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  سرائيلإ السجون في داخلعزل السجناء والمعتقلين 
  
  2011 حزيران

 
سرائيل بأشكال مختلفة وألهداف إن في ْجفي منشآت السَّ) السجناء: ما يلي في(يجري عزل السجناء والمعتقلين 

ب أضعاَف ذلك  أصعفين آأمنيينعزل السجناء الفلسطينيين المصّن.  تأثيره القاسي على السجناء متماثلمختلفة، لكّن

تقف ورقة الموقف هذه . بفعل القيود المفروضة على عالقاتهم بالعالم خارج الّسجن حتى حينما ال يكونون في العزل

تتمحور و. عند إسقاطات العزل الجسدّية والنفسّية على السجناء عموًما في اسرائيل، وعلى الفلسطينيين منهم خصوًصا

ونشير منذ . "الفصل"ن العزل، وهو المسّمى في جهاز السَّجن والقضاء باسم ورقة الموقف أساًسا حول نوع واحد م

اآلن إلى أننا نعتبر من جهتنا أّن آل إبعاٍد لسجين عن سائر السجناء واحتجازه في زنزانة وحيًدا أو مع سجين آخر، 

ا إذا آان يتّم ذلك آإجراء من خالل فصله تقريًبا عن آّل عالقة إنسانية، هو عزل بكّل معنى الكلمة وال فرق بين م

  .عقابّي، إدارّي، أو ألغراض التحقيق

إّن موقفنا المبدئّي آمنّظمات حقوق إنسان هو أّنه يجب وقف العزل في السجن بجميع أنواعه، بفعل إسقاطاته الخطيرة 

ا وفظًّا، آما يشّكل انتهاًآا يشّكل العزُل في السجن إجراء عقابيًّا وإداريًّا قاسًي. على الصحة الجسدية والنفسية للسجناء

يتعّين على نقابة األطّباء ووزارة الصّحة . الحقوق المدنية والسياسيةالخاص بعهد الدولي لالتعذيب ولتفاقية مناهضة ال

  .سلطات األمن والحكومة من أجل وقف استخدام العزل آأسلوب َسجنفي مواجهة العمل 

  

رجّي يشّكالن مسًّا قاسًيا بحّقهم في الحرية الشخصية، سالمة الجسد إّن عزل الّسجناء وإبعادهم عن العالم الخا

العزل بحّد ذاته يمّس بحقوق السجناء الدستورّية في  1.والكرامة ويجعالن قضاء فترة عقوبتهم وحشيًة وغير الئقة

. ة ودون تحديدسب بشكل أآبر حين ُيماَرس لفترات طويلانمتويصبح هذا المّس أخطر وغير . الكرامة وسالمة الجسد

 هو حاجة أساسّية تشّكل جزًءا من الشروط الدُّنيا التي يستحّقها الّسجين دون ينإّن وجود عالقة إنسانية مع اآلخر

   .اشتراط

مجّرد لالتي ُتصاَدر استثناء تلك يًضا، بأبين جدران السجن حتى  مكفولة بقىإّن حقوق اإلنسان الخاصة بالسجين ت

 غير مّرة على واجب الدولة الكبير في حماية الحقوق الدستورية  اإلسرائيليةت المحكمة العليالقد أّآدت قرارا. سجنال

 :براكالقاضي أهرون ) المتقاعد(المحكمة للسجناء وخصوًصا الحّق في الكرامة، مثلما قال رئيس 

                                                 
 صدر في تاريخيونس ضّد سلطة الّسجون،  6956/09  باستئناف النماس اذن: حول حّق السجين في االتصال بالعالم الخارجّي، ُينظر 1

7.10.10  .  
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جدراُن السجن ال تفصل بين المعتقل وبين آرامة إن "
ستوجب، بحكم نظام الحياة في السجن يإن . اإلنسان

، ...طبيعته، مسًّا بحرّيات آثيرة يتمّتع بها اإلنسان الحّر
لكّن نظام الحياة في الّسجن ال يستوجب َسلب حّق المعتقل 

  2".في سالمة الجسد والحماية من المّس بكرامته آإنسان

ت ووثائق دولّية آثيرة حول إّن واجب انتهاج معاملة إنسانّية مع آّل َمن تّم سلب حّريته، حظَي باعتراٍف في معاهدا

 المحرومين جميع يعامل"الحقوق المدنية والسياسية يقّر أّنه الخاص بمن العهد الدولي ) 1(10البند ف. حقوق اإلنسان

هذه إسرائيل هي طرف موّقع على إن ". اإلنسانّي خصالّش في األصيلة الكرامة تحترم ة،إنسانّي معاملة يتهمحّر من

آرامة : يساساألقانون ال مع أوامر قواستلقد أقّرت المحكمة العليا أّن هذا البند ي. طبيق أوامرهاالمعاهدة وملَزمة بت

سلطة ممارسة اإلنسان وحّريته بكونه يحمي آرامة اإلنسان، بَمن في ذلك المعتقل، وأّن هذا المبدأ يعكس مقاييس توجب 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره منّ ) 1(16أيًضا في البند رّسخ تهذا الواجب ُم 3.العمل وفًقا لهاوحكم معقولة ونسبية 

  .م إسرائيل هي األخرى، غير اإلنسانية أو المهينة، والتي تلِزقاسية البة العقو وا المعاملة من ضروب

  : في التشريع اإلسرائيلّيرئيسية أنواع العزل ال

  :زل الّسجينإجراءات أساسّية تتيُح عثالثة وفًقا للقانون اإلسرائيلي ثّمة 

 عزل المعتقلين خالل التحقيق  . أ

خرين إذا آان هذا األمر اآلمعتقلين الالمسؤول عن التحقيق مخّول بإصدار أمر بعزل المعتقل وفصله عن 

التحقيق وفًقا للقانون اإلسرائيلي يمكن أن  4.مطلوًبا ألغراض التحقيق وطالما أّنه ضرورّي لغرض التحقيق

 5.من ذلك بتصريح من المستشار القضائّي للحكومةلمدة أطول  وحتى ، اتهام يوًما دون الئحة30يستمّر 

  6.غالبّية المحّقق معهم في مخالفات أمن ُيحتَجزون خالل التحقيق معهم في ظروف عزل قاسيةعمليًّا، 

 العزل آعقوبة انضباط  . ب
                                                 

أطباء لحقوق اإلنسان  4634/04  التماس:ُينظر أيًضا). 1980 (298 ،294) 3(، قرار حكن ل دآتلن ضد سلطة السجون 355/79 التماس 2
لم ينشر  (دوخرين ضد سلطة السجون 2245/06 التماس ؛10الفقرة  ،)12.02.07 لم ُينشر بعد، صدر في تاريخ (ضّد وزير األمن الداخلّي

