جدو ل زمن ي حدي ث لبعث ة األمين ة العام ة لمنظم ة العف و الدولي ة إل ى إسرائي ل واألراض ي المحتلة
 11-7ديسمبر/كانون األول
تترأس حاليا أيرين خان األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بعثة إلى إسرائيل واألراضي المحتلة (من ضمنها الضفة الغربية وقطاع غزة)
لمناقشة قضايا حقوق اإلنسان مع أعضاء الحكومة والمجتمع المدني.
برنامج البعثة الذي جرى تحديثه:
الخميس في  7ديسمبر/كانون األول ،تل أبيب
ستعقد منظمة العفو الدولية اجتماعا مع وكيل وزارة الدفاع .ويجري حاليا تحديد موعد االجتماع الذي سيُعقد مع وزير األمن الداخلي.
الجمعة في  8ديسمبر/كانون األول
سيزور الوفد بلعين الواقعة بالقرب من رام هللا ليشهد احتجاجا من جانب اإلسرائيليين والفلسطينيين المعارضين للجدار .وسيصل الوفد في
تمام الساعة  12ظهرا إلى بلعين.
السبت في  9ديسمبر/كانون األول ،قطاع غزة
سيزور الوفد بيت حانون وبيت الهيا ورفح لالطالع على آثار الهجمات اإلسرائيلية والحصار على المدنيين.
كما ستلتقي األمينة العامة بممثلي السلطة الفلسطينية.
السبت في  10ديسمبر/كانون األول ،الضفة الغربية والقدس
ستحتفل األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية باليوم العالمي لحقوق اإلنسان للعام  2006بزيارة المزارعين والعائالت المتضررة من
السياج/الجدار في جيوس والمناطق المحيطة بها.
وفي فترة الحقة من اليوم نفسه ،ستجتمع منظمة العفو الدولية بجماعات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية في القدس.
االثنين في  11ديسمبر/كانون األول ،رام هللا والقدس
أثناء وجودها في رام هللا ستجتمع منظمة العفو الدولية مع ممثلي الحكومة وممثلي المجتمع المدني .وقد طلبنا عقد اجتماع مع الرئيس عباس
رئيس السلطة الفلسطينية وننتظر تأكيده.
ويرجى المالحظة أن منظمة العفو الدولية تستطيع تجهيز صور فوتوغرافية شديدة الوضوح لوسائل اإلعالم المكتوبة ولقطات لشركات البث.
ولمزيد من المعلومات أو ترتيب مقابلة مع أيرين خان يرجى االتصال بـ :
في إسرائيل واألراضي المحتلة  :إليان دراكوبولوس على الهاتف الجوال  109 47 2 7778 44+أو الجوال 547) 0( 972+
 691 781أو جويت أريناس على الجوال 188 472 7778 44 +
ويرجى من ممثلي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية االتصال بـ  :أودي جيالد على الهاتف 46603 00 54 972+
وفي لندن ،جيمس دايسون على الهاتف  5831 413 207 44 +أو الجوال . 367 628 7795 44 +
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