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املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ

		
أو ُال

مقدمة

هذه الورقة مو َّجهة إىل هيئات الرصد املسؤولة عن التدقيق الخارجي
ألماكن الحرمان من الحرية .وهي تستعرض مخاطر التعرض للتعذيب
وسوء املعاملة التي تواجه النساء املحرومات من حريتهن ،وكذلك
وينصب تركيز
التدابري التي ميكن اتخاذها للحد من تلك املخاطر.
ّ
هذه الورقة عىل أوضاع النساء املحتجزات يف إطار نظام العدالة
الجنائية ،وإ ْن كان هذا البحث وثيق الصلة أيضاً يف كثريٍ من الحاالت
ٍ
سياقات أخرى مثل مؤسسات
بالنساء املحرومات من حريتهن يف
العالج النفيس ومرافق احتجاز املهاجرين.
وتركز الورقة عىل النساء فقط ،فهي ال تتضمن بحثاً حول املخاطر
ٍ
التي تواجه الرجال الذين قد يتعرضون أيضاً
النتهاكات جنسانية
الطابع ،ال سيام الرجال الذين يُنظر إليهم عىل أنهم ال يعملون وفق
األدوار الجنسانية املقبولة اجتامعياً ،1وذلك بسبب ميولهم الجنسية
أو هويتهم الجنسانية .وال تبني الورقة املخاطر الخاصة التي تواجه
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية
( )LGBTاملحرومني من حريتهم بصور ٍة عام ٍة ،إذ يُرى أ ّن موضوعاً
كهذا يتطلب بحثاً منفصالً .كام أ ّن الورقة ال تتضمن بحثاً حول
املخاطر التي تواجه النساء عىل الصعيد الخاص أو يف املجتمع املحيل،
عىل الرغم من أ ّن عوامل االرتباط بني السياق األوسع وأماكن الحرمان
توصف بأنها وثيقة الصلة ،وذلك بسبب العالقة املعقدة
من الحرية َ
بني هذين الصعيدين .وبهذه الطريقة فإنه من املؤمل أن تسهم
هذه الورقة يف تكوين وعي شامل باملسائل التي ينبغي إيالؤها عناية
خاصة.
وميثل اعتامد قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري
االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) 2خطو ًة مهم ًة نحو االعرتاف
باالحتياجات الجنسانية املختلفة للنساء يف نظام العدالة الجنائية،

ٍ
ضامنات ملواجهة مخاطر تع ُّرض النساء للتعذيب وسوء
ونحو تقديم
املعاملة .وتُعترب قواعد بانكوك نقط ًة مرجعي ًة رئيسي ًة تتيح لهيئات
الرصد الوفاء مبسؤولياتها تجاه النساء املحتجزات 3.وعىل الرغم من أ ّن
قواعد بانكوك ال تشمل مراكز االحتجاز التي تحتجز ملتمسات اللجوء
وغريهن من املهاجرات ،إال أ ّن عددا ً كبريا ً من القواعد يُ َع ُّد وثيق
الصلة أيضاً بتلك األماكن .فعىل سبيل املثال تتضمن املبادئ التوجيهية
ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )UNHCRإشار ٍ
ات
محدد ًة إىل ملتمسات اللجوء املحتجزات ومست َّمدة من أحكام قواعد
4
بانكوك.
وينبغي لهيئات الرصد ،عند استخدامها قواعد بانكوك كنقط ٍة مرجعي ٍة
5
لعملها ،أن تدرك أيضاً أ ّن املخاطر التي تواجه النساء يف السجون
غالباً ما تكون انعكاساً لقلة الوعي والسلوكيات املجحفة واملامرسات
التمييزية السائدة يف املجتمع .فقد ورد يف ديباجة “الصيغة املح َّدثة
لالسرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء عىل العنف ضد
املرأة يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية”« :كثريا ً ما يكون
العنف ضد املرأة متأصالً يف القيم االجتامعية واألمناط واملامرسات
رشعني ليسوا
الثقافية ومع َّززا ً بها .ونظرا ً أل ّن نظام العدالة الجنائية وامل ّ
مبنأى عن هذه القيم مل يعالَج العنف ضد املرأة دوماً بالجدية ذاتها
6
التي عولجت بها أشكال العنف األخرى»......
إذَن فإ ّن ما تواجهه النساء من مخاطر التعرض لسوء املعاملة
والتعذيب يف أماكن الحرمان من الحرية قضي ٌة ال ينحرص حلها
يف الرتكيز عىل تلك األماكن .ففي كثريٍ من األحيان تعود األسباب
الجذرية الستضعاف النساء أثناء احتجازهن إىل عوامل موجودة خارج
أسوار السجن ،وإن كان هذا االستضعاف يتفاقم يف أماكن الحرمان
من الحرية.

 11انظر التعليق العام رقم  2للجنة مناهضة التعذيب ( 24 ،CAT)، CAT/C/GC/2يناير/كانون الثاين  ،2008الفقرة .22
 22اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  21ديسمرب/كانون األول .A/RES/65/229 ،2010
 33كانت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ( )SPTقد أشارت إىل قواعد بانكوك يف عد ٍد من تقاريرها القطرية ،حيث أوصت الدول املعنية برضورة ضامن أ ّن تدابري الحامية وظروف
االحتجاز يف سجون البلد تتفق مع قواعد بانكوك .انظر عىل سبيل املثال تقرير لجنة مناهضة التعذيب بشأن رسيالنكا ،الصادر يف  8ديسمرب/كانون األول ،CAT/C/LKA/CO ،2011
الفقرة 14؛ وتقريرها بشأن بيالروس ،الصادر يف  7ديسمرب/كانون األول  ،CAT/C/BLR/C/O/4 ،2011الفقرة .20
 44مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ( ،)UNHCRاملبادئ التوجيهية ذات الصلة باملعايري والقواعد املنطبقة فيام يتعلق باحتجاز ملتميس اللجوء وبدائل االحتجاز ( ،)2012املبدأ
التوجيهي  ،3-9ص http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574 .37
 55أينام وردت كلمة “سجن” فهي تشري إىل جميع مرافق االحتجاز ،مبا فيها محابس الرشطة ومرافق االحتجاز السابق للمحاكمة والسجون التي يقيض فيها السجناء املحكوم عليهم مدد
عقوباتهم.
 66الوثيقة  ،A/RES/65/228املرفق ،الفقرة .3
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وباإلضافة إىل تع ُّرض النساء عىل وجه الخصوص للتعذيب وسوء
املعاملة ،وال سيام العنف الجنساين ،فإ ّن للنساء احتياجات جنسانية
محددة نادرا ً ما تل َّبى يف أماكن االحتجاز (مثل احتياجهن إىل رعاية
صحية خاصة) أو تتفاقم بشدة ملجرد كونهن محتجزات (فقد تتخىل
أرسة املرأة عنها مبجرد إيداعها السجن بسبب وصمة العار املقرتنة
بس ْجن النساء) .وميثل أطفال النساء السجينات أحد االعتبارات
َ
األخرى يف هذا السياق ،إذا أخذنا يف الحسبان أ ّن املرأة عاد ًة ما تكون
الراعي األول للطفل ،وبالتايل قد يقع رضر كبري عىل األطفال امل ُعالني
سواء فُصلوا عن أمهاتهم املحتجزات أو ُسجِنوا معهن .وعليه فقد
تزايد االعرتاف برضورة مراعاة مصالح هؤالء األطفال وإعطاء األفضلية
والس ْجن يف حالة النساء الحوامل واألمهات املعيالت،
لبدائل االحتجاز َ
وذلك متشياً مع قواعد بانكوك.
ويف بعض الظروف الخاصة قد يُعترب إهامل االحتياجات الجنسانية
للنساء أمرا ً يرقى إىل درجة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،أو أمرا ً قد يتطور لريقى إىل درجة املعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة .وقد ذكرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
أي شكلٍ
( )SPTتحديدا ً أنّ« :نطاق العمل الوقايئ واس ٌع ويشمل منع ّ
من أشكال اإلساءة إىل األشخاص املحرومني من حريتهم والتي ،إن مل
تُرتدع ،قد تستفحل لتصل إىل درجة التعذيب أو غـريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» 7.وأوصت
اللجنة برضورة أ ْن ينعكس هذا النهج الواسع أيضاً يف عمل اآلليات
8
الوقائية الوطنية (.)NPMs

وذلك بهدف تعزيز حاميتهم من التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وتشمل والية
اآلليات الوقائية الوطنية تقديم توصيات إىل السلطات املعنية بغرض
تحسني معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم وأوضاعهم ،ومنع
تعرضهم للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،مع مراعاة املعايري ذات الصلة التي وضعتها
األمم املتحدة ،وتقديم اقرتحات ومالحظات تتعلق بالقوانني القامئة أو
مبشاريع القوانني يف هذا السياق 9.ومن املهم أن نؤكد عىل أ ّن زيارات
اآلليات الوقائية الوطنية إىل أماكن االحتجاز متكِّنها من الحصول عىل
املعلومات من مصدرها مبارشةً ،لكنها ال تشكل سوى الخطوة األوىل
أي اسرتاتيجية وقائية شاملة .وليك تسهم اآلليات الوقائية الوطنية
من ّ
يف تحقيق تحسينات مستدامة فإنه يُتوقَّع منها أن تنظر إىل أبعد
من الحقائق املوجودة يف أماكن االحتجاز وذلك ملحاولة التعرف عىل
10
األسباب املحتملة وراء ما يقابلها من تحديات.
تهدف هذه الورقة إىل مساعدة جميع هيئات الرصد ،وخاص ًة اآلليات
الوقائية الوطنية ،بهدف ضامن أ ّن أنشطة تلك الهيئات تراعي
االعتبارات الجنسانية ،وذلك من خالل استعراض املخاطر الخاصة
التي تواجه النساء فيام يخص تعرضهن للتعذيب أو سوء املعاملة،
والظروف الخاصة التي تزيد من تلك املخاطر ،وكذلك التدابري التي
ميكن اتخاذها ملنع تعرض النساء للتعذيب وسوء املعاملة يف أماكن
االحتجاز .وتُش َّجع هيئات الرصد عىل استعامل هذه الورقة يف تعميم
مراعاة املنظور الجنساين عند اضطالعها بأنشطة الرصد ،وكذلك يف
إعداد تقارير أو استعراضات مواضيعية بشأن النساء املحتجزات.

وتقتيض الوالية املنوطة باآلليات الوقائية الوطنية أن ترصد تلك
اآلليات عىل نحو منتظم معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم،

 77اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول (من فرباير/شباط  2007إىل مارس/آذار  14 ،CAT/C/40/2 ،)2008مايو/أيار ،الفقرة .12
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ثانيًا

لماذا ينبغي لهيئات الرصد أن تنظر في هذه المسألة؟

مل ت َ ْح َظ مخاطر التعرض لسوء املعاملة والتعذيب التي تواجه النساء
املحتجزات باالهتامم الكايف حتى اآلن .فعاد ًة ما يقترص تركيز الجهود
املبذولة للحد من العنف ضد النساء عىل الصعيد الخاص أو املجتمع
املحيل ،ومل ت َنل مسألة القضاء عىل العنف الجنساين الذي تتعرض له
النساء املحرومات من حريتهن سوى القليل من االهتامم .ويف حني أ ّن
مسألة التعرض للتعذيب وسوء املعاملة يف أماكن االحتجاز تُعترب من
الشواغل األساسية عموماً ،إال أ ّن الزاوية الجنسانية لهذا املوضوع مل
تُفحص أو تُبحث عىل نح ٍو ٍ
واف.
وقد لفتت لجنة مناهضة التعذيب ،يف تعليقها العام رقم  ،2إىل عدم
أي معلومات يف تقاريرها عن تنفيذ االتفاقية فيام
تقديم الدول ّ
يتعلق بالنساء ،وشددت عىل أ ّن نوع الجنس يشكل عامالً رئيسياً يف
11
منع التعذيب.

التي تطبقها السلطات  -إن ُوجدت – وتقديم توصيات إىل الحكومات
وجميع الجهات الفاعلة الرئيسية ،متشياً مع أحكام قواعد بانكوك،
بهدف تعزيز حامية النساء من سوء املعاملة والتعذيب.
وتستطيع هيئات الرصد عند بحث املخاطر التي تواجه النساء ،ويف
إطار فهمٍ شاملٍ للعمل الوقايئ الذي تقوم به ،أن تنظر إىل أبعد من
الحقائق املوجودة يف أماكن االحتجاز ملحاولة تحديد األسباب الجذرية
املحتملة للمشاكل .فقد تقابل هيئات الرصد أثناء زيارتها ألحد أماكن
االحتجاز مشكل ًة ناتج ًة عن عوامل خارجية ،لذلك يتعني عىل الهيئات
12
أن تحلل أيضاً اإلطار القانوين ومامرسات وسياسات العدالة الجنائية.
ونقدم يف هذه الورقة بعض األمثلة عىل هذا النهج.