 152 ،136 )4(، قرار حكم ن السجونغوالن ضد سلطة 4463/94  استئناف التماس سجناء؛13الفقرة ) 13.06.06 بعد، صدر بتاريخ
 دولة إسرائيل 4/82 استئناف التماس سجناء ؛)1984 (832 ،826) 2(، قرار حكم ل ح هوآما ضد وزير الداخلية 337/84 التماس) 1996(

) 1(م، قرار حكم يهودا والسامرة يوسف ضد مدير السجن المرآزي في 540/84 التماس ؛)1983 (201) 3(قرار حكم ل زضد تمير، 
  ).1980 (546 ،536) 1(قرار حكم ل هـ ،سلطة السجون درويش ضد 221/80 التماس ؛)1986 (573 ،567

هموآيد  3278/02 التماس: ينظر أيًضا ؛)2002 (413-412 ،403 ،)1( ن زياسين ضد ضابط القاعدة العسكرية آتسيعوت 5591/02 التماس 
ضد  دولة إسرائيل 6561/97 استئناف التماسب اذن ؛)2002 (385) 1(ار حكم ن ز، قرلحماية الفرد ضد ضابط قوات الجيش اإلسرائيلي

درويش  221/80 التماس ؛)1997 (873 ،)2(ن أ ،سلطة السجون فعنونو ضد 823/96 استئناف التماسب اذن ؛)2000 (849) 5(مندلسون، ن ب
 ؛)1986 (657) 1(، موالسامرة ن المرآزي في يهودايوسف ضد مدير السج 540/84 التماس ؛)1980 (536 ،)1(ل هـ ،سلطة السجون ضد

قرار  ،سلطة السجون آتلن ضد 355/79 التماس ؛)في ما يلي، قضية سجدية) (1988 (801) 3(سجدية ضد وزير األمن، م ب 253/88 التماس
عضو  2245/06 التماس ؛)1983 (201) 3(ضّد تمير، قرار حكم ل ز دولة إسرائيل 4/82 استئناف التماسب   اذن ؛)1980 (294) 3(حكم ل د

أطباء لحقوق اإلنسان ضد وزير األمن  4634/04 التماس ؛))2006 (3564) 2(2006عليا -تكدين  ،سلطة السجونالكنيست نيطع دوفرين ضد 
 7837/04 تماسال ؛)1984 (826) 2( حكم ل حقرار ،هوآما ضد وزير الداخلية 337/84 التماس ؛2007 (1999) 1(2007عليا -تكدين  ،الداخلي

، قسم حقوق .)م. ج(المرآز األآاديمي للقانون والتجارة  2605/05 التماس ؛)2004 (97) 3(قرار حكم ن ط ،سلطة السجون برغال ضد
  )تكدين هو برنامج قانوني اسرائيلي محوسب (* . )2009 (2405 ،)4(2009عليا -تكدين ، اإلنسان ضّد وزير المالّية

  .  1978 السجون،من أنظمة ) ب(5 النظام 4
  .1996 ،) اعتقاالت-صالحيات تطبيق (من قانون نظام الحكم الجنائي ) ب (17البند  5
؛ تقرير 2010، آانون األّول )منظمة اللجنة الشعبية ضد التعذيب ونادي األسير الفلسطيني (حين يتحّول االستثناء إلى قاعدةتقرير : ينظر 6

؛ )2007أيار )  (لحماية الفرد" هموآيد"، "بتسيلم ("طينيين والتنكيل بهم من قبل قّوات األمن اإلسرائيليةتعذيب المعتقلين الفلس: منًعا باتًّا
" هموآيد"، "بتسيلم ("التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين في منشأة التحقيق التابعة لجهاز األمن العام في بيتح تكفا: وسائل ظالمية: تقرير

  .2010 ،تشرين األّول) لحماية الفرد
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زنزانة وعزله في  ضعهعن طريق وأن يعاَقب السجين الذي يقوم بمخالفة متعلقة باالنضباط في السجن يمكن 

.  المسطبةو فرشة علىأقة ال تشتمل سوى على سرير جن ضّيالزنزانة هي غرفة َس. ا عن سائر السجناءتماًم

 ة ولو لغرض الجولة اليومّي، حتىالسجين المحتجز في الزنزانة ال يتلقى زيارات وال يخرج من الزنزانة

  7.)الفورة(

  "فصللا" -دة متواصل لفترة غير محّدالعزل ال  . ت
ا وعلى السجناء سقاطاته على السجناء عموًمإحجمه وو هذا النوع من العزل، رآز علىورقة الموقف هذه سوف ت

:  مجموعتينلىإ في العزل المتواصل ينزتقسيم مجموعة السجناء المحتَجيمكن ا عمليًّ. االفلسطينيين خصوًص

و أالدولة أو أمن من أمن آخرين، أا على  خطًر يشكلون- جهزة األمنأرأي في  - همّنالمحتجزون في العزل أل

هم يعانون من ا المجموعة الثانية فهي السجناء المحتجزون في العزل ألّنّمأ. دهم خطر من سجناء آخرينيتهّد

هذا النوع سنتناول ما يلي  في. ا على المحيطين بهما فوريًّ خطًر، برأي سلطة السجون،ة، ويشكلونمشاآل نفسّي

   .عبتوّس من العزل

   ، ما هو؟)الفصل(العزل 

، 2010في شهر آانون الثاني .  في العزل، بل سنوات،شهرأ احتجاز سجناء لفترة ،ا عمليًّ،سرائيلييتيح القانون اإل

ا محتجزين في العزل داخل السجون  سجيًن150نحو هناك نسان، آان اء لحقوق اإلطّبأرابطة ا لمعطيات تلقتها ووفًق

هم والثلث اآلخر  هؤالء السجناء محتجزون وحَدنحو ثلثي.  معتقال30ا و ا محكوًم سجيًن120 بينهممن سرائيل، إفي 

   .قسم منهم محتجزون في العزل لفترة سنوات متواصلة 8.مع سجين آخر
  

كون الوسيلة األخيرة المتخذة ن يُيفترض أ" فصلال"ى جراء المسّم عزل السجين بموجب اإلفإّن ،9وفًقا ألمر السجون

و سالمة  أ المعزولالسجينأمن السجن، أو الحفاظ على سالمة وصحة و أمن الدولة  ضمان الحفاظ على ألغرض

و لمنع مخالفة أ باالنضباط في السجن مكان عزل سجين لغرض منع المساس الحقيقّيفي اإلآذلك، . سائر السجناء

صيغة [رات الخطيرة ات وفًقا ألمر المخّدرو مخالفة صفقة مخّدأ، 2003جرام ا لقانون مكافحة تنظيمات اإلعنف وفًق

