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 اإلسرائًلٌ يف قطاع غزة  اإلحتاللانتهاكات قىات 

 و 2019يوميو  31إمى  01في امفترة ىن 
 

 : ىنخص امتقرير

 ًىوٌى وعةً بإلضزبئٌىٍ بِزهةلةرهة ثؾق بوفىططٌٌٌّْ خاله شهز بإلؽزالهقىبذ  وبصىس

ٌْ بعزدبءبرهة ضد قطةع غشخ خاله بوشهز بوٍّصزً ثصىرخ  بإلؽزاله، ؽٌط صعدذ قىبذ 2019

قىبذ لضفس فقد  خصىصة بوٍشةرلٌْ فٍ ٌطٌزبذ بوعىدخ بوطىٌٍد عىى قطةع غشخ. صةرخد

عْ  إطالق ِةر، أضفزذ دعٍىٌ (18) وثىغ عددهةدود ٌْ عٍىٌةذ إطالق بوّةر عىى طىه بوؾ بإلؽزاله

ثىٌغد فٍ ٌٍزىمةذ بوٍىبطٌّْ، وٌزطججد فٍ إصةرخ ؽةود ٌْ بوفشع  وإوؾةق أضزبرب  ٌقزي ٌىبطْ، 

وقٍع ، ٌٌْىبطّ( 6رىغي، وبعزقةه ) ةذعٍىٌ (4)ـث قةٌسلٍة بوٍىبطٌّْ، وبوخىف فٍ أوضةط 

 (366) صةثدبوطىٌٍد ٌٍة أدي وٍقزي ٌىبطْ وإوبِزهةك ؽقىق بوٍىبطٌّْ فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ 

 ٌىبطْ .

بوصٌةدًْ بوفىططٌٌٌّْ فٍ  عىىعزدبءبرهة بقىبذ بوجؾزًد بإلضزبئٌىٌد  وبصىسوفٍ ضٌةق ٌزصي 

بعزدبء عىى بوصٌةدًْ دبخي بوؾدود بوٍةئٌد  (20)ـقةٌس ث فقد، رعزض بوجؾز خاله بوشهز بوٍذلى

  فقا ميا هو ىوضح في امجدول أدناه:ووذمك بوجؾزًد بوٍطٍىؼ وهَ بوصٌد فٌهة، 
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 مكـــدمــة

 

بإلضــزبئٌىٍ عــدوبِهة عىــى بوشــعح بوفىطــطٌٍّ خــاله بوفزــزخ بوىبقعــد ٌــة ثــٌْ  بإلؽــزالهوبصــىس قــىبذ 

وشهدذ هذٓ بوفززخ رصعٌدب  وبِزهةلةذ وقىبعـد بوقـةِىُ بوـدووٍ  31/07/2019وؽزى  01/07/2019

وىٍــدٌٌِْ فــٍ قطــةع غــشخ وخةصــد ب عٌـــةُ  بإلؽــزالهبإلِطــةٍِ وبرفةقٌــةذ عٌّــه ثةضــزهدبف قــىبذ 

بوٍدٌِد، وبوصٌةدًْ دبخي بوٌٍةٓ بإلقىٌٌٍد، وبوٍـشبرعٌْ، ورشـدًد بوؾصـةر عىـى قطـةع غـشخ وهـٍ ثـذون 

 ودووٍ بإلِطةٍِ وبالرفةقٌةذ وبوٍىبصٌق بودووٌد.رخةوه قىبعد بوقةِىُ ب

أضـفزذ  2019ثطىطىد ٌْ بالعزدبءبذ عىـى قطـةع غـشخ خـاله شـهز ًىوٌـى  بإلؽزالهفقد قةٌس قىبذ 

( ٌىبطْ رزبوؽـس إصـةثةرهَ ثـٌْ بوخطٌـزخ 384( ٌىبطٌّْ وإصةثد )6وبعزقةه ) ٌىبطٌّْ بصٌّْعْ ٌقزي 

 وبوٍزىضطد.

ي بعزدبءبرهة ضد بوٍدٌٌِْ بوعشه فٍ بوٍّةطق بوؾدودًد وقطـةع غـشخ ٌـْ رىبص بإلؽزالهوٌةرشبه قىبذ  

خــاله رىغالرهــة بوٍزمــزرخ فــٍ ٌّــةطق بوزٍــةص بوزــٍ رطــٍٍ ,بوٍّــةطق بوعةسوــدد وًزصــد بوزقزًــز رشبًــد 

ـــد بالِزهةلـــةذ ضـــد  ـــي شـــىبطا قطـــةع غـــشخ، ورشبً بالعزـــدبءبذ عىـــى بوصـــٌةدًْ فـــٍ عـــزض بوجؾـــز ٌقةث

بوطــىٌٍد، وبالضــزٍزبر فــٍ إرجــةع ضٌةضــد بوعقــةت بوغٍــةعٍ ٌــْ خــاله  بوٍشــةرلٌْ فــٍ ٌطــٌزخ بوعــىدخ

بضــزٍزبر رشــدًدهة وىؾصــةر عىــى قطــةع غــشخ وإغــالق بوٍعــةثز ٌخةوفــد ثــذون قىبعــد بوقــةِىُ بوــدووٍ 

بإلِطةٍِ وبإلعالُ بوعةوٍٍ وؾقىق بإلِطةُ ولةفد بوٍىبصٌق وبالرفةقٌةذ بودووٌـد ابذ بوعالقـد، بوزـٍ 

 ؾٌةخ بومزًٍد وإلِطةُ دوُ أي قٌد أو شزط.رمفي ؽزًد بوزّقي وبو
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 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 

 

ًىوٌــى, ؽٌــط رــَ رصــد , هةلةرهــة ثؾــق بوٍــىبطٌّْ خــاله شــهزبإلضــزبئٌىٍ بِز بإلؽــزالهوبصــىس قــىبذ 

 ورىصٌق بالِزهةلةذ بوزةوٌد:

 أطىقس قىبذ  8:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  01/07/2019 اإلثنين ، بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بالؽزالهصجةؽة 

ربضٍ بوشربعٌد عّىت قطةع غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب  بوفةصي شزق ٌدًّد رفؿ بوخط  خي دب

شزق ٌدًّد رفؿ، ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع فٍ صفىف بوٍشبرعٌْ، ٌة  شزق ثىدخ بوشىلد

 دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ. رخ أربضٌهَ ورزك أعٍةوهَةددفعهَ وٍغ

