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 : نلخص الجقرير

َ، 2019واصٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي آرهبهبذهب تؽم اًِذٓييٕ اًفٌعطئييٕ خالي شهش ظثرِثش ًعبَ 

ؼيض صعذد ُٕ اعرذاءاذهب ضذ اًِىاطٔييٕ في  كطبع غضح خالي اًشهش أًِصشَ ، وهصفز ُٕ عٌِيبد 

ب أًؽلز هثيشح في ( عٌِيخ إطالق ٓبس، ه23ِإطالق أًبس اًِرفشكخ عٌى طىي اًؽذود ؼيض تٌغ عذدهب )

( 9ُِرٌوبد اًِىاطٔيٕ، وذعثثز في إشبسح ؼبًخ ُٕ اًفضع واًخىف في أوظبط اًِىاطٔيٕ, هِب كبُز ة)

ُىاطٔيٕ ، هِب واصٌز كِع وآرهبن ؼلىق  8عٌِيبد ذىغٍ داخٍ اساضي اًلطبع ، اعرلٌز خالًهب 

 ( ُىاطٕ . 384ٔيٕ و إصبتخ )ُىاط 3اًِىاطٔيٕ اًِشبسهيٕ في ُعيشح اًعىدح اًعٌِيخ ُِب أدي ًِلرٍ 

عٌى اًصيبديٕ اًفٌعطئييٕ في عشض  اعرذاءاذهبوفي ظيبق ُرصٍ واصٌز كىاد اًثؽشيخ اإلظشائيٌيخ 

( اعرذاء عٌى اًصيبديٕ داخٍ اًؽذود اًِبئيخ اًثؽشيخ 19اًثؽش خالي اًشهش اًِزهىس، فلذ كبُز ة)

( 11ق اًِعثش مُعثش هشَ أتى ظبًّ اًرعبس"م )اًِعِىػ ًهّ اًصيذ فيهب , هِب كبُز كىاد االؼرالي تئغال

 :وفقا لها هو نوضح في الجدول أدناهيىَ ، ورًى 

 

 3  قجل

 - إصابات نجفرقة 

 383 إصابات نصيرة العودة
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 مكـــدمــة

كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي عذوآهب عٌى اًشعج اًفٌعطئي خالي اًفرشح اًىاكعخ ُب تيٕ  واصٌز    

وآرهبهبد ًلىاعذ اًلبٓىْ اًذوًي اإلٓعبٓي  وشهذد هزٖ اًفرشح ذصعيذا   30/9/2019وؼرى  1/9/2019

واذفبكيبد ظٔيف تبظرهذاف كىاد االؼرالي ًٌِذٓييٕ في كطبع غضح وخبصخ األعيبْ اًِذٓيخ، واًصيبديٕ 

لىاعذ اًلبٓىْ غضح، في ُخبًفبد ظذيذح ًداخٍ اًِيبٖ اإلكٌيِيخ، واًِضاسعيٕ، وذشذيذ اًؽصبس عٌى كطبع 

فلذ كبُز كىاد االؼرالي تعٌعٌخ ُٕ االعرذاءاد عٌى  ذوًي اإلٓعبٓي واالذفبكيبد واًِىاشيم اًذوًيخ.اً

اخشيٕ وأعرلبي شِبٓيخ  384 إصبتخُلرٍ شالشخ ُىاطٔيٕ و أظفشد عٕ 2019 ظثرِثش كطبع غضح خالي شهش

 .اخشيٕ

ُٕ خالي غضح طم اًؽذوديخ ًلطبع اعرذاءاذهب ضذ اًِذٓييٕ اًعضي في أًِبال ذضاي كىاد االؼرالي ذىاصٍ  

, ويشصذ اًرلشيش ذضايذ االعرذاءاد عٌى م ذىغالذهب اًِروشسح في ُٔبطم اًرِبط اًري ذعِي مأًِبطم اًعبصًخ

وذضايذ االٓرهبهبد ضذ اًِشبسهيٕ في ُعيشح اًعىدح اًصيبديٕ في عشض اًثؽش ُلبتٍ شىاطئ كطبع غضح، 

واًِرىظطخ واالظرِشاس  خطيشحذشاوؼز إصبتبذهّ تيٕ اً ًِىاطٕإلصبتخ اًعششاد ُٕ ا اًعٌِيخ ،ُِب أدي

عٌى كطبع غضح وإغالق اًِعبتش  في إذثبع ظيبظخ اًعلبة اًعِبعي ُٕ خالي اظرِشاس ذشذيذهب ًٌؽصبس

ُخبًفخ تزًى كىاعذ اًلبٓىْ اًذوًي اإلٓعبٓي واإلعالْ اًعبًِي ًؽلىق اإلٓعبْ وهبفخ اًِىاشيم 

 اًعالكخ، اًري ذوفٍ ؼشيخ اًرٔلٍ واًؽيبح اًوشيِخ ًإلٓعبْ دوْ أ" كيذ أو ششط. واالذفبكيبد اًذوًيخ راد

 

  



 

 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 

 

م ؼياض ذاّ سصاذ ظاثرِثشم هبهبذهاب تؽام اًِاىاطٔيٕ خاالي شاهشاإلظشائيٌي آر اإلؼراليواصٌز كىاد 

 وذىشيم االٓرهبهبد اًربًيخ:

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  2:00ؼىاًي اًعبعخ  في 7/9/2019الصبح

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ  خبْ يىٓغ , ظٔىة كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس  خبْ يىٓغ ظٔىة كطبع غضح, ، ششق  تٌذح عثعبْ اًوثيشحششق  , ذعبٖ األساضي اًضساعيخ

 . , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبداًِىاطٔيٕواًهٌع في صفىف  ؼبًخ ُٕ اًخىف

  ُعبء  ، اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  5:00في ؼىاًي اًعبعخ  7/9/2019الصبح

اًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُخيّ اًِغبص" , وظط  كطبع غضح , شالشخ ُىاطٔيٕ تئهّ 

