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مشروع “حماية السجينات واملعتقالت الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية” 

اليونيفم على تنفيذه بالتعاون مع ثالث مؤسسات أهلية فلسطينية:  الذي تشرف  املرأة اإلنسانية  هو أحد مشاريع حقوق 
التنموية  النسوية  الدراسات  وجمعية  لإلرشاد،  الفلسطيني  واملركز  اإلنسان،  وحقوق  األسير  لرعاية  الضمير  مؤسسة 

الفلسطينية، واملمول من احلكومة اإلسبانية. 
بوشر العمل على تنفيذه في النصف الثاني من العام 2007، بهدف حماية حقوق األسيرات واملعتقالت وعائالتهن وفقاً للقانون 

اإلنساني الدولي، من خالل تقدمي املساعدات لهن ولعائالتهن، واملتمثلة بالدعم القانوني والطبي والنفسي-االجتماعي:
اخلدمات القانونية والصحية: التي حتصل عليها السجينات بشكل مباشر من خالل مؤسسة الضمير، وذلك عن طريق املتابعة احلثيثة 
للسجينات واملعتقالت، وتنفيذ برنامج زيارات منتظمة يقوم بها محامو املؤسسة واألطباء املرتبطني بها إلى السجون اإلسرائيلية

أنشطة  وتنفيذ  واملعتقالت  األسيرات  بحق  املرتكبة  االنتهاكات  توثيق  يتم  من خالله  والذي  واملناصرة:  والتأثير  التوثيق 
احملاكم  في  القانونية  اإلجراءات  ومتابعة  االعتقال،  ظروف  متابعة  ذلك  يتضمن  الضمير.  مؤسسة  خالل  من  مناصرة 

العسكرية اإلسرائيلية، وربطها مع نصوص القانون اإلنساني الدولي.
خدمات الدعم النفسي-االجتماعي: التي تنفذ من خالل املركز الفلسطيني لإلرشاد، وتضم تنظيم جلسات دعم نفسي-

اجتماعي بشكل فردي وجماعي مع عائالت األسيرات واملعتقالت ومع األسيرات احملررات بهدف مساعدتهن على التعامل مع 
الضغوطات النفسية التي فرضت عليهن جراء األسر وتسهيل إعادة دمجهن في املجتمع بشكل كامل.

مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان
 Addameer Prisoner Support and

Human Rights Association

املركز الفلسطيني لإلرشاد
Palestinian Counseling Center

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية
The Palestinian Developmental Women 

Studies Association (PDWSA)

مت إعداد هذا الدليل بدعم من اليونيفيم و احلكومة األسبانية  
اليونيفيم هو صندوق املرأه في األمم املتحدة. وهو يوفر املساعدات املالية والفنية للبرامج واالستراتيجيات املبتكرة لتعزيز 
جهود  صميم  في  للمرأة  اإلنسان  بحقوق  النهوص  مهمة  يضع  اليونيفيم  إن  اجلنسني.  بني  واملساواة  املرأه  متكني  جهود 
بالتركيز على اجلد من تأنيث الفقر، وإنهاء العنف ضد املرإة، وحتقيق املساواة بني اجلنسني في ظل حكم دميقراطي في 

اوقات السلم وكذلك في أوقات احلرب.
  إن ااَلراء املعروضة في هذا اإلصدار ال متثل بالضرورة اَراء اليونيفيم، األمم املتحدة،احلكومة األسبانية أو أية من املنظمات 

التابعة لها.

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
United Nations Development Fund for Women

الوكالة اإلسبانية للتعاون التنموي الدولي
Spanish Agency of International Cooperation for Development

القنصلية اإلسبانية العامة
 Consulate General of Spain
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ــيــرات  لألس ــي  واحلقوق ــي  القانون ــل  الدلي

ــجـون اإلسرائيلية الفلسطينيــات فــي الس

القنصلية اإلسبانية العامة
 Consulate General of Spain
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دليل متكني األسيرات الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية من الدفاع عن حقوقهن

* توطئة
* املنهجية

* مقدمة عامة
الفصل األول :

 االحتجاز 
• ظروف  الغرف في السجن

• فسحة اخلروج إلى الباحة ( الفورة )

• أماكن االحتجاز: في القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  
 نقل األسيرة من سجن آلخر
• اإلحتفاظ باألغراض الشخصية 

• مستحقاتك العينية حال وصولك إلى السجن

 الزيارات داخل أسوار السجن
• الزيارات املتبادلة بني األسيرات في األقسام املختلفة داخل أسوار االحتجاز

• الزيارات الداخلية بني الغرف في نفس القسم 
• انتقال السجناء بحسب القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

 التفتيش
• تفتيش اللوازم واملكان

 احلق في التصوير والصورة الفوتغرافية 
 وجبات الطعام

• احلق في اإلقتناء من الكانتني
• اإلضراب عن الطعام

 العالج الطبي
• حقك في املطالبة بفحص من قبل طبيب من خارج السجن

• دخول إستشاري نفسي
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  التعليم وإدخال املواد الثقافية والتعليمية
• احلق في التعليم
• التعليم الثانوي

• التعليم اجلامعي
• إدخال املواد الثقافية و التعليمية

• الكتب املجالت الدراسات البحثية والعاب تسلية إجتماعية
  االتصال مع العالم اخلارجي

1. الرسائل
• الرسائل الشفوية
• الرسائل املكتوبة

 2. اتصال عبر الهاتف

• اتصال األسيرات من بلدان أخرى
3. الزيارات

• طلب زيارة لظروف خاصة

• إصدارأمر منع زيارة
• أسيرة من دولة أخرى

• خالل الزيارة

• أمور من املمكن إدخالها خالل الزيارة
• إيقاف الزيارة 

• الزيارة املفتوحة
• زيارة رجل دين 

• زيارة احملامي/ة
4. زيارات الصليب األحمر 

 دور مندوبة الصليب األحمرالدولي
• زيارة أماكن االحتجاز

• إعادة الروابط األسرية: مهمة حيوية من مهمات اللجنة الدولية
• دور اللجنة الدولية في مكافحة التعذيب داخل السجون
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• دور طبيب اللجنة الدولية للصليب األحمر في زيارات ضحايا التعذيب

  تأدية الشعائر الدينية
  ظروف احتجاز املعتقلة إداريًا                     

  اجللسات " التأدبية " 
• العقوبات

• إستئناف أحكام اجللسات التأدبية
• التوجه إلى املستشار القانوني ملصلحة السجون

• تقادم العقوبة 
الفصل الثاني:

  توثيق اإلنتهاك والتحرك القانوني 
• التحرش اجلنسي  اجلسدي أو اللفظي 

•  التحرش اجلنسي كما عرفه القانون اإلسرائيلي 
• أثبات مخالفة التحرش

• آليات الدفاع القانوني في حالة التحرش اجلنسي لألسيرات 
• الشكوى ضمن أطر مصلحة السجون

• الدعوى املدنية في محاكم الصلح في قضايا التحرش اجلنسي بحق األسيرات : 
• حتريك الدعوى املدنية : 

• صياغة الدعوى املدنية في حالة التحرش اجلنسي 

• تقادم دعوى التحرش اجلنسي
 إعتراضات األسيرات 

 شكاوي األسيرات 
• الشق القانوني 

• الشق العملي
 التماس أسيرة

• تعريف إلتماس األسيرة 
• اإلنتهاكات أو احلقوق التي تصلح لتكون موضوع إلتماس أسيرة:

• إجراءات رفع اإللتماس  
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• منهجية كتابة اإللتماس 

  قائمة املالحق :
I.  عنوان مصلحة السجون، عنوان املستشار القانوني

II. قوانني وتعليمات مصلحة السجون باللغة لعربية(طلب فحص طبيب خاص من 
قبل املعتقل)

III. :تنفيذ  فحص طبيب من قبل طبيب خاص

IV. منوذج موافقة السجني على شراء كتاب
V. املوضوع : ابالغ السجني بقرار عزله (يجب ارسال هذا  االشعار بعد كل عملية 

متديد للعزل)
VI. طلب شراء سلع  لسجني أمني

VII. امتحانات التوجيهية للسجناء  من سكان املناطق – توجيهي

VIII. منوذج إلتماس أسيرة
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ــات في  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ـــل متــكــن األســــيــــرات ال ـــي دل

حقوقهن ــن  ع الـــدفـــاع  ــن  م ــيــة  ــل اإلســرائــي ــون  ــج ــس ال
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    توطئة

أنفسهن،  الذود عن  السجون اإلسرائيلية من  الفلسطينيات في  الدليل تعريف ومتكني األسيرات    يستهدف هذا 
والتمتع بحقوقهن املعترف بها في لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية اخلاصة "بالسجناء األمنيني".

 ذلك أن سلب حرية اإلنسان في جميع األحوال وحتت أي ظرف ال يبيح هدر حياته أو تعريضها للخطر، أو احلط 
من كرامته اإلنسانية.

هذا الدليل موجه لألسيرات الفلسطينيات املعتقالت مع مراعاة اخلصوصية " اجلندرية " إذا جاز لنا التعبير،  ولكن 
في جميع األحوال فإن لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية تناولت حقوق وواجبات األسيرات واألسرى األمنيني في 
قانون واحد، وبالتالي فإن ما يسري على األسير "األمني" يسرى على األسيرة "األمنية" إضافة ملا يجب أن حتظى 

به من معاملة وحقوق لإلعتبارات اجلندرية.

أظهرت السنوات األخيرة ملؤسسة الضمير لرعاية األسير، ضرورة أخذ زمام املبادرة في متكني احلركة األسيرة 
الفلسطينية من الذود عن نفسها، ورفع وعيها ودعمها من خالل تزويدها بدليل قانوني إرشادي، وذلك إنطالقاً من 

فهم املؤسسة لدورها في تقدمي الدعم القانوني واإلرشادي لألسرى واألسيرات.

مؤسسة الضمير لرعاية األسير التي انخرطت في إنشغاالت احلركة األسيرة ورافقت همومها طوال ما يقارب من 
عقدين من الزمن، تؤمن أن ال قيمة حقيقية لكل اجلهود املبذولة من طرف املؤسسات احلقوقية والقانونية، ما لم 

يعرف صاحب احلق حقه، وينهض للدفاع عن نفسه.

لهذا شغلت فكرة إعداد دليل قانوني إرشادي لألسيرات مختلف وحدات مؤسسة الضمير، نستطيع من خالله متكني 
األسيرات من حتقيق معرفة حقوقية "يقينية " مستقاة من وثائق وقوانني إدارة مصلحة السجون نفسها، وما أقرته 

من لوائح تبني حقوق وواجبات ما تسميه "السجناء األمنيني" .

 التجربة تقول أن قسم كبير من األسيرات لم يقمن بتفعيل القنوات القانونية واإلجرائية اإلدارية في مضمارين 
للدفاع عن  التنفيذ  والقانونية موضع  اإلجرائية  اآلليات  والثاني في وضع  باحلقوق؛  املطالبة  األول في  ريئسني؛ 
أنفسهن إنطالقا من فهم تراكمي جمعي، يحدث التغيير النوعي في التصدي اجلاد واجلذري لالنتهاك املبرمج 

واليومي حلقوقهن.

بهذا ليس الغرض من الدليل تقدمي وصف تفصيلي حلقوق األسيرات في السجون اإلسرائيلية أو تعداد االنتهاكات 
املرتكبة ضدهن؛ فهذا ما تقوم به الضمير في تقرير االنتهاكات السنوي، وكذلك ال نسعى إلى تعداد أو سرد 
حقوق األسرى واملعتقلني مبوجب القانون الدولي اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان، فهذا على أهميته ليس املقصود 
هنا، وهو دور غيرنا من املؤسسات الدولية وحتديداً اللجنة الدولية للصليب األحمر، "على أن هذا ال ينفي امكانية 

تناولنا اياه في دليل آخر".

بل إن املهمة املطروحة علينا اليوم مختلفة، وهي ال تغِن عن ضرورة إطالع األسيرات على حقوقهن، كما جاءت 
في قواعد القانون الدولي اإلنساني وحتديدا في اتفاقية جنيف الرابعة و قوانني حقوق اإلنسان، وفي املقدمة منها 
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اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. إضافًة لالتفاقيات الدولية ذات الصلة، كإتفاقية " القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 
السجناء" التي أوصى بإعتمادها مؤمتر األمم املتحدة في جنيف عام 1955 وأقرها املجلس االقتصادي واالجتماعي 

العام 1957.

فما من شك أن تذويت مفهوم احلق لدى األسيرات وجتذره في الوعي والسلوك اليومي في إدارة العالقة مع إدارة 
السجن يعتبر مبثابة الدافع لإلحساس القانوني املولد للنضال من إجل صون احترام كرامتهن اإلنسانية.

ومن جهة أخرى، ولغرض التوثيق املنهجي العلمي لالنتهاكات املرتكبة من قبل أجهزة مصلحة السجون، ال مفر من 
ترسيخ احلق كمفهوم قانوني لدى األسيرات، فمن دون ذلك ستتضرر جهود دوائر الضغط واملناصرة للمؤسسات 
القانونية واحلقوقية على املستوى الدولي وتتراجع فعاليتها في نصرة قضايا األسرى وفضح املمارسات اإلسرائيلية 

واالنتهاكات املرتكبة من قبل مصلحة السجون بحقهم.  *

 املنهجية:

يعتمد هذا الدليل في املقام األول على وثائق رسمية صادرة حديثاً عن مصلحة السجون اإلسرائيلية (لوائح مصلحة 
السجون) خاصة بحقوق " السجناء األمنيني". ومن خالل مراجعة القوانني اإلسرائيلية ذات الصله سعينا إلى تبيان 
(آليات الدفاع الداخلية املتاحة أمام األسيرة) للمطالبة بحقوقها املعترف بها في لوائح مصلحة السجون والتي من 

دون  بيانها وتفعيلها يصعب اإلنتقال إلى املستوى الدولي.

إضافة للوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية لم يغفل الدليل عن توكيد ما استقر من حقوق لألسرى واألسيرات و 
اصبح حقاً مكتسباً بحكم العرف.

تعمدنا في هذا الصدد التركيز على احلقوق املترتبة لألسيرة في مراكز التوقيف والسجون، ذلك أن حيثيات 
مرحلة التحقيق وطبيعة االنتهاكات املرتكبة أثناءها من املفترض أن تكون محط انتباه مندوبي اللجنة الدولية 
للصليب األحمر و احملامني واملؤسسات القانونية و احلقوقية ذلك أن املعتقلة في فترة التحقيق من الصعب عليها 

التحرك القانوني مبفردها.

كذلك ولغرض إعطاء صورة أوسع عن حقوق األسيرات مبوجب املعايير الدولية سنذكر كلما اقتضت الضرورة 
ببعض ما نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.

هذا العمل األولي استدعى مناقشات معمقة وطويلة بني وحدات املؤسسة، وكان خلبرة محاميي مؤسسة الضمير 
في تقدمي الدعم القانوني واحلقوقي  لألسيرات واألسرى دور مهم في بناء هذا الدليل.
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 مقدمة عامة:

تعتبر االراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967 مبوجب قواعد القانون الدولي اإلنساني أراٍض محتلة (1). وتعتبر 
" إسرائيل " قوة احتالل يرتب عليها القانون الدولي حقوق وواجبات القوة احملتلة والتي مت تفصيلها في القانون 
الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني وفي املقدمة منه اتفاقيات جنيف األربعة املؤرخة في أب /أغسطس 1949.

التي  املطالبة باحلقوق  الفلسطينية احملتلة  األراضي  املدنني في  السكان  الدولي من حق  القانون   مبوجب قواعد 
يقرها القانون الدولي اإلنساني للشعوب الواقعة حتت االحتالل في أوقات النزاعات الدولية من أهمها تلك الواردة 

في اتفاقية جنيف الرابعة.

املعاييرالتي يجب  الدولي اإلنساني، تبقى  القانون  القول أن مبادىء  إلى  التمهيد  التذكير السريع  نقصد من هذا 
القياس عليها عندما نتفحص ما جاءت به لوائح مصلحة السجون، وما اعترفت به من حقوق لألسرى واألسيرات 

الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية. 

