الىشرة االلكترووَت
اٌعذد اٌثبِٓ عشش – آة 2009

أمر عسكرً جدٍد

فٌ آب
ف فٍسطٚ ٟٕ١احذ فٟ
لزً غ ي
شٙش آة عٍ٠ ٝذ جٕذٞ
إسشائ ٍٟ١ثّٕ١ب وبْ ٠عًّ فٟ
أسظٗ اٌز ٟرمع ثّحبراح أحذٜ
اٌّسزٛطٕبد.
339
عذد األطفبي
اٌفٍسط ٓ١١ٕ١األسش ٜفٟ
ٔٙب٠خ آة ِٓ 2009
ظُّٕٙ
 3 فز١بد
 طفً ٚاحذ س٘ٓ
االعزمبي اإلداس( ٞدْٚ
رّٙخ أِ ٚحبوّخ)

ِٕز إٔشبء اٌّحبوُ اٌعسىش٠خ اإلسشائ١ٍ١خ ف ٟاٌعفخ اٌغشث١خ
ف ٟعبَ  ،1967رزُ ِحبوّخ األطفبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١اٌزٓ٠
٠جٍغ ْٛاٌثبٔ١خ عششح ِٓ اٌعّش أِبَ ٘زٖ اٌّحبوُ ٚٚفمب
ٌألٚاِش اٌعسىش٠خ وّب اٌجبٌغٚ .ٓ١لذ اسزّش ٘زا اٌٛظع
ثبٌشغُ ِٓ رٛل١ع ٚرصذ٠ك دٌٚخ إسشائ ً١عٍ ٝارفبل١خ األُِ
اٌّزحذح ٌحمٛق اٌطفً.
ٚثبٌزصذ٠ك عٍ ٝارفبل١خ األُِ اٌّزحذح ٌحمٛق اٌطفً ف إْ
اٌذٌٚخ رمش ثمجٌٙٛب أٗ ٠جت أْ ال ٠عشض أ ٞطفً ٌٍزعز٠ت
أٌ ٚغ١شٖ ِٓ ظشٚة اٌّعبٍِخ أ ٚاٌعمٛثخ اٌمبس١خ أٚ
اٌالإٔسبٔ١خ أ ٚإٌّ١ٙخ٠ٚ ،جت أْ ٠جش ٞاعزمبي اٌطفً أ ٚاحزجبصٖ أ ٚسجٕٗ ٚفمب ٌٍمبٔٚ ْٛال ٠جٛص ِّبسسزٗ
إال وٍّجأ أخ١ش ٚأللصش فزشح صِٕ١خ ِٕبسجخ .وّب ٠جت أْ ٠فصً وً طفً ِحش ِٓ َٚحش٠زٗ عٓ اٌجبٌغِ ٓ١ب
ٌُ ٠عزجش أْ ِصٍحخ اٌطفً اٌفعٍ ٝرمزع ٟغ١ش رٌه٠ٚ .جت أْ رسع ٝاٌذٚي األطشاف ٌزعض٠ض إلبِخ لٛأٓ١
ٚإجشاءاد ٚسٍطبد ِٚؤسسبد ِٕطجمخ خص١صب عٍ ٝاألطفبي اٌز٠ ٓ٠ذع ٝأٔ ُٙأزٙىٛا لبٔ ْٛاٌعمٛثبد أٚ
٠ز ّْٛٙثزٌه أ٠ ٚثجذ عٍ ُٙ١رٌه.
ٚلذ أزمذد ف ٟأ٠بس ٌ 2009جٕخ ِٕب٘عخ اٌزعز٠ت اٌزبثعخ ٌألُِ اٌّزحذح ل١بَ إسشائ ً١ثّحبوّخ األطفبي أِبَ
راد اٌّحبوُ اٌز٠ ٟحبوُ ثٙب إٌبظج.ٓ١

العقوبت القصوى لرمٌ الحجارة
بىاء علي األوامر العسكرٍت
اإلسرائَلَت عشرون عاما

ٚأخ١شا أصذس ف 29 ٟرّٛص  2009اٌمبئذ اٌعسىشٌ ٞمٛاد اٌج١ش اإلسشائ ٍٟ١ف ٟاٌعفخ اٌغشث١خ
عسىش ٞجذ٠ذ ٠حًّ اٌشلُ ٠ 1644زعٍك ثبألحذاسِ ،فبدٖ إٔشبء ِحىّخ
َا
جبد ٞشّٕ ٟأِش ًا
اإلسرائَلََه اٌزٓ٠
عسىش٠خ خبصخ ثبألحذاس اٌفٍسط .ٓ١١ٕ١اٌجذ٠ش ثبٌزوش أْ األطفبي
٠ع١ش ْٛف ٟاٌّسزٛطٕبد اإلسشائ١ٍ١خ غ١ش اٌششع١خ اٌّمبِخ ف ٟاٌعفخ اٌغشث١خ رزُ
ِحبوّز ُٙف ٟإسشائ ً١أِبَ اٌّحبوُ اٌّذٔ١خ.