( ، واًطفٍ ُؽِىد ظبتش ُؽِذ أًعبُي )  18طفٌيٕ  وهّ اًِىاطٕ تالي يىظف أًعبُي ) عبُب 

( ، واًطفٍ ُؽِذ هبٓي15 (  وهّ ُٕ ظوبْ ُخيّ اًِغبص" , 16ُععذ أتى ُٔذيٍ )  عبُب  عبُب 

 أشٔبء ُؽبوًرهِب اظريبص اًعيبط اًفبصٍ ششق اًِخيّ . 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  6:20ؼىاًي اًعبعخ  في 7/9/2019الصبح

شخ ذعبٖ األساضي غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششب ششق ظثبًيب, شِبي كطبعداخٍ اًششيط اًفبصٍ 

, دوْ أْ يععٍ  ِىاطٔيُِٕب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف اً ششق ظثبًيب ,   اًضساعيخ

  وكىع إصبتبد

 ُعبء  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائيٌي 11:00ؼىاًي اًعبعخ  في 7/9/2019الصبح 

 ، غضح وظط كطبع, غشة ُخيّ اًِغبص"  ذعبٖ ُىكع ذذسيج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطئيخ صبسوخيٕ

 . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد ُب أدي إًى وكىع أضشاس ُبديخ تبًِوبْ ,

 شالشخ  ُعبء  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائيٌي 11:50ؼىاًي اًعبعخ  في 7/9/2019الصبح

خ تيز ) ُىكع ععلالْ ( شِبي ُذي0ٔ ذعبٖ ُىكع ذذسيج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطئيخ ىاسيخص

 . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد ُب أدي إًى وكىع أضشاس ُبديخ تبًِوبْ , ، غضح شِبي كطبع,  الهيب

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  10:30ؼىاًي اًعبعخ  في 8/9/2019األحد

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق اًِغبص" , وظط كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف اًِضاسعيٕ , ُب اًِغبص" , ششق   األساضي اًضساعيخ

 . عِبًهّ , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبدأدفعهّ ًِغبدسح أساضيهّ و ذشن 

  ي اًِرِشهضح ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌ 1:45ؼىاًي اًعبعخ  في 8/9/2019األحد

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضي  خبْ يىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف  خبْ يىٓغ ظٔىة كطبع غضح،، ششق  تٌذح عثعبْ اًوثيشحششق  , اًضساعيخ

 . , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبداًِىاطٔيٕواًهٌع في صفىف 

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:20اًي اًعبعخ ؼى في 8/9/2019األحد

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُذئخ ديش اًثٌؾ , وظط كطبعداخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف ديش اًثٌؾ وظط كطبع غضح, ششق  األساضي اًضساعيخ

 . , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد ِىاطٔيٕاً

  ُعبء  ، اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  9:30في ؼىاًي اًعبعخ  8/9/2019األحد

( , ُٕ 38اًِىاطٕ فضٍ يىظف ُؽِىد اًذيش" )شِبي كطبع غضح في ُعثش تيز ؼبٓىْ )ايشص(  عبُب 



 

اًِخبتشاد اإلظشائيٌيخ في  ؼبظض ظوبْ ؼي اًصثشح , في ُذئخ غضح ، ورًى أشٔبء ذىظهه ًِلبتٌخ 

تيز ؼبٓىْ في ُؽبفظخ شِبي غضح , تٔبء عٌى اظرذعبءٖ ؼيض أٓه هبْ كذ ذلّذَ في وكز ظبتم 

ًٌؽصىي عٌى ذصشيؾ ُشوس ًٌعٍِ في اًرعبسح ، إال أْ كىاد االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكريبدٖ 

 إًى ظهخ ُعهىًخ 

 ؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح صثب 8:30ؼىاًي اًعبعخ  في 9/9/2019االثنين

، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضي اًضساعيخ ظٔىة ششق ُذئٔخ غضح  داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف اًِضاسعيٕ , كشيخ ظؽش اًذيى ششق ُذئخ غضح , ششق 

  , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأُب دفعهّ ًِغبدسح أساضيهّ و ذشن 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  9:30ؼىاًي اًعبعخ  في 9/9/2019االثنين

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضي  ششق ُخيّ اًثشيغ , وظط كطبعداخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ي صفىف اًِضاسعيٕ , ُب دفعهّ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فاًِخيّ , ششق   اًضساعيخ

 . عِبًهّ , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبدأًِغبدسح أساضيهّ و ذشن 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:20ؼىاًي اًعبعخ  في 9/9/2019االثنين

سعبح غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُذئخ ديش اًثٌؾ , وظط كطبعداخٍ اًششيط اًفبصٍ 

, ُب دفعهّ ًِغبدسح  شعبحُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف اًديش اًثٌؾ , ششق   األغٔبَ

 . , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبدأًِطلخ

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  1:00في ؼىاًي اًعبعخ   10/9/2019 ثالثاءال

غضح ، ٓيشاْ  ُذئخ سفؾ , ظٔىة كطبع ششق تٌذح اًشىهخ , اًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق

 , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد .أُٔيخ  ذرثع اًِلبوُخ اًفٌعطئيخأظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ ٓلطخ 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  10:00في ؼىاًي اًعبعخ  10/9/2019 ثالثاءال

، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ُذئخ غضح ششق ششق ؼي اًشعبعيخ , اًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف  ؼي اًشعبعيخ ، ششق  األساضي اًضساعيخذعبٖ 

 . , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأاًِضاسعيٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضيهّ و ذشن 

  ظرخ  ؼرالي اإلظشائيٌيصثبؼب  ، أطٌلز طبئشاد اال 2:20ؼىاًي اًعبعخ  في 11/9/2019األربعاء

) ُىكع فٌعطيٕ ( شِبي ششق ُذئخ  ذعبٖ ُىكع ذذسيج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطئيخ ىاسيخص

