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 اإلسرائًلٌ يف قطاع غزة  االحتاللانتهاكات قىات 

 و 2019 ديصيبر 31إمى  01في امفجرة ىن 
 

 : ىنخص امجقرير

، 2019َ دًعِثش ًعبَ كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ آرهبهبذهب تؽم اًفٌعطٌٌٌٕٔ خالي شهش واصٌز      

 ؼٌض،  ؼٌض صعذد كىاد االؼرالي ُٕ اعرذاءاذهب ضذ كطبع غضح خالي اًشهش أًِصشَ تصىسح صبسخخ

فٍ  "أضشاسا أًؽلزو, إطالق ٓبس  خ( ع31ٌٌِ) وتٌغ عذدهبهصفز ُٕ عٌٌِبد إطالق أًبس عٌى طىي اًؽذود 

اًفضع واًخىف فٍ أوظبط بد تٌٔهّ ،تبإلضبفخ ًؽبًخ ُٕ إصبتوذعثثز تىكىع  ، ُِرٌوبد اًِىاطٌٕٔ

هِب كبُز تلِع وآرهبن ؼلىق ،  ٌُٕىاطٔ 4, واعرلبي  ذىغٍ بدعٌٌِ (5ة) كبُزهِب ,  اًِىاطٌٕٔ

  ُىاطٕ . (168) صبتخاًِىاطٌٕٔ فٍ ُعٌشح اًعىدح اًعٌٌِخ ُِب أدي إل

اًصٌبدًٕ اًفٌعطٌٌٌٕٔ فٍ عشض اًثؽش  عٌى اعرذاءاذهباًثؽشًخ  االؼرالي كىاد واصٌزوفٍ ظٌبق ُرصٍ 

( اعرذاء عٌى اًصٌبدًٕ داخٍ اًؽذود اًِبئٌخ اًثؽشًخ اًِعِىػ ًهّ 17كبُز ة) فلذخالي اًشهش اًِزهىس، 

وفقا وذمك ، ( ًىَ 9)ًرعبسي" هِب كبُز كىاد االؼرالي تئغالق اًِعثش "ُعثش هشَ أتى ظبًّ ا,  اًصٌذ فٌهب

 :ميا هو ىوضح في امجدول أدناه

 

 -  قجه

 2 إصابات ىجفرقة 

 868 إصابات ىصيرة امعودة

ثوغه ىحدود داخه أراضي 

 قطاع غزة
5 

 18 إطالق نار عنى اميواطنين

 87 اعجداءات عنى امصيادين

 4 اعجقال

 9 اغالق اميعابر
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 مكـــدمــة

كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ عذوآهب عٌى اًشعج اًفٌعطٌٍٔ خالي اًفرشح اًىاكعخ ُب تٌٕ  واصٌز    

وآرهبهبد ًلىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ  وشهذد هزٖ اًفرشح ذصعٌذا   31/12/2019وؼرى  1/12/2019

اإلٓعبٍٓ واذفبكٌبد ظٌٔف تبظرهذاف كىاد االؼرالي ًٌِذٌٌٕٓ فٍ كطبع غضح وخبصخ األعٌبْ اًِذٌٓخ، 

كىاعذ  ذخبًف تزًى وهٍواًصٌبدًٕ داخٍ اًٌِبٖ اإلكٌٌٌِخ، واًِضاسعٌٕ، وذشذًذ اًؽصبس عٌى كطبع غضح 

 اإلٓعبٍٓ واالذفبكٌبد واًِىاشٌم اًذوًٌخ. اًلبٓىْ اًذوًٍ

 أظفشد عٕ 2019دًعِثش  فلذ كبُز كىاد االؼرالي تعٌعٌخ ُٕ االعرذاءاد عٌى كطبع غضح خالي شهش

 .ُىاطٌٕٔ  4اصبتخ  ُىاطٌٕٔ واعرلبي 

ي ُٕ خالغضح اعرذاءاذهب ضذ اًِذٌٌٕٓ اًعضي فٍ أًِبطم اًؽذودًخ ًلطبع وُبذضاي كىاد االؼرالي ذىاصٍ  

ذىغالذهب اًِروشسح فٍ ُٔبطم اًرِبط اًرٍ ذعٍِ "أًِبطم اًعبصًخ, وًشصذ اًرلشًش ذضاًذ االعرذاءاد عٌى 

وذضاًذ االٓرهبهبد ضذ اًِشبسهٌٕ فٍ ُعٌشح اًعىدح اًصٌبدًٕ فٍ عشض اًثؽش ُلبتٍ شىاطئ كطبع غضح، 

ًِرىظطخ واالظرِشاس فٍ إذثبع وا خطٌشحذشاوؼز إصبتبذهّ تٌٕ اً ُىاطٕ 168 صبتخإل اًعٌٌِخ , ُِب أدي