  .1973 ،]جديدة

  

ل بتمديد مدير السجن مخّو 10. ساعة48ة ال تزيد عن ل باتخاذ قرار بعزل شخص لمّدان ذو الرتبة العالية مخّوالسّج

ز ال تتجاوأ يطة ساعة، شر48 منها عن ضافية ال تزيد آّلإ ساعة لفترات 48مكوث سجين في العزل لفترة تزيد عن 

الن بتمديد فترة مكوث سجين في العزل لفترة و نائب ضابط اللواء مخّوأضابط اللواء . 11 يوًما14 مجتمعةالفترات 

                                                 
صالحيات (من أنظمة نظام الحكم الجنائي ) ج(19؛ النظام ")أمر السجون"في ما يلي  (1971، ]صيغة جديدة[من أمر السجون  58 بندال 7

شروط ) ( اعتقاالت–صالحيات تطبيق ( من قانون نظام الحكم الجنائي 10؛ البند 1977، )شروط االحتجاز في المعتقل) ( اعتقاالت–تطبيق 
  .1996، )ز في المعتقلاالحتجا

 . 22.11.2010من رسالة جوابية من سلطة السجون إلى جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، في تاريخ  8
   .من أمر السجون ب19 بندال 9

  .من أمر السجون) 1)(أ(ج19 بندال 10
  .من أمر السجون) 2)(أ(ج19 بندال 11
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ُيسمح للسجين  .12المجملة نصف سنة في حتى فتر)  واحدةّلمدة شهر لك(ضافية إ لفترات قابلة للتمديد حتى شهر تمتّد

ه لفترة تزيد عن ستة عزل السجين في غرفة وحَد. فصله ل96  الـبعرض حججه بخصوص عزله ابتداء من الساعة

 من االحتجاز في العزل بتصريح. شهررآزية، والذي يجب تجديده آل ستة أ بتصريح من المحكمة المأشهر مشروط

   13.ن يتواصل دون تحديدأمكن المحكمة من الم

  

و مع سجناء أ العزل الزوجّي. آثرأو أ ا، مع سجين واحد من خالل احتجازه في غرفة وحيًدن يتّمأعزل السجين يمكن 

 دون  بتمديد العزل الزوجّي،يًضا، ألةالمحكمة مخّو. 14ا شهًر12 ل المحكمة لتمديده آّلضافيين يستوجب تدّخإ

   15.تحديد

 ة لم يتّمة سرّيدّلألى إن يستند أيمكن ) ضافّيإو مع سجين أا وحيًد(مر بمواصلة عزل السجين أصدار إقرار المحكمة ب

ة عبر ل باالستئناف على القرار الذي اتخذته المحكمة المرآزّيالسجين مخّو 16.و موآلهأ/ها على السجين وعرض

   17.لى المحكمة العلياإه التوّج

  
  :قليمّي واإلالعزل في القانون الدولّي

ا، ا وحشيًّ عقابيًّ واعتبرته فعال، السجناءة استخدام العزل المتواصل بحّقمم المتحدة ضد التعذيب بشّدانتقدت لجنة األ

من بينها، بضمان سرائيل إ الذي يلزم الدول الموقعة على المعاهدة، و11ل انتهاًآا للبند  ويشّكاهيًن وُمنسانّيإ غير

 من المعاهدة الذي 16مر يشكل انتهاًآا للبند  األّنرت اللجنة أآذلك، قّر. على شروط السجنمستمرة جهزة رقابة  أ

ة للسجناء الذين تحت نسانية والمعاقبة الوحشّيإاجب ضمان حظر التعذيب، المعاملة الاليلقي على عاتق الدولة و

سرائيل، انتقدت اللجنة استخدام الدولة العزل إبخصوص ، 200918 مة في حزيرانضمن توصياتها المقّد. تهامسؤولّي

ال بعد فحص إ بعدم استخدام العزل لقد طالبت اللجنة. و خالل االحتجازأآان خالل التحقيق أ سواء ، الفلسطينيينبحّق

  19 . وعلى نطاق ضّيق جدًّا ووفًقا ألنظمة معيار الحّد األدنى لمعالجة الّسجناءُمشّدد
  

شأن الحقوق بمم المتحدة من معاهدة األ) 1(10 و 7 للبندين  انتهاًآا،يًضاأ ، العزل يشكلّنر في السابق ألقد تقّر

 نه يجب الدفع قدًماأ ما يتعلق بمعاملة السجناء،  في آّل،مم المتحدةأعلنت األ ،1990وفي العام  20.المدنية والسياسية

  21.مكانخدام هذه الوسيلة الخطيرة قدر اإللغاء احتجاز السجناء في العزل وتقليص استإ نحو

                                                 
  .من أمر السجون) 1)(ب(ج 19 بندال 12
   . أمر السجونمن) 1)(أ(هـ19 بندال 13
  .من أمر السجون) 2)(أ(هـ19 بندال 14
   .من أمر السجون) 3)(أ(هـ19 بندال 15
  .من أمر السجون ح19 بندال 16
 .من أمر السجون ز19 بندال 17

18 CAT/C/ISR/CO/4 23 June 2009. 
19 See also: Rod Morgan and Malcolm Evans “Combating torture in Europe”, 2001, p. 118. 
See also Recommendation Rec(2003)23 Committee of Ministers under the European 
Council, para.7, 20, and 22.4. 
20 General Comment 20/44, 3. April 1992. See also: Campos v. Peru January 1998 
Communication No 577/1994, 6 November 1997. 
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) The Inter-American Court of Human Rights (نساناألمريكية لحقوق اإل-البين المحكمة ، فإّنآذلك

-البين من المعاهدة 5ا للبند  العزل المتواصل يشكل انتهاًآّنأحد قراراتها رت في أهي األخرى العزل وقّرانتقدت 

   22.ةالقاسي ةبونسانية للسجناء والعقلتي تحظر التعذيب، المعاملة الالإنسان ااألمريكية لحقوق اإل

  

  :ةالجسدّي النفسّية وة السجناءسقاطات خطيرة على صّحإ

لى الضرر  هذه األبحاث إشارت جميعقد أو. بحاث في العالمة للعزل في العديد من األرات النفسّي فحص التأثيتّم

ة، مثل االآتئاب والخوف وحتى االضطرابات الذهانّيو النوم، ا باضطرابات العزل، بدًء الخطير الذي يسّببهالنفسّي

ة حاّدال رتباكاالحاالت ولمكان، الزمان وابوعي الفقدان وعقدة الخوف، حاالت وهلوسات البصر والسمع، 

