
 :تقرير حول أوضاع األطفال في السجون والمعتقالت االسرائيلية

 استفزاز وضرب وغرامات مالية

مراكز توقيف وسجون تفتقر للمقومات اإلنسانية  يتعرض األطفال الفلسطينيين األسرى لممارسات ال إنسانية حيث يزجون في
ويقدمون  تنص عليها االتفاقيات الدولية، حيث يشتكون من تعرضهم للتنكيل واالعتداءات ومحرومين من أبسط حقوقهم التي

 .للمحاكم العسكرية وتفرض عليهم أحكام جائرة

للصغار من استيعاب كافة األطفال،  مخصصيوزع األطفال األسرى على معظم السجون بسبب عدم قدرة سجن تلموند ال
 األسرى دون السادسة عشرة، اما بالنسبة لألطفال األسرى ما بين السادسة عشرة إضافة الى ذلك فان سجن تلموند يضم األطفال

سطينيا في طفال فل 350االسرائيلية، يقبع حاليا حوالي  وما دون الثامنة عشرة ال يتم تصنيفهم كأطفال وفقا لألوامر العسكرية
 .طفال اداريا 30من ضمنهم حوالي  السجون االسرائيلية،

 سجن تلموند أوالد

أطفال، وفي حاالت االكتظاظ يتم  3غرفة  غرفة حيث يعيش في كل 27طفال موزعين على  81يقبع في سجن تلموند/ أوالد 
 منهم فقط محكومون 10طفال  81ن ال األطفال في سجن تلموند موقوفون، فمن ضم اطفال في الغرفة الواحدة. معظم 4وضع 

 .مثل مجدو او عوفر او النقب والباقي موقوف، كون إدارة السجن تقوم بنقل األطفال المحكومين الى سجون اخرى

القمع واالعتداء واالجراءات القاسية، هذا عدا  األوضاع في سجن تلمود أوالد صعبة للغاية حيث يتعرض األطفال لشتى انواع
وهذا يؤثر  غرفة ال تدخلها أشعة الشمس بتاتا، مما يجعل الغرف رطبة جدا 16الى ذلك فان  في الغرف، اضافة عن االكتظاظ

الشمس سوى مرة كل يومين لمدة ساعة اال ربع وذلك وقت  على عملية التنفس عند االطفال، فاالطفال في سجن تلموند ال يرون
 .خروجهم خارج الغرف

يقوموا به ويتمثل العقاب بوضعهم في الزنزانة  ال بشكل سئ جدا، حيث يتم عقابهم على أي فعلادارة السجن تتعامل مع األطف
المعتقلين، فقد  االخيرة تم االعتداء على ممثل المعتقل كونه ناقش احد السجانين حول قضية تخص االنفرادية. فخالل الفترة

 .ايام 3زانة االنفرادية لمدة الزن قامت ادارة السجن بربطه واالعتداء عليه بالضرب ووضعه في

العالج الطبي عنوة لهم أصبحت من الممارسات  فضرب االسرى األطفال المرضى وزمالئهم الذين يطلبون العالج لهم وتقديم
التي تحتاج  في السجون االسرائيلية، اضافة الى ذلك ان هناك العديد من الحاالت المرضية الشائعة بحق األطفال الفلسطينيين

نتيجة لوجود حجارة في كليته دون ان يقدم له اي عالج، ففي  الج، فالطفل نبيل عابدين على سبيل المثال يعاني من آالمالى ع
المعتقلين االخرين بالنداء من  عانى منها نبيل من نوبة مغص كلوي حيث كان يصرخ من شدة األلم قام أحد احدى المرات التي

اال انه تم  االعتداء على الطفل الذي نادى على السجانين وأخذ الى الزنزانة االنفرادية تمأجل ان يسمعه السجانون، ونتيجة لذلك 
 .بالنسبة لنبيل فلم يقدم له اي عالج سوى مسكنات لآلالم اعادته نتاج لعدم وجود متسع في الزنازين االنفرادية. أما

يجبروا على خلع جميع مالبسهم بما في ذلك مالبسهم  يثكما يتعرض األطفال للتفتيش المهين عندما يتم أخذهم الى المحكمة، ح
المحكمة يتم تقييد  الطفل وقاوم خلع مالبسه يتم االعتداء عليه بالضرب المبرح، وخالل النقل الى الداخلية، وفي حال رفض

 .األطفال بالسالسل الحديدية وجرهم مثل الكالب

 مطالب االطفال في سجن تلموند/أوالد

 .معاملتها السيئة للمعتقلين واالعتداء عليهم ووضعهم بالزنازين االنفراديةتوقف االدارة عن  •
حساب الكانتينا الخاص بالمعتقلين وإعادة  وقف سياسة فرض الغرامات المالية على المعتقلين التي يتم مصادرتها من •

 .شيكل 15000مجموعها حتى االن  االموال المصادرة، التي بلغ
 .من حيث الكم والنوعتحسين الطعام المقدم لهم  •



لنصف ساعة ويكون التأخير على حساب  تقيد االدارة بمواعيد الفورة، كون االدارة تقوم بتأخير اخراجهم للفورة •
 .االدارة من الخروج المعتتقلين وفي حالة االحتجاج تمنعهم