وتستطيع هيئات الرصد أن تلعب دورا ً مهامً يف رأب هذه الفجوة
وتشجيع حكوماتها عىل ذلك أيضاً .وقد يتمثل هذا الدور يف تقييم
عوامل الخطر يف األماكن التي تُحتجز فيها النساء واإلجراءات الوقائية

 111لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  24 ،)CAT/C/GC/2( 2يناير/كانون الثاين  ،2008الفقرة .22
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ثالث ُا

المفاهيم

 .1نوع الجنس وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

تُ َع ِّرف منظمة الصحة العاملية “نوع الجنس” بأنه األدوار والسلوكيات
واألنشطة والصفات املرسومة اجتامعياً والتي يعتربها مجتمع معني
مناسبة للرجال والنساء 13.وعىل الرغم من أ ّن جنس الشخص ذكرا ً
كان أو أنثى حقيق ٌة بيولوجيةٌ ،وهو ما تشرتك فيه جميع الثقافات ،إال
أ ّن ما يعنيه هذا الجنس من حيث دور الشخص كـ”رجل” أو “امرأة”
يف املجتمع ميكن أن يختلف بني ثقاف ٍة وأخرى 14.أ ّما من ناحية علم
االجتامع ،يشري “الدور الجنساين” إىل الخصائص والسلوكيات التي
15
تنسبها الثقافات املختلفة إىل الجنسني.
ٍ
بدرجات
وتنترش الالمساواة بني الجنسني يف جميع املجتمعات
متفاوت ٍة ،حيث يقل نفوذ النساء عن الرجال يف معظم مجاالت الحياة.
ويتفاقم هذا االختالل يف موازين القوى يف املجتمعات التي توضع
فيها املرأ َة يف مرتبة أدىن نتيج ًة لعوامل أخرى مثل األعراف الدينية أو
الثقافية .وغالباً ما تزداد حدة هذا االختالل يف موازين القوى وهذه
املواقف أو املعتقدات االجتامعية والثقافية يف البيئات املنغلقة ،والتي
تعكس صورة املجتمع الخارجي بطريقة أوضح.
ونشأ مصطلح “تعميم مراعاة املنظور الجنساين” ضمن لغة األمم
املتحدة يف مجال السياسات يف عام  1997عندما وافق املجلس
االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة ( )ECOSOCعىل
“تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف جميع سياسات وبرامج منظومة
األمم املتحدة” .ويع ِّرف املجلس “تعميم مراعاة املنظور الجنساين”
بأنه:
“إدماج الشواغل الجنسانية يف عمليات تحليل وصياغة ورصد
السياسات والربامج واملشاريع ،وذلك بهدف ضامن أن تح َّد هذه
16
العمليات من عدم املساواة”

ويصبح مفهوم تعميم مراعاة املنظور الجنساين بالغ األهمية عند
تطبيقه عىل السياسات والربامج يف أماكن الحرمان من الحرية .ففي
هذه البيئات املغلقة ،التي تنعكس فيها املواقف االجتامعية وهياكل
القوة بصورة مكثفة ،يزداد عجز النساء وينمو شعورهن بهذا العجز.
لكن من املفارقات يف الوقت نفسه أ ّن قدر االعرتاف باحتياجات
النساء الجنسانية يف هذه األماكن أقل مام هو عليه يف املجتمع ككل،
والسبب يف ذلك أ ّن أماكن الحرمان من الحرية ،وال سيام مرافق
االحتجاز ،هي أماكن يهيمن عليها الذكور وبالتايل يقل فيها االعرتاف
باالحتياجات املتعلقة بنوع الجنس وفهمها ،رمبا باستثناء االحتياجات
املتعلقة بالوالدة والحمل.
ويُ َع ُّد تعزيز تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف أماكن الحرمان
من الحرية عملي ًة طويلة األجل تقتيض تغيري املواقف والسياسات
واملامرسات ال يف هذه األماكن فقط وإمنا أيضاً يف املجتمع ككل ،حتى
يتسنى تحقيق تغيري طويل األمد .ومع ذلك فإ ّن تغيري قوانني وقواعد
وسياسات وإجراءات ومامرسات محددة ميكن أن يُحدث أثرا ً حقيقياً
وفورياً ينعكس عىل حامية النساء من التعذيب وسوء املعاملة.
 .2التمييز والعنف ضد المرأة

تع ِّرف املادة األوىل من اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة (سيداو)
«أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد
مصطلح “التمييز ضد املرأة” بأنهّ :
يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه ال َنيل من االعرتاف
للمرأة ،عىل أساس تساوي الرجل واملرأة ،بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
واملدنية أو يف ميدان آخر ،أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه الحقوق أو
بغض النظر عن حالتها الزوجية».
متتعها بها ومامرستها لها ِّ
ويتمثل الشكل األكرث تطرفاً للتمييز ضد املرأة يف العنف القائم عىل
أساس نوع الجنس ،أي «العنف املو َّجه ضد املرأة بسبب كونها امرأة

http://www.who.int/gender/whatisgender/en113
114آن ماري نوبليوس ( 23يونيو/حزيران “ .)2004ما الفرق بني الجنس ونوع الجنس؟” .جامعة موناش.http://www.med.monash.edu.au/gendermed/sexandgender.html ،
استرُ جع يف  10مايو/أيار .2012
115آن ماري نوبليوس ( 23يونيو/حزيران “ .)2004ما الفرق بني الجنس ونوع الجنس؟” .جامعة موناش.http://www.med.monash.edu.au/gendermed/sexandgender.html ،
استرُ جع يف  10مايو/أيار .2012
116الوثيقة  12 ،E/1997/66يونيو/حزيران .1997
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أو العنف الذي ميس املرأة عىل نحو جائر .ويشمل األعامل التي
تلحق رضرا ً أو أملاً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً بها ،والتهديد بهذه
األعامل ،واإلكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية 17 ».وميثل العنف
القائم عىل أساس نوع الجنس رضباً من رضوب سوء املعاملة ،وقد
يرقى إىل درجة التعذيب وفقاً للظروف وطبيعة العنف نفسه .ويُ َع ُّد
االغتصاب أحد أخطر أشكال العنف القائم عىل أساس نوع الجنس.
وقد تتعرض النساء لالغتصاب يف أماكن الحرمان من الحرية كوسيلة
إكراه النتزاع االعرتافات منهن ،أو إلذاللهن وامتهان إنسانيتهن ،أو
ملجرد استغالل فرصة عجزهن التام عن الدفاع عن أنفسهن .وقد
يُرتكب االغتصاب أيضاً يف شكل إجبار السجينات عىل تقديم خدمات
جنسية يف مقابل الحصول عىل بعض السلع واالمتيازات أو التمتع
بأبسط حقوقهن اإلنسانية .وباإلضافة إىل ذلك قد يرتكب السجناء
الذكور انتهاكات جنسية بحق السجينات ،وأحياناً ما يرتكبونها
بالتواطؤ مع حراس السجن.
ومن املعرتف به عىل نطاق واسع  -يشمل املقرر الخاص املعني
مبسألة التعذيب وكذلك القانون اإلقليمي  -أ ّن االغتصاب يشكل
تعذيباً عندما يرتكبه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظفون عموميون18.وقد حددت أحكام املحكمة الجنائية الدولية
وأي شكل آخر من أشكال
ليوغوسالفيا السابقة أيضاً أ ّن االغتصابّ ،
19
العنف الجنيس ،يُعترب تعذيباً يف حالة استيفاء معايري معينة.
ويتعني عىل النساء الاليت يتعرضن لالغتصاب أن يتجاوزن الصدمة
ويتعاملن مع الحمل املحتمل وغريه من العواقب الصحية املرتتبة
عىل االعتداء ،وكذلك أن يواجهن العار املقرتن بهذا األمر باإلضافة
إىل الوصمة التي تلتصق بالنساء املغتصبات يف كثريٍ من املجتمعات،
وخاص ًة املجتمعات التي ينترش فيها التمييز ضد املرأة بسبب األعراف
الثقافية أو التقليدية أو الدينية .ولهذه األسباب وغريها تفضل العديد
من النساء الاليت يتعرضن لالغتصاب يف أماكن االحتجاز عدم اإلبالغ

عن الواقعة ،ومن األسباب األخرى نذكر مثالً تقاعس السلطات عن
االستجابة لشكاواهن وكذلك خوفهن من االنتقام.
ويشمل العنف الذي يُرتكب ضد النساء يف أماكن االحتجاز العديد
من األفعال األخرى إىل جانب االغتصاب ،ومنها التهديد باالغتصاب،
واللمس ،وإلقاء الشتائم واإلهانات ذات الطابع الجنيس ،وتكبيل
النساء بأدوات تقييد الحرية أثناء الوالدة ،وإخضاع النساء الختبارات
العذرية وغري ذلك .وقد ترقى بعض املامرسات األخرى إىل درجةة
سوء املعاملة وذلك حسب طريقة ارتكابها وأسباب ارتكابها ومعدل
تكرارها .نتناول تلك املامرسات ٍ
مبزيد من التفصيل يف الجزء الرابع من
هذه الورقة.
وعاد ًة ما تتعرض النساء للتمييز يف السجون بطرق أخرى كثرية أيضاً،
سواء بسبب نوع جنسهن أو ألنهن يشكلن أقلية يف جميع أنظمة
السجون يف العامل ،إذ إنهن يشكلن بني  2و %9من إجاميل عدد نزالء
السجون يف غالبية البلدان 20.لذلك ال تؤخذ احتياجاتهن عاد ًة يف
االعتبار عند صياغة السياسات وتطوير الربامج ،وكثريا ً ما يتم تجاهل
املتطلبات الخاصة التي تكفل سالمتهن .ويف حني ميكن إيالء املزيد
من االهتامم الحتياجات النساء يف السجون املخصصة حرصا ً لهن،
إال أ ّن نقص االهتامم عىل مستوى القيادة العامة باالسرتاتيجيات
والسياسات والربامج وامليزانيات املقابلة التي تهدف إىل تلبية
احتياجاتهن الجنسانية ال يزال ملموساً بدرجة كبرية يف هذه السجون.
وعالو ًة عىل ذلك فإ ّن السجون املخصصة للنساء فقط تقع بوج ٍه عا ٍّم
عىل مسافة بعيدة من ديار النساء ،وذلك بسبب قلة عدد النساء
السجينات ،وبالتايل يصعب كثريا ً تلبية إحدى الحاجات األساسية
للنساء – وهي الحفاظ عىل الروابط األرسية.
إ ّن التمييز يف إتاحة الوصول إىل الربامج والخدمات الجنسانية
والحفاظ عىل الروابط األرسية ال يُعترب دوماً شكالً من أشكال سوء
املعاملة ،لكنه يف بعض الظروف قد يتطور ليصبح أحد أشكاله.
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رابعًا

عوامل الخطر والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد منها

تواجه النساء خطرا ً متزايدا ً يف سياقات معينة ،ويف أوقات معينة،
ونتيج ًة لسياسات ومامرسات وأوضاع معينة يف أماكن االحتجاز ،هذا
باإلضافة إىل أ ّن فئات معينة من النساء يتعرضن للخطر بوج ٍه خاص.
وفيام ييل نتناول بعض العوامل الرئيسية التي متثل مخاطر خاصة
بالنسبة للنساء.
 .1سياقات معينة تزيد فيها المخاطر

ويف املجتمعات التي توجد فيها مثل هذه املواقف والتحيزات ويفلت
فيها الجناة من املساءلة عن أفعالهم يف أغلب األحيان ،ويُعترب فيها
هذا األمر طبيعياً ،نجد أ ّن يف أماكن الحرمان من الحرية ،حيث تكون
النساء يف أشد حاالت االستضعاف ويغيب الحد األدىن من الضوابط
االجتامعية ،يزداد خطر تع َّرض النساء لسوء املعاملة والتعذيب ،مبا يف
ذلك العنف الجنساين عىل وجه التحديد.
ب .السياق التشريعي

أ .السياق المجتمعي:

انعكاس لقيم
أوالً من املهم أن نؤكد عىل أ ّن ما يحدث يف السجون
ٌ
املجتمع وسلوكيات أفراده ،أل ّن السجون ما هي إال صورة مصغرة
للعامل الخارجي وينتمي األشخاص املوجودون فيها إىل ذلك املجتمع
نفسه وتجمعهم ثقافة وقيم وتحيزات واحدة .وحسبام جاء عىل
لسان املقرر الخاص السابق املعني مبسألة التعذيب فإ ّن الالمباالة
التي يُظهرها املجتمع تجاه املرأة ،أو حتى دعم استمرار الوضعية
الدونية للمرأة ،إىل جانب وجود قوانني متييزية وفشل الدولة يف
معاقبة الفاعلني وحامية الضحايا ،كلها أمور تنشئ الظروف املواتية
التي ميكن يف ظلها تعريض املرأة للمعاناة الجسدية والعقلية 21يف
جميع ميادين الحياة ،مبا يشمل السجون.
ومن األمثلة النموذجية عىل هذا السلوك املجتمعي أ ّن املرأة يف بعض
البلدان عندما تبلّغ الرشطة بتعرضها للعنف غالباً ما تعيدها الرشطة
أي إجراء ،أل ّن العنف املنزيل يُ َع ُّد يف نظر
إىل بيتها دون أن تتخَذ ّ
املجتمع ونظر املوظفني املكلّفني بإنفاذ القانون مشكل ًة أرسيةً .ويف
حالة إجراء تحقيق ال تستطيع الدولة يف أغلب األحيان توفري العدالة
للضحايا ،ويرجع ذلك إىل عدم فعالية آليات التحقيق وعدم نزاهتها
وترسخ املواقف التي ت َعترب العنف املنزيل أمرا ً شخصياً .ويف كثريٍ من
ُّ
األحيان تؤدي طبيعة التحقيقات وأساليبها إىل تعريض الضحايا لألذى
مجددا ً.

تؤثر طائفة من القوانني  -منها القوانني التي ال تتصل مبارش ًة
باالحتجاز  -تأثريا ً ملحوظاً عىل املخاطر التي تواجه النساء .وقد
تتضمن تلك القوانني :القوانني الجنائية وقوانني اإلجراءات الجنائية
التي تكرس التمييز ضد املرأة 22أو التي ال تسمح للمحاكم بإيالء
القدر الكايف من العناية لخلفيات النساء وظروفهن عند إصدارها
23
قرارا ً باحتجازهن احتجازا ً سابق للمحاكمة أو إصدار أحكام بحقهن ؛
وقوانني مكافحة االتجار بالبرش التي ال توفر الحامية الكافية للضحايا
بل تقيض مبحاكمتهن وسجنهن مام يؤدي إىل تعريضهن لإليذاء
الثانوي؛ والترشيعات والقواعد الحاكمة للسجون والتي ال تراعي
االحتياجات الجنسانية للنساء؛ والقوانني املتعلقة باملهاجرين غري
الرشعيني وملتميس اللجوء التي متهد الطريق لالحتجاز الروتيني
لهؤالء األشخاص وال تراعي االحتياجات املحددة للنساء واملتطلبات
الخاصة التي تكفل سالمتهن؛ والقوانني والقواعد التي تتعلق باحتجاز
األشخاص يف مؤسسات العالج النفيس وبإدارة تلك املؤسسات ،والتي
رمبا ال تراعي استضعاف النساء واحتياجاتهن املحددة.
وعىل الرغم من أ ّن تغيري الترشيعات وحده ليس كافياً لضامن حامية
النساء من التعذيب وسوء املعاملة إال أنه يُ َع ُّد نقطة انطالق رئيسية
لتحقيق هذه الغاية .إذ يُعترب تغيري املواقف والتحيزات والقوانني
التمييزية املوجودة يف املجتمع عملي ًة طويلة األجل تتطلب تنسيق
جهود املجتمع املدين للضغط من أجل التغيري ،مبا يف ذلك الضغط من
أجل إجراء إصالحات ترشيعية ،وتنظيم حمالت توعية عامة ،واإلبالغ
املنتظم عن حاالت التمييز والعنف التي تتعرض لها النساء ،مبن
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املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ

فيهن النساء املحتجزات ،واآلثار الضارة التي تلحق بالنساء وأرسهن
واملجتمع عىل املدى الطويل.
وميكن لهيئات الرصد  -يف إطار اتّباع نهج شامل ألداء عملها ووفقاً
لقدراتها ومواردها  -أن تضطلع بدور رئييس يف تلك األنشطة كافةً.
والسبب يف ذلك أ ّن قدرة هيئات الرصد عىل الوصول إىل النساء
املحرومات من حريتهن وعىل جمع املعلومات عن تأثري القوانني
املذكورة عىل بعض هؤالء النساء تضع هذه الهيئات يف موقع فريد
يتيح لها تقديم توصيات مست َمدة من تجارب حقيقية إىل حكوماتها
من أجل تحفيزها عىل تعديل القوانني بُغية تقليل املخاطر التي
تواجه النساء.
 .2أوقات معينة تزيد فيها المخاطر
أ .الحبس االحتياطي واالحتجاز السابق للمحاكمة

يواجه جميع املحتجزين خطرا ً متزايدا ً للتعرض للتعذيب وسوء
املعاملة يف الفرتة األوىل بعد اعتقالهم ،أل ّن هذا هو الوقت الذي غالباً
ما يتعرضون فيه للضغط واإلكراه ليعرتفوا بارتكابهم أعامالً إجرامية
معينة ويدلوا مبعلومات عن تلك األعامل واألشخاص ذوي الصلة بها.
وقد تتعرض النساء لالعتداء الجنيس وألشكال أخرى من العنف خالل
هذه الفرتة حسبام ورد يف تقارير عديدة ،منها التقارير الصادرة عن
24
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
ويف بعض املجتمعات التي يكون فيها دور املرأة يف الحياة العامة
محدودا ً ،وكذلك تواصلها مع الرجال خارج نطاق أرستها ،بسبب
القوانني والتوجهات التي تكرس التمييز ضد املرأة ،غالباً ما تؤدي
االستجوابات التي يجريها رجال إىل ترويع النساء وتعميق شعورهن
باالستضعاف الشديد .ويدخل يف هذا أيضاً التهديد باالعتداء الجنيس،
سواء نُفذ التهديد أم مل يُنفَّذ .وعاد ًة ما تكون النساء أيضاً أكرث
استضعافاً بكثري من الرجال خالل هذه الفرتة ،أل ّن غالبية النساء
الاليت ْميثلن أمام نظام العدالة الجنائية يف جميع بلدان العامل يك ّن يف
مستوى تعليمي واقتصادي أدىن من الرجال (وغالباً ما يكون أزواجهن
هم املعيلون لهن) ويك ّن أقل وعياً من الرجال بحقوقهن القانونية.
فقد وردت تقارير عديدة تفيد بتوقيع نساء أُ ِّميَّات فقريات عىل
ٍ
إفادات مل يفهمن فحواها ،أثناء احتجازهن لدى الرشطة ،إما ألنهن
أُكرهن عىل ذلك أو تع َّرضن لالعتداء أو خُفن من التعرض لالعتداء.
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ومتتد هذه املخاطر التي تواجه النساء يف فرتة الحبس االحتياطي إىل
فرتة االحتجاز السابق للمحاكمة ،ال سيام يف األنظمة التي تكون فيها
السلطة املسؤولة عن االحتجاز السابق للمحاكمة هي نفسها السلطة
املسؤولة عن إنفاذ القانون (مثل وزارة الداخلية ،التي تكون مسؤولة
عن األمن وجهاز الرشطة ،بدالً من وزارة العدل التي متلك الصفة
املدنية وثقافة التعامل مع الشؤون املدنية).
وباإلضافة إىل االعتبارات املتعلقة مبارش ًة بخطر التعرض للتعذيب
وسوء املعاملة أو بالخوف منه ،من املهم اإلشارة أيضاً إىل أ ّن تأثري بقاء
النساء يف مراكز االحتجاز السابق للمحاكمة ،حتى ولو لفرتات قصرية،
ميكن أن يكون قاسياً إذا كانت النساء املشتبه فيهن يُ ِعلْ َن أطفاالً ،وال
سيام إذا كن هن املسؤوالت وحدهن عن رعايتهم .فقد يؤدي وجود
األُم يف السجن ولو لفرتة قصرية إىل عواقب طويلة األمد ومدمرة
لألطفال ،وهو ما يثري قلقاً هائالً يف نفس األم خالل تلك الفرتة.
وميكن لهيئات الرصد التي تتخذ من قواعد بانكوك نقطة مرجعية
لها 25أن تحدد ما إذا كان أحد أو جميع التدابري التالية يط َّبق بالفعل
لحامية النساء من سوء املعاملة والتعذيب أثناء الحبس االحتياطي
واالحتجاز السابق للمحاكمة ،وأن تصدر توصيات لتحسني تلك
التدابري إذا كانت غري كافية :إجراء فحوص طبية للنساء عىل يد
متخصص رعاية صحية مستقل وقت وصولهن إىل مرفق االحتجاز
وخروجهن منه أو نقلهن إىل مرفق آخر؛ ومنحهن حق االتصال
مبحام؛ ومنحهن حق االتصال الفوري بأُرسهن؛ وتكليف طاقم
الفوري ٍ
نسايئ باإلرشاف عليهن والفصل الصارم بينهن وبني املحتجزين الذكور؛
وتوفري آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى؛ واالستعانة يف الرصد
املنتظم ملرافق االحتجاز السابق للمحاكمة بهيئات رصد تضم أعضا ًء
26
من النساء.
وتتمثل واحدة من الضامنات النظامية املهمة ،التي ال تساعد فقط
عىل حامية النساء من املخاطر أثناء احتجازهن إمنا تح ُّد أيضاً من
الرضر الناجم عن هذا االحتجاز وتراعي املصالح الفضىل لألطفال
املعنيني ،يف عدم تطبيق االحتجاز السابق للمحاكمة عىل النساء إال
يف حاالت الرضورة القصوى ،وذلك متشياً مع القاعدة  58من قواعد
بانكوك والتي تقيض برضورة « ....تنفيذ تدابري االستعاضة عن األنظمة
الرسمية والبدائل املتصلة بالتوقيف رهن املحاكمة وإصدار األحكام،
حيثام كان ذلك مالمئاً وممكناً ».ويُ َع ُّد هذا مثاالً عىل إمكانية أن
تتجاوز توصيات هيئات الرصد الرتكيز الضيق عىل السجون لتشمل
الترشيعات واملامرسات املتعلقة باستخدام السلطات الترشيعية
لالحتجاز السابق للمحاكمة.
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ب .االنتقال

يزداد خطر تع ُّرض املحتجزين لسوء املعاملة والتعذيب أثناء انتقالهم
بني املؤسسات املختلفة تحت حراسة موظفني مكلَّفني بإنفاذ القانون،
أل ّن هذا هو الوقت الذي ال يوجد فيه عاد ًة إال القليل جدا ً من
الضامنات لحامية السجناء من سوء املعاملة ،إ ْن ُوجدت أصالً ،وال
بأي نوع من أنواع الحامية .ويف هذه الفرتة تواجه
يتمتع السجناء ّ
27
السجينات خطرا ً متزايدا ً للتعرض لالعتداء الجنيس.

يف حالة استضعاف شديد عند دخولهن السجن .وتتسم الكثري من
النساء الاليت يمَ ْثُلْ َن أمام نظام العدالة الجنائية بأنهن غري متعلامت
أو أ ّميات ،وبأنهن غري واعيات بحقوقهن .ويف العديد من البلدان
السجن وصمة عار تعمق
تلحق بالنساء الاليت يتعرضن لالحتجاز أو َّ
شعورهن باألمل .وتكون غالبية النساء الاليت يدخلن السجن أمهات،
وقد يكون النفصالهن عن أطفالهن وأرسهن أثر سلبي شديد عىل
صحتهن النفسية.

لذا ينبغي لهيئات الرصد أن تتحقق مام إذا كانت هناك تدابري تطبَّق
لحامية النساء من التعرض للتعذيب وسوء املعاملة أثناء انتقالهن
بني املؤسسات .وقد تشمل هذه التدابري ضامن تكليف طاقم عمل
نسايئ بنقل النساء املحرومات من حريتهن ،أو عىل األقل وجود طاقم
عمل نسايئ برفقة املحتجزات أثناء نقلهن؛ وتركيب كامريات دوائر
تلفزيونية مغلقة داخل السيارات املستخ َدمة يف نقل السجينات ،مع
وضع استخدام هذه الكامريات تحت إرشاف دقيق؛ وضامن تطبيق
آليات لتقديم الشكاوى مستقلة ويسهل الوصول إليها.

لذا ينبغي لهيئات الرصد أن تويل اهتامماً خاصاً لإلجراءات املتّبَعة
يف إيداع النساء السجن وأن تُ َقيِّ َم نوع املساعدة التي يحصلن عليها
عند إيداعهن السجن ،وذلك متشياً مع قواعد بانكوك التي توجب
عىل سلطات السجون أن توفر لهن «تسهيالت متكنهن من االتصال
بأقاربهن ،وإتاحة إمكانية الحصول عىل املشورة القانونية ،وتزويدهن
مبعلومات بشأن قواعد السجن ولوائحه ،والنظام املتَّبع فيه واألماكن
التي يستطعن فيها التامس املساعدة إذا ما احتجن إليها بلغة
يفهمنها ،وإتاحة إمكانية االتصال ،يف حالة النساء األجنبيات ،مبمثيل
30
قنصلياتهن».

ويف جميع الحاالت يُ َع ُّد تدريب املوظفني عىل حظر التعذيب وسوء
املعاملة ،وإجراء تحقيقات مستقلة يف الشكاوى املق َّدمة ،وتقديم
مرتكبي التعذيب وسوء املعاملة إىل العدالة ،أمورا ً أساسي ًة لحامية
جميع األشخاص املحرومني من حريتهم من التعرض للتعذيب وسوء
ُنصح هيئات الرصد بأن تنظر يف
املعاملة ،مبن فيهم النساء .ولذلك ت َ
مسألة تدريب املوظفني يف املؤسسات التي تُحتجز فيها النساء ،عىل
أن تستعني بقواعد بانكوك 28كمعيا ٍر لتقييم أوجه القصور ولوضع
التوصيات.

ويجب أن تأخذ هيئات الرصد يف اعتبارها أيضاً أ ّن وقت إيداع األفراد
السجن هو املرحلة التي ينبغي فيها تحديد احتياجاتهم واملخاطر
التي تواجههم عن طريق تقييم كل حالة عىل حدة ،وأن تتأكد مام
إذا كان هناك تقيي ٌم للمخاطر يراعي االعتبارات الجنسانية يُجرى
يف حالة إيداع النساء السجون طبقاً ألحكام قواعد بانكوك 31،وذلك
لضامن تلبية االحتياجات الفردية الجنسانية لهؤالء النساء خالل فرتة
احتجازهن ،وبالتايل تقليل ما قد يلحقه االحتجاز من أرضار عىل
صحتهن النفسية وتعزيز إعادة إدماجهن يف املجتمع.

 .3سياسات وممارسات معينة تزيد من المخاطر
ً
ً
نفسية
جسدية أو
وتسبب معاناةً

ب .طبيعة الفحوص الطبية ونطاقها

المجراة عند
ا .عدم كفاية الضمانات المتوفرة والتقييمات ُ
دخول السجن

لطاملا كان هناك اعرتاف بأ ّن منح املحتجزين حق االتصال الفوري
بذويهم ومبحاميهم ،عقب االعتقال ،هو ضامن ٌة رئيسي ٌة بعدم تعرضهم
للتعذيب وسوء املعاملة .إذ يحق لكل سجني ،بعد اعتقاله مبارشةً،
أن يخطر أفرادا ً من أرسته أو أشخاصاً مناسبني آخرين يختارهم
بسجنه 29.وقد أظهرت التجارب يف جميع أنحاء العامل أ ّن النساء يك ّن

يُعترب إجراء الفحوص الطبية للشخص فور دخوله السجن أحد
العنارص األساسية للسياسات التي تهدف إىل كشف حاالت التعرض
لسوء املعاملة والتعذيب عىل أيدي املوظفني املكلّفني بإنفاذ القانون
أو غريهم ،وتقديم الجناة إىل العدالة ،وتوفري الدعم والرعاية الالزمَينْ ِ
للضحايا عند وقوع مثل هذه األفعال .ففي حالة تجاهل شكاوى
االعتداء الجنيس أو غريه من أشكال العنف ،يزداد احتامل أن متر
حاالت العنف أثناء االحتجاز دون أن تكشفها أجهزة الدولة ،مام
يسهم يف غياب الحامية للنساء من ضحايا هذا النوع من العنف يف
السجون.

227انظر ،عىل سبيل املثال ،منظمة العفو الدولية ،املكسيك :العنف ضد املرأة والعدالة الغائبة يف دولة املكسيك ،أكتوبر/ترشين األول  ،2006املرجع  ،AMR 41/028/2006ص .7-6
228قواعد بانكوك ،القواعد من  29إىل .35
 229مجموعة املبادئ ،املبدأ .)1( 16
 330قواعد بانكوك ،القاعدة .2
331قواعد بانكوك ،القاعدتان  40و.41
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لذا ينبغي أن تتأكد هيئات الرصد من أ ّن الفحوص الطبية التي ت ُجرى
أي اعتداءات
للنساء عند دخولهن السجن تشمل فحصاً للكشف عن ّ
جنسية وأشكال أخرى من العنف رمبا تكون قد وقعت قبل إيداعهن
السجن ،عىل النحو املنصوص عليه يف قواعد بانكوك 32،وأن تتأكد
كذلك من إتاحة طبيبة - 33وإن مل يكن ،فمرافقة  -إلجراء مثل هذه
34
الفحوص ،ال سيام إذا طلبت السجينة ذلك.

وأينام ُوجدت هذه املامرسة ،يجب أن تدرج فرق الرصد ضمن
أنشطتها الوقائية فحصاً للترشيعات واملامرسات التي تتعلق
باختبارات العذرية وأن تويص بتحرميها قانونياً وعملياً أينام وقعت.

وتحدد القاعدة السابعة من قواعد بانكوك مسؤوليات سلطات
السجون يف الحاالت التي يثبت فيها الفحص الطبي أ ّن السجينة
تعرضت لسوء املعاملة أو التعذيب ،ويدخل يف ذلك االعتداء الجنيس
أو االغتصاب ،خالل فرتة احتجاز سابقة 35.لذا ينبغي لفرق الرصد
التأكد من تضمني أحكام هذه القاعدة يف الترشيعات التي تحكم
السجون وإدراجها يف برامج تدريب املوظفني ،وكذلك تقييم مدى
تنفيذها يف الواقع العميل.