 العزل من ّنإة، فمراض نفسّيأن ال يعاني من  المكوث في العزل صعب لَمّنأفي حين و. 23 في التفكيرضطراباتاالو

 العزل قد يفاقم ّنإ. مراض آتلك، والذين يشكلون نسبة جدية من السجناءأن يكون ال يطاق لمن يعانون من شأنه أ

   : فتظهر في أعقابهخاملةآانت ة  يثير مشاآل نفسّيوأذهان اليًضا حاالت أ
  

يعانون من اضطرابات ن ال يًضا بَمأي  وقد تؤّد قاٍسر نفسّيلى توّتإي العزل تؤّدإن ظروف 

خراجهم عن التوازن وحدوث االضطراب إلى إ ،و يعيشون حالة متوازنة بشأنهانفسية سابقة أ

 بشكل صابة بمرض نفسّييعانون من اإلقد   السجناء قيد العزل.الذي يتجلى في عدة عوارض

التأقلم صعوبات  هي ات األآثر شيوًعان االضطرابن ال يقبعون في العزل، حيث إّمممضاعف 

  الحدوث أيًضا ممكنةة الخطيرةة والذهانّيآتئابية، لكن االضطرابات االنفصامّي االمتالزماتوال

    24. سابقعانوا من مرضلدى السجناء القابعين في العزل ولم ُي

  

 هناك اضطرابات  بعد انتهائه، فإّنتالشىن تأبها العزل من شأنها ضرار النفسية التي يسّبا من األ قسًمّنأفي حين و

ف في المجتمع بعد لى درجة فقدان القدرة على التصّرإ ،خرى ال تختفي، وقد يعاني المعزولون من ضرر مستديمأ

  .تسريحهم

ا، تنجم عن القلق يًضأة  جسدّيي إلى عوارض يؤّدة قاسية فحسب، وإّنماانفعاالت نفسّيب العزل بحاث، ال يسّبا لألوفًق

   :العزل  السجن فيبهالذي يسّب

                                                                                                                                                   
21 UN GA, A/RES/45/111, 68th plenary meeting, 14 December 1990, at Principle 7 available 
at: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm. See also Larrosa v. Uruguay 
(881/1981), Report of the Human Rights Committee. 
22 Castillo Petruzzi et al., Judgment of May 30, 1999. 

  : ينظر في هذا الشأن، أيًضا 23

Ruchama Marton “Psychological Effects of Solitary Confinement,” Voices for Vanunu,  
published by the UK Campaign to Free Vanunu, 1998, pp. 35-42; Stuart Grassian, 
“Psychiatric Effects of Solitary Confinement,” Journal of Law and Policy 22 (2006), pp. 325-
383; Craig Haney, “Mental Health Issues in Long-Term Solitary and ‘Supermax’ 
Confinement,” Crime and Delinquency, 43 (2003), pp. 124-156; Mary Howells, “A Study of 
the Effects and Uses of Solitary Confinement in a Human Rights Perspective,” 10th World 
Congress on Medical Law, Jerusalem, 30 August 1994.  

  . 19.12.04 زئيف وينر، أخصائي في العالج النفسّي وطّب العائلة، من وجهة نظر قّدمت إلى المحكمة بشأن اإلسقاطات النفسّية للعزل،. د 24 
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 وعية الدمويةّي، في جهاز األجهاز الهضمالضحايا السجن في العزل يعانون من عوارض في "

أوجاع في الرأس، وّي، نصفالصداع والرجفة، الومن  وجهاز البول، ، في الجهاز التناسلّيوالقلب

   25".ستنّفالتعّرق شديد وضيق ومتسارع للقلب، النبض وال.. رهاق آبيراضطرابات النوم وإو

  

فاد السجناء بوجود أ 2008-2007 السنتين  احتجازهم في العزل خالل، خالل لقاءات محامين مع سجناء تّموبالفعل

في ات، غازات، أوجاع معاء، في المعدة، تقيؤمشاآل في األإمساك، س، ضيق تنّف: عالهأ ذآرها التي تّمتلك مشاآل آ

 بعد ،لدى قسم من السجناءظهرت هذه المشاآل، . ة في البولالبطن، مشاآل في الطحال وفي العضو التناسلي، حرق

حتجاز ذا آانت هذه المشاآل ناتجة عن االإقرار ما نا اإلنه ال يمكنألى إشارة در اإلجلكن، ت. بدء احتجازهم في العزل

  .26يًضاأذا آانت ستثور لو لم يكن هؤالء السجناء مفصولين إ وما  بصورة مباشرة،في العزل

  

استخدام  تواصل مع ذلك هاللعزل، لكن الجسيمةة سقاطات النفسّيإّن سلطة السجون في إسرائيل تقّر هي أيًضا باإل

 تّم 27، للدفاع عن الفرد"هموآيد"مرآز نسان وأطباء لحقوق اإلرابطة ليها إ تقانونية بادررافعة عقاب مفي أف. العزل

   :من الداخلي، وقد جاء فيهقم مشترك لسلطة السجون ووزارة األ من قبل طا1996عداد تقرير عام إ

  

 االحتجاز في العزل ّنألى إبحاث في هذا الشأن واضحة ال تقبل التأويل وتشير  مستخلصات األّنإ

نه توجد لفترة احتجاز السجين في العزل أن الواضح م... ى انفعاالت ذهانية عميقةي إليؤّد

 احتجازه ن يتّممر يختلف بين َمحتجاز في العزل، ألن األسقاطات مباشرة على النتائج المرافقة لالإ

 هناك ّنأ  فيال شّك. اعواًمأو أ اشهًرأو أسابيع أ احتجازه ثالثة  وبين من يتّما واحًدافي العزل يوًم

طاق وسيعانون نتيجة لذلك من  ال ي بات العزلشخاص بعدها أّنر معظم األّية يشعمدة زمنية حّد

  28. بعيدة األمدعوارض

  

   :التسّبب بضرر مؤّآدمقابل ة /وظيفة الطبيب
  

من جهة، يفترض أن يكون والؤهم وفًقا لقواعد ف. يواجه األطّباء العاملون في السجون معضلة من الوالء المزدوج

االستحواذّي الذي يطالب هو ومن جهة أخرى، تشّكل سلطة السجون مشّغلهم . قبل آل شيءأخالقيات الطّب للمعاَلج 

سلطة : "نترنتفي موقع سلطة السجون على اإلالواردة لمنشورات لا وفًق. اءطّبة في معايير والء األأيًضا بأولوّي

                                                 
   . 8.1.2006 ، جامعة تل أبيب،"سجناء أمنيون أم سياسيون؟"، محاضرة في إطار المؤتمر "اإلسقاطات النفسّية للعزل. "روحاما مارتون 25 

