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 : ٌىخص اوجقسًس

، حٌث 2020 فتساًس وعاًقوات االحجاله اإلشسائٌىٍ انجهالاثها ةحق اوفىصطٌنٌٌن خاله شهس واصىح      

لثفح فقد ،  صعدت قوات االحجاله ٌن اعجداءاثها طد قطاع غزة خاله اوشهس اوٍنصسً ةصوزة صازخة

ةىٌغة فٍ  "أطسازا , أوحقحإطالق ناز  ة( عٍى84ٌ) وةىغ عددهاٌن عٍىٌات إطالق اوناز عىى طوه اوحدود 

فٍ إثازة حاوة ٌن اوفزع  حوثصتت ٌواطنٌن , وٌقجي ٌواطن ,  10وأدت إلصاةة  ، ٌٍجىمات اوٍواطنٌن

لٍا قاٌح ،  ٌنٌواطن 4, واعجقاه  ثوغي اتعٍىٌ (4ب ) قاٌحلٍا ,  واوخوف فٍ أوشاط اوٍواطنٌن

  ةقٍع وانجهاك حقوق اوٍواطنٌن اوٍججٍعٌن فٍ ٌحٌط ٌخٌٍات اوعودة .

اوصٌادًن اوفىصطٌنٌٌن فٍ عسض  عىىعجداءاثها إقوات اوتحسًة اإلشسائٌىٌة  واصىحوفٍ شٌاق ٌجصي 

ًة ( اعجداء عىى اوصٌادًن داخي اوحدود اوٍائٌة اوتحس21قاٌح ب) فقداوتحس خاله اوشهس اوٍرلوز، 

لٍا قاٌح قوات االحجاله ةإغالق اوٍعتس "ٌعتس لسً أةو شاوَ اوججازي" ,  اوٍصٍوح وهَ اوصٌد فٌها

 :، وذون وفقا وٍا هو ٌوطح فٍ اوجدوه أدناه( ًوً 11)
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 مكـــدمــة

كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ علوآهب عٌى اًشعج اًفٌٍطٌٍٔ ـالي اًفروح اًىاكعخ ُب تٌٕ  واصٌز   

وآرهبهبد ًلىاعل اًلبٓىْ اًلوًٍ اإلٍٓبٍٓ  وشهلد هنٖ اًفروح ذصعٌلا   29/2/2020وؼرى 1/2/2020

ٌبكًٕ واذفبكٌبد ظٌٔف تبٌرهلاف كىاد االؼرالي ًٌِلٌٌٕٓ فٍ كطبع غيح وـبصخ األعٌبْ اًِلٌٓخ، واًص

كىاعل اًلبٓىْ  ذفبًف تنًى وهٍكاـٍ اًٌِبٖ اإلكٌٌٌِخ، واًِياهعٌٕ، وذشلًل اًؽصبه عٌى كطبع غيح 

 اًلوًٍ اإلٍٓبٍٓ واالذفبكٌبد واًِىاشٌم اًلوًٌخ.

 أٌفود عٕ 2020فثواًو  فلل كبُز كىاد االؼرالي تٌٌٍٍخ ُٕ االعرلاءاد عٌى كطبع غيح ـالي شهو

 .ُىاطٌٕٔ  4ُىاطٌٕٔ واعرلبي  3اصبتخ  

ُٕ ـالي غيح اعرلاءاذهب ضل اًِلٌٌٕٓ اًعيي فٍ أًِبطم اًؽلوكًخ ًلطبع وُبذياي كىاد االؼرالي ذىاصٍ  

ذىغالذهب اًِرووهح فٍ ُٔبطم اًرِبً اًرٍ ذٍٍِ "أًِبطم اًعبىًخ, وًوصل اًرلوًو ذياًل االعرلاءاد عٌى 

تٍ شىاطئ كطبع غيح، واالٌرِواه فٍ إذثبع ٌٌبٌخ اًعلبة اًعِبعٍ ُٕ اًصٌبكًٕ فٍ عوض اًثؽو ُلب

ـالي اٌرِواه ذشلًلهب ًٌؽصبه عٌى كطبع غيح وإغالق اًِعبتو ُفبًفخ تنًى كىاعل اًلبٓىْ اًلوًٍ 

اإلٍٓبٍٓ واإلعالْ اًعبًٍِ ًؽلىق اإلٍٓبْ وهبفخ اًِىاشٌم واالذفبكٌبد اًلوًٌخ ماد اًعالكخ، اًرٍ ذوفٍ 

 ًرٔلٍ واًؽٌبح اًووًِخ ًإلٍٓبْ كوْ أي كٌل أو شوط.ؼوًخ ا

 

اًرٍ كبُز تهب كىاد االؼرالي ـالي اًفروح اًىاكعخ تٌٕ األوي وهنا اًرلوًو ًوصل االٓرهبهبد فٍ كطبع غيح  

 .فثواًو ُٕ اًربٌع واًعشووْ ؼرى و

  



 

 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 
 

" ؼٌللض ذللّ هصللل فثواًللو" هبهبذهللب تؽللم اًِللىاطٌٕٔ ـللالي شللهواإلٌللوائٌٌٍ آر االؼللراليواصللٌز كللىاد 

 وذىشٌم االٓرهبهبد اًربًٌخ:

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  11:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  1/2/2020اوصتح

ْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبع غيح ، كٔبتٍ اًغبى و ٌٓوا

, شوق تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ ُِب  ٍُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ ًلي اكرواتهّ ُٕ اًٌٍبط اًفبص ٖذعب

 أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِىاطٌٕٔ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد .

  ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ ظهو 12:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  1/2/2020اوصتح

ُِب  ,  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ُلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًرفبػ اًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ  عِبًهّأأشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

 . ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  3:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   1/2/2020اوصتح

األهاضٍ اًِياهعٌٕ فٍ  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  ظثبًٌب , شِبي كطبع اًشوًط اًفبصٍ شوق

عبُب( تعٌبه ٓبهي فٍ اًللٌُٕ  وذّ ٓلٌه 42ُياهع  ًثٌغ ُٕ اًعِو) خال صبتأكي , ُِب شوق ظثبًٌب   اًيهاعٌخ

 ًرٌلٍ اًعالط تبًٍِرشفى األٓلوٌٍٍٓ ووصفز ؼبًره تبًِرىٌطخ .

  ذعبٖ  صبهوـٌٕ ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ فعوا   12:15فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  2/2/2020األحد

ُب أكي إًى وكىع  ، غيح شِبي كطبع, خ تٌز الهٌب شِبي ُلًٔ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ,

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  2/2/2020األحد

صبئلي اًعصبفٌو  ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبُٖلًٔخ غيح شوق شوق ؼٍ اًرفبػ  اًشوًط اًفبصٍ 

, ُب كفعهّ ًِغبكهح  هُِّب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف ؼٍ اًرفبػ , شوقاًِرىاظلًٕ 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأو ذون  اًِوبْ

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   2/2/2020ألحد ا

ُعِىعخ ُٕ غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شِبي تٌز الهٌب , شِبي كطبع اًشوًط اًفبصٍ

, ُب كفعهّ  ىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِ شِبي غوة تٌز الهٌب ,   اًِىاطٌٕٔ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبداًِوبْ ًِغبكهح 

  لز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ صثبؼب  ، أطٌ 11:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   2/2/2020األحد

  اًشوًط اًفبصٍ شوق  تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ

شوق ُىكع أًصج اًرنهبهي، شوق ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ,  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف 

 دو ذون أعِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتب اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  5:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  ٍف 2/2/2020األحد

شوق  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف كًو اًثٌؾ , شوق   كوًخ واكي اًٌٍلب ,

 .ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 



 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  11:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  4/2/2020 اوثالثاء

شوق   هعبح األغٔبَغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

و ذون  اًِوبْ, ُب كفعهّ ًِغبكهح  اًوعبحُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف كًو اًثٌؾ , 

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد, أعِبًهّ 

 ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح ظهو 12:15فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   4/2/2020 اوثالثاء

تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ  كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

ِلًٔخ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًاًيهاعٌخ شوق ُىكع أًصج اًرنهبهي شوق 

 اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  ب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ صثبؼ 8:30خ ؼىاًٍ اًٍبع فٍ 5/2/2020األزةعاء

 , ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ تٌلح ـياعخ , شوق 

 . عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأو ذون 

  ب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح صثبؼ 9:40ؼىاًٍ اًٍبعخ   فٍ 5/2/2020األزةعاء

كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق  تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ 

خ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف ِلًٔاًشوق  شوق ُىكع أًصج اًرنهبهي  اًيهاعٌخ

 اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  1:30ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 5/2/2020األزةعاء

شوق   ٌواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٓ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون كًو اًثٌؾ , 

 . أعِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ صبهوـٌٕ  فعوا   12:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  6/2/2020 اوخٌٍض ،

 .غيح ،, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد ُلًٔخ هفؾ , ظٔىة كطبع تٌلح اًشىهخ , شوق شوق, ـبًٌخذعبٖ أهض 

 أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ صبهوـٌٕ  فعوا   12:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  6/2/2020 اوخٌٍض ،

غيح ،, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع  ُلًٔخ هفؾ , ظٔىة كطبع ًشىهخ , شوقتٌلح ا شوق, ظٔىة  ـبًٌخذعبٖ أهض 

 . إصبتبد

  فعوا  ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ صبهوؿ ذعبٖ  1:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  6/2/2020اوخٌٍض

 ، كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد . غوة ُلًٔخ غيح, ـط ذصوًف ٌُبٖ اًصوف اًصؽٍ غوة ُفٌّ اًشبطئ 

  ب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح صثبؼ 6:50ؼىاًٍ اًٍبعخ   فٍ 6/2/2020اوخٌٍض

 ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  ,

 عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

  ب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح صثبؼ 10:30ؼىاًٍ اًٍبعخ   فٍ 6/2/2020اوخٌٍض

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق  تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع غيح ، 

,  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ  ، شوق ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ شوق ُىكع أًصج اًرنهبهي  اًيهاعٌخ

 صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد



 

 طٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح ٍُبء  ، أ 1:00ؼىاًٍ اًٍبعخ   فٍ 6/2/2020وخٌٍض ا

  ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  وهعبح األغٔبَ ,

 .عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأو ذون  اًِوبْهح , ُب كفعهّ ًِغبكواًوعبح  اًِياهعٌٕ 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  5:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 6/2/2020اوخٌٍض

غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ  شوق ُفٌّ اًثوًغ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًثوًغ , شوق   اًيهاعٌخ

 إصبتبد

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  1:30ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 7/2/2020اوجٍعة

كًو وق ش  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ اًثٌؾ , 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 10:10ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 7/2/2020اوجٍعة ،

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ  اًلٔبتٍ اًِضٌئخ و غيح ، عهفؾ , ظٔىة كطباًشوًط اًفبصٍ شوق 

, كوْ أْ ًٍعٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًشىهخ , شوق هفؾ شوق  , اًيهاعٌخ

  وكىع إصبتبد

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 10:35ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 8/2/2020اوصتح ،