ظٌبظخ اًعلبة اًعِبعٍ ُٕ خالي اظرِشاس ذشذًذهب ًٌؽصبس عٌى كطبع غضح وإغالق اًِعبتش ُخبًفخ تزًى 

كىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ واإلعالْ اًعبًٍِ ًؽلىق اإلٓعبْ وهبفخ اًِىاشٌم واالذفبكٌبد اًذوًٌخ 

 بح اًوشًِخ ًإلٓعبْ دوْ أي كٌذ أو ششط.راد اًعالكخ، اًرٍ ذوفٍ ؼشًخ اًرٔلٍ واًؽٌ

اًرٍ كبُز تهب كىاد االؼرالي خالي اًفرشح اًىاكعخ تٌٕ وهزا اًرلشًش ًشصذ االٓرهبهبد فٍ كطبع غضح  "

 "دًعِثش ًصالشىْ ُٕواًىاؼذ وااألوي 

 

  



 

 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 

 

" ؼٌللض ذللّ سصللذ دًعللِثش" هبهبذهللب تؽللم اًِللىاطٌٕٔ خللالي شللهشاإلظللشائٌٌٍ آر االؼللراليواصللٌز كللىاد 

 وذىشٌم االٓرهبهبد اًربًٌخ:

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:30ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 1/12/2019األحد

ششق   غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ ظثبًٌب , شِبي كطبع اًششًط اًفبصٍ ششق

  , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد ِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اً ظثبًٌب , 

 ُعبء  ، اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح فٍ  6:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  4/12/2019 األربعاء

( , ُٕ ظوبْ 43) ُععذ ظٌٌِبْ اسكٌثهاًِىاطٕ ُعثش تٌز ؼبٓىْ )اًشص(  ظٔىة كطبع ,  ُذًٔخ سفؾعبُب 

، إال أْ كىاد  وهبْ ًؽٍِ ذصشًؾ ذبظشؽبظض تٌز ؼبٓىْ فٍ ُؽبفظخ شِبي غضح , ً، ورًى أشٔبء ذىظهه  غضح

 االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكرٌبدٖ إًى ظهخ ُعهىًخ 

  اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  صثبؼب   4:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  7/12/2019اًعثز ،

كطبع غضح , ُىاطٌٕٔ وهّ اًِىاطٕ أهشَ   ظٔىة , تٌذح اًشىهخ , ششق سفؾ داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

( ، و اًِىاطٕ ٓبئٍ خبًذ ُؽِىد ؼِذ )  20ؼعٕ ؼعٌٕ اًعشظبٍٓ ) ( ،  وهّ ُٕ ظوبْ 20عبُب  تٌذح عبُب 

 .  ًثٌذحاظرٌبص اًعٌبط اًفبصٍ ششق ا, أشٔبء ُؽبوًرهِب اًشىهخ 

 ىاسًخصخِعخ ا  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ فعش 12:15فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  8/12/2019 حداأل 

ُب أدي إًى وكىع , ششق ُذًٔخ غضح ,  رفبػذعبٖ ُىكع ذذسًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ , ششق ؼٍ اً

 . إصبتبددوْ أْ ًععٍ وكىع  أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ ,

  فعشا  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ شالشخ صىاسًخ  1:12فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  8/12/2019األحد

ذعبٖ ُىكع ذذسًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ غشة ُذًٔخ غضح ، ُب أدي إًى إصبتخ  ُىاطٌٕٔ أؼذهِب 

أًِبصي اًِعبوسح وٓبدي خذُبد إًؽبق أضشاس ظضئٌخ فٍ اًعذًذ ُٕ ووكىع أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ  , و ظٌذح

 اًشبطئ وصبًخ اًهٔب 

 صثبؼب، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  8:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  11/12/2019األربعاء

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ خبْ ًىٓغ تٌذح اًلشاسح , ششق ششق  ,

 عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  4:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  11/12/2019األربعاء

ع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطب

 , ششق تٌز ؼبٓىْ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِىاطٌٕٔ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  5:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  11/12/2019األربعاء

  األساضٍ اًضساعٌخغضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ  خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

دوْ أْ ًععٍ وكىع  , ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِىاطٌٕٔ ششق تٌذح خضاعخ  , 

 . إصبتبد

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  1:30ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 14/12/2019امصبح

  غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع اخٍ اًششًط اًفبصٍ ششقد



 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ششق تٌز ؼبٓىْ , 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأذشن 

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  6:30عبعخ ؼىاًٍ اً فٍ 15/12/2019األحد

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِخبْ ًىٓغ ششق ششق تٌذح اًلشاسح ,  ,

 . بتبدًععٍ وكىع إص

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  9:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 15/12/2019األحد

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

, ىاطٌٕٔ فٍ صفىف اًِ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌعخبْ ًىٓغ ششق  ,ششق تٌذح عثعبْ اًوثٌشح ,

 دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  7:00ؼىاًٍ اًعبعخ   في 16/12/2019االثنين

غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ  ُذًٔخ سفؾ , ظٔىة كطبع تٌذح اًشىهخ , ششق داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ  ؾ , ششق سف  ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ

  عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن 

  ٌٕٔصثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  7:20ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 16/12/2019االش

 ضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخغ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و خبْ ًىٓغ ششق  ,

 عِبًهّ, دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأذشن 

  ئٌٌٍ اًِرِشهضح صثبؼب  ، اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلظشا 11:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  17/12/2019امثالثاء

( , ُٕ ظوبْ ُٔطلخ اًوشاُخ , فٍ 22فٍ ُعثش تٌز ؼبٓىْ )اًشص( اًِىاطٕ أؼِذ عِبد عبشىس عىدح ) عبُب 

ُذًٔخ غضح , ورًى أشٔبء ذىظهه ًؽبظض تٌز ؼبٓىْ فٍ ُؽبفظخ شِبي غضح , وهى طبًج ًذسط اًهٔذظخ 

 ظهخ ُعهىًخ  فٍ ذشهٌب ، إال أْ كىاد االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكرٌبدٖ إًى

  ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح ظهش 12:40فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  17/12/2019امثالثاء

غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ  ششق ُخٌّ اًثشًغ , وظط كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح اًثشًغ , ششق   اًضساعٌخ

  عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  7:40فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  17/12/2019امثالثاء

 ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخغضح ،  خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ىاطٌٕٔ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِخبْ ًىٓغ ششق ششق تٌذح خضاعخ ,  ,

 ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  11:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 18/12/2019األربعاء

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعفبصٍ ششق داخٍ اًششًط اً

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ تٌذح اًلشاسح , ششق  ,

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأو ذشن 



 

  ظرخ  صثبؼب  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ 5:05ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 19/12/2019امخييض

ُب أدي إًى  ، غضح شِبي كطبع, ظٔىة غشة ظثبًٌب  ذعبٖ ُىكع ذذسًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ صىاسًخ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد وكىع أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ ,

  رالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼ 7:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 19/12/2019امخييض

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ تٌذح اًلشاسح , ششق  ,

 عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأو ذشن 

  ُعبء  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ صبسوخٌٕ  11:05ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 19/12/2019امخييض

 تٌذح اًشىهخ , ششق سفؾ , ظٔىة كطبع غضح , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد . خبًٌخ ششقذعبٖ أسض 

  ِرِشهضح صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اً 10:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/12/2019امجيعة

سعبح ذعبٖ  , وكٔبتٍ اًغبص , غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ سفؾ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

شعبح وأصٌج عذد ُٔهّ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًتٌذح اًشىهخ , ششق  األغٔبَ ,

 ىع إصبتبدعِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكأو ذشن  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدسح  تبالخرٔبق

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  9:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/12/2019امجيعة

  غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ 

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًش اًثٌؾ , ششق 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  8:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 22/12/2019األحد

غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ  ششق ُخٌّ اًثشًغ , وظط كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ 

فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح  ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌعاًثشًغ , ششق   اًضساعٌخ

  عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

  ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح ظهش 12:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 22/12/2019األحد

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ تٌذح اًلشاسح , ششق  ,

 عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأو ذشن 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  7:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 23/12/2019االثنين

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ تٌذح اًلشاسح , ششق  ,

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدعِبًهّ أو ذشن 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:00ؼىاًٍ اًعبعخ   فٍ 23/12/2019الثنين ا

  غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق

ع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌششق تٌز ؼبٓىْ , 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأذشن 

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  7:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 23/12/2019االثنين

 ألساضٍ اًضساعٌخغضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ ا خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ ىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌذح عثعبْ اًوثٌشح , ششق  ,

 وكىع إصبتبد



 

  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  8:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 23/12/2019االثنين

  ٌشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخغضح ، ٓ ششق دًش اًثٌؾ , وظط كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ 

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًش اًثٌؾ , ششق 

 ظرخ  صثبؼب  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ 1:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/12/2019 خييضام

ُب أدي  ,  غضح شِبي كطبع, شِبي تٌز الهٌب ذعبٖ ُىكع ذذسًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ ,   صىاسًخ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد إًى وكىع أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ ,

 خِعخ  ا  ، أطٌلز طبئشاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍفعش 1:45فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/12/2019 خييضام

غشة ُذًٔخ غضح ، ُب أدي , ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ غشة ُخٌّ اًشبطئ ذعبٖ ُىكع ذذسًج ذبتع  صىاسًخ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد ُبدًخ تبًِوبْ , إًى وكىع أضشاس

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  7:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  29/12/2019ألحد ا

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب تٌذح عثعبْ اًوثٌشح , ششق خبٌٓىٓغ , ششق  ,

 عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأدفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن 

 ٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح صثبؼب  ، أط 7:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  29/12/2019ألحد ا

األساضٍ ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ ُذًٔخ غضح ششق ششق ؼٍ اًشعبعٌخ , داخٍ اًششًط اًفبصٍ 

ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ  ؼٍ اًشعبعٌخ  , ششق  اًضساعٌخ

 . عٍ وكىع إصبتبد, دوْ أْ ًع عِبًهّأًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  6:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  29/12/2019ألحد ا

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع ىاطٌٕٔاًِ ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىفتٌذح اًلشاسح , ششق  ,

 . إصبتبد

   صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  7:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 31/12/2019امثالثاء

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ ُِب أشبس ؼبتٌذح اًلشاسح , ششق  ,

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأو ذشن 

  



 

 ىدةـــرية العـــمش: ثانًًا

عٌى ؼذود كطبع غضح آرهبههب ًؽلىق اًِىاطٌٕٔ اًِشبسهٌٕ فٍ ُعٌشح  اإلؼراليواصٌز كىاد 

 عٌى أًؽى اًربًٍ : "دًعِثش "اًعىدح اًعٌٌِخ  وهبٓز خالي شهش

 ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ   3:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/12/2019جيعةام

ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد ُٕ اًشثبْ   ،اًثشًغ  اًششًط اًفبصٍ ششق

واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ ُخٌّ اًعىدح ًٌرأهٌذ عٌى ؼم 

واظرِشد اًرظبهشاد ؼرى ظبعبد اًِعبء ُِب  اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔهب وهعش اًؽصبس

 شهذاء األكصى . ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى ُعرشفى ْ , وظٌذح , ذّ تٌٔهّ طفال ُىاطٌٕٔ 5 أدي الصبتخ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  6/12/2019 جيعةام

اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ ظثبًٌب ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد ُٕ 

ششق ظثبًٌب فٍ ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح , واًزًٕ ذظبهشوا  ُٔطلخ أتى صفٌخ  ,اًشثبْ واألطفبي ششق 

وهعش , ٌشح اًعىدح( ، ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔهب ضِٕ فعبًٌبد )ُع

ذّ ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى اًِعرشفى أطفبي , وظٌذح ,  5تٌٔهّ  ُىاطٕ , 16 صبتخُِب أدي ال , اًؽصبس

 .األٓذوٌٓعٍ وُعرشفى اًعىدح 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ   4:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  6/12/2019جيعة ام

اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد ُٕ 

اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ "ُخٌّ 

ٍ اًضًرىْ ششق ُذًٔخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔطلخ ٌُوخ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼ

ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى , ذّ  ٌُٕىاطٔ 6 ُِب أدي إلصبتخ  , وهعش اًؽصبسُٔهب ,  تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا

 ُعرشفى اًشفبء  .

 اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي  4:20ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/12/2019جيعة ام

اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ خبْ ًىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ اًشثبْ 

واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ "ُخٌّ اًعىدح" اًِلبَ ششق تٌذح 

  , وهعش اًؽصبسُٔهب ,  تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشواخضاعخ،  ششق خبْ ًىٓغ, ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ 

إًى ُعرشفى غضح األوسوتٍ وُعرشفى  ٌٕذّ ٓلٍ اًِصبت بي  ,طفأ 5ٌٕ , تٌٔهّ ُىاطٔ 8 ُِبأدي إلصبتخ

 . فٍ ُذًٔخ خبْ ًىٓغ  ٓبصش

 داخٍ ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  4:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/12/2019جيعة ام

اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ اًشثبْ 

واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ "ُخٌّ اًعىدح" 

 هّ اًرٍ هعشوا ُٔهباًِلبَ فٍ تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذًٔخ سفؾ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبس

,   يبطفأ 10تٌٔهّ ُىاطٕ ,  17 ظبعبد اًِعبء ُِب أدي الصبتخ ؼرى, وهعش اًؽصبس , واظرِشد اًرظبهشاد 

 وُعرشفى اًعضائشي  .  ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى ُعرشفى أتى ًىظف أًعبس فٍ ُذًٔخ سفؾ ذّ 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 13/12/2019جيعة ام

داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ خبْ ًىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ 



 

اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ "ُخٌّ اًعىدح" اًِلبَ 

وهعش ُٔهب ,  ًىٓغ, ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشواششق تٌذح خضاعخ،  ششق خبْ 

  إًى ُعرشفى غضح األوسوتٍ فٍ ُذًٔخ خبْ ًىٓغ ٌٕذّ ٓلٍ اًِصبت ُىاطٌٕٔ  , اًؽصبس, ُِبأدي إلصبتخ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:20ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 13/12/2019جيعة ام

اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ اًشثبْ  داخٍ

واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ "ُخٌّ اًعىدح" 