يف ديسمرب/كانون األول  2011أمرت محكمة يف القاهرة بإيقاف
اختبارات العذرية القرسية التي تُجرى للمحتجزات يف السجون
العسكرية .وقد اتخذت املحكمة هذا القرار بعد أن تقدمت متظاهرة
 كان قد أُلقي القبض عليها خالل مظاهرة يف ميدان التحرير –بدعوى أمام املحكمة .وكانت منظامت حقوق اإلنسان قد رصحت
بأ ّن القوات املسلحة املرصية استخدمت هذا الفعل عىل نطاقٍ واسعٍ
38
كنو ٍع من العقاب.

ويُعترب إجراء الفحوص الطبية عند دخول السجن أمرا ً حاسامً أيضاً
لتقييم احتياجات النساء من الرعاية الصحية الجنسانية ،ولتطوير
برامج الرعاية الصحية عىل أساس االحتياجات الفردية من أجل ضامن
حامية وتعزيز صحة املرأة الجسدية والعقلية خالل فرتة احتجازها.
لذا فإنه من املهم أيضاً أن تنظر هيئات الرصد يف السياسات
واملامرسات املتعلقة بفحوص الرعاية الصحية التي ت ُجرى عند دخول
األفراد السجن ،وأن تنظر عىل وجه الخصوص فيام إذا كانت تلك
الفحوص تتضمن تحديدا ً واضحاً الحتياجات النساء من الرعاية
الصحية الجنسانية ،طبقاً لقواعد بانكوك 36،وأن تقدم كذلك توصيات
لتحسني نطاق تلك التقييامت ونوعيتها ،إذا دعت الرضورة إىل ذلك.

ح .عدم فصل السجينات عن السجناء

وال ينبغي أبدا ً الخلط بني الفحوص الطبية التي ت ُجرى للنساء عند
أي عالمات عىل تعرضهن لالعتداء
دخولهن السجن للكشف عن ّ
الجنيس أو لتحديد االحتياجات املرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية
وبني اختبارات العذرية التي ت ُجرى يف بعض البلدان ألغراض مختلفة
متاماً .إذ متثل اختبارات العذرية شكالً صارخاً من أشكال التمييز

ضد املرأة وتُعترب أحد أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة أثناء
احتجازها 37،لذلك ال بد من تحرميها تحرمياً رصيحاً.

تنص القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ( )SMRبوضو ٍح تا ٍّم
عىل أنه ينبغي ،كمسألة مبدأ ،وضع النساء املحرومات من حريتهن
يف أماكن منفصلة عن تلك املخصصة للرجال ،وذلك لحاميتهن من
التحرش واالعتداء الجنيس 39.ويجب فصل السجينات القارصات عن
البالغات بُغية حاميتهن من التعرض لالعتداء الجنيس وغريه من
40
أشكال العنف عىل أيدي السجينات البالغات.
ويف بعض البلدان هناك تحرك نحو تقييد االختالط بني السجناء
والسجينات ،فال يُسمح به إال بعد إجراء عملية اختيار دقيقة وتحت
إرشاف وثيق .وقد تضفي مثل هذه الرتتيبات بعض الطبيعية عىل
الحياة يف السجون وتمُ َكِّن السجينات من املشاركة يف عدد أكرب من
الربامج يف السجون ،إال أنه ال يجوز السامح بتلك الرتتيبات إال مبوافقة
السجينات املعنيات وإال إذا كانت إدارة السجن يف وضع ميكِّنها من

 332قواعد بانكوك ،القاعدة ( 6هـ).
 333قواعد بانكوك ،القاعدة .)2( 10
 334قواعد بانكوك ،القاعدة .)2( 10
 335انظر الوثيقة التوجيهية الصادرة عن املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ ،قواعد بانكوك ،مسودة العمل ،ص  ،42-41ملزيد من التوجيهات (http://www.penalreform.org/
.)/resource/bangkok-rules-guidance-document-index-implementation
 336قواعد بانكوك ،القاعدة .6
337مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة السابعة ،تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،مانفريد نواك15 ،3/7/A/HRC ،
يناير/كانون الثاين  ،2008الفقرة .34
338انظر .Egypt court stops virginity tests in military prisons، http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16339398
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االضطالع بعملية اختيار السجينات واإلرشاف عليهن ،وهي عملية
41
رضورية لضامن سالمتهن.
ويبني املثاالن التاليان املأخوذان من تقريرين حول زيارتني قطريتني
قامت بهام اللجنة الفرعية ملنع التعذيب الطرق املختلفة التي قد
ال يُطَ َّبق بها هذا الرشط ،ويوضحان كيف أ ّن موظفي السجون قد
يغضوا الطرف عن حاالت االعتداء الجنيس عىل السجينات أو يتواطأوا
مع مرتكبيها.
“الحظت اللجنة الفرعية عدم فصل الرجال عن النساء يف سجن
سان بيدرو سوال حيث تشكل النساء أقلية صغرية .والحظت يرس
العالقات بني السجناء والسجينات وتواجد الرجال يف زنزانات النساء.
ومتتلك اللجنة الفرعية دالالت واضحة تستند إىل األحكام التي أكدﺗﻬا
مالحظاﺗﻬا الخاصة وتفيد مبامرسة بعض النساء للدعارة يف السجنني
اللذين زارﺗﻬما ..... .وذكر منسق النساء أ ّن عدم رغبة السجينات يف
فصلهن عن السجناء الرجال ترجع إىل كوﻧﻬن يكسنب لقمة العيش من
املنتجات التي يبعنها أثناء زيارﺗﻬن لهؤالء السجناء .وأكد املنسق لدى
استجواب اللجنة الفرعية له عدم تع ّرض النساء لتحرشات جنسية من
الرجال نظرا ً الضطالع املنسق العام باملحافظة عىل النظام .والحظت
اللجنة الفرعية أ ّن بعض السجينات قد تلقني تعليامت بشأن كيفية
42
الرد عىل أسئلتها ،والحظت توجسهن إزاء بعض املواضيع”.
“ .....وجناح النساء مفصول عن جناح الرجال حيث يتعني عىل املرء
املرور عرب باب معدين مغلق لدخول جناح النساء .ويحرس الباب
محتجز ذكر يرتدي زياً رسمياً أخرض اللون .ويف الواقع العميل ،الحظ
الوفد أ ّن املحتجز القائم بالحراسة وغريه من الرجال (مبن فيهم رئيس
43
املفرزة) دخلوا ،عدة مرات ،جناح النساء دون سابق إنذار”.
لذلك ينبغي أن تتحقق هيئات الرصد ليس فقط من احتجاز النساء
يف أماكن منفصلة عن تلك املخصصة للرجال ،وإمنا أيضاً من تنفيذ
هذا الفصل عىل أرض الواقع .وينبغي لهيئات الرصد كذلك أن تق ِّيم
احتامل تواطؤ موظفي السجون – مبن فيهم املوظفات – يف السامح
أي
بوجود تفاعل بني النساء والرجال أو حتى تسهيله ،دون تطبيق ّ
إجراءات وقائية ،كتلك التي أرشنا إليها أعاله.

د .إشراف موظفين ذكور على السجينات أو تكليف موظفين
من الجنسين باإلشراف عليهن

يزداد خطر تع ُّرض النساء لالعتداء الجنيس عند اضطالع موظفني ذكور
باإلرشاف عليهن ،وال سيام إذا كان مسموحاً لهؤالء الذكور بالعمل يف
مواقع تتيح لهم التواصل املبارش مع السجينات .وقد تتضمن األفعال
التي يُقْدم عليها هؤالء املوظفون  -يف أحسن األحوال  -التجسس
عىل النساء أثناء وجودهن يف زنزاناتهن الخاصة ويف أماكن االستحامم
واملراحيض املخصصة لهن ،ودخول زنزانات النساء أثناء خلعهن
ثيابهن ،وقد تتضمن  -يف أسوأ األحوال -إجبارهن عىل مامرسة الجنس
معهم يف مقابل الحصول عىل بعض الخدمات والسلع ،واغتصابهن
أي
بصورة روتينية .ويف أغلب األحيان ال تلقى شكاوى هؤالء النساء ّ
استجابة من السلطات ،وإمنا تؤدي إىل تعرضهن النتقام املوظفني
الذكور .ولهذا متنع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اضطالع
أي موظفني ذكور باإلرشاف عىل سجون النساء ،إقرارا ً منها مبا قد
ّ
44
تتعرض له النساء من انتهاكات جنسية.
لك ّن هذه القاعدة ال تط َّبق يف بلدانٍ عديد ٍة ،ويرجع ذلك يف بعض
األحيان إىل قلة عدد موظفات السجون ويف أحيانٍ أخرى إىل الشواغل
املثارة بشأن توفري فرص عمل متساوية ،ويف بعض األحيان األخرى
يكون السبب يف ذلك أ ّن تكليف موظفني من الجنسني باإلرشاف
عىل سجون النساء يُنظر إليه عىل أنه مامرس ٌة قد تجعل الحياة يف
السجن أقرب إىل الحياة الطبيعية .ففي عدد قليل من البلدان ثبت
أ ّن تعيني موظفني من الجنسني يف سجون النساء له فوائد “تطبيعية”،
بيْد أ ّن نجاح هذا النهج يعتمد بشكل كبري عىل وجود عدد كاف
من املوظفني املد َّربني تدريباً مناسباً ،والتطبيق الصارم لإلجراءات
الوقائية ،وفعالية آليات تقديم الشكاوى الرسية ،ووجود عمليات
تفتيش مستقلة .ويف املجتمعات التي ال يكون فيها “الطبيعي” هو
املرغوب فيه (مثل املجتمعات التي تسود فيها ثقافة التمييز والعنف
القامئَينْ عىل أساس نوع الجنس) ويف األنظمة التي ينترش يف سجونها
انتهاك حقوق اإلنسان وتشكل فيها محدودية املوارد البرشية واملالية
عقب ًة أمام تدريب املوظفني تدريباً مناسباً ،تكون مخاطر تطبيق
هذه السياسة مرتفع ًة جدا ً وتكون العواقب التي قد ترتتب عىل ذلك
مدمر ًة للسجينات .عىل سبيل املثال فقد جرى توثيق وتسجيل حاالت

 441معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ( ،)2006مقتطف من التقرير العام العارش [ ،]CPT/Inf (2000) 13الفقرة .24
442التقرير املتعلق بزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل هندوراس 10 ،CAT/OP/HND/1 ،فرباير/شباط
 ،2010الفقرة .259
443التقرير املتعلق بزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل بنن 15 ،CAT/OP/BEN/1 ،مارس/آذار ،2011
الفقرة .185
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عديدة لسجينات تعرضن العتداءات جنسية ،من بينها االغتصاب،
عىل أيدي أفراد من موظفي السجون يف الواليات املتحدة (حيث
45
تط َّبق سياسة توظيف الجنسني يف جميع السجون).
لذلك اتخذت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء موقفاً واضحاً
جدا ً من هذه املسألة ،غري أ ّن قواعد بانكوك – وهي مجموعة قواعد
أي
مكملة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء – مل تقدم ّ
أحكام جديدة تتعلق بنوع جنس املوظفني املسموح لهم بالعمل يف
سجون النساء .وينبغي أن تكون هيئات الرصد عىل علمٍ بذلك وأن
تستخدم تلك القواعد كنقط ٍة مرجعي ٍة يف تقييمها لعوامل الخطر
وكذلك يف إعداد توصياتها .ولكن إذا كان مسموحاً ملوظفني ذكور
بالعمل يف سجون النساء ،مبا يخالف أحكام القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة السجناء وقواعد بانكوك وتوصيات هيئات الرصد ،ينبغي أن
تتحقق تلك الهيئات مام إذا كان املوظفون الذكور يعيَّنون يف مواقع
تجعلهم مسؤولني عن اإلرشاف املبارش عىل السجينات ،أو مام إذا
كان يُسمح لهم بدخول األماكن الخاصة مثل املهاجع واملراحيض أو
يشغلون مواقع تتيح لهم مراقبة تلك األماكن ،وأ ْن تقدم الهيئات
توصيات تسهم  -عىل أقل تقدير  -يف وضع ح ٍّد لتلك املامرسات أينام
ُوجدت .ويجب أن تدرك هيئات الرصد أ ّن املوظفات قد يعتدين أيضاً
عىل السجينات ،وبالتايل ال ب ّد من وضع سياسات لحامية السجينات
من العنف أيضاً يف السجون التي تضطلع فيها موظفات مبسؤولية
اإلرشاف عىل السجينات.
وينبغي لهيئات الرصد أيضاً أن تويل اهتامماً خاصاً لعمليات توظيف
وتدريب جميع املوظفني الذين يعملون يف سجون النساء ،طبقاً
لقواعد بانكوك 46،ولوصول السجينات إىل آليات مستقلة ورسية
لتقديم الشكاوى 47.ويجب أن تحاول هيئات الرصد أيضاً تقييم ما
إذا كانت السجينات الاليت يبلِّغن عن تعرضهن لالعتداء يحصلن عىل
ما يحتجن إليه من حامية ودعم ومشورة ،عىل النحو املنصوص عليه
يف قواعد بانكوك ،يف الوقت الذي تحقق فيه سلطات مستقلة يف
ادعاءاتهن 48.ويجب أن يشمل هذا الفحص اإلطار الترشيعي الذي
يحكم السجون ،فضالً عن املامرسة العملية ،كلام أمكن ذلك.

هـ .سياسات وممارسات التفتيش

تُعترب عمليات التفتيش الشخيص مسأل ًة حساس ًة للغاية بالنسبة
لجميع السجناء ،وخاص ًة النساء بسبب خلفياتهن التقليدية التي
قد تشمل تعرضهن للعنف الجنيس .ويف جميع املجتمعات ميكن
أن يكون خضوع النساء لعمليات التفتيش أمرا ً مهيناً للغاية أو
حتى صادماً إذا كان من ينفذها أفراد من الجنس اآلخر؛ وخاص ًة
يف املجتمعات التي تكون فيها النساء تابعات للرجال وت ُقمع فيها
حقوقهن الجنسية أو ي ُحرمن منها.
ويف بعض األنظمة التي يضطلع فيها حراس ذكور مبسؤولية اإلرشاف
عىل النساء أو تط َّبق فيها سياسة توظيف الجنسني ،قد يضطلع
موظفون ذكور بتفتيش املحتجزات .وقد يتضمن هذا األمر عمليات
التفتيش الشخيص للبحث عن سالح ،والتي قد ينتهز فيها املوظفون
الفرصة لتحسس أجساد النساء أو ملسهن بشكل غري الئق وإذاللهن
جنسياً .ورمبا ميتد األمر ليشمل التفتيش الشخيص بعد التعرية أو
التفتيش الجسدي االقتحامي (أو الحميمي) 49.ويف بعض البلدان
تخضع النساء للتفتيش الشخيص بعد التعرية يف حضور موظفني ذكور
بصف ٍة روتيني ٍة وقد يتعرضن لإلذالل أثناء تلك العملية.
وميكن أن يرتك التفتيش الشخيص بعد التعرية أو التفتيش الجسدي
االقتحامي شعورا ً باملهانة الشديدة لدى النساء الاليت يخضعن
للتفتيش ،حتى يف السجون التي يضطلع فيها موظفات نساء
جري بصور ٍة تعسفي ٍة أو روتيني ٍة وإذا مل ت ُحرتم خالله
بالتفتيش ،إذا ما أُ َ
كرامة وخصوصية املرأة الخاضعة للتفتيش.
لذلك من املهم أن تتحقق هيئات الرصد من مدى تطبيق أحكام
قواعد بانكوك املتعلقة بهذه املسألة الحساسة للغاية يف سجون
النساء .إذ تقيض القاعدة  19من قواعد بانكوك برضورة أن تتخد
سلطات السجون تدابري فعالة لكفالة حامية كرامة السجينات
واحرتامهن أثناء عمليات التفتيش الشخيص .وتنص القاعدة عىل
أ ّن عمليات تفتيش النساء يجب ألاّ تجريها سوى «موظفات تَلَ َّقينْ َ
التدريب املناسب عىل استخدام أساليب التفتيش املالمئة ووفقاً
إلجراءات التفتيش املقررة».

