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 امللخص
، حيث صعجت 0202 لعام خنهفسب قهات االحتالل اإلسخائيمي انتياكاتيا بحق الفمدطيشيين خالل شيخ واصمت

كثفت من عسميات فقج ،  قهات االحتالل من اعتجاءاتيا ضج قطاع غدة خالل الذيخ السشرخم برهرة صارخة
بميغة في مستمكات  "أضخارا حقتأل,  نار إطالق ةعسمي (40) وبمغ عجدىار عمى طهل الحجود الشا إطالق

 تهغل اتعسمي( 5) ب قامتكسا ,  لفدع والخهف في أوساط السهاطشينفي إثارة حالة من ا تتدببو  , السهاطشين
 الريادين الفمدطيشيين في عخض البحخ عمىعتجاءاتيا إ البحخية اإلسخائيمية  قهات واصمتوفي سياق مترل 

البحخية السدسهح ليم عمى الريادين داخل الحجود السائية  عتجاءا  (66)ب قامت فقج، خالل الذيخ السحكهر
كسا قامت قهات االحتالل بإغالق "معبخ كخم أبه سالم التجاري" , ( صيادين 3مسا أدى الصابة ) الريج فييا

 ، وذلك وفقا لسا ىه مهضح في الججول أدناه.  أيام( 8)

 

 العجد طبيعة االعتجاء
 -  قتل

 3 إصابات
 5 ضي قطاع غدةاود داخل أر تهغل محج

 40 إطالق نار على السهاطشين
 66 اعتجاءات على الريادين

 - اعتقال
 8 إغالق السعابخ
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 مقذمة

 6/66/0202قهات االحتالل اإلسخائيمي عجوانيا عمى الذعب الفمدطيشي خالل الفتخة الهاقعة ما بين  واصمت
ات جشيف ني واتفاقيوانتياكات لقهاعج القانهن الجولي اإلندا الفتخة ترعيجا   وشيجت ىحه 32/66/0202وحتى

 ، والريادين داخل السياه اإلقميسية ، األعيان السجنية قطاع غدة وخاصةفي استيجاف قهات االحتالل لمسجنيين ب
قهاعج القانهن الجولي اإلنداني واالتفاقيات  تخالف بحلك وىيوتذجيج الحرار عمى قطاع غدة  ، والسدارعين

 والسهاثيق الجولية.

وماتدال قهات  , 0202خنهفسب من االعتجاءات عمى قطاع غدة خالل شيخفقج قامت قهات االحتالل بدمدمة 
من خالل تهغالتيا الستكخرة غدة لقطاع نيين العدل في السشاطق الحجودية اعتجاءاتيا ضج السجاالحتالل تهاصل 

ض ويخصج التقخيخ تدايج االعتجاءات عمى الريادين في عخ ,  العازلة تدسي "السشاطق التيفي مشاطق التساس 
البحخ مقابل شهاطئ قطاع غدة، واالستسخار في إتباع سياسة العقاب الجساعي من خالل استسخار تذجيجىا 

غدة وإغالق السعابخ مخالفة بحلك قهاعج القانهن الجولي اإلنداني واإلعالن العالسي لحقهق قطاع لمحرار عمى 
تكفل حخية التشقل والحياة الكخيسة لإلندان دون اإلندان وكافة السهاثيق واالتفاقيات الجولية ذات العالقة، التي 

 أي قيج أو شخط.

