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 : ىنخص امجقسًس

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

كثفح ىن فقد ،  صعدت قوات االحجالل ىن اعجداءاثها طد قطاع غزة خالل امشهس امينصسو ةصوزة صازخة

ةنٌغة  "أطسازا حٌث ثصتتح ب  إطالق ناز ة( عين47ٌ) وةنغ عددهاعينٌات إطالق امناز عنى طول امحدود 

 (3ب ) قاىحكيا ,  إثازة حامة ىن امفزع وامخوف فٍ أوشاط اميواطنٌنو ،فٍ ىيجنكات اميواطنٌن

  . ٌنىواطن 5, واعجقال  ثوغه اتعينٌ

امصٌادًن امفنصطٌنٌٌن فٍ عسض  عنى اعجداءاثهاقوات امتحسًة اإلشسائٌنٌة  واصنحوفٍ شٌاق ىجصه 

( اعجداء عنى امصٌادًن داخه امحدود اميائٌة امتحسًة 26قاىح ب) فقدامتحس خالل امشهس اميركوز، 

كيا قاىح قوات االحجالل ةإغالق "ىعتس كسو أةو صٌاد ,  ةال صاةىيا أدى  اميصيوح مهً امصٌد فٌها

 ، وذمك وفقا ميا هو ىوطح فٍ امجدول أدناه.( أًاو  10)ازي" شامً امجج
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 مكـــدمــة

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

وآرهبهبد ًلىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ  وشهذد هزٖ اًفرشح ذصعٌذا   31/3/2020وحرى 1/3/2020

واذفبكٌبد ظٌٔف تبظرهذاف كىاد االحرالي ًٌِذٌٌٕٓ فٍ كطبع غضح وخبصخ األعٌبْ اًِذٌٓخ، واًصٌبدًٕ 

كىاعذ اًلبٓىْ  ذخبًف تزًى وهٍداخٍ اًٌِبٖ اإلكٌٌٌِخ، واًِضاسعٌٕ، وذشذًذ اًحصبس عٌى كطبع غضح 

 ِىاشٌم اًذوًٌخ.اًذوًٍ اإلٓعبٍٓ واالذفبكٌبد واً

 أظفشد عٕ 2020ُبسط  فلذ كبُز كىاد االحرالي تعٌعٌخ ُٕ االعرذاءاد عٌى كطبع غضح خالي شهش

 .ُىاطٌٕٔ  5اصبتخ  ُىاطٕ واعرلبي 

ُٕ خالي غضح اعرذاءاذهب ضذ اًِذٌٌٕٓ اًعضي فٍ أًِبطم اًحذودًخ ًلطبع وُبذضاي كىاد االحرالي ذىاصٍ  

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

اًصٌبدًٕ فٍ عشض اًثحش ُلبتٍ شىاطئ كطبع غضح، واالظرِشاس فٍ إذثبع ظٌبظخ اًعلبة اًعِبعٍ ُٕ 

خالي اظرِشاس ذشذًذهب ًٌحصبس عٌى كطبع غضح وإغالق اًِعبتش ُخبًفخ تزًى كىاعذ اًلبٓىْ اًذوًٍ 

واإلعالْ اًعبًٍِ ًحلىق اإلٓعبْ وهبفخ اًِىاشٌم واالذفبكٌبد اًذوًٌخ راد اًعالكخ، اًرٍ ذوفٍ  اإلٓعبٍٓ

 حشًخ اًرٔلٍ واًحٌبح اًوشًِخ ًإلٓعبْ دوْ أي كٌذ أو ششط.

