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 : ىنخص امجقسًس

 امللخص      
، حٌث 2020 معاو ىاًو قوات االحجالل اإلشسائٌنٍ انجهاكاثها ةحق امفنصطٌنٌٌن خالل شهس واصنح

كثفح ىن عينٌات إطالق فقد ، اعجداءاثها طد قطاع غزة خالل امشهس امينصسو قوات االحجالل  واصنح

 ةنٌغة فٍ ىيجنكات اميواطنٌن "أطسازا أمحقح إطالق ناز  ة( عين37ٌ) وةنغ عددهاامناز عنى طول امحدود 

  ثوغه اتعينٌ (4ب ) قاىحكيا ,  فٍ إثازة حامة ىن امفزع وامخوف فٍ أوشاط اميواطنٌن حوثصتت ,

امصٌادًن امفنصطٌنٌٌن فٍ عسض  عنىجداءاثها عإقوات امتحسًة اإلشسائٌنٌة  واصنحوفٍ شٌاق ىجصه 

( اعجداء عنى امصٌادًن داخه امحدود اميائٌة امتحسًة 36قاىح ب) فقدامتحس خالل امشهس اميركوز، 

كيا قاىح قوات االحجالل ( صٌادًن , واعجقال اثنٌن آخسًن , 6ىيا أدى الصاةة ) اميصيوح مهً امصٌد فٌها

 ، وذمك وفقا ميا هو ىوطح فٍ امجدول أدناه.( ًوو  12)ازي" ةإغالق "ىعتس كسو أةو شامً امجج
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 مكـــدمــة

كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ عدوآهب عٌى اًشعج اًفٌظطٌٍٔ خالي اًفرسح اًىاكعخ ُب تٌٕ  واصٌز   

وآرهبهبد ًلىاعد اًلبٓىْ اًدوًٍ اإلٓظبٍٓ  وشهدد هرٖ اًفرسح ذصعٌدا   31/5/2020وحرى 1/5/2020

واذفبكٌبد جٌٔف تبطرهداف كىاد االحرالي ًٌِدٌٌٕٓ فٍ كطبع غصح وخبصخ األعٌبْ اًِدٌٓخ، واًصٌبدًٕ 

كىاعد اًلبٓىْ  ذخبًف ترًى وهٍداخٍ اًٌِبٖ اإلكٌٌٌِخ، واًِصازعٌٕ، وذشدًد اًحصبز عٌى كطبع غصح 

 ِىاشٌم اًدوًٌخ.اًدوًٍ اإلٓظبٍٓ واالذفبكٌبد واً

 أطفسد عٕ 2020ُبًى فلد كبُز كىاد االحرالي تظٌظٌخ ُٕ االعرداءاد عٌى كطبع غصح خالي شهس

 .ُىاطٌٕٔ  6اصبتخ  

ُٕ خالي غصح اعرداءاذهب ضد اًِدٌٌٕٓ اًعصي فٍ أًِبطم اًحدودًخ ًلطبع وُبذصاي كىاد االحرالي ذىاصٍ  

ٍِ "أًِبطم اًعبشًخ, وًسصد اًرلسًس ذصاًد االعرداءاد عٌى ذىغالذهب اًِروسزح فٍ ُٔبطم اًرِبض اًرٍ ذظ

اًصٌبدًٕ فٍ عسض اًثحس ُلبتٍ شىاطئ كطبع غصح، واالطرِساز فٍ إذثبع طٌبطخ اًعلبة اًجِبعٍ ُٕ 

خالي اطرِساز ذشدًدهب ًٌحصبز عٌى كطبع غصح وإغالق اًِعبتس ُخبًفخ ترًى كىاعد اًلبٓىْ اًدوًٍ 

ٍِ ًحلىق اإلٓظبْ وهبفخ اًِىاشٌم واالذفبكٌبد اًدوًٌخ ذاد اًعالكخ، اًرٍ ذوفٍ اإلٓظبٍٓ واإلعالْ اًعبً

 حسًخ اًرٔلٍ واًحٌبح اًوسًِخ ًإلٓظبْ دوْ أي كٌد أو شسط.