 بعزقىس قىبذ  8:15فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  03/07/2019ألربعاء ا ، بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهٌطةء 

شٍةه قطةع غشخ، بوٍىبطْ صقز ٌصطفى ٌؾٍد ؽٍدوِد  بوفةصي شٍةه ثٌس الهٌة بوخط  ي دبخ

(، ٌْ ضمةُ ٌدًّد ثٌس الهٌة، 25) ثٌس  أصّةء ٌؾةووزه بوزطىي عجز بوطٌةظ بوفةصي شٍةه ٌدًّدعةٌة 

 .الهٌة شٍةه ٌؾةفظد شٍةه غشخ

  أطىقس قىبذ  8:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  06/07/2019امصبت ، بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهٌطةء 

 ربضٍ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ بٌِزبُ  ،عّىت قطةع غشخ  بوفةصي شزق ٌدًّد رفؿ بوخط  بخي د

 بوخىف وبوهىع فٍ صفىف بوٍىبطٌّْ شزق ٌدًّد رفؿ، ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوشربعٌد شزق ثىدخ بوشىلد

 دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ.

  أطىقس قىبذ  9:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  10/07/2019األربعاء ، بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهصجةؽة 

ب ربضٍ بوشربعٌد  ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ،عّىت قطةع غشخ ِظةُ ًىبوفةصي شزق خ بوخط  دبخي 

شزق خةٌِىِظ، ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع فٍ ، ورعةخ ب غّةً شزق ثىدرٍ خشبعد وبوفخةري

 صفىف بوٍشبرعٌْ وبوزعةخ، ٌة دفعهَ وٍغةدرخ أربضٌهَ ورزك أعٍةوهَ دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ.

  أطىقس قىبذ  4:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  10/07/2019األربعاء ، بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهٌطةء 

بوفةصي شزق ؽٍ بوزفةؼ، شزق ٌدًّد غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ رعةخ ب غّةً  بوخط  دبخي 

 ،ْ بوخىف وبوهىع فٍ صفىف بوزعةخٌٍة أصةر ؽةود ٌ، ق ؽٍ بوزفةؼ، شزق ٌدًّد غشخبوٍزىبعدًْ  شز

  .دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذفعهَ وٍغةدرخ  بوٍمةُ دٌة 

  أطىقس قىبذ  9:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  11/07/2019امخييض ، بإلضزبئٌىٍ  بإلؽزالهصجةؽة 

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ، شٍةه قطةع غشخ، بوفةصي شٍةه ثٌس ؽةِىُ بوخط   بوٍزٍزلشخ دبخي

 28ٍىد أؽٍد صجزي ب دهَ )إصةثد بوٍىبطْ ٌؾأربضٍ شٍةه شزق ٌدًّد ثٌس ؽةِىُ ٌٍة أدي إوى 

) إوى ٌطزشفى ثٌس ؽةِىُ وىعالظ، ؽٌط أعىّس عْ بضزشهةدٓ  ثعٌةر ِةري إصةثد ثىٌغد ورَ ِقىه عةٌة 

 فٍ وقس الؽق ٌْ ِفظ بوٌىً.
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  بإلضزبئٌىٍ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ صجةؽة   9:50فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  11/07/2019امخييض

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ، شزق ٌدًّد غشخ، بوفةصي شزق ؽٍ بوشًزىُ بوخط  بوٍزٍزلشخ دبخي 

وبوهىع فٍ صفىف  ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف ،، شزق ٌدًّد غشخب ربضٍ بوخةوٌد  شزق ؽٍ بوشًزىُ

 دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ .بوٍىبطٌّْ 

  أطىقس قىبذ  3:50فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  13/07/2019امصبت ، ضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ بإل بإلؽزالهٌطةء 

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ رعةخ ب غّةً  شزق ٌدًّد غشخ، بوفةصي شزق ؽٍ بوزفةؼ بوخط  ي دبخ

دوُ أُ  بوخىف وبوهىع فٍ صفىف بوٍىبطٌٌٍّْة أصةر ؽةود ٌْ ، ، شزق ٌدًّد غشخشزق ؽٍ بوزفةؼ

 ًطغي وقىع إصةثةذ .

  أطىقس قىبذ  4:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  13/07/2019امصبت ، بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهٌطةء 

شزق ٌدًّد غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ رغةٓ ٌىقع رةثع ، بوفةصي شزق ؽٍ بوزفةؼ بوخط  ي دبخ

دوُ  وخىف وبوهىع فٍ صفىف بوٍىبطٌٌٍّْة أصةر ؽةود ٌْ ب، بوفىططٌٌّد، شزق ٌدًّد غشخ وىٍقةوٌد

 وقىع إصةثةذ . أُ ًطغي

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ صجةؽة   9:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  14/07/2019األحد

شزق ٌدًّد غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ رعةخ ب غّةً   بوفةصي شزق ؽٍ بوزفةؼ بوخط  ي دبخ

ٌة دفعهَ ، خفىف بوزعةٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع فٍ ص، ق ؽٍ بوزفةؼ، شزق ٌدًّد غشخشز

 .دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ عٍةوهَوٍغةدرخ بوٍمةُ و رزك أ

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   1:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  14/07/2019األحد

بوفةصي شزق ٌدًّد خةٌِىِظد عّىت قطةع غشخ ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب ربضٍ  بوخط  دبخي 

وخىف وبوهىع فٍ صفىف ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ ب، بومجٌزخ، شزق ٌدًّد خةٌِىِظبوشربعٌد شزق ثىدخ عجطةُ 

 ُ ًطغي وقىع إصةثةذ دوُ أ وٍغةدرخ أربضٌهَ و رزك أعٍةوهَ ٌة دفعهَ، بوٍشبرعٌْ

 بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ صجةؽة   8:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  15/07/2019 اإلثنين

شزق ٌدًّد غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب ربضٍ بوشربعٌد   ،بوفةصي شزق ؽٍ بوزفةؼ بوخط  دبخي 

ٌة دفعهَ  ،وبوهىع فٍ صفىف بوٍشبرعٌٌٍْة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف ، شزق ؽٍ بوزفةؼ، شزق ٌدًّد غشخ

 دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ. وٍغةدرخ أربضٌهَ و رزك أعٍةوهَ

 بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  15/07/2019 اإلثنين

عّىت قطةع غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب ربضٍ  ،بوفةصي شزق ٌدًّد خةٌِىِظ بوخط  دبخي 