دوْ أْ يععٍ وكىع  ُب أدي إًى وكىع أضشاس ُبديخ تبًِوبْ , ، غضح شِبي كطبع,  تيز الهيب

 . إصبتبد

  الؼرالي اإلظشائيٌيصثبؼب  ، أطٌلز طبئشاد ا 2:30ؼىاًي اًعبعخ  في 11/9/2019األربعاء 

 ، غضح وظط كطبع,  غشة ديش اًثٌؾ ذعبٖ ُىكع ذذسيج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطئيخ ىاسيخص خِعخ

 . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد ُب أدي إًى وكىع أضشاس ُبديخ تبًِوبْ ,

 اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  ُعبء  ، 8:10في ؼىاًي اًعبعخ  11/9/2019 األربعاء

, ظٔىة كطبع غضح , سفؾ ششق ُذئخ  ششق تٌذح اًشىهخ , داخٍ اًششيط اًفبصٍ اًِرِشهضح

ظوبْ  وهِب ُٕ، ( عبُب  17 ) أتى ظٔيِه وهشَ ؼعٔي، ( عبُب   17) أُيش إتشاهيّ أتى ظٔيِخ طفٌيٕاً

 .شىهخ أشٔبء ُؽبوًرهِب اظريبص اًعيبط اًفبصٍ ششق تٌذح اً تٌذح اًشىهخُذئخ 

  ُعبء  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائيٌي 11:20ىاًي اًعبعخ ؼ في 11/9/2019األربعاء 

) ُىكع ععلالْ ( شِبي ُذئخ 0 ذعبٖ ُىكع ذذسيج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطئيخ ىاسيخصشالشخ 

دوْ أْ يععٍ وكىع  ُب أدي إًى وكىع أضشاس ُبديخ تبًِوبْ , ، غضح شِبي كطبع,  تيز الهيب

 . إصبتبد



 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  9:00ؼىاًي اًعبعخ  في 12/9/2019الخهيض

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب  ششق ُذئخ خبٓيىٓغ, ظٔىة كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ُِب ُذئخ خبٓيىٓغ ظٔىة كطبع غضح، ششق  ،  ششق تٌذح اًلشاسح اًششبشخ ذعبٖ األساضي اًضساعيخ

,  عِبًهّأف اًِضاسعيٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضيهّ و ذشن أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفى

  دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  10:30ؼىاًي اًعبعخ  في 12/9/2019لخهيض ا

، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ُذئخ غضح ششق ششق ؼي اًشعبعيخ , اًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

دوْ أْ يععٍ اًِىاطٔيٕ ، ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف  اًخبًيخ األساضيذعبٖ 

 . وكىع إصبتبد

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  6:10ؼىاًي اًعبعخ  في 12/9/2019الخهيض

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب  ششق ُذئخ خبٓيىٓغ, ظٔىة كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

 ِىاطٔيُِٕب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف اً اًِلبتٌخ ،  اًششبشخ ذعبٖ األساضي اًضساعيخ

  , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  8:00ؼىاًي اًعبعخ  في 13/9/2019الجهعة

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب  بٓيىٓغ, ظٔىة كطبعششق ُذئخ خاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ  ُذئخ خبٓيىٓغ , ششق  ،  ششق تٌذح عثعبْ اًوثيشح اًششبشخ ذعبٖ األساضي اًضساعيخ

, دوْ أْ  عِبًهّإُٔ اًخىف واًهٌع في صفىف اًِضاسعيٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضيهّ و ذشن 

  يععٍ وكىع إصبتبد

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  10:00في ؼىاًي اًعبعخ  14/9/2019 لصبحا

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ  ُذئخ سفؾ , ظٔىة كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع  ُذئخ سفؾ , ، ششق  تٌذح اًشىهخششق   ذعبٖ األساضي اًضساعيخ

, دوْ أْ يععٍ وكىع  عِبًهّأدفعهّ ًِغبدسح أساضيهّ و ذشن ُب  ضاسعيٕ ,في صفىف اًِ

 . إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  9:10ؼىاًي اًعبعخ  في 15/9/2019األحد

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب  ششق ُذئخ خبٓيىٓغ, ظٔىة كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ 

ُذئخ خبٓيىٓغ ظٔىة ششق  ،ششق تٌذح اًفخبس"   األغٔبَوسعبح  اًششبشخ ذعبٖ األساضي اًضساعيخ

ُب دفعهّ ًِغبدسح واًشعبح ,  ضاسعيٕ ,ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف اًِكطبع غضح ،

 . , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأأساضيهّ و ذشن 

 اإلظشائيٌي ُعبء  ، اعرلٌز كىاد االؼرالي  7:00في ؼىاًي اًعبعخ  16/9/2019 ثنيناال

( , ُٕ ظوبْ 30) يىظف ظىاد ؼعبْاًِرِشهضح في ُعثش تيز ؼبٓىْ )ايشص( اًِىاطٕ  ؼي عبُب 

، ورًى أشٔبء ذىظهه ًِلبتٌخ اًِخبتشاد اإلظشائيٌيخ في  ؼبظض تيز ؼبٓىْ  اًضيرىْ , ششق ُذئخ غضح

ًٌؽصىي في ُؽبفظخ شِبي غضح , تٔبء عٌى اظرذعبءٖ ؼيض أٓه هبْ كذ ذلّذَ في وكز ظبتم 

، إال أْ كىاد االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكريبدٖ إًى ظهخ  ُشوس ًٌعٍِ في اًرعبسحعٌى ذصشيؾ 

 ُعهىًخ 

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  9:10ؼىاًي اًعبعخ  في 18/9/2019األربعاء

غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  خبْ يىٓغ ظٔىة كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع  خبْ يىٓغ , ، ششق  تٌذح عثعبْ اًوثيشحششق  , األساضي اًضساعيخ

 . , دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبدىاطٔيٕفي صفىف اًِ



 

  ُعبء  ، اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  11:00في ؼىاًي اًعبعخ  22/9/2019األحد

( , ُٕ ظوبْ 41في ُعثش تيز ؼبٓىْ )ايشص( اًِىاطٕ تعبَ ُؽِىد يىظف غشاة ) اًِرِشهضح عبُب 

ُششوع عبُش ، ورًى أشٔبء ذىظهه ًِلبتٌخ اًِخبتشاد اإلظشائيٌيخ في  ؼبظض تيز ؼبٓىْ في 

ُؽبفظخ شِبي غضح , تٔبء عٌى اظرذعبءٖ ؼيض أٓه هبْ كذ ذلّذَ في وكز ظبتم ًٌؽصىي عٌى 

فخ اًغشتيخ ، إال أْ كىاد االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكريبدٖ إًى ظهخ ذصشيؾ ًٌعفش إًى اًض

 ُعهىًخ .