 الفتخة الهاقعة بين األول خالل التي قامت بيا قهات االحتاللو في قطاع غدة االنتياكات ىحا التقخيخ يخصج  
 نهفسبخ منالثالثهن و 

 القتل:االعتقال وو نيإطالق النار واستهذاف املذني أوال:

حيث تم رصج وتهثي   "نهفسبخ "رسخاييلي انتااااتاا بح  السهاطشين خالل هاخقهات االحتالل اإل واصلت
 : االنتاااات التالية

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 32:6حهالي الداعة  في 2/11/2222االثشين 
 بمجة شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط
 وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , الكبيخة عبدان

 إصابات
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 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   23:3حهالي الداعة  في 2/11/2222 ثشيناال 
 بمجة شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة هب قطاعخان يهنذ , جششخق  الفاصل الذخيط
 وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , خداعة

 .إصابات

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 02:8حهالي الداعة  في 4/11/2222األربعاء 
 أثار مسامجيشة غدة , شخق   , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ،مجيشة غدة  , شخق الفاصل الذخيط

 وقهع يدجل أن دون  , عساليمأ  تخك و أراضييم لسغادرة دفعيم ما , السدارعين صفهف في واليمع الخهف من حالة
 إصابات

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 42:9حهالي الداعة  في 6/11/2222الجسعة 
ديخ شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق ديخ البمح , وسط قطاع الفاصل الذخيط
 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبمح , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 65:7الداعة  حهالي في 7/11/2222الدبت 
مخيم شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق مخيم البخيج , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبخيج , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   22:4حهالي الداعة  في 7/11/2222بت الد
 , السهاطشين من مجسهعة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط

 يدجل أن دون  , شينهاطالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , خداعة بمجة شخق 
 إصابات وقهع

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 22:7حهالي الداعة  في 8/11/2222األحج 
مخيم شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق مخيم البخيج , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في ليمعوا الخهف من حالة أثار مساالبخيج , 
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 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   26:60حهالي الداعة  في 8/11/2222األحج 
 بمجة شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط
 وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , الكبيخة عبدان

 إصابات

 الذخيط داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   23:0حهالي الداعة  في 8/11/2222األحج 
 خداعة بمجة شخق  , الدراعية راضياأل تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل

 إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  ,

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 22:8حهالي الداعة  في 9/11/2222االثشين 
مخيم شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، دةغ شخق مخيم البخيج , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبخيج , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 32:9حهالي الداعة  في 9/11/2222االثشين 
 بمجة شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة ان يهنذ , جشهب قطاعخشخق  الفاصل الذخيط
 إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , خداعة

 داخل ستسخكدةال اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   65:9حهالي الداعة  في 9/11/2222االثشين 
 لمسقاومة تابعة  أمشية نقطة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق ديخ البمح , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , بالسكان مادية أضخار ألحق مسا, ديخ البمح , شخق   الفمدطيشية

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل هاتق أطمقت ، ا  صباح 23:7حهالي الداعة  في 12/11/2222الثالثاء 
 بمجة شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط

 و أراضييم لسغادرة دفعيم ما , السدارعين صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , القخارة
 إصابات وقهع يدجل أن دون  , عساليمأ  تخك
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 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، ا  صباح 65:8حهالي الداعة  في 12/11/2222الثالثاء 
ديخ شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق ديخ البمح , وسط قطاع الفاصل الذخيط
 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس فهفص في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبمح , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، ا  صباح 25:6حهالي الداعة  في 11/11/2222األربعاء
 بمجة شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط
 إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساذ خان يهن شخق  , خداعة

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 32:8حهالي الداعة  في 11/11/2222األربعاء
مخيم شخق  فيخالعرا صائجي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق مخيم البخيج , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , رائجينال صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبخيج , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   23:6حهالي الداعة  في 12/11/2222الخسيذ
 بمجة شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط
 إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , خداعة

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   65:9حهالي الداعة  في 21/11/2222الخسيذ
ديخ شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة اعشخق ديخ البمح , وسط قط الفاصل الذخيط
 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبمح , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   02:6حهالي الداعة  في 13/11/2222الجسعة 
مخيم شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة مخيم البخيج , وسط قطاعشخق  الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبخيج , 

 اخلد الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   05:0حهالي الداعة  في 13/11/2222الجسعة 
 مسامجيشة غدة , شخق   , السهاطشين من مجسهعة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ،مجيشة غدة  , شخق  الفاصل الذخيط