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع فٍ  ،بوشربعٌد  شزق ثىدخ بوفخةري، عّىت شزق ٌدًّد خةٌِىِظ

  .دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذوٍغةدرخ أربضٌهَ و رزك أعٍةوهَ ٌة دفعهَ  ،صفىف بوٍشبرعٌْ

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   5:35فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  16/07/2019امثالثاء

عّىت قطةع غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب ربضٍ ، بوفةصي شزق ٌدًّد خةٌِىِظ بوخط  دبخي 

بوخىف وبوهىع فٍ  ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ ،بوشربعٌد شزق ثىدخ عجطةُ بومجٌزخ،  شزق ٌدًّد خةٌِىِظ

 .صفىف بوٍىبطٌّْ دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ
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  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهأطىقس قىبذ  ،طةء  ٌ 6:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  17/07/2019األربعاء

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب ربضٍ شٍةه قطةع غشخ، ثٌس الهٌة بوفةصي شٍةه ٌدًّد بوخط  دبخي 

دوُ أُ ، وخىف وبوهىع فٍ صفىف بوٍىبطٌّْبوشربعٌد  شٍةه ٌدًّد ثٌس الهٌة، ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ ب

 ًطغي وقىع إصةثةذ. 

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ صجةؽة   8:10فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  17/07/2019األربعاء

 ربضٍ عّىت قطةع غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب، بوفةصي شزق ٌدًّد خةٌِىِظ بوخط  دبخي 

وخىف وبوهىع فٍ صفىف ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ ب، ، شزق ٌدًّد خةٌِىِظبعدشزق ثىدخ خش بوشربعٌد

  .دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ وٍغةدرخ أربضٌهَ و رزك أعٍةوهَ ٌة دفعهَ، بوٍشبرعٌْ

  بإلضزبئٌىٍ  بإلؽزاله، بعزقىس قىبذ ٌطةء   8:15فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  18/07/2019امخييض

بوٍىبطْ بوؾطْ هٌضَ أؽٍد أثى ، شٍةه قطةع غشخ ،بوفةصي شٍةه ثٌس الهٌة بوخط  خي بوٍزٍزلشخ دب

(، ٌْ ضمةُ ٌدًّد ثٌس الهٌة، أصّةء ٌؾةووزه بوزطىي عجز بوطٌةظ بوفةصي شٍةه ٌدًّد 21بوّصز ) عةٌة 

 .شخثٌس الهٌة شٍةه ٌؾةفظد شٍةه غ

 بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ صجةؽة   9:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  27/07/2019بت امص

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ ب ربضٍ بوشربعٌد  ،شزق ٌدًّد غشخ ،بوفةصي شزق ؽٍ بوشًزىُ بوخط  ي دبخ

بوخىف وبوهىع فٍ صفىف  ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ، قزت ٌّطقد ٌىمد  شزق ؽٍ بوشًزىُ، شزق ٌدًّد غشخ

 .بوٍىبطٌّْ دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ
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عىى ؽدود قطةع غشخ بِزهةلهة وؾقىق بوٍىبطٌّْ بوٍشةرلٌْ فٍ ٌطٌزخ  بإلؽزالهوبصىس قىبذ 

 بوعىدخ بوطىٌٍد  ولةِس خاله شهز ًىوٌى عىى بوّؾى بوزةوٍ :

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   3:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  05/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ بوفةصي شزق ٌدًّد عجةوٌة بوخط   دبخي

، جةوٌة فٍ ٌؾةفظد شٍةه قطةع غشخشزق ع ،ُ وب طفةه شزق ٌّطقد أثى صفٌدعدد ٌْ بوشجة

دخ إوى دًةرهَ بوزٍ ، وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىضٍْ فعةوٌةذ )ٌطٌزخ بوعىدخ(هزوب وبوذًْ رظة

طزشفى رَ ِقي بوٍصةثٌْ إوى بوٍ ،أطفةه 9ثٌّهَ  ،ٌىبطْ 19ٌٍة أدي إلصةثد ، هغزوب ٌّهة

 .ب ِدوٌِطٍ وٌطزشفى بوعىدخ

  ئٌىٍ بوٍزٍزلشخ بإلضزب بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   3:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  05/07/2019امجيعة

بوفةصي شزق ٌدًّد غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ  بوخط  دبخي  

عدد ٌْ بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي 

ٌّطقد ٌىمد وىزألٌد عىى ثةوقزت ٌْ ، شزق ؽٍ بوشًزىُ شزق ٌدًّد غشخ بوٍقةً ,فٍ ,ٌخٌَ بوعىدخ

ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّهة وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ بوٍطةء ٌٍة 

 .ٌطزشفى بوقدص ثغشخٌىبطٌّْ، رَ ِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى بوشفةء و 7أدي إلصةثد 

  بئٌىٍ بوٍزٍزلشخ بإلضز بإلؽزالهأطىقس قىبذ ، ٌطةء   4:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  05/07/2019امجيعة

بوفةصي شزق بوجزًػ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ عدد ٌْ  بوخط  دبخي  

بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ٌخٌَ بوعىدخ 

ٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّهة وبضز

وٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى رَ  ِقي ب ،ضٌدبذ 3أطفةهد و  8ٌىبطْ ثٌّهَ  28بوٍطةء ٌٍة أدي الصةثد 

 .شهدبء ب قصى

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  05/07/2019امجيعة

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌْ  ،قطةع غشخعّىت ، بوفةصي شزق ٌدًّد خةُ ًىِظ بوخط  دبخي 

بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي  إوى بوشٍةه ٌْ ,ٌخٌَ بوعىدخ, 

رَ ِقي  ،ثٌّهَ طفالُ ،ٌىبطْ 16أدي إلصةثد  ٌٍة ،ً شزق ثىدخ خشبعد،  شزق خةُ ًىِظبوٍقة

 .فٍ ٌدًّد خةُ ًىِظ  وٌطزشفى ِةصزبوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى غشخ ب وروثٍ 

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:50فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  05/07/2019امجيعة

عّىت قطةع غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌْ بوشجةُ  ،بوفةصي شزق ٌدًّد رفؿ بوخط  خي دب

وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ,ٌخٌَ بوعىدخ, 

بوٍقةً فٍ ثىدخ بوشىلد، شزق ٌدًّد رفؿ وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب 
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 ،طفي 13ثٌّهَ ، ٌىبطْ 26صةثد ذ ؽزى ضةعةذ بوٍطةء ٌٍة أدي إلهزبوبضزٍزذ بوزظة، ٌّهة

 .وٌطزشفى بوغشبئزيرَ  ِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى أثى ًىضه بوّغةر فٍ ٌدًّد رفؿ  ، ضٌدبذ 3و

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   3:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  12/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ ًّد عجةوٌةبوفةصي شزق ٌد بوخط   دبخي

، فٍ ٌؾةفظد شٍةه قطةع غشخ شزق عجةوٌة، وب طفةه شزق ٌّطقد أثى صفٌد عدد ٌْ بوشجةُ

دخ إوى دًةرهَ بوزٍ ، وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعى,ٌطٌزخ بوعىدخ,وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ فعةوٌةذ 

طزشفى رَ ِقي بوٍصةثٌْ إوى بوٍ ،أطفةه 8ثٌّهَ ْ، ٌىبط 13إلصةثد  ٌٍة أدي، هغزوب ٌّهة

 .ب ِدوٌِطٍ وٌطزشفى بوعىدخ

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهأطىقس قىبذ  ،ٌطةء   3:30بوطةعد  فٍ ؽىبوٍ 12/07/2019امجيعة

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ عدد ٌْ ، بوفةصي شزق بوجزًػ بوخط  خي  دب

بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ٌخٌَ بوعىدخ 

وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّهة وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ 

ٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى شهدبء رَ  ِقي بو، أطفةه 9ٌىبطْ ثٌّهَ  26الصةثد بوٍطةء ٌٍة أدي 

 .ب قصى

  أطىقس قىبذ  3:50فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  12/07/2019امجيعة ، بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهٌطةء 

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ بوفةصي شزق ٌدًّد غشخ بوخط    دبخي

وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي عدد ٌْ بوشجةُ 

ثةوقزت ٌْ ٌّطقد ٌىمد وىزألٌد عىى خ، شزق ؽٍ بوشًزىُ شزق ٌدًّد غش بوٍقةً ,فٍ ,ٌخٌَ بوعىدخ

بوٍطةء ٌٍة  ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّهة وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ

 .ِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى بوشفةء، رَ ٌىبطٌّْ  أدي إلصةثد

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  12/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌْ عّىت قطةع غشخ، شزق ٌدًّد خةُ ًىِظ بوفةصي بوخط  دبخي 

بوعىدخ, ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي  إوى بوشٍةه ٌْ ,ٌخٌَ بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ 

رَ ، وضٌدخ ،أطفةه 5ثٌّهَ ، ٌىبطْ 18أدي إلصةثد  ٌٍة، بوٍقةً شزق ثىدخ خشبعد، شزق خةُ ًىِظ

 .وٌطزشفى ِةصز  فٍ ٌدًّد خةُ ًىِظِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى غشخ ب وروثٍ 

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزالهس قىبذ ، أطىقٌطةء   5:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  12/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌْ بوشجةُ عّىت قطةع غشخ ،بوفةصي شزق ٌدًّد رفؿ بوخط  خي دب

وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ,ٌخٌَ بوعىدخ, 

وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب بوٍقةً فٍ ثىدخ بوشىلد، شزق ٌدًّد رفؿ 

رَ  ِقي ، ثٌّهَ طفالُ، ٌىبطْ 16وٍطةء ٌٍة أدي الصةثد ٌّهة د وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ ب

 .فٍ ٌدًّد رفؿ  وٌطزشفى بوغشبئزيبوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى أثى ًىضه بوّغةر 
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  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ بإلؽزالهأطىقس قىبذ ، ٌطةء   3:10فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  19/07/2019امجيعة 

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ عدد ٌْ بوفةصي شزق بوجزًػ،  بوخط  دبخي  

بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ٌخٌَ بوعىدخ 

ةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّهة وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دً

وٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى شهدبء رَ  ِقي ب ،أطفةه 3ٌىبطْ ثٌّهَ  33ي الصةثد بوٍطةء ٌٍة أد

 .ب قصى

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   3:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  19/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ وٌةبوفةصي شزق ٌدًّد عجة بوخط   دبخي

، ةع غشخشزق عجةوٌة فٍ ٌؾةفظد شٍةه قط، وب طفةه شزق ٌّطقد أثى صفٌد عدد ٌْ بوشجةُ

دخ إوى دًةرهَ بوزٍ وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعى,، ٌطٌزخ بوعىدخ,وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ فعةوٌةذ 

رَ ِقي بوٍصةثٌْ إوى بوٍطزشفى ، أطفةه 9ثٌّهَ  ،ٌىبطْ 20 ٌٍة أدي إلصةثدة، هغزوب ٌّه

 ب ِدوٌِطٍ وٌطزشفى بوعىدخ.

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  19/07/2019امجيعة

ٓ عدد ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةبوفةصي شزق ٌدًّد غشخ بوخط  دبخي 

ٌْ بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ 

ثةوقزت ٌْ ٌّطقد ٌىمد وىزألٌد عىى ؽق  ،ًزىُ شزق ٌدًّد غشخبوٍقةً شزق ؽٍ بوش ,,ٌخٌَ بوعىدخ

بوٍطةء ٌٍة أدي ذ بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّهة وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعة

 رَ ِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى بوشفةء. ،أطفةه 6، ثٌّهَ ٌْىبط 15إلصةثد  

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:10فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  19/07/2019امجيعة

ْ عّىت قطةع غشخ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌ، بوفةصي شزق ٌدًّد خةُ ًىِظ بوخط  دبخي 

بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي  إوى بوشٍةه ٌْ ,ٌخٌَ بوعىدخ, 

رَ ِقي ، أطفةه 9ثٌّهَ ، ٌىبطْ 20أدي إلصةثد  ٌٍة، شزق خةُ ًىِظ بوٍقةً شزق ثىدخ خشبعد،

 .زشفى غشخ ب وروثٍ وٌطزشفى ِةصز فٍ ٌدًّد خةُ ًىِظبوٍصةثٌْ إوى ٌط

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:30ؽىبوٍ بوطةعد فٍ  19/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌْ بوشجةُ عّىت قطةع غشخ، د رفؿبوفةصي شزق ٌدًّ بوخط  دبخي 

وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ,ٌخٌَ بوعىدخ, 

ىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب بوشىلد، شزق ٌدًّد رفؿ وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوع بوٍقةً فٍ ثىدخ

رَ   ،أطفةه 10ثٌّهَ  ،ٌىبطْ 34بوٍطةء ٌٍة أدي الصةثد  وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ ،ٌّهة

 .فٍ ٌدًّد رفؿ  وٌطزشفى بوغشبئزي ِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى أثى ًىضه بوّغةر

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   3:00ؽىبوٍ بوطةعد فٍ  26/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ ي شزق ٌدًّد عجةوٌةبوفةص بوخط  دبخي 

، جةوٌة فٍ ٌؾةفظد شٍةه قطةع غشخشزق ع، وب طفةه شزق ٌّطقد أثى صفٌد عدد ٌْ بوشجةُ

وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ  ,،ٌطٌزخ بوعىدخ,فعةوٌةذ زوب ضٍْ وبوذًْ رظةه
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طزشفى رَ ِقي بوٍصةثٌْ إوى بوٍ، وضٌدخ، أطفةه 5ثٌّهَ ، ٌىبطْ 11ٌٍة أدي إلصةثد هة، ٌّهغزوب 

 .ب ِدوٌِطٍ وٌطزشفى بوعىدخ

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   3:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  26/07/2019امجيعة 

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ عدد ٌْ بوفةصي شزق بوجزًػ،  بوخط  دبخي  

بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ٌخٌَ بوعىدخ 

ة وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّه

وٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى شهدبء رَ  ِقي ب ،يطف 12ٌىبطْ ثٌّهَ  21بوٍطةء ٌٍة أدي الصةثد 

 .ب قصى

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  26/07/2019امجيعة

شةشد وقّةثي بوغةس بوٍطٌىد وىدٌىع رغةٓ ، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزبوفةصي شزق ٌدًّد غشخ بوخط  خي  دب

عدد ٌْ بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ًىً فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي 

ثةوقزت ٌْ ٌّطقد ٌىمد وىزألٌد عىى ، شزق ؽٍ بوشًزىُ شزق ٌدًّد غشخ بوٍقةً ,فٍ ,ٌخٌَ بوعىدخ

هة وبضزٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ بوٍطةء ٌٍة ؽق بوالعئٌْ ثةوعىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب ٌّ

 .ِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى بوشفةءرَ ، هَ طفالٌُىبطٌّْ ، ثٌّ 8أدي إلصةثد 

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   4:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  26/07/2019امجيعة

ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌْ ، ق ٌدًّد خةُ ًىِظد عّىت قطةع غشخبوفةصي شز بوخط  دبخي 

بوشجةُ وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي  إوى بوشٍةه ٌْ ,ٌخٌَ بوعىدخ, 

ٌٍة أدي  ،ٍزذ بوزظةهزبذ ؽزى ضةعةذ بوٍطةءوبضز ،شزق خةُ ًىِظ ً شزق ثىدخ خشبعد،بوٍقة

 د وأصٌح ثعٌةر ِةري ضمةُ ثٍّ ضهٌال( ٌْ عةٌة   23الضزشهةد  بوٍىبطْ أؽٍد ٌؾٍد عجد هللا بوقزب )

أطفةه رَ ِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشفى غشخ ب وروثٍ  5ثٌّهَ ، ٌىبطْ 12لٍة أصٌح ، فٍ بوجطْ

 .وٌطزشفى ِةصز  فٍ ٌدًّد خةُ ًىِظ

  بإلضزبئٌىٍ بوٍزٍزلشخ  بإلؽزاله، أطىقس قىبذ ٌطةء   5:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  26/07/2019امجيعة

، ٌِزبُ أضىؾزهة بوزشةشد رغةٓ عدد ٌْ بوشجةُ عّىت قطةع غشخ ،شزق ٌدًّد رفؿبوفةصي  بوخط  خي دب

وب طفةه وبوذًْ رظةهزوب ضٍْ فعةوٌةذ ًىً ب رض فٍ ٌطٌزخ بوعىدخ بومجزي فٍ ,ٌخٌَ بوعىدخ, 

ىدخ إوى دًةرهَ بوزٍ هغزوب بوٍقةً فٍ ثىدخ بوشىلد، شزق ٌدًّد رفؿ وىزألٌد عىى ؽق بوالعئٌْ ثةوع

رَ  ، أطفةه 8ثٌّهَ ، ٌىبطْ 21صةثد هزبذ ؽزى ضةعةذ بوٍطةء ٌٍة أدي إلضزٍزذ بوزظةوب ،ٌّهة

 .وٌطزشفى بوغشبئزي ى أثى ًىضه بوّغةر فٍ ٌدًّد رفؿِقي بوٍصةثٌْ إوى ٌطزشف
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 التىغالت داخل األراضٌ: ثالجًا

بإلضزبئٌىٍ بعزدبءبرهة ثؾق بوٍىبطٌّْ فٍ قطةع غشخ وخةصد  فٍ بوٍّةطق  بإلؽزالهوبصىس قىبذ 

خاله شهز ,ًىوٌى, ثزغزًه وهدً وإطالق ِةر  بإلؽزالهبوؾدودًد ,بوٍّةطق بوعةسود,، ؽٌط قةٌس آوٌةذ 

ٌشبرع وٌّةسه  بإلؽزالهخاله رقدٌهة دبخي بوٍّةطق بوشربعٌد وب ٌةلْ بوؾدودًد، ورطزهدف قىبذ 

 ورقىً ثزغزًفهة لي فززخ ٌٍة ًعىد ثةوضزر بوجةوغ عىٌهَ ولةِس آخزهة عىى بوّؾى بوزةوٍ:  بوٍىبطٌّْ

 ٌعشسخ بإلضزبئٌىٍ  بإلؽزالهرىغىس قىبذ ، صجةؽة   11:00بوٍ بوطةعد فٍ ؽى 01/07/2019 اإلثنين

ٌدًّد شزق ، شزق ثىدخ عجطةُ بومجٌزخ ,،ٌزز 100,ثعدد ٌْ بآلوٌةذ بوعطمزًد، ٌطةفد رقدر ثؾىبوٍ 

جس ٌْ بوٍمةُ دوُ أُ ًطغي ، وبِطؾؽٌط قةٌس ثأعٍةه رطىًد ورغزًه، عّىت قطةع غشخ، خةٌِىِظ

