
 �جن تلموند

االعتقالية لألطفال �� ال�جون اإلسرائيلية  طفال/فرع فلسط�ن للظروف�� إطار متا�عة ا�حركة العاملية للدفاع عن األ 

بز�ارة ل�جن تلموند، حيث يتم احتجاز األطفال 20/2/2003املوافق  قام محامي ا�حركة يوم ا�خميس . 

 مقابلة خمسة من املعتقل�ن األطفال، �العادة، و�عد انتظار طو�ل عند مدخل بوابة �جن تلموند، تمكن املحامي من

والبا�� من  من قطاع غزة 5معتقال م��م  72املعتقل�ن األطفال قد ازداد بحيث أصبح  وعلم املحامي خالل الز�ارة أن عدد

 64حيث أن طاقة ال�جن االستيعابية تتسع ل الضفة الغر�ية والقدس. �عا�ي املعتقلون من اكتظاظ شديد بالغرف،

لعدم  غرفة، مما يضطر املعتقل�ن ا�جدد النوم ع�� األرض 32ن ع�� طفال موزع� 72 معتقال و�بلغ عدد املعتقل�ن اآلن

إلقامة معتقل�ن اثن�ن فقط، اآلن أصبح  وجود أسرة لهم داخل الغرف، حيث أن �ل غرفة مجهزة �سر�ر�ن ومخصصة

ثالث معتقل�ن حيث يضطر املعتقل الثالث النوم ع�� األرض هنالك ثمانية غرف يقيم �� �ل م��ا . 

مالوضع العا : 

األها�� و�وجد شبك ب�ن املعتقل واملحامي، كما يتم  هنالك �شديد ع�� ز�ارة املحام�ن، بحيث تتم الز�ارة �� غرفة ز�ارة

األيدي  ) دقيقة ب�ن إحضار معتقل وآخر، �سبب إحضارهم مكب��60-40وحده، بحيث �ستغرق ( أيضا إحضار �ل معتقل

الز�ارة و ال�جن واألرجل، مما �سبب التعب واملعاناة وذلك لقطع مسافة طو�لة ب�ن م�ان . 

تمنع إدارة ال�جن ممثل املعتقل�ن بالتنقل ب�ن الغرف، لتحد من أي تنسيق ب�ن املعتقل�ن التخاذ أي موقف أو  •

 .االع��اض ع�� أي �عامل

د األض�� ألنه قام بإلقاء خطبة عيد األض�� ع�� املعتقل�نقامت إدارة املعتقل �عزل أحد املعتقل�ن يوم عي •  . 

التلفز�ونات جلبت من أموالهم  تمنع اإلدارة من نقل التلفز�ونات ب�ن غرف املعتقل�ن بالرغم من أن هذه •

الغرف ا�خاصة وال يوجد عدد تلفز�ونات �ا�� ل�ل . 

املعتقل�ن جسديا وإجبارهم ع�� خلع  ا بتفتيشتقوم اإلدارة بالتفتيش الفجائي باستمرار، و�قوم ال�جانون أيض •

التوتر الدائم �� ال�جن املال�س الداخلية مما يخلق حالة من . 

 .يوجد نقص حاد �� املال�س، فاملال�س املوجودة عندهم قديمة و�الية وال تقدم اإلدارة لهم أية مال�س جديدة •

ص هذه األيامأيضا يوجد نقص حاد �� األغطية وا�حرامات �� ظل ال��د القار  • . 

ا�جديدة بفرض عقو�ات مالية ع�� املعتقل�ن  يوجد نقص �� نقود الكنتينا، ومما زاد األمر �عقيدا سياسة اإلدارة •

رصيدهم �� ال�انتينا من خالل خصم مبلغ العقو�ة من . 

أسبوع�ن وهذا  يقومون بالز�ارة مرة �ل ما زالت ز�ارة أها�� الضفة الغر�ية ممنوعة أما األها�� من القدس فإ��م •

الغذائية والكنتينا يفاقم أزمة النقص �� املال�س واملواد . 

 :الوضع الص��



و�ده مقطوعة نتيجة انفجار، ويعا�ي من  يوجد عدة حاالت مرضية، ال يقدم لها أي عالج، مثال، �ج�ن من غزة اعتقل

 بالنسبة ملحمد املد�ي حيث اعتقل وهوله أي عالج سوى مسكنات. كذلك ا�حال  األلم بحيث ال �ستطيع النوم وال يقدم

أي عالج سوى مسكنات مصاب �� رجله اليسرى، وهو �عا�ي من األلم بحيث ال �ستطيع النوم وال يقدم له . 

 :الوضع الغذائي

ال�حوم وا�خضراوات وال يقدم لهم أي بديل عن  الغذاء سيئ كما ونوعا، و�وجد نقص شديد باملواد األساسية الالزمة مثل

يحضرها األها�� خالل الز�ارات املواد الغذائية ال�ي �ان . 

 