445انظر عىل سبيل املثال ،”Frequent and severe’ sexual violence alleged at women’s prison in Alabama“ ،إلليزابيث تشاك 23 ،مايو/أيار http://usnews. 2012
 nbcnews.com/_news/2012/05/23/11830574-frequent-and-severe-sexual-violence-alleged-at-womens-prison-in-alabama?liteو“Sentenced to Rape—Behind
 ،”Bars in Americaأليليت ولدمان وروبن ليفي 10 ،نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011املستوحى من كتابهام Inside This Place, Not of It: Narratives from Women’s Prisons
http://www.thedailybeast.com/articles/2011/11/10/sentenced-to-rape-behind-bars-in-america.html .2011 ،)(Voice of Witness؛ و All too Familiar, Sexual
 ،Abuse of Women in U.S. State Prisonsهيومن رايتس ووتش ()1996؛ وكيم شايو بوكانان ،Impunity: Sexual Abuse in Women’s Prisons ،دورية هارفارد القانونية حول
الحقوق املدنية والحريات املدنية [املجلد  ،]42ص .87-45
446قواعد بانكوك ،القواعد من  29إىل .35
447القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،القاعدة .36
 448قواعد بانكوك ،القاعدة  )1( 25و(.)2
449يشري التفتيش بعد التعرية إىل نزع أو تنحية بعض مالبس الشخص أو كلها إلتاحة الفرصة إلجراء فحص برصي للمناطق الحساسة يف جسم الشخص .ويتضمن التفتيش الجسدي
اإلقحامي فحصاً مادياً لفرج املحتجز أو رشجه.

النساء املحرومات من الحرية
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ويجب أن تراعي فرق الرصد أيضاً رضورة ألاّ ت ُجرى عمليات التفتيش
الجسدي االقتحامي مطلقاً أو أن ت ُجرى يف ظروف استثنائية يحددها
القانون ،وذلك بعد استنفاد جميع وسائل التحقيق األخرى .وكثريا ً
ما يُطلب من العاملني يف املجال الطبي إجراء عمليات التفتيش
هذه ،وإن كان الوضع الطبيعي هو عدم اضطالع العاملني الصحيني
بعمليات تفتيش السجناء ألنها تدخل ضمن اإلجراءات األمنية يف
السجون ،وأل ّن مسؤولية األطباء يف حامية صحة مرضاهم وتعزيزها
قد تتأثر بقيامهم بهذا الفعل 50.ولكن يف بعض الحاالت االستثنائية قد
تكون مشاركة األطباء يف عمليات التفتيش الجسدي االقتحامي فعالً
م َّربرا ً ،ال سيام إذا طلبت السجينة املعنية ذلك ،للحيلولة دون إلحاق
أي أذى بالسجينة أثناء عملية التفتيش .ويف هذه الحاالت قد يضطلع
ّ
طبيب أخصا ٌّيئ غري طبيب السجن ،متشياً مع بيان الجمعية
بالتفتيش
ٌ
51
الطبية العاملية بشأن عمليات التفتيش الجسدي للسجناء ،وذلك
أي أذى قد يلحق بها ،مع الحرص يف الوقت
من أجل حامية املرأة من ّ
نفسه عىل عدم املساس بثقة السجينة بطبيب السجن ،نظرا ً أل ّن
52
عملية التفتيش ت ُ َع ُّد يف األساس مسأل ًة أمني ًة وليست تدخالً طبياً.
وينبغي للطبيب الذي يجري هذا التفتيش أن يرشح للسجينة أ ّن
رشوط الرسية الطبية املعتادة ال تنطبق عىل هذه الحالة وأ ّن نتائج
التفتيش ستق َّدم إىل السلطات.
وميكن بدالً من ذلك إسناد مهمة تفتيش التجويفات الجسدية
للسجينات إىل موظفات مد َّربات تدريباً طبياً وال ينتمني إىل فريق
الرعاية الصحية املنتظم يف السجن ،أو إسنادها إىل مجموعة من

موظفي السجن الذين ميلكون معلومات ومهارات طبية كافية إلجراء
53
عملية التفتيش بطريقة آمنة.
وينبغي لهيئات الرصد أن تتأكد أيضاً من تسجيل كل عملية
من عمليات التفتيش الشخيص بعد التعرية والتفتيش الجسدي
االقتحامي ،وأسبابها ونتائجها وكذلك اإلذن الذي أُجريَت مبوجبه.
وتحث القاعدة  20من قواعد بانكوك عىل استحداث أساليب فحص
بديلة ،من قبيل أجهزة مسح تحل محل عمليات التفتيش التي تُنزع
فيها املالبس وعمليات التفتيش الجسدي االقتحامي ،من أجل تفادي
اآلثار النفسية الضارة واآلثار الجسدية التي يُحتمل أن ترتتب عىل
عمليات التفتيش الجسدي االقتحامي  -وهي قاعدة ينبغي لفرق
الرصد أن تستخدمها كنقط ٍة مرجعي ٍة يف تقيص الحقائق وإعداد
التوصيات.
و .الحبس االنفرادي  /العزل التأديبي

ميكن أن يسبب الحبس االنفرادي آثارا ً نفسية  -وأحياناً فسيولوجية
 ضارة للغاية ،كام هو موثق يف حاالت عديدة 54.لذا أوىص بياناسطنبول بأنه “ينبغي استخدام الحبس االنفرادي يف السجون بح ٍّد
أدىن” 55وحظر استخدامه بشكل مطلق بالنسبة للسجناء املرىض
عقلياً ،من بني فئات أخرى من السجناء 56.وتشجع املبادئ األساسية
ملعاملة السجناء الجهود الرامية إىل إلغاء عقوبة الحبس االنفرادي
أو الحد من استخدامها 57.واعرتفت لجنة مناهضة التعذيب باآلثار

 550انظر مبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال سيام األطباء يف حامية السجناء واملحتجزين من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالانسانية أو املهينة ،اعتُمدت مبوجب قرار الجمعية العامة  194/37املؤرخ يف  18ديسمرب/كانون األول  ،1982املبدأ .3
551متشياً مع بيان الجمعية الطبية العاملية بشأن التفتيش الجسدي للسجناء (الذي اعتمدته الجمعية الطبية العاملية يف دورتها الخامسة واألربعني ،بودابست ،املجر ،أكتوبر/ترشين
األول  ،1993ونُقح محتواه التحريري يف الدورة السبعني بعد املائة للمجلس ،ديفون-ليه-با ،فرنسا ،مايو/أيار  ،)http://www.wma.net/e/policy/b5.htm( .2005والذي ينص عىل:
[ .]...إن الهدف من التفتيش يف املقام األول هو األمن و/أو منع تهريب األسلحة واملخدرات وغريهام إىل داخل السجن .وتُجرى عمليات التفتيش ألسباب أمنية ال ألسباب طبية ،ومع
ذلك ينبغي أال يجريها إال شخص حاصل عىل تدريب طبي مناسب .وقد يُعهد إىل طبيب بهذه العملية غري الطبية من أجل حامية السجني من األذى الذي قد يلحق به نتيج ًة إلسنادها
إىل شخص غري حاصل عىل تدريب طبي .ويف حال ٍة كهذه يجب عىل الطبيب أن يوضح ذلك للسجني ،وأن يرشح للسجني أيضاً أ ّن رشوط الرسية الطبية املعتادة ال تنطبق عىل هذا
اإلجراء اإلجباري وأ ّن نتائج التفتيش ستقدَّم إىل السلطات .وإذا كلفت السلطة طبيباً  -عىل النحو الواجب – بتفتيش التجويفات الجسدية ألحد السجناء ووافق الطبيب عىل ذلك ،فإنه
ينبغي إعالم السلطة  -عىل النحو الواجب  -برضورة أن يقوم الطبيب بهذا اإلجراء بطريقة إنسانية.
طبيب هو الذي سيجري عملية التفتيش ،فال يجوز أن يكون نفس الطبيب الذي سوف يوفر الرعاية الصحية للسجني بعد ذلك.
وإذا كان
ٌ
وينبغي األ يتأثر التزام الطبيب بتوفري الرعاية الصحية للسجني بسبب التزامه باملشاركة يف النظام األمني للسجن]...[ .
 552انظر بيان الجمعية الطبية العاملية بشأن التفتيش الجسدي للسجناء ،اعتمدته الجمعية الطبية العاملية يف دورتها الخامسة واألربعني ،بودابست ،املجر ،أكتوبر/ترشين األول ،1993
ونُقح محتواه التحريري يف الدورة السبعني بعد املائة للمجلس ،ديفون-ليه-با ،فرنسا ،مايو/أيار .)http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b5( .2005
553املرجع نفسه.
554بيان اسطنبول بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره ،اعتُمد يف  9ديسمرب/كانون األول  2007يف الندوة الدولية املتعلقة بالصدمات النفسية ،اسطنبول ،امل ُرفَق بالتقرير املؤقت
للمقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 28 ، A/63/175 ،يوليو/متوز  ،2008ص .23
555املرجع نفسه ،ص .24
556املرجع نفسه ،ص .25
 557املبادئ األساسية ملعاملة السجناء ،املبدأ .7
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الجسدية والنفسية الضارة الناجمة عن الحبس االنفرادي لفرتات
طويلة ،وأعربت عن قلقها إزاء استخدامه ،مبا يف ذلك استخدامه
كإجراء وقايئ يف فرتة االحتجاز السابق للمحاكمة ،وكإجراء تأديبي
أيضاً 58.وأعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة
الالإنسانية أو املهينة ( )CPTواملقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب
عن قلقهم أيضاً إزاء استخدام الحبس االنفرادي 59.فقد عرض املقرر
الخاص بالتفصيل الحاالت التي قد يرقى فيها الحبس االنفرادي إىل
درجة التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة ،ومن تلك الحاالت “عندما يُستخدم كنو ٍع من العقاب ،أو
خالل فرتة االحتجاز السابق للمحاكمة ،أو ألجلٍ غري مسمى أو لفرتات
60
طويلة ،أو يط َّبق عىل القارصين أو األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية”.
وتواجه النساء عىل وجه الخصوص خطر الحاجة إىل رعاية صحية
عقلية عند إيداعهن السجن أو خطر اإلصابة باضطرابات عقلية يف
السجن .وه َّن بذلك يشكلن إحدى الفئات املع َّرضة ملخاطر عالية من
حيث قابلية اإلصابة باآلثار النفسية الضارة للحبس االنفرادي ،كام هو
موضح يف املثال التايل حول قضية حظيت بتغطية إعالمية واسعة يف
كندا.
يف عام  2007انتحرت سجينة يف التاسعة عرشة من عمرها كانت تعاين
من إعاقة عقلية بينام وقف الحراس خارج زنزانة العزل التي كانت
هي بداخلها يشاهدون الحدث ويصورونه بكامريات الفيديو ،وكان
ذلك يف أحد سجون مدينة أونتاريو الكندية .وكان هؤالء الحراس قد
ٍ
محاوالت سابق ٍة لها إليذاء
صدرت لهم تعليامت بعدم التدخل بعد
نفسها ،وقضائها عامها األخري يف الحبس االنفرادي ونقلها  17مرة بني
أي عالج
تسعة سجون مختلفة يف خمس مقاطعات دون أن تتلقى ّ
يُذكر ملرضها العقيل .وكانت تحقيقات الطبيب الرشعي ال تزال جارية
61
وقت كتابة هذا املقال.