 .تقديم العالج الالزم والمالئم لكل معتقل •
 .ية، ألنه هناك نقص حاد في هذه االدواتالسماح للمعتقلين بإدخال االدوات الكهربائ •
 .السماح لهم بإدخال كتب دراسية للطالب الذين يقدمون امتحان التوجيهي •
 .سنة الى سجون اخرى 18نقل المعتقلين الذين يصبح عمرهم  •
 .استفزاز وضرب •

المبرح على ايدي ادارة السجن، وقد جاءت  تعرض سبعة أطفال في سجن تلموند أوالد للضرب 30/3/2004في يوم الثالثاء 
الدفاع عن حقوقهم  االستفزازات التي قامت بها ادارة السجن تجاه األطفال، وعندما حاول األطفال هذه الحادثة بعد سلسلة من

خاصة وقاموا بضرب األطفال بالعصي وكل ما كان  وكرامتهم تعرضوا للضرب. فقد أحضرت ادارة السجن جنود وقوات
 .واالرجل مالبسهم بالقوة، وقد قاموا بوضع األطفال في زنازين انفرادية مقيدين األيدي هم، بعد ان جردوهم منبأيدي

االطفال، بدليل ان ادارة السجن كانت تقوم  لم تكن عملية ضرب األطفال ردة فعل من قبل االدارة على سلوك محدد من قبل
جوالت  لية الضرب لم تكن لمرة واحدة او لمدة يوم واحد، فقد استمرتالى ذلك ان عم باستفزاز االطفال باستمرار اضافة

الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء، وفي  الضرب على مدار اربعة ايام، ففي اليوم األول استمرت جولة الضرب من
السابعة مساء  ثالثة عصرا حتىمن الضرب االولى من الصباح حتى المساء والثانية من الساعة ال اليوم الثاني كان هناك جولتين

ضربا. يذكر ان االطفال السبعة الذين تم وضعهم في الزنازين  وفي اليوم الرابع حين حضرت االدارة لفك قيود االطفال اوسعتهم
وقد مكث األطفال في الزنزانة  3/4/04فرشات او أغطية، وقد قامت االدارة بتزويدهم بالفرشات في يوم السبت  االنفرادية دون
حتى تم  الزنازين االنفرادية، كان يتم تكبيلهم باأليدي واألرجل وقت الخروج للساحة يوما. وبعد خروجهم من 21االنفرادية مدة 

 .ابعادهم الة سجن هداريم

 سجن تلموند بنات

 .ة الى طفلين ولدوا في السجنطفالت دون الثامنة عشرة اضاف 8سجينة من ضمنهم  92يقبع في سجن تلموند بنات 

والمعتقالت االسرائيلية االخرى، حيث يقوم السجانون  األوضاع في سجن تلموند بنات سيئة كما هو الحال في بقية السجون
فرض الغرامات  السجينات وإهانتهن وشتمهن بالكلمات النابية بسبب وبغير سبب، هذا اضافة الى باالعتداء بالضرب على

بإعطاء وصوالت أو مستندات للسجينات بالنقود التي تدخل الى  تسحب من نقود الكانتينا، فإدارة السجن ال تقومالمالية التي 
 .الكانتينا، فاألسيرات ال يعرفن عن رصيدهن في الكانتينا حساباتهن في

ع األسيرات مما سبب السجينات بالضرب أمام جمي قام أحد الضباط ويدعى سعيد حلبي باالعتداء على احدى 23/4/04بتاريخ 
 .غطاء رأسها لها نزيف، كما قام أيضا بنزع

 :قائمة بالممنوعات

 .ممنوع النظر الى السجانين •
 .ممنوع التأخر في الوقوف على العدد •
 . ممنوع التدخين وقت العدد •
 .ممنوع سماع الموسيقى •
 .ممنوع الصالة في الساحة •
 .ممنوع الصالة جماعة •
 .ممنوع الغناء •
 .لى الساحة في بنطلون جينزممنوع الخروج ا •
 .ممنوع الخروج الى الساحة دون ربط الشعر •



 .وكل من تقوم بمخالفة هذه الممنوعات يتم االعتداء، وفرض غرامة مالية عليها

إفادات من بعض السجينات، على ضوء ذلك  قدمت السجينات شكوى ضد بعض السجانين، وقد حضر محقق من الشرطة وأخذ
 .أجل سحب الشكوى تهديد السجينات منيقوم بعض السجانين ب

 الظروف الحياتية في السجن

 .الطعام المقدم للسجينات في غاية السوء، فمنذ شهرين تقدم االدارة المعكرونة، اضافة الى تفاحة على وجبة الغداء •
 .يوجد اكتظاظ في السجن، حيث ينام بعض السجينات على األرض •
 .اث روائح كريهة وأوساخيوجد انسداد في المجاري مما يسبب انبع •
 .ال يوجد هناك مياه ساخنة لالستحمام •
 .الشبابيك مغلقة بألواح حديدية، مما يسبب امتصاص الحرارة، حيث ان الجو داخل الغرف خالل الصيف حار جدا •
 .يوجد الكثير من الحاالت المرضية وال يقدم لهن أي عالج، حيث تنتظر السجينات شهر قبل أخذهن للعيادة •

 


