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الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

3

مقدمة
تب� قواعد أ
ن
والتداب� يغ� االحتجازية
المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
إن ي
ديسم�  2010يشكل خطوة مهمة عىل طريق
للمجرمات (قواعد بانكوك) ف ي�
ب
ت
االع�اف باحتياجات النساء الخاصة بنوع الجنس ف ي� منظومة العدالة
ي ت
ال� ينبغي تطبيقها ف ي� التعامل مع هؤالء النساء.
الجنائية ووضع
المعاي� ي
ت
كاف احتياجات الفتيات
وح� اعتمادها لم تكن
ي
المعاي� الدولية تعكس بقدر ٍ
والنساء ،من حيث ظروف االحتجاز ومن حيث بدائل االحتجاز .وتُعد قواعد
دول يتصدى لقضية أطفال السجينات عىل وجه الخصوص.
بانكوك أول صك ي

والتحدي الذي يواجهنا آ
المعاي� موضع
الن هو كيف نضمن وضع هذه
ي
ن
يع� إدراج قواعد بانكوك ف ي� ش
الت�يعات المحلية وسياسات
التنفيذ .وهذا ي
الحكام وقواعد السجون ،أ
إصدار أ
والهم من ذلك ،إعمال القواعد ف ي� منظومة
العدالة الجنائية والسجون ف ي� العالم بأرسه.
تغ�اً
كث�اً من القواعد ال يتطلب تنفيذها أي موارد إضافية ،وإنما يستلزم ي
إن ي
ف
ت
ال� ينبغي القيام
ي� الوعي والمواقف والممارسات .من االستثمارات الرئيسية ي

ين
الفاعل� عىل قواعد بانكوك وتوعيتهم
بها ،تدريب أطراف العدالة الجنائية
بالخلفية النموذجية للمجرمات واحتياجاتهن.
أ
ت
ال� تساعد ف ي�
وهناك حاجة إىل إجراء مزيد ومزيد من البحاث وجمع البيانات ي
ت
اللوا� وقعن ف ي� نزاع مع القانون واستيعاب أعم
فهم خصائص وسمات النساء ي
أ
أ
ت
تأث� جراء
ال� تؤدي بهن إىل ارتكاب الجرائم وما يقع عىل الطفال من ي
السباب ي
تصدي أمهاتهم لمنظومