
 تقرير حول زيارة سجن الرملة

، بحيث تمكن من زيارة 18/2/2003للبنات بتاريخ  نظم محامي الحركة العالمية للدفاع عن األطفال زيارة ألي سجن الرملة
محامي الحركة السجن  للعراقيل التي تضعها إدارات السجون أمام المحامين لزيارة موكليهم، فقد وصل ثالث سجينات فقط نتاج

األولى إال بعد انتظار ساعتين، وقد طلبوا منه أن ينهي زياراته كون  الساعة الثامنة والنصف ولم يسمحوا له بمقابلة السجينة
من خارج السجن بالبقاء فيه أثناء هذه  العدد الروتينية التي ترافقها إجراءات أمنية قد بدأت، حيث ال يسمح ألي شخص عملية

 .العملية

المحامين، محاولة وضع سجانة بجانب المحامي  ومن ضمن اإلجراءات الجديدة التي تعتمدها إدارة سجن الرملة خالل زيارة
المحامي  وبين موكلته، وقد احتج محامي الحركة على هذا اإلجراء، وبعد مشادة بين من أجل التنصت على ما يدور بينه

مكانها والجلوس في مكان بعيد. ويتناقض هذا  معه طلب منها االنتقال منوالسجانة، حضر ضابط أمن السجن، وبعد نقاش 
-27/8هافانا من  بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعقود في السلوك مع مبادئ األمم المتحدة

المسجونين الفرص والتسهيالت عليهم أو المحتجزين او  على أن "توفر لجميع المقبوض 8. حيث ينص المبدأ 7/9/1990
هذه المقابالت تحت  معهم واالستشارة دون إبطاء وال تدخل وال مراقبة وبسرية كاملة ويجوز أن تتم لزيارة المحامين والتحدث

 ."سمعهم نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ولكن ليس تحت

والذي ينص على أن يصبح  2002أيلول  11 ي صدر بتاريخكما يتناقض هذا السلوك أيضا مع قرار محكمة العدل العليا الذ
 يضمن عدم سماع أحد للحديث، ومع ذلك وفي بعض الحاالت التي يكون فيها مسؤول اللقاء بين المحامي وموكله في مكان

أو يسبب عمل مخالفة تهدد أمن الدولة  مصلحة السجون أو مدير السجن على يقين بان اللقاء بين المحامي وموكله سوف
أو شخص  لهذه الجهات بمنع اللقاء أو إنهاءه، وحسب القرار الجديد ال يجوز وضع سجان المصلحة العامة، في هذه الحالة يحق

 .آخر في أي مكان يستطيع أن يستمع لما يدور في المقابلة

د اعتمد هذا اإلجراء في موكله أثناء الزيارة، وق إجراء آخر جديد تعتمده إدارة سجن الرملة، وضع شبك بين المحامي وبين
تهريب  تذرعت إدارة السجن أن هذا اإلجراء فرضته إدارة مصلحة السجون من أجل الحد من سجن تلموند من قبل، وقد
 .الهواتف الخلوية للمعتقلين

يعشن في ظل ظروف غاية في السوء حيث  .طفالت دون الثامنة عشرة 9معتقلة، من ضمنهن  57يضم سجن الرملة حاليا 
 الكانتينا. أضف إلى ذلك أن الطعام المقدم لهن سيئ كما ونوعا، حيث يفتقر إلى شديد في المالبس والكتب ونقود في نقص

 .الجمعة الخضراوات الطازجة، وال تقدم وجبة تحتوي على بروتينات حيوانية إال يوم

ج الحتجاجهن على عدم تزويدهن بالماء والعزل نتا قامت إدارة السجن باالعتداء على السجينات بالضرب 10/2/2003بتاريخ 
ولكن دون جدوى،  ذلك اليوم لم تجد السجينات ماء ساخن لالستحمام فطلبن بفتح الماء الساخن الساخن لالستحمام، ففي صباح

معتقالت  6فعل إدارة السجن االعتداء عليهن بالضرب وعزل  وفي النهاية صرخت إحداهن طلبا للماء الساخن، وقد كانت ردة
 .لمدة ثمانية أيام ي زنازين انفراديةف

الطعام إذا لم يتم تلبية مطالبهن من قبل إدارة  على ضوء هذا الوضع المزري تهدد المعتقالت في سجن الرملة باإلضراب عن
 :السجن والتي تتلخص بالتالي

 .تحسين نوعية وكمية الطعام السيئ جدا •
 .لة المعتقل بالحركة بين الغرفالسماح لممث •
 .أن يسمحوا للسجينات بتحضير الطعام بأنفسهن •
 .أن تسمح اإلدارة بإدخال المالبس التي تصلهن من الصليب واألهل •
 .أن تقوم اإلدارة بالتعامل مع السجينات باحترام، وعدم شتمهن دون أي سبب •

 