: 2008 الضمير، أّيار -تقرير جمعية أطباء لحقوق اإلنسان ومنظمة حقوق اإلنسان واألسرى  26

pdf.doc.08octc20%12/uploaded/il.org.phr://http  
تّم شطب  ( فلسطينيين لحقوق اإلنسان وآخرون ضّد وزير الشرطة ومفّوض سلطة السجون–جمعية أطّباء إسرائيليين  2089/95 التماس 27

  ).12.05.98االلتماس في تاريخ 
يمكن االطالع على التقرير في موقع جمعية هموآيد . 11 ص ،16.4.1996 ،بشأن فصل السجناءتقرير مكتب المستشار القضائي للحكومة   28

  :لحقوق الفرد على الرابط
 3613=dID?aspx.Document/il.org.hamoked.www://http .ي اإلمكان تجدر اإلشارة، مع ذلك، إلى أنه ليس ف

      .برأينا تحديد فترة حّدّية يمكن للشخص المحتجز في العزل بعدها أن يعاني من مشاآل نفسية، ألّن األمر يختلف من شخص إلى آخر
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 احتجاز سجناء –ة وظيفتها خالص. القانون إنفاذع لجهاز تَبتهداف اجتماعية، أمنية ذات أمة السجون هي منّظ

 والّرتب، وُيخشى أنه  الرسمّياء سلطة السجون هم سّجانون، يرتدون الزّيطّبأ 29"....ومعتقلين في رعاية آمنة والئقة

 واستيفاء مطالب ّير العالج الطّبمن يسبقان الظروف الالئقة، بموجب ذلك التعريف، سيتضّربكون االحتجاز واأل

   .ةخالقيات الطبّياأل

معنى هذا .  سلوك يضّر بالمعاَلجّيأ أن يصّدق علىو أدعم أن ي ُيحظر على الطبيب خالقيات مهنة الطّبأا لقواعد فًقو

 سجن تضّرإجراءات و المشارآة في أعطاء تصريح، دعم إيًضا، ال يمكنهم أاء الذين يعالجون السجناء، طّب األّنأ

 شكل في احتجاز سجناء و المساهمة بأّيأطباء منح تصريح يمكن لألإنه ال  يمكن القول ،على هذا األساس. بالمعاَلجين

طباء في تقديم العالج الالئق لى واجب األإضافة إ. تهم النفسية والجسدية بما ال يقبل التأويل بصّحفي العزل ألنه يضّر

اجب اء وطّبلى األيسري عه ّنإو غير مباشر، فاز السجين في العزل، بشكل مباشر أواالمتناع عن دعم مواصلة احتج
لى جهات إه فيجب عليهم التوّج جِد هذاذا لم ُيالعمل على وقف العزل، على األطباء العمل مقابل سلطات السجن وإ

  . 30خارج سلطة السجن
  

  :سرائيلإ في ّيالعزل والمجتمع الطّب
ا ًج معاِل18ه  توّج2008يلول أفي ف.  القرن الماضينسان ضد العزل يتواصل منذ تسعينياتنضال أطباء لحقوق اإل

 من علنّيموقفها بشكل سرائيل بطلب صياغة  في إلى نقابة العالج النفسّيإنسان اء لحقوق اإلطّبا من قبل أنفسيًّ

 النقابة ترفض استخدام أّنب أنه من المعروفطباء آتب األ. 31سرائيلإ في العزل داخل السجون في سجناءاحتجاز 

ة في ا هو خطوة جدّين جعل هذا الرفض علنيًّأهم يعتقدون ّنإا، ولهذا فا وجسديًّسيًّ نفتلحق الضررالعزل، ألنه ممارسة 

جراء فحوصات دورية لسجناء إيًضا رفض النقابة أد نحن نؤّي. "النضال ضد استخدام هذه الممارسة في السجون

الكنيست حينذاك، وذلك لى إ تقديمه  مقابل التشريع الذي تّم،2000 عام ،رت عنهمحتجزين في العزل، وهو ما عّب

   .اءطّب آتب األ،"ة الفصل هذه الفحوصات المعالجين النفسيين في عملّي توّرطنأبفعل الخشية من 

  

قضية ال  ّنبأ اه على اعتقاد حول موضوع عزل السجناء بناًء نقابة المعالجين النفسيين رفضت نشر موقف رسمّيلكّن

جرت أه نقابة المعالجين النفسيين، ثر توّجأعلى . سرائيلإاء في طّبقابة األده نن تحّد يجب أ الموقف بشأنهاّنإمبدئية ف

 الرئيس دلر، ضابط العالج النفسّيألكس أ. ا بحضور د  بحًثألطّباء في إسرائيل التابعة لنقابة اخالقيات المهنةألجنة 

ية دينا ليهمان، المستشارة  مدير الخدمات النفسية في سلطة السجون، المحام،موشيه بيرغر. في سلطة السجون، د

في ختام . ين النفسيينل نقابة المعالج ممّث،عادي دورون.  و د،القضائية لخدمة الصحة النفسية في سلطة السجون

                                                 
 أهداف، صالحيات -سلطة السجون والمفّوض . 2.01  أهداف، وظائف وبنية؛ البند الفرعي–سلطة السجون . 2أوامر سلطة السجون؛ البند  29

  .التنظيم، أهدافه وطرق تحقيقها. 2.01.01ئف؛ البند الفرعي ووظا

-function-purpose/Regulation+SHABAS/ODOT/Shabas/il.gov.ips.www://http
structure/השגתם+ודרכי+יעדיו+הארגון/ותפקידים+סמכויות+ייעוד++והנציב+הסוהר+בתי+שירות.htm     

30 Dual loyalty and human rights in health professional practice: proposed guidelines and 
institutional mechanisms. Physicians for Human Rights and School of Public Health and 
Primary Health Care, University of Cape Town, 2002. Available at: 
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/report-2002-
duelloyalty.pdf. 