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  9:20في ؼىاًي اًعبعخ  24/9/2019 لثالثاءا

و غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ  ُذئخ سفؾ , ظٔىة كطبعاًِرِشهضح داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس  ُذئخ سفؾ ,، ششق  تٌذح اًشىهخششق   األساضي اًضساعيخ اًِىاطٔيٕ في عبٖذكٔبتٍ اًغبص , 

هِب  , عِبًهّأُب دفعهّ ًِغبدسح أساضيهّ و ذشن  ضاسعيٕ,ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع في صفىف اًِ

 .  أصيج عذد ُٕ اًِىاطٔيٕ تبالخرٔبق

  



 

 ىدةـــرية العـــمش: ثانًًا

عٌى ؼذود كطبع غضح آرهبههب ًؽلىق اًِىاطٔيٕ اًِشبسهيٕ في ُعيشح  اإلؼراليواصٌز كىاد 

 عٌى أًؽى اًربًي : ظثرِثشاًعىدح اًعٌِيخ  وهبٓز خالي شهش 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  3:00ؼىاًي اًعبعخ  في 6/9/2019جهعة ال

ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد   ،اًثشيغ  داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي في ُخيّ اًعىدح 

واظرِشد اًرظبهشاد ؼرى ظبعبد  ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُٔهب

شهذاء  ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى , ذّ  يبطفأ 4تئهّ  ُىاطٔيٕ 10 اًِعبء ُِب أدي الصبتخ

 األكصى .

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  3:30ؼىاًي اًعبعخ  في 6/9/2019جهعة ال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ خبْ يىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد 

فبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعيشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ مُخيّ اًعىدحم ُٕ اًشثبْ واألط

ذّ ٓلٍ  ْ  ,طفاليٕ , تئهّ ُىاطٔ 9 اًِلبَ ششق تٌذح خضاعخ،  ششق خبْ يىٓغ, ُِبأد" إلصبتخ

 .ظٔىة كطبع غضح  في ُذئخ خبْ يىٓغ  إًى ُعرشفى غضح األوسوتي وُعرشفى ٓبصش يٕاًِصبت

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:00في ؼىاًي اًعبعخ  6/9/2019 جهعةال

داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

عذد ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي 

ّ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼي اًضيرىْ ششق ُذئخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔطلخ ٌُوخ ًٌرأهيذ عٌى في مُخي

اًطفٍ خبًذ أتى توش اًشتعي  ُِب أدي الظرشهبد , ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُٔهب

يٕ في أصيج تعيبسيٕ ٓبسي و  ، ، وهى طبًج تبًِشؼٌخ االعذاديخ ُٕ ظوبْ ؼي اًشعبعيخعبَ ( ,  14)

أطفبي , وظيذح ذعٍِ ُععفخ  6تئهّ  ،بُىاطٔ 16, هِب أصيج  ، وفي اًلذَ اًظهش ُذخٍ وُخشط

 .ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى اًشفبء ذّ 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:30في ؼىاًي اًعبعخ  6/9/2019 جهعةال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ ظثبًيب ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

ششق ظثبًيب في ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح ,  ُٔطلخ أتى صفيخ  ,عذد ُٕ اًشثبْ واألطفبي ششق 

يشح اًعىدح( ، ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد )ُع

عبَ ( ُٕ ظوبْ ُخيّ ظثبًيب،  17األشلش )ظبُي عٌى           اًطفٍ هعشوا ُٔهب ُِب أدي الظرشهبد

ذّ ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى طفٍ،  26تئهّ  ُىاطٕ , 36هِب أصيج  في اًصذس , تعيبس ٓبس" وأصيج

 .عرشفى اًعىدح اًِعرشفى األٓذوٓيعي وُ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:10ؼىاًي اًعبعخ  في 6/9/2019جهعة ال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ 

ًوثشي في مُخيّ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح ا



 

اًعىدحم اًِلبَ في تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذئخ سفؾ ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ 

 تئهّ ُىاطٕ ,  18 ظبعبد اًِعبء ُِب أدي الصبتخ ؼرى, واظرِشد اًرظبهشاد  اًري هعشوا ُٔهب

 وُعرشفى اًعضائش"  .  ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى أتى يىظف أًعبس في ُذئخ سفؾ ,  ذّ  طفٍ

 ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  3:00ؼىاًي اًعبعخ  في 13/9/2019جهعة ال

ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد   ،اًثشيغ  داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق

شح اًعىدح اًوثشي في ُخيّ اًعىدح ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ األسض في ُعي

واظرِشد اًرظبهشاد ؼرى ظبعبد  ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُٔهب

شهذاء  ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى , ذّ  طفٍ 14 تئهّ ُىاطٕ 28 اًِعبء ُِب أدي الصبتخ

 األكصى .

 ٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح ُعبء  ، أط 3:30ؼىاًي اًعبعخ  في 13/9/2019جهعة ال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ خبْ يىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد 

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعيشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ مُخيّ اًعىدحم 

ذّ ٓلٍ  يٕ , تئهّ طفالْ ,ُىاطٔ 8 إلصبتخ اًِلبَ ششق تٌذح خضاعخ،  ششق خبْ يىٓغ, ُِبأد"

 . إًى ُعرشفى غضح األوسوتي في ُذئخ خبْ يىٓغ يٕاًِصبت

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:00في ؼىاًي اًعبعخ  13/9/2019 جهعةال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ ظثبًيب ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

ششق ظثبًيب في ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح ,  ُٔطلخ أتى صفيخ  ,عذد ُٕ اًشثبْ واألطفبي ششق 

يشح اًعىدح( ، ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد )ُع

ذّ ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى اًِعرشفى تئهّ طفالْ ,  ُىاطٕ ,15هعشوا ُٔهب , ُِب أد" إلصبتخ 

 .األٓذوٓيعي وُعرشفى اًعىدح 

 ح ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهض 4:30ؼىاًي اًعبعخ  في 13/9/2019جهعة ال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ 

اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي في مُخيّ 

بسهّ اًعىدحم اًِلبَ في تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذئخ سفؾ ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى دي

 8 تئهّ ُىاطٕ ،  25 ظبعبد اًِعبء ُِب أدي الصبتخ ؼرى, واظرِشد اًرظبهشاد  اًري هعشوا ُٔهب

 وُعرشفى اًعضائش"  .  ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى أتى يىظف أًعبس في ُذئخ سفؾ ذّ  يبطفأ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  5:00في ؼىاًي اًعبعخ  13/9/2019جهعة ال

داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

عذد ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي 

ي اًضيرىْ ششق ُذئخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔطلخ ٌُوخ ًٌرأهيذ عٌى في مُخيّ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼ

ٓلٍ أطفبي , ذّ  5تئهّ  ُىاطٕ ، 11 ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُِب أد" إلصبتخ 

 اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى اًشفبء  .



 

 ي اًِرِشهضح ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌ 3:00في ؼىاًي اًعبعخ  20/9/2019جهعة ال

داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

عذد ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي 

طلخ ٌُوخ ًٌرأهيذ عٌى في مُخيّ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼي اًضيرىْ ششق ُذئخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔ

ٓلٍ تئهّ  طفالْ , ذّ  ُىاطٕ ، 24 ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُِب أد" إلصبتخ 

 اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى اًشفبء  .

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  3:30ؼىاًي اًعبعخ  في 20/9/2019جهعة ال

خ خبْ يىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئ

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعيشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ مُخيّ اًعىدحم 

ذّ ٓلٍ  أطفبي , 4, تئهّ  ُىاطٕ 13 اًِلبَ ششق تٌذح خضاعخ،  ششق خبْ يىٓغ, ُِبأد" إلصبتخ

 . في ُذئخ خبْ يىٓغ  إًى ُعرشفى غضح األوسوتي وُعرشفى ٓبصش يٕاًِصبت

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:00في ؼىاًي اًعبعخ  20/9/2019 جهعةال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ ظثبًيب ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

ششق ظثبًيب في ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح ,  ُٔطلخ أتى صفيخ  ,طفبي ششق عذد ُٕ اًشثبْ واأل

واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد )ُعيشح اًعىدح( ، ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري 

ذّ ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى اًِعرشفى طفٍ ,  11تئهّ  ُىاطٕ , 24هعشوا ُٔهب , ُِب أد" إلصبتخ 

 .فى اًعىدح األٓذوٓيعي وُعرش

 ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:10ؼىاًي اًعبعخ  في 20/9/2019جهعة ال

ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد   ،اًثشيغ  داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق

ح اًوثشي في ُخيّ اًعىدح ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ األسض في ُعيشح اًعىد

واظرِشد اًرظبهشاد ؼرى ظبعبد  ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُٔهب

شهذاء  ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى أطفبي , ذّ  8 تئهّ,  ُىاطٕ 14 اًِعبء ُِب أدي الصبتخ

 األكصى .

 كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح ُعبء  ، أطٌلز  4:30ؼىاًي اًعبعخ  في 20/9/2019جهعة ال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ 

اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي في مُخيّ 

يذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًعىدحم اًِلبَ في تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذئخ سفؾ ًٌرأه

 14 تئهُّىاطٕ ,  44 ظبعبد اًِعبء ُِب أدي الصبتخ ؼرى, واظرِشد اًرظبهشاد  اًري هعشوا ُٔهب

 وُعرشفى اًعضائش"  .  ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى أتى يىظف أًعبس في ُذئخ سفؾ طفٍ ,  ذّ 

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  ُعبء  ، 3:00في ؼىاًي اًعبعخ  27/9/2019جهعة ال

داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

عذد ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي 

ْ ششق ُذئخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔطلخ ٌُوخ ًٌرأهيذ عٌى في مُخيّ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼي اًضيرى



 

ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى , ذّ  ُىاطٕ 14 ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُِب أد" إلصبتخ 

 ُعرشفى اًشفبء  .

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  3:30ؼىاًي اًعبعخ  في 27/9/2019جهعة ال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ ظثبًيب ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ 

ششق ظثبًيب في ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح ,  ُٔطلخ أتى صفيخ  ,عذد ُٕ اًشثبْ واألطفبي ششق 

يشح اًعىدح( ، ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد )ُع

ذّ ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى اًِعرشفى أطفبي ,  10, تئهّ  ُىاطٕ 22هعشوا ُٔهب , ُِب أد" إلصبتخ 

 .األٓذوٓيعي وُعرشفى اًعىدح 

 ِرِشهضح ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اً 3:40ؼىاًي اًعبعخ  في 27/9/2019جهعة ال

ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعيٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد   ،اًثشيغ  داخٍ  اًششيط اًفبصٍ ششق

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي في ُخيّ اًعىدح 

رظبهشاد ؼرى ظبعبد واظرِشد اً ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ اًري هعشوا ُٔهب