 إصابات وقهع يدجل أن دون  , السكان لسغادرة دفعيم ما , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار
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 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل هاتق أطمقت ، مداء   22:3حهالي الداعة  في 13/11/2222الجسعة 
 , الذهكة شخق  ,  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة رفح , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط

 إصابات وقهع يدجل أن دون  , السهاطشين صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مسارفح  شخق 

 صهاريخ أربعة  اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ،ا  صباح 22:5حهالي الداعة  في 15/11/2222األحج 
 أضخار ألحق مسا,  غدة جشهب قطاع ,, شخق بمجة الذهكة , شخق رفح   غدة مطار محيط في خالية أرض تجاه

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , بالسكان مادية

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي الحتاللا قهات أطمقت ، ا  صباح 32:6حهالي الداعة  في 16/11/2222االثشين 
شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق مخيم السغازي , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مسامخيم السغازي , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، ا  صباح 65:8حهالي الداعة  في 16/11/2222االثشين 
ديخ البمح , شخق  األغشام رعاة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق ديخ البمح , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 جليد أن دون  ,عساليمأ  تخك و السكان لسغادرة دفعيم ما , خعاةال صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مسا
 . إصابات وقهع

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   65:9حهالي الداعة  في 16/11/2222االثشين 
 لمسقاومة تابعة  أمشية نقطة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق مخيم السغازي , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , بالسكان مادية ضخارأ ألحق مسا,  مخيم السغازي , شخق   الفمدطيشية

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   22:8حهالي الداعة  في 17/11/2222الثالثاء 
شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق قخية جحخ الجيك , جشهب مجيشة الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار امسديخ البمح , 

 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، ا  صباح 22:8حهالي الداعة  في 18/11/2222األربعاء 
 بمجة شخق  , عيةالدرا  األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة خان يهنذ , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط
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 وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساخان يهنذ  شخق  , الفخاري 
 إصابات

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   02:9حهالي الداعة  في 18/11/2222األربعاء 
شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا يخانن ، غدة شخق مخيم السغازي , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مسامخيم السغاي , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   05:0حهالي الداعة  في 22/11/2222الجسعة 
ديخ شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة ح , وسط قطاعشخق ديخ البم الفاصل الذخيط
 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبمح , 

 تجاه صهاريخ أربعة اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ، فجخا   22:3حهالي الداعة  في 22/11/2222األحج 
 أضخار ألحق مسا,  غدة جشهب غخب مجيشة ,, بالقخب من مشتجع البيجر   الفمدطيشية لمسقاومة تابع تجريب مهقع
 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , بالسكان مادية

 تجاه صهاريخ ثالثة  اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ، فجخا   65:3حهالي الداعة  في 22/11/2222األحج 
 مسا,  غدة جشهب قطاع ,خانيهنذ  , جشهب غخباعية في مشطقة السدتهطشات سابقاغخف ودفيئات وأراض زر 

 وقهع يدجل أن دون  ,دونسات من الجفيئات الدراعية السدروعة بالخزخوات 5بالغة في نحه  أضخار ألحق
 . إصابات

 نقطة تجاه صاروخ  اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ، فجخا   08:3حهالي الداعة  في 22/11/2222األحج 
 , بالسكان مادية أضخار ألحق مسا,  غدة شخق مجيشة ,, شخق حي الذجاعية   الفمدطيشية لمسقاومة تابعة  أمشية
 . إصابات وقهع يدجل أن دون 

 تجاه صهاريخ أربعة اإلسخائيمي االحتالل طائخات أطمقت ، فجخا   32:3حهالي الداعة  في 22/11/2222األحج 
 أن دون  , بالسكان مادية أضخار ألحق مسا,  غدة جشهب غخب مجيشة , الفمدطيشية ومةلمسقا تابع تجريب مهقع