معنى ذلك أن القانون الدولي اإلنساني يبيح لقوة االحتالل االعتقال، و يرتب على القوة احلاجزة حلرية األسرى 
احلفاظ على النظام العام في أماكن االحتجاز، ولكنه في الوقت نفسه يقيد هذه احلقوق بواجبات ال يجوز القفز 
عنها بدواٍع أمنية وغيرها، من أهمها حصانة واحترام الذات اإلنسانية واحترام الشخصية القانونية، مبا يعني منع 

التعذيب بشتى أنواعه وضمان حياة كرمية لألسرى واألسيرات حتترم إنسانيتهم.

فيما يلي سنستعرض أهم احلقوق املمنوحة لألسيرات مبوجب لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية والتي أظهرت 
التجربة أنها ال حتترم بشكل كامل بل أنها تنتهك من طرف إدارة السجون وموظفيها، وسنشرح اآلليات القانونية 

التي من املمكن استخدامها من طرف األسيرة لضمان أو إستعادة حقها أو رفع الظلم الواقع عليها.

جراء التنكر أو املماطلة في إنفاذ القوانني، فبموجب لوائح مصلحة السجون ميكن لألسيرة التي تعرضت إلنتهاك أو 
حرمان الشروع في تفعيل مجموعة من اإلجراءات اإلدارية والقانونية لضمان متتعها بحقوقها، من هذه الوسائل :

• توجيه الرسائل.

• حتريك دعاوي قضائية في احملاكم املركزية.

• االعتراضات.

• الشكاوي.

• إلتماس أسير/ة.

1.  هذا التوصيف القانوني أكدته محكمة العدل الدولية في عام 2004  " في رأيها اإلستشاري بخصوص جدار الفصل والضم العنصري"، مما يعني 
أن اتفاق أوسلو لم ينجح في إزالة االحتالل ولم يفقد الفلسطينيون احلماية الدولية مبوجب النصوص واملعايير الدولية . وعلى هذا وبصرف النطر عما 

يزعمه االحتالل و مؤسساته يبقى من حق الفلسطينيني اإلستمرار في النضال كي متتثل قوة االحتالل ملقررات القانون الدولي مبختلف فروعه.
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الفصل األول

خالل صفحات هذا الدليل ستجدين استعراضاً ملجموعة متكررة من اإلنتهاكات 

حلقوقك وفي كل مرة سيتم تعداد وشرح أي من هذه اآلليات ميكنك استخدامها، 

وفقاً للنماذج التي أرفقناها في مالحق هذا الدليل.
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• االحتجاز :

عند وصولك منقولة من مركز حتقيق أو من سجن لسجن آخر، تقوم إدارة السجن بتحديد مكان إقامتك. وخالل 
فترة الثالثة شهور األولى إلقامتك ال يحق لك تغيير ُغرفتِك أو زنزانتك. ولكن بعد مضي هذه الفترة تستطيعني 

تقدمي طلب نقل لقسم آخر أو حجرة أخرى أو لسجن آخر.

الطلب يجب أن يكون موجهاً ملدير السجن، ويكون املوضوع طلب نقل وفي الفقرة األولى تكتبني بياناتك الشخصية، 
ثم تعرضني أسباب طلبك، وبعد ذلك تكتبني تاريخ الرسالة وتوقعني. ينصح دائما باإلحتفاظ بنسخة من كل 

املراسالت في ملفك الشخصي.

يجوز  ال  أمنية  ل��دواٍع  معتقلة  أنِت كأسيرة  السجون  مصلحة  لوائح  و مبوجب  واألوق��ات  األح��وال  وفي جميع 
التي  للمعايير  مطابقة  احتجازك  غرفة  تكون  أن  يجب  و  اجلنائيات.  للسجينات  أقسام مخصصة  في  احتجازك 

حددتها مصلحة السجون وهذا ما سنأتي على ذكره وشرحه الحقاً.  

• ظروف الغرف في السجن

ال يجوز احتجازك في غرف غير صحية، بل يفترض أن تتوفر في الغرفة تهوية جيدة ، أما في حالة تعذر ذلك 
من حقك املطالبة بتغيير الغرفة إذا مضى على مكوثك فيها ثالثة شهور وفي هذه األثناء يجب أن تزود الغرفة 

بأجهزة تهوية مناسبة.

• فسحة اخلروج إلى الباحة )الفورة(
• فسحة اخلروج "الفورة" هي عبارة عن ساعة ونصف في الصباح ومثلها في ساعات ما بعد الظهر وهذا ما مت 

العمل عليه وفقا للعرف السائد في السجون منذ سنوات طويلة.

• هذا احلق ينطبق على كل األسيرات ما عدا اللواتي يعشن في العزل، حيث هناك أحكام خاصة حلقوق األسيرة 
املتواجدة في أقسام العزل.

• احلق في الفورة هو حق إختياري مبعنى ال ميكن ألحد إجبارك على اخلروج إذا لم تكوني ترغبني ولست بحاجة 
إلى إبداء السبب، حينها تبقني في غرفتك املغلقة.

• من حقك كأسيرة إصطحاب سجادة صالة إلى الباحة وتأدية الصالة.
• من حقك ممارسة النشاطات الرياضية (حق إختياري) خالل فترة الفسحة/الفورة اليومية إذا كنت ترغبني.

التفتيش املسوح به وفقاً للوائح مصلحة السجون أثناء الفورة هو التفتيش اجلسدي العادي ما لم يكن هناك شك 
من حق  أن  السجون  لوائح مصلحة  تقول  مغنومتري،  بواسطة جهاز  و فحص   / أو  اجلسم  في  ما  بإخفاء شىء 
موظفي السجن أصحاب اإلختصاص تفتيش غرف األسيرات أثناء فترة اخلروج للساحة. يجدر القول هنا أن عملية 

التفتيش يجب أن حتترم املعايير التي سنتحدث عنها عند تناولنا ملوضوع التفتيش.
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• " الفورة" تكون ألهداف عدة منها الترويح عن نفس األسيرة والتفاعل االجتماعي مع بقية األسيرات 
النقي، ولذلك إذا كنت  الهواء  وأيضا ألسباب صحية منها مثال التعرض ألشعة الشمس واستنشاق 
تعانني من أمراض جلدية معينة يساعد التعرض للشمس أو التواجد في الهواء النقي أو كالهما - في 
التوجه لطبيب السجن واحلصول منه على توصية وعرضها على مدير  شفائك، حينها من حقك 

السجن وبعد موافقته، من املمكن السماح لك البقاء في الساحة لوحدك طوال النهار.

• أماكن االحتجاز: في القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
1.  حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم ال يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجينة واحدة 
ليال. فإذا حدث ألسباب استثنائية، كاالكتظاظ املؤقت، أن اضطرت اإلدارة املركزية للسجون إلى اخلروج 

عن هذه القاعدة، يتفادى وضع سجينتني اثنتني في زنزانة أو غرفة فردية. 

2.  وحيثما تستخدم املهاجع، يجب أن يشغلها مسجونات يعتني باختيارهن من حيث قدرتهن على التعاشر في 
هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤالء ليال حتت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة املؤسسة. 

3. توفر جلميع الغرف املعدة الستخدام املسجونات، وال سيما حجرات النوم ليال، جميع املتطلبات الصحية، مع 
احلرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء واملساحة الدنيا املخصصة لكل سجينة 

واإلضاءة والتدفئة والتهوية. 

4. في أي مكان يكون على السجينات فيه أن يعشن أو يعملن: 
( أ ) يجب أن تكون النوافذ من االتساع بحيث متكن السجينات من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، 

وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية، 
(ب) يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهن. 

5. يجب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كل سجينة من تلبية احتياجاتها الطبيعية في حني ضرورتها 
وبصورة نظيفة والئقة. 

6. يجب أن تتوفر منشآت االستحمام واالغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجني ومفروضا عليه أن 
يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل واملوقع 

اجلغرافي للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة في األسبوع في مناخ معتدل. 
7. يجب أن تكون جميع األماكن التي تتردد عليها السجينات بانتظام في املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة 

في كل حني.
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 نقل األسيرة من سجن آلخر

في حال نقلك من سجن آلخر يجب على السلطة احلاجزة (إدارة السجن) إبالغك بذلك في مساء اليوم الذي يسبق 
نقلك فيه إال في حال وجود أسباب أمنية حتتم عدم تبليغك وفي هذه احلال من حقك إبالغ محاميك/تك أو 
الذي من  املوضوع  السجون. وطلب متابعة  إدارة  األمر من  إستيضاح  الصليب أوكالهما بذلك وطلب  مندوب/ة 
أو متواتر، حيث يستطيع احملامي  إذا ما كان هذا األجراء ممنهج ودوري  للمحكمة  أن يتم رفع شكوى  املمكن 
القاضي  األمر  باحترام  املعني  السجن  إدارة  بإجبار  ومطالبتها  السجن  منطقة  في  املركزية  احملكمة  إلى  التوجه 

بتبليغ األسيرة وفقاً ملقتضيات القانون. 

• اإلحتفاظ باألغراض الشخصية 
من حقك اإلحتفاظ بأغراضك الشخصية ما عدا النقود التي يجب تدوينها وحفظها باألمانات وتبقى إلى حلظة 
حتررِك. وفي حالة عدم احترام إدارة السجن لذلك من املفترض على األسيرة تبليغ احملامي الذي من واجبه اتخاذ 
االجراءات الالزمة مع اجلهات املختصة التي يكفي في بعض األحيان مراسلة إدارة السجن و مطالبتها بإعادة أغراضك 
الشخصية، وإذا لم تستجب حينها من املمكن التوجه للمحكمة املركزية التي يقع السجن في نطاق إختصاصها 

اإلقليمي –املكاني.

من حقك كأسيرة املطالبة بإجراء فحص طبي عند وصولك إلى السجن منقولة من مكان آخر واملطالبة باحلقوق 
والرعاية على ضوء التشخيص الطبي وفي حالة مخالفة اإلدارة لهذا اإلجراء على األسيرة اتخاذ الالزم من خطوات 
السجن وفي حالة  الصحي داخل  بامللف  املكلف  السجن والضابط  " ملدير  قانونية من خالل رفع كتاب" مراسلة 
املسؤول عن مديرية  الضابط  السجون مبراسلة  اقتناعك برده لك احلق مبوجب لوائح مصلحة  أو عدم  جتاهله 
الصحة في مصلحة السجون الكائنة في سجن الرملة وإذا لم يتغير احلال ميكنك التوجه إلى احملكمة املركزية 

التي يقع السجن في دائرة إختصاصها املكانية.

• مستحقاتك العينية حال وصولك إلى السجن 

 قبل البدء باحلديث عن املستحقات العينية لكل أسيرة عند وصولها إلى السجن يجدر بنا التنويه أنه مبوجب 
القوانني الدولية واإلسرائيلية على السواء تعتبر إدارة السجن هي اجلهة األولى املكلفة بكل ما حتتاجني إليه من 

أغراض ومستلزمات، غير أنه ال يكفي اإلعتراف باحلق بل يجب متكني األسيرة من ممارسة احلق.

  ذلك أن احترام الكرامة اإلنسانية يستدعي بالضرورة تأمني ظروف عيش الئقة بالكرامة اإلنسانية وهذا لن يكون 
إال بتوفير اإلدارة ملستلزمات صحية وغذائية وغيرها.
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 مبوجب لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية من واجب إدارة السجن ومن حق األسيرة عند وصولها للسجن بصرف 
النظر عن جهة قدومها التزود مبا يلي :

• مالبس السجن ومواد الغسول:
 املالبس جتدد مرة في السنة، ومواد الغسول تعطى ملرة واحدة إال في حالة تعذر على األسيرة تأمينها على 

نفقتها اخلاصة.

• وفقاً للوائح مصلحة السجون يسمح لألسيرة إرتداء مالبس مدنية عند تواجدها في القسم أما عند مغادرة 
القسم من حق اإلدارة مطالبتها بارتداء مالبس اإلدارة.

• أدوات ومواد تنظيف بالكمية املطلوبة والكافية من أجل احملافظة على نظافة احُلَجر أو القسم.
• من واجب اإلدارة أيضا تأمني الفوط الصحية.

• من واجب اإلدارة أن تؤمن إحتياجات األم املرضعة ووليدها سواء كانت صحية أو غذائية.
• مصباح مكتبي للقراءة وطاولة صغيرة لكل املشتركني بالغرفة.
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الزيارات داخل أسوار السجن

• الزيارات املتبادلة بني األسيرات في األقسام املختلفة داخل أسوار االحتجاز
في حالة إذا ما كان السجن حيث حتتجزين كأسيرة "أمنية " مكون من عدة أقسام مخصصة لألسيرات معتقالت 
القيام بزيارة األسيرات األخريات في األقسام األخرى بناًء على طلب خطي يفحص من قبل ضابط  من حقك 

األمن في السجن.

يحق لألسيرة زيارة أقاربها من الدرجة األولى احملتجزون في سجون أخرى من خالل تقدمي طلب خاص وفي حالة 
ر فض الطلب يحق لها رفع التماس. (انظري  امللحق منوذج التماس االسيرة). 

• الزيارات الداخلية بني الغرف في نفس القسم 
مبوجب اللوائح الداخلية ملصلحة السجون يحق لألسيرة زيارة بقية األسيرات في غرفهن ملدة ساعتني في اليوم، 
وتكون الزيارة داخل الغرف واألبواب مغلقة،  وهذه الزيارات تكون مبوافقة مدير السجن، وتقدم الطلبات (التوضح 
اللوائح إن كان الطلب كتابي أم يكتفى به شفوياً)،  من قبل ممثلة األسيرات في القسم. وخالل األعياد من 

املمكن الطلب من مدير السجن متديد فترة الزيارة.

• انتقال السجناء بحسب القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
(1) حني ينقل السجني إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه ألنظار اجلمهور إال بأدنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ 

تدابير حلمايته من شتائم اجلمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها. 

(2) يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء 
جسدي�ا ال ضرورة له. 

(3) يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة اإلدارة، وأن تسود املساواة بينهم جميع�ا. 
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 التفتيش 

    يندرج التفتيش ضمن املقتضيات األمنية غير أن هذا ال يسقط مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية وإن حدث يحق 
لألسيرة التوجه للقضاء، هناك أنواع من التفتيش:

التفتيش  أيضا وعكسه  التفتيش اخلارجي  العادي على اجلسد ويسمى  التفتيش  التفتيش اجلسدي: منه   •
العاري.

العاري في لوائح مصلحة السجون في حالة وجود شك بأنِك  السماح بالتفتيش  التفتيش العاري: يرتبط   •
تخبئني شيئاً في جسدك وال يجوز إجراء تفتيش عاري إال بأمر من مدير السجن وفي حال غيابه يجوز أن 

يكون بأمر من ضابط ذو درجة عالية.

من حقك رفض السماح للضابطة بالقيام بالتفتيش العاري وال تستطيع إستخدام "قوة معقولة " لتفتيشك ما لم 
حتصل على موافقة خطية من ضابط مصلحة السجون وبعد أن يكون هذا األخير استمع إلى اقوالِك قبل إعطاء 

إذن بالسماح للضابطة بتفتيشك تفتيشاً عارياً. 

التفتيش العاري لعدد كبير من السجناء/ السجينات على مستوى القسم يستدِع تنفيذه قرار من مدير اللواء وأي 
كان نوع التفتيش اجلسدي يجب أن يكون من طرف سجانة أو موظفة تابعة ملصلحة السجون و مينع منعاً قاطعا 

على السجانني الرجال القيام بتفتيش جسدي لألسيرات.

ف���إذا م���ا تعرضت لتفتي���ش مهني ويخرق م���ا حددته لوائح مصلحة الس���جون من حقك أن تس���جلي الواقعة بكل 
تفاصيلها وفق منهجية؛ " ماذا، كيف، من، أين، متى " ، وتتقدمني بشكوى في هذا اخلصوص لضابط األمن ومدير 
الس���جن أو للجهة التي يخضع لها من قام بالتفتيش املهني " قوة النحش���ون" على س���بيل املثال، أو الذي يخرق لوائح 

مصلحة السجون.