 

اًرٍ كبُز تهب كىاد االحرالي خالي اًفرسح اًىاكعخ تٌٕ األوي وهرا اًرلسًس ًسصد االٓرهبهبد فٍ كطبع غصح  

 ُبًى ُٕواًىاحد واًصالشىْ 
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 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 
 

" حٌض ذّ زصد وذىشٌم ُبًى" كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ آرهبهبذهب تحم اًِىاطٌٕٔ خالي شهس واصٌز

 االٓرهبهبد اًربًٌخ:

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  2:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 1/5/2020امجيعة

ذبتع ًٌِلبوُخ  عظوسي، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ ُىكع شسق ُدًٔخ غصح داخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُدًٔخ غصح , شسق   شسق حٍ اًشجبعٌخ , اًفٌظطٌٌٔخ

 د, دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتب اًِىاطٌٕٔ

  أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  ُظبء   4:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 1/5/2020امجيعة ،

شسق  زعبح األغٔبَ ,ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  غصح ، زفح , جٔىة كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ شسق 

 اًِوبْدزح , ُب دفعهّ ًِغب سعبحُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًاًشىهخ , شسق زفح 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدأو ذسن 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  10:20حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 1/5/2020امجيعة

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق ُخٌّ اًثسًج , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثسًج , شسق   اًصزاعٌخ 

 وكىع إصبتبد

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  1:50حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 2/5/2020امصتح

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق ُخٌّ اًِغبشي , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِصازعٌٕ , ُب دفعهّ ُخٌّ اًِغبشي , شسق   اًصزاعٌخ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدأًِغبدزح أزاضٌهّ و ذسن 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  7:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 4/5/2020االثنٌن

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  ح , وطط كطبعشسق دًس اًثٌداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   اًصزاعٌخ 

 وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 5/5/2020امثالثاء

ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ  غصح ، خبْ ًىٓع , جٔىة كطبعاًفبصٍ شسق داخٍ اًشسًط 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِصازعٌٕ , تٌدح خصاعخ , شسق خبْ ًىٓع شسق  , اًصزاعٌخ

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدأُب دفعهّ ًِغبدزح أزاضٌهّ و ذسن 

  أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  فجسا   1:35فٍ حىاًٍ اًظبعخ  6/5/2020األزةعاء ،

كرًفرٍ ُدفعٌخ , ذجبٖ غصح ،  شِبي شسق ُدًٔخ تٌز حبٓىْ , شِبي كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

أًحم أضساز ُبدًخ ُِب شِبي شسق ُدًٔخ تٌز حبٓىْ,   ًٌِلبوُخ اًفٌظطٌٌٔخ خذبتع ٓلطخ أٌُٔخ

 . ظجٍ وكىع إصبتبد, دوْ أْ ًتبًِوبْ 

 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  1:30حىاًٍ اًظبعخ   فٍ 6/5/2020األزةعاء

غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ  , شِبي شسق ُدًٔخ تٌز حبٓىْ , شِبي كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 



 

ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  ُِب أشبز حبًخ األزاضٍ اًصزاعٌخ شِبي شسق ُدًٔخ تٌز حبٓىْ , ذجبٖ 

 . , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبداًِىاطٌٕٔ 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  2:50حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 8/5/2020امجيعة

 زعبح األغٔبَ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق دًس اًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

و  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدزح اًسعبح ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق 

 .عِبًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدأذسن 

 ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  6:15فٍ حىاًٍ اًظبعخ   10/5/2020ألحد ا

 طٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ اًصزاعٌخغصح ، ٌٓساْ أ , شسق جثبًٌب , شِبي كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِ شسق جثبًٌب, 

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 11/5/2020االثنٌن

ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ  غصح ، خبْ ًىٓع , جٔىة كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ شسق 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِصازعٌٕ تٌدح اًفخبزي , شسق خبْ ًىٓع شسق  , اًصزاعٌخ

