
 
 

 استخذام التعذيب تفتح هلف  لجٌت حقىق االًساى
 

 اٌزبثؼخ ٌألُِ ٌدٕخ حمٛق اإلٔغبْأصذسد  2009 رشش٠ٓ اٌثبٟٔ 17فٟ 
 ألحىبَ  اٌذٚي األطشاف اِزثبيِشالجخ ػٓ اٌّغئٌٛخا١ٌٙئخ اٌّزحذح ٟٚ٘ 

 اٌزٟ ع١زُ ثبٌمعب٠بلبئّخ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبص ثبٌحمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ 
اٌزٞ ِٓ عشائ١ً إلرٕبٌٚٙب ف١ّب ٠زصً ثبٌٕظش فٟ اٌزمش٠ش اٌذٚسٞ اٌثبٌث 

 اٌمعب٠بِٓ ث١ٓ لبئّخ  ِٓ اٌؼبَ اٌّمجً، ٚفٟ رّٛصاٌّمشس أْ ٠دشٞ ٔمبشٗ 
  :ٞاٌزٟ أثبسرٙب اٌٍدٕخ ٖ

 

  االعزخذاَ اٌّزىشس ٌالػزمبي اإلداسٞ ٚخصٛصب ظذ

اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّحزٍخ ٚاٌزٞ ٠زضآِ ِغ  اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ األساظٟ

ٚاٌىشف ػٓ األعجبة اٌىبٍِخ ٚساء  فشض ل١ٛد ػٍٝ اٌّحب١ِٓ

 .االػزمبي ٚاالحزدبص

  ُرمبس٠ش رف١ذ ثأْ ثؼط اٌفٍغط١١ٕ١ٓ اٌّز١ّٙٓ ثبسرىبة خشائ

األٚاِش اٌؼغىش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ ٠ىشْ٘ٛ ػٍٝ اٌزٛل١غ  ثّٛخت

 .ال ٠فّٙٛٔٙب ػٍٝ أٚساق ثبٌٍغخ اٌؼجش٠خ اٌزٟ

  ً( عٕخ16)ٚاألساظٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّحزٍخ  ( عٕخ18)اٌفشق فٟ عٓ اٌششذ فٟ إعشائ١. 

   ِحبوُ أِبَ ايطفبي األِؼظُ حبالد

ػٍٝ أعبط ٠زُ إلشاس٘ب ػغىش٠خ اي

ٚاحذ ٟٚ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زُ 

 . االػزشافبداٌحصٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي 

  رمبس٠ش ػٓ أزشبس اعزخذاَ االػزشافبد

فٟ اٌّحبوُ اٌؼغىش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ 

 . ٌٍحصٛي ػٍٝ إدأبد

  أْ اٌمبصش٠ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ رف١ذ ةرمبس٠ش

 ِخبٌفخرحم١ك ٠زؼشظْٛ ألعب١ٌت 

 ِٓ اٌؼٙذ ثّب فٟ رٌه 7ٌٍّبدح 

ٚاإل٘بٔخ اٌعشة ٚاٌشوً ٚاٌشزُ 

 .إٌَٛ ٚاٌحشِبْ ِٓ

فٍغط١ٓ  اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي فشع اٌحشوخ

اٌٍدٕخ اٌّؼ١ٕخ ثمبئّخ اٌمعب٠ب اٌزٟ ٚظؼزٙب رشحت 

أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٚرٍفذ االٔزجبٖ إٌٝ ثحمٛق اإلٔغبْ 

أ٠عب ِٓ لجً ٌدٕخ األُِ اٌمعب٠ب لذ رُ طشحٙب 

 فٟ اٌّالحظبد اٌخزب١ِخ اٌزؼز٠ت اٌّزحذح ٌّٕب٘عخ

  ثؼذ اعزؼشاض٠2009بس أ فٟ ٘باٌزٟ ٔششد

 .اِزثبي إعشائ١ً الرفبل١خ ِٕب٘عخ اٌزؼز٠ت

ِالحظخ أْ ٘زا ٘ٛ اٌؼذد األخ١ش ِٓ اي٠شخٝ 

 اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع اٌحشوخ. ٌىزش١ٔٚخاإلٔششح اي

