
 انمىبصرة انذونيت

/  ــ أصذسد اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي٠بسأ 7
 اٌّسبئً ٘ب اصاءلٍكرؼشة ف١ٗ ػٓ   ث١بٔبفشع فٍسط١ٓ

األُِ اٌّزذذح اٌخبص ثزف٠ٛط ٚٚظغ ِّضً  حاٌّزصً
 . اٌؼٕف ظذ األطفبيثّسأٌخ 

 
/  ــ أصذسد اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي٠بسأ 10

  (اٌٍّّىٗ اٌّزذذح) ِٕظّخ أمبر اٌطفًفشع فٍسط١ٓ ٚ
ٔششح ِشالجخ ٚسصذ دمٛق األطفبي ٌٍشثغ األٚي ِٓ ٘زا 

دمٛق األطفبي اٌؼبَ، ٚلذ اسزؼشظذ إٌششح االٔزٙبوبد ي
 .  ٔز١جخ ٌإلدزالياٌفٍسط١١ٕ١ٓ

 
 /ــ أصذسد اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي٠بس أ 13

اسزخذاَ اٌزؼز٠ت اٌجسذٞ ف١ٗ  رذ٠ٓ  ث١بٔبفشع فٍسط١ٓ
 .  فٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔحسشك اٌذجبسةِزُٙ طفً  ظذ ٚإٌفسٟ 

 
ح ــ أصذسد اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ٠َٛ إٌىت، ٠بسأ 15

  .حإٌىتدٛي   رمش٠شا فشع فٍسط١ٓ/ػٓ األطفبي 
 

 

  
 

ستون عبمب عهي انىكبت ومب زال انجرح وبزفب : مهف
 

، سزْٛ ػبِب ػٍٝ ٌفٍسط١ٕٟ، اٌزوشٜ اٌسزْٛ ٌٕىجخ اٌشؼت ا٘زا اٌؼب٠َصبدف فٟ اٌخبِس ػشش ِٓ أ٠بس 
.  ُ٘ ِّٚزٍىبرُٙرجش٠ذ ِئبد ا٢الف ِٓ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ ِٓ أساظٟٚاٌزشش٠ذ اٌمسشٞ، 

 
اٌذ١خ صبس ا٢صذاس رمش٠ش ػٓ روشٜ ٘زا ا١ٌَٛ األ١ٌُ ثئفشع فٍسط١ٓ / أد١ذ اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي

ِمبثالد رغط١خ اٌزمش٠ش ػٍٝ ، د١ش رشوض ثصفخ خبصخ ػٍٝ األطفبي اٌفٍسط١١ٕ١ٓ اٌالجئ١ِٓٚغ اٌزشو١ض ٌٍٕىجخ 
أسشح اٌؼ١سخ فٟ ِخ١ُ اٌذ١٘شخ فٟ ث١ذ جش٠ذ ِغ صالصخ أج١بي ِٓ أ

 47)وشَ أٚٚاٌذٖ  ( ػبِب70)جذرٗ ج١ٍّخ ، ( ػبِب16)ٌذُ ــ شؼجبْ 
  .(ػبِب

 
صوش٠ب فٟ ِٕطمخ أججشد جذح شؼجبْ، ج١ٍّخ ػٍٝ اٌفشاس ِٓ لش٠زٙب 

د فٟ اٌؼبششح ِٓ  ػٕذِب وب1949ْػبَ ثصذجخ ػبئٍزٙب فٟ اٌخ١ًٍ 
. ٚلذفٟ ِخ١ُ اٌذ١٘شخ ٌالجئ١ٓ ِٕز رٌه ايػّش٘ب ِٚب صاٌذ رؼ١ش 

، األِش اٌزٞ ٠ذٛي دْٚ  ص٠بسح  صوش٠ب داخً دذٚد اسشائ١ًرمغ لش٠خ
 .رصش٠خأ٘ب١ٌٙب ٌٙب دْٚ 

 
 ػٕذِب وبْ 2001فٟ ػبَ .  اٌذ١٘شخفٟ ِخ١ٌُٚذ ٚٔشأ شؼجبْ وٛاٌذٖ أوشَ 

لً ا ألْ أدظٛظػزجشٖ اٌىض١شْٚ َٞ. اٌذٚدخلش٠خ ِجبٚسح رذػٝ سشرٗ فٝ أِغ ٌٍؼ١ش أزمً  سٕٛاد، 10ػّشٖ 

، إال أْ 1949ِٕز رأس١سٗ فٝ ػبَ رٗ ٘جشِخ١ُ اٌذ١٘شخ لذ ِٓ سثغ اٌؼبئالد ِٓ اٌالجئ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼ١شْٛ فٟ 

أسشرٗ فٟ د١ش رؼشض ِٕضي . ٠خاٌؼبد، د١برٗ أثؼذ ِب رىْٛ ػٓ ِؼظُ األطفبي اٌفٍسط١١ٕ١ٓشؼجبْ، دبٌٗ دبي 
فٟ ثذا٠خ أزفبظخ األلصٝ، لصف ٌُ ٠فبسق ِخ١ٍخ شؼجبْ لصف ِذفؼٝ اسشائ١ٍٝ ػ١ٕف  إٌٝ اٌذٚدخ لش٠خ 

اٌذذس اٌّشػت ٘ٛ ِب سأدزفع ثٗ ِٓ ٌٚىٓ ٘زا ثم١ذ ػٍٝ ل١ذ اٌذ١بح ٔب ال اػشف و١ف أ"٠مٛي شؼجبْ . أثذا
 ".طفٌٛزٟ

 
ج١بي ِٓ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ فٟ ِخ١ّبد أصالصخ ح فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ِب صاٌذ رؼ١ش ف١ٗ إٌىتػبِب، رسزّش ٚثؼذ سز١ٓ 

