
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

على حكومة االحتالل  للضغطيدعو المجتمع الدولي ومنظماته  "حماية"

األسرى إلجبارها على االلتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي 

 موتحافظ على حقوقهم وكرامته ينوالمعتقل

 

أجهزة  بتركيب إدارة مصلحة سجون االحتاللقيام شديد  يتابع مركز حماية لحقوق اإلنسان بقلق
 غرف األسرى في سجن ريمون.داخل  التشويش

( بالسجن، 1بنقل جميع األسرى القابعين في قسم رقم ) السجون قامت مصلحةإدارة سجن  لى أنيشار إ
ما تسبب بحالة من الضغط والتوتر في صفوف ، ( بعد تركيب أجهزة تشويش داخل القسم7الى قسم رقم )

 .األسرى 

تنفيذ مشروع ضخم لتركيب أجهزة تشويش متطورة في  سلطات االحتالل عازمة على الجدير بالذكر أن
مليون شيقل"  22له ميزانيه بلغت " وقد رصدت ( المعطف اإللكترونياسم ) أطلقت عليهكافة السجون، 

إدارة سجون  هذا وعمدت، 2221السجون األمنية مطلع العام  ة فيعلى أن يتم االنتهاء من نشر المنظوم
بناء  كالنقب وريمون وعوفرمطلع العام الجاري الى تركيب اجهزة تشويش في عدة سجون  منذاالحتالل 

 .لى توصيات ما تسمى "بلجنة أردان"ع

 األسرى  ال تتوقف عن اتخاذ اإلجراءات التي تهدف للتضييق علىالسجون  حةإدارة مصل أن يذكر
والتي ، سواء كان ذلك باتخاذ اجراءات قمع بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر والمعتلقين في سجونها

على  أوجاع في الرأس وقد تتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة التي تسببالتشويش تركيب أجهزة من أخطرها 
 المدى البعيد.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

األسرى بحق سجون االحتالل، مصلحة إدارة  التي تتبعها السياسةإذ يستنكر  لحقوق االنسان حمايةمركز 
ممنهجة تمارسها  خطةفي إطار  يأتي الخطيرة جهزةاألتركيب تلك  أن يؤكد فإنه ،والمعتقلين الفلسطينيين

لمعتقلين وفرض عقوبات عليهم إدارة مصلحة سجون االحتالل من أجل التضييق على األسرى وا
التي  خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمعايير الدولية ، األمر الذي يعدوحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية

 لمستوى جرائم الحرب. هذه المخالفاتقد ترقى  ،ظم وتحكم حالة األسر أو االعتقالتن

لقيام بواجباتها القانونية في الضغط لالمجتمع الدولي ومنظماته وهيئاتها المختلفة  المركز وبدوره يدعو
لضمان احترامها اللتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، على دولة االحتالل 

المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة األسرى و وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة 
على  سجون االحتالل  ممارسات إدارة مصلحة تقييمعلى  للعمل كما ويدعواعتقالهم، ومكان وظروف 

مم ضوء المعايير المقبولة دوليًا وذات العالقة بالحقوق الواجب التمتع بها وعلى وجه الخصوص قواعد األ
، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 1511المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 

االشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة لألمم 
ين وقت الحرب، واالتفاقية ، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدني1511المتحدة في العام 

  . 1551والتي تعتبر اسرائيل طرف فيها منذ العام  1591الدولية لمناهضة التعذيب للعام 
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