
نداء مستعجل

 نساء لجل السيرات السياسيات " ترافقن بشديد القلق منذ الشهر الخير السيرة السياسيه القاصرة التي"
.تقدمت بشكوى تحرش جنسي ضد احد السجانين في سجن الشارون اثناء احتجازها هناك

 محامية الجمعيه, تغريد جهشان , التي زارت السيرة مرات عديده خلل الفتره الماضيه ارسلت في يوم
  رسالة مستعجلة جدا الى مامورمصلحة السجون ارفقت نسخ عنها الى مسؤول المنطقه الوسطى6.9.09

. واخرين من مصلحة السجون وكذلك الى رئيس لجنة السجون التابعه لنقابة المحامين قي اسرائيل

  ولعدم استلم جواب على الرساله اعله, ارسلت رساله مستعجله اخرى والتي لم تحظى14.9.09فى تاريخ 
. هي ايضا باي جواب خطي

 الرساله تضمنت ادعاءات بالغة الشده من قبل السيره والتي دعمتها بتصريح مشفوع بالقسم جاء بها ان
 مصلحة السجون تنكل بالسيره لتقديمها الشكوى وذلك بنقلها لقسم عزل/ فصل في سجن اخر للسيرات
 الجنائيات , دون ان يكون لذلك اي اساس قانوني واحتجازها في ظروف غير انسانيه : الغرفه خانقه, ل تدخل

 اليها اشعة الشمس, رطبه, بدون تلفاز, مروحه, كتب (ما عدا كتاب واحد احضرته من السجن السابق ) ومواد
 للشغال اليدويه . اضافة لذلك اخذت منها اغطية الراس . زد على ذلك النمل الذي يملf الغرفه ويمنعها من

  ساعه بين الجدران بدون اية24النوم في الليل . وهكذا فانه على ارض الواقع تواجدت السيره ما يقارب 
. وسيله لتمضية الوقت

 كل هذه التفاصيل كتبت لمامور مصلحة السجون, وبالرغم من ذلك كله لم يستصوب ارسال رد خطي على
 الدعاءات هذه . والسواf من ذلك , انه كما يبدو وبعد ارسال الرساله تم رش القسم بمواد مبيدة للحشرات .

 السيره اخرجت من الغرفه لبضع دقائق فقط ثم ادخلت بعدها مباشرة واغلق عليها الباب. نتيجة لذلك شعرت
. بالختناق , الدوران والغثيان لعدة ساعات وبعدها استمر شعور باللم في الصدر

  فقط, وبعد مضي ما يقارب الشهر على الظروف المذكوره اعله التي احتجزت بها , نقلت15.9.09في يوم 
. السيره الى غرفة اخرى ظروفها معقوله ولكن في نفس قسم العزل / الفصل

 جهات مسؤوله من السجن قامت بالتصال هاتفيا مع المحاميه جهشان فى اليام الخيره وابلغتها بان موضوع
. السيره يعالج على اعلى المستويات ليجاد حلول لنقلها من القسم المذكور اعله الى مكان آخر

 موقفنا واضح في الموضوع : السيره السياسيه يجب ان تكون في قسم السيرات السياسيات ول توجد هناك
. حلول اخرى

. في حال21.9.09الجهات المسؤوله اياها وعدت المحاميه جهشان بنقل قرارها اليها في الموضوع يوم الثنين   
. عدم تجاوب القرار مع المطلوب سوف يقدم التماس فوري باسم السيره الى المحكمه

 بالنسبة لشكوى السيره ضد التحرش الجنسي والتي وكلت بها ايضا المحاميه جهشان تدلي السيره
. بالقوال التاليه : انها ستواصل النضال الى ان ينال السجان عقابه

 من الجدير بالذكر ان " نساء لجل السيرات السياسيات " على اتصال وثيق مع العائله التي تعلم كافة
. التفاصيل

. السيره القاصره محتجزة في قسم العزل / الفصل لكثر من شهر وعلى ما يبدو انها ستقضي العيد وحيده

. العزل / الفصل هم انواع من التعذيب

. رجاءا اكتبوا رسائل احتجاج الى مامور مصلحة السجون وارسلوا لنا نسخة
: العناوين
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