فشٚا ِٓ د٠بسُ٘ فٝ ػبَ اٌز٠ٓ  ِٓ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ 750000 ٌذٛاٌٟ ا ِؤلذ، ٚلذ اػزجش ٘زا اٌذً فٟ د١ٕٗ الجئ١ٓاي
 ١ٍِْٛ الجٝء 4.5 اٌجبٌغ ػذدُ٘ ِسج١ٍٓ ٌذٜ االٚٔشٚا٠ٓ ايفٍسط١ٕٟ، فئْ أوضش ِٓ صٍش اٌالجئ١ٓ ايا١ٌَٛ. 1948

ِٓ اٌالجئ١ٓ ثٛجٗ خبص اٌشش٠ذخ األوضش ػشظخ ٌٍزأصش فٟ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ ٠ؼزجش األطفبي .  ػبِب15سٓ ُ٘ ِب دْٚ 
فٟ دصٛي اٌطفً ػٍٝ دمٛلٗ اٌفمش ٚأؼذاَ اٌخذِبد األسبس١خ اٌالصِخ يِٓ ِخ١ّبد اٌالجئ١ٓ اٌٛلذ اٌزٞ رؼبٟٔ 

وزٌه رزؼشض . ٚإٌّٛ اٌس١ٍُاٌصذخ ٚاٌزؼ١ٍُ 
ٌؼ١ٍّبد رٛغً ٚاجز١بح ِزىشسح ػٍٝ ٠ذ اٌّخ١ّبد 

رخٍف ٚساء٘ب فٟ وض١ش ِٓ  االسشائ١ٍ١خ اٌزٟ اٌمٛاد
 .لزٍٝ أٚ ِصبث١ٓ أٚ ِؼزم١ٍٓطفبال األد١بْ أ

 
رٗ، رمش٠جب وً طفً فمذ أدذ أفشاد أسشِخ١ُ اٌذ١٘شخ، فٟ 

أٚ أدذ أصذلبئٗ أٚ جبسا ٌٗ أٚ ص١ِال فٟ اٌّذسسخ ثسجت 
ػٍٝ سج١ً . اٌسجٓجشاء االػزمبي ٚٚ أاٌؼٕف االسشائ١ٍٟ 

شٙش فٟ اٌسجْٛ أدح شؼجبْ ٌٚغٚاٌذ ٚػُ اٌّضبي، أػزمً 
وزٌه رؼشض . االسشائ١ٍ١خ طٛاي اٌضّب١ٕٔبد ٚاٌزسؼ١ٕبد

ثؼذ اٌمبء اٌذجبسح االػزمبي ٚ ٌإلصبثخ أاٌؼذ٠ذ ِٓ اصذلبئٗ 
٠زسبءي ٚا١ٌ٢بد اٌؼسىش٠خ ٚ أػٍٝ اٌجٕٛد االسشائ١١ٍ١ٓ 

شؼجبْ ػّب إرا وبْ ٘زا اٌسجت وبف ٌزجش٠ش ػ١ٍّبد 
ٔٛع ِٓ ٔأٜ شؼجبْ ثٕفسٗ ػٓ أٞ ِٓ جٙزٗ . االػزمبي

. لذس اإلِىبْ أْ ٠ذ١ب د١بح طج١ؼ١خٔٛاع اٌّمبِٚخ ٠ٚذبٚي أ
.  اٌذجبسحاسشمٛدال ": ألطفبي اٌفٍسط٠ٓ١١ٕ١مٛي ٔبصذب ا

فشق ث١ٓ اٌصغبس ٞد١برىُ ألْ االدزالي ال ادّٛا 
" .ٚاٌىجبس

   

  
 
 

 انىشرة االنكتروويت

 

 أيبر في 
  

، ِٓ طفبي فٍسط١١ٕ١ٓأ  9ِمزً 
.  فٟ لطبع غضح8ظُّٕٙ 

 

 8 ػٍٝ ٠ذ  أطفبي لزٍٛا
 . اٌج١ش االسشائ١ٍٟ

   ًسٛء ٚادذ لزً جشاءطف 
 . اسزخذاَ اٌسالح

 337  ػذد األطفبي
 فٟ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ اٌّذزجض٠ٓ 

اٌسجْٛ ِٚشاوض االػزمبي 
 : االسشائ١ٍ١خ

 
  فز١بد3 -
دْٚ رّٙخ أٚ  10 -

  (اػزمبي اداسٞ)ِذبوّخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

أحذاث قبدمت   
 

اٌّمشس   ٠شبسن، دض٠شا16ْ
ْ األساظٝ أاٌخبص ثش

اٌجٍسخ اٌفٍسط١ٕ١خ اٌّذزٍخ فٝ 
 ِجٍس دمٛق االٔسبْاٌضبِٕخ ي

 
ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ،  دض٠شا20ْ

 ٌالجئ١ٓ
 

 

 
 2008 أ٠بس  -اٌؼذد اٌشاثغ       

 
70 % 

ة انمئويت انىسبهي 
فهسطيىييه جئيه النال

 في انذاخم وفي انشتبث 
 9.8صم أ مه 6.8)

 (مواطهمهيون 

 

 احيبء ركرى انىكبت في مخيم قهىذيب  

.   فشع فٍسط١ٓ/ػٓ األطفبيفٟ اٌذشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع اٌذ١ٌٚخ إٌّبصشح فش٠ك ح ٠صذس٘ب ٔششح شٙشٞح ٟ٘ إٌششح االٌىزشٟٚٔ
 e-bulletin@dci-pal.org :اٌىزبثخ ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٌٟٚٔالشزشان، ٠شجٝ 
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