 .وقىع إصةثةذ

 ٌعشسخ ثعدد  بإلضزبئٌىٍ بإلؽزالهرىغىس قىبذ ، صجةؽة   7:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  15/07/2019 اإلثنين

عّىت ، شزق ٌدًّد رفؿ، شزق ثىدخ بوشىلد ,ٌزز 100,، ٌطةفد رقدر ثؾىبوٍ ٌْ بآلوٌةذ بوعطمزًد

 .قىع إصةثةذوبِطؾجس ٌْ بوٍمةُ دوُ أُ ًطغي و، ؽٌط قةٌس ثأعٍةه رطىًد ورغزًه، قطةع غشخ

  ٌىٍ ٌعشسخ بإلضزبئ بإلؽزالهرىغىس قىبذ ، صجةؽة   8:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  17/07/2019األربعاء

ثٌس ؽةِىُ فٍ ٍ ب ربضٍ بوىبقعد شزق ٌدًّد ف, ٌزز 70,ٌطةفد رقدر ثؾىبوٍ د، ثأرثعد آوٌةذ عطمزً

، وبِطؾجس رطىًد ورغزًه ، ؽٌط قةٌس ثأعٍةهٍؾةابخ ؽدود بوفصي بوشزقٌد، ثٌؾةفظد شٍةه غشخ

 .ٌْ بوٍمةُ دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ

  ٌعشسخ  بإلضزبئٌىٍ بإلؽزالهرىغىس قىبذ  ،صجةؽة   8:10فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  24/07/2019األربعاء

زقٍ عجةوٌة ، فٍ ب ربضٍ بوىبقعد شٍةه ش,ٌزز 100,ٌطةفد رقدر ثؾىبوٍ ، ثعدد ٌْ بآلوٌةذ عطمزًد

ثٍؾةابخ ؽدود بوفصي بوشزقٌد، ؽٌط قةٌس ثأعٍةه رطىًد ورغزًه، ، فٍ ٌؾةفظد شٍةه غشخ

 .وبِطؾجس ٌْ بوٍمةُ دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ
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 املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزة داخلاالعتداءات على الصًادين : رابعًا

 

ٌٍةرضد بِزهةلةرهة ثؾق بوصٌةدًْ بوفىططٌٌٌّْ وٌؾةرثزهَ فٍ رسقهَ ؽٌط  بإلؽزالهوبصىس قىبذ 

، ب ٌز بوذي ًعزجز بِزهةلة  خطٌزب  ثؾزًد فٍ عزض بوجؾز ,أٌٌةه 6, ٌّعزهَ ٌْ بإلثؾةر وٍطةفد رشًد عْ

لٍة وبصىس بعزدبئهة عىى  ,ثؾزي ٌٌي 12,ٍعةهدبذ بودووٌد وبوٍؾددخ ٌطةفد والرفةقٌةذ بوٍىقعد وبو

 بوصٌةدًْ وبعزقةوهَ، وقد رَ رصد ورىصٌق بالِزهةلةذ بوزةوٌد ثؾقهَ:

 

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد بوٍزٍزلشخ  4:10فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  03/07/2019األربعاء ، ٌطةء 

، ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْغشخ د ٌِزبُ رشةشزهة  فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ د غزت ٌدًّد

، بوذًْ بضطزوب بوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًٌٍْة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف و، وقةٌس ثٍطةردرهة

 .صةثد د دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذوىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإل

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد بوٍزٍزلشخ  7:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  05/07/2019امجيعة ، صجةؽة 

ٌِزبُ رشةشزهة  ،شٍةه قطةع غشخ ،غزت ثىدخ ثٌس الهٌة، زض ثؾز قطةع غشخ، ٌّطقد بوىبؽدفٍ ع

، وقةٌس ,ٌٌي ثؾزي 3, لةِىب ًجؾزوُ عىى ٌطةفد رقي عْ بوذًْ، ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ ، ثٍطةردرهة

 . دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ، ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثدبوٍّطقد خىفة  

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  11:40فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  05/07/2019امجيعة ، صجةؽة 

ةع غشخ د غزت ٌدًّد غشخ د ٌِزبُ رشةشزهة ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوٍزٍزلشخ فٍ عزض ثؾز قط

بوصٌةدًْ د وقةٌس ثٍطةردرهة د ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ ، 

بوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثد د دوُ أُ ًطغي وقىع 

 إصةثةذ .

  ٌطةء  ، أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد بوٍزٍزلشخ  4:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  09/07/2019امثالثاء

فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ د غزت ٌدًّد غشخ د ٌِزبُ رشةشزهة ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ د 

وقةٌس ثٍطةردرهة د ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ ، بوذًْ بضطزوب 

 بر ٌْ بوٍّطقد خىفة  ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثد د دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ .وىفز

  صجةؽة  ، أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد بوٍزٍزلشخ  8:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  10/07/2019األربعاء

هة فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ د غزت ٌّطقد بوطىدبٌِد د غزت عجةوٌة د شٍةه قطةع غشخ د ٌِزبُ رشةشز

, ٌٌي ثؾزي، وقةٌس  4عىى ٌطةفد رقي عْ,  ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ د بوذًْ لةِىب ًجؾزوُ

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ ، ثٍطةردرهة

 . دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ/صةثدبوٍّطقد خىفة  ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإل
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  بوٍزٍزلشخ ، أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد صجةؽة   6:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  13/07/2019امصبت

ٌِزبُ رشةشزهة ثشمي لضٌه رغةٓ ، قجةود شىبطا رفؿ، عّىت قطةع غشخ، فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

ة أصةر ٌٍ، ، وقةٌس ثٍطةردرهة,ٌٌي ثؾزي 6, قىبرت بوصٌةدًْ بوذًْ لةِىب ًجؾزوُ عىى ٌطةفد رقي عْ

ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  ٌْ 

 رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثد د دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ . 

  صجةؽة، أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد بوٍزٍزلشخ  7:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  13/07/2019امصبت

ثشمي لضٌه رغةٓ ٌِزبُ رشةشزهة ، قجةود شىبطا رفؿ، عّىت قطةع غشخ، غشخثؾز قطةع  فٍ عزض

وقةٌس ثٍالؽقد وؽصةر، قةرت صٌد ٌة أدي إوى وقىع أضزبر عطٌٍد فٍ بوقةرت ْ، قىبرت بوصٌةدً

 ،ْ لةِة عىى ٌزْ أؽد بوقىبرت وهٍة: ٌؾٍد إضٍةعٌي بوجزدوًي، وأؽٍد وبئي بوجزدوًيوبعزقةه صٌةدً

 ورَ بقزٌةدهَ وغهد ٌغهىود. 