-مستند أ ع ،23.9.2008 ،أعضاء لجنة أخالقيات المهنة في أطباء لحقوق اإلنسان إلى بروفيسور آفي بليخ، رئيس نقابة األخصائيين النفسيين 31
  أس- 270-08
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 احتياجات الدولة في الموازنة بين"لغرض  ،200932يار البحث صاغ أعضاء اللجنة ورقة موقف ُنشرت في أ

  .سرائيلإاء في طّب، آما تقول نقابة األ"ة السجناء وآرامتهم واجب حماية صّح وبين–من السجناء أمنها والحفاظ على أ

  

.  على الصحة النفسية والجسدية لدى السجينا سلبيًّا للعزل المتواصل تأثيًرسرائيل على أّنإاء في طّبتوافق نقابة األ

أن ال  و،ة لسجين، في ممارسة عقابّيل فّعال او غير فّعا، بشكل بتاًتاه يجب على الطبيب عدم المساهمة وهي تقّر أّن

ا على السرية د خصوًصن يشّد، أ عزلها قد يتّمعلى الطبيب الذي يفحص سجيًن. ا بممارسة العزل طبيًّيمنح تصريًحا

ة  في مسألة االستقاللّيأن يكون متشّدًدايجب عليه . ّي المعلومات التي بحوزته لغير الغرض الطّبأن ال يستخدمالطبية و

الطبيب الذي يالحظ إّن . ةة والنفسّي الجسدّيالسجينمن المسؤولية عن رفاهية ا ة في اختيار العالج الالئق، انطالًقالمهنّي

ة لغرض وقف ته المهنّيه في العزل، عليه ممارسة صالحّيوجود وجود خطر ملموس على صحة السجين من جّراء

  .هذه التقييدات فوًرا

  

 وبين واجب –من السجناء أمنها و احتياجات الدولة في الحفاظ على أالموازنة بين"اء التالي طّب موقف نقابة األّنإ

جراء الموازنة بين هذه إاء طّبه ليس من وظيفة األ ألّن،شكالّيإهو موقف " ة السجناء وآرامتهمحماية صّح

و  التزام أأّين تكون مصلحته نصب عينيه قبل أ ويجب ،ج لديه فقطمعاَلواجب الطبيب هو نحو ال. الحتياجاتا

  .خرىضرورة أ

  

 سلطة السجون الذي يتناول احتجاز سجناء في العزل، فإّن 04.03.0033ضية سلطة السجون رقم مر مفّووفًقا أل

اء سلطة السجون آمستشارين في طّبيشارك أ.  في العزلسجناءشريكة في عملية اتخاذ القرارات بخصوص احتجاز 

ا وفًق. و العزل الذي يكون سببه صحة السجيني تزيد فترته عن ثالثة أشهر، ألزوجي الذو اأحاالت العزل االنفرادي 

 14ن ع ه بخصوص تمديد العزل مّدة تزيدلتوّجبان ترفق ألي لعزل السجين، يجب ّولتلك األنظمة، ففي اإلجراء األ

ناك قيود طبية ذا آانت هإ وما ّي بحيث تشتمل على وصف لوضع السجين الطّب،يوًما، وجهة نظر طبيب المستشفى

سجين لما يزيد عن ستة ل لى المحكمة المرآزية لغرض طلب تمديد عزل انفرادّيإه سلطة السجون توّج.  عزلهتخّص

. ن يشتمل على وجهة نظر محّدثة لطبيب وعامل اجتماعيا، يجب أ شهًر12و عزل زوجي لمدة تزيد عن أشهر أ

 48م يتسّن األمر، فبعد ذا لإلى العزل، وإدخاله  آل سجين قبل إء سلطة السجون بفحصاطّبأ يقوم ،نظمةا لتلك األوفًق

 سجين آّل. سبوع في األًةاء مّرطّبإلى غرف العزل يوميًّا واألضون يقومون بزيارة الممّر. دخاله العزلساعة من إ

   .سبوعينأ محتجز في العزل يفحصه طبيب عام مرة آّل

  

جراء فحوصات طبية ه يجب إ بأّن يقّر 34ناول العالج الطبي للسجينالذي يت 04.44.00 أمر المفوضية رقم  إنآذلك،

  هوالفحوصات يكون إجراء نأهناك خشية من ). بما في ذلك الفصل(ليها للسجناء المحتجزين في العزل إمبادر 

                                                 
 : إسرائيلفي اإلمكان العثور على ورقة الموقف في موقع نقابة األطّباء في 32

1122=CategoryId?aspx.ViewCategory/MainSite/il.org.ima.www://http    
9C0F9CEA/rdonlyres/NR/il.gov.ips.www://http- :عبر الرابط التالي) بالعبرية( في اإلمكان العثور على األمر 33

pdf./040300/03649A8A4A66B-5D93-4235-AE76  
D07E-67A86AF5/rdonlyres/NR/il.gov.ips.www://http- : في اإلمكان العثور على األمر عبر الرابط التالي 34

/044400119/097148031C5A3-BBA9-3D43הטיפולהרפואיבאסיר.pdf  
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 أوصت المحكمة العليا. ب لهم نتيجة لهجراء ومدى الضرر الذي تسّبالسجناء لهذا اإل" مالءمة"حص مدى لغرض ف

  35.ة قبل اتخاذ القرار بمواصلة العزلخرى بتقديم وجهة نظر طبّيهي األ

  

 في  على الصحةا هناك خطًرّنإذا اتضح من الفحوصات الطبية أنه أجاء  3604.03.00ضية رقم مر المفّوفي أ

جهة النظر  ومرفًقاة لسلطة السجون لى اللجنة اللوائّيإا ه ضابط السجن فوًرن يتوّجالسجين، فيجب أاستمرار عزل 

لى اللجنة إ  الطبيب اللوائّي ضّم يتّم،ه للسبب المذآورللبحث في هذا التوّج. لغاء فصل السجينإالطبية لغرض بحث 

  .ةاللوائّي

  

مم المتحدة ، مثًال، من قواعد األ32فالقاعدة . هذه القواعد مماثلة لقسم من القواعد التي تتبناها المعاهدات الدولية

اها القواعد التي تبّن إّن 37.ق طبيب على ذلكن يصّد عقوبة العزل تجري فقط بعد أ على أّنّصلمعالجة السجناء تن

  38 . على صيغة مماثلة تنّص2006 تحديثها عام وروبي وتّمالمجلس األ

مة من ن وجود تصاريح مقّد تبّي،نسان على ملفات سجناء محتجزين لمدة سنواتأطباء لحقوق اإلالع ّطمن خالل إ

تصريح "ى ة تسّم على استمارة خاّصالتوقيع يتّم. ة السجون، بتوقيعهم، لغرض احتجاز السجناء في العزلاء سلططّبأ

ا من قبل طبيب في مصلحة السجون من ننا صادفنا تحذيًرلم يحدث أ". فصل/سجين في ظروف عزلي الحتجاز طّب

 السجناء في العزل يعانون من مشاآل نفسية اء العزل، حتى حين آان قسم منالضرر الذي يلحق بالمعالج لديه جّر

 بمعاناته منفاد فيها السجين أ سجناء لقاءات مع معالج نفسّيلات العالج النفسي لتوثق ملّف. آخذة بالتفاقم بمرور السنين

 وجدنا في حالة واحدة فقط في الملّف. خراجه من العزلإثر احتجازه في العزل ويطلب أبت له على ضائقة آبيرة تسّب