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ  اًلٔبتٍ اًِضٌئخ و غيح ، هفؾ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

, كوْ أْ ًٍعٍ اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًشىهخ , شوق هفؾ شوق  , اًيهاعٌخ

  وكىع إصبتبد

 ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  1:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  9/2/2020 األحد

شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كوًخ ظؽو اًلًى , ظٔىةاًشوًط اًفبصٍ 

ِغبكهح أهاضٌهّ و ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًكوًخ ظؽو اًلًى , 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأذون 

  ٌرخ صىاهًق  ،  أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ فعوا   12:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  10/2/2020االثنٌن

أًؽم أضواه ُِب  ، غيح وٌط كطبع, ظٔىة غوة كًو اًثٌؾ  ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد ,ُبكًخ تبًِوبْ 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  10:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  11/2/2020اوثالثاء

شوق  ,ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، هفؾ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

ٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهاًشىهخ , شوق هفؾ 

 . عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأذون 

  أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 1:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  11/2/2020اوثالثاء ،

شوق  , األهاضٍ اًيهاعٌخٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأأهاضٌهّ و ذون 



 

  كاـٍ  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح 8:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  12/2/2020األزةعاء

شوق  , ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  12/2/2020عاء األزة

ُعِىعخ ُٕ ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

,  ىاطٌٕٔاًِ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىفتٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  , اًِىاطٌٕٔ

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  6:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/2/2020اوخٌٍض

ُعِىعخ ُٕ ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب َ اًلواهح , شوق ـبْ ًىٓشوق  , اًِىاطٌٕٔ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد  عِبًهّأكفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  7:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/2/2020اوخٌٍض

  األهاضٍ اًيهاعٌخ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ يح ُلًٔخ غشوق شوق ؼٍ اًشعبعٌخ , كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ  ؼٍ اًشعبعٌخ  , شوق

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد عِبًهّأو ذون 

 ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  2:40ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 13/2/2020اوخٌٍض

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف كًو اًثٌؾ , شوق 

  ٌٍَُِبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  3:00ؼىاًٍ اًٍبعخ فٍ  13/2/2020اًف

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كوًخ ظؽو اًلًى , ظٔىةكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

هّ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌكوًخ ظؽو اًلًى , شوق 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأو ذون 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  6:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/2/2020اوخٌٍض

 خذبتع ٓلطخ أٌُٔخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  شوق ُفٌّ اًثوًغ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًثوًغ , شوق  ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  6:40ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 14/2/2020اوجٍعة

ُعِىعخ ُٕ ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

, كوْ  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  , اًِىاطٌٕٔ

 . أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 

 



 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  11:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 14/2/2020اوجٍعة

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ كطبعشوق كًو اًثٌؾ , وٌط كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف كًو اًثٌؾ , شوق 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  3:30ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 14/2/2020اوجٍعة

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعشوق اًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 إصبتبد

  ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ فعو 12:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  16/2/2020األحد

اًشىهخ شوق  , ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، هفؾ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِ, شوق هفؾ 

  ٌرخ صىاهًق  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ فعوا   12:30ٍ اًٍبعخ فٍ ؼىاً 16/2/2020األحد

أًؽم أضواه ُِب  ، غيح وٌط كطبع, ظٔىة غوة كًو اًثٌؾ  ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدُبكًخ تبًِوبْ 

 ىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ صثبؼب  ، أطٌلز ك 8:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  17/2/2020 ثنٌناال

 ,  ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد  عِبًهّأكفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  9:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  17/2/2020 ثنٌناال

 ,  هعبح األغٔبٌَٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

, ُب كفعهّ  اًوعبحب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اُِأًٍبطٍ , شوق ـبْ ًىَٓ  تِٔطلخ 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد  عِبًهّأو ذون  اًِوبًِْغبكهح 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  9:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   17/2/2020 ثنٌنالا

 شوق  ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌختٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع غيح ، شوق اًشوًط اًفبصٍ 

ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و 

 ذون أعِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 ئٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوا 1:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  17/2/2020 ثنٌناال

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ  اًثٌؾ , 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  11:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  19/2/2020األزةعاء

كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ ُعِىعخ ُٕ 

تعووػ ٓلٍ عٌى أشوهب اًى  ُىاطٕ , شوق تٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ ُِب أكي إلصبتخ اًِىاطٌٕٔ

 .ٍُرشفى غيح األوهوتٍ ووصفز ظواؼه تبًِرىٌطخ

 



 

  ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح ظهو 12:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 19/2/2020األزةعاء

ُعِىعخ ُٕ ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

, كوْ أْ اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  , اًِىاطٌٕٔ

 . ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  8:50فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   20/2/2020اوخٌٍض

، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ  كاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شِبي ُلهٌخ اًيهاعخ شِبي  تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع غيح

ُلًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب  شِبي  ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ

 كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  ٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإل 2:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  20/2/2020اوخٌٍض

األهاضٍ ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

, كوْ أْ اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق  , اًيهاعٌخ

 . ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  2:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  20/2/2020اوخٌٍض

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون كًو اًثٌؾ , شوق 

 كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأعِبًهّ  , 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 21/2/2020اوجٍعة

ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ كٔبتٍ اًغبى اًٌٍٍِ ًٌلُىع واًشوًط اًفبصٍ شوق ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبع غيح ، 

خ , شوق ـبْ ًىَٓ ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ , شوق تٌلح ـياع ذعبٖ ذعبٖ ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد  اًِىاطٌٕٔصفىف 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  5:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 21/2/2020اوجٍعة

  بٖ األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذع شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 إصبتبد

 ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  5:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  22/2/2020 اوصتح

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 إصبتبد

 ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  9:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   22/2/2020 اوصتح

ُلهٌخ اًيهاعخ شِبي  تٌز ؼبٓىْ , شِبي كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ اًشوًط اًفبصٍ شِبي 

, كوْ   اًِىاطٌُٕٔلًٔخ تٌز ؼبٓىْ ,  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف  شِبي  األهاضٍ اًيهاعٌخ

 أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 ي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرال 5:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020 ألحدا

كنائف ُلفعٌخ و ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  3اًشوًط اًفبصٍ شوق ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبع غيح ،

ُرو عٕ اًشوًط اًؽلوكي ُع إٌوائٌٍ, شوق عثٍبْ اًعلًلح , شوق  100شفصٌٕ ذىاظلا عٌى تعل ؼىاًٍ 



 

عبُب( ُٕ ٌوبْ ـبٌٓىَٓ , وكبُز 27أًبعّ ) ـبْ ًىَٓ ُِب أكي الٌرشهبك اًِىاطٕ ُؽِل عٌٍ ؼٍٕ

كىاد االؼرالي تبؼرعبى ظصِبْ اًشهٌل  , فلل ؼٌِز  اًعوافخ اإلٌوائٌٌٌخ اًعصِبْ عثو هفهب، وأًلره عٌى 

ككبئم، فٍ اًرٔوٌٍ تعصِبْ اًشبة ـالي ُؽبوًرهب ٓلٌه  3األهض علح ُواد، واٌرِود اًعوافخ عٌى ُلاه 

وهفعره عثو أؼل أٌٔبْ اًوف ُٕ ُالتٍه اًعٌىًخ ؼٌض هبْ ُرلًٌب فٍ ُشهل تطوًلخ ذٔرهى ؼوُخ اًِىد، 

، وذىظهز إًى كاـٍ اًشوًط اًؽلوكي ًٍ ظلا   هِب أصٌج ُىاطٌٕٔ آـوًٕ.كب

 ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  1:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020 ألحدا

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ كطبع شوق كًو اًثٌؾ , وٌطاًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ  اًثٌؾ , 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  ٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإل 4:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020األحد

ًٌِلبوُخ  خذبتعٓلطخ أٌُٔخ  ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  غيح ، هفؾ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبداًشىهخ , شوق هفؾ  .شوق  , اًفٌٍطٌٌٔخ

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  5:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020األحد

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف ُفٌّ اًِغبىي , شوق 

 . إصبتبد

 ٍُبء  ، اعرلٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح فٍ  9:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020 حداأل

( , ُٕ ٌوب31ُْعثو تٌز ؼبٓىْ )اًوى( اًِىاطٕ عبُو ٌعل ؼٍٕ توهخ ) كًو اًثٌؾ , وٌط كطبع غيح .  عبُب 

عٌى ذصوًؾ  ومًى أشٔبء ذىظهه ًؽبظي تٌز ؼبٓىْ فٍ ُؽبفظخ شِبي غيح , ًٌنهبة إًى اًوٌُخ , تعل ؼصىًه

 ذبظو ، إال أْ كىاد االؼرالي كبُز تبعرلبًه ، واكرٌبكٖ إًى ظهخ ُعهىًخ

  أهتعخ صىاهًق  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 10:05فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020األحد

أًؽم أضواه ب ُِ ، غيح شِبي كطبع, شِبي ُلًٔخ تٌز الهٌب   ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدُبكًخ تبًِوبْ 

  ٍُبء  ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ صبهوـٌٕ ذعبٖ  10:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020األحد

ُىاطٌٕٔ ذّ ٓلٌهّ ًٍِرشفى  4ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ شوق ؼٍ اًرفبػ  , شوق غيح ، ُب أكي إًى إصبتخ 

 .اًِصبكه اًطثٌخ ؼبًرهّ تبًِرىٌطخاًشفبء تغيح ووصفز 

  ذعبٖ صبهوؿ  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 10:35فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020األحد

أًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ُِب  ، غيح ظٔىة كطبع, غوة ـبٌٓىَٓ   ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 عشوًٕ صبهوؿ  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 10:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  23/2/2020ألحد ا

أًؽم أضواه ُِب  ، غيح ظٔىة كطبع, غوة هفؾ   ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔختغبهاد ُرربًٌخ 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدُبكًخ تبًِوبْ 

 



 

  ذعبٖ صبهوؿ  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 11:15بعخ فٍ ؼىاًٍ اًٍ 23/2/2020األحد

أًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ُِب  ، غيح ظٔىة كطبع, غوة ـبٌٓىَٓ   ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  6:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 24/2/2020الثنٌن ا

شوق  , ٓلطخ أٌُٔخ ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ  ذعبٖ  غيح ، ُفٌّ اًثوًغ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدُفٌّ اًثوًغ 

 إلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي ا 6:10ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 24/2/2020الثنٌن ا

 , األهاضٍ اًيهاعٌخٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

 . صبتبدعِبًهّ, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إأأهاضٌهّ و ذون 

  صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  6:30ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 24/2/2020االثنٌن

 , ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٌٕٔٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ  غيح ، ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد  عِبًهّأأهاضٌهّ و ذون 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  1:00ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 24/2/2020االثنٌن

كًو شوق   واْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخغيح ، ٌٓ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون أعِبًهّ  اًثٌؾ , 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  صبهوـٌٕ ذعبٖ  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 1:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  24/2/2020االثنٌن

أهض ـبًٌخ شوق ُفٌّ اًثوًغ , وٌط كطبع غيح ، ُِب أًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع 

 إصبتبد .