ويف حالة النساء الحوامل أو األمهات املرضعات أو النساء الاليت يقيم
أطفالهن معهن يف السجن ،فإ ّن الحبس االنفرادي ال يؤذي صحتهن
العقلية فحسب وإمنا صحة أطفالهن العقلية أيضاً ،مام قد يع َّرض
هؤالء األطفال آلثار مرضية ضارة طويلة األمد .وميكن أن يؤثر الحبس
االنفرادي تأثريا ً ضارا ً عىل صحة النساء الحوامل والنوافس أيضاً .لذا
ينبغي لفرق الرصد – آخدة يف اعتبارها عوامل الخطر هذه  -أن
تتبني ما إذا كانت عقوبة العزل التأديبي ت ُستخدم يف حالة املحتجزات
الحوامل والاليت لديهن أطفال صغار واألمهات املرضعات ،وأن تضع
توصيات إلنهاء تلك املامرسات ،طبقاً للقاعدة  22من قواعد بانكوك
التي تحظر استخدام الحبس االنفرادي كعقوبة لهذه الفئات من
النساء .ويجب أن تأخذ فرق الرصد يف اعتبارها أيضاً أ ّن اإلجراء
املحظور استخدامه كعقوبة يكون بطبيعة الحال إجرا ًء غري مقبول
عند تطبيقه يف الحاالت التي مل تقع فيها أي مخالفة تأديبية ،ويجب
أ ْن تصيغ الفرق توصياتها بنا ًء عىل ذلك.
وعالو ًة عىل ذلك ينبغي لفرق الرصد  -متشياً مع بيان اسطنبول
والسوابق القضائية الدولية األخرى املشار إليها أعاله – أن تتبني ما
إذا كان الحبس االنفرادي يُستخدم يف حالة النساء الاليت يحتجن إىل
رعاية صحية عقلية وسبق لهن أ ْن حاولن إيذاء أنفسهن وأق َد ْمن عىل
االنتحار ،وأن تويص بحظر استخدام الحبس االنفرادي يف حالة هذه
الفئات من النساء( .انظر أيضاً القسم ( 4ج)).
المبرر ألدوات تقييد الحرية
ز .االستخدام غير المالئم وغير
َّ

ميثّل استخدام أدوات تقييد الحرية يف السجون مسأل ًة أخرى شديدة
الحساسية .إذ يُعترب التقييد أمرا ً مهيناً لجميع السجناء ،وتنتهك
أدوات تقييد الحرية رشط معاملة السجناء بكرامة 62إذا ما استُعملت
دون مربر ولفرتات طويلة .ولهذا فرضت القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة السجناء ( )SMRقيودا ً صارم ًة عىل استخدام أدوات تقييد
الحرية مع السجناء 63.ومع ذلك ال تزال أدوات تقييد الحرية  -مثل

 558وثيقة األمم املتحدة  28 ،A/63/175يوليو/متوز  ،2008الفقرة  .80انظر أيضاً وثيقة األمم املتحدة  ،A/66/2685أغسطس/آب  ،2011التقرير املؤقت الذي أعده املقرر الخاص املعني
مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،خوان إ .منديز ،ص .2
559التقرير العام الحادي والعرشون للجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،للفرتة من  1أغسطس/آب  2010إىل  31يوليو/متوز http://www.cpt.( 2011
)coe.int/en/annual/rep-21.pdf؛ التقرير املؤقت للمقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 5 ،أغسطس/آب ،2011
.)http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/268( ،268/66/A
660التقرير املؤقت للمقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 5 ،أغسطس/آب  ،A/66/268 ،2011الفقرة .81
661انظر “ ،”Our prison system was not designed for womenلدون مور ،أستاذ مشارك يف قسم القانون بجامعة كارلتون .جريدة  20 ، The Ottawa Citizenأكتوبر/ترشين األول
 http://www2.canada.com/ottawacitizen/news/archives/story.html?id=5daf68b9-4ba7-4090-8d78-cf191c6d362d&p=3 2012و http://www.cp24.com/news/key-
.recommendations-from-the-jury-at-the-ashley-smith-inquest-1.1600932
662عىل النحو املنصوص عليه يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة .10
 663القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،القاعدتان  33و.34
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األغالل  -تُستخدم يف بعض البلدان مع النساء الحوامل أثناء نقلهن
إىل املستشفيات وإجراء الفحوص النسائية لهن وأثناء الوالدة 64،عىل
الرغم من ترصيحات األطباء املتخصصني املنا ِهضة الستخدام األغالل
أثناء املخاض والوالدة 65.وقد ذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
أنها «[ ]...تصادف  -من حني إىل آخر  -حاالت لنساء حوامل يكبَّلن
أي قطع أخرى من األثاث أثناء
باألغالل أو ي َق َّيدن يف األَسرِ َّة أو يف ٍّ
خضوعهن للفحوص النسائية و/أو أثناء وضعهن مواليدهن .وهذا
نهج مرفوض متاماً ميكن أن يندرج دون شك ضمن أشكال املعاملة
الالإنسانية واملهينة .لذلك ميكن وينبغي إيجاد وسائل أخرى لتلبية
66
االحتياجات األمنية».
ويجب أن تتأكد فرق الرصد من أ ّن أنشطتها لتقيص الحقائق تتضمن
بحثاً حول استخدام أدوات تقييد الحرية مع النساء ،ال سيام من
متُ ّر منهن بفرتة مخاض أو والدة أو نفاس ،طبقاً لقواعد بانكوك التي
تحظر رصاح ًة استخدام أدوات تقييد الحرية مع هذه الفئات من
67
النساء.
عدم كفاية خدمات النظافة الصحية الجنسانية والرعاية الصحية
الجنسية واإلنجابية
يؤثر سوء األوضاع والخدمات – التي تزداد سوءا ً بسبب االكتظاظ
يف الكثري من السجون  -تأثريا ً خطريا ً عىل صحة السجناء العقلية
والجسدية ،مبن فيهم النساء .ومبا أ ّن هذه الورقة تركز فقط عىل
االحتياجات التي تنفرد بها النساء أو التي يكون تأثري عدم تلبيتها عىل
النساء أشد بكثري من تأثريه عىل الرجال ،تستحق مسألتان بعينهام أن
نخصمها بالذكر؛ وهام احتياجات النساء من خدمات النظافة الصحية
الجنسانية والرعاية الصحية الجنسانية.

ينبغي أن يتاح للنساء الوصول بشكل منتظم إىل املياه ،ال سيام
النساء الحوائض أو الاليت ميررن مبرحلة انقطاع الطمث أو الحوامل
أو الاليت يقيم أطفالهن معهن يف السجن .وينبغي أن يتاح للنساء
أيضاً الحصول الفوري واملجاين عىل الفوط الصحية النسائية دون أن
يشعرن بالحرج بسبب اضطرارهن إىل طلبها 68.وترى اللجنة األوروبية
ملنع التعذيب أ ّن عدم توفري الرضورات األساسية  -مثل الفوط
69
الصحية النسائية – أم ٌر قد يرقى إىل درجة املعاملة املهينة.
ويف البلدان الفقرية املوارد عىل وجه الخصوص ميكن أن تُه َمل
متاماً احتياجات النساء وأطفالهن الذين يقيمون معهن يف السجن
من خدمات النظافة الصحية الخاصة .ورمبا يتعرض هؤالء النساء
وأطفالهن للتمييز أيضاً ،عىل النحو الذي أوضحته اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب يف األمثلة الواردة يف تقريرها بشأن زيارتها القطرية إىل بنن:
«رأى الوفد امرأة محتجزة لدى الرشطة ومعها طفلها العاري البالغ
من العمر  8أشهر ...وكانت تفوح من الزنزانة رائحة بول وبراز
شديدة جدا ً ،وأوضحت املرأة أنه ال يوجد دلو للترصيف الصحي يف
الزنزانة ،حيث إ ّن الرشطة ذكرت أنها ستسمح بخروج املرأة الستخدام
املرحاض؛ بَيْد أنها نادت عىل الرشطة ليالً بال جدوى وتغ َّو َط صغريها
يف ركن الزنزانة .ومل تكن لدى املرأة أية وسيلة لتنظيف الزنزانة.
البعوض الطفل مرات عديدة .ويف
وكان الذباب يطن يف الزنزانة ولدغ
ُ
الصباح حرض أفراد الرشطة وأخذوها إىل املرحاض املجاور للزنزانة.
ورأى الوفد أيضاً زنزانة ثانية (5م × 4.4م وارتفاعها 2.7م) كان خمسة
رجال محت َجزين فيها .وكانت هذه الزنزانة مز َّودة مبياه جارية ويوجد
70
فيها ركن مج َّهز مبرحاض و ُدش».
«ويف السجن....هناك أربعة مبانٍ ينام فيها املحتجزون ،ولكن تنام نحو
 60امرأة وأطفالهن الرضَّ ع والصغار وجميع املحتجزات املراهقات

664عىل سبيل املثال ،يف حني أ ّن  14والية يف الواليات املتحدة فرضت حظرا ً عىل تكبيل النساء السجينات باألغالل أثناء املخاض منذ عام  2000إال أ ّن مديري السجون يعارضون
الجهود املبذولة لوقف هذه املامرسة يف الواليات األخرى( .انظر  http://www.thecrimereport.org/archive/2011-08-chained-and-pregnantوhttp://ipsnews.net/news.
)asp?idnews=106119؛ وانظر أيضاً “ ،”Va. House subcommittee rejects bill to restrict use of restraints on pregnant prison inmatesأسوشيتد برس ،املنشور يف9 :
فرباير/شباط.
665عىل سبيل املثال ،أدانت الكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء وجمعية الصحة العامة األمريكية مامرسة تكبيل النساء باألغالل ،اعرتافاً منهام مبا تشكله هذه املامرسة من
خطر عىل صحة النساء وما تسببه لهن من أمل شديد وصدمة بالغة .وأشار مركز الحقوق اإلنجابية إىل أ ّن عدم تقييد حركة املرأة أمر بالغ األهمية أثناء املخاض والوالدة وفرتة النقاهة
بعد الوالدة .انظر “تكبيل النساء والفتيات الحوامل باألغالل يف النظم اإلصالحية” ،مركز املجلس الوطني املعني بالجرائم وال ُجنح للفتيات والشاباتhttp://www.nccdglobal.( ،
 .)org/sites/default/files/publication_pdf/shackling.pdfونقلت منظمة العفو الدولية املخاوف التي أعرب عنها أحد أطباء التوليد وطبيب آخر متخصص يف أمراض النساء يف
مستشفى برينتيس للنساء التابع لجامعة نورث ويسرتن يف “ ،Not part of my sentence: Violations of the Human of Women in Custody”، AMR 51/01/99منظمة العفو
الدولية ،مارس/آذار .)1999
666اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،CPT/Inf/E (2002) 1 ،نُقِّحت يف عام  ،2006مقتطف من التقرير
العام العارش [ ،]CPT/Inf (2000) 13الفقرة .27
667قواعد بانكوك ،القاعدة .24
668قواعد بانكوك ،القاعدة .5
669معايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،إصدار عام  ،2006مقتطف من التقرير العام العارش ،CPT/Inf (2000) 13 ،الفقرة .31
770التقرير املتعلق بزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل بنن 15 ،CAT/OP/BEN/1 ،مارس/آذار  ،2011الفقرة .114
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يف الخارج لعدم وجود مكان كاف للنوم يف الداخل ..... .والظروف
يف الخارج بالغة الصعوبة وغري صحية للغاية ،وبصفة خاصة بالنسبة
71
للنساء الاليت معهن أطفال رضَّ ع أو بالنسبة للنساء الحوامل».
لذا ينبغي أن تتحقق فرق الرصد دوماً من مدى تلبية احتياجات
النساء من خدمات النظافة الصحية الخاصة ،وأن تتأكد مام إذا كانت
أماكن إقامة النساء الحوامل واألمهات املرضعات والنساء الاليت يُ ِعلْن
أطفاالً تناسب احتياجات هؤالء النساء وأطفالهن فيام يتعلق بالنظافة
الصحية الخاصة .وتستطيع فرق الرصد أن تذهب إىل أبعد من ذلك
السجن يف حالة هذه الفئات
عن طريق تشجيع اللجوء إىل بدائل َّ
من النساء  -مستخدم ًة قواعد بانكوك كنقطة مرجعية  -وذلك من
أجل حامية هؤالء النساء من األوضاع التي ترقى إىل درجة املعاملة
الالإنسانية واملهينة يف بعض البلدان ،ومراعا ًة ملصالح أطفالهن ،عىل
72
النحو الذي تقتضيه قواعد بانكوك واتفاقية حقوق الطفل (.)CRC
ويف كثريٍ من األحيان ت ُنتهك الحقوق الصحية الجنسانية للنساء
يف السجون ،ومنها عىل وجه التحديد حقوقهن الصحية الجنسية
واإلنجابية .وقد يشمل ذلك حرمان النساء من خدمات الرعاية
الصحية الوقائية التي تركز عىل احتياجات الرعاية الصحية الجنسانية
(مثل رسطان عنق الرحم ورسطان الثدي) ،فضالً عن خدمات عالج
اإلصابات املنقولة باالتصال الجنيس ( ،)STIمبا فيها الفحوص الطوعية
وخدمات الرعاية والعالج الخاصة بفريوس نقص املناعة البرشية/
متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) حيث إ ّن النساء عىل وجه
73
الخصوص يواجهن خطر اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال الجنيس،
ذلك عىل الرغم من أ ّن النساء يف السجون يشكلن إحدى الفئات
الشديدة التعرض لخطر اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال الجنيس
بسبب خلفياتهن التقليدية التي قد تشمل التعرض للعنف الجنيس
والعمل يف مجال الجنس وتعاطي املخ ِّدرات .وعاد ًة ما تكون خدمات
الرعاية السابقة للوالدة والتالية للوالدة وخدمات الرعاية الصحية أثناء
الوالدة أيضاً غري كافية باملرة.
ومن املهم أن نذكر أيضاً أ ّن الفحوص الطبية نفسها ميكن أن تكون
تجربة الإنسانية ومهينة للمرأة يف ظروف معينة ،منها عىل سبيل
املثال عندما تطلب املرأة أن تتوىل فحصها وعالجها إناث متخصصات
ألسباب غري م َّربرة .وقد ت ُح َرم
يف الرعاية الصحية وال يلبَّى طلبها هذه
ٍ

السجينات أيضاً من حقهن يف الخصوصية الطبية وحقهن يف الكرامة
أثناء خضوعهن للفحوص الخاصة إذا ما حرضها أفراد (ذكور أحياناً)
من طاقم األمن .وميكن أن تسبب مثل هذه املامرسات شعورا ً قوياً
بالضيق واملهانة لدى النساء الاليت سبق أن تع َّرضن للعنف الجنساين.
ولهذا ينبغي أن تتبني هيئات الرصد ما إذا كانت السجينات يحصلن
عىل خدمات رعاية صحية خاصة بالنساء تعادل عىل األقل الخدمات
74
املتوفرة يف املجتمع املحيل ،وذلك متشياً مع أحكام قواعد بانكوك.
وينبغي أن تتأكد هيئات الرصد أيضاً من توفري طبيبة أو ممرضة –
قدر اإلمكان  -إذا طلبت السجينة أن تفحصها أو تعالجها طبيبة أو
ممرضة ،باستثناء الحاالت التي تستدعي تدخالً طبياً عاجالً ،وأن تتأكد
من وجود موظفة أثناء الفحص إذا أجراه مامرس للطب 75.وينبغي
أن تحدد الهيئات أيضاً ما إذا كانت القاعدة  11من قواعد بانكوك
تطبَّق أم ال .وتنص هذه القاعدة عىل ألاّ يحرض الفحوص الطبية
إال العاملون يف مجال الطب ،لكنها تقيض بأنه إذا كان حضور غري
العاملني يف مجال الطب رضورة ملحة ألسباب أمنية م َّربرة ،أو أل ّن
السجينة طلبت وجود مرافقة« ،ينبغي أن يكون هؤالء املوظفون
من النساء وينبغي أن تُجرى الفحوص عىل نح ٍو يكفل الخصوصية
76
والكرامة والرسية».
ح .صعوبة تواصل السجينات مع أسرهن