 لى ضائقة وصفها سجين نتيجة احتجازه في العزل، وتوصية بوقف عزلإًقا من قبل المعالج النفسي تطّر الطبّي

 فاد بها السجين ولم يتّمإلى األمور التي أق من قبل المعالجين النفسيين  تطّرخرى أّيلم يكن في الحاالت األ. المعاَلج

  .رة للسجينقف صورة االحتجاز المدّم لغرض وجراء من قبل المعالج النفسّيإ توثيق أّي

  

آان الهدف من مشارآتهم في هذا جراء العزل مهما إاء في طّبل األة تدّخننا نعارض بشّدإلى أن نشير منذ اآل
عالج وهو ما يتناقض مع  بالمجراء يضّرإجراء العزل يعني مشارآته في إفي  ن مشارآة مهنّي طبيإ. جراءاإل

جراء بشكل قاطع يجدر باألطباء رفض هذا اإل. لقانونية نحو معالجيهمدبية وحتى ا األقية،طباء االخالواجبات األ

                                                 
 لتماسا استئنافب  اذنآذلك و ؛2.2.09 تاريخصدر في قرار  (مغربي ضد سلطة السجون 5089/08 لتماسا استئنافب اذن: ينظر 35

  ). 23.04.09 تاريخصدر في قرار  (فالن ضد سلطة السجون 10251/08
  : 4  والبند الفرعّي26 البند ؛04.03.00 أمر مفوضية رقم 36

-5D93-4235-AE76-9C0F9CEA/rdonlyres/NR/il.gov.ips.www://http
pdf./040300/03649A8A4A66B  

37 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Rule 32 states: "Punishment by 
close confinement or reduction of diet shall never be inflicted unless the medical officer 
has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it." 
38 Council of Europe. Rec(87)3E 12 February 1987 on the European prison rules (replaced 
by rec(2006)2. Available at:  
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlob
Get&InstranetImage=607507&SecMode=1&DocId=692778&Usage=2  
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ا ب ضرّرجراء يسّبمنح شرعية إلهدف هو ل مجرد حضور الطبيب ّنهناك خشية من أ.  تعاون معهواالمتناع عن أّي

   .ا للمعاَلجمؤآًد

  

إجراء ممارسة  الذي يشارك فيه طبيب في جراء العزل يعمل بنفس القدر المرفوضإالطبيب الذي يشارك في إّن 

 آافة الوسائل من  واجب الطبيب التحذير منهما واتخاذ منإلى ضرر آبير للسجين، وهو مايان جراءان يؤّداإل. تعذيب

   .ماه حدوثجل منعأ

  

   :شروط االحتجاز في العزل ووضع السجناء الفلسطينيين الخاّص

سمح للسجناء بالخروج من غرف ا، ُيعموًم. سرائيلإساسية في ء األتوجد للعزل إسقاطات على ظروف عيش السجنا

. أهيل، تشغيل وتعليم، وآذلك لغرض المشارآة في برامج، ت)تسمى الفورة (جن لجولة يومية لمدة ساعتين في اليومالّس

رفة السجن سجين من غمكانية خروج الا على إا مباشًرثًريترك أ ،39ى الفصلجراء المسّم عزل السجين ضمن اإلّنإ

دماج في برامج تأهيل نمكانية االإحَرم من السجين المحتجز في العزل ُيإّن . ةه يخرج لساعة واحدة فقط لجولة يومّيّنأل

ا وحيدين  ساعة يومي23ًّن في العزل في النتيجة، يمكث السجناء القابعو. خرينآوتشغيل بفعل الخشية من لقائه سجناء 

   .جنفي غرفة الّس

تشتمل .  المترمتار ونصفأمتار على ثالثة أثالثة  على مترين وحتى متر ونصفل ما بين ة غرفة العزتتراوح مساح

نتيجة لذلك، فليس لدى . ا وال عن الغرفةما عن بعضها دائًمم فصلهام، ال يتّمغرف العزل على مراحيض وحّم

 شباك ،احياًن في غرفة العزل، أيوجد. ع السجانينالسجناء عالقة بصرية مع سجناء آخرين في قسم العزل وال م

  نور طبيعّي الغرفةم لم يكن، فليس فيأاك آان في الغرفة شّبأحوال، سواء في جميع األ.  سم100 على 50مساحة ب

ة آما يبدو، هي منّيأسباب سياسة مصلحة السجون، أل.  فلورسنت وهي مضاءة بمصابيح،و هواء يدخل من الخارجأ

دخال جهاز إلمكانية إتوجد لدى السجناء  40. نصف سنةة آّللى سجن آخر مّرإعزل نقل السجناء القابعين في ال

ة ساعة سمح لهم باستخدام الهاتف لمّدفين آأمنيين ُيالسجناء غير المصّن. رسال وتلقي رسائلإآتب وو DVDتلفزيون، 

 بينما حظرت إسرائيل تلقي ،ولى فقأقسام العزل بتلقي زيارات من أقارب من الدرجة األيسمح للسجناء في  41.ايومّي

 غير المصنفين يمكن للسجناء . 2007حزيران من العام /جميع معتقلي قطاع غزة أي زيارات عائلية منذ شهر يونيو

  . من خلف فاصل حيث يكون االتصال مع الزائر من خالل هاتف داخلّيي زيارات مفتوحة ال تتّمآأمنيين تلّق

قسام العزل أا تناول ظروف السجن المادية في ا خطيًرة المحامين تقريًر نشرت نقاب،2010ول في شهر آانون األ

قسام العزل والفصل في  خطيرة وقاتمة للظروف في جزء من أصورة وقد آشف التقرير. والفصل في السجون

وبة روا من صع الضائقة النفسية الصعبة لدى غالبية السجناء المعزولين الذين تذّم آشف وآذلك،السجون في الدولة

في " الظروف في غرف العزل والفصل ّنألى إو التقرير وخلص معّد.  عن الحياة االجتماعيةمواجهة االنقطاع التاّم

                                                 
   . يوًما متواصلة دون أن يرى نور النهار14لقابع في عزل عقابّي ال يخرج من الزنزانة وقد يظّل فيها مدة ُيشار إلى أّن السجين ا 39
 . 4.03.00 ُينظر أمر مفّوضية رقم 40
  . سنوات متواصلة في العزل مخّولون بتلّقي مدة تمتّد حتى ساعتين من المكالمات الهاتفّية10السجناء القابعون لفترة  41
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الالئق دنى وهي ال تليق للعيش  األ ال تستوفي معايير الحّد، منشآت سلطة السجون المختلفة منالقسم األآبر والطاغي