 

 

اًرٍ كبُز تهب كىاد االحرالي خالي اًفرشح اًىاكعخ تٌٕ األوي وهزا اًرلشًش ًشصذ االٓرهبهبد فٍ كطبع غضح  

 ُبسط ُٕواًصالشىْ واًىاحذ 

 

 

 

 

 

  

  



 

 إطالق النار واستهداف املدنًني واالعتكال والكتلأوال: 
 

" حٌض ذّ سصذ وذىشٌم " ُبسطكىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ آرهبهبذهب تحم اًِىاطٌٕٔ خالي شهش واصٌز

 االٓرهبهبد اًربًٌخ:

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 9:20حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 1/3/2020ألحد ا

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح اًفخبسي , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  1:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 1/3/2020األحد 

اًشىهخ , ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، سفح , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

اًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف وششق سفح 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأ

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 7:20حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 3/3/2020امثالثاء 

ششق  , بٖ األساضٍ اًضساعٌخٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذع غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

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

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

اًِرِشهضح فٍ ُعثش ب  ، اعرلٌز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ صثبح 9:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  3/3/2020 ثالثاءام

( , ُٕ ظوب32ْعثذ اًوشًّ ظبٍُ عثذ اًوشًّ أتى ظعبدح ) تٌز حبٓىْ )اًشص( اًِىاطٌٕٔ: تٍٔ ظهٌال ,  عبُب 

( ُٕ ظوبْ كٌضاْ أًعبس فٍ خبٌٓىٓغ48) وأحِذ ُحِذ عثذ صثح , و كطبع غضح ظٔىة ,  ششق خبٌٓىٓغ  عبُب 

عٌى ذصشًح ذبظش ، إال أْ  ِبخ شِبي غضح , تعذ حصىًهحبظض تٌز حبٓىْ فٍ ُحبفظ ظفشهِبعثش,  ورًى أشٔبء 

 ىًخ .إًى ظهخ ُعه ِب، واكرٌبده ِبكىاد االحرالي كبُز تبعرلبًه

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ   4/3/2020األزةعاء 

 خذبتع ٓلطخ أٌُٔخ, شِبي كطبع غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  تٌز حبٓىْاًششًط اًفبصٍ ششق 

 دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد  تٌز حبٓىْ , ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ ششق

ُعبء  ، اعرلٌز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح فٍ  8:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  5/3/2020 امخيٌض

( , ُٕ ظوب34ْ) ًخعِبس ِٓش ظٔذُعثش تٌز حبٓىْ )اًشص( اًِىاطٕ  غضح . ورًى  ششق ُذًٔخ,  حٍ اًشعبعٌخ عبُب 

 , تعذ حصىًه عٌى ذصشًح ذبظش ُرىظهب ًٌذاخٍ اًِحرٍأشٔبء ذىظهه ًحبظض تٌز حبٓىْ فٍ ُحبفظخ شِبي غضح , 

 ، إال أْ كىاد االحرالي كبُز تبعرلبًه ، واكرٌبدٖ إًى ظهخ ُعهىًخ ًٌعٍِ

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 8:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/3/2020امجيعة 

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

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

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 



 

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 9:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/3/2020امجيعة 

ششق  , شاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخٌٓ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي  3:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 6/3/2020امجيعة 

ُعِىعخ ُٕ ذعبٖ وكٔبتٍ اًغبص , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ  غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ ششق  اًِىاطٌٕٔ ,ًذي اكرشاتهّ ُٕ اًعٌبط اًفبصٍ

 . وكىع إصبتبد, دوْ أْ ًععٍ ىاطٌٕٔ واًهٌع فٍ صفىف اًِ

، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  صثبحب   11:20حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 7/3/2020مصتح ا

ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًثشًغ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبداًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثشًغ , 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  2:20حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 7/3/2020مصتح ا

دًش ششق   األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبداًِىاطٌٕٔ واًهٌع فٍ صفىف ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف اًثٌح , 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  2:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 7/3/2020امصتح 

ششق   سعبح األغٔبَغضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًشعبحس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُِب أشبُخٌّ اًِغبصي , 

ُعبء  ، ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 7/3/2020امصتح 

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

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

 عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 8:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/3/2020األحد 

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ًىٓغ , ظٔىة كطبعخبْ اًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح اًفخبسي, ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ حصثب 8:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/3/2020األحد 

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

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

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

 

 



 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  7:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/3/2020األحد 

األساضٍ غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُلثشح اًشهذاء , ششق ظثبًٌب , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع  اًِىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِلثشح , ششق   اًضساعٌخ

 إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  9:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/3/2020األحد 

ساضٍ ذعبٖ األ , وكٔبتٍ االٓبسح  غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

,  اًِىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًش اًثٌح , ششق   ششق كشًخ وادي اًعٌلب , اًضساعٌخ

 دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  10:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/3/2020األحد 

ششق   األساضٍ اًضساعٌخغضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  كطبع ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظطاًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًِغبصي , 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  10:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 8/3/2020األحد 

ُِب أشبس ُذًٔخ غضح , ششق   األساضٍ اًضساعٌخ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ شق ُذًٔخ غضح شاًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌٕٔحبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف 

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 8:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 9/3/2020االثنٌن 

ششق   سعبح األغٔبَغضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

و ذشن اًِوبْ , , ُب دفعهّ ًِغبدسح  اًشعبحُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًِغبصي , 

 ٍ وكىع إصبتبدعِبًهّ دوْ أْ ًععأ

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 9:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 10/3/2020مثالثاء ا

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ُِب أشبس حبًخ ُٕ اتٌذح عثعبْ اًوثٌشح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  2:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 12/3/2020امخيٌض 

دًش اًثٌح ششق   سعبح األغٔبَ ,ذعبٖ  خغضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبش ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ دوْ أْ أو ذشن  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدسح  اًشعبحُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف , 

 ًععٍ وكىع إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  1:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 13/3/2020مجيعة ا

دًش ششق   , ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ , أُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن  اًثٌح

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 



 

عرلٌز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ ، ا ء  بُع 3:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ  13/3/2020 امجيعة

صبًح هبٍُ  طفٍوهّ اً أحذهِب طفٍ ُىاطٌٕٔ غضح ، ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

( ، و اًِىاطٕ خبًذ حعٍٔ ظالُخ اًعىداد)  17ُحِذ اًرعثبْ) ( ، 18عبُب  ُخٌّ ُٕ ظوبْ وهالهِب عبُب 

 ّبكرٌبدهاًِخٌّ , وكبُز تأشٔبء ُحبوًرهِب اظرٌبص اًعٌبط اًفبصٍ ششق واعرلٌرهّ كىاد االحرالي , اًِغبصي 

 .إًى ظهخ ُعهىًخ

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 9:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 14/3/2020امصتح 

ششق  , اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ ٌٓشاْ أظٌحرهب غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ تٌذح عثعبْ اًوثٌشح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن 

ظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبحب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإل 7:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 15/3/2020األحد 

دًش ششق   , ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ , أُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح أساضٌهّ و ذشن  اًثٌح

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  8:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 16/3/2020الثنٌن ا

ذعبٖ األساضٍ  , وكٔبتٍ االٓبسح  غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع  ىاطٌٕٔاًُِِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف دًش اًثٌح , ششق  اًضساعٌخ

 إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  2:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 17/3/2020امثالثاء 

دًش اًثٌح ششق   سعبح األغٔبَ ,ذعبٖ  غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

عِبًهّ دوْ أْ أو ذشن  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدسح  اًشعبحًهٌع فٍ صفىف ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف وا, 

 ًععٍ وكىع إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 19/3/2020امخيٌض

ششق  , اًضساعٌخٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ  غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

,  , ُب دفعهّ ًِغبدسح ىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

ُعبء  ،  أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  3:40حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 20/3/2020مجيعة ا

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، , ظٔىة كطبعخبْ ًىٓغ اًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع  ىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌذح اًلشاسح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . إصبتبد

ضح داخٍ ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشه 3:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ   21/3/2020مصتح ا

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ ششق ُذًٔخ تٌز حبٓىْ , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع ىاطٌٕٔ ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِ ششق ُذًٔخ تٌز حبٓىْ , 

 . إصبتبد



 

صثبحب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  10:10حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 25/3/2020األزةعاء 

ُِب أشبس ُذًٔخ غضح , ششق   األساضٍ اًضساعٌخ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ ششق ُذًٔخ غضح اًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌٕٔحبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف 