• تفتيش اللوازم واملكان

يجوز إلدارة السجن القيام بتفتيش لوازم وأماكن احتجاز األسيرات بداوٍع أمنية، وفي هذه احلال ال يجوز أن يكون 
الهدف إهانة األسيرة بأي طريقة كانت، وأن ال يكون الغرض منه االنتقام من األسيرة أو األسيرات واستخدامه 
بشكل ممنهج كعقاب جماعي وفقا ملبدأ اإلنسانية و مبدأ التناسبية بني الغرض األمني وبني الضرر الواقع. هذا 
يعني فيما يعنيه حترمي اإلتالف والعبث أو إهانة لوازم األسيرة ومقتنياتها الشخصية أياً كانت صوراً أو كتباً أو 

رسائل أو لوازم معيشية.

وغير ذلك، ومبوجب قانون مصلحة السجون يحق لِك مخاطبة اجلهة املختصة ووتقدمي شكوى ضدها. إن رفع 
شكوى على إدارة سجنك ورفعها إلدارة مصلحة السجون مبخاطبة "املستشار القانوني"، الكائنة في سجن الرملة 
هو حق لِك وكذلك ميكنك إبالغ محاميتك أو محامية املؤسسة احلقوقية التي تزورك بتفاصيل ذلك مع ذكر 

التاريخ واليوم والسبب وغيرها وتطالبينها بالقيام في اخلطوات العملية في هذا الصدد.
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 احلق في التصوير والصورة الفوتغرافية 

وفقاً ألمر مصلحة السجون رقم 01/36/04 " تصوير السجناء بني جدران السجون " باإلمكان السماح لِك بتصوير 
الفيديو/ ستيلس (بوالرويد) وإرسال الصور إلى عائلتِك. وكذلك يحق لألسيرة أن تتصور بالفيديو مرة في السنة 

ملدة ثالثة دقائق.

من املمكن الطلب إلى مدير السجن "بالعودة إلى األمر املذكور أعاله " و مطالبته بالسماح لِك مبزاولة حقك في 
التصوير. وإن رُفض طلبك، لك احلق مبعرفة األسباب، دون أن يسقط حقك برفع شكوى للمستشار القانوني في 

مصلحة السجون الكائنة في الرملة. أو مباشرة رفع إلتماس للمحكمة املركزية في منطقة السجن.

هذا ويحق لألسيرة بتلقي تسجيل فيديو مرة واحدة في السنة، إذا كانت مواطنة لدولة أجنبية، مبعنى أنها ال 
حتمل هوية فلسطينية وبالتالي ال تتلقى زيارات عائلية .

غير أنه ونظراً خلطة االنفصال األحادي اجلانب التي قامت بها قوات االحتالل من قطاع غزة عام 2005 ومنعه 
من متكني العائالت من معاودة أبنائها وبناتها األسيرات في سجون االحتالل وخارج األراضي احملتلة عام 1967، 

يجعل من هذا احلق قاباًل للنفاذ على األسرى واألسيرات من قطاع غزة احملتل.

 كيف يتم ممارسة هذا احلق :

يتم نقل الشريط املسجل من قبل مندوب اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي الذي يقوم بتسليمه إلدارة السجن 
عندها يقوم ضابط املخابرات العامل في السجن بفحص التسجيل قبل عرضه على األسيرة صاحبة الشأن للتأكد 

من عدم احتوائه على رسائل محظورة وإال يعاد إلى مندوب الصليب األحمر.

من الطبيعي أن تطالب األسيرة في هذه احلالة مبشاهدة الفيلم على انفراد ولكن هذا يكون بعد تقدمي طلب بهذا 
اخلصوص. مدير السجن هو الذي يحدد مكان العرض و ينفذ العرض خارج القسم وحتدد لوائح مصلحة السجون 

مدة العرض بحيث ال يتجاوز مدة 10 دقائق وفي نهاية العرض يتم إيداع التسجيل في أمانات األسيرة.

وجبات الطعام 
ووفقا للوائح مصلحة السجون ال يجوز إلدارة السجن أن متنع الطعام كإجراء عقابي.

الطعام حق أساسي لك وهو واجب على إدارة السجن أن تقدم لك الطعام الكافي الذي حتتاجني، فمن حق كل 
أسيرة احلصول على ثالث وجبات طعام يوميا في مواعيد منتظمة.

املعترف بها لألسيرات وسلوكهن في  للحقوق  الكانتني" وفقاً  لِك احلق في شراء األطعمة من"  باإلضافة لذلك، 
السجن " كما جاء في لوائح مصلحة السجون ".

من املفيد القول هنا أن لوائح مصلحة السجون لم تأِت على ذكر نوعية الطعام املقدم من طرفها وهذا مخالف 
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للمعايير الدولية كما جاءت مثال في القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء التي وضحت بأن على إدارة السجن 
" أن توفر الطعام لكل سجني في الساعات املعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته 
املادة (20) توفر لكل سجني  الثانية من  الفقرة  ". واضافة في  النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي  وقواه، جيدة 

إمكانية احلصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج أليه .

التجربة تقول أن وجبات الطعام املقدمة من إدارة السجن في معظم األوقات تكون غير صاحلة لألكل تعد وتقدم 
بطريق���ة تس���تدعي إعادة حتضيره���ا. وهذا مخالف لتعليمات لوائح مصلحة الس���جون وليس م���ن املفروض فيك 
كأس���يرة التعويل على مقتنيات الكانتني لتحس���ني نوعية الطعام املقدم من اإلدارة، بل األجدى هو النضال بكل 

السبل املتاحة إلجبار إدارة السجن على اإللتزام بواجباتها كما بينتها لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية.

• احلق في اإلقتناء من الكانتني 
من حق األسيرة شراء مواد غذائية تكميلية من "الكانتني" وبحسب نظام مصلحة السجون تنظم عملية الشراء من 

الكانتني على النحو التالي:

- يسمح لكل أسيرة مبشتريات شهرية :3 كغم حلمة حمراء، دجاج، سمك. و3كغم فواكه و خضروات، 1 
كغم من النب (القهوة) ، 200 غرام من األعشاب "مرامية" . ومن صالحيات قائد اللواء السجن برفع كمية 

املشتريات لتصل إلى 4 كغم بدل 3 في فترة األعياد كعيد األضحى وعيد الفطر.

- إذا لم تتلقي وجبة الطعام في وقتها لسبب مبرر ومقنع، فهذا ال يسقط حقك فيها بل ووفقاً للوائح من حقك 
تلقيها (كاملة) في وقت الوجبة التالية ما لم تكن غير صاحلة لألكل .

هذا الدليل ليس من صالحيته أن يقول لك كيف تتصرفني مع الكانتني مبعنى هو يتجنب اخلوض في النقاش 
حول األبعاد األخالقية والسياسية لعملية التبضع من الكانتني، فهذا نتركه لك لتقديره و التعامل معه.

بالعودة للوائح مصلحة السجون، إذا ما كنت بحاجة لغرض ما غير متوفر في الكانتني وهو من اإلحتياجات 
احليوية حلياتك كاألقالم، الدفاتر، الورق، الكتب على سبيل املثال، ميكنك سواء بشكل فردي أو جماعي عن 
طريق ممثلة املعتقل أو القسم تقدمي الئحة باملشتريات التي تطالبني بأن تتوفر في مقصف السجن " الكانتني ".

ميكن إتباع عدة طرق في الوقت نفسه لتحقيق ذلك منها ؛
• ميكنك توجيه رسالة مطالبة ملدير السجن باملوضوع تبني حيوية وأهمية املواد بالنسبة لك .

• إطالع مندوب/ة الصليب األحمر على األمر والطلب منها التدخل رسميا لدى إدارة السجن وإضافة هذه املواد 
لقائمة مبيعات الكانتني.

بينهما. الدورية  اجللسات  في  واإلدارة  املعتقل  ممثلة  بني  التحاور  جلسات  خالل  من  ل��إلدارة  الطلب  رفع   •
• في حالة عدم التوصل إلى النتيجة املطلوبة ميكنك رفع دعوى بأسمك أو بأسم من تتفق معك للمحكمة املركزية 
"في املنطقة التي يتواجد فيها السجن" ضد مدير السجن وضد مدير مصلحة السجون. وبالطبع كما قلنا سابقا، 
يجب أن تكون الدعوى واضحة املوضوع واألطراف ودائما ميكن إستشارة احملامية سواء في كتابة الدعوى أو رفعها. 
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 • اإلضراب عن الطعام

في حال قررت اإلضراب عن الطعام ، فعليك أن تعلمي ما يلي :
تعتبر مصلحة السجون أن اإلمتناع عن تناول الطعام ألكثر من ثالث مرات خالل اليوم أو اكتفاء األسيرة بشرب 
املياه فقط ، يعد إضراباً عن الطعام. وعند إضراب أسيرتني أو أكثر عن الطعام بنفس الزنزانة أو القسم بهدف 

حتصيل مطلب مشترك فإن هذا يعتبر اضراباً جماعيا، و ينظر إليه كمس في النظام الداخلي للسجن.

عند اضرابك عن الطعام و بعد امتناعك عن تناول وجبتني في النهار، على مدير السجن إستفسار األمر وأسباب 
االضراب وإعالم اجلهات املعنية وفقا لنوع االضراب - جماعي أو فردي، قبل أي ردة فعل من قبل إدارة السجن.

وفقاً للوائح مصلحة السجون في حالة إضراب األسرى/ات عن الطعام يجوز إلدارة السجن القيام مبا يلي:

-إيقاف الكانتني على الفور.

- فصل املضربات عن الطعام عن باقي األسيرات في حالة اإلضراب الفردي أو اجلماعي.

و فقط بعد مرور 24 ساعة من االضراب تستطيع إدارة السجن القيام مبا يلي:

1 - حتديد مدة اخلروج اليومي لساعة واحدة في اليوم.

2 - منع توزيع اجلرائد أو سماع الراديو أو التسجيالت.

3 - إلغاء الزيارات املقرره في ذلك اليوم.

4 -  عدم إرسال أو تسليم مكاتيب في ذلك اليوم.

5 -  مصادرة التلفزيون واألجهزة من األسيرات وحفظها في املخزن. 

وبعد مرور 48 ساعة من قرار االضراب عن الطعام تستطيع إدارة السجن القيام مبا يلي:

-1 إخراج كل األطعمة املوجودة في خزانة األسيرة الشخصية ما عدا السجائر حيث يتم حتديد 4 سجائر 
لليوم.

-2 تعريض األسيرة جللسة تأديبية.

-3 يتم إخراج كل احلاجيات املشتراة من"الكانتني" وحفظها لكل أسيرة على حدة في مخزن السجن بشكل 
يضمن احلفاظ عليها.

-4 املنع من الزيارة وطلبات زيارة الصليب األحمر يتم تنسيقها مع الضابط املكلف. 
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 العالج الطبي 

- احترام الكرامة اإلنسانية لألسيرة يعني احترام جسدها والعناية به من خالل اإلمتناع عن تعريضها للتعذيب 
واأللم و تقدمي العالج الطبي الالزم عند تعرضها لألمراض أو اآلالم الطبيعية.

- تتحمل مصلحة السجون في كل الظروف مسؤولية سالمتك الصحية والنفسية، وعلى ذلك جاء في لوائحها أن 
لكل " سجني " احلق في إجراء فحص طبي مرة في السنة لدى طبيب السجن. املقصود هنا هو الفحص الطبي 

الذي تطلبه األسيرة في األحوال العادية وليس عند اشتكائها من ألم ما أو مرض "ال قدر الله".
   وجاء في هذه اللوائح بضرورة أن تتوفر في السجون املركزية الكبيرة واملتوسطة عيادة عامة وعيادة طب 
اسنان وغرفة إلستقبال املرضى. هذا يعني ضرورة أن يتواجد في السجن طبيب عام وطبيب أسنان وممرض 

ومساعد/ة ممرض ومسؤول عيادة.
-  في حال شعورك بألم أو شعورك مبرض يجب عرضك على طبيب السجن دون تأخير وليس من وظيفة السجان 

تقدير كونك مريضة أم ال إمنا عليه/ها عرضك على الفور على طبيب/ة السجن.
- في حال شعورك بانك لم تتلِق العالج الالزم تستطيعني التقدم بشكوى خطية عن عدم تلقيك العالج خالل 

72 ساعة.
- في حال تعرضك للمرض يجب ان يكشف عليك طبيب/ة السجن، وحتى يتم هذا من املمكن عزلك عن بقية األسيرات.
- عند كشف الطبيب/ة عليك عليه/ها ان يرفق مبلفك الطبي كل املواد التي تشير ملرضك مع تسجيل وضعك الصحي .

- في حال كانت حالتك الصحية توجب نقلك للمستشفى يجب نقلك ملستشفى إلى أن تتعافني.
- من حقك تلقي العالج املناسب من قبل طبيب األسنان في السجن فيما يتعلق باألسنان ما عدا موضوع تركيب 

"جسر " لتقومي األسنان. 

• من حق األسيرة اإلطالع على ملفها الطبي متى شاءت ويكون ذلك إما أثناء معاودة الطبيب في عيادة السجن أو 
من خالل الطلب من ممثلة املعتقل بهذا اخلصوص.

• أما إذا كانت األسيرة في مشفى خارج السجن فبإمكانها طلب ذلك من الطبيب الذي يشرف على حالتها الصحية.

• في حالة الرفض ميكنك رفع شكوى للضابط املكلف بالدائرة الصحية حيث حتتجزين أو حيث أجريت أو جترى 
لك الفحصوات الطبية أو غيرها من العالج الطبي.

• حقك في املطالبة بفحص من قبل طبيب من خارج السجن

• من حق األسيرة وأهلها أو محاميتها التوجه بطلب إلدارة السجن بهدف السماح للطبيب/ة  بزيارة  األسيرة  في 
سجنها و تقدمي توصياته الصحية إلدارة السجن.

• يقدم طلب بهذا اخلصوص سواء من األسيرة أو من اجلهة التي تقدمت بالطلب إلى مدير السجن، الذي يقوم 
بدوره برفع الطلب إلى " قسم األسير" و"هي دائرة تابعة ملصلحة السجون " مع ذكر التفاصيل حول األسيرة 

والطبيب املدعو للزيارة.
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• ثم يقوم" ضابط األسرى اللوائي " بأخذ موافقة املخابرات عن طريق الهاتف، ومن املفترض خالل 24 أن يتم 
احلصول على جواب. إذا مضى 48 ساعة ولم يحصل الضابط على جواب، على مدير السجن إعتبار الطلب 

مقبول وعليه حينها إبالغ األسيرة.
الغربية  الضفة  و"الطبيبات" من  األطباء  بأسماء  قائمة  األخيرة  تنشر  السجون  لوائح مصلحة  إذن مبوجب   •
املعالج النفسي والعقلي، و  العام واإلختصاصي  املسموح دخولهم إلى السجن. املقصود بالطبيب هنا، الطبيب 
نفقتك  يحق لك طلب كشفك على طبيب أو طبيبة من خارج السجن ولكن يكون هذا على حسابك – 

الشخصية أو على نفقة أهلك ودخولها مشروطاً مبوافقة األجهزة األمنية "مخابرات السجن".
غير أن رأي الطبيب اخلارجي غير ملزم ملصلحة السجون وإن كان من واجب إدارة السجن أن تستمع لتوصياته 

ومحاولة األخذ بها.

• دخول إستشاري نفسي

كثير من األسيرات يشعرن جراء االعتقال والتجربة القاسية للسجن باحلاجة للحديث مع معالج/ استشاري نفسي 
جدير بالثقة التي ال بد منها للبوح والتفريغ، في هذه احلالة ميكنك الطلب من محاميتك أو محامية املؤسسة التي 
تزورك بالتقدم بطلب يسمح بدخول املعالج النفسي. مع اإلشارة إلى أن من متت املوافقة عليهم من أطباء ومعاجلني 

نفسيني ميكنهم الدخول ملرة واحدة في الشهر.
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 التعليم وإدخال املواد التعليمية والثقافية

    بحس���ب تعليمات مصلحة الس���جون الواردة في األمر 40/94/20 املادة 3 (ج) (1) ، " من حق س���كان املناطق 
محكومني موقوفني جنائني أو أمنني، معتقلني إداريني مزاولة التعليم داخل السجن ما لم يكن هناك مانع أمني أو 
تأديبي". على هذا من حق األس���يرة واألسيرات القيام بانش���طة تعليمية داخل غرفهن أفراداً وجماعات. ومن حق 

األسيرة أن تقوم بتعليم بقية األسيرات ولكن تشترط لوائح مصلحة السجون ما يلي : 

- أن يكتب اسم األسيرة على املواد التعليمية التي تستخدمها.