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدأ, ُب دفعهّ ًِغبدزح أزاضٌهّ و ذسن 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  4:15حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 12/5/2020امثالثاء

ُدًٔخ شسق   , ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ اًصزاعٌخشسق ُدًٔخ غصح داخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف غصح , 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  7:40 حىاًٍ اًظبعخ فٍ 12/5/2020امثالثاء

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق ُخٌّ اًثسًج , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثسًج , شسق   اًصزاعٌخ 

 وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 6:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 13/5/2020األزةعاء

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق ُخٌّ اًثسًج , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِصازعٌٕ , ُب دفعهّ ُخٌّ اًثسًج , شسق   اًصزاعٌخ 

 . , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأًِغبدزح أزاضٌهّ و ذسن 

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 14/5/2020امخيٌض

 زعبح األغٔبَ ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ غصح ،  شسق دًس اًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

و  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدزح اًسعبح ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق 

 .عِبًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدأذسن 

 أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  ُظبء   4:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 14/5/2020امخيٌض ،

 األزاضٍ اًصزاعٌخ ,ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  غصح ، زفح , جٔىة كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ شسق 

, دوْ أْ ًظجٍ ِىاطٌُِٕٔب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًاًشىهخ , شسق زفح شسق 

 . وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 7:40حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 15/5/2020امجيعة

 زعبح األغٔبَ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق دًس اًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 



 

و  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدزح اًسعبح ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق 

.بًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدعِأذسن   

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 15/5/2020امجيعة

األزاضٍ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق ُخٌّ اًثسًج , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثسًج , شسق   اًصزاعٌخ ,

 . وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 16/5/2020امصتح

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق ُخٌّ اًِغبشي , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِصازعٌٕ , ُب دفعهّ ُخٌّ اًِغبشي , شسق   عٌخ اًصزا

 , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأًِغبدزح أزاضٌهّ و ذسن 

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 9:15حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 16/5/2020امصتح

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  ثٌح , وطط كطبعشسق دًس اًداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِصازعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدزح شسق دًس اًثٌح ,   اًصزاعٌخ 

 , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأأزاضٌهّ و ذسن 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  8:45حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 16/5/2020امصتح

، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق كسًخ وادي غصح ) جحس اًدًى ( جٔىة ُدًٔخ غصح داخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

,  اًِىاطٌُِٕٔب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُدًٔخ غصح ,  جٔىة  األزاضٍ اًصزاعٌخذجبٖ 

 .دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد

 ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 7:35حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 17/5/2020حد األ

األزاضٍ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق ُخٌّ اًثسًج , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

أْ ًظجٍ دوْ ،اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثسًج , شسق   اًصزاعٌخ ,

 . وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:40حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 17/5/2020األحد

األزاضٍ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق ُخٌّ اًِغبشي , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًِغبشي, شسق   اًصزاعٌخ ,

 . ًظجٍ وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 9:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 17/5/2020األحد

األزاضٍ اًصزاعٌخ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق دًساًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ وكىع اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   ,

 . إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 18/5/2020االثنٌن

األزاضٍ ذجبٖ  شخغصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشب شسق ُخٌّ اًِغبشي , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًِغبشي, شسق   اًصزاعٌخ ,

 . ًظجٍ وكىع إصبتبد



 

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:40حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 18/5/2020االثنٌن

األزاضٍ اًصزاعٌخ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق دًساًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ وكىع اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   ,

 . إصبتبد

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  6:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 19/5/2020امثالثاء

األزاضٍ اًصزاعٌخ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ق دًساًثٌح , وطط كطبعشسداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ وكىع اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   ,

 إصبتبد

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  10:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 20/5/2020األزةعاء

األزاضٍ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق ُخٌّ اًثسًج , وطط كطبعاخٍ اًشسًط اًفبصٍ د