صثبحب  ،  أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  7:40فٍ حىاًٍ اًعبعخ  26/3/2020مخيٌض ا

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع  ىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِتٌذح اًلشاسح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  2:40فٍ حىاًٍ اًعبعخ   26/3/2020مخيٌض ا

 غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ ششق ُذًٔخ تٌز حبٓىْ , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًععٍ وكىع ىاطٌٕٔ ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِ ششق ُذًٔخ تٌز حبٓىْ , 

 . إصبتبد

،  أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ظهشا   12:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ  27/3/2020جيعة ام

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

, دوْ أْ  ىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِغ تٌذح عثعبْ اًوثٌشح , ششق خبْ ًىٓ

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  1:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ  27/3/2020جيعة ام

ذعبٖ اًششًط اًفبصٍ ششق خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبع غضح ، كٔبتٍ اًغبص و ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ 

ُعِىعخ ُٕ اًِىاطٌٕٔ ًذي اكرشاتهّ ُٕ اًعٌبط اًفبص , ششق تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ ُِب أشبس حبًخ 

 ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِىاطٌٕٔ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد .

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  2:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 27/3/2020امجيعة 

دًش ششق   األساضٍ اًضساعٌخ ,ذعبٖ  غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ششق دًش اًثٌح , وظط كطبعششًط اًفبصٍ اً

أْ ًععٍ دوْ  اًِوبْ ,, ُب دفعهّ ًِغبدسح اًِىاطٌٕٔ ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًثٌح , 

 . وكىع إصبتبد

شالشخ صىاسًخ  ُعبء  ، أطٌلز طبئشاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ 10:40فٍ حىاًٍ اًعبعخ  27/3/2020جيعة ام

ُب أدي إًى  ، غضح شِبي كطبع, شِبي ششق ُذًٔخ تٌز الهٌب  ذعبٖ ُىكع ذذسًج ذبتع ًٌِلبوُخ اًفٌعطٌٌٔخ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد وكىع أضشاس ُبدًخ تبًِوبْ ,

االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  ُذفعٌخُعبء  ، أطٌلز  11:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ  27/3/2020جيعة ام

ًٌِلبوُخ  خذبتع ٓلطخ أٌُٔخذعبٖ  كزًفخ ُذفعٌخ, شِبي كطبع غضح ،  ظثبًٌبداخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

 .دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد  ظثبًٌب , اًفٌعطٌٌٔخ ششق

 



 

االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح  ُذفعٌخُعبء  ، أطٌلز  11:35فٍ حىاًٍ اًعبعخ  27/3/2020جيعة ام

ًٌِلبوُخ  خذبتع ٓلطخ أٌُٔخذعبٖ  كزًفخ ُذفعٌخ, شِبي كطبع غضح ، تٌز حبٓىْ داخٍ اًششًط اًفبصٍ ششق 

 دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد  , تٌز حبٓىْ  اًفٌعطٌٌٔخ ششق

اًِرِشهضح داخٍ  ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍصثبح 9:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 28/3/2020مصتح ا

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

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

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

صثبحب  ،  أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  10:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  28/3/2020صتح ما

تٌذح ششق  سعبح األغٔبَ ,ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُب دفعهّ ًِغبدسح شعبح , اً ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىفعثعبْ اًوثٌشح , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأو ذشن  اًِوبْ

ب  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ صثبح 8:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 30/3/2020االثنٌن 

ششق  , ٌخٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساع غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . عِبًهّ , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدأأساضٌهّ و ذشن 

، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ظهشا   12:30حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 30/3/2020االثنٌن 

ُعِىعخ ُٕ ذعبٖ وكٔبتٍ اًغبص , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ  غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ ششق  اًِىاطٌٕٔ ,ًذي اكرشاتهّ ُٕ اًعٌبط اًفبصٍ

 . , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبدىاطٌٕٔ اًِواًهٌع فٍ صفىف 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  1:20حىاًٍ اًعبعخ   فٍ 30/3/2020االثنٌن 

ُعِىعخ ُٕ غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُذًٔخ تٌز حبٓىْ , شِبي كطبعاًششًط اًفبصٍ 

, دوْ أْ ًععٍ ىاطٌٕٔ ب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًُِِ اًِىاطٌٕٔ ششق ُذًٔخ تٌز حبٓىْ , 

 . وكىع إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  4:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 30/3/2020االثنٌن 

ُعِىعخ ُٕ ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ ششق ُذًٔخ غضح  ششق حٍ اًشعبعٌخ , اًششًط اًفبصٍ

, دوْ  اًِىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف حٍ اًشعبعٌخ , ششق   اطٌٕٔ اًِرىاظذًٕ اًِى

 .أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  4:20حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 30/3/2020االثنٌن 

ششق   األساضٍ اًضساعٌخغضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًِغبصي , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 ., دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌُِٕٔب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًِغبصي, 

 



 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  5:20حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 30/3/2020االثنٌن 

ششق   سعبح األغٔبَ غضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  خٌّ اًثشًغ , وظط كطبعششق ُاًششًط اًفبصٍ 

و ذشن  اًِوبْ, ُب دفعهّ ًِغبدسح  اًشعبح ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف ُخٌّ اًثشًغ , 

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , عِبًهّأ

كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  ب  ، أطٌلزصثبح 9:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 31/3/2020امثالثاء 

ششق  , ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ األساضٍ اًضساعٌخ غضح ، خبْ ًىٓغ , ظٔىة كطبعاًششًط اًفبصٍ ششق 

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع فٍ صفىف اًِضاسعٌٕ , ُب دفعهّ ًِغبدسح تٌذح خضاعخ , ششق خبْ ًىٓغ 

 . أْ ًععٍ وكىع إصبتبد عِبًهّ , دوْأأساضٌهّ و ذشن 

ُعبء  ، أطٌلز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اًِرِشهضح داخٍ  6:00حىاًٍ اًعبعخ  فٍ 31/3/2020امثالثاء 

ششق   األساضٍ اًضساعٌخغضح ، ٌٓشاْ أظٌحرهب اًششبشخ ذعبٖ  ششق ُخٌّ اًثشًغ , وظط كطبعاًششًط اًفبصٍ 

 , دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد اًِىاطٌٕٔفٍ صفىف  ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌعُخٌّ اًثشًغ , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التىغالت داخل األراضٌ: ثانًًا

فٍ أًِبطم  خ  كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ اعرذاءاذهب تحم اًِىاطٌٕٔ فٍ كطبع غضح وخبص واصٌز   

" ترعشًف وهذَ وإطالق ٓبس ُبسطكبُز آًٌبد االحرالي خالي شهش "حٌض اًحذودًخ "أًِبطم اًعبصًخ"، 

خالي ذلذُهب داخٍ أًِبطم اًضساعٌخ واألُبهٕ اًحذودًخ، وذعرهذف كىاد االحرالي ُضاسع ؤُبصي 

 : اًِىاطٌٕٔ وذلىَ ترعشًفهب هٍ فرشح ُِب ًعىد تبًضشس اًثبًغ عٌٌهّ وهبٓز آخشهب عٌى أًحى اًربًٍ

  ذىغٌز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح تعذد صثبحب   7:00ي حىاًٍ اًعبعخ ف 3/3/2020امثالثاء , 

, اًشىهخ ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذح  100ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تحىاًٍ )اًًٌبد اآل ُٕ

، ظٔىة كطبع غضح , تِحبراح حذود اًفصٍ اًششكٌخ ، حٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ  سفحششق ُذًٔخ 

 . كىع إصبتبدوذعشًف ، وآعحثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ و

  ذىغٌز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح  صثبحب   10:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ  24/3/2020امثالثاء ,

خضاعخ ُرش( ، فٍ األساضٍ اًىاكعخ ششق تٌذح  100ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تحىاًٍ )اًًٌبد ُٕ اآلتعذد 