مثة مشكلة رئيسية تواجه الكثري من السجينات هي أ ّن أماكن
احتجازهن غالباً ما تقع عىل مسافة بعيدة من ديارهن ،ويرجع ذلك
إىل قلة عدد النساء السجينات ومن ثم قلة عدد السجون املخصصة
للنساء ،ما يعني أ ّن أرس هؤالء السجينات تواجه صعوبات يف مواصلة
التواصل معهن .وميكن أن يؤدي انقطاع الروابط بني السجينات
ومجتمعاتهن وأرسهن وبصف ٍة خاص ٍة أطفالهن إىل شعورهن بقدر كبري
جدا ً من القلق والضيق ،نظرا ً أل ّن الكثريات منهن يُعتربن الراعي األول
ألطفالهن .ويف بعض البلدان التي ال يستطيع فيها السجناء الحصول
عىل طعام كاف والتي يعتمد فيها السجناء عىل أرسهم يف الحصول
عىل الطعام ،ميكن أن تعاين النساء السجينات من الحرمان الشديد.
وباإلضافة إىل ذلك فإنه حتى يف األماكن التي يُسمح فيها بالزيارات
الزوجية ال تتمتع النساء عاد ًة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال،
وهذه إحدى النواحي التي تتعرض فيها السجينات للتمييز يف معظم

771املرجع نفسه ،الفقرة .185
 772قواعد بانكوك القاعدة .64
 773للنساء قابلية جسدية خاصة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية .فقد أظهرت الدراسات أ ّن معدل إصابة املرأة بفريوس نقص املناعة البرشية عن طريق الجنس ير َّجح أن يكون
عىل األقل ضعف معدل إصابة الرجل .وتزيد اإلصابة املسبقة باألمراض املنقولة جنسياً ( )STIمن خطر اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية“( .النساء وفريوس نقص املناعة
البرشية يف السجون” ،وحدة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ( ،)UNODCص https://www.unodc.org/documents/ .3
)hiv-aids/publications/UNODC_UNAIDS_2008_Women_and_HIV_in_prison_settings-AR.pdf
 774قواعد بانكوك ،القاعدة .)1( 10
 775قواعد بانكوك ،القاعدة .)2( 10
 776قواعد بانكوك ،القاعدة .11
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أنظمة السجون ،مام يج ّر عواقب وخيمة جدا ً عىل صحتهن العقلية.
وقد يتفاقم هذا العيب يف األنظمة التي تشمل عقوباتها التأديبية
الحد من تواصل السجناء بأرسهم أو حرمانهم منه.
وتضع قواعد بانكوك عىل عاتق السلطات مسؤولية بذل جهود
استثنائية لوضع النساء يف سجون قريبة من ديارهن أو األماكن التي
يردن اإلقامة فيها بعد خروجهن من السجن 77.وتفرض القواعد
أيضاً عىل سلطات السجون أن تبذل جهودا ً استثنائية لتيسري تواصل
السجينات مع أرسهن ،وأن تضمن حصول النساء عىل حق الزيارات
الزوجية عىل قدم املساواة مع الرجال 78.لذا ينبغي لفرق الرصد أن
تتبني ما إذا كانت سلطات السجون تبذل مثل هذه الجهود ،كل
فريق يف بلده ،وأن تضع توصيات لضامن أ ّن النساء يُو َد ْع َن يف سجون
قريبة من ديارهن ،متشياً مع قواعد بانكوك .ويف الحاالت التي ال
ميكن فيها تحقيق ذلك ،يجب أن تتأكد فرق الرصد أيضاً مام إذا
أي تدابري لتعويض النساء عن
كانت سلطات السجون قد وضعت ّ
الحرمان الذي يواجهنه ،وأن تصدر توصيات يف حالة عدم وضع مثل
هذه التدابري .فعىل سبيل املثال ميكن أن تقدم السلطات املساعدة
يف نقل السجينات؛ وميكن أن ترفع عدد املكاملات الهاتفية املسموح
للسجينات بإجرائها ألرسهن (ذلك إ ْن كان مسموحاً باستخدام
الهواتف يف السجن)؛ وميكن أن تسمح بزيادة مدة الزيارات؛ من بني
79
تدابري أخرى.
وينبغي أن تحدد فرق الرصد أيضاً ما إذا كانت العقوبات التأديبية
تشمل منع السجينات من االتصال بأرسهن ،وأن تقدم توصيات
لوضع ح ٍّد لهذا اإلجراء يف الترشيعات واملامرسات ،متشياً مع قواعد
80
بانكوك.
المعالين عن
ط .صدور قرارات غير مناسبة بفصل األطفال ُ
أمهاتهم في السجن

يسبب لألم قدرا ً هائالً من املعاناة والقلق ،ورمبا يسبب للطفل رضرا ً
عاطفياً ومنائياً وجسدياً طويل األمد .وقد أدخلت قواعد بانكوك ،ألول
مرة ،معايري دولية تتعلق بعملية صنع القرار بشأن نقل األطفال من
السجون ،باإلضافة إىل قواعد تتعلق مبعاملة األطفال يف السجون.
وتقيض هذه املعايري والقواعد برضورة أن تُتخذ قرارات نقل األطفال
من السجون لكل حالة عىل حدة ،وبنا ًء عىل تقييامت فردية تراعي
دوماً مصلحة الطفل املعني ،وألاّ تُتخذ تلك القرارات أبدا ً إال بعد
ضامن عمل ترتيبات ُم ْر ِضي ٍة لرعاية الطفل خارج السجن 81.وعىل
سبيل املثال فقد أعربت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عن قلقها إزاء
عدم االمتثال لهذه القاعدة يف تقريرها بشأن الربازيل:
«وشعرت اللجنة الفرعية بالقلق مام تلقته من ادعاءات عن
حرمان األمهات الاليت معهن أطفال يف السجن من حقهن يف
حضانة األطفال بعد سن السنتني ،وعرضهم للتبني يف بعض
الحاالت.
تويص اللجنة الفرعية بأن تكون قرارات السامح لألطفال بالبقاء
مع أمهاتهم يف السجن مبني ًة عىل مصالح الطفل الفُضىل ،وأن
تستند إىل تقدير دقيق لكل حالة عىل حدة *.وتطلب اللجنة
الفرعية كذلك إىل الدولة الطرف تقديم توضيح عن مامرسة عرض
األطفال للتبني ،وعن تطبيق ترشيع حضانة األطفال يف هذه
82
الحاالت».
* قواعد بانكوك ،القاعدتان  49و.52
ينبغي أن تشمل أنشطة فرق الرصد فحص القوانني واملامرسات
الوطنية املتعلقة بالسامح لألطفال امل ُعالني بالبقاء مع أمهاتهم يف
السجن وبنقل هؤالء األطفال من السجن ،طبقاً للقاعدتني  49و52
من قواعد بانكوك ،وإصدار توصيات ملراجعة الترشيعات وتغيري
املامرسات عند االقتضاء متشياً مع أحكام قواعد بانكوك.
ي .االحتجاز بهدف الحماية

يُسمح لألطفال امل ُعالني بأن يبقوا مع أمهاتهم حتى يبلغوا سناً معينة
يحددها القانون يف معظم البلدان ،وإ ْن كان السن التي يجب فيها
فصلهم عن أمهاتهم السجينات تختلف من بلد إىل آخر .وميكن أن
يرتتب عىل فصل األطفال املعالني عن أمهاتهم السجينات ،دون إجراء
تقييم سليم ملصالح هؤالء األطفال ولرتتيبات الرعاية البديلة خارج
السجن ،عواقب وخيمة سواء بالنسبة لألم أو الطفل ،األمر الذي

يف بعض البلدان تُحتجز النساء يف السجون بُغية حاميتهن من العنف
القائم عىل أساس نوع الجنس .وتشمل هذه الحاالت النساء الاليت
تع َّرضن لالغتصاب ورمبا يواجهن خطر التعرض لألذى عىل أيدي
الجناة أو أقاربهم يك ال ي ْدلِ َني بشهاداتهن ،والنساء الاليت تجاوزن
القواعد الصارمة التي تفرضها األعراف أو التقاليد أو الدين وبالتايل

 777قواعد بانكوك ،القاعدة .4
 778قواعد بانكوك ،القواعد من  26إىل .28
 779انظر الوثيقة التوجيهية الصادرة عن املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ ،قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات ،مسودة العمل ،ص 79
–  ،80ملزيد من التوجيهات (.)http://www.penalreform.org/resource/bangkok-rules-guidance-document-index-implementation
 880قواعد بانكوك ،القاعدة .23
 881قواعد بانكوك ،القاعدة .52
 882التقرير املتعلق بزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل الربازيل 5 ،CAT/OP/BRA/1 ،يوليو/متوز ،2012
الفقرتني  120و.121
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يواجهن خطر التعرض لجرائم “القتل من أجل الرشف” .ويف بعض
البلدان قد تُستخدم السجون لحامية ضحايا االت ّجار بالبرش.
ومن حيث املبدأ ال يُ َع ُّد استخدام السجون كوسيل ٍة للحامية الحل
املناسب يف هذه الظروف ،ذلك ألنه يعاقب الضحية أو الضحية
املحتملة وال يقدم سوى استجابة قصرية األمد لهذه املشكلة املعقدة
أي تدابري أخرى توفر حالً طويل األمد لتلك
بسبب عدم وجود ّ
املامرسات .ويف بعض البلدان تُحتجز النساء لفرتات طويلة بهدف
حاميتهن ،وهو ما ميكن أن يصبح شكالً من أشكال سوء املعاملة،
حسبام ذكر املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،يف حاالت معينة
مثل حالة األردن التي قد تُحتجز فيها النساء ملدة تصل إىل  14سنة
83
بسبب تعرضهن لخطر أن يصبحن ضحايا لجرائم الرشف.
ويُ َع ُّد الخيار األمثل لحامية هؤالء النساء وضعهن مؤقتاً يف مراكز
إيواء أو بيوت آمنة تديرها هيئات مستقلة أو دوائر ت ُعنى بالرعاية
االجتامعية ،رشيطة أن تطلب املرأة رصاح ًة الحصول عىل هذا الشكل
من أشكال الحامية 84.ولكن لألسف فإ ّن حجم الطلب عىل البيوت
اآلمنة أكرب من املعروض ،مام قد يستدعي وضع النساء مؤقتاً يف أقسام
85
مستقلة داخل مرافق االحتجاز أو السجون من أجل حاميتهن.
وتقتيض قواعد بانكوك ،إدراكا منهاً للواقع الذي يحتم توفري هذا
النوع من الحامية يف بعض البلدان واملخاطر اإلضافية التي قد يخلفها
ذلك عىل هؤالء النساء ،ما ييل .....« :ال تط َّبق التدابري املؤقتة التي
تشتمل عىل احتجاز امرأة لغرض حاميتها إال عند الرضورة وبنا ًء
عىل طلب رصيح من املرأة املعنية ،ويتم ذلك يف جميع الحاالت
تحت إرشاف السلطات القضائية أو غريها من السلطات املختصة.
86
وال يتواصل تطبيق هذه التدابري الوقائية ضد إرادة املرأة املعنية».
وعىل املدى البعيد تتحمل الدول مسؤولية وضع تدابري قانونية
وسياسية وإدارية شاملة لحامية املرأة من العنف ومنع تعرضها لألذى
87
مجددا ً ،وذلك حتى ال يستلزم األمر تطبيق تلك التدابري االستثنائية.

ويف البلدان التي توجد فيها هذه املامرسات ميكن أن يكون دور
هيئات الرصد مفيدا ً يف تحديد هؤالء النساء  -وخاص ًة النساء الاليت
احتُجزن لفرتات طويلة  -ودراسة ظروفهن واملساعدة يف وضع تدابري
تكفل حاميتهن بطرق أخرى ،وذلك من خالل تيسري التواصل بني
املنظامت غري الحكومية والجامعات النسائية التي تدير مراكز اإليواء
ووضع توصيات لتغيري القوانني التي تسمح للجناة باإلفالت من
العدالة يف حني تلتمس ضحاياهم الحامية.
المعرضات لخطر متزايد
 .4فئات معينة من النساء
َّ
أ .الفتيات

تشكّل الفتيات واحدة من أكرث الفئات استضعافاً يف السجون ،ويرجع
ذلك إىل صغر سنهن ونوع جنسهن وقلة عددهن .وتفتقر معظم
أنظمة السجون يف العامل إىل وجود سياسات وبرامج محددة الستيعاب
احتياجاتهن الفريدة مبا يف ذلك حاجتهن إىل الحامية .ويف سجون
القارصات التي يعمل فيها موظفون من الجنسني أُبلغ عن اعتداءات
خطرية ارتكبها موظفون ذكور ،وهو ما يبني مدى االستضعاف الذي
تعيشه الفتيات السجينات 88.وقد تتعرض الفتيات أيضاً لالعتداء من
السجينات األكرب سناً وموظفات السجن .لذلك تضع القاعدة  36من
قواعد بانكوك عىل عاتق سلطات السجن بوضوح مسؤولية «اتخاذ
تدابري لتلبية احتياجات السجينات القارصات من الحامية».
أي تدابري خاصة ت ُتخذ
وينبغي أن تتبني هيئات الرصد ما إذا كانت ّ
لحامية الفتيات من سوء املعاملة والتعذيب ،ومنها ما ييل :ضامن
إقامة الفتيات يف أماكن منفصلة متاماً عن األماكن املخصصة للفتيان
والسجناء البالغني والسجينات البالغات؛ وإسناد مهمة اإلرشاف عليهن
إىل موظفات اختريوا بعناية َوتَلَ َّقينْ َ تدريباً خاصاً؛ واإلرشاف عليهن
أي سجناء آخرين أو أفراد من موظفي السجن
بطريقة سليمة ملنع ّ
من االعتداء عليهن؛ وتيسري وصولهن إىل آليات رسية ومستقلة
89
لتقديم الشكاوى.