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  5:05ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 24/2/2020االثنٌن

تٌلح اًشىهخ , شوق  , ٓلطخ أٌُٔخ ذعبٖ  لفعٌرٌٕكنًفرٌٕ ُ غيح ، هفؾ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدشوق هفؾ 

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  5:10ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 24/2/2020االثنٌن

تٌلح شوق  , ٓلطخ أٌُٔخ ذعبٖ  علح كنائف ُلفعٌخ غيح ، ـبٌٓىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

 , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدـياعخ , شوق ـبٌٓىَٓ

  ٍُبء  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  5:15ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 24/2/2020االثنٌن

, كًو اًثٌؾ , شوق  , ٓلطخ أٌُٔخ ذعبٖ  كنًفخ ُلفعٌخ غيح ، كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

 .صبتبدكوْ أْ ًٍعٍ وكىع إ

 

 



 

  ٍُبء   ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ صبهوـٌٕ ذعبٖ   5:30ٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ ف 24/2/2020االثنٌن

شوق ـياعخ،, شوق ُلًٔخ ـبٌٓىَٓ , ظٔىة كطبع غيح ، ُِب أكي ًىكىع أضواه ُبكًخ  ,  غوفخ فٍ أهض ىهاعٌخ

 كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد -اًضغط اًعبًٍ ذلٌُو اًغوفخ تبًوبٍُ وذضوه ُؽىي ههوتبء وـطىط  –تبًِوبْ 

  ذعبٖ صبهوؿ  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 7:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  24/2/2020االثنٌن

أكي الصبتخ ُىاطٕ و ذّ ٓلٌه ًٍِرشفى ُِب  ، غيح شوق, ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ  شوق ؼٍ اًيًرىْ 

 اًشفبء .

  صبهوـٌٕ ذعبٖ  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 7:05فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  24/2/2020االثنٌن

, أًؽم أضواه ُبكًخ تبًِوبْ ُِب  ، غيح وٌط كطبع, غوة كًو اًثٌؾ   ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  أهتعخ صىاهًق  ٍُبء  ، ، أطٌلز طبئواد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ 7:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  24/2/2020االثنٌن

أًؽم أضواه ُبكًخ ُِب  ، غيح وٌط كطبع, غوة أًصٌواد   ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدتبًِوبْ 

  إلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح ، أطٌلز كىاد االؼرالي ا ٍُبء   12:10فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  26/2/2020األزةعاء

شوق  , ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، هفؾ , ظٔىة كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و اًشىهخ , شوق هفؾ 

 ذون أعِبًهّ  ,, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 9:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  26/2/2020ء األزةعا ،

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف ااًثٌؾ , 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  9:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  27/2/2020 اوخٌٍض

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

ع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌكًو اًثٌؾ , شوق 

 . عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأ

 ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح ظهو 12:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   27/2/2020 اوخٌٍض

شوق   , شِبي كطبع غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ظثبًٌبكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق  

 كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد ،ًِغبكهح أهاضٌهّ اًِياهعٌٕ ِب كفعُ ظثبًٌب ,

 ا  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح ظهو 12:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ   27/2/2020 اوخٌٍض

 , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ , ظٔىة كطبع ـبْ ًىَٓكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ شوق 

  .ًِغبكهح أهاضٌهّ, كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد اًِياهعٌٕ ُِب كفعهّتٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  28/2/2020 اوجٍعة

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح تٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

 .عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأذون أهاضٌهّ و 

  



 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح  11:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  28/2/2020 وجٍعةا

  غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعكاـٍ اًشوًط اًفبصٍ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون كًو اًثٌؾ , شوق 

 . عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأ

 أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  ء  بٍُ 5:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  28/2/2020 اوجٍعة ،

 ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ, واْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖغيح ، ٌٓ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

, كوْ أْ ًٍعٍ  ىاطٌُِٕٔب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌلح ـياعخ , شوق ـبْ ًىَٓ شوق 

  وكىع إصبتبد

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  7:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  29/2/2020 اوصتح

كًو شوق   غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ شوق كًو اًثٌؾ , وٌط كطبعاًشوًط اًفبصٍ 

عِبًهّ أُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون اًثٌؾ , 

 . أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , كوْ

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  29/2/2020 وصتحا

شوق  , غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ ًِغبكهح ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اتٌلح اًلواهح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأأهاضٌهّ و ذون 

 صثبؼب  ، أطٌلز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اًِرِوهيح كاـٍ  8:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  29/2/2020 اوصتح

شوق  , ذعبٖ األهاضٍ اًيهاعٌخ غيح ، ٌٓواْ أٌٌؽرهب اًوشبشخ ـبْ ًىَٓ , ظٔىة كطبعاًشوًط اًفبصٍ شوق 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع فٍ صفىف اًِياهعٌٕ , ُب كفعهّ تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح , شوق ـبْ ًىَٓ 

  عِبًهّ , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدأًِغبكهح أهاضٌهّ و ذون 

  ٌرخ صىاهًق  اإلٌوائٌٌٍ، أطٌلز طبئواد االؼرالي  ء  بٍُ 11:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  31/1/2020اوجٍعة

أًؽم أضواه ُِب  ، غيح وٌط كطبع, شِبي ُفٌّ أًصٌواد ذعبٖ ُىكع ذلهًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌٍطٌٌٔخ

 . , كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدُبكًخ تبًِوبْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التىغالت داخل األراضٌ: ثانًًا

فٍ أًِبطم  خ  كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ اعرلاءاذهب تؽم اًِىاطٌٕٔ فٍ كطبع غيح وـبص واصٌز   