- بخصوص األسيرة التي تدير الصفوف التعليمية ملمارسة مهامها يتطلب موافقة ضابط املخابرات ومدير السجن.

- االمتناع عن التحريض وإال تصادر املواد التعليمية ووقف النشاط التعليمي للمجموعة .

- لم حتدد اللوائح املقصود من التحريض وبالتالي إذا ما عدنا للمعايير الدولية جند انها تؤكد على حق األسيرات 
الوطنية  الثقافة  حتترم  التي  اإلنسانية  بالكرامة  اإلحساس  وتعزز  الشخصية  تنمي  تعليمية  دروس  تلقي  على 

والدينية واآلراء السياسية لألسيرة. 

• احلق في التعليم
  يعتبر احلق في التعليم حقاً أساسيا من حقوق اإلنسان كما جاء في املادة 26 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
1948 وال يسقط نتيجة االعتقال . فاتقافية جنيف الرابعة املؤرخة في (أب 1949) وفي القسم الرابع منها قواعد 
معاملة املعتقلني في املادة 94 منها أكدت على "وجوب تشجيع الدولة احلاجزة لألنشطة الذهنية و التعليمية و 
الترفيهية والرياضية للمعتقلني ....، وتتخذ جميع التدابير املمكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على األخص 
التسهيالت  الدولة احلاجزة للمعتقلني جميع  الثانية" ومتنح  الفقرة  املادة في  املناسبة لذلك . وتضيف  األماكن 
املمكنة ملواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة. ُويكفل تعليم األطفال والشباب، ويجوز لهم االنتظام باملدارس 

،سواء داخل أماكن االعتقال أوخارجها.

• التعليم الثانوي
فإنك   48 (وإن كنِت من فلسطيني  "التوجيهي"  الثانوي  التعليم  إنهاء  التقدم المتحانات  تستطيعني كأسيرة 

تستطيعني طلب التقدم المتحانات البجروت ). ويشترط للتقدم لهذا االمتحان ما يلي:

- أن تكوني أسيرة محكومة وليست" رهن للتوقيف".

- عدم تعرضك لقرار منع أمني يطال احلق في التعليم.

- عدم وجود معلومات تفيد بإنك أُعتقلِت بغرض إجراء االمتحانات داخل السجن أو أنِك كنت مرتبطة بعملية 
تزوير لالمتحانات سابقاً.
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لك���ن م���ن غير املمكن التقدم لالمتحان ف���ي املواد التالية : فيزياء، بيولوجيا وكيمي���اء وأي موضوع آخر ترى في 
دراسته مصلحة السجون خطورة أمنية.

يتم تبلغيك بامكانية التقدم لالمتحانات بعد إعالم مصلحة السجون مبواعيد االمتحانات عندها عليك التسجيل 
لدى الضابط املسؤول عبر استمارة خاصة ، وبعد الفحص األمني يتم تسليمك قراراً باملوافقة أو الرفض على التقدم 

لالمتحانات التي جترى داخل السجون.  

• التعليم اجلامعي 
تستطيعني التسجيل إلمتام دراستك اجلامعية في اجلامعة اإلسرائيلية املفتوحة فقط ضمن الشروط املفروضة من 
قبل مصلحة السجون، مبحافظتك على سلوك جيد، لكن تستطيعني التسجيل فقط للمواد املسموح بها من قبل 

مصلحة السجون.

-التسجيل للجامعة واملواد املختلفة أو الدفع للمواد التي تسجلت لها يتم عبر مصلحة السجون فقط، وفي حال قمت 
بالتسجيل ملادة أو دراسة عبر السلطة الفلسطينية أو األهل فإن مصلحة السجون اإلسرائيلية تعتبرها الغية.

مصلحة  وليس حلساب  اخلاص  يرجع حلسابك  املادة  لهذه  دفعته  الذي  املال  فإن  معينه  ملادة  الغاؤك  حال  -في 
املفروض أن  التي من  املفتوحة  البنكية موجودة عند اجلامعة  السجون، لذا عليك االهتمام بان تكون تفاصيلك 

ترفق في استمارة التسجيل.

-ادخال الكتب يتم عبر مصلحة السجون من قبل اجلامعة املفتوحة، باإلضافة المكانية إدخال كتب تعليمية عن 
طريق االهل.

- تخاطبك مع اجلامعة في الشؤون التعليمية املختلفة واإلستفسارات املختلفة يتم بواسطة الرسائل املكتوبة. 

• إدخال املواد الثقافية و التعليمية 
من  األسيرات  تزويد  على  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  ومندوبيه  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  درجت 
هنا  يفوتنا  ال  لذا  التعليم.  في  بحقهن  لضمان متتعهن  الضرورية  واألكادميية  الثقافية  بالكتب  الفلسطينيني 
التذكير بضرورة مراجعة األسيرة ملندوبة الصليب األحمر في كل زيارة عن دورها في إدخال الكتب وتسهيل 
إدخال الكتب املرسلة من أي طرف خارج السجن . فبموجب لوائح مصلحة السجون احملددة بالتفصيل في قواعد 

األمر 00/50/04 يسمح" للسجناء" بالتزود بالكتب والصحف.

اجلرائد : تقسم إدارة السجون الصحف املسموح دخولها ملا تسميهم" بالسجناء األمنيني" إلى نوعني :

األول الصحف املطبوعة في" إسرائيل" والثاني وهي الصحف الصادرة في اخلارج.

قيما يتعلق بالنوع األول (الصحف املطبوعة في إسرائيل) يسمح بإدخالها للمشتركني فقط وفق قائمة مقرة 
مسبقا . و درجت العادة على سماح إدارة السجن بدخول "صحيفة القدس املقدسية" التي دائما تصل متأخرة من 
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أسبوع إلى أسبوعني. ولكن هذا مخالف لنص األمر السابق ومن حقك كأسيرة سواء باسمك الشخصي أو بإسم 
مجموع األسيرات التوجه والتقدم بالتماس أنظري النموذج املبني في امللحق) واملطالبة باحترام اإلدارة للوائحها التي 
تقر بحقك في مطالعة الصحف واملجالت الثقافية والترفيهية. أما اجلرائد التي تصدر في اخلارج يتم ادخالها بعد 

موافقة مدير السجن.

أما تلك الصادرة في اخلارج فيسمح بدخولها إلى السجن فقط بعد فحصها من قبل " مدير السجن " وإقرارها بعد 
الفحص األمني اإلستخباري.  

• الكتب، املجالت الدراسات البحثية والعاب تسلية اجتماعية 
تستطيعني اقتناء الكتب واملجالت واجلرائد والعاب للتسلية بعد موافقة إدارة السجن عليها على حسابك اخلاص 
شريطة ان تكون غير ممنوعة ضمن قائمة مصلحة السجون وأن ال تكون فيها خطورة امنية أو متس بالنظام 

الداخلي في السجن أو من جهة أخرى لها تأثير على حياة اإلنسان الطبيعية.

- يستطيع أهلك ايضا إدخال هذه األمور بكونها ضمن الشروط املذكورة اعاله.

حيث تستطيعني إدخال كتابني معك عند دخولك للسجن، أما األهل فيستطيعون إدخال كتابني ،

(2) كتاب دراسات ولعبة (1) تسلية واحدة خالل زيارة واحدة في كل شهر.

غالف الكتب يجب أن يكون رقيقا حتى يتم ادخالها.

كل الكتب يتم فحصها من قبل الضابط املختص قبل وصولها إليك.

كل ما مت املوافقة على ادخاله لك ، يتم تسجيل أسمك عليه وأسم الضابط الذي فحصه ، أي انك أنت من تتحمل 
مسؤولية هذا الكتاب وإدخاله للسجن.

ال تس���مح قوانني مصلحة الس���جون بإهداء كتابك اخلاص ألس���يرة أخرى إال بعد موافقة إدارة الس���جن فقط . أو 
تس���تطيعني أن تتبرعي بها ملكتبة الس���جن، وعند إنتقالك من سجن آلخر يتم نقل كتبك اخلاصة معك. والكتب 
التي لم يتم املوافقة على دخولها اليك حتفظ ضمن أغراضك الشخصية التي تأخذينها بعد خروجك من السجن.  
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االتصال مع العالم اخلارجي 

1. الرسائل

• الرسائل الشفوية 
من املمكن تبادل الرسائل الشفوية بني األهل واألسيرات عبر الصليب األحمر.

• الرسائل املكتوبة
من حقك كأسيرة تبادل الرسائل املكتوبة عن طريق الصليب األحمر أو وفقا لقوانني مصلحة السجون.

من حقك استالم رسائل دون حتديد الكم لكنها متر برقابة وفحص الضابط املختص.
تستطيعني ان ترسلي رسالتني و4 بطاقات معايدة في الشهر وأيضا بعد أن يفحصوا من قبل الضابط املختص. 

2. اتصال عبر الهاتف 
مع أنه ال يتم متكني " السجناء االمنيني " من إجراء اتصال هاتفي إال أنك تستطيعني التقدم بطلب من مدير السجن 
الدرجة  وفاة قريب عائلة من  انسانية خاصة مثل  اتصال هاتفي بظروف  إجراء  موافقته على  واحلصول على 

األولى، مرض خطير ألحد األقرباء من الدرجة األولى، زفاف قريب من الدرجة األولى.

أو بسب ظروف أخرى استثنائية عندها يجب أن يتم مبوافقة الضابط املسؤول.

بحيث يرد خالل 24 ساعة إال في حاالت استثنائية.

احملادثة تكون على حساب مصلحة السجون وليست على حسابك اخلاص على أن تتم ملدة ال تتخطى العشر دقائق 
وعلى مسمع سجان يجيد اللغة العربية ويفهمها جيداً.

• اتصال أسيرات من بلدان أخرى
إذا كنت حتملني جنسية بلد آخر وأهلك يقطنون في اخلارج تستطيعني تلقي مكاملة هاتفية مرة واحدة في العام 

من أفراد عائلتك – قرابة درجة أولى، بعد موافقة أجهزة األمن. 

3. الزيارات
يحق لك زيارة من قبل أفراد عائلتك من درجة القرابة األولى مرة كل أسبوعني.

مدة الزيارة 45 دقيقه وتشمل 3 بالغني على االكثر وأبنائك ، يستطيع مدير السجن متديد املدة لساعه ونصف 
والسماح لعدد اكبر من الزائرين. 



32

• طلب زيارة لظروف خاصة
-من املمكن التقدم بطلب زيارة في فترة إستقبال االعياد الدينية .

-يستطيع مدير سجن املوافقة على زيارة خاصة اضافية خالل الشهر إذا كان سلوك"األسيرة الئقاً" حسب تعبير 
مصلحة السجون.

- مدير السجن يستطيع أن يوافق على زيارة أسيرة دون حاجز شبك أو زجاج تبعا ألسباب خاصة يتم تسجيلها 
واملوافقة أو عدم املوافقة. مثل حالة وفاة قريب من الدرجة األولى ال سمح الله، أو مرض عضال لقريب معاذ الله 

أو زيارة زائر أو زائرة قادمة من املهجر.

• اصدارأمر منع زيارة 
من املمكن أن يصدر قرار منع زياره ، إذا كان هنالك تخوف له اساس ، كأن تقومني باستغالل الزيارة لنشاط ما 
ميس بأمن الدولة، على أن ال تتعدى املدة القصوى للمنع شهر، وفي حال التمديد ملدة أخرى يجب إعالمك خطيا 
قبل 10 أيام من إصدار األمر. هذا ومبوجب قوانني مصلحة السجون من املمكن أن يستمر التمديد ل 90 يوماً لكن 

أي متديد بعد ذلك مشروط مبوافقة وزير األمن الداخلي.

- من املمكن احلرمان من الزيارة ، كإجراء" تأديبي" أو عقاب لألسيرة . 

• أسيرة من دولة أخرى 
ان كنِت من سكان دولة أخرى من حقك أن تقوم عائلة بتبنيك وزيارتك خالل تواجدك في السجن.

يتوجب عليك تقدمي طلب خطي يتم فيه تعريف بالعائلة، ويبعث لضابط األمن املسؤول إلجراء الفحص األمني. 

• خالل الزيارة 

ان كنت ترغبني خالل الزيارة بإخراج مشروب أو حلويات لك أن تفعلي لكن هذا مشروط مبوافقة مدير السجن، 
وإجراء فحص أمني لألغراض.

• أمور من املمكن ادخالها خالل الزيارة 
املالبس: يستطيع اآلهل ادخالها مرة كل ثالثة شهور.

الكتب: مرة كل ثالثة شهور بعد أن يتم فحصها أمنيا واملوافقة على مضمونها أيضاً.
 يجب أن يكون الغالف غير سميك.

السجائر: يستطيع األهل إدخال 30 علبة سجائر ،تستلمينها من خالل "الكانتني" بعد فحصها.
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• إيقاف الزيارة
في حال قيام الزائرين بتصرفات غيرالئقة يستطيع مدير السجن وفقا حلدة وظروف احلدث األمر بوقف الزيارة 

لكل الزائرين في نفس اللحظة.

• الزيارة املفتوحة
نعم يحق لك كأسيرة "أمنية " باملطالبة بحقك في زيارة مفتوحة في ظروف معينة تبيح ملدير السجن املوافقة 
على طلبك على الرغم مما جاء في البند الفرعي من قانون مصلحة السجون العامة 00/42/04 . وتكون الزيارة 
بدون حاجز تسرى عليها قوانني وتعليمات الزيارة العادية (من خلف حاجز شفاف) من حيث املدة الزمنية وتلك 

املتعلقة باإلجراءات األمنية من تفتيش وغيره ، وتكون الزيارة بدون حاجز في احلاالت التالية:

أ) زيارة أحد االقارب من الدرجة األولى في أعقاب موت أحد االقارب من الدرجة األولى أو على خلفية اإلصابة 
مبرض عضال بشرط أن ال تكون قد مرت سنة على هذا احلدث.

ج) الزائر الذي هو مواطن من " قادم من بلد آخر"ويعتبر قريب من الدرجة األولى أو الثانية"للسجني"، حتى مرتني 
في السنة ، والقرابة من الدرجة الثانية الغراض هذا البند هي : العم والعمة وابن االخ أو االخت وابن العم أوبنت العم.

د) ألسباب خاصة أخرى يتم تسجيلها.

• زيارة رجل دين 
من حق األسيرة واألسيرات تلقي زيارات من رجل دين من نفس ديانة األسيرة ولكن يبقى األمر معلقاً مبوافقة 
ضابط األمن الذي قد يرفض طلبك املكتوب بهذا اخلصوص بحجة االشتباه بأن ذلك قد يسفر عن تبادل معلومات 

قد متس األمن العام سواء في السجن أو خارج أسواره.

ميكن التصدي لهذا احلرمان بنفس اإلجراءات املذكورة أعاله من خالل آليات التالية: 

- مراسلة مدير السجن.
- مراسلة املستشار القضائي في مصلحة السجون في الرملة.

- رفع دعوى قضائية ضد مدير السجن ومدير مصلحة السجون في احملكمة املركزية ذات اإلختصاص املكاني
وضمان متتع  املركزية  قراراحملكمة  بتقومي  ومطالبتها  العليا  العدل  محكمة  إلى  إلتماس  رفع  وأخيرا ميكن   -

األسيرة في حقها بتلقي زيارة رجل دين. 

• زيارة احملامي/ة
زيارة احملامي/ة تتم وفقا لطلب مقدم من احملامي/ة على أساس تقدمي االستشارة القانونية لك وفقاً لتوكيل من 

قبل أهلك أو توكيل منك .
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- في حالة زياراتك من قبل محامي/ة لم توكله ، على مصلحة السجون إدخال التوكيل إليك وفي حال توقيعك 
على التوكيل يسمح بدخوله/ها.

السجن بطلب تبليغ محامي/ة برغبتك برؤيته /ها لغرض إستشارة قانونية  التقدم بطلب إلدارة  - تستطيعني 
بحيث يقوم املوظف املسؤول عن التواصل مع احملامني باالتصال به أو توجيه دعوى لزيارة السجن.

- تت���م زي���ارة احملام���ي خالل أيام االحد حتى اخلميس ما بني الس���اعة 8:00 حتى 16:45، بع���د أن يقوم احملامي 
بترتيب املوعد مع املوظف املختص من إدارة السجن.