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  7:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  20/07/2019امصبت ، بوٍزٍزلشخ صجةؽة 

 ٌِزبُ رشةشزهة ،شٍةه قطةع غشخ، غزت ثىدخ ثٌس الهٌة، ىبؽدٌّطقد بو، فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

، وقةٌس ,ٌٌي ثؾزي 3, ٌطةفد رقي عْبوذًْ لةِىب ًجؾزوُ عىى  ْ،ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدً

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ ، ثٍطةردرهة

 . دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ، رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثد بوٍّطقد خىفة  ٌْ

 بوٍزٍزلشخ ؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد ، أطىقس بوشوبرق بوٌطةء   1:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  21/07/2019 األحد

ثشمي لضٌه رغةٓ  ٌِزبُ رشةشزهة، عّىت قطةع غشخ، قجةود شىبطا رفؿ، فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

 وقىع أضزبر فٍ بوقةرت وبؽزغةسٓ وقةٌس ثٍالؽقد وؽصةر، قةرت صٌد ٌة أدي إوى ،قىبرت بوصٌةدًْ

عةٌة( وشقٌقه رًةض  29ِةًه ب قزع )عصةً ِجٌي  ْ لةِة عىى ٌزْ أؽد بوقىبرت وهٍة:وبعزقةه صٌةدً

 . ورَ بقزٌةدهَ وغهد ٌغهىود ،عةٌة( 23)

 ٌطةء  ، أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد بوٍزٍزلشخ  9:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  22/07/2019 اإلثنين

فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ د غزت ٌّطقد بوطىدبٌِد د غزت عجةوٌة د شٍةه قطةع غشخ د ٌِزبُ رشةشزهة 

وقةٌس ، ,ٌٌي ثؾزي 3,لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ د بوذًْ لةِىب ًجؾزوُ عىى ٌطةفد رقي عْثشمي 

ثٍطةردرهة د ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ 

 بوٍّطقد خىفة  ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثد د دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ . 

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  7:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  23/07/2019امثالثاء ، بوٍزٍزلشخ صجةؽة 

 ٌِزبُ رشةشزهة، شٍةه قطةع غشخ، ٌس الهٌةغزت ثىدخ ث ،ٌّطقد بوىبؽد، فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

ؽٌط  ،,ٌٌي ثؾزي 3, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُىب بوذًْ لةِ ،ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب ، ٍطةردرهةقةٌس ث

 . دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ، أو بإلصةثدوىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  ٌْ رعزضهَ والعزقةه 
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  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد بوٍزٍزلشخ  9:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  24/07/2019األربعاء ، صجةؽة 

 ٌِزبُ رشةشزهة ،شٍةه قطةع غشخ ،غزت ثىدخ ثٌس الهٌة ،ٌّطقد بوىبؽد ،زض ثؾز قطةع غشخفٍ ع

، ,ٌٌي ثؾزي 3, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُبوذًْ لةِىب  ،ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب ، وقةٌس ثٍطةردرهة

 . دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ، ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثدوىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد صجةؽة   11:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  24/07/2019األربعاء ،

ٌِزبُ ، شٍةه قطةع غشخ، غزت عجةوٌة، غزت ٌّطقد بوطىدبٌِدخ، قطةع غشبوٍزٍزلشخ فٍ عزض ثؾز 

ٌٌي  3, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُبوذًْ لةِىب ، ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْرشةشزهة 

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ ، وقةٌس ثٍطةردرهة، ,ثؾزي

 دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ . ، ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثدد خىفة  بضطزوب وىفزبر ٌْ بوٍّطق

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌ 1:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  25/07/2019امخييض ، د صجةؽة 

، شٍةه قطةع غشخ، غزت ثىدخ ثٌس الهٌة، ٌّطقد بوىبؽد قجةود ،بوٍزٍزلشخ فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

 3, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُبوذًْ لةِىب ، قىبرت بوصٌةدًْثشمي لضٌه رغةٓ ٌِزبُ رشةشزهة 

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، ، وقةٌس ثٍطةردرهة، ,ٌٌي ثؾزي

دوُ أُ ًطغي وقىع ، ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثدبوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  

 إصةثةذ. 

  ٌطةء  د أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  11:30فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  26/07/2019امجيعة

، شٍةه قطةع غشخ، غزت ثىدخ ثٌس الهٌة، ٌّطقد بوىبؽدقجةود ، بوٍزٍزلشخ فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

 3, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُبوذًْ لةِىب ْ، رغةٓ قىبرت بوصٌةدً ٌِزبُ رشةشزهة ثشمي لضٌه

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ،  ،وقةٌس ثٍطةردرهة، ,ٌٌي ثؾزي

دوُ أُ ًطغي وقىع ، ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثدبوذًْ بضطزوب وىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  

 إصةثةذ. 

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  9:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  28/07/2019األحد ، بوٍزٍزلشخ صجةؽة 

 ٌِزبُ رشةشزهة، شٍةه قطةع غشخ، غزت ثىدخ ثٌس الهٌة، ٌّطقد بوىبؽد، ع غشخفٍ عزض ثؾز قطة

، ,ٌٌي ثؾزي 3, عىى ٌطةفد رقي عْ دوًُزىبعبوذًْ لةِىب  ،ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ

ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ بضطزوب ، س ثٍطةردرهةوقةٌ

 . دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ، ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثدوىفزبر ٌْ بوٍّطقد خىفة  

 ٌطةء  ، أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  11:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  29/07/2019 اإلثنين

ٌِزبُ رشةشزهة ثشمي  ،عّىت قطةع غشخ، قجةود شىبطا رفؿ، قطةع غشخؾز بوٍزٍزلشخ فٍ عزض ث

قةٌس ؽٌط ، ,ٌٌي ثؾزي 6, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُلضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْ بوذًْ لةِىب 

ٌٍة ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، ، ثٍطةردرهةقىبذ بالؽزاله 

 .دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ ،والعزقةه أو بإلصةثد ٌْ رعزضهَ بوٍّطقد خىفة   دفعهَ وٍغةدرخ
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  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  10:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  30/07/2019امثالثاء ، بوٍزٍزلشخ صجةؽة 

