
 
 

  تىامي ظاهرة اعتقال األطفال

ػذد األعفبي اٌفٍغغ١١ٕ١ٓ اٌّؼزم١ٍٓ  اعزّش
ٚاٌّحزجض٠ٓ ػٍٝ ٠ذ اٌغٍغبد اإلعشائ١ٍ١خ ثبٌزظبػذ 

 ٌإلحظبءاد األخ١شح اٌزٟ فٛفمب. فٟ شٙش شجبط
حظٍذ ػ١ٍٙب اٌحشوخ ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ ثّب ف١ٙب 

إداسح ِظٍحخ اٌغجْٛ اإلعشائ١ٍ١خ، فئْ أػذاد 
-  12ضّٓ اٌفئخ اٌؼّش٠خ )األعفبي اٌفٍغغ١١ٕ١ٓ 

األعشٜ فٟ اٌغجْٛ ِٚشاوض االػزمبي  (17
 423اإلعشائ١ٍ١خ لذ رظبػذد ثشىً حبد ٌزظً اٌٝ 

 2008فٟ ٔٙب٠خ شٙش شجبط، ٚثبٌّمبسٔخ ِغ شجبط 
  %.37.8فئْ ٘زا اٌؼذد ٠شىً ص٠بدح ثٕغجخ 

 ػذد حب١ٌب ػٍٝ اػزمبيالعشائ١ٍٟ ااٌج١ش ٘ب ِؼشفخ عجت إلذاَ ال ٠ّىٓػب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األعفبي اٌحشوخ اي
ص٠بدح  ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌغجت ػبئذ إٌٝ ، ٌٚىٓفٟ اٌضب١ٔخ ػششح ِٓ اٌؼّشأوجش ِٓ األعفبي ثؼضُٙ 

.  ػذد اٌّظب٘شاد فٟ اٌضفخ اٌغشث١خ ضذ اٌحشة األخ١شح فٟ غضح
 

 األعفبي اٌفٍغغ١١ٕ١ٓ فٟ اٌغجْٛ اإلعشائ١ٍ١خ ػذد - 1اٌجذٚي 

 
 

 ح ُِٕٙ عجغضّٓ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌألعفبي اٌّؼزم١ٍٓ، فئِْٓ   
 عفبي آخش٠ٓ ٚضؼٛا س٘ٓ االػزمبيأفز١بد، ٚوزٌه عزخ 

اإلداسٞ ثّٛجت األِش اٌؼغىشٞ اإلعشائ١ٍٟ سلُ 
  اٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ االحزجبص دْٚ رّٙخ أ1591ٚ
.  ِحبوّخ

 
 ٚأِبَ ٘زا اٌٛالغ ثؼش 2009ِبسط  / آراس6فٟ 

سئ١ظ اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األعفبي سعبٌخ اٌٝ 
ٚص٠ش اٌؼذي اإلعشائ١ٍٟ دا١١ًٔ فش٠ذِبْ ٠غبٌجٗ ثزفغ١ش 

عجت اٌض٠بدح اٌحبدح فٟ أػذاد األعفبي اٌفٍغغ١١ٕ١ٓ 
ٌُ رزٍك اٌحشوخ سدا إٌششح،  اٌّؼزم١ٍٓ، ٚحزٝ إطذاس ٘زٖ

.  ػٍٝ عٍجٙب
 

 وّب رُ أ٠ضب إػالَ ٌجٕخ حمٛق اٌغفً ثٙزٖ اٌزغٛساد 

 اٌغفً اٌزٟ رٕض اعشائ١ً عشفب فٟ ارفبل١خ حمٛقثئػزجبس أْ 

االػزمبي أٚ االحزجبص أٚ ":  ػٍٝ أْ(ة) 37فٟ اٌّبدح 

اٌغجٓ ٌغفً ِب ٠جت أْ ٠ىْٛ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ ٠ٚىْٛ وئجشاء 

  ."أخ١ش ٚأللظش فزشح ص١ِٕخ ِٕبعجخ

 

 اعزشٙبداٌحشوخ رحممذ ِٓ : ػ١ٍّخ اٌشطبص اٌّظجٛة

 .اٌؼ١ٍّخ اٌؼغىش٠خ االعشائ١ٍ١خ فٟ غضح  عفال فٟ أػمبة333
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342 327 297 304 29
3 

324 323 337 327 325 307 327 2008 

- - - - - - - - - - 423 389 2009 

 انىشرة االنكتروويت

شباط في 
 

ٔزبط أعفبي فٍغغ١١ٕ١ٓ اعزشٙبد صالصخ 
ٌٍؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ فٟ 