- لقاؤك مع محاميك أو محاميتك يكون في غرفة أعدت لهذا الهدف ويتم اللقاء على إنفراد بش���كل يضمن السرية 
في احلديث لكن حتت وقع نظر الس���جانة أو من مس���افة نظر تس���مح للس���جانة مبراقبة تصرفاتك دون أن يكون 

مبقدوره سماع ما يدور من حديث.

- في حال مت منع محاميك من زيارتك ألسباب وشكوك امنية أو اجراء مخالفة متس " بأمن الدولة "، فإن صالحية 
هذا املنع هي 14 يوم من يوم إصداره وبإمكانك تقدمي شكوى باملوضوع أو "إلتماس أسيرة ".

4. زيارات الصليب األحمر 
وفقا لالتفاقيات الدولية يحق لك مقابلة مندوبة الصليب سواء بناء على طلب املندوبة أو طلبك الشخصي من 

خالل مندوبة الصليب األحمر تستطيعني تقدمي شكاوي حول أوضاع وظروف تواجدك في السجن.
تول���ي اللجن���ة الدولية للصلي���ب األحمر حماية خاصة للنس���اء احملتجزات في الس���جون طبق���ا للقواعد واألحكام 
اخلاصة بش���أن معاملة النساء احملتجزات في السجون كما جاءت على ذكرها اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 

وبروتوكليها اإلضافيني لعام 1977 بشأن معاملة االشخاص احملرومني من حريتهم.
فمن واجب اللجنة الدولية ومن حقك كأسيرة أن تتأكدي من حسن أداء املندوبة التي تعاودك في السجن . 
وهذا يعني أن تطلعي على واجب املندوبة كما جاء في منشورات اللجنة الدولية التي تشير على حرص اللجنة 

على إيفاد مندوبات لزيارة األسيرات.
من واجب املندوبة االطالع والتأكد من حسن تطبيق القواعد اخلاصة التي تتصل:

بالنساء احلوامل أو املرضعات؛
أن يكون احتجاز النساء احملرومات من حريتهن في مناخ آمن والئق؛

توافر نساء بني العاملني مبكان االحتجاز؛
تخصيص أماكن منفصلة إلقامة النساء؛

املساواة في حق ممارسة األنشطة؛
توفير الرعاية الطبية أثناء احلمل وبعد الوالدة؛

كفالة النظافة العامة والرعاية الصحية؛
احلماية من التعرض لسوء املعاملة؛
السماح بالزيارات العائلية ... إلخ. 
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 دور مندوبة الصليب األحمرالدولي 

التعرض لدور  آليات دفاعها عن حقوقها وحتصيلها ال مفر من  عند احلديث عن حقوق األسيرة ومتكينها من 
الصليب األحمر الدولي، وذلك ألهداف عدة منها جتنب خلط مهمات الصليب وإمكانياته مع ما هو متوقع من بعض 
اجلهات مبا فيها األسيرات أنفسهن، نتيجة عدم الفهم الواضح لطبيعة مهمة مندوبة الصليب وحقيقة صالحياتها 

وطرق عملها.

فيها  الدولية مبا  اللجنة  التي تصدرها  والنشرات  الوثائق  مبينة في  األحمر  الصليب  مندوبة  دور  أن شرح  ومع 
املرجعيات القانونية مثل اتفاقيات جنيف األربعة والتي نحث األسيرات على مطالبة مندوبة الصليب على تزويدهن 
مبا ُيعرف بدور الصليب إال أننا سنقوم هنا بعرض سريع لهذا الدور على آمل أن نسهم بإرتقاء الوعي احلقوقي في 

أوساط األسيرات مبا يحقق هدف هذا الدليل.

السجون  في  واألسيرات  األسرى  بزيارة  املتعلق  الشق  في  الدولية  اللجنة  هدف  أن  التوضيح  يقتضي  البدء  في 
اإلسرائيلية هو حتسني ظروف عيشهم دون حتمل أعباء معيشتهم ومواصلة مطالبة إدارة مصلحة السجون بتحمل 

مسؤولياتها خاصة وأنها قادرة مادياً، وعليها فقط، يجب أن تعود تكاليف احتجاز األسيرات.

من املعلوم إيضا أن اللجنة الدولية تعمل وفق مبدأ السرية وبالتالي إن عدم تصريح املندوبة مبا قامت به ال يعني أن 
ما من جدوى من لقاءات املندوبني. فكثيراً ما يتم التدخل ملصلحة األسرى واألسيرات على مستويات عليا تتجاوز 
مع مصلحة  اللقاءات  احملتجزين من خالل  األوضاع وحتسني ظروف عيش  إصالح  مثال  تستهدف  السجن  مدير 

السجون أو وزارة الصحة أو وزارة األمن الداخلي دون أن يؤدي هذا التدخل بأي ضرر على األسيرة.

• زيارة أماكن االحتجاز

إن أح���د أه���داف اللجنة الدولية من خالل زيارتها ألماكن االحتج���از هو العمل على كفالة ظروف تولي اإلعتبار 
الواجب للكرامة اإلنس���انية في هذه األماكن. وهذا يعني أول ما يعني ،اإلنصات إلى مطالبك كأس���يرة مع مراعاة 
السياق اإلجتماعي والثقافي واحمللي فالتعرف على احلياة اليومية للسجناء هو إحدى أولويات اللجنة الدولية فبعد 
االلتقاء مبدير السجن تبدأ الزيارة بتفقد جميع مباني واملرافق املخصصة " للسجناء" ويستمع املندوبون من السلطات 
احلاجزة إلى شرح لنظام العمل اليومي في السجن بدءاً من كيفية إدارة املطبخ وتنظيف دورات املياه وانتهاًء بتهوية 
أماك���ن النوم وتخزين الطعام. كما من واجب مندوب���ة الصليب أيضا تفقد األماكن املخصصة للزيارات العائلية 
واألفنية املخصصة للتريض .....إلخ ومن املفترض أن تقوم مندوبة الصليب مبناقش���ة هذه املوضوعات مرة أخرى 
اثناء اللقاءات التي تعقد مع األسيرات على إنفراد و إضافة ملالحظات املندوبة نفسها تقيم أوضاع السجن واألسيرات. 

وعلى ضوء ذلك يتم أختيار أجنع الوسائل وأضمنها في آليات عمل اللجنة من اجلهات اإلسرائيلية املسؤولة.
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• إعادة الروابط األسرية: مهمة حيوية من مهمات اللجنة الدولية 
يعد احلفاظ على االتصال بني األس���يرة و أس���رتها عنصراً جوهريا في توفير ظروف احتجاز مقبولة. كجزء من 
واجباتها ومهماتها تعمل اللجنة الدولية من خالل زيارة املندوبة على إعادة هذا االتصال طالبة الس���ماح لألس���يرة 
املعنية على األقل بالتراسل مع أقاربها عن طريق الصليب األحمر (يقتصر مضمون الرسائل على األخبار الشخصية 

والعائلية)، ومتكينهن من احلفاظ على االتصال بأسرتها وتلقي زيارات عائلية طيلة فترة االحتجاز.

• دور اللجنة الدولية في مكافحة التعذيب داخل السجون 
من املفيد أن نعرض عليك هنا كيف تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل زيارة املندوبة في مكافحة 
التعذيب وسوء املعاملة داخل السجون، حتى يتسنى لك معرفة إمكانية مندوبة الصليب ومتابعة ما قامت به من 

أجلك.

من املهم أن تعلمي أن ما تدلني به من أقوال ملندوبة الصليب األحمر هو العنصر الرئيسي الذي تسنتد عليه املندوبة 
في مجال مكافحة التعذيب وسوء املعاملة وهذا يظهر مدى أهمية معرفتك وتوثيقك أنت ملجريات احلدث وطريقة 
عرضه بشكل جيد تسهل من توضيح احلقائق دون زيادة أو نقصان وهذا ال شك يستدعي غرز ثقافة حقوقية 

تعتمد على أرشفة األحداث في السجن من قبل األسيرة وممثالت األسيرات.

فاملندوبة بحاجة إلى معرفة التفاصيل منك كي تستطيع اجراء الالزم مع اجلهة صاحبة االختصاص بضمان 
حمايتك أيضا من اإلنتقام. هذا يعني فيما يعنيه أن عليك إعطاء تفاصيل االعتداء بذكر الساعة واملكان والظروف 
واملالبسات واألسباب واجلهة التي قامت باالعتداء و محاولة اعطاء صورة واضحة االسم أو الرقم أو الشكل املسمى 

الوظيفي ملرتكب اإلعتداء أو سوء املعاملة.

املصدر الثاني إلستقاء املعلومات في عمل املندوبة في هذا اإلطار هو التقارير التي يعدها أطباء اللجنة الدولية حول 
ما يالحظونه من آثار نفسية وبدنية تؤيد في بعض األحيان أقوال الضحايا من احملتجزين.

ما يهمنا هنا هو وصف الوقائع بحيث تستطيع املندوبة من بلورة فهم حول طبيعة التعذيب وسوء املعاملة هل هو 
عرضي أم ناجم عن سوء نية مبيتة أو للردع وانتزاع األقوال والترهيب . على هذا املستوى وعندما تصطدم جهود 
املندوبة بعدم توفر اإلرادة الساسية (رفض اإلدارة التعاون مع املندوبة) ملعاجلة األمر يتكامل عمل اللجنة الدولية 

مع عمل منظمات حقوق اإلنسان كمؤسسة الضمير وغيرها.  

• دور طبيب اللجنة الدولية للصليب األحمر في زيارات ضحايا التعذيب 
م���ن حيث املبدأ، يض���م كل فريق من مندوبي اللجنة الدولية يكلف بزيارة الس���جون لألس���رى الذين قد يكونوا 

تعرضوا للتعذيب، طبيباً يتمثل دوره في فحص وتقييم احلالة البدنية والنفسية لألسيرة أو األسير.

يقوم الطبيب بفحص األسيرة التي قد تكون تعرضت للتعذيب وتدوين النتائج في ملف خاص لإلستناد عليها إذا 
دعت الضرورة، كدليل على وقوع التعذيب.
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ميكن ملندوب أو مندوبة اجلنة الدولية للصليب ، بعد أخذ موافقتك (كأس���يرة تعرضت للتعذيب) اس���تخدام ما 
تذكرينه من تفاصيل حول التعذيب الذي قد تكوني تعرضِت له من أجل التقدم بش���كاوي ضد اجلهات املسؤولة 

ومطالبتها بوقف التعذيب.

أطباء  تذكير  يستطيع  فهو  هنا  ومن  محايد"  طبي  "كوسيط  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  طبيب  يعمل 
السجون بواجبهم في احترام األخالقيات الطبية إذ يسترعي انتباههم إلى ما ورد في "إعالن طوكيو" الصادر عن 
اإلحتاد الطبي العاملي والذي يحظر على األطباء أية مشاركة إيجابية أوسلبية، في أعمال التعذيب او في أي شكل 

أخر من أشكال سوء املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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 تأدية الشعائر الدينية 

• يحق لك القيام بفرائضك وشعائرك الدينية دون عائق أو عراقيل من سلطات السجون مع مرعاة التعليمات 
األمنيه الصادرة من قبل مصلحة السجون.

• تستطيعن تسجيل أيام وتواريخ األعياد الدينية اخلاصة بك وفقا لتعليمات إدارة السجن الذي تتواجدين فيه. 
في شهر رمضان على مصلحة السجون توفير وجبة ساخنة إضافية للعشاء املقدم في ساعات املغرب.

• يحق لِك الصالة اجلماعية "صالة العيد" في كل من عيد األضحى والفطر بساحة القسم، على أن يقتصر هذا 
على أسيرات القسم فقط دون أسيرات األقسام األخرى وان ال تتعدى اخلطبة 20 دقيقة.

في حالة منعك من حقك في تأدية فرائضك الدينية كيف ميكن لك أن تدافعي عن حقك؟

في هذه احلالة كما في كثير من االنتهاكات حلقوق األسيرة ميكن اتباع اخلطوات التالية :

I.  أخبار اجلهات التي حترص على احترام حقوقك سواء أكانت احملامية التي تزورك ومندوبة الصليب "وفق 
طريقة العمل التي بيناها سابقا التي تتضمن التفاصيل "، ومن املمكن أيضا أخباراألهل بهدف تبليغ املؤسسات 

احلقوقية واإلعالمية إذا أقتضت الضرورة (التقدير يعود لك حول أخبار األهل).

II. رفع شكوى إلى مدير السجن مبوضوع االنتهاك ومطالبته مبعاجلة األمر واحترام لوائح مصلحة السجون التي 
تبيح لك ممارسة شعائرك الدينية (01/55/04 واألمر 00/55/04 ). من املهم االحتفاظ بنسخة من املراسالت 

والردود دائما، قد حتتاجينها في مناسبات الحقة.

III. إذا لم يتم احترام األمر من طرف مدير الس���جن حينها من املمكن رفع ش���كوى ملديرية مصلحة الس���جون ضد 
مدير السجن الذي وقع فيها االنتهاك.

IV. الشروع سواء لوحدك أو مبساندة محاميتك أو اجلهة التي تختارين برفع دعوى قضائية في احملكمة املركزية 
التي يخضع الس���جن لواليتها. تكون الدعوى ضد مدير السجن ومدير مصلحة السجون. (أنظري امللحق اخلاص 

بنماذج الدعوى القضائية ضد مدير السجن ومدير مصلحة السجون). 
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 ظروف احتجاز املعتقلة إداريًا                   

• يجب ان تكون مفصولة عن املعتقالت احملكومات واملوقوفات.
• املعتقلة بحكم إداري يحق لها إرتداء مالبسها العادية.

• ال تلبس املعتقلة الزي الرسمي للسجن إال اذا  طلبت هي ذلك.
• وجبة الغداء التي تقدم للمعتقلة هي التي تقدم لسجانة في ذات السجن. 

• يحق لها التبضع من الكانتني كبقية املعتقالت في السجن.
• طبيب/ة السجن يجب أن يفحص املعتقلة اإلداري مرة في الشهر أو كلما اقتضت احلاجه.

• يحق للمعتقلة  اإلداري االحتفاظ بأغراضها الشخصية، من جرائد وكتب مبوجب لوائح مصلحة السجون ويجب 
اعطائها ادوات تنظيف واستحمام عند وصولها.

 مدير السجن  ميكن ان يأمر بأحتجاز املعتقلة مبفردها  وليس مع  آخريات في احلاالت التالية :
1 - أمن الدولة

2 - احلفاظ على السالمة في السجن
3 - احلفاظ على سالمة املعتقلة

4 - احلفاظ على سالمة  املعتقالت اآلخريات
• على مدير السجن أن يفحص هذا األمر مره كل شهرين ، وال ميكن إبقاء املعتقلة  اإلداري لفترة أطول من ست شهور 
متواصلة اإل مبوافقه خطيه  من قائد املنطقه العسكري أو من وزير األمن (حسب من أصدر قرار االعتقال االداري)
• اذا كان���ت املعتقل���ة ادارياً محتجزة مبفردها ملدة اكثر من 3 ش���هور يحق لها تقدمي اس���تئناف على قرار املدير 
بواس���طة املستش���ار القانوني ملصلحة الس���جون الذي يجب أن يرفق رده  ويقدم لوزير األمن أو القائد العس���كري 

للمنطقه . االستئناف يجب ان يكون خطياً.
• يحق لها فوره ساعتني يوميا.

• يحق لها احلصول على 400 سيجاره من اخلارج.
• يحق لها زيارة عائلية مره كل أسبوعني ملدة 45 من أقارب الدرجه األولى.

• ممكن ملدير السجن ان مينع الزيارات واذا كان املنع ملده أكثر من شهرين يحق للمعتقلة أن تقدم استئناف على 
قرار املدير أو زير األمن أو القائد العس���كري للمنطقه حس���ب من أصدر أمر اإلعتقال اإلداري وطبعا  أي قرار قابل 

لإلستئناف أمام احملمة العسكرية مبوجب التماس رسمي.
• يحق لها زيارات محامي موجب القيود على زيارات احملامني.

• يحق لها إرسال 4 رسئل وأربع بطاقات شهرياً.
• يحق لها إرسال رسائل إلتماس أو جلهات رسمية دون قيود.
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 اجللسات التأدبية 
العقوبات التي تفرض عليك في حال مخالفتك تعليمات لوائح مصلحة السجون يجب أن حتترم أيضٍا ماجاء 

في هذه اللوائح.