 . إصابات وقهع يدجل

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   26:0حهالي الداعة  في 23/12/2222االثشين 
 شخق  , الذهكة شخق  ,  األغشام رعاة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة رفح , جشهب قطاعشخق  الفاصل الذخيط
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 أن دون  ,عساليمأ  تخك و السكان لسغادرة دفعيم ما , خعاةال صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مسارفح 
 . إصابات وقهع يدجل

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 42:7حهالي الداعة  في 24/11/2222الثالثاء 
ديخ شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق ديخ البمح , وسط قطاع صلالفا الذخيط

 دون  , عساليمأ  تخك و أراضييم لسغادرة دفعيم ما , السدارعين صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبمح , 
 إصابات وقهع يدجل أن

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   25:0حهالي الداعة  في 24/11/2222الثالثاء 
  أمشية نقطة تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة رفح , جشهب قطاعشخق شخق بمجة الذهكة ,  الفاصل الذخيط

 إصابات وقهع يدجل أن دون  , بالسكان مادية أضخار ألحق مسا,  بمجة الذهكة, شخق   الفمدطيشية لمسقاومة تابعة

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 20:8حهالي الداعة  في 25/11/2222األربعاء 
ديخ شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق ديخ البمح , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 دون  , عساليمأ  تخك و أراضييم لسغادرة عيمدف ما , السدارعين صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبمح , 
 إصابات وقهع يدجل أن

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   02:62حهالي الداعة  في 25/11/2222األربعاء 
شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق قخية جحخ الجيك , جشهب مجيشة الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساديخ البمح , 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، صباحا   05:7حهالي الداعة  في 26/11/2222الخسيذ 
شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق مخيم السغازي , وسط قطاع الفاصل الذخيط

 تخك و أراضييم لسغادرة دفعيم ما , السدارعين صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مسامخيم السغازي , , 
 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , عساليمأ 

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  صباح 05:7حهالي الداعة  في 28/11/2222الدبت 
ديخ شخق  الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شخق ديخ البمح , وسط قطاع الفاصل الذخيط
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 دون  , عساليمأ  تخك و أراضييم لسغادرة دفعيم ما , السدارعين صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساالبمح , 
 إصابات وقهع يدجل أن

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ،ا  حصبا 52:7حهالي الداعة  في 32/11/2222االثشين 
شخق   , الذجاعية حي شخق  , الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ،مجيشة غدة  , شخق الفاصل الذخيط

 , عساليمأ  تخك و أراضييم لسغادرة دفعيم ما , السدارعين صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مسامجيشة غدة , 
 إصابات وقهع يدجل أن ون د

 داخل الستسخكدة اإلسخائيمي االحتالل قهات أطمقت ، مداء   32:6حهالي الداعة  في 32/11/2222االثشين 
سال ش الدراعية األراضي تجاه الخشاشة أسمحتيا نيخان ، غدة شسال مجيشة بيت الىيا , شسال قطاع الفاصل الذخيط

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  , هاطشينالس صفهف في واليمع الخهف من حالة أثار مساغخب مجيشة بيت الىيا, 

 

 األراضي:داخل  ا: التىغالتلثثا
في السشاط  الحجودية  ة  قهات االحتالل اإلرسخاييلي اعتجاءاتاا بح  السهاطشين في قطاع غدة وخاص واصلت

هجم وإطالق نار خالل تقجماا بتجخيف و  "نهفسبخ "قامت آليات االحتالل خالل هاخ حيث  "،"السشاط  العازلة
مدارع ومشازل السهاطشين وتقهم بتجخيفاا قهات االحتالل  الحجودية، وتدتاجفداخل السشاط  الدراعية واألماان 

 ال فتخة مسا يعهد بالزخر البالغ عليام وكانت آخخها على الشحه التالي: 

آليات  بثسانيةاالحتالل اإلسخائيمي معدزة , تهغمت قهات  صباحا   22:6حهالي الداعة  في 3/11/2222 الثالثاء
بسحاذاة قطاع غدة ,  وسط، ,  مخيم البخيجشخق في األراضي الهاقعة متخ( ،  72, مدافة تقجر بحهالي ) عدكخية

  حيث قامت بأعسال تدهية وتجخيف ، واندحبت من السكان دون أن يدجل وقهع إصاباتحجود الفرل الذخقية ، 

آليات بدتة , تهغمت قهات االحتالل اإلسخائيمي معدزة  صباحا   23:7حهالي الداعة  يف 12/11/2222 الثالثاء
بسحاذاة قطاع غدة ,  وسط،  ديخ البمحشخق في األراضي الهاقعة متخ( ،  622, مدافة تقجر بحهالي ) عدكخية

  وقهع إصاباتحيث قامت بأعسال تدهية وتجخيف ، واندحبت من السكان دون أن يدجل حجود الفرل الذخقية ، 
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 بثسانية, تهغمت قهات االحتالل اإلسخائيمي معدزة  صباحا   20:6حهالي الداعة  في 13/11/2222 الجسعة
قطاع غدة ,  وسط، ,  مخيم البخيجشخق في األراضي الهاقعة متخ( ،  72, مدافة تقجر بحهالي ) عدكخيةآليات 

تجخيف ، واندحبت من السكان دون أن يدجل وقهع حيث قامت بأعسال تدهية و بسحاذاة حجود الفرل الذخقية ، 
  إصابات

من , تهغمت قهات االحتالل اإلسخائيمي معدزة بعجد  صباحا   23:7حهالي الداعة  في 17/11/2222 الثالثاء
شخق مجيشة خان , الفخاري شخق بمجة في األراضي الهاقعة متخ( ،  622عدكخية , مدافة تقجر بحهالي )الليات اآل

حيث قامت بأعسال تدهية وتجخيف ، واندحبت من بسحاذاة حجود الفرل الذخقية ، ,  ب قطاع غدةيهنذ، جشه 
 السكان دون أن يدجل وقهع إصابات

 ةبخسد, تهغمت قهات االحتالل اإلسخائيمي معدزة  صباحا   26:6حهالي الداعة  في 32/11/2222االثشين 
قطاع غدة ,  وسط، ,  مخيم البخيجشخق راضي الهاقعة في األمتخ( ،  72, مدافة تقجر بحهالي ) عدكخيةآليات 

حيث قامت بأعسال تدهية وتجخيف ، واندحبت من السكان دون أن يدجل وقهع بسحاذاة حجود الفرل الذخقية ، 
  إصابات

 

 غزة:: االعتذاءات على الصيادين داخل املياه اإلقليمية لقطاع ارابع

 ح  الريادين الفلدطيشيين ومحاربتام في رزقام حيث مشعتام منقهات االحتالل مساررسة انتااااتاا ب واصلت
 السهقعةخطيخا  لالتفاقيات  "أميال بحخية في عخض البحخ ، األمخ الحي يعتبخ انتاااا  6اإلبحار لسدافة تديج عن"

م تواصلت اعتجاياا على الريادين واعتقالام، وقج  كساميل( بحخي 12والسحجدة مدافة )والسعاهجات الجولية 
 بحقام:االنتاااات التالية  رصج وتهثي 

 عخض في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   32:3 الداعة حهالي في 2/11/2222االثشين 
 كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ
 أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها لحينا , الريادين قهارب تجاه
 تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة

  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال
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 عخض في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   45:6 الداعة حهالي في 3/11/2222الثالثاء 
 كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ
 ثارأ مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب تجاه
 تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة

  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال

 في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   22:5 الداعة حهالي في 5/11/2222الخسيذ 
 بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ عخض
 مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب تجاه كثيف

 من خهفا   لسشطقةا من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة أثار
  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال تعخضيم

 عخض في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   32:8 الداعة حهالي في 6/11/2222الجسعة 
 كثيف لبذك رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ
 أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب تجاه
 تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة

  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال

 عخض في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   22:5 الداعة حهالي في 7/11/2222الدبت 
 قهارب تجاه كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , غدة قطاع بحخ

 من حالة أثار مسا , دتيابسطار  وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين
  متهسطة بجخاح صياد وأصيب  الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف

أطمقت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية الستسخكدة في عخض ,  مداء   22:7 الداعة حهالي في 7/11/2222الدبت 
 الحين ,ف تجاه قهارب الريادين , نيخان رشاشتيا بذكل كثي غدة مجيشةغخب  شسال قبالة شهاطئبحخ قطاع غدة , 

 واليمع الخهف من حالة أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها
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 , اإلصابة أو لالعتقال تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين ، الريادين صفهف في الذجيجين
 . إصابات وقهع يدجل أن دون 

 عخض في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، صباحا   22:8 الداعة حهالي في 8/11/2222األحج 
 قهارب تجاه كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , غدة قطاع بحخ

 من حالة أثار مسا , يابسطاردت وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين
  متهسطة بجخاح صياد وأصيب  الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف

 في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، ا  فجخ  22:0 الداعة حهالي في 11/11/2222الثالثاء 
 بذكل رشاشتيا نيخان , ةغد  قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ عخض
 مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب تجاه كثيف

 من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة أثار
  إصابات وقهع ليدج أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال تعخضيم

 في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   65:3 الداعة حهالي في 14/11/2222الدبت 
 كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ عخض

 أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" لتق مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب تجاه
 تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة

  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال

حخبية اإلسخائيمية الستسخكدة في أطمقت الدوارق ال ، مداء   22:62 الداعة حهالي في 18/11/2222األربعاء 
 قهارب تجاه كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع وسط , غخب مجيشة الدىخاءعخض بحخ قطاع غدة , 

 الخهف من حالة أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل عن تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين
 اإلصابة أو لالعتقال تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا ينالح الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع

 . إصابات وقهع يدجل أن دون  ,
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أطمقت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية الستسخكدة في  ، مداء   65:62 الداعة حهالي في 18/11/2222األربعاء 
ذكل كثيف تجاه قهارب الريادين , نيخان رشاشتيا ب غدة مجيشةغخب  شسال قبالة شهاطئعخض بحخ قطاع غدة , 

 واليمع الخهف من حالة أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين ,
 , اإلصابة أو لالعتقال تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين ، الريادين صفهف في الذجيجين

 . إصابات وقهع يدجل أن دون 

 في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، صباحا   65:8 الداعة حهالي في 23/11/2222ثشين اال 
 كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ عخض

 أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب تجاه
 تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة

  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال

 في الستسخكدة يةاإلسخائيم الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   32:7 الداعة حهالي في 24/11/2222الثالثاء 
 كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ عخض

 أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب تجاه
 تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين ين،الرياد صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من حالة

  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة أو لالعتقال

 في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   42:62 الداعة حهالي في 24/11/2222الثالثاء 
 قهارب تجاه كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,غخب بمجة بيت الىيا  شسال , غدة قطاع بحخ عخض

 من حالة أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين
  متهسطة بجخاح صياد وأصيب  الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف

 عخض في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية رق الدوا أطمقت ، مداء   22:8 الداعة حهالي في 29/11/2222األحج 
 قهارب تجاه كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال , جبالياغخب  , الدهدانية مشطقة , غدة قطاع بحخ

 من حالة أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين
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 أو لالعتقال تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف
  إصابات وقهع يدجل أن دون  , اإلصابة

 عخض في الستسخكدة اإلسخائيمية الحخبية الدوارق  أطمقت ، مداء   52:8 الداعة حهالي في 29/11/2222األحج 
 تجاه كثيف بذكل رشاشتيا نيخان , غدة قطاع شسال ,يا غخب بمجة بيت الى , الهاحة مشطقة , غدة قطاع بحخ