" ترعوًف وهلَ وإطالق ٓبه فثواًوكبُز آًٌبد االؼرالي ـالي شهو "ؼٌض اًؽلوكًخ "أًِبطم اًعبىًخ"، 

ُٔبىي ـالي ذللُهب كاـٍ أًِبطم اًيهاعٌخ واألُبهٕ اًؽلوكًخ، وذٍرهلف كىاد االؼرالي ُياهع و

 اًِىاطٌٕٔ وذلىَ ترعوًفهب هٍ فروح ُِب ًعىك تبًضوه اًثبًغ عٌٌهّ وهبٓز آـوهب عٌى أًؽى اًربًٍ: 

  ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ُعيىح تعلك  صثبؼب   7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  3/2/2020اوثالثاء ,

, شوق ـياعخ عخ شوق تٌلح ُرو( ، فٍ األهاضٍ اًىاك 100آًٌبد عٍووًخ , ٍُبفخ ذلله تؽىاًٍ ) تأهتع

ُلًٔخ ـبْ ًىَٓ، ظٔىة كطبع غيح , تِؽبماح ؼلوك اًفصٍ اًشوكٌخ ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذٍىًخ 

 . وذعوًف ، وآٍؽثز ُٕ اًِوبْ كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد

  ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ُعيىح تٍرخ  7:40فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  10/2/2020االثنٌن , صثبؼب 

ُرو( , فٍ األهاضٍ اًىاكعخ شوق  70عٍووًخ ، ُصؽىتخ تبًعوافبد , ٍُبفخ ذلله تؽىاًٍ )آًٌبد 

ُفٌّ اًِغبىي , وٌط كطبع غيح ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذٍىًخ وذعوًف ، وآٍؽثز ُٕ اًِوبْ كوْ 

 أْ ًٍعٍ وكىع إ صبتبد .

  ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ُعيىح ت 7:45فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  17/2/2020االثنٌن ,  أهتعخصثبؼب 

,  غوة ُلًٔخ تٌز الهٌب شِبي ُرو( , فٍ األهاضٍ اًىاكعخ 70آًٌبد عٍووًخ , ٍُبفخ ذلله تؽىاًٍ )

كطبع غيح ، ؼٌض كبُز تأعِبي ذٍىًخ وذعوًف ، وآٍؽثز ُٕ اًِوبْ كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إ شِبي 

 صبتبد .

 ذىغٌز كىاد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ُعيىح  صثبؼب   6:30ؼىاًٍ اًٍبعخ  فٍ 26/2/2020ألزةعاء ا ,

عثٍبْ ُرو( ، فٍ األهاضٍ اًىاكعخ شوق تٌلح  100آًٌبد عٍووًخ , ٍُبفخ ذلله تؽىاًٍ ) أهتعخت

, شوق ُلًٔخ ـبْ ًىَٓ، ظٔىة كطبع غيح , تِؽبماح ؼلوك اًفصٍ اًشوكٌخ ، ؼٌض اًعلًلح و اًوثٌوح 

 خ وذعوًف ، وآٍؽثز ُٕ اًِوبْ كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبدكبُز تأعِبي ذٍىً

 

 

  



 

 داخل املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزةاالعتداءات على الصًادين : ثالجًا

كىاد االؼرالي ُِبهٌخ آرهبهبذهب تؽم اًصٌبكًٕ اًفٌٍطٌٌٌٕٔ وُؽبهترهّ فٍ هىكهّ ؼٌض ُٔعرهّ واصٌز  

ـطٌوا  ًالذفبكٌبد  فٍ عوض اًثؽو ، األُو اًني ًعرثو آرهبهب  "أٌُبي تؽوًخ 6ُٕ اإلتؽبه ًٍِبفخ ذيًل عٕ"

هِب واصٌز اعرلائهب تؽوي   12ٌٍُةواًِؽلكح ٌِعبهلاد اًلوًٌخ ٌٍُ وـوكب ً 20واًِؽلكح ة  اًِىكعخ

 االٓرهبهبد اًربًٌخ تؽلهّ: ذّ هصل وذىشٌمعٌى اًصٌبكًٕ واعرلبًهّ، وكل 

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ، ظهوا   12:30 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 3/2/2020االثنٌن

 كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ ظٔىة، هفؾ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 4اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" 

ُٕ ذعوضهّ ًالعرلبي أو  لًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  واًهٌع اًش

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخ

  ٍُبء  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  3:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  3/2/2020االثنٌن

وٌط كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ كًو اًثٌؾ  ,

" ٌٍُ تؽوي ، وكبُز تِطبهكذهب , وكبُز تِالؼلخ  6اًصٌبكًٕ , اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" 

 15وؼصبه، كبهة صٌل واعرلٌز شالشخ صٌبكًٕ واًصٌبكًٕ اًِعرلٌٌٕ هّ : اًطفٍ عٌٍ وائٍ صالػ عٌٍ صالػ )

(، و هُضبْ (  , وكبُز  48عبُب ( ، وُبظل ُؽِىك عثل اًؽٌِل ُللاك )43عٌٍ ُؽِىك صالػ ) عبُب  عبُب 

 تبكرٌبكهّ إًى ٌُٔبء اٌلوك .

  صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  9:15فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  4/2/2020اوثالثاء

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه ؼبًخ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  .كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , خًالعرلبي أو اإلصبت

  صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  9:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  4/2/2020اوثالثاء

تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ ـبٌٓىَٓ ، ظٔىة كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة 

" ٌٍُ تؽوي ، وكبُز تِطبهكذهب , وؼبصود اًيواهق  3لٍ عٕ" اًصٌبكًٕ اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذ

(، أشٔبء ُياوًره عٌِه توفلخ شلٌله إتواهٌّ ) 35اًؽوتٌخ كبهة اًصٌبك ًبٌو ىهٍ اًٌؽبَ ) (، واًصٌبك  26عبُب  عبُب 

(، وشوعز تضق اًٌِبٖ تلىح ذعبٖ اًلبهة ُب  36ٌٌٌّ ؼٍٕ اًٌؽبَ ) ُبًى  صبتخ اًصٌبك ًبٌو اًٌؽبَإل أكيعبُب 

وذِؤز كىاهة , اًِوهج توٍو فٍ أؼل أصبتع ًلٖ اًٌٍوي، وإًؽبق أضواه تبًغخ فٍ ُبذىه اًلبهة، واًشثبن 

 .ًرٌلٍ اًعالط تفبٌٓىَٓ، وٓلٍ اًِصبة إًى ٍُرشفى ٓبصو  اًصٌبكًٕ ُٕ اًىصىي وٌؽج اًلبهة وإٓلبمهّ

  اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض صثبؼب  ، أطٌلز  11:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  4/2/2020اوثالثاء

تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ هفؾ ، ظٔىة كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ 

" ٌٍُ تؽوي ، وكبُز تِطبهكذهب , والؼلز اًيواهق اًؽوتٌخ كبهة  3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" 

(26ُؽِل اًعثٍٍ ) اًصٌبك ًؽٌى عثل هللا (، واًصٌبك ِٓو ) 24اًصٌبك أؼِل ) ، وأشلبئه عبُب  (، 27عبُب  عبُب 

(، وظٌِعهّ ُٕ ٌوبْ غيح، ُب ذٍثج تبٓلالة كبهتهّ، 24واًصٌبك أؼِل عثل اًؽٌِل عبُو ؼعى، ) عبُب 

اًىصىي ، واًشثبن وذِؤز كىاهة اًصٌبكًٕ ُٕ  وٌلىطهّ تبًِبء، وإًؽبق أضواه تبًغخ فٍ ُىذىه اًلبهة

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد ,وٌؽج اًلبهة



 

  صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  5/2/2020األزةعاء

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  اًصٌبكًٕذعبٖ كىاهة 

ُٕ ذعوضهّ  ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  صثبؼب  ، 9:30 ؼىاًٍ اًٍبعخفٍ  5/2/2020األزةعاء

 كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ ظٔىة، هفؾ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ٕ اًفىف ُِب أشبه ؼبًخ ُ وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" 

ُٕ ذعوضهّ ًالعرلبي أو  واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخ

  ٍُبء  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  6:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  5/2/2020األزةعاء

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه ؼبًخ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  لخ ـىفب  ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِط

  .كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  ٍُبء  ، 9:00 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 6/2/2020اوخٌٍض

 كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ ظٔىة، هفؾ تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 4اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" 

ُٕ ذعوضهّ ًالعرلبي أو  واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخ

  صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/2/2020اوخٌٍض

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عوض تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ٍُبء   3:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  13/2/2020اوخٌٍض ،

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عوض تؽو كطبع غيح

 وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 4اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ  خ ـىفب  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطل

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ذعوضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ٍُبء   2:20فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  14/2/2020اوجٍعة ،

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عوض تؽو كطبع غيح

 وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕهصٌف 

ُٕ  ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ذعوضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 



 

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ٍُبء  ، 8:00 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 14/2/2020اوجٍعة

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف  اًلٔبتٍ اًضىئٌخ و كطبع غيح , ظٔىة، هفؾ عوض تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 4اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  هيح فٍ عوض صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِو 9:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  16/2/2020األحد

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه ؼبًخ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  8:00فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  18/2/2020ثالثاء وا

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  كطبع غيحتؽو 

ُِب أشبه ؼبًخ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  20/2/2020اوخٌٍض

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  بع غيحعوض تؽو كط

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

  كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 ٍُبء  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ عوض  7:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  25/2/2020 وثالثاءا

طبع غيح كثبًخ شىاطئ كًو اًثٌؾ  وٌط كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ , تؽو ك

" ٌٍُ تؽوي ، وكبُز تِطبهكذهب , ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ اًفىف  3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" 

ُٕ ذعوضهّ ًالعرلبي أو  واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , اإلصبتخ

 صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  9:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  26/2/2020 ألزةعاءا

عوض تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ كًو اًثٌؾ  , وٌط كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة 

" ٌٍُ تؽوي ، وكبُز تِطبهكذهب , ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  3, اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبؼب  ، أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  8:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  28/2/2020اوجٍعة

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عوض تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه  كذهب ,وكبُز تِطبه " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"   ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  ؼبًخ ُٕ اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  

 .كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  



 

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ٍُبء   6:30فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ  28/2/2020اوجٍعة ،

ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غيح , غوة تٌلح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاؼخ ,  عوض تؽو كطبع غيح

ُِب أشبه  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاهة اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  فىف واًهٌع اًشلًلًٕ فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب  ؼبًخ ُٕ اً

  كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًيواهق اًؽوتٌخ اإلٌوائٌٌٌخ اًِرِوهيح فٍ  ، ٍُبء   10:30 فٍ ؼىاًٍ اًٍبعخ 28/2/2020اوجٍعة

كطبع غيح , ٌٓواْ هشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاهة  ظٔىة، ـبٌٓىَٓ عوض تؽو كطبع غيح , كثبًخ شىاطئ 