ًرٍ هعشوا اًِلبَ فٍ تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذًٔخ سفؾ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ ا

ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى ُعرشفى  ,  ذّ  يبطفأ 6  تٌٔهُّىاطٌٕٔ ,  10 , وهعش اًؽصبس ,  ُِب أدي الصبتخُٔهب

 وُعرشفى اًعضائشي  .  أتى ًىظف أًعبس فٍ ُذًٔخ سفؾ

 ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 13/12/2019جيعة ام

ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد ُٕ   ،اًثشًغ  ط اًفبصٍ ششقداخٍ  اًششً

اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ ُخٌّ اًعىدح ًٌرأهٌذ 

اد ؼرى ظبعبد , وهعش اًؽصبس واظرِشد اًرظبهش عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔهب

 شهذاء األكصى . ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى ُعرشفى ُىاطٌٕٔ , ذّ  5 اًِعبء ُِب أدي الصبتخ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  4:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 13/12/2019جيعة ام

داخٍ  اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد 

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ 

ٍ اًضًرىْ ششق ُذًٔخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔطلخ ٌُوخ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم "ُخٌّ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼ

ٓلٍ اًِصبتٌٕ ُىاطٌٕٔ , ذّ  3  ُِب أدي إلصبتخ وهعش اًؽصبس , اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا 

 إًى ُعرشفى اًشفبء  .

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  4:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 13/12/2019جيعة ام

داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ ظثبًٌب ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد 

ششق ظثبًٌب فٍ ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح , واًزًٕ  ُٔطلخ أتى صفٌخ  ,ُٕ اًشثبْ واألطفبي ششق 

 , ٌشح اًعىدح( ، ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔهبذظبهشوا ضِٕ فعبًٌبد )ُع

 .ُىاطٕ  , ُِب أدي إلصبتخ وهعش اًؽصبس 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  20/12/2019جيعة ام

شخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد داخٍ  اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششب

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ 

"ُخٌّ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼٍ اًضًرىْ ششق ُذًٔخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔطلخ ٌُوخ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم 

طفٍ , ذّ  6تٌٔهّ  ، ٌُٕىاطٔ 4 ُِب أدي إلصبتخ عش اًؽصبس , , وهاًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا 

 ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى ُعرشفى اًشفبء  .

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  20/12/2019جيعة ام

داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ ظثبًٌب ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد 

ششق ظثبًٌب فٍ ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح , واًزًٕ  ُٔطلخ أتى صفٌخ  ,ُٕ اًشثبْ واألطفبي ششق 

ٌشح اًعىدح( ، ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔهب , ذظبهشوا ضِٕ فعبًٌبد )ُع

ذّ ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى اًِعرشفى أطفبي,  6تٌٔهّ  ُىاطٕ , 17 صبتخُِب أدي الوهعش اًؽصبس , 

 .األٓذوٌٓعٍ وُعرشفى اًعىدح



 

 اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االؼرالي  3:30ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/12/2019جيعة ام

ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد ُٕ   ،اًثشًغ  داخٍ  اًششًط اًفبصٍ ششق

اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ ُخٌّ اًعىدح ًٌرأهٌذ 

وهعش اًؽصبس , واظرِشد اًرظبهشاد ؼرى ظبعبد ,  هبعٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔ

شهذاء  ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى ُعرشفى, واُشأح , ذّ  طفٍّ تٌٔه ُىاطٌٕٔ 6 اًِعبء ُِب أدي الصبتخ

 األكصى .

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/12/2019جيعة ام

ُذًٔخ خبْ ًىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ "ُخٌّ اًعىدح" اًِلبَ 

وهعش ُٔهب ,  ششق تٌذح خضاعخ،  ششق خبْ ًىٓغ, ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا

إًى ُعرشفى غضح  ٌٕذّ ٓلٍ اًِصبت ُىاطٌٕٔ , تٌٔهّ طفالْ , واُشأح , 9 ؽصبس, ُِبأدي إلصبتخاً

  األوسوتٍ فٍ ُذًٔخ خبْ ًىٓغ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  4:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/12/2019جيعة ام

ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ اًشثبْ داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح ، 

واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ "ُخٌّ اًعىدح" 

اًِلبَ فٍ تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذًٔخ سفؾ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا 

ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى ُعرشفى  ,  ذّ  يبطفأ 8  تٌٔهُّىاطٕ ,  16 , وهعش اًؽصبس ,  ُِب أدي الصبتخُٔهب

 وُعرشفى اًعضائشي  .  أتى ًىظف أًعبس فٍ ُذًٔخ سفؾ

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  27/12/2019جيعة ام

داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ ظثبًٌب ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد 

ششق ظثبًٌب فٍ ُؽبفظخ شِبي كطبع غضح , واًزًٕ  ُٔطلخ أتى صفٌخ  ,ُٕ اًشثبْ واألطفبي ششق 