 883الوثيقة  ،A/HRC/7/3الفقرة  ،43باإلشارة إىل التقرير املتعلق ببعثة املقرر الخاص إىل األردن يف يونيو/حزيران  ،A/HRC/4/33/Add.3 ،2006الفقرتان  39و.72
 884قواعد بانكوك ،القاعدة .59
 885يف أفغانستان ،عىل سبيل املثال ،يتضمن القانون املعني بالسجون ومراكز االحتجاز ماد ًة تسمح ملديري مراكز االحتجاز ،بإذنٍ من وزارة العدل وبنا ًء عىل طلب خطِّي من الشخص
نفسه ،بتوفري مأوى مؤقت يف مراكز االحتجاز والسجون لألشخاص الذين تلقوا تهديدات خطرية وتتعرض سالمتهم للخطر الشديد( .املادة .)53
 886قواعد بانكوك ،القاعدة .59
 887إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة ،املادة ( 4و).
 888انظر عىل سبيل املثال ،”Custody and Control, Conditions of Confinement in New York’s Juvenile Prisons for Girls“ ،هيومن رايتس ووتش ،االتحاد األمرييك
للحريات املدنية ،سبتمرب/أيلول .2006
 889انظر الوثيقة التوجيهية الصادرة عن املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ ،قواعد بانكوك ،مسودة العمل ،ص  ،105ملزيد من التوجيهات.
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ب .ضحايا االتّجار بالبشر والعامالت في مجال الجنس

يف الكثري من البلدان يُسجن ضحايا االتجار بالبرش بتهمة البغاء أو
دخول البالد بطريقة غري مرشوعة أو اإلقامة فيها بشكل غري مرشوع
أو العمل فيها بشكل غري قانوين ،ذلك عىل الرغم من وجود اتفاقيات
دولية تفرض عىل الدول حامية ضحايا االتجار بالبرش ال تعريضهن
لألذى مجددا ً 90.وتُعترب هؤالء النساء من الفئات املستضعفة يف أماكن
االحتجاز بسبب خلفيتهن يف العمل يف مجال الجنس والتصورات
املجحفة حول مامرستهن الجنس بشكل غري رشعي .وتنطبق هذه
املخاوف نفسها عىل العامالت يف مجال الجنس ولألسباب نفسها أيضاً.
ويتفاقم استضعاف ضحايا االتجار بالبرش بسبب جنسياتهن األجنبية،
ويف حاالت كثرية بسبب عدم معرفتهن للغة البلد الذي يُسج َّن فيه.
أي شبكات اجتامعية وعجزهن عن التواصل
ويؤدي عدم وجودهن يف ّ
إىل زيادة عزلتهن ،ويجعل من الصعب عليهن فهم القواعد والقوانني
الداخلية يف مكان االحتجاز  -سواء الرسمية أو غري الرسمية  -ويزيد
من خطر تعرضهن لإلكراه واالعتداء ،مبا يف ذلك االعتداء الجنيس
تحديدا ً.
وتنص املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلق بحقوق
اإلنسان واالتجار بالبرش الصادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة
لحقوق اإلنسان عىل عدم تجريم ضحايا االتجار بالبرش 91.وأكدت
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )UNHCRعىل أنه “ال
ميكن اللجوء إىل االحتجاز كمربر ملنع االتجار أو إعادة االتجار بالبرش،
ما مل ميكن تربير ذلك يف كل حالة عىل حدة ....ويلزم يف بعض األحيان
توفري بدائل االحتجاز ،مبا يف ذلك البيوت اآلمنة وترتيبات الرعاية
األخرى ،لهؤالء الضحايا أو الضحايا املحتملني ،مبن فيهم األطفال بصفة
92
خاصة”.
ويف الحاالت واألوقات التي ت ُحتجز فيها ضحايا االتجار بالبرش
سبب كان ،يتعني عىل سلطات
ألي ٍ
والعامالت يف مجال الجنسّ ،
االحتجاز أن تتخذ تدابري لحاميتهن من مختلف أشكال سوء املعاملة
والتعذيب ،مبا فيها العنف الجنساين .وينبغي لسلطات االحتجاز أيضاً
أن تضمن تزويد املحتجزات الاليت ال يتحدثن اللغة الشائع استخدامها

يف السجن بخدمات الرتجمة الفورية عند دخولهن السجن ووقتام
تقتيض الرضورة خالل فرتة احتجازهن ،وأن تضمن تزويدهن بجميع
املعلومات املتعلقة مبكان االحتجاز وبالقواعد واللوائح التي تحكمه
وبحقوقهن وواجباتهن وبكيفية الوصول إىل اآلليات املستقلة لتقديم
الشكاوى بلغ ٍة يفهمنها.
وميكن لهيئات الرصد أن تلعب دورا ً رئيسياً يف تحديد النساء
املع َّرضات لهذا الخطر واتخاذ اإلجراءات التي تكفل سالمتهن ،وأن
تويص يف الوقت نفسه برضورة تصديق حكوماتها عىل “بروتوكول منع
وقمع االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،واملعاقبة عليه،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية”
93
وتنفيذها ألحكامه عىل النحو الذي تقضتيه قواعد بانكوك.
ج .النساء الالتي يحتجن إلى رعاية صحية عقلية

إ ّن عدد النساء املصابات بإعاقات عقلية الاليت يدخلن السجن يفوق
عدد الرجال املصابني بها الذين يدخلون السجن ،وغالباً ما يرجع ذلك
إىل تعرضهن للعنف املنزيل واإليذاء الجسدي والجنيس 94.ويسبب
السجن مشاكل صحية عقلية جديدة أو يفاقم املشاكل املوجودة،
َّ
وخاص ًة يف األماكن التي ال تلَبَّى فيها االحتياجات الجنسانية للنساء
وينقطع فيها اتصالهن بأرسهن .ويضاف إىل ذلك أ ّن مستوى تأمني
األماكن التي توضع فيها السجينات املصابات بإعاقات عقلية يكون يف
كثريٍ من األحيان أعىل من الالزم ،وذلك ألنه قد يُنظر إىل احتياجات
هؤالء السجينات عىل أنها مخاطر ،األمر الذي ميكن أن يكون له رضر
بالغ عىل صحتهن العقلية مام يؤدي إىل تدهور حالتهن .وغالباً ما
تكون النساء ذوات اإلعاقات العقلية مع َّرضات بدرجة كبرية لسوء
املعاملة رمبا ألنهن ال ميلكن الرتكيبة النفسية الالزمة لحامية أنفسهن
أو الدفاع عنها ،وال يقدرن عىل تحديد متى ت ُ ْنتَ َهك حدو ٌد معينة،
وال ت َُص َّدق شكاواهن أو تؤخذ عىل محمل الجد .وتواجه نزيالت
مؤسسات العالج النفيس مخاطر مامثلة لتلك التي تواجهها السجينات
املصابات بإعاقات عقلية.

 990الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بروتوكول منع وقمع االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،واملعاقبة عليه ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب
الوطنية 15 ،نوفمرب/ترشين الثاين  ،2000متاح عىل الرابط التايل[ http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf :تم الدخول إليه يف  20أكتوبر/ترشين األول
 ،]2012املواد  6و 8و( 9ب).
 991املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار بالبرش الصادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  ،)2002( E/2002/68/Add.1 ،املبدأ
.7
 992مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،املبادئ التوجيهية ذات الصلة باملعايري والقواعد املنطبقة فيام يتعلق باحتجاز ملتميس اللجوء وبدائل االحتجاز ( ،)2012املبدأ التوجيهي
 ،9.4ص .http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574 .38
 993قواعد بانكوك ،القاعدة .66
 994مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،الدليل املو َّجه إىل مديري السجون وواضعي السياسات بشأن املرأة والسجن ،ص .10
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لذا ينبغي لفرق الرصد أن تتأكد من مدى تطبيق أحكام قواعد
بانكوك الخاصة بالصحة العقلية للنساء يف السجون بُغية ضامن
تقليل املخاطر التي تواجه النساء الاليت يحتجن إىل رعاية صحية
عقلية وضامن حامية صحتهن العقلية .وتتضمن هذه األحكام إجراء
تقييم شامل الحتياجات كل سجينة عىل حدة من الرعاية الصحية
العقلية وقت دخولها السجن 95،وتوفري برامج لعالج الصحة العقلية
للسجينات الاليت يحتجن إليها ،عىل أن تكون برامج مالمئة لكل حالة
عىل حدة وتراعى فيها الفوارق بني الجنسني 96.ويجب وضع النساء
الاليت ت ُشخَّص حالتهن عىل أنهن يحتجن إىل رعاية صحية عقلية
يف أقل البيئات املمكنة تقييدا ً وعدم وضعهن مطلقاً يف الحبس

االنفرادي 97.وعند إصدار األحكام بحق النساء الاليت يحتجن إىل رعاية
صحية عقلية ينبغي تقديم بدائل الحتجازهن ،حيثام أمكن ذلك،
حتى يتسنى عالجهن يف مجتمعاتهن املحلية بدالً من تعريضهن آلثار
98
السجن الضارة عىل صحتهن العقلية.
َّ
المعرضة لخطر متزايد
د .الفئات األخرى
َّ

هناك فئات أخرى من النساء مع َّرضة بدرجة كبرية لسوء املعاملة
والتعذيب ،وتشمل املعاقات واألجنبيات واملنتميات إىل األقليات
99
اإلثنية والعرقية واملنتميات إىل الشعوب األصلية واملثليات.

 995قواعد بانكوك ،القاعدة .6
 996قواعد بانكوك ،القاعدة .12
 997بروتوكول اسطنبول ،مرجع سابق ،ص .24
 998توضح مبادئ حامية األشخاص املصابني مبرض عقيل وتحسني العناية بالصحة العقلية أ ّن لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية الحق يف أن يعالَجوا ويُعتنى بهم ،قدر اإلمكان ،يف
املجتمع املحيل الذي يعيشون فيه (مبادئ حامية األشخاص املصابني مبرض عقيل وتحسني العناية بالصحة العقلية ،املبدأ .))1(7
مفصلة حول معاملة تلك الفئات يف السجون وبدائل االحتجاز انظر مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،الدليل املتعلق بالسجناء ذوي
 999للحصول عىل توجيهات َّ
االحتياجات الخاصة ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،الدليل املو َّجه إىل مديري السجون وواضعي السياسات بشأن املرأة والسجنhttps://www.unodc.org/( .
_documents/justice-and-prison-reform/Arabic_09-86638_Ebook.pdf; https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Women_and
.)Imprisonment-2nd_edition-A.pdf
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خامس ُا
			

ما هي الصفات التي ينبغي توفرها في هيئات
الرصد كي تسهم في معالجة هذه المسألة؟

وينبغي أن يكون جميع أعضاء هيئات الرصد عىل وعي تام بأحكام
الصكوك الدولية الرئيسية التي تهدف إىل حامية النساء من العنف
والتمييز وضامن تلبية احتياجاتهن الجنسانية يف أماكن االحتجاز.

يُعترب التكوين السليم لفرق الرصد وامتالك أعضائها الخربات
والتجارب الالزمة عامالً مهامً لضامن تحديد املخاطر التي تواجه
النساء بطريقة تراعي الفوارق بني الجنسني والستكشاف الحلول/
اتخاذ اإلجراءات التي تحد من تلك املخاطر وتقيض عليها بطريقة
مستنرية.
وتتمثل القاعدة األوىل املهمة لتحقيق ذلك يف تكوين هيئات الرصد
بطريقة شاملة للجنسني ،مبعنى أن تضم الهيئات أعضا ًء من النساء.
وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن تضم هيئات الرصد طبيبات وعاملات
نفس ،ويجب أن ميلك بعض أعضائها عىل األقل خربة يف التعامل
مع االضطرابات التالية للصدمات وغريها من الصدمات التي تصيب
النساء ضحايا العنف ،وال سيام العنف الجنيس .لذلك يحبَّذ بشدة أن
يكون جميع أعضاء هيئات الرصد مد َّربني عىل التعامل مع العنف
الجنيس وغريه من املسائل الجنسانية الحساسة ،إذ ينبغي أن تكون
لديهم القدرة عىل طرح األسئلة الصحيحة باستخدام لغة تراعي
الفوارق بني الجنسني.
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وينبغي أن تضم فرق الرصد يف عضويتها نسا ًء من األقليات اإلثنية
والعرقية ومن الشعوب األصلية ومن الجنسيات األجنبية التي تنتمي
إليها نسبة كبرية من نزيالت السجون يف بلد كل فريق .إذ تواجه
تلك الفئات من النساء تحديات خاصة وتعاين من نقاط استضعاف
متعددة ال يستطيع فهمها والتعامل معها عىل النحو األمثل إال نسا ٌء
من نفس الفئات .وينبغي أن تكون لدى بعض أعضاء فرق الرصد عىل
األقل معرفة بعلم نفس األطفال من أجل ضامن إجراء املقابالت مع
الفتيات بطريقة تراعي مصالح األطفال والفوارق بني الجنسني ،وكذلك
ضامن االلتزام بقواعد املهنية يف تقديم االستجابات وإعداد التوصيات.
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الوثائق األخرى التي يوصى بقراءتها

ال تضم هذه القامئة سوى بعض الوثائق الرئيسية املشار إليها يف
هذه الورقة وبالتايل فهي ليست شاملة.

( ،)ODIHRمعهد األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب من أجل
النهوض باملرأة ( ،UN-INSTRAW)، 2008تحديث عام .2012

الوثيقة التوجيهية الصادرة عن املنظمة الدولية إلصالح القانون
الجنايئ ( ،)PRIقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري
غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ومؤرش االمتثال الصادر
عن املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ ،قواعد األمم املتحدة
ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد
بانكوك).

منظمة  ،AdvocAidقواعد األمم املتحدة ملعاملة املجرمات.2011 ،

(http://www.penalreform.org/resource/bangkok-rules-
)guidance-document-index-implementation
الدليل املو َّجه إىل مديري السجون وواضعي السياسات بشأن
املرأة والسجن الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية ( ،)UNODCأتايب ت ،.نيويورك 2014
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Women_and_Imprisonment-2nd_edition-A.pdf
تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مانفريد نواك،
 15يناير/كانون الثاين A/HRC/73 ،2008
املركز الدويل لدراسات السجون“ ،اإلصالح الجنايئ ونوع الجنس”،
يف مجموعة األدوات الخاصة بنوع الجنس وإصالح قطاع األمن،
معلومات مح َّدثة بشأن قواعد بانكوك ،املحرران ميغان باستيك
وكريستني فاالسيك ،جنيف :مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية
للقوات املسلحة ( ،)DCAFمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
(/)OSCEمكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان

http://www.advocaidsl.com/wp-content/
uploads/2011/03/AdvocAid-Bangkok-Rules-trainingbooklet-Nov-11.pdf
املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ ،الوثائق املقدمة إىل
فريق األمم املتحدة العامل املعني بالتمييز ضد املرأة يف القانون
واملامرسة ،يناير/كانون الثاين .2012
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ومنظمة الصحة
العامليةWomen’s Health in Prison: Action Guidance and ،
Checklists to Review Current Policies and Practices،
 ،2011بريندا فان دن بريغ وأليكس غاذرر ،مكتب منظمة الصحة
العاملية اإلقليمي ألوروبا؛ تومريس أتايب وفابيان هاريغا ،مكتب
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية
_http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf
file/0015/151053/e95760.pdf
ميكن االطالع عىل عدد من املنشورات الوثيقة الصلة باملوضوع
والصادرة عن مكتب كويكر لدى األمم املتحدة يف جنيف
( )QUNOعىل الرابط التايل:
http://www.quno.org/areas-of-work/women-prison
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