، حٌض كبُز تأعِبي , ششق ُذًٔخ خبْ ًىٓغ، ظٔىة كطبع غضح , تِحبراح حذود اًفصٍ اًششكٌخ 

 . ذعىًخ وذعشًف ، وآعحثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد

 ذىغٌز كىاد االحرالي اإلظشائٌٌٍ ُعضصح ت 7:45فٍ حىاًٍ اًعبعخ  30/3/2020االثنٌن ,  أستعخصثبحب 

,  غشة ُذًٔخ تٌز الهٌب شِبي ُرش( , فٍ األساضٍ اًىاكعخ 70آًٌبد ععوشًخ , ُعبفخ ذلذس تحىاًٍ )

كطبع غضح ، حٌض كبُز تأعِبي ذعىًخ وذعشًف ، وآعحثز ُٕ اًِوبْ دوْ أْ ًععٍ وكىع إ شِبي 

 صبتبد .

 

 

  



 

 داخل املًاه اإلقلًنًة لكطاع غزةاالعتداءات على الصًادين : ثالجًا

ُٔعرهّ كىاد االحرالي ُِبسظخ آرهبهبذهب تحم اًصٌبدًٕ اًفٌعطٌٌٌٕٔ وُحبسترهّ فٍ سصكهّ حٌض واصٌز    

خطٌشا  ًالذفبكٌبد  "أٌُبي تحشًخ فٍ عشض اًثحش ، األُش اًزي ًعرثش آرهبهب  6ُٕ اإلتحبس ًِعبفخ ذضًذ عٕ"

هِب واصٌز اعرذائهب عٌى اًصٌبدًٕ ٌٍُ( تحشي 12واًِحذدح ُعبفخ )اًِىكعخ واًِعبهذاد اًذوًٌخ 

 االٓرهبهبد اًربًٌخ تحلهّ: ذّ سصذ وذىشٌمواعرلبًهّ، وكذ 

 صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  5:20فٍ حىاًٍ اًعبعخ  3/3/2020 امثالثاء

اًزًٕ هبٓىا ,  ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًُٕذًٔخ غضح , غشة ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

دوْ أْ  , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  5:50فٍ حىاًٍ اًعبعخ  3/3/2020امثالثاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  طبع غضحعشض تحش ك

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 2اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  ُٕ أًِطلخ خىفب   ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  فعشا   1:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  4/3/2020 ألزةعاءا ،

, وظط كطبع غضح , ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف   اًِحبفظخ اًىظطىعشض تحش كطبع غضح , كثبًخ شىاطئ 

" ٌٍُ تحشي ، وكبُز تِطبسدذهب , ُِب  3ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ , اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

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

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , تخذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصب

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  5:20فٍ حىاًٍ اًعبعخ  4/3/2020األزةعاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 2ثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" اًزًٕ هبٓىا ً,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  6:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  9/3/2020االثنٌن

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عشض تحش كطبع غضح

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 2اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  بًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ُِب أشبس ح

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 



 

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  8:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  10/3/2020امثالثاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  لخ خىفب  أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِط

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ، ُعبء   10:00 فٍ حىاًٍ اًعبعخ 10/3/2020امثالثاء

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

ُِب أشبس حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ"  اًصٌبدًٕ

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

 . أْ ًععٍ وكىع إصبتبددوْ  , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  8:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ  11/3/2020األزةعاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  6:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  12/3/2020امخيٌض

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عشض تحش كطبع غضح

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

 ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب   حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ ُِب أشبس

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  12/3/2020امخيٌض

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

ُٕ  لخ خىفب  أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِط

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  5:50فٍ حىاًٍ اًعبعخ  14/3/2020امصتح

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عشض تحش كطبع غضح

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 2اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕهصٌف 

 ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب   ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 

 



 

 أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبء   2:10فٍ حىاًٍ اًعبعخ  15/3/2020ألحد ا ،

اًزًٕ هبٓىا ,  ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًُٕذًٔخ غضح , غشة ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

دوْ أْ  , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  

  ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  4:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  22/3/2020األحد