 شهذاء األكصى  ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى ُعرشفى , ذّ  ُىاطٕ 15  اًِعبء ُِب أدي الصبتخ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:00ؼىاًي اًعبعخ  في 27/9/2019جهعة ال

داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ خبْ يىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد 

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعيشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ مُخيّ اًعىدحم 

ذّ ٓلٍ  أطفبي , 4, تئهّ  ُىاطٕ 21 يىٓغ, ُِبأد" إلصبتخاًِلبَ ششق تٌذح خضاعخ،  ششق خبْ 

 . في ُذئخ خبْ يىٓغ  إًى ُعرشفى غضح األوسوتي وُعرشفى ٓبصش يٕاًِصبت

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي اًِرِشهضح  4:30ؼىاًي اًعبعخ  في 27/9/2019جهعة ال

، ٓيشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ  داخٍ اًششيط اًفبصٍ ششق ُذئخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح

اًشثبْ واألطفبي واًزيٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًيبد يىَ األسض في ُعيشح اًعىدح اًوثشي في مُخيّ 

اًعىدحم اًِلبَ في تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذئخ سفؾ ًٌرأهيذ عٌى ؼم اًالظئيٕ تبًعىدح إًى ديبسهّ 

اًِىاطٕ ظبهش  ُِب أدي الظرشهبداًِعبء ,  ظبعبد ؼرى, واظرِشد اًرظبهشاد  اًري هعشوا ُٔهب

ٓلٍ اًِصبتيٕ إًى  أطفبي ,  ذّ  7 تئهُّىاطٕ ,  17عبُب( , هِب أصيج  20عىض هللا عصِبْ )

 .  وُعرشفى اًعضائش"  ُعرشفى أتى يىظف أًعبس في ُذئخ سفؾ

  



 

 التىغالت داخل األراضٌ: ثالجًا

اإلظشائيٌي اعرذاءاذهب تؽم اًِىاطٔيٕ في كطبع غضح وخبصخ  في أًِبطم  اإلؼراليواصٌز كىاد 

م ترعشيف وهذَ وإطالق ٓبس ظثرِثشخالي شهش م اإلؼرالياًؽذوديخ مأًِبطم اًعبصًخم، ؼيض كبُز آًيبد 

ُضاسع ؤُبصي  اإلؼراليخالي ذلذُهب داخٍ أًِبطم اًضساعيخ واألُبهٕ اًؽذوديخ، وذعرهذف كىاد 

 ٕ وذلىَ ترعشيفهب هٍ فرشح ُِب يعىد تبًضشس اًثبًغ عٌيهّ وهبٓز آخشهب عٌى أًؽى اًربًي: اًِىاطٔي

 ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح  9:30ؼىاًي اًعبعخ  في 9/9/2019ثنيناال ,  تعرخصثبؼب 

،  , وظط غضح ُخيّ اًثشيؾُرش( , في األساضي اًىاكعخ ششق  70ععوشيخ ، ُعبفخ ذلذس تؽىاًي ) آًيبد

 ؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ يععٍ وكىع إ صبتبد .

  ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح ت 9:00في ؼىاًي اًعبعخ  14/9/2019الصبح ,  أستعخصثبؼب 

في  بٓىْؼُذئخ تيز  شقُرش( ، في األساضي اًىاكعخ ش 70آًيبد ععوشيخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًي )

ُؽبفظخ شِبي غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكيخ ، ؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، وآعؽثز 

 .ُٕ اًِوبْ دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد

 تعذد , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح  صثبؼب   9:00ؼىاًي اًعبعخ  في 15/9/2019ألحد ا

 , ششق تٌذح اًشىهخ , ششق ُذئخ سفؾ , (ُرش 100)، ُعبفخ ذلذس تؽىاًي  ععوشيخاً ُٕ اآلًيبد

دوْ أْ يععٍ وكىع  وآعؽثز ُٕ اًِوبْؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، غضح ,  كطبع ظٔىة

  .صبتبدإ

 تعذد , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح  صثبؼب   9:00ؼىاًي اًعبعخ  في 16/9/2019الثنين ا

 , ششق تٌذح خضاعخ , ششق ُذئخ خبٓيىٓغ , (ُرش 100)، ُعبفخ ذلذس تؽىاًي  ععوشيخاً اآلًيبدُٕ 

دوْ أْ يععٍ وكىع  وآعؽثز ُٕ اًِوبْؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، غضح ,  كطبع ظٔىة

 . إصبتبد

 ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي  11:00ؼىاًي اًعبعخ  في 16/9/2019الثنين ا ,  عرخُعضصح تصثبؼب 

, ُذئخ ديش اًثٌؾ , وظط ُرش( , في األساضي اًىاكعخ ششق  70ععوشيخ ، ُعبفخ ذلذس تؽىاًي ) آًيبد

 ، ؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد . غضح

 ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح  7:30ؼىاًي اًعبعخ  في 22/9/2019ألحد ا ,  تعرخصثبؼب 

 ُخيّ اًثشيؾ , وظط غضحُرش( , في األساضي اًىاكعخ ششق  100ععوشيخ ، ُعبفخ ذلذس تؽىاًي ) آًيبد

 صبتبد .ثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ يععٍ وكىع إ، ؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، وآعؽ

 ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح ت 7:30ؼىاًي اًعبعخ  في 24/9/2019ثالثاء ال ,  عرخصثبؼب 

, ُذئخ ديش اًثٌؾ , وظط ُرش( , في األساضي اًىاكعخ ششق  70ععوشيخ ، ُعبفخ ذلذس تؽىاًي ) آًيبد

 صبتبد .ثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ يععٍ وكىع إ، ؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، وآعؽ غضح

 



 

 تعذد , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح  صثبؼب   7:00ؼىاًي اًعبعخ  في 25/9/2019ألربعاء ا

 , ششق تٌذح اًلشاسح , ششق ُذئخ خبٓيىٓغ , (ُرش 70)، ُعبفخ ذلذس تؽىاًي  ععوشيخاً ُٕ اآلًيبد