, دوْ أْ ًظجٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثسًج , شسق   اًصزاعٌخ ,

 وكىع إصبتبد

 ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:20حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 22/5/2020مجيعة ا

األزاضٍ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق ُخٌّ اًِغبشي , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًِغبشي, شسق   اًصزاعٌخ ,

 ًظجٍ وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:30حىاًٍ اًظبعخ  ٍف 22/5/2020امجيعة

األزاضٍ اًصزاعٌخ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق دًساًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ وكىع اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   ,

 إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:45حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 23/5/2020امصتح

األزاضٍ اًصزاعٌخ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق دًساًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

ًظجٍ وكىع , دوْ أْ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   ,

 إصبتبد

 ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 7:25حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 26/5/2020مثالثاء ا

األزاضٍ اًصزاعٌخ ذجبٖ  غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ شسق دًساًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ وكىع اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   ,

 إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 8:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 26/5/2020امثالثاء

ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ  غصح ، خبْ ًىٓع , جٔىة كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ شسق 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِصازعٌٕ , تٌدح خصاعخ , شسق خبْ ًىٓع شسق  , خاًصزاعٌ

 عِبًهّ , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبدأُب دفعهّ ًِغبدزح أزاضٌهّ و ذسن 

  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح صثبح 11:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 26/5/2020امثالثاء

غصح ،  , شِبي ُٔطلخ أتى طِسح , شِبي غسة ُدًٔخ تٌز الهٌب , شِبي كطبعصٍ داخٍ اًشسًط اًفب



 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف  األزاضٍ اًصزاعٌخ , ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ 

 . , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌٕٔ

 

 

  أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  ُظبء   7:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 29/5/2020امجيعة ،

ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ  غصح ، خبْ ًىٓع , جٔىة كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ شسق 

  ىاطٌُِٕٔب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌدح خصاعخ , شسق خبْ ًىٓع شسق  , اًصزاعٌخ

 , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  6:00حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 30/5/2020امصتح

ُدًٔخ شسق   , ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ اًصزاعٌخشسق ُدًٔخ غصح داخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

 . , دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف غصح , 

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اًِرِسهصح  1:30حىاًٍ اًظبعخ  فٍ 31/5/2020األحد

األزاضٍ غصح ، ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ  شسق دًس اًثٌح , وطط كطبعداخٍ اًشسًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًظجٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًس اًثٌح , شسق   اًصزاعٌخ 

 .ىع إصبتبدوك

  ُظبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ  3:20حىاًٍ اًظبعخ   فٍ 30/4/2020امخيٌض

ٌٓساْ أطٌحرهب اًسشبشخ ذجبٖ األزاضٍ  غصح ، زفح , جٔىة كطبعاًِرِسهصح داخٍ اًشسًط اًفبصٍ شسق 

دوْ أْ  اًِىاطٌٕٔ ,ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًشىهخ , شسق زفح شسق  , اًصزاعٌخ

 .ًظجٍ وكىع إصبتبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التىغالت داخل األراضٌ: ثانًًا

فٍ أًِبطم  خ  كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ اعرداءاذهب تحم اًِىاطٌٕٔ فٍ كطبع غصح وخبص واصٌز   

وإطالق ٓبز خالي " ترجسًف وهدَ ُبًىكبُز آًٌبد االحرالي خالي شهس "حٌض اًحدودًخ "أًِبطم اًعبشًخ"، 

ذلدُهب داخٍ أًِبطم اًصزاعٌخ واألُبهٕ اًحدودًخ، وذظرهدف كىاد االحرالي ُصازع ؤُبشي اًِىاطٌٕٔ 

 : وذلىَ ترجسًفهب هٍ فرسح ُِب ًعىد تبًضسز اًثبًغ عٌٌهّ وهبٓز آخسهب عٌى أًحى اًربًٍ

  ذىغٌز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ ُعصشح تعدد  صثبحب   8:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  11/5/2020االثنٌن ,