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  ع غضحعشض تحش كطب

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 2اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

 ُٕ أًِطلخ خىفب  ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس  ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ُعبء   4:10فٍ حىاًٍ اًعبعخ  22/3/2020ألحد ا ،

هصٌف  ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ, شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  7:40فٍ حىاًٍ اًعبعخ  25/3/2020ء األزةعا

اًزًٕ هبٓىا ,  ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًُٕذًٔخ غضح , غشة , شِبي  عشض تحش كطبع غضح

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

دوْ أْ  , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب   فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  8:50فٍ حىاًٍ اًعبعخ  25/3/2020األزةعاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  ش كطبع غضحعشض تح

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 2اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

 فشاس ُٕ أًِطلخ خىفب  ، اًزًٕ اضطشوا ًٌ ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  6:20فٍ حىاًٍ اًعبعخ  26/3/2020امخيٌض

سشبشرهب تشوٍ ٌٓشاْ , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب شِبي  كثبًخ شىاطئ,  عشض تحش كطبع غضح

 وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 2اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

 ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب   ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . بتبددوْ أْ ًععٍ وكىع إص , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 



 

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  6:30فٍ حىاًٍ اًعبعخ  26/3/2020امخيٌض

اًزًٕ هبٓىا ,  ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًُٕذًٔخ غضح , غشة , شِبي  عشض تحش كطبع غضح

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

دوْ أْ  , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب   فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  رِشهضح فٍ صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِ 8:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  26/3/2020امخيٌض

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  ُعبء  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  4:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  27/3/2020امجيعة

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  ع غضحعشض تحش كطب

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ظهشا   12:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  28/3/2020امصتح ،

ٌف ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هص, شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

  دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  6:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  29/3/2020األحد

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

 ُِب ز تِطبسدذهب ,وكبُ " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

أدي إلصبتخ صٌبد تعٌبس ُطبطٍ فٍ اًىظه هِب كبُز تعحج شثبن صٌذ ذعىد ٌُوٌرهب ًٌصٌبد خٌٌٍ أتى سًبًخ 

 ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب   أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ فٍ صفىف اًصٌبدًٕ , ُِب

  . ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  8:00فٍ حىاًٍ اًعبعخ  30/3/2020االثنٌن

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 



 

  اًِرِشهضح فٍ صثبحب  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ  8:20فٍ حىاًٍ اًعبعخ  30/3/2020االثنٌن

اًزًٕ هبٓىا ,  ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًُٕذًٔخ غضح , غشة , شِبي  عشض تحش كطبع غضح

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

دوْ أْ  , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ خ خىفب  ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطل فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

 ا  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ فعش 12:20فٍ حىاًٍ اًعبعخ  31/3/2020مثالثاء ا

اًزًٕ هبٓىا ,  ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًُٕذًٔخ غضح , غشة ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب أشبس حبًخ ُٕ اًخىف واًهٌع اًشذًذًٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" 

دوْ أْ  , ُٕ ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ ، اًزًٕ اضطشوا ًٌفشاس ُٕ أًِطلخ خىفب   فٍ صفىف اًصٌبدًٕ

 . ًععٍ وكىع إصبتبد

  ُعبء  ، أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  9:20فٍ حىاًٍ اًعبعخ  31/3/2020امثالثاء

ٌٓشاْ سشبشرهب تشوٍ هصٌف , شِبي كطبع غضح , غشة تٌذح تٌز الهٌب , ُٔطلخ اًىاحخ ,  عشض تحش كطبع غضح

ُِب  دذهب ,وكبُز تِطبس " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ" ,  ذعبٖ كىاسة اًصٌبدًٕ

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

 . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ذعشضهّ ًالعرلبي أو اإلصبتخ

  أطٌلز اًضواسق اًحشتٌخ اإلظشائٌٌٌخ اًِرِشهضح فٍ  ، ُعبء   10:30 فٍ حىاًٍ اًعبعخ 28/2/2020امجيعة

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

ُِب أشبس حبًخ ُٕ  وكبُز تِطبسدذهب , " ٌٍُ تحشي ، 3اًزًٕ هبٓىا ًثحشوْ عٌى ُعبفخ ذلٍ عٕ"  اًصٌبدًٕ

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

  . دوْ أْ ًععٍ وكىع إصبتبد , ًالعرلبي أو اإلصبتخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استنرار احلصار وإغالق املعابر على قطاع غزة: رابعًا

فٌعطٌٍٔ  اشٔبْ ٌٌُىُْب ًضًذ عٕ ظٌطبد االحرالي اإلظشائٌٌٍ ظٌبظخ اًعلبة اًعِبعٍ تحم ذىاصٍ      

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

 أًبَُعثش هشَ أتى ظبًّ اًرعبسي اًىحٌذ ًلطبع غضح إال  اًثضبئع واًِعرٌضُبد اًضشوسًخ، حٌض ًّ ذلّ تفرح

تبإلضبفخ إًى ذحوِهب فٍ ٓىعٌخ اًثضبئع اًرٍ   ( أًب10َ) خالي اًشهش ُذح هكبُز تإغالكوُحذودح 

ذذخٌهب واًرٍ ال ذغطى هبفخ اًلطبعبد واالحرٌبظبد وال ذفٍ إال تعضء تعٌط ُٕ حبظخ اًِىاطٕ 

خطٌشا  عٌى هبفخ ٓىاحٍ اًحٌبح فٍ كطبع غضح خبصخ عٌى اًصعٌذ اًخذُبذٍ  اًفٌعطٌٍٔ وهى ُب ذشن أششا  

بفخ اًلىإٌٓ واًِىاشٌم واألعشاف اًذوًٌخ، اًرٍ ذحظش اًعلىتبد واالكرصبدي األُش اًزي ًشوٍ ُخبًفخ ًو

 اًعِبعٌخ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التىصًات

 الظرِشاس االعرذاءاد واالٓرهبهبد اإلظشائٌٌٌخ عٌٍ كطبع غضح  إدآره حِبًخ ًحلىق االٓعبْ ُشهض  ًعذد  

ًعٌشىْ فٍ ظشوف صعثخ   ُىاطٌٌُٕىْ  2 أهصش ُٕ حٌبح وطبع غضح ذهذد كالظٌِب فٍ ظٍ أصُخ إٓعبٌٓخ 

 ظبئحه الظٌِب ُع  ذفشٍ  ،ٓرٌعخ اًحصبس اإلظشائٌٌٍ اًِفشوض عٌى اًلطبع ًٌعبَ اًشاتع عشش عٌى اًرىاًٍ

بهبد اًخطٌشح اًرٍ ذلىَ تهب ذحٍِ ُعئىًٌبذه اذعبٖ االٓرهاًِعرِع اًذوًٍ هىسوٓب األُش اًزي ًفشض عٌى 

وإدخبي  واًِعبفشًٕفشض كٌىد عٌى حشهخ اًِعبتش اظرِشاس وكىاد االحرالي ُٕ خالي اظرهذاف اًِذٌٌٕٓ 

اًذوي األطشاف اًعبٌُخ واًِرعبكذح عٌى اذفبكٌخ ظٌٔف اًشاتعخ  اًِشهض ًذعى ، وتذوسٖاًِعرٌضُبد اًطثٌخ

ًذوًٍ اإلٓعبٍٓ والذفبكٌخ ترحذًذ ُىكفهب وذحٍِ ُعئىًٌرهب اذعبٖ ُب ًحذس ُٕ آرهبن ًلىاعذ اًلبٓىْ ا

اًحصبس االٓرهبهبد اإلظشائٌٌٌخ واًعٍِ عٌى إٓهبء  تبًرذخٍ ًِٔع االُّ اًِرحذحوًطبًج  ،ظٌٔف اًشاتعخ 

 اًِحرٌخ.ترحٍِ ُعئىًٌبذه ذعبٖ ظوبْ االساضٍ  االظشائٌٌٍ االحرالي وإًضاَ  ، اًِفشوض عٌى كطبع غضح

. 
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