ٌشح اًعىدح( ، ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔهب ذظبهشوا ضِٕ فعبًٌبد )ُع

ذّ ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى اًِعرشفى تٌٔهّ طفٍ,  , ٌُٕىاطٔ 3 صبتخُِب أدي الوهعش اًؽصبس , , 

 .األٓذوٌٓعٍ

 ح ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهض 3:20ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 27/12/2019جيعة ام

ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد ُٕ   ،اًثشًغ  داخٍ  اًششًط اًفبصٍ ششق

اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ ُخٌّ اًعىدح ًٌرأهٌذ 

واظرِشد اًرظبهشاد ؼرى ظبعبد وهعش اًؽصبس , ,  عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا ُٔهب

 شهذاء األكصى . إًى ُعرشفى هّٓلٌاًِعبء ُِب أدي الصبتخ ُىاطٌٕٔ, ذّ 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  27/12/2019جيعة ام

داخٍ  اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ وكٔبتٍ اًغبص اًِعٌٌخ ًٌذُىع ذعبٖ عذد 

ُٕ اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ًىَ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ 

ٍ اًضًرىْ ششق ُذًٔخ غضح , تبًلشة ُٕ ُٔطلخ ٌُوخ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم "ُخٌّ اًعىدح اًِلبَ ششق ؼ

 . ُىاطٕ  ُِب أدي إلصبتخ , وهعش اًؽصبس , اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا 

 ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  3:40ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 27/12/2019جيعة ام

داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ خبْ ًىٓغ, ظٔىة كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ 

اًشثبْ واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي  إًى اًشِبي ُٕ "ُخٌّ اًعىدح" اًِلبَ 



 

وهعش ُٔهب ,  ًىٓغ, ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًالظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشواششق تٌذح خضاعخ،  ششق خبْ 

إًى ُعرشفى غضح  ٌٕذّ ٓلٍ اًِصبت أطفبي , واُشأح , 10ُىاطٕ , تٌٔهّ  20 اًؽصبس, ُِبأدي إلصبتخ

  األوسوتٍ فٍ ُذًٔخ خبْ ًىٓغ

 اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  ُعبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي 4:00ؼىاًٍ اًعبعخ  فٍ 27/12/2019جيعة ام

داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق ُذًٔخ سفؾ , ظٔىة كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌؽرهب اًششبشخ ذعبٖ عذد ُٕ اًشثبْ 

واألطفبي واًزًٕ ذظبهشوا ضِٕ فعبًٌبد ًىَ األسض فٍ ُعٌشح اًعىدح اًوثشي فٍ "ُخٌّ اًعىدح" 

ظئٌٕ تبًعىدح إًى دًبسهّ اًرٍ هعشوا اًِلبَ فٍ تٌذح اًشىهخ ، ششق ُذًٔخ سفؾ ًٌرأهٌذ عٌى ؼم اًال

ٓلٍ اًِصبتٌٕ إًى  , واُشأح ,  ذّ  يبطفأ 3  تٌٔهُّىاطٕ ,  17 , وهعش اًؽصبس ,  ُِب أدي الصبتخُٔهب

 .وُعرشفى اًعضائشي    ُعرشفى أتى ًىظف أًعبس فٍ ُذًٔخ سفؾ

  



 

 التىغالت داخل األراضٌ: ثالجًا

اإلظشائٌٌٍ اعرذاءاذهب تؽم اًِىاطٌٕٔ فٍ كطبع غضح وخبصخ  فٍ أًِبطم  االؼراليواصٌز كىاد 

" ترعشًف وهذَ وإطالق ٓبس أهرىتشخالي شهش " االؼرالياًؽذودًخ "أًِبطم اًعبصًخ"، ؼٌض كبُز آًٌبد 

ُضاسع ؤُبصي  اإلؼراليخالي ذلذُهب داخٍ أًِبطم اًضساعٌخ واألُبهٕ اًؽذودًخ، وذعرهذف كىاد 

 ٕ وذلىَ ترعشًفهب هٍ فرشح ُِب ًعىد تبًضشس اًثبًغ عٌٌهّ وهبٓز آخشهب عٌى أًؽى اًربًٍ: اًِىاطٌٔ

  صثبؼب  , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تعذد ُٕ  9:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  16/12/2019االثنين

ُذًٔخ تٌز الهٌب فٍ ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ شِبي غشة  100اآلًٌبد اًععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

ُؽبفظخ شِبي غضح ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع 

 إصبتبد .