ف٘ ٟزا اإلطبس فبْ اٌحشوخ اٌعبٌّ١خ ٌٍذفبع
عٓ األطفبي رعجش عٓ لٍمٙب ح١بي اسزّشاس
أخبار المىاصرة
ِحبوّخ األطفبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١أِبَ اٌّحبوُ
اٌعسىش٠خ اإلسشائ١ٍ١خ ثحذ أدِٔٓ ٝ
 5آةِ :مبٌخ ٚف١ٌٙ ٍُ١ئخ اإلراعخ اٌجش٠طبٔ١خ حٛي
األمر العسكرً اإلسرائَلٌ 378
ظّبٔبد اٌّحبوّخ اٌعبدٌخٚ ،عٍٚ ٝجٗ
األطفبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١اٌّعزمٍ.ٓ١
اٌخصٛص فئْ اٌحشوخ لٍمخ رجبٖ:
األطفبي
 اسزّشاس اٌزحم١ك ِع
 14آة :رحذ٠ش حٛي حّذ ٞاٌزعّشِ ،ٞعزمً
اٌفٍسط ٓ١١ٕ١ف ٟظً غ١بة ِحبَ أ ٚأحذ أفشاد
إداس.ٞ
أحداث قادمت:
األسشح ،وّب أْ عٍّ١بد اٌزحم١ك ال ٠زُ رسجٍٙ١ب عٍٝ
 14أٍٛ٠ي :رمذ ُ٠رمش٠ش ٌجٕخ
أششطخ ف١ذ ٛ٠عٍ ٝإٌح ٛاٌز ٞأٚصذ ثٗ ٌجٕخ األُِ اٌّزحذح
 25آة :ث١بْ صحف ٟحٛي األِش اٌعسىشٞ
رمص ٟاٌحمبئك حٛي غضح
 1644اٌّزعٍك ثبألطفبي اٌّعزمٍ.ٓ١
ٌّٕب٘عخ اٌزعز٠ت ف ٟأ٠بس .2009
ٌّجٍس حمٛق اإلٔسبْ.
 15أٍٛ٠ي :رمذ ُ٠اٌزمش٠ش
 اسزّشاس ِحبوّخ أطفبي ف ٟسٓ اٌثبٔ١خ عششح أِبَ
آة :إصذاس حبالد دساس١خ حٛي ظحب٠ب عٍّ١خ
اٌسبدسخ
سٓ
ثٍٛغُٙ
ثّجشد
وجبٌغٓ١
ِٚعبٍِزُٙ
عسىش٠خ
ِحبوُ
اٌسٌٍّٕ ٞٛمشس اٌخبص ٌألِٓ١
اٌشصبص اٌّصجٛة.
عششح ،األِش اٌز٠ ٞزٕبلط ِع اٌمبٔ ٟٔٛاٌذاخٍ ٟاإلسشائٍٟ١
اٌعبَ ٌألُِ اٌّزحذح حٛي
اٌز٠ ٞحذد سٓ اٌششذ عٕذ اٌثبِٕخ عششح ٚفمب ٌٍّجبدا اٌّمجٌٛخ
األطفبي ٚإٌضاع اٌّسٍح
عِّٛب ٌمعبء األحذاس.
ٌّجٍس حمٛق اإلٔسبْ.
 28أٍٛ٠ي :اجزّبع اٌحٛاس ثٓ١
اٌسٍطخ اٌفٍسط١ٕ١خ ٚاالرحبد
ف ٟوً عبَ ٠زُ اعزمبي حٛاٌ 700 ٟطفً فٍسطٚ ٟٕ١رمذٌٍّ ُّٙ٠حبوُ اٌعسىش٠خ اإلسشائ١ٍ١خٚ .لذ أفبد
األٚسٚث.ٟ
أغٍج١خ ٘ؤالء األطفبي ٌزعشظ ُٙألشىبي ِٓ اٌعٕف ٚسٛء اٌّعبٍِخ خالي عٍّ١خ اعزمبٌٚ ُٙاٌزحم١ك ِع.ُٙ

شٙش٠ ٞصذس٘ب فش٠ك إٌّبصشح اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌحشوخ اٌعبٌّ١خ ٌٍذفبع عٓ األطفبي /فشع فٍسط.ٓ١
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إٌششح
ٌالشزشان٠ ،شج ٝاٌىزبثخ عٍ ٝاٌجش٠ذ االٌىزشe-bulletin@dci-pal.org :ٟٔٚ