, شسق خصاعخ ُرس( ، فٍ األزاضٍ اًىاكعخ شسق تٌدح  100عظوسًخ , ُظبفخ ذلدز تحىاًٍ )اًًٌبد ُٕ اآل

ُدًٔخ خبْ ًىٓع، جٔىة كطبع غصح , تِحبذاح حدود اًفصٍ اًشسكٌخ ، حٌض كبُز تأعِبي ذظىًخ وذجسًف 

 . ٍ وكىع إصبتبد، وآظحثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًظج

 صالشخ , ذىغٌز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ ُعصشح ت فجسا   2:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  12/5/2020مثالثاء ا

 وطط،  ُخٌّ اًثسًج شِبي شسق ُرس( , فٍ األزاضٍ اًىاكعخ 100آًٌبد عظوسًخ , ُظبفخ ذلدز تحىاًٍ )

 دوْ أْ ًظجٍ وكىع إ صبتبد . حٌض كبُز تأعِبي ذظىًخ وذجسًف ، وآظحثز ُٕ اًِوبْ كطبع غصح

  ذىغٌز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ ُعصشح تعدد  6:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  18/5/2020االثنٌن , صثبحب 

شسق  كثبًخ حٍ األٍُ شِبي ُرس( , فٍ األزاضٍ اًىاكعخ 70عظوسًخ , ُظبفخ ذلدز تحىاًٍ )اًًٌبد اآل ُٕ

دوْ  ,  عِبي ذظىًخ وذجسًف ، وآظحثز ُٕ اًِوبْكطبع غصح ، حٌض كبُز تأشِبي ,  ُدًٔخ تٌز حبٓىْ

 إصبتبد .  أْ ًظجٍ وكىع

  ذىغٌز كىاد االحرالي اإلطسائٌٌٍ ُعصشح تعدد صثبحب   6:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  31/5/2020األحد , 

, شسق اًشىهخ ُرس( ، فٍ األزاضٍ اًىاكعخ شسق تٌدح  100عظوسًخ , ُظبفخ ذلدز تحىاًٍ )اًًٌبد اآل ُٕ

، جٔىة كطبع غصح , تِحبذاح حدود اًفصٍ اًشسكٌخ ، حٌض كبُز تأعِبي ذظىًخ وذجسًف ،  زفحُدًٔخ 

 . وآظحثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داخل املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزةاالعتداءات على الصًادين : ثالجًا

اًفٌظطٌٌٌٕٔ وُحبزترهّ فٍ زشكهّ حٌض ُٔعرهّ كىاد االحرالي ُِبزطخ آرهبهبذهب تحم اًصٌبدًٕ واصٌز    

خطٌسا  ًالذفبكٌبد  "أٌُبي تحسًخ فٍ عسض اًثحس ، األُس اًري ًعرثس آرهبهب  6ُٕ اإلتحبز ًِظبفخ ذصًد عٕ"

هِب واصٌز اعردائهب عٌى اًصٌبدًٕ ٌٍُ( تحسي 12واًِحددح ُظبفخ )اًِىكعخ واًِعبهداد اًدوًٌخ 

 االٓرهبهبد اًربًٌخ تحلهّ: ذّ زصد وذىشٌمواعرلبًهّ، وكد 

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  6:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  1/5/2020امجيعة

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب   ,

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  6:50فٍ حىاًٍ اًظبعخ  1/5/2020امجيعة

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 بًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  ُِب أشبز ح ,

  دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ ,  صثبحب   6:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  2/5/2020امصتح

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , غسة ُٔطلخ اًظىدآٌخ , غسة جثبًٌب , شِبي كطبع غصح ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 خ خىفب  ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطل ,

  . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  7:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  2/5/2020امصتح

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  بٖ كىازة اًصٌبدًٕهصٌف ذج

 ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب   ,

  دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ عسض ,  صثبحب   6:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  3/5/2020 األحد

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ , غسة ُٔطلخ اًظىدآٌخ , غسة جثبًٌب , شِبي كطبع غصح ,  تحس كطبع غصح