  ظهشا  , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تعذد  12:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  24/12/2019امثالثاء

فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذح عثعبْ اًعذًذح و ُرش( ،  100ُٕ اآلًٌبد اًععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

اًوثٌشح , ششق ُذًٔخ خبْ ًىٓغ، ظٔىة كطبع غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي 

 ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 االؼرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تعذد ُٕ صثبؼب  , ذىغٌز كىاد  8:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  25/12/2019ألربعاء ا

ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ شِبي ُذسظخ اًضساعخ ، شِبي  100اآلًٌبد اًععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

تٌذح ؼبٓىْ فٍ ُؽبفظخ شِبي غضح , تِؽبراح اًعٌبط اًفبصٍ اًشِبًٍ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف 

 ع إصبتبد .، وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكى

  صثبؼب  , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ تصالشخ آًٌبد  8:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  25/12/2019األربعاء

ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ شِبي تىسح أتى ظِشح شِبي غشة ُذًٔخ  100ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

ٍ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، تٌز الهٌب فٍ ُؽبفظخ شِبي غضح , تِؽبراح اًعٌبط اًفبصٍ اًشِبً

 وآعؽثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد .

  صثبؼب  , ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ تخِغ آًٌبد  7:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  26/12/2019امخييض

فؾ ، ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذح اًشىهخ , ششق ُذًٔخ س 100ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تؽىاًٍ )

ظٔىة كطبع غضح , تِؽبراح ؼذود اًفصٍ اًششكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعؽثز ُٕ 

 .اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 

  



 

 داخل املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزةاالعتداءات على الصًادين : رابعًا

 

ُِبسظخ آرهبهبذهب تؽم اًصٌبدًٕ اًفٌعطٌٌٌٕٔ وُؽبسترهّ فٍ سصكهّ ؼٌض  اإلؼراليواصٌز كىاد 

، األُش اًزي ًعرثش آرهبهب  خطٌشا  تؽشًخ فٍ عشض اًثؽش "أٌُبي 6" ُٔعرهّ ُٕ اإلتؽبس ًِعبفخ ذضًذ عٕ

هِب واصٌز اعرذائهب عٌى  "تؽشي ٌٍُ 12"ِعبهذاد اًذوًٌخ واًِؽذدح ُعبفخ ًالذفبكٌبد اًِىكعخ واً

 اًصٌبدًٕ واعرلبًهّ، وكذ ذّ سصذ وذىشٌم االٓرهبهبد اًربًٌخ تؽلهّ:

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  8:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  1/12/2019األحد

ْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشا

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس ؼبًخ  3كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 . صبتبدًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إ

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  5/12/2019امخييض

عشض تؽش كطبع غضح , غشة ُٔطلخ اًعىدآٌخ , غشة ظثبًٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف 

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 .  ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإل 7:10فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  7/12/2019امصبح

تؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ خبٌٓىٓغ ، ظٔىة كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة 

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ  3اًصٌبدًٕ اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ 

 .  ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ُعبء  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  5:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  10/12/2019امثالثاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف  عشض تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح ,

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 . كىع إصبتبدًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ و

  ُعبء  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  4:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  15/12/2019األحد

تؽش كطبع غضح , غشة ُٔطلخ اًعىدآٌخ , غشة ظثبًٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ 

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس ؼبًخ  3ٕ" كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ ع

ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 .  ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض  ُعبء  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ 5:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  15/12/2019األحد

تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ 

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس ؼبًخ  3كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

فىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ ص

 . ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد



 

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  8:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  17/12/2019امثالثاء

ٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف عشض تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز اله

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 . صبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدًالعرلبي أو اإل

  ُعبء  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  9:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  17/12/2019امثالثاء

عشض تؽش كطبع غضح , غشة ُٔطلخ اًعىدآٌخ , غشة ظثبًٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف 

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس  3ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ"  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 .  ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ُعبء  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  6:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  18/12/2019األربعاء

عشض تؽش كطبع غضح , غشة ُٔطلخ اًعىدآٌخ , غشة ظثبًٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف 

ذهب , ُِب أشبس " ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسد 3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 .  ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  9:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  19/12/2019امخييض

ض تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف عش

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ً

 . ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  9:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  19/12/2019امخييض

رهب تشوٍ هصٌف عشض تؽش كطبع غضح , غشة ُٔطلخ اًعىدآٌخ , غشة ظثبًٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبش

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 .  ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:50فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  20/12/2019امجيعة

عشض تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف 

ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس "  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 . ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  ئٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عشض صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشا 9:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  22/12/2019األحد

تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ 

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس ؼبًخ  3كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًص

 . ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:20فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  23/12/2019االثنين

عشض تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف 

سدذهب , ُِب أشبس " ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطب 3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 



 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 . ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 ض صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ عش 6:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  29/12/2019ألحد ا

تؽش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ خبٌٓىٓغ ، ظٔىة كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة 

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس ؼبًخ ُٕ  3اًصٌبدًٕ اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

خىفب  ُٕ ذعشضهّ  اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ

 .  ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:00فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  30/12/2019االثنين