األساضٟ اٌّحزٍخ 
 

  عفً ٚاحذ اعزشٙذ
اٌشطبص فٟ ِذ٠ٕخ ة

 اٌخ١ًٍ خالي ِظب٘شح ؛

  عفً ٚاحذ اعزشٙذ
ثبٌشطبص فٟ لغبع 

ٜ سعٞغضح ث١ّٕب وبْ 
  غٕبَ؛األ

  عفً ٚاحذ اعزشٙذ ٔز١جخ
 غ١ش ح إعشائ١ٍ١خٞسرخ

  ِٕفجشح فٟ عٛثبط
 

 ػذد األعفبي 423
اٌفٍغغ١١ٕ١ٓ األعشٜ فٟ ٔٙب٠خ 

  ِٓ ضُّٕٙ 2009شجبط 
 

 7  فز١بد 

 6 دْٚ رّٙخ أٚ ِحبوّخ 
  (اػزمبي اداسٞ)

 

 
 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

: أحذاس لبدِخ

 

اٌّشاجؼخ اٌذٚس٠خ :  آراس19

إلعشائ١ً 

 

٠َٛ اٌغفً اٌفٍغغ١ٕٟ :  ١ٔغب5ْ

 

ِٕبلشخ رمش٠ش إعشائ١ً :  أ٠بس5

اٌّمذَ ٌٍجٕخ األُِ اٌّزحذح 

.  ٌّٕب٘ضخ اٌزؼز٠ت

 

 

 

 

 

 

 
 2009 شجبط –صبٟٔ ػشش اٌؼذد اي

 

أخبار انمىاصرة 

 ٌأل١ِٓ اٌّّضً اٌخبصِغ اٌزمذ اٌحشوخ –  شجبط 2

ٚاٌظشاػبد   ٌألُِ اٌّزحذح اٌّؼٕٟ ثبألعفبياٌؼبَ

 اٌّغٍحخ ٌزغ١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ ٚضغ األعفبي فٟ غضح

سعبٌخ إٌٝ االرحبد األٚسٚثٟ ثؼضذ ةاٌحشوخ --  شجبط 5

سفغ ِغزٜٛ اٌؼاللبد ٌح١ٓ إجشاء رحم١ك رؼ١ٍك رغبٌجٗ ة

 اٌزٟ اسرىجذ أصٕبء ػ١ٍّخ اٌشطبص ٔزٙبوبدالافٟ 

اٌّظجٛة 

ألُِ ا ٞاٌحشوخ لذِذ رمش٠شا إٌٝ ِمشس--  شجبط 10

ٌٍذٚسح اٌمبدِخ  اٌخبط١ٓ ٌزض١ّٕٙب فٟ رمبس٠شُ٘اٌّزحذح 

 ٌّجٍظ حمٛق اإلٔغبْ

 ث١بٔب ِشزشوب اِؤعغخ اٌحك ٚاٌحشوخ لذِذ--  شجبط 13

 حٛي لغبع غضح إٌٝ ِجٍظ حمٛق اإلٔغبْ

ث١بٔب حٛي إٌمبء اٌمجض  أطذسد اٌحشوخ – شجبط 17

  عٕخ13-12ػٍٝ األعفبي اٌز٠ٓ رزشاٚح أػّبسُ٘ ث١ٓ 

 إلٌمبء اٌحجبسح ػٍٝ اٌجذاس

اٌجبسد٠بْ ػٍٝ طح١فخ ِمبي ٔشش فٟ --  شجبط 27

 اٌحشوخ ٌالرحبد االٚسٚثٟثخظٛص سعبٌخ االٔزشٔذ 

 حٛي سفغ اٌّغزٜٛ اٌؼاللبد 

.   فشع فٍغغ١ٓ/ػٓ األعفبيفٟ اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع اٌذ١ٌٚخ إٌّبطشح فش٠ك ح ٠ظذس٘ب ٔششح شٙشٞح ٟ٘ إٌششح االٌىزشٟٚٔ
 e-bulletin@dci-pal.org :اٌىزبثخ ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٌٟٚٔالشزشان، ٠شجٝ 

 
 

37.8%  

أعداد في هي وسبت انسيادة 

األطفال انمعتقهيه مه قبم 

روت مع اانجيش اإلسرائيهي بانمق

 مه انعاو انماضي شهر شباط
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