ُِب أشبز  دذهب ,وكبُز تِطبز " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

  . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ



 

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  6:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  4/5/2020االثنٌن

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  أشبز حبًخ 

  .دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  8:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  4/5/2020االثنٌن

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ  خبٌٓىٓع , جٔىة كطبعشىاطئ عسض تحس كطبع غصح , كثبًخ 

ُِب أشبز  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , رلبي أو اإلصبتخذعسضهّ ًالع

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  8:15فٍ حىاًٍ اًظبعخ  5/5/2020امثالثاء

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  ُظبء   2:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  6/5/2020 األزةعاء ،

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" , اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعسضهّ  اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  9:45فٍ حىاًٍ اًظبعخ  7/5/2020امخيٌض

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  ع غصحعسض تحس كطب

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ِٔطلخ خىفب  أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ اً

  .دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  7:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  8/5/2020 امجيعة

غسة تٌدح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ ُٔطلخ اًىاحخ شِبي عسض تحس كطبع غصح , 

" ٌٍُ تحسي ، وكبُز تِطبزدذهب ,   3هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" 

أٓحبء ُرفسكخ ُٕ أعٌسح ُطبطٌخ فٍ عدح ، تُخٌّ اًشبطئ ، ُٕ طوبْ شالشخ صٌبدًٕ ُب أدي إلصبتخ 

 . تبًِرىططخ ِب، ووصفز جساحهشفبء ًِظرشفى اً ٌٍٕ اًِصبتٓلذّ , و جظدًهِب



 

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  9:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  8/5/2020امجيعة

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕذجبٖ كىازة 

ُٕ  أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

  .دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  10:30اًظبعخ  فٍ حىاًٍ 8/5/2020 امجيعة

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕ

ُٕ ذعسضهّ  ًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  ا

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  7:50فٍ حىاًٍ اًظبعخ  10/5/2020األحد

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب   ,

  .دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخُٕ 

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  8:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  10/5/2020األحد

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ"  اًرًٕ هبٓىا, اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعسضهّ  اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

  .دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  ، فجسا   2:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  11/5/2020االثنٌن

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 2اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  أشبز حبًخ ُٕ اًخىف 

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  3:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  11/5/2020االثنٌن

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ  ٌٓىٓع , جٔىة كطبعخبعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبز  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخذعسضهّ ًالعرلبي أو 



 

 صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  6:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  11/5/2020 االثنٌن

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" , اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعسضهّ  اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  فجسا   1:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  12/5/2020 امثالثاء ،

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  أشبز حب

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  7:10فٍ حىاًٍ اًظبعخ  12/5/2020 امثالثاء

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

خ " ٌٍُ تحسي ، وكبُز تِطبزدذهب ,  ُب أدي إلصبت 3اًصٌبدًٕ اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" 

فٍ اًٌد , وٓلٍ اًِصبة ًٌِظرشفى ،  عٌبز ُعدٍٓ ، ت  ، ُٕ طوبْ ( عبُب   21اًهظٍ ) ٓضبياًصٌبد 

 . وصفز جساحه تبًِرىططخو

 أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ ,  صثبحب   9:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  13/5/2020 األزةعاء

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , غسة ُٔطلخ اًظىدآٌخ , غسة جثبًٌب , شِبي كطبع غصح ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 خ خىفب  ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطل ,

  . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  9:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  13/5/2020 األزةعاء

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  ظهسا   12:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  13/5/2020األزةعاء ،

اًرًٕ ,  ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًُٕدًٔخ غصح , غسة , شِبي  عسض تحس كطبع غصح

 اًصٌبدًٕ واعرلٌز اشٌٕٔ ُٕ وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" 

عبُب ( وٓلٌرهِب اًى جهخ  34عبُب ( ، واًصٌبد ُحِىد عصًص توس ) 49اًصٌبد ُحِد عثد اًساشق توس )  ”وهّ