ػٓ فٍغط١ٓ رؼًّ ػٍٝ ّٔٛرج ٚشىً خذ٠ذ٠ٓ 

، اٌشخبء 2010ٌٍٕششح االٌىزش١ٔٚخ ٌؼبَ 

 ػٍٝ ػٕٛاْ دالزشاذاالٚ رؼ١ٍمبدإسعبي اي

-ria@dci   :  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ اٌزبٌٟ

pal.org   

الٌشزة اإللكتزوًيت 

في تشزيي الثاًي   

 :ِمزً طفً ٚاحذ

  ِمزً طفً فٟ اٌخبِغخ ػششح َ ْ

ِخ١ُ اٌجش٠ح فٟ غضح ػٍٝ ٠ذ خٕٛد 

االحزالي ث١ّٕب وبْ ٠ٍؼت ِغ أصذلبئٗ 

 .   ثبٌمشة ِٓ اٌحذٚد

 ػذد األطفبي اٌفٍغط١١ٕ١ٓ األعشٜ 306

:   فٟ اٌغدْٛ اإلعشائ١ٍ١خ

 41 ٓطفً رزشاٚذ أػّبسُ٘ ث١ 

  ػبِب 15 إٌٝ 12

  طفً ٚاحذ س٘ٓ االػزمبي

دْٚ رّٙخ أٚ )اإلداسٞ 

 (ِحبوّخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحذاث قادهت 

 27 اٌزوشٜ -  وبْٔٛ األٚي

األٌٚٝ ٌؼ١ٍّخ اٌشصبص اٌّصجٛة 

.   طف352ًاٌزٟ أدد إٌٝ ِمزً 

  ٌدٕخ حمٛق – 2010رّٛص 

اإلٔغبْ فٟ األُِ اٌّزحذح رشاخغ 

اٌزمش٠ش اإلعشائ١ٍٟ حٛي اِزثبي 

ألحىبَ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌذٌٚخ اٌطشف  

 اٌخبص ثبٌحمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ

 

 
 2009 رشش٠ٓ ثبٟٔ –اٌؼذد اٌٛاحذ ٚاٌؼشش٠ٓ 

 

 أخبار الوٌاصزة

فٟ اٌٍّّىخ خٌٛخ اٌحشوخ رٕشش ف١ٍُ ٚرٕفز -   رشش٠ٓ ثبٟٔ 6 - 2

اٌّزحذح حٛي ٚالغ األطفبي اٌفٍغط١١ٕ١ٓ األعشٜ 

اٌحشوخ رمذَ اعزؼشاظب حٛي االٔزٙبوبد اٌزٟ -   رشش٠ٓ ثبٟٔ 4

اسرىجذ خالي ػ١ٍّخ اٌشصبص اٌّصجٛة ٌٛفذ دٌٟٚ ِٓ اٌّدزّغ 

. اٌّذٟٔ

اٌحشوخ رمذَ رغزؼشض حبٌخ حمٛق األطفبي أِبَ -   رشش٠ٓ ثبٟٔ 5

ٚفذ ِٓ ثٍد١ىب 

 اٌحشوخ رشبسن فٟ ِؤرّش دٌٟٚ فٟ – رشش٠ٓ ثبٟٔ 13 - 12 

خ١ٕف ٌالحزفبي ثبٌزوشٜ اٌؼشش٠ٓ الرفبل١خ حمٛق اٌطفً 

 ػمذ ِؤرّش اٌحشوخ اٌغبثغ ألطفبي – رشش٠ٓ ثبٟٔ 21 - 19

فٍغط١ٓ ٚاالحزفبي ثبٌزوشٜ اٌؼشش٠ٓ الرفبل١خ حمٛق اٌطفً 

ٚاٌزوشٜ اٌثالث١ٓ ٌزأع١ظ اٌحشوخ 

 اٌحشوخ رغزؼشض حبٌخ حمٛق األطفبي أِبَ ٚفذ – رشش٠ٓ ثبٟٔ 19

أطجبء ِٓ اٌٍّّىخ اٌّزحذح  

 حٛي اٌزوشٜ اٌؼشش٠ٓ ث١بٔب اٌحشوخ رصذس – رشش٠ٓ ثبٟٔ 20

ٌزٛل١غ ارفبل١خ حمٛق اٌطفً 

 اٌحشوخ رٕشش لصخ طفً فٍغط١ٕٟ فٟ اٌؼبششح – رشش٠ٓ ثبٟٔ 23

ِٓ اٌؼّش رؼشض ٌٍعشة االػزمبي ٌّذح أحذ ػشش عبػخ ثبٌمشة 

ِٓ طٌٛىشَ  

700,000 

عذد الفلسطيٌييي الذيي 

اعتقلتهن السلطاث 

 1967اإلسزائيليت هٌذ عام 

األُِ اٌّزحذح : اٌّصذس

 

فشع فٍغط١ٓ / إٌششح اإلٌىزش١ٔٚخ ٟ٘ ٔششح شٙش٠خ ٠صذس٘ب فش٠ك إٌّبصشح اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي
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