  42 ".دةوبالتأآيد ليس لفترات زمنية غير محّد

، ألن تصنيفهم األمني هي خطيرة بشكل مضاعف 43حتجزين في العزل ُما فلسطينيًّا سجيًن40  نحوظروف سجنإن 

 وآثيرون منهم ال يحظون ،مكانية الستخدام الهاتفإفليس لدى السجناء الفلسطينيين . ضافيةإ عليهم تقييدات يفرض

 التي ال تسمح بدخول "الشاباك"تيجة لسياسة بزيارة من العائلة لفترات طويلة قد تستغرق سنوات متواصلة، ن

 الحديث مع  من خلف فاصل حيث يتّمحتى حين يحظى السجين بزيارة من عائلته فهي تتّمو. إسرائيللى إفلسطينيين 

مة العليا باسم كلى المحإعدالة مرآز مه  الذي قّداس المبدئّيمبعد االلتفقط . الصراخب والعائلة بواسطة هاتف داخلّي

ذا فقط في الدقائق مكانية اللقاء المباشر مع ذويهم السجناء، وهإ سنوات 8 سّندون طفال نحت لألُم ،44 السجناءطفالأ

ن في العزل مرافقة رعاية يلسجناء الفلسطينيل  توجد ال،اعموًم.  دقيقة فقط45خيرة من الزيارة التي تستغرق األ

لسجناء الجنائيين في العزل وفي حين يمكن التصريح ل. ن في العزلاجتماعية مثلما يحظى به السجناء الجنائيو

   .ة آهذه بالنسبة للسجناء الفلسطينيينمكانّيإ، ال توجد ةعطلالخروج إلى ب

يا تمديد سريان احتجاز سجناء في العزل عموًما، مام المحاآم التي تنظر في قضاأ  في تمثيل قضائّيفي غياب الحّق

جراء القانوني لتمديد الة السجناء الفلسطينيين، فإن اإلوسرية المعلومات في حمصاعب اللغة لا بعين االعتبار خًذوأ

شروط ا بسبب غياب لى عديم المضمون ونتائجه معروفة سلًفإل فترة احتجاز السجناء الفلسطينيين في العزل يتحّو

العزل من قبل المحاآم لى هذا آله الشكل الذي تجري فيه جلسات تمديد فترة ويضاف إ. ة والنزيهةالعادلالمحاآمة 

ي  هذا بشكل غير جّديتّم. دت العزل القرار السابق للمحكمة التي مّدلى المحكمة هو نّصإ ما يتم تقديمه فكّل. المرآزية

جراء على الرغم من اإل. لسجين في العزل على درجة تجاهل سلطات السجون للضرر المتراآم الذي قد يلحق باويدّل

  .فعل ذلك سلطة السجون ال تواظب على  فإّن،ثة حول وضع السجينظر محّدي وجهة نالذي يلزم بتلّق

نسانية، حياة المجتمع والعالقة مع العالم خارج السجن هو جناء الفلسطينيين عن العالقات اإل فصل السّنضح هو أما يّت

رقابة القانونية على  الأّنما هو أشّد خطورًة من ذلك و. في العزلالمحتجزين ا يلحق بسائر السجناء خطر مّمأ

  .ّيلجّدإلى التعاطي افتقر ت وة وثيقتعلى سجناء آخرين في العزل، ليسآذلك وضعهم، و

   :توصياتالخص ومللا
. دارة منشآت السجونإو تصنيف تستخدمه سلطة السجون في أن يشكل صورة احتجاز ال يمكن لالحتجاز في العزل أ

  .سبةانمت ويشكل بالتالي عقوبة وحشية، غير قانونية وال ،سية للسجناء بشكل قاطع بالصحة الجسدية والنفالعزل يمّس

  

و على أ/ا على السجناء المحيطين بهم و لسجناء يعانون من مشاآل نفسية ويشكلون خطًرن يشكل حًالال يمكن للعزل أ

يجب .  البتةبالنسبة لهامكانية إ العزل ال يشكل خرى معالجين عنيفين ، لكّنتجز هي األة تحات النفسّيالمصّح. نفسهمأ

                                                 
آتب التقرير المحامي موران آبلو من . غرف العزل في سلطة السجون: تقرير مراقبين رسميينقابة المحامين في إسرائيل،  ن:المصدر 42

 ).  2010 ،آانون األول(نقابة المحامين 
 .22.11.2010رسالة من سلطة السجون إلى أطباء لحقوق اإلنسان في تاريخ   43
 ). 25.03.10 رار في تاريخق (آناعنة ضد سلطة السجون 7585/04 التماس 44
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ة لنشاطات مالئمة وتحت رقابة مالئمة مكانّيإ مع سجناء آخرين من خالل توفير تمكين السجناء من التفاعل االجتماعّي

  .ين مهنيينلمختّص

  

 بهم من قبل سجناء تهديد بالمّسظّل و يعيشون في أا منيًّ أا بالنسبة لسجناء يشكلون تهديًدعًاوشرم حال ليسالعزل 

 امنيًّا أحتى في الحاالت التي يشكل فيها السجناء تهديًد. هو واسع وفضفاض" التهديد األمني"التعريف القائل بـ. خرينآ

ا وال ن يشكلوا خطًرة، بحيث يمكنهم المكوث معهم دون أ، يجب االهتمام بدمجهم مع مجموعات سجناء مالئمبالفعل

  .لخطرلضين عّرن يكونوا ُمأ
  

 الوقت واتصال افر لهم نشاطات مالئمة لقضاءن تتو تقييد على اتصالهم بسجناء آخرين يجب أ يوجدالسجناء الذين

  . رفع وتيرة الزيارات والسماح للسجناء الفلسطينيين باستخدام الهاتف،مثال. آبر مع العالم خارج السجنأ

  

 ّنه، ألال ضّدن تعمل بشكل فّع للعزل، يجب على الهيئات الطبية أ الواضحةنحن نعتقد أنه بفعل التأثيرات الصحية

 المطالبة بوقف طباء ومعالجي السجناء المحتجزين في العزلويجب على األالضرر الذي ينجم عن العزل مؤآد، 

  .فقط ة السجين صّحا على ضرًرت التي يشهدون فيهاحاالال وليس في ،حوالالعزل في جميع األ

  

، جراءات قضائية عادلة للسجناء في العزلإ نطالب بضمان جراء العزل، نحنإ وقف استخدام ن يتّمألى إآذلك، 

ن وبين ين يتوقف التمييز بين المعزولين الفلسطينييجب أ. ر لمواصلة العزلة آمبّردلة السرّيووقف استخدام األ

  .جن، وتحسين ظروف السجن المادية في غرف العزل بحيث تضمن العيش بكرامة في الّسفوًرا فين آجنائيينالمصّن
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