 .ُجهىًخ وصبدزد ُسهثهّ 



 

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  6:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  14/5/2020امخيٌض

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب   ,

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخُٕ 

 صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  7:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  14/5/2020 امخيٌض

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" , اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعسضهّ  اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

 . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  6:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  15/5/2020 امجيعة

, ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غصح ,غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

" ٌٍُ تحسي ، وكبُز تِطبزدذهب ,   3هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" 

عٌبز ُعدٍٓ ُغٌف ، ، ت( عبُب   26أحِد ُىطى أتى عٌِسح )اًصٌبد  اشٔبْ ُٕ اًصٌبدًٕ وهّ  خُب أدي إلصبت

( 38) واًصٌبد ٓضبي ُىطى أتى عٌِسح ,  سأضفٍ اًتبًِطبط  ،   , وهالهِب ُٕ طوبْ ُخٌّ اًشبطئ عبُب 

 . تبًِرىططخ ِبوصفز جساحهو

 اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ ، أطٌلز  فجسا   3:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  17/5/2020 األحد

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ  عسض تحس كطبع غصح

ُِب  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

ُٕ  اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع 

  دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ ,  فجسا   4:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  17/5/2020 األحد

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , غسة ُٔطلخ اًظىدآٌخ , غسة جثبًٌب , شِبي كطبع غصح ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 خ خىفب  ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطل ,

  . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ ,  صثبحب   6:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  18/5/2020االثنٌن

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , غسة ُٔطلخ اًظىدآٌخ , غسة جثبًٌب , شِبي كطبع غصح ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕهصٌف 

 ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب   ,

  . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ



 

  صثبحب  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  8:20فٍ حىاًٍ اًظبعخ  18/5/2020االثنٌن

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غصح , غسة تٌدح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عسض تحس كطبع غصح

كبُز تِطبزدذهب و " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب   ,

  دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  ُظبء   7:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  19/5/2020امثالثاء ،

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  زفح , جٔىة كطبععسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 2اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبدًٕ

ُٕ ذعسضهّ  ًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  اًخىف واًهٌع اًشدًد

  دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 ا  ، أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ فجس 2:10فٍ حىاًٍ اًظبعخ  28/5/2020 امخيٌض

ح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة غص ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" , اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعسضهّ  اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

  ٍ وكىع إصبتبددوْ أْ ًظج , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ , صثبحب   5:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  29/5/2020امجيعة

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , غسة ُٔطلخ اًظىدآٌخ , غسة جثبًٌب , شِبي كطبع غصح ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب   ,

  . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  صثبحب   6:40فٍ حىاًٍ اًظبعخ  30/5/2020 امصتح ،

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" , اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعسضهّ  ع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  اًخىف واًهٌ

  .دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ , صثبحب   7:30فٍ حىاًٍ اًظبعخ  31/5/2020األحد

ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ , غسة ُٔطلخ اًظىدآٌخ , غسة جثبًٌب , شِبي كطبع غصح ,  عسض تحس كطبع غصح

وكبُز تِطبزدذهب  " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذجبٖ كىازة اًصٌبدًٕ

 خ خىفب  ُِب أشبز حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطل ,

  . دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعسضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ



 

  أطٌلز اًصوازق اًحستٌخ اإلطسائٌٌٌخ اًِرِسهصح فٍ  ُظبء   10:00فٍ حىاًٍ اًظبعخ  31/5/2020األحد ،

غصح , ٌٓساْ زشبشرهب تشوٍ هصٌف ذجبٖ كىازة  ُدًٔخعسض تحس كطبع غصح , كثبًخ شىاطئ شِبي غسة 

ُِب أشبز حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبزدذهب , " ٌٍُ تحسي ، 3اًرًٕ هبٓىا ًثحسوْ عٌى ُظبفخ ذلٍ عٕ" , اًصٌبدًٕ 

ُٕ ذعسضهّ  اًخىف واًهٌع اًشدًدًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًرًٕ اضطسوا ًٌفساز ُٕ أًِطلخ خىفب  