ٌِزبُ رشةشزهة ، شٍةه قطةع غشخ، غزت ثىدخ ثٌس الهٌة، ٌّطقد بوىبؽدقجةود ، فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

، ,ٌٌي ثؾزي 3, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُبوذًْ لةِىب ، ي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًْثشم

 ٌٍة دفعهٌٍَة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، ، وقةٌس ثٍطةردرهة

 دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ . ، ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثدخىفة  بوٍمةُ وٍغةدرخ 

  بوٍزٍزلشخ ، أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد ٌطةء   9:00فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  30/07/2019امثالثاء

وقةٌس ، ثشمي لضٌه رغةٓ قىبرت بوصٌةدًٌِْزبُ رشةشزهة ، غزت ٌدًّد غشخ، فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

غةدروب بوٍمةُ ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، بوذًْ ، ثٍطةردرهة

 .دوُ أُ ًطغي وقىع إصةثةذ ،ٌْ رعزضهَ والعزقةه أو بإلصةثد خىفة  

  أطىقس بوشوبرق بوؾزثٌد بإلضزبئٌىٌد  7:20فٍ ؽىبوٍ بوطةعد  31/07/2019األربعاء ، بوٍزٍزلشخ صجةؽة 

ٌِزبُ رشةشزهة ، شٍةه قطةع غشخ، غزت ثىدخ ثٌس الهٌة، ٌّطقد بوىبؽدقجةود ، فٍ عزض ثؾز قطةع غشخ

، ,ٌٌي ثؾزي 3, عىى ٌطةفد رقي عْ ًزىبعدوُبوذًْ لةِىب ْ، قىبرت بوصٌةدً ثشمي لضٌه رغةٓ

دوُ أُ ًطغي ، ٌٍة أصةر ؽةود ٌْ بوخىف وبوهىع بوشدًدًْ فٍ صفىف بوصٌةدًْ، ، وقةٌس ثٍطةردرهة

 . ع إصةثةذوقى
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 احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزةاستنرار : خامشًا

بإلضزبئٌىٍ ضٌةضد بوعقةت بوغٍةعٍ ثؾق ٌة ًشًد عْ بصّةُ ٌىٌىُ فىططٌٍّ  بإلؽزالهرىبصي ضىطةذ      

فٍ قطةع غشخ واون ٌْ خاله بضزٍزبر إغالق لةفد بوٍعةثز وبوٍّةفذ بوٍزصىد ثةوقطةع وبوزؾمَ ثدخىه 

رؾمٍهة فٍ ِىعٌد بوجضةئع بوزٍ ردخىهة وبوزٍ ال رغطى رىبصي بوجضةئع وبوٍطزىشٌةذ بوضزورًد، ؽٌط 

لزً  واون عجز ٌعجز  لةفد بوقطةعةذ وبالؽزٌةعةذ وال رفٍ إال ثغشء ثطٌط ٌْ ؽةعد بوٍىبطْ بوفىططٌٍّ

وهى ٌة رزك أصزب  خطٌزب  عىى لةفد ِىبؽٍ  ،أًةً  وعدخ  إغالقه ؽٌط رَأثى ضةوَ بوزغةري بوىؽٌد وقطةع غشخ 

ب ٌز بوذي ًشمي ٌخةوفد ومةفد بوقىبٌِْ  قزصةديوبالشخ خةصد عىى بوصعٌد بوخدٌةرٍ طةع غبوؾٌةخ فٍ ق

 وبوٍىبصٌق وب عزبف بودووٌد، بوزٍ رؾظز بوعقىثةذ بوغٍةعٌد. 

 

 التىصًات

ٌزلش ؽٍةًد وؾقىق بالِطةُ بضزّمةرٓ الضزٍزبر بالعزدبءبذ وبالِزهةلةذ بإلضزبئٌىٌد عىٍ ًغدد 

قطةع غشخ وًطةوح بوٍغزٍع بودووٍ ثزؾٍي ٌطئىوٌةره برغةٓ بالِزهةلةذ بوخطٌزخ بوزٍ رقىً ثهة قىبذ 

بوطٌةق ٌْ خاله بضزهدبف بوٍدٌِْ وب طفةه وبوّطةء وبضزهدبف ب عٌةُ بوٍدٌِد وفٍ هذب  بإلؽزاله

ِزٌغد وصٍس بوٍغزٍع بودووٍ  ٍأرفئُ ٌزلش ؽٍةًد وؾقىق بإلِطةُ إا ًؤلد ثأُ هذٓ بالِزهةلةذ بوٍزمزرخ ر

وبوذي ثدورٓ  ،عىٍ ٌة رزرمجه ٌْ عزبئَ ثؾق أثّةء بوشعح بوفىططٌٍّ بإلؽزالهقىبذ  ٌطةئىد وعدً 

بودوه ًغدد دعىره ومةفد ٍزلش ُ بوئزٍزبر فٍ بررمةت ٌضي هذٓ بوغزبئَ، لذون فعىى بالض بإلؽزالهشغع 

فةقٌد عٌّه بوزبثعد ثزؾدًد ٌىقفهة ورؾٍي ٌطئىوٌزهة برغةٓ ٌة إر طزبف بوطةٌٌد وبوٍزعةقدخ عىى ب

رفةقٌد عٌّه بوزبثعد وبوزٍ لفىس ؽٍةًد بوٍدٌِْ ىبعد بوقةِىُ بودووٍ بإلِطةٍِ وإلًؾدش ٌْ بِزهةك وق

بإلِطةُ ثةوزؾزك بوفىري  لش ٌغىظ ؽقىقلٍة وًطةوح بوٍز، بوٍدٌِد ٌْ عدً بالعزدبء عىٌهةوب عٌةُ 

عشز عةٌة،   برٍِّزهةلةذ بإلضزبئٌىٌد وبوعٍي عىى إِهةء بوؾصةر بوٍفزوض عىى قطةع غشخ ٌّذ بإل وىقه

لٍة ًطةوح بوٍزلش ثضزورخ ٌالؽقد ٌغزٌٌْ بوؾزت بإلضزبئٌىٌٌْ وٌؾةلٍزهَ لٍغزٌٍ ؽزت أٌةً بوٍؾةلَ 

 بوغزبئَ لٍ ًطىد بوؾق ورزؾقق بوعدبود.بوغّةئٌد بودووٌد وعدً إعفةئهَ ٌْ رىن 

 ىانتهـ

  

 
 

 
 