بحس���ب لوائح مصلحة الس���جون هناك واحد وأربعون مخالفة ممكن أن يتم اللجوء إليها عند مخالفة األس���يرة 
لتعليمات اللوائح.

يعتمد إقرار نوع العقوبة وشدتها بحسب نوع املخالفة، وفي جميع األحوال ال يجوز معاقبتك على خرق أٍي من 
قبل جهازين (قضائي /إداري)  مختلفني، وال يجوز معاقبتك أكثر من مرة للفعل الواحد.

إستعرضت لوائح مصلحة السجون اجللسات التأدبية وأنواع العقوبات التي ميكن إستخدامها وطرق احملاكمة 
وشروطها في 35 صفحة. فيما يلي سنتوقف عند أهم النقاط التي نعتقد بضرورة معرفتها في نطاق إهتمام 

هذا الدليل املوجز. 

• ملدير الس���جن أو نائبه تقدير سيراجللسة التأدبية ونوع العقوبات التي ميكن اللجوء إليها كعقوبة جراء خرق 
التعليمات.

• قبل اجللسة يجب على "ضابط االسرى " أن يسلم األسيرة نسخة من الئحة املخالفة وذلك خالل زمن معقول.

• يشترط إحضاراألسيرة املتهمة بإرتكاب "املخالفة "ومواجهتها في الئحة املخالفة . وسماع أقوالها ويحق لها طلب 
إستدعاء شهود أمام أعضاء جلنة اجللسة التأدبية. من حق األسيرة التحقيق مع شهود اإلدعاء.

• في حالة كون املدعي ش���رطي في الس���جن تقوم اللجنة بس���ماع أقواله ومن حقه /ها، أيضاً إس���تدعاء شهود 
لإلدالء بشهادتهم أمام اللجنة.

• في حالة أن األسيرة ال تفهم العبرية يوفر لها مترجم من طاقم السجن.

• في حالة إعتراف األسيرة باملخالفة يتم فحص خطورة املخالفة وتقرر العقوبة بناًء على عدة إعتبارات يعرضها 
احلاكم الذي يرأس اجللسة التأدبية.

• بحالة لم تعترف األسيرة في املخالفة يتم التحقق من صحة اإلدعاء بطرق أخرى ومنها شهادة الشهود.

• حاكم اجللسة التأدبية يقرر اإلدانة أو عدمها.

• من حق حاكم اجللسة منع األسيرة إحضار شاهد من طرفها في حالة إقتناعه بعدم ضرورة ذلك ولكن عليه 
أن يبرر ذلك في محضر اجللسة.

• في حالة اإلدانة من حق األسيرة أن تترافع للدفاع عن نفسها فيما يتعلق بتقرير العقوبة.
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• العقوبات 
تتفاوت العقوبات بحسب نوع املخالفات وخطورتها، و منها :

- التنبيه.

- حتذير شديد اللهجة.

- غرامة مالية: تصل حلد 465 شيكل كحد أقصى ،وفي حالة كانت الغرامة تفوق نصف احلد األقصى فإن 
ذلك يستدعي أن يكون القرار بالعقوبة صادر عن مدير السجن أو نائبه.

 - احلبس الفردي: كحد اقصى ميكن أن تصل عقوبة احلبس الفردي على مخالقة لوائح مصلحة السجون إلى 
أربعة عشر يوماً. شرط أال تكون متواصلة ألكثر من 7سبعة أيام تليها فترة راحة سبعة أيام ثم يستكمل باقي 
األيام. ومبوجب لوائح مصلحة السجون والتعليمات املخصصة للجلسات التأدبية هناك شرط فيما يتعلق بعقوبة 
احلبس الفردي ألكثر من سبعة أيام بحيث يشترط ان يتم إقرارها في جلسة احلكم التي يترأسها مدير السجن 

أو نائبه فقط.

احلبس الفردي يعني وضع األسيرة في غرفة منفردة خالية من أدوات الترفيه والتثقيف ومينع على األسيرة 
اخلروج إلى باحة السجن.

عقوبة احلرمان من "تخفيض 21 يوم،اإلفراج املبكر"؛ ملدير السجن مبوافقة مدير مصلحة السجون تخفيض فترة 
اإلفراج املبكروقد يكتفى بإستخدام هذه العقوبة مع وقف التنفيذ.

وف���ي كلت���ا احلالتني يؤخذ بع���ني اإلعتبار عدة عوام���ل منها الظ���روف اخلاصة باألس���يرة وأوضاعها الصحية 
واالجتماعية والنفسية.

- عقوبة التعويض

ميكن أن يتم احلكم بعقوبة التعويض في حالة ثبوت أن الفعل املرتكب من طرف األسيرة أو مخالفتها لتعليمات 
لوائح مصلحة السجون تسببت في ضرر. ميكن أن يصل التعويض كحد أقصى إلى 2282 شيكل وميكن أن 
يقتطع املبلغ من آجر االسيرة إذا ما كانت تعمل في السجن ،أومن أي مبلغ موجود في حسابها شرط أن ُيترك 

لها في حسابها مبلغ ال يقل عن 100 شيكل. 

• إستئناف أحكام اجللسات التأدبية:
• أحكام اجللسات التأدبية ميكن إستئنافها  يكون ذلك من خالل تقدمي طلب إلى مسؤول املنطقة في مصلحة  

السجون بغرض تخفيف العقوبة الصادرة في حقك.

• من صالحيات مسؤول املنطقة تخفيف أو إلغاء العقوبة.
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• التوجه إلى املستشار القانوني ملصلحة السجون
• من حقك إذا ثبت أن هناك خلل جوهري في سير محاكمة اجللسة التأدبية، كأن يكون صدر احلكم في 

غيابك " أو ُحرمتي من إستحضار الشهود" ، التوجه إلى املستشار القانوني ملصلحة السجون إللغاء العقوبة.

• يكون طلب إلغاء العقوبة  من خالل رسالة حتمل موضوع الطلب "إلغاء عقوبة صادرة عن حكم جلسة تأدبية 
" . من املهم أن تكون الرسالة واضحة املطالب والشروح.

 كما ذكرنا سابقا في صفحات هذا الدليل ال بد من احترام  املنهجية التالية في صياغة الطلب. ماذا؟ كيف؟ 
من؟ متى؟ ملاذا؟(1).

• تقادم العقوبة 
• مبوجب لوائح مصلحة السجون تتقادم العقوبة "تسقط "على مخالقة تعليمات اللوائح بعد مضى 90 يوماً من 

يوم إرتكاب الفعل.

• إال إذا كان امللف قيد البحث لدى جهة قضائية أو إدارية ما ذات إختصاص بالنظر في العقوبة املرتكبة كأن 
يكون امللف قيد البحث من طرف "الشرطة ، أو املستشار القضائي ...إلخ."

ال جتوزاملعاقبة على  نفس املخالفة مرتني .فإذا ما مت محكامتك على إرتكاب مخالفة ما لتعليمات مصلحة السجون 
من خالل اجللسات التأدبية ال يحق ألي جهة قضائية أو إدارية معاقبتك مرة أخرى.

تقادم عقوبة اإلفراد " احلبس اإلنفرادي":

قلنا أن من املمكن أن يتم معاقبتك على مخالفة تعليمات لوائح مصلحة السجون بعقوبة اإلفراد أو ما يسمى احلبس 
اإلنف���رادي. م���ن امله���م أن تعرفي أن هذه العقوبة أيضاً قد تس���قط بفعل التقادم بعد م���رور 7 أيام ولم يتم تنفيذ 

العقوبة إال في احلاالت التالية :

- عدم تنفيذ العقوبة بسب الظروف الصحية لألسيرة املعاقبة.

- أن يقرر مدير السجن تأجيل تنفيذ العقوبة بسب حاالت الطوارئ في السجن.

- كأن يكون حكم عقوبة "احلبس اإلنفرادي" موضع مراجعة من قبل املستشار القانوني.

1 -  للحصول على عنوان املستشار القانوني أنظري امللحق رقم 1عناوين .
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الفصل الثاني  

توثيق اإلنتهاك والتحرك القانوني 
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 توثيق اإلنتهاك والتحرك القانوني 

القانوني، والغرض منه حماية النفس بتدوين االحداث بغرض إستخدامها  عملية التوثيق تعكس الوعي باحلق 
الحقا فيما يؤدي إلى محاسبة املنتهك، والتأريخ للتجربة الفردية واجلماعية وإستخالص العبر وبناء إستراجتيات 

الدفاع والتصدي.

فيما يلي سنعرض أهم النقاط املطلوبة في توثيق االنتهاكات :

• أي إنته���اك للحقوق املبينة أعاله يس���تدعي حترك من األس���يرة  من خ���الل اآلليات القانوني���ة . فمثاًل إذا ما مت 
حرمانك من الفورة يجب أن يكون القرار واضح املصدر واملدة والسبب بالنسبة إليك. هذا ضرورى ملعرفة صالحية 
اجله���ة التي أص���درت القرار باملنع أو احلرمان  حينها ال بد من توجيه رس���الة ملدير الس���جن تكتب بنفس طريقة 

الرسائل القانونية .

• محتويات املراس���لة: حتتوي على املرس���ل واملرسل إليه. التاريخ، العنوان، شرح املوضوع بالطريقة املنهجية التالية . 
تبرز من:  قام باإلنتهاك  حتديد االس���م واملس���مى الوظيفي، أين : املكان والظروف احمليطة واحلضور. متى : حتديد 
الزمان بأكثر ما يكون من الدقة، كيف : مالبسات االنتهاك من املفيد االستطراد في شرح التفاصيل. ملإذا: ملاذا هنا 
تعني ملاذا برأيك هذا يشكل انتهاك ، ولكن أيضا الغرض من االنتهاك هل كان املقصود اآلهانة النفسية ام يستقصد 

احلط من الكرامة أو احلرمان من حق.

هذه العناصر غاية في األهمية ويجب أن تكون واضحة في كل املراسالت مع اجلهات املختلفة في مصلحة السجون  
بص���رف النظر عن الفحوى، أي إذا كانت رس���الة "مطالبة"، "إعتراض"، "ش���كوى"، "إلتم���اس"، "دعوى قضائية". 

بالطبع مع مراعاة خصوصية كل منها ولكن من املمكن القول أن هذه العناصر هي قاسم مشترك فيها جميعاً.

بهذه العناصر ميكنك أيضاً العمل بذهنية منهجية في تعاملك مع محاميتك ومندوبة الصليب األحمر وغيرها 
من اإلجراءات القانونية.

• التحرش اجلنسي اجلسدي أو اللفظي 
تدرك املؤسس���ات العاملة مع األس���يرات احلساس���ية االجتماعية والنفس���ية في التعامل مع ما قد يصل إلى إعتباره 
حقاً حترش���اً جنس���ياً ، ومع ذلك واجبنا هنا كمؤسسة حقوقية أن ننقل املقصود بالتحرش اجلنسي وفق القانون 
اإلس���رائيلي وأن نذكر اآلليات القانونية املتاحة أمام األس���يرة  مبوجب القوانني اإلس���رائيلية في الدفاع عن نفسها 

وحقها في التعويض.

التجرب���ة الطويل���ة ملؤسس���تنا ف���ي العمل م���ع قضايا االس���يرات تبني لنا أن الس���كوت  وحتاش���ي اللج���وء للقضاء 
ال يح���ل وال يح���د والمين���ع الس���جانني م���ن القي���ام بس���لوكيات يفس���رها القانون عل���ى أنها حترش جنس���ي .

وبذل���ك، ف���إن هذا الدليل الذي نتطلع من خالله إلى حتصني األس���يرة واألس���يرات فراداً وجماع���ات يحتم علينا 
القول أن على كل أس���يرة أن تفكر في مصير وكرامة بقية األس���يرات حاضراً ومستقبال، مما يحول دون تطاول 

السجانني أو السجنات على لكرامتهم اإلنسانية لألسيرة واألسيرات.
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• التحرش اجلنسي كما عرفه القانون اإلسرائيلي
مفهوم التحرش اجلنس���ي مفهوم واس���ع في القانون ويحمل صوراً وأش���كااًل كثيرة ومتعددة لذا  فالميكن حصر 

األفعال التي تعتبر، أو تلك التي ال تعتبر، حترشاً جنسياًً.
فالتحرش هو كل تصرف ش���خصي يحمل طابع جنس���ي بإجتاه شخص أخر بصرف النظر إذا ما بدا األمر صدفة 

أو بتعمد وتقصد من طرف الفاعل  بشرط عدم موافقة الطرف موضوع التحرش.
قد يكون اللمس وإن بدا مجرد صدفة فعاًل من أفعال التحرش اجلنسي، النظرات التي حتمل داللة جنسية  وخاصة 

إذا كانت بشكل متواتر ومتكرر من ذات الشخص املعتدي.
غالبا ما يأخذ القضاء في دعوى التحرش في احلاالت التي يكون فيها الطرفان الضحية واملعتدي  ضمن نظام ما ينظم 
العالقات بطريقة هرمية تراتبية ، متكن املُعتدي من إستخدام موقعه "سلطته "في إرتكاب مخالفة التحرش اجلنسي .

ما من ش���ك أن هذا التعريف ينطبق على أوضاع األس���يرات في السجون اإلسرائيلية حيث تفتقد األسيرة للحماية  
في هذا اخلصوص.

التحرش اجلنسي مبوجب القانون اإلسرائيلي هو مخالفة قانونية يكون العقاب عليها حسب القانون باحلبس ملدة 
تصل إلى أربع سنوات.

• أثبات مخالفة التحرش
على خالف ما قد تعتقدين، من السهل إثبات مخالفة التحرش اجلنسي في احملاكم ولهذا الغرض ال بد من :

1. صدقية احلادثة.
2. تكرار "التصرف " املخالفة من قبل "املرتكب/ة " الذي ينطوي على إيحاءات جنسية لفظية أو جسدية، والتي 

تعتبر في القانون، حترشاً جنسياً.
3. الرفض والردع  للفاعل بشكل ال يقبل الشك أن الضحية غير راضية عن التحرش اجلنسي. 

• آليات الدفاع القانوني في حالة التحرش اجلنسي لألسيرات 
قلن���ا ف���ي أكثر من موضع ف���ي هذا الدليل أنه ال يجوز بأي حال من األحوال القي���ام أو اإلتيان بأي فعل يحط من 

كرامة األسيرة اإلنسانية والقانونية.

• الشكوى ضمن أطر مصلحة السجون 
• يعتبر التحرش اجلنسي من أحط األفعال التي تلحق بالكرامة االنسانية بحق األسيرة الفلسطينية، األمر الذي 

يستدعي اجلرأة في املسألة واحملاسبة  فكيف يكون ذلك؟
• رفع شكوى (مع ضرورة اإلحتفاظ  بنسخة شخصية)، إلى املسؤول املباشر عن املعتدي شرطي/ة أو سجان/ة  أو أي 

موظف أو موظفة تابع إلدارة السجن أو مصلحة السجون أو من العاملني في احملكمة أو املشفي، إلخ.
• ميكن تقدمي شكوى لوحدة التحقيق مع السجانني إذا كان املعتدي سجان أو وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 

إذا كان املعتدي شرطي أو شرطية أو من قوات النحشون التابعة ملصلحة السجون.
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• الدعوى املدنية في محاكم الصلح في قضايا التحرش اجلنسي بحق األسيرات 
• م���ن امله���م أن تعرفي أن اللجوء للقضاء املدني في هذه احلالة  أج���دى وأجنع في معاقبة اجلاني وردع مخالفات 

التحرش اجلنسي مستقباًل بحق األسيرات الفلسطينيات.
• من املفيد التنبيه أنه من حق األسيرة ضحية اإلعتداء اجلنسي اللفظي أو غيره  التوجه مباشرة إلى محكمة 
الصلح في املنطقة التي وقع فيها اإلعتداء  لنفترض هنا مركز توقيف املسكوبية تكون محكمة الصلح في 

القدس هي اجلهة صاحبة اإلختصاص املكاني واملوضوعي للنظر في الدعوى املدنية.
• لتق���دمي دع���وى مدنية ضد املعتدي بالتحرش ال تس���تدعي م���ن "الضحية" أن تثبت وق���وع  الضرر. ذلك أن 
التحرش إي كان قد  يؤدي إلى تدني إحترام الذات عند الضحية أو اإلكتئاب بتفاوت درجاته، أو لوم وتقريع 

الذات أو غيرها من األعراض النفسي التي ترافق عملية التحرش.
• يكفي من الناحية العملية أثبات واقعة عملية التحرش للمحكمة املختصة " محكمة الصلح ".

• حتريك الدعوى املدنية 

الهدف من حتريك الدعوى هو محاكمة الفاعل /ة املعتدي  وإنزال العقوبة املقررة بالقانون عليه /ها  ومن املمكن 
أيضاً املطالبة بتعويض مادي ومعنوي.

هناك طريقتني لتحريك الدعوى املدنية في قضايا التحرش اجلنسي من املمكن لألسيرة أن تلجأ إليها:

1. حتريك األسيرة للدعوى مبفردها ومباشرة من خالل مراسلة احملكمة عبر البريد. ومن حق األسيرة متابعة 
االمر بنفسها والتأكد من ضمانة إرسال املغلف أو الظرف الذي يحتوى على الدعوى ، ومن املفيد احلصول 

على وصل إرسال من طرف الضابط املكلف باملراسالت.
من املفيد دائماً االحتفاظ بنسخة شخصية من أوراق الدعوى.
2. إلستعانة باحملامي/ة الذي أو التي ستكلف مبتابعة الدعوى.

• صياغة الدعوى املدنية في حالة التحرش اجلنسي  

كما في كل آليات الدفاع القانوني التي أستعرضها الدليل ال بد من ذكر كل بيانات الداعي واملستدعى عليه 
بأكبر قدر من التفصيل .

حتديد املوضوع: ماذا؟  حترش جنس���ي. من قبل من؟ أين؟ كي���ف ؟ ملاذا تطالبني مبعاقبته .إلخ ... (إنظري أيضاً 
منوذج إلتماس أسيرة).

من املؤكد أنه بإمكان األسيرة "الضحية " إرفاق شهادة الشهود وطلب إستدعائهم  في احملكمة.  

• تقادم دعوى التحرش اجلنسي

تتقادم الدعاوى في قضايا التحرش اجلنسي بعد مضى ثالثة أعوام على وقوعها.
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 إعتراضات األسيرات

من املهم لك كأسيرة أن تعرفي أن احلقوق تأخذ وال تعطى في كثير من احلاالت ، وهذا لن يكون ما لم تعرفي 
طرق وسبل انتزاع احلقوق التي مت االعتراف بها من قبل مصلحة السجون بعد نضاالت شاقة وطويلة.

قانون مصلحة السجون اعترف بحق إعتراض "األسرى واألسيرات األمنيني "، مبينة في تعليمات البند 63 أ من 
قانون مصلحة السجون ( الصيغة اجلديدة) لعام 1971 ،والبند 24 ب من أنظمة السجون لعام 1978 وتعليمات 

أمر مديرية السجون رقم 00/31/04" املعنون ب" إعتراضات السجناء".

شكاوي األسيرات 

• الشق القانوني :
كما هو حال االعتراضات قامت قوانني مصلحة السجون بتنظيم شكاوي " السجناء األمنيني" في تعليمات البند 

24 أ م وتعليمات أمر مديرية مصلحة السجون العامة رقم 00/37/ 04 حتت عنوان "شكاوى السجناء".

قبل احلديث عن دور ضابط الشكاوي في مصلحة السجون نذكر بأن من حق وواجب األسيرة على نفسها مطالبة 
من خالل ممثلة  السجون  مديرية مصلحة  الصادرة عن  والتعليمات  القوانني  هذه  فحوى  على  باإلطالع  اإلدارة 
املعتقل وفق التراتبية الهرمية املعمول بها في السجن، وإذا ما تعذر ذلك ألسباب حقيقية حينها البأس من املطالبة 

املباشرة من طرفك.

كذلك من حقك أن تعرفي أن هناك ضابط شكاوي الذي يعمل في وزارة االمن العام عهد إليه مبوجب قوانني 
مصلحة السجون بالنظرومتابعة شكواك سواء أكان موجه ضد حراس السجن في حالة االشتباه بارتكابهم جرمية 
جنائية أو عدم تطبيقهم للتعليمات وفقاً ملا وردت في قوانني وتعليمات مصلحة السجون . يقوم ضابط الشكاوي 

بالنظر في القضايا التالية :

• استخدام القوة ضد األسيرات.
• التقصيرأواالمتناع أو التقاعس أو املماطلة في تقدمي العالج الطبي .

• التحرش اجلنسي اللفظي أو اجلسدي. 
• التحويالت بني السجون.

• املنازعات بني السجناء و موظفي السجن.
• إجراءات وتصرفات رجل اإلستخبارات (األمن).

املهم إذن، هو استخدام كل ما هو متاح أمامك من سبل، وعند استنفاذها ميكن التوجه للمحكمة العليا وحني 
يخفق اإلجراء ميكن للمؤسسات احلقوقية كمؤسسة الضمير لرعاية األسير مخاطبة املقررين اخلاصني التابعني 
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ملجلس حقوق اإلنسان والطلب منهم بالتدخل الفوري والعاجل لدى سلطات االحتالل باحترام واجباتها الدولية 
كما وميكن للمؤسسة الضمير بالتعاون مع غيرها من املنظمات احلقوقية الفلسطينية والدولية تفعيل دعوى 

قضائية في احملافل الدولية.

•الشق العملي للشكوي
من املعلوم في حياة األسيرات داخل السجون أنها منظمة على أساس وجود ممثلة عن كل فصيل من الفصائل 
املوجودة، بحيث تكون تلك الهيئة أو اللجنة هي املتحدث الرسمي مع اإلدارة ويأتي عن طريقها تقدمي املطالب التي 
تريدها األسرات ويحتاجونها، ويكون من ضمن هذه اللجنة أسيرة مكلف من اللجنة بتمثيل األسيرات أمام إدارة 

السجن.
تستطيع األسيرة أن تقدم الشكوى باسمها أو باسم من معها من األسيرات في الغرفة الى ممثلة املعتقل.

وحسب املعلومات املطلوبة في التماس األسيرة.
كما في حالة إلتماس األسيرة تتضمن الشكوى املعلومات التالية:

بيانات املستدعية
اسم األسيرة، رقم الهوية ، مدة احلكم، عنوان السجن.

• القانون
• ذكر القانون املتعلق بالشكوى املرفوعة، إما حسب قانون مصلحة السجون، وإما حسب القوانني الدولية في حالة 

غياب النص في لوائح مصلحة السجون؛
• بيانات اجلهة/ات املستدعي عليها :

(إنظري منوذج إلتماس األسيرة  في ملحق  الدليل)
مثال: إذا كانت الشكوى مقدمة فيما يخص السجن نفسه يقدم ضد مدير مصلحة السجون، بسبب أن القوانني 

وضعت من قبل مصلحة السجون املركزية.
اجلهة القانونية املختصة )1(:

. (II الفقرة - I انظري امللحق رقم ) في العادة توجه الشكاوي للمستشار القانوني في مصلحة السجون الكائنة في الرملة

موضوع الشكوى:
ملاذا)، عرض  من، كيف،  متى،  (ماذا،  اخلمسة  األسئلة  سابقاً،  التي ذكرناها  املنهجية  بالطريقة  املوضوع  شرح 
الواردة في كل من قوانني  السجون وتلك  الصادرة عن مصلحة  القانونية  واملواد  بالنصوص  املطالبة وتدعيمها 

حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة.   

1 - Ministry of Public Security
P.O.B. 18182
Jerusalem 91181
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 التماس أسيرة

اإللتماس من األدوات القانونية املهمة التي ميكن لك توظيفها بهدف حتسني حياتك في السجن وضمان إحترام 
إدارة السجن أو مصلحة السجون للحقوقك اإلنسانية كأسيرة.

• تعريف إلتماس األسيرة

هو عندما تتوجه األسيرة إلى احملكمة املركزية في املنطقة التي يقع السجن في دائرتها القضائية .بغرض الطلب 
من احملكمة إستدعاء املستدعي عليه ويكون في حالة إلتماس األسيرة، اجلهة التي متنع األسيرة من التمتع بحق 
أو حقوق املعترف بها وفق لوائح مصلحة السجون أو يخرق واجب من واجبات مسماه الوظيفي إجتاه أسيرة أو 

مجموعة من األسيرات.

أو حقوق جماعية. املنع حلق  أو  والثاني جماعي عندما يكون اخلرق  األول فردي   : اإللتماس  هناك نوعان من 

لكن بناًء على خبرتنا القانونية في التعامل مع القضاء اإلسرائيلي، ننصح باللجوء إلى اإللتماس الفردي. 

 • ماهي اإلنتهاكات أو احلقوق التي تصلح لتكون موضوع إلتماس أسيرة ؟

من حيث املبدأ ميكن أن يكون موضوع إلتماس األسيرة أي منع من "قبل أي جهة من إدارة السجن أو صاحبة 
سلطة وقرار في مصلحة السجون متنع األسيرة  أوال توفر لها إحتياجاتها االنسانية كأسيرة. فيما يلي سنذكر 

وال نحصر أهم املوضوعات التي تشكل موضوع إلتماس أسيرة :

• توفير إحتياجات طبية لألسيرة مثاًل نظارات طبية أو حذاء طبي.

• إدخال الكتب أو املواد القرطاسية.

• الزيارات املفتوحة  مع اآلهل  في احلاالت التي ذكرت في فصل سابق حتت عنوان الزيارات املفتوحة كما في 
حالة الوفاة لقريب من الدرجة األولى أو زيارة قريب مغترب.

• املطالبة باملوافقة على إستقبال طبيب /ة  خاص من خارج السجن  على تفقتك اخلاصة أو نفقة اآلهل.

• زيارات اآلقارب  في السجون األخرى.

• إلغاء أو تخفيف عقوبة العزل ( عقوبة العزل األمني تختلف عن عقوبة احلبس اإلنفرادي التي قد تصدر بحقك 
بسب إرتكاب مخالفة لتعليمات مصلحة السجون التي حتدثنا عنها أعاله.

• املطالبة بإلغاء املنع األمني ألحد اآلقارب من الدرحة األولى.
كان هذا إستعراض سريع  لبعض املوضوعات التي تشكل موضوعاً قوياً لتقدمي إلتماس أسيرة . وأنت قادرة على 

حتديد باقي املوضوعات التي تستحق منك إستخدام هذه اآللية الفعالة.
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• إجراءات رفع اإللتماس  
من املهم اإلهتمام واحترام آليات رفع اإللتماس، هذا يعني من الناحية العملية ما يلي:

• أن يتم رفع "طلب" قبل رفع إلتماس سواء إلى مدير السجن أو مدير مصلحة السجون في موضوع اإللتماس

بعد إنتظار  فترة الرد وتلقي جواب بالرفض سواء كان خطياً أو شفوياً يتم املباشرة في رفع اإللتماس.

• يكتب موضوع اإللتماس  مبخاطبة احملكمة املركزية التي يقع السجن في دائرتها القضائية فمثاًل سجن هشارون 
يكون للمحكمة املركزية في املنطقة الوسطى في تل أبيب.

• يسلم (الظرف/املغلف ) املوضوع فيه اإللتماس إلى اجلهة املسؤولة في السجن عن جمع مراسالت األسيرات، ميكن 
الطلب من ممثلة األسيرات تسليم الظرف إلى اجلهة املختصة  ومطالبة املستلم بوصل اإلستالم إذا أمكن.

• من املفيد واملمكن أيضاً مطالبة إدارة الس���جن بالس���ماح لك بإخراج نس���خة من اإللتماس إلى محاميتك أو لآلهل 
لتوصيلها إلى اجلهة القانونية التي ترغبني أن تتابع قضائياً اإللتماس.

• منهجية كتابة اإللتماس 

كما ش���رحنا س���ابقا من الضروري احلرص على تضمني كل املعلومات املفيدة  وذات الصلة في موضوع اإللتماس 
في نص اإللتماس.

1.  فيكون موجهاً للمحكمة املركزية املختصة.

2.  إعطاء البيانات الشخصية كاملة لألسيرة رافعة اإللتماس أي اإلسم، تاريخ امليالد، مكان االحتجاز بالتفصيل 
عنوان السجن اسم القسم ورقم الغرفة ، احلكم، رقم الهوية.

3. اجلهة املستدعى عليها التي قد تكون مدير السجن ،مدير مصلحة السجون / ضابط األمن في السجن .إلخ.

4. موضوع اإللتماس

5. إعطاء تفاصيل وتاريخ عن املوضوع . فمثاًل املطالبة بحذاء طبي أو إدخال كتب . تقولني أنِك رفعتي في تاريخ 
كذا طلب إلى مدير السجن بذات اخلصوص غير أن الطلب رفض من قبله . ثم تعرضني حاجتك ملوضوع 
اإللتماس وأهميته بالنسبة لك والضرر الواقع عليك بسب رفض السماح لك مبزاولة حقك مبوضوع اإللتماس . 
لِك أيضا أن تضمني القانون الذي إجاز لك هذا احلق كأن تستعيني بقانون مصلحة السجون واملادة التي أشارت 

إلى حقك في إدخال الكتب أو حقك وحاجتك للحذاء الطبي.

   ومن املمكن أن يكون موضوع طلبك غير وارد ضمن احلقوق املترتبة "لألسيرات األمنيات " هذا ال يسقط احلق 
ما لم يكن هناك نص قانوني مينع عنك موضوع اإللتماس وفقاً للقاعدة القانونية "ال جرمية وال عقوبة بدون 

نص قانوني ". 
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املــالحـــق
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Iملحق 

1. عنوان مديرية مصلحة السجون:

مديرية مصلحة السجون: الرملة شارع املنطقة الصناعية الشمالية .

صندوق بريد: 81

الرمز البريدي :72100

2. عنوان املستشار القانوني ملصلحة السجون :
مديرية مصلحة السجون: الرملة شارع املنطقة الصناعية الشمالية .

 صندوق بريد : 81

الرمز البريدي :72100 
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IّIملحّق 

الفصل -04 سجناء                                                              ساري املفعول من تاريخ : 1.8.2001
رقم االمر : 04.46.00                                                              تاريخ التحديث االخير :

امللحق  َب
                                              

مصلحة السجون العامة

الوحدة : ..................

التاريخ :...................

حلضرة

دكتور ...........

• املوضوع : طلب فحص طبيب خاص من قبل املعتقل/ السجني
--------------------------------

اسم العائلة            االسم الشخصي         رقم الهوية  
 

1. املعتقل/ السجني املذكورة تفاصيله اعاله  /طلب حضورك  الجراء فحص طبي له .
2. هذا الدعوة متت بناءاً على طلب املعتقل / السجني وعلى مسئوليته وبتمويله احلصري مرفق نسخة عن الدعوة .

3. مصلحة السجون العامة وافقت على  تلبية دعوة املعتقل / السجني  والسماح لك  بتنفيذ طلبه باجراء فحص طبي  
كما ذكر اعاله بشرط انها غير مسئولة  بأي شكل من األشكال عن متويل هذا الفحص وكل ما يترتب عليه .

 
                                                                            مع حتيات
                                                                           مدير السجن

ان���ا املوق���ع ادناه الدكتور ......................................  اقر بذلك اني قد اطلعت على ما ذكر إعاله  وانني أوافق 
على تنفيذ الفحص الطبي بناءاً على طلب املعتقل /السجني املذكور أعاله وعلى مسئوليته وبتمويله احلصري .

وانني اتعهد باالمتثال للتعليمات االمنية املتضمنه في االرشاد األمني الذي ساتلقاه .
في نهاية الفحص املذكور سأسلم تقرير طبي مكتوب  لطبيب السجن حول عملية الفحص التي أجريتها وتوصيات 

تتعلق باحلالة  ان وجدت .
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IIّIملحق

...................                                                                                             
                                                                                             ختم وتوقيع      

الفصل -04 سجناء                                                              ساري املفعول من تاريخ : 1.8.2001
رقم االمر : 04.46.00                                                              تاريخ التحديث االخير :

امللحق أَ
                                                

مصلحة السجون العامة

                                                                                                              التاريخ :...................
    

حلضرة
دكتور السجن  ...........