  دوْ أْ ًظجٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 املعابر على قطاع غزةاستنرار احلصار وإغالق : رابعًا

فٌظطٌٍٔ فٍ  ُب ًصًد عٕ اشٔبْ ٌٌُىْطٌطبد االحرالي اإلطسائٌٌٍ طٌبطخ اًعلبة اًجِبعٍ تحم ذىاصٍ 

كطبع غصح وذًى ُٕ خالي اطرِساز إغالق هبفخ اًِعبتس وأًِبفر اًِرصٌخ تبًلطبع واًرحوّ تدخىي اًثضبئع 

ُحدودح  أًبَُعثس هسَ أتى طبًّ اًرجبزي اًىحٌد ًلطبع غصح إال  ، حٌض ًّ ذلّ تفرحواًِظرٌصُبد اًضسوزًخ

تبإلضبفخ إًى ذحوِهب فٍ ٓىعٌخ اًثضبئع اًرٍ ذدخٌهب واًرٍ ال   ( ًى12َ) خالي اًشهس ُدح هكبُز تإغالكو

ذغطى هبفخ اًلطبعبد واالحرٌبجبد وال ذفٍ إال تجصء تظٌط ُٕ حبجخ اًِىاطٕ اًفٌظطٌٍٔ وهى ُب ذسن 

ا  عٌى هبفخ ٓىاحٍ اًحٌبح فٍ كطبع غصح خبصخ عٌى اًصعٌد اًخدُبذٍ واالكرصبدي األُس اًري خطٌس أشسا  

 ًشوٍ ُخبًفخ ًوبفخ اًلىإٌٓ واًِىاشٌم واألعساف اًدوًٌخ، اًرٍ ذحظس اًعلىتبد اًجِبعٌخ.

 التىصًات

 الطرِساز االعرداءاد واالٓرهبهبد اإلطسائٌٌٌخ عٌٍ كطبع غصح  إدآره حِبًخ ًحلىق االٓظبْ ُسهص  ًجدد  

ٌٌُىْ ُىاطٕ ًعٌشىْ فٍ ظسوف صعثخ   2الطٌِب فٍ ظٍ أشُخ إٓظبٌٓخ ذهدد كطبع غصح وحٌبح أهصس ُٕ  

ٓرٌجخ اًحصبز اإلطسائٌٌٍ اًِفسوض عٌى اًلطبع ًٌعبَ اًساتع عشس عٌى اًرىاًٍ، الطٌِب ُع  ذفشٍ جبئحه  

اًِجرِع اًدوًٍ ذحٍِ ُظئىًٌبذه اذجبٖ االٓرهبهبد اًخطٌسح اًرٍ ذلىَ تهب س اًري ًفسض عٌى هىزوٓب األُ

واطرِساز فسض كٌىد عٌى حسهخ اًِعبتس واًِظبفسًٕ وإدخبي كىاد االحرالي ُٕ خالي اطرهداف اًِدٌٌٕٓ 

كٌخ جٌٔف اًساتعخ اًدوي األطساف اًظبٌُخ واًِرعبكدح عٌى اذفب اًِسهص ًدعى اًِظرٌصُبد اًطثٌخ، وتدوزٖ

ترحدًد ُىكفهب وذحٍِ ُظئىًٌرهب اذجبٖ ُب ًحدس ُٕ آرهبن ًلىاعد اًلبٓىْ اًدوًٍ اإلٓظبٍٓ والذفبكٌخ 

االٓرهبهبد اإلطسائٌٌٌخ واًعٍِ عٌى إٓهبء اًحصبز  تبًردخٍ ًِٔع االُّ اًِرحدحوًطبًج  ،جٌٔف اًساتعخ 

 ٌٍ ترحٍِ ُظئىًٌبذه ذجبٖ طوبْ االزاضٍ اًِحرٌخ.وإًصاَ االحرالي االطسائٌ  اًِفسوض عٌى كطبع غصح ،

 ىانتهـ
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