ىع دوْ أْ يععٍ وك وآعؽثز ُٕ اًِوبْؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، غضح ,  كطبع ظٔىة

 . صبتبدإ

  أستعخ, ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائيٌي ُعضصح تُعبء   8:30في ؼىاًي اًعبعخ  28/9/2019الصبح 

في ُؽبفظخ ظثبًيب ُذئخ  شقُرش( ، في األساضي اًىاكعخ ش 70آًيبد ععوشيخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًي )

شِبي غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكيخ ، ؼيض كبُز تأعِبي ذعىيخ وذعشيف ، وآعؽثز ُٕ 

 اًِوبْ دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد

 

  



 

 داخل املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزةاالعتداءات على الصًادين : رابعًا

 

ُِبسظخ آرهبهبذهب تؽم اًصيبديٕ اًفٌعطئييٕ وُؽبسترهّ في سصكهّ ؼيض  اإلؼراليواصٌز كىاد 

اًز" يعرثش آرهبهب  خطيشا  ، األُش تؽشيخ في عشض اًثؽش مأُيبي 6م ُٔعرهّ ُٕ اإلتؽبس ًِعبفخ ذضيذ عٕ

هِب واصٌز اعرذائهب عٌى  متؽش" ُيٍ 12مِعبهذاد اًذوًيخ واًِؽذدح ُعبفخ ًالذفبكيبد اًِىكعخ واً

 اًصيبديٕ واعرلبًهّ، وكذ ذّ سصذ وذىشيم االٓرهبهبد اًربًيخ تؽلهّ:

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في  7:00 في ؼىاًي اًعبعخ 2/9/2019االثنين

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , غشة ُٔطلخ اًعىدآيخ , غشة ظثبًيب , شِبي كطبع غضح ,  عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ  ُِب أشبس ؼبًخ تِطبسدذهب ,

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

 أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في  صثبؼب   11:00في ؼىاًي اًعبعخ  3/9/2019 الثالثاء ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب ٔطلخ اًىاؼخ , , ُ عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ  تِطبسدذهب ,

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ ىفب  أًِطلخ خ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   7:00في ؼىاًي اًعبعخ  5/9/2019الخهيض ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ الهيب، شِبي كطبع غضح، غشة تٌذح تيز غضح، شِبي عشض تؽش كطبع 

ُِب أشبس  تؽش"، وكبُز تِطبسدذهب،م ُيٍ  3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم اًصيبديٕ، كىاسة 

ُٕ  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  إصبتبد.دوْ أْ يععٍ وكىع  اإلصبتخ،ذعشضهّ ًالعرلبي أو 

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   7:30عبعخ في ؼىاًي اً 6/9/2019الجهعة ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ الهيب، شِبي كطبع غضح، غشة تٌذح تيز غضح، شِبي عشض تؽش كطبع 

ُِب أشبس  تؽش"، وكبُز تِطبسدذهب،م ُيٍ  3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم اًصيبديٕ، كىاسة 

ُٕ  ىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ؼبًخ ُٕ اًخ

  إصبتبد.دوْ أْ يععٍ وكىع  اإلصبتخ،ذعشضهّ ًالعرلبي أو 

  9:00 في ؼىاًي اًعبعخ 6/9/2019الجهعة ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في  ُعبء 

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ كىاسة  غضح،كطبع  ظٔىة خبٓيىٓغ،كثبًخ شىاطئ  غضح،عشض تؽش كطبع 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ  وكبُز تِطبسدذهب , اًصيبديٕ،

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  11:00 في ؼىاًي اًعبعخ 9/9/2019االثنين ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في  ُعبء 

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف , غشة ُٔطلخ اًعىدآيخ غشة ظثبًيب  شِبي كطبع غضح   عشض تؽش كطبع غضح

 ,وكبُز تِطبسدذهب  م ُيٍ تؽش" ، 5اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ، ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

 ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ



 

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   9:30في ؼىاًي اًعبعخ  10/9/2019الثالثاء ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ الهيب، شِبي كطبع غضح، غشة تٌذح تيز غضح، شِبي عشض تؽش كطبع 

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  كىاسة اًصيبديٕ

ُٕ  ذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًش

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح صثبؼب   10:15في ؼىاًي اًعبعخ  12/9/2019الخهيض ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف , شِبي كطبع غضح ,  غشة تٌذح تيز الهيب, شِبي  في عشض تؽش كطبع غضح

 وكبُز تِطبسدذهب , م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

 ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , تخُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصب

  8:30 في ؼىاًي اًعبعخ 12/9/2019الخهيض  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في ُعبء 

كطبع غضح , ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ كىاسة  ظٔىة، سفؾ كثبًخ شىاطئ  غضح،عشض تؽش كطبع 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبسدذهب , م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم  اًصيبديٕ

ُٕ ذعشضهّ  اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   6:30في ؼىاًي اًعبعخ  14/9/2019الصبح ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب , شِبي  عشض تؽش كطبع غضح

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  كىاسة اًصيبديٕ

ُٕ  ىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ؼبًخ ُٕ اًخ

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   8:50في ؼىاًي اًعبعخ  16/9/2019االثنين ،

ُذئخ غضح , ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ , غشة ظٔىة عشض تؽش كطبع غضح , 

، اًزيٕ اضطشوا  وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ

 . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح صثبؼب   11:40ًعبعخ في ؼىاًي ا 20/9/2019الجهعة ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  في عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

ب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ ُِ تِطبسدذهب ,

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في  7:20 في ؼىاًي اًعبعخ 22/9/2019األحد

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , غشة ُٔطلخ اًعىدآيخ , غشة ظثبًيب , شِبي كطبع غضح ,  عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ  ُِب أشبس ؼبًخ تِطبسدذهب ,

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   7:50في ؼىاًي اًعبعخ  22/9/2019األحد ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب اًىاؼخ ,  , ُٔطلخ عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ



 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ  تِطبسدذهب ,

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   7:30في ؼىاًي اًعبعخ  23/9/2019االثنين ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  كىاسة اًصيبديٕهصيف ذعبٖ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ  تِطبسدذهب ,

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

  أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   7:20في ؼىاًي اًعبعخ  24/9/2019الثالثاء ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ  طبسدذهب ,تِ

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

  في ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح صثبؼب   7:30في ؼىاًي اًعبعخ  25/9/2019األربعاء

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

شوا ًٌفشاس ُٕ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضط تِطبسدذهب ,

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في  8:20 في ؼىاًي اًعبعخ 25/9/2019األربعاء

اْ سشبشرهب تشوٍ ٓيش, غشة ُٔطلخ اًعىدآيخ , غشة ظثبًيب , شِبي كطبع غضح ,  عشض تؽش كطبع غضح

وكبُز  م ُيٍ تؽش" ، 3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  هصيف ذعبٖ كىاسة اًصيبديٕ

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ  تِطبسدذهب ,

  . إصبتبددوْ أْ يععٍ وكىع  , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ أًِطلخ خىفب  

 أطٌلز اًضواسق اًؽشتيخ اإلظشائيٌيخ اًِرِشهضح في صثبؼب   9:30في ؼىاًي اًعبعخ  29/9/2019األحد ،

ٓيشاْ سشبشرهب تشوٍ هصيف ذعبٖ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تيز الهيب , شِبي  عشض تؽش كطبع غضح

ُِب أشبس  وكبُز تِطبسدذهب , تؽش" ،م ُيٍ  3اًزيٕ هبٓىا يثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕم ,  كىاسة اًصيبديٕ

ُٕ  ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذيذيٕ في صفىف اًصيبديٕ، اًزيٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  . دوْ أْ يععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  



 

 استنرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة: خامشًا

اإلظشائيٌي ظيبظخ اًعلبة اًعِبعي تؽم ُب يضيذ عٕ اشٔبْ ٌُيىْ فٌعطئي  اإلؼراليذىاصٍ ظٌطبد      

في كطبع غضح ورًى ُٕ خالي اظرِشاس إغالق هبفخ اًِعبتش وأًِبفز اًِرصٌخ تبًلطبع واًرؽوّ تذخىي 

 اًثضبئع واًِعرٌضُبد اًضشوسيخ، ؼيض ًّ ذلّ تفرؾ ُعثش هشَ أتى ظبًّ اًرعبس" اًىؼيذ ًلطبع غضح إال أيبَ

ُؽذودح تبإلضبفخ إًى ذؽوِهب في ٓىعيخ اًثضبئع اًري ذذخٌهب واًري ال ذغطى هبفخ اًلطبعبد 

وهى ُب ذشن أششا  خطيشا  عٌى هبفخ  ،واالؼريبظبد وال ذفي إال تعضء تعيط ُٕ ؼبظخ اًِىاطٕ اًفٌعطئي

ُخبًفخ ًوبفخ كرصبد" األُش اًز" يشوٍ ضح خبصخ عٌى اًصعيذ اًخذُبذي واإلٓىاؼي اًؽيبح في كطبع غ

 اًلىآيٕ واًِىاشيم واألعشاف اًذوًيخ، اًري ذؽظش اًعلىتبد اًعِبعيخ. 

 

 التىصًات

ُشهض ؼِبيخ ًؽلىق االٓعبْ اظرٔوبسٖ الظرِشاس االعرذاءاد واالٓرهبهبد اإلظشائيٌيخ عٌي يعذد 

كطبع غضح ويطبًج اًِعرِع اًذوًي ترؽٍِ ُعئىًيبذه اذعبٖ االٓرهبهبد اًخطيشح اًري ذلىَ تهب كىاد 

اًعيبق ُٕ خالي اظرهذاف اًِذٓيٕ واألطفبي وأًعبء واظرهذاف األعيبْ اًِذٓيخ وفي هزا  اإلؼرالي

ٓريعخ ًصِز اًِعرِع اًذوًي  يأذفئْ ُشهض ؼِبيخ ًؽلىق اإلٓعبْ إر يؤهذ تأْ هزٖ االٓرهبهبد اًِروشسح ذ

واًز" تذوسٖ  ،عٌي ُب ذشذوثه ُٕ ظشائّ تؽم أتٔبء اًشعج اًفٌعطئي اإلؼراليوعذَ ُؽبظثخ كىاد 

ألطشاف ِشهض يذعى اًذوي اْ اًئرِشاس في اسذوبة ُصٍ هزٖ اًعشائّ، هزًى فعٌى االظ اإلؼراليشعع 

فبكيخ ظٔيف اًشاتعخ ترؽذيذ ُىكفهب وذؽٍِ ُعئىًيرهب اذعبٖ ُب يؽذس ُٕ إذاًعبُيخ واًِرعبكذح عٌى 

ذفبكيخ ظٔيف اًشاتعخ واًري هفٌز ؼِبيخ اًِذٓيٕ واألعيبْ ىاعذ اًلبٓىْ اًذوًي اإلٓعبٓي وإلآرهبن ًل

اإلٓعبْ تبًرؽشن اًفىس" ًِٔع  هض ُعٌغ ؼلىقهِب ويطبًج اًِش، اًِذٓيخ ُٕ عذَ االعرذاء عٌيهب

ٓرهبهبد اإلظشائيٌيخ واًعٍِ عٌى إٓهبء اًؽصبس اًِفشوض عٌى كطبع غضح ُٔز أؼذ عشش عبُب،  هِب اإل

يطبًج اًِشهض تضشوسح ُالؼلخ ُعشُيٕ اًؽشة اإلظشائيٌييٕ وُؽبهِرهّ هِعشُي ؼشة أُبَ اًِؽبهّ 

 اًعشائّ هي يعىد اًؽم وذرؽلم اًعذاًخ.اًعٔبئيخ اًذوًيخ وعذَ إعفبئهّ ُٕ ذٌى 

 ىانتهـ

  

 
 

 
 