املوضوع :تنفيذ فحص طبيب من قبل طبيب خاص  
--------------------------------

اسم العائلة            االسم الشخصي         رقم الهوية  
 

1. انني أرغب في طلب فحص طبي من قبل طبيب خاص  وأعرف جميع التفاصيل املتعلقه به والتي هي :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------
2. سارتب عملية الدفع عن هذا الفحص الطبي من خالل االمانات اخلاصة بي في  مصلحة السجون العامة بواسطة 

طرف خارجي بدون تدخل  ممثل مصلحة السجون العامة.
مع حتيات
---------

توقيع املعتقل /السجني، رقم الهوية، رقم السجني 
مت التوقيع امام

--------------------------------------
ممثل املعتقل ، رتبة، اسم العائلة، االسم الشخصي 
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 IV  ملحق

الفصل -04 سجناء                                                                  ساري املفعول من تاريخ : 1.5.2001
رقم االمر : 04.50.00                                                           تاريخ التحديث االخير : 30\9\2007

امللحق  أ
                                                

منوذج موافقة السجني على شراء كتاب  
 

1. انا ......................................... سجني رقم .....................
      االسم الشخصي واسم العائلة  

اطلب بذلك شراء الكتاب .............................................. على حسابي.
                               اسم الكتاب واسم املؤلف  

واطلب لهذا العرض أن يتم إخراج مبلغ ................. ش.ج من أماناتي.  

 
2. في حالة كون الكتاب غير موجود في القائمة املقرة، فاني على علم أنه وبعد شرائه سيتم فحصه من قائد 

السجن قبل نقله إلي، وإذا تبني أنه من غير املمكن نقله لي يحفظ الكتاب في أماناتي.
 
 

.........................
توقيع السجني 
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V. ملحق

الفصل -04 سجناء                                                                  ساري املفعول من تاريخ : 15.3.2002
رقم االمر : 04.03.00                                                           تاريخ التحديث االخير : 28.7.2009

امللحق  ج                                           مصلحة السجون العامة
                                                                                             الوحدة : ..................
                                                                                             التاريخ :...................

املوضوع : ابالغ السجني بقرار عزله (يجب إرسال هذا األشعار بعد كل عملية متديد للعزل
  الى السجني)   

   
  اسم العائلة اسم االب                            اسم الشخصي                       

بتاريخ : ......................تقرر من قبل ....................... ما يلي :
عزلك ملدة .............

متديد عزلك ملدة .................
الغاء عزلك

املبررات : (ممكن عدم ذكراملبررات للسجني اذا قررمصدر القرار أن اإلبالغ يضر  بأحد أسباب العزل )
امن  الدولة
امن السجن

احلفاظ على سالمة وصحة السجني أو سجناء آخرين .
عدم االضرار بالنظام واالنضباط وبطابع احلياة  في السجن .

منع  مخالفة عنف،حسب العالمة ب من قانون مواجهة منظمات اجلرمية  لعام 2003 ، أو مخالفة  موضوعها 
صفقة مخدرات \حسب قانون املخدرات اخلطرة (الصيغة اجلديدة) لعام 1973.

تفصيل : .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

استمرار عزلك ملدة تزيد عن 96 ساعة مشروطة مبمارسة حقك في اسماع وجهة نظرك امام مصدر القرار
من حقك تقدمي مرافعة مكتوبة لقائد السجن أو امام سجان مفوض
 توقيع  قائد السجن

..............................................................................................................
اقرار السجني

وضعت امامي مبررات  قرار العزل   " توقيع شاهد على التوقيع                      توقيع السجني
نسخة في ملف السجني   
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VI ملحق

الفصل -03 السجن                                                             ساري املفعول من تاريخ : 15.3.2002
رقم االمر : 04.46.00                                                            تاريخ التحديث االخير : 30.10.2008

امللحق أ
                                                

مصلحة السجون العامة

                                                                                             السجن : ..................

                                                                                            القسم  :...................
                                                                                            التاريخ .....................  

طلب شراء سلع لسجني امني
1. تفاصيل السجني

     االسم ......................................اسم العائلة .........................................
     الرقم ....................................... رقم الهوية .............................................. 

2. تفاصيل  املواد :
الصفةالكمية املادة 

            
3. اقرار املدير/ نائب مدير السجن

املادة املطلوبة موجودة في قائمة املواد املسموح حيازتها من قبل السجني .
اقر/ ال اقر  تنفيذ الشراء

مالحظات ..............................................................................................                      
التوقيع             التاريخ

4. اقرار  قائد اللواء
اقر/ ال اقر  تنفيذ الشراء

مالحظات .............................................................................................

----------/-------------------
التوقيع             التاريخ
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الفصل -03 السجن                                                                  ساري املفعول من تاريخ : 15.3.2002
رقم االمر : 04.46.00                                                            تاريخ التحديث االخير : 30.10.2008

5. املسئول عن مركز الشراء في الوحدة
مت تنفيذ عملية الشراء في يوم ......................................... من الشركة ...............................................

وقد مت فحص كمية البضاعة ومت تلقيها تاالريخ االرسالية ورقمها ........................................................
الفاتورة الضريبية رقم ......................... التاريخ .................................................... 

6. ضابط الوحدة
مت تنفيذ الفحص االمني  للسلعة

اقر \ ال اقر  نقلها للسجني
-------------/-------------------

التوقيع             التاريخ

7. إقرار تلقي السلعة من قبل السجني
اقر بانني قد تلقيت السلعة املذكورة أعاله حسب ما هو مسجل في الشهادة \الفاتورة الضريبية املرفقة.
...............          ...................                  .......................                 ................     
    اسم السجني                   رقم السلعة                      توقيع السجني              التاريخ

8. الدفع
مت تنفيذ الدفع  بواسطة ...................................................................................................................
تفاصيل الدفع (شيك \نقداً ) .............................................................................................................

-------------/-------------------
التوقيع             التاريخ 

9. تسجيل
مت التسجيل في امللف اإلداري

-------------/-------------------
التوقيع             التاريخ 
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VII ملحق

قانون مصلحة السجون                                                                  اجلهة املسئولة
رئيس قسم السجني

الفصل -04 سجناء                                                                  ساري املفعول من تاريخ : 11\5\2009 
رقم االمر : 04.49.02                                                           تاريخ التحديث االخير :

امتحانات التوجيهية للسجناء  من سكان املناطق – توجيهي
عام :

1. السجناء من سكان املناطق الذين يتعلمون المتحانات التوجيهية في السلطة الفلسطينية بشكل مستقل، بامكانهم 
املشاركة في االمتحانات وفقاً القرار مدير السجون العامة وفقاً لقواعد هذا االمر.

الهدف :
2. أ. حتديد املعايير التي تنظم عملية تنفيذ االمتحانات للسجناء في السجون.

    ب. حتديد مجاالت املسئولية بني الوحدات في مصلحة السجون العامة وبني املسئول عن مصلحة السجون في  
اإلدارة املدنية.

    ج. تفصيل اجراء تنفيذ االمتحانات من خالل حتديد معايير موحدة جلميع السجون.

3. أ. عند تلقي اعالن عن موعد إجراء إمتحانات التوجيهية  من املستشار لشؤون التعليم  في اإلدارة املدنية يقوم 
مدير مصلحة السجون بفحص إمكانية إجراء االمتحانات في السجون .

          من خالل دراسة جميع اإلعتبارات األمنية والتشاور مع اجلهات ذات العالقة.
       ب. في حالة اقرار كمدير مصلحة السجون عملية إجراء االمتحانات تتم عملية نقل النماذج ملدراء األقسام  

لغرض تسجيل السجناء املعنيني باإلمتحان.
ج. 1. من حق كل سجني من سكان املناطق اجراء االمتحان إذا كان أحد هؤالء:

                 - محكوم \معتقل جنائي أو أمني.
                 - معتقل إداري.

2. ال يوجد منع امني أو انضباطي يحول دون مشاركة السجني في االمتحانات وهذا الشرط متراكم مع الشرط 
السابق.

3. اذا لم تتوفر بصدده معلومات تؤكد بانه قد سجن لغرض  تنفيذ االمتحان في السجن ولم يكن متورط في 
عملية تسريب االمتحانات في املاضي.

د.  ال يقر  تعليم مادة الكيمياء األحياء أو الفيزياء أو اية مواضيع يوجد بها خطر أمني كما حتدد ذلك وحدة 
االمن  في مصلحة السجون أو مصلحة االمن العام.   
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الفصل -04 سجناء                                                                  ساري املفعول من تاريخ : 11\5\2009 
رقم االمر : 04.49.02                                                            تاريخ التحديث االخير :

ه�. يرفق بكل منوذج تسجيل 4 صور شخصية محوسبة تسجل عليها من اخللف تفاصيل السجني مبا في ذلك 
رقم الهوية.  

و. تعبأ مناذج التسجيل حسب مناطق السكن(قطاع غزة، الضفة الغربية) حيث :
     لكل منطقة سكنية منوذج خاص  ولكل منوذج تسجيل رقم متسلسل  يسجل ايضاً في منوذج التركيز.

ز. تنقل مناذج التسجيل الى  قيادة السجن لغرض اقرارها وختمها. 
ح. تنقل النماذج بشكل مركز  من قبل ضابط السجناء في الوحدة  للمستشار لشؤون التعليم  في اإلدارة املدنية  

خالل 3 اسابيع من تلقيها  وتبقى نسخة من القائمة لدى ضابط السجناء في الوحدة.  
ط. لدى تلقي قائمة املمتحنني وموعد االمتحان يوزع ضابط األمن في السجن تعليمات إلدارة االمتحانات.

ي. يعمل ضابط السجناء في الوحدة على اصدار تصاريخ خروج لالمتحان من قبل ضابط األمن في وحدة األمن .
ي . أيتاك���د املس���ؤول عن هيئة املخابرات انه في القوائم التي مت نقله���ا لغرض االقرار ال توجد  تفاصيل املمتحن  

مت فصلهم في سنوات سابقة.    
ي. ب ال يقر خروج سجناء لالمتحان يوجد لهم أقارب من الدرجة األولى في قوائم املمتحنني.

ي.ج  يعطى الفاحصون قوائم  محدثة باسماء السجناء املمتحنني.
ي.د ال يس���مح باضافة اي س���جني لقائمة السجناء التي مت اقرارها والتي ارسلت  لقائد السجن ما عدا السجناء الذين 
نقلوا الى الس���جن من س���جون أخرى في زمن اجراء االمتحانات ومت اقرارهم من قبل قائد الس���جن الذي نقلوا منه 

قبل نقلهم.
ط.و  ضابط األمن في السجن يراقب عملية اجراء االمتحانات  ويجري فحص دقيق في معدات املمتحنني  مبا في 

ذلك فحص امتعتهم بواسطة جهاز فحص اليكتروني
ط.ز يجب التاكد من تسجيل اسماء الفاحصني في السجل اليومي للدخول. 

ي.ز يجب التس���جيل في الس���جل اليومي تفاصيل  املعدات املقرة للدخول للسجن  والتأكد من إخراجها عند إنتهاء 
االمتحانات  ويتم توزيع قائمة باالغراض املسموح إدخالها من قبل وحدة األمن قرب موعد بدء االمتخانات.

ي .ح . يرافق الفاحصون بسجان من مدخل السجن حتى قاعة االمتحانات. 
ي .ط . قبل دخول السجناء لالمتحان يتم تنفيذ عملية فحص في قاعة االمتحان وفي الساحات املجاورة لها.

ك. عن���د اخ���راج الس���جناء لالمتحان يجب اج���راء تفتيش لهم وألمتعته���م مبا في ذلك بواس���طة جهاز التفتيش 
املغناطيسي.

الفصل -04 سجناء                                                                  ساري املفعول من تاريخ : 11\5\2009 
رقم االمر : 04.49.02                                                            تاريخ التحديث االخير :

        ك.أ يجب وضع سجان يعرف العربية  (محادثة وقراءة وكتابة) ليفحص:
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النماذج التي تعطى للسجناء املمتحنني طوال فترة االمتحان.  

ك.ب. يجب توقيع السجناء املمتحنني على اللوازم التي يأخذونها لالمتحان والتأكد من إعادتها للفاحص في نهاية 
االمتحان.

ك.ج بعد االمتحان يعاد السجناء لألقسام بعد إجراء تفتيش دقيق لهم يدوي ومغناطيسي.  
ك.د . باقرار كتابي لضابط االمن يعطى مسبقاً ، يسمح لإلدارة املدنية بادخال الكتب التعليمية للمتحنني ما عدا 

كتب الكيمياء واالحياء والفيزياء أو كتب آخرى حسب أهميتها والتي ال تقر عملية ادخالها.  
ك.ه�. ملدير السجن صالحة منع أي ممتحن من تقدمي اإلمتحان في أي وقت ألسباب أمنية، أو انضباطية أو أخرى 

ويتم توثيق تبرير عملية الفصل ووضعها في امللف االداري للسجني.  
ك. و. ملدير السجن صالحية منع أي سجني ألسباب انضباطية أو أمنية أو أخرى يوثق ذلك ويرسل فوراً ملركز 

هذه النشاطات في اللواء.  
ك.ز. إدخال أي فاحص من السلطة الفلسطينية مشروط باحلصول على تصريح من جيش الدفاع االسرائيلي. 

  اجلهة املنفذه:
4. في الهيئة =  رئيس قسم السجني

في اللواء- ضابط ادارة السجناء
في السجن . ضابط السجناء  
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VIII ملحق

منوذج إلتماس أسيرة 

لدى: احملكمة املركزية في منطقة تل أبيب.
اسم األسيرة/ ...............................................................؛ رقم الهوية :............،

اسم السجن/ .....................................................،
املستدعى /.....................................................،

املستدعى عليه /................................................،
ضد  :إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية.

املوضوع : إلتماس أسيرة(1).

أطلب من احملكمة املوقرة إستدعاء املستدعى عليه من أجل أن يقدم تفسيرات حول أسباب منعه املستدعي من حقه 
بتلقي زيارات من اآلهل من الدرجة (يتم حتديد الدرجة ) أولى، ثانية، إلخ.  

طعونات عامة : هنا ميكن ذكر رقم األمر الوارد في تعليمات مصلحة السجون والذي يعطي احلق لألسيرة في 
املوضوع طلب اإللتماس (احلق في زيارة األقارب). 

احلقائق:
املستدعي/ة هي معتقلة منذ تاريخ ( يجب ذكر تاريخ اإلعتقال).

احلالة االجتماعية للمستدعية/ عازبة، متزوجة، مطلقة، أرملة، أو أي ظروف خاصة ميكن أن تسهم في إقناع 
الهيئة القضائية بأهمية اإللتماس .

أو ملن تود أن تتلقى زيارتهم خاصة في حالة أن هناك ظروف  ذكر احلالة الصحية للمستدعية "األسيرة" و/ 
خاصة (كاملرض أو احلالة النفسية أو القدوم من سفر وكل ما يشكل دعامة حقيقية للمطالبة باحلق في تلقي 

زيارتها).
بيانات املس���تدعى عليه/ أسمه واملس���مى الوظيفي الذي يشغله، مكان وظيفته : أسمه ،تاريخ تسلمه ملنصبه /ها.... 

إلخ.

 اإللتماس يجب أن يكون خطياً. وبعدد نسخ مساوية لعدد أعضاء القضاة في احملكمة التي ستنظر في اإللتماس، وعدد اجلهات املستدعى عليها. ( املرفوع 
ضدها اإللتماس). يجب أن يكون موقع منك ومرفق لتقريرمشفوع بالقسم موقع منك أيضاً ومن نائب مدير السجن.

طبعاً هذا النموذج صالح لكل املواضيع التي تشكل موضوع لإللتماسات املرفوعة من األسيرات للمحكمة املركزية. وفي كل مرة من الضروري اإللتزام 
مبحتويات هذا النموذج مع تغيير املوضوع ورقم القانون/ األمر بتعليمات املناسب ملوضوع اإللتماس.
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تفسيرات الطلب :
 I. منذ متى لم يتلقى الزيارة أو يخضع للحرمان من حقه في الزيارة أو موضوع اإللتماس.
II. ذكر التفسيرات العينية للمنع من مزاولة احلق ( املنع األمني ال يعتبر تفسيراً عينياً).

III. ذكر إذا ما كان املنع صادر بقرار إداري من السجن (إعطاء تفاصيل على غرار ما بينا في شرحنا ملنهجية 
التوثيق).

IV. ذكر القوانني/األمر بتعليمات، التي تسمح لألسيرة بتلقي الزيارات من هذا القبيل (مواعيد الزيارة، أشخاص، 
ظروف الزيارة مفتوحة).

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       إسم األسيرة الرباعي.

                                                               التوقيع : ..........................    
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