 حالة أثار مسا , بسطاردتيا وقامت ، بحخي  ميل " 3 عن" تقل مدافة عمى يبحخون  كانها الحين , الريادين قهارب
 لالعتقال تعخضيم من خهفا   السشطقة من لمفخار اضطخوا الحين الريادين، صفهف في الذجيجين واليمع الخهف من
  إصابات وقهع يدجل أن دون  , صابةاإل أو

 : استمرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزةاخامس

فمدطيشي في  مميهن ما يديج عن اثشان ياسة العقاب الجساعي بحق سمطات االحتالل اإلسخائيمي سهاصل ت     
حكم بجخهل البزائع قطاع غدة وذلك من خالل استسخار إغالق كافة السعابخ والسشافح السترمة بالقطاع والت

محجودة  أيامإال  الهحيج لقطاع غدةمعبخ كخم أبه رسالم التجاري  ، حيث لم تقم بفتح والسدتمدمات الزخورية
باإلضافة إلى تحكسيا في نهعية البزائع التي تجخميا والتي ال  أيام( 8) خالل الذاخ مجة هبإغالق قامتو 

 تخك أثخا  حاجة السهاطن الفمدطيشي وىه ما  جدء بديط منتغطى كافة القطاعات واالحتياجات وال تفي إال ب
خطيخا  عمى كافة نهاحي الحياة في قطاع غدة خاصة عمى الرعيج الخجماتي واالقترادي األمخ الحي يذكل 

 مخالفة لكافة القهانين والسهاثيق واألعخاف الجولية، التي تحظخ العقهبات الجساعية. 

 التىصيات: 
اسددتشكاره السددتسخار االعتددجاءات واالنتياكددات اإلسددخائيمية  هق االندززانحسايززة لحقزز مخكززديجددجد  

عمددي قطدداع غدددة ويطالددب السجتسددع الددجولي بتحسددل مدددئهلياتو اتجدداه االنتياكددات الخطيددخة التددي تقددهم بيددا 
قدددهات االحدددتالل مدددن خدددالل اسدددتيجاف السدددجنين واألطفدددال والشدددداء واسدددتيجاف األعيدددان السجنيدددة وفدددي ىدددحا 

إذ يؤكددج بددأن ىددحه االنتياكددات الستكددخرة تددأتى نتيجددة لرددست  حسايززة لحقززهق اإلندززان دمخكززالدددياق فددإن 
السجتسع الجولي وعجم محاسبة قدهات االحدتالل عمدي مدا تختكبدو مدن جدخائم بحدق أبشداء الذدعب الفمددطيشي 
والددحي بددجوره شددجع االحددتالل عمددى االسددتسخار فددي ارتكدداب مثددل ىددحه الجددخائم ، كددحلك فددان السخكددد يددجعه 
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ل األطخاف الدامية والستعاقجة عمى اتفاقية جشيف الخابعة بتحجيدج مهقفيدا وتحسدل مددئهليتيا اتجداه مدا الجو 
يحددجث مددن انتيدداك لقهاعددج القددانهن الددجولي اإلنددداني والتفاقيددة جشيددف الخابعددة والتددي كفمددت حسايددة السددجنين 

اإلنددان بدالتحخك الفدهري واألعيان السجنية من عجم االعتجاء عمييا ، كسا ويطالب السخكد مجمذ حقدهق 
،  أحج عذخ عامالسشع االنتياكات اإلسخائيمية والعسل عمى إنياء الحرار السفخوض عمى قطاع غدة مشح 

كسدددا يطالدددب السخكدددد بزدددخورة مالحقدددة مجدددخمين الحدددخب اإلسدددخائيميين ومحددداكستيم كسجخمدددي حدددخب أمدددام 
 هد الحق وتتحقق العجالة.السحاكم الجشائية الجولية وعجم إعفائيم من تمك الجخائم كي يد

 انتهــــــى
 مخكد حساية لحقهق اإلندان

 م13/12/2222 