ُِب أشبه ؼبًخ ُٕ  وكبُز تِطبهكذهب , " ٌٍُ تؽوي ، 3اًنًٕ هبٓىا ًثؽووْ عٌى ٍُبفخ ذلٍ عٕ"  اًصٌبكًٕ

ُٕ ذعوضهّ  فٍ صفىف اًصٌبكًٕ، اًنًٕ اضطووا ًٌفواه ُٕ أًِطلخ ـىفب   اًفىف واًهٌع اًشلًلًٕ

  . كوْ أْ ًٍعٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 استنرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة: رابعًا

ذىاصٍ ٌٌطبد االؼرالي اإلٌوائٌٌٍ ٌٌبٌخ اًعلبة اًعِبعٍ تؽم ُب ًيًل عٕ اشٔبْ ٌٌُىْ      

فٌٍطٌٍٔ فٍ كطبع غيح ومًى ُٕ ـالي اٌرِواه إغالق هبفخ اًِعبتو وأًِبفن اًِرصٌخ تبًلطبع 

واًرؽوّ تلـىي اًثضبئع واًٍِرٌيُبد اًضووهًخ، ؼٌض ًّ ذلّ تفرؾ ُعثو هوَ أتى ٌبًّ اًرعبهي 

ؽوِهب ( ًىَ  تبإلضبفخ إًى ذ9اًىؼٌل ًلطبع غيح إال أًبَ ُؽلوكح وكبُز تئغالكه ـالي اًشهو ُلح )

فٍ ٓىعٌخ اًثضبئع اًرٍ ذلـٌهب واًرٍ ال ذغطى هبفخ اًلطبعبد واالؼرٌبظبد وال ذفٍ إال تعيء تٌٍط 

ُٕ ؼبظخ اًِىاطٕ اًفٌٍطٌٍٔ وهى ُب ذون أشوا  ـطٌوا  عٌى هبفخ ٓىاؼٍ اًؽٌبح فٍ كطبع غيح ـبصخ 

اًِىاشٌم واألعواف عٌى اًصعٌل اًفلُبذٍ واالكرصبكي األُو اًني ًشوٍ ُفبًفخ ًوبفخ اًلىإٌٓ و

 . اًلوًٌخ، اًرٍ ذؽظو اًعلىتبد اًعِبعٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التىصًات

ُوهي ؼِبًخ ًؽلىق االٍٓبْ اٌرٔوبهٖ الٌرِواه االعرلاءاد واالٓرهبهبد ًعلك 

األطواف اًٍبٌُخ وًِعرِع اًِلٍٓ اإلٌوائٌٌٌخ عٌٍ كطبع غيح وًطبًج اًِعرِع اًلوًٍ 

ٍُئىًٌبذه اذعبٖ االٓرهبهبد  اإلؼرالي ذؽٍِتعٍِ عٌى  اًِرعبكلح عٌى اذفبكٌبد ظٌٔف 

اًِلٌٕٓ واألطفبي وأًٍبء واٌرهلاف األعٌبْ اًِلٌٓخ وفٍ هنا اًٌٍبق  اًىاكعخ عٌىاًفطٌوح 

ٓرٌعخ ًصِز  ٍأذفئْ ُوهي ؼِبًخ ًؽلىق اإلٍٓبْ إم ًؤهل تأْ هنٖ االٓرهبهبد اًِرووهح ذ

عٌٍ ُب ذوذوثه ُٕ ظوائّ تؽم أتٔبء اًشعج  ياإلؼرالاًِعرِع اًلوًٍ وعلَ ُؽبٌثخ كىاد 

رِواه فٍ اهذوبة ُصٍ هنٖ اًعوائّ، هنًى عٌى االٌ اإلؼراليواًني تلوهٖ شعع  ،اًفٌٍطٌٍٔ

فبكٌخ ظٌٔف اًواتعخ ترؽلًل إذألطواف اًٍبٌُخ واًِرعبكلح عٌى ْ اًِوهي ًلعى اًلوي ائف

ل اًلبٓىْ اًلوًٍ اإلٍٓبٍٓ ىاعُىكفهب وذؽٍِ ٍُئىًٌرهب اذعبٖ ُب ًؽلس ُٕ آرهبن ًل

، اًِلٌٓخ ُٕ علَ االعرلاء عٌٌهبذفبكٌخ ظٌٔف اًواتعخ واًرٍ هفٌز ؼِبًخ اًِلٌٕٓ واألعٌبْ وإل

ٓرهبهبد اإلٌوائٌٌٌخ واًعٍِ اإلٍٓبْ تبًرؽون اًفىهي ًِٔع اإل هِب وًطبًج اًِوهي ُعٌَ ؼلىق

اًِلعٌخ اًِوهي هِب ًطبًج  عٌى إٓهبء اًؽصبه اًِفووض عٌى كطبع غيح ُٔن أؼل عشو عبُب، 

اًلائوح هِب ًلعى اًِوهي تهنٖ اًعوائّ ذؽلٌم ذفرؾ تضووهح أْ اًعبُخ ًٌِؽوِخ اًعٔبئٌخ اًلوًٌخ 

تفصىص اًفصٍ فٍ االـرصبص االكٌٌٍِ  تضووهح اًفصٍ فٍ اًطٌج اًِللَ اُبُهب اًرِهٌلًخ

اًِؽبهّ اًعٔبئٌخ هِعوٍُ ؼوة أُبَ خ كبكح وظٔىك االؼرالي ُؽبهُِٕ اظٍ اًعٍِ عٌى 

 اًلوًٌخ وعلَ إعفبئهّ ُٕ ذٌى اًعوائّ هٍ ًٍىك اًؽم وذرؽلم اًعلاًخ.

 ىانتهـ
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