أقّل من سنة

أحكام�  يقضون  أسير§ 
ما بين ثالث إلى خمس 

سنوات

447

366

أحكام�  يقضون  أسير§ 
تتراوح  لمّدة  بالّسجن 

ما بين عام إلى عامين

472
أســـير§ يقضـــون أحكامـــ� 
ـــراوح  ـــّدة تت ـــجن لم بالّس
مـــا بيـــن عاميـــن إلـــى    

3 أعـــوام

331

موقوف
1,700500

أسير§ إدارّي�



 50
أسير�

 18
صحفّي�

38 أسيرة في سجون االحتالل من بينهن: توزيع ا�سرى حسب 

الفئات

ري صفقـــة وفـــاء ا�حـــرار أعـــاد االحتـــالل  مـــن محـــرَّ
أخـــرى. مـــّرة  اختطافهـــم 

صحفّي� معتقلون

 28
أسيرة

وأقدم  مختلفة،  بأحكام  فعلّي  بشكل  محكومات 
ا�سيرات ياسمين شعبان، وهي معتقلة منذ كانون 
بينما  سنوات،   5 ومحكومة  2014م،  نوفمبر  ا�ّول/ 
أعالهّن حكم� ا�سيرة (شروق دويات)؛ وهي محكومة 

بالّسجن لمّدة 16 عام، ومعتقلة منذ عام 2015م.

 230
طفًال

 162 بينهـم  عشـرة،  الّثامنـة  أعمارهـم  تتجـاوز  لـم 
محكومـون، والباقـي موقوفون ينتظـرون المحاكمة، 

طفـل واحـد يخضـع لالعتقـال ا¿دارّي.

 6
نّواب

من نّواب المجلس الّتشـريعّي الفلسـطينّي، 4 منهم 
�حـكام  يخضعـون   2 و  ا¿دارّي،  لالعتقـال  يخضعـون 

مرتفعة.

 1
أسيرة

المجلس  في  الّنائبة  إحداهّن  ا¿داري  ا¿عتقال  في 
 28 بتاريخ  عنها  أفرج  التي  جرار)  (خالدة  الّتشريعّي 

شباط من العام 2019.



 23
أسير�

يعانون من 
الّسرطان

 33
معاق�

حركّي� ونفسّي� 
في سجون 
االحتالل

 4
أسرى

مصابون بشلل 
نصفّي يتنقلون 
على كراسي 
متحّركة

 18
أسير�

مقيمون بشكل 
دائم فيما ُيسمى 

بــ(مستشفى الّرملة) 
أصحاب أخطر 

ا�مراض والجرحى

1,100 أسير مريض في سجون االحتالل من بينهم:



أّما ا�ســــير كـريم يونس 
فيعـــــّد عميــد ا�ســـــرى 
حــيث  الفــلسطينّييـــن، 
ثّم   ،1983 عام  اعتقل 
ا�سير  عمه  ابن  اعتقل 
بعـــده  يــــونس  مـــاهـــر 
أمضيا  وقـــد  بأسبوعين، 
في  عام�   35 اÌن  حّتى 
تشملــهما  ولــم  ا�ســـر 
صفقة شاليط �ّنهما من 
ا�راضـــي المحــتّلة عـــام 

.1948

37 عام�
نـــــائل  ا�ســــير  يعّد 
البـــــرغــــوثـــــي أقدم 
ا�سرى الفلسطينّيين 
حيث  ا¿طالق،  على 
 1978 عام  اعتقل 
وأفرج عنه في صفقة 
 ،2011 عام  شاليط 
 33 أمضى  أن  بعد 
عام�، ثّم أعيد اعتقاله 
يزال  وال   2014 عام 

في ا�سر.

ا�سير نائل 
البرغوثي

أقدم ا�سرى 
ا�سيرين كريم الفلسطينّيين

وماهر يونس
عمداء ا�سرى 
الفلسطينّيين

35 عام�

عدد َمن نطلق عليهم عمداء ا�سرى 46 أسير§، وهم َمن أمضوا أكثر من 
20 عام� في الّسجون، من بينهم:

26 أسير§ من القدامى؛ 
أي المعتقلون منذ ما قبل اّتفاق أوسلو في 1994م، وقد رفض االحتالل 
إطالق سراحهم ضمن الّدفعة الّرابعة من صفقة إحياء المفاوضات أواخر 

2013م، وجميعهم مضى على اعتقالهم ما يزيد على ربع قرن.



شهداء
الحركة ا�سيرة

عدد شهداء الحركة ا�سيرة 220 
شهيد§ منذ عام 1967 منهم:

74
أسير�

 اسُتشهدوا نتيجة 
الّتعذيب

7
أسرى

بعدما أصيبوا بأعيرة 
نارّية استشهدوا وهم 

داخل المعتقالت

64
 أسير� 

نتيجة ا¿همال الّطّبّي

75
 أسير� 

نتيجة القتل العمد بعد 
االعتقال مباشرة