 عشض تؽش كطبع غضح , ُٔطلخ اًىاؼخ , غشة تٌذح تٌز الهٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف

" ٌٍُ تؽشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

 . ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز اًضواسق اًؽشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  6:30فٍ ؼىاًٍ اًعبعخ  31/12/2019امثالثاء

عشض تؽش كطبع غضح , غشة ُٔطلخ اًعىدآٌخ , غشة ظثبًٌب , شِبي كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف 

بُز تِطبسدذهب , ُِب أشبس " ٌٍُ تؽشي ، وك 3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثؽشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

ؼبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُٕ ذعشضهّ 

  . ًالعرلبي أو اإلصبتخ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 استنرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة: خامشًا

ظٌبظخ اًعلبة اًعِبعٍ تؽم ُب ًضًذ عٕ اشٔبْ ٌٌُىْ فٌعطٌٍٔ  ذىاصٍ ظٌطبد االؼرالي اإلظشائٌٌٍ     

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

اًثضبئع واًِعرٌضُبد اًضشوسًخ، ؼٌض ًّ ذلّ تفرؾ ُعثش هشَ أتى ظبًّ اًرعبسي اًىؼٌذ ًلطبع غضح إال أًبَ 

( ًىَ  تبإلضبفخ إًى ذؽوِهب فٍ ٓىعٌخ اًثضبئع اًرٍ ذذخٌهب 9ُز تئغالكه خالي اًشهش ُذح )ُؽذودح وكب

واًرٍ ال ذغطى هبفخ اًلطبعبد واالؼرٌبظبد وال ذفٍ إال تعضء تعٌط ُٕ ؼبظخ اًِىاطٕ اًفٌعطٌٍٔ وهى 

االكرصبدي األُش ُب ذشن أششا  خطٌشا  عٌى هبفخ ٓىاؼٍ اًؽٌبح فٍ كطبع غضح خبصخ عٌى اًصعٌذ اًخذُبذٍ و

 . اًزي ًشوٍ ُخبًفخ ًوبفخ اًلىإٌٓ واًِىاشٌم واألعشاف اًذوًٌخ، اًرٍ ذؽظش اًعلىتبد اًعِبعٌخ

 

 

 

 

 

 



 

 

 التىصًات

ُشهض ؼِبًخ ًؽلىق االٓعبْ اظرٔوبسٖ الظرِشاس االعرذاءاد واالٓرهبهبد اإلظشائٌٌٌخ عٌٍ ًعذد 

كطبع غضح وًطبًج اًِعرِع اًذوًٍ ترؽٍِ ُعئىًٌبذه اذعبٖ االٓرهبهبد اًخطٌشح اًرٍ ذلىَ تهب كىاد 

اًعٌبق ُٕ خالي اظرهذاف اًِذٌٕٓ واألطفبي وأًعبء واظرهذاف األعٌبْ اًِذٌٓخ وفٍ هزا  اإلؼرالي

ٓرٌعخ ًصِز اًِعرِع اًذوًٍ  ٍأذفئْ ُشهض ؼِبًخ ًؽلىق اإلٓعبْ إر ًؤهذ تأْ هزٖ االٓرهبهبد اًِروشسح ذ

واًزي تذوسٖ  ،عٌٍ ُب ذشذوثه ُٕ ظشائّ تؽم أتٔبء اًشعج اًفٌعطٌٍٔ اإلؼراليوعذَ ُؽبظثخ كىاد 

ألطشاف ِشهض ًذعى اًذوي اْ اًئرِشاس فٍ اسذوبة ُصٍ هزٖ اًعشائّ، هزًى فعٌى االظ اإلؼراليشعع 

فبكٌخ ظٌٔف اًشاتعخ ترؽذًذ ُىكفهب وذؽٍِ ُعئىًٌرهب اذعبٖ ُب ًؽذس ُٕ إذاًعبٌُخ واًِرعبكذح عٌى 

ذفبكٌخ ظٌٔف اًشاتعخ واًرٍ هفٌز ؼِبًخ اًِذٌٕٓ واألعٌبْ ىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ وإلآرهبن ًل

اإلٓعبْ تبًرؽشن اًفىسي ًِٔع  هض ُعٌغ ؼلىقهِب وًطبًج اًِش، اًِذٌٓخ ُٕ عذَ االعرذاء عٌٌهب

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

ًطبًج اًِشهض تضشوسح ُالؼلخ ُعشٌُٕ اًؽشة اإلظشائٌٌٌٌٕ وُؽبهِرهّ هِعشٍُ ؼشة أُبَ اًِؽبهّ 

 اًعشائّ هٍ ًعىد اًؽم وذرؽلم اًعذاًخ.اًعٔبئٌخ اًذوًٌخ وعذَ إعفبئهّ ُٕ ذٌى 

 ىانتهـ

  

 
 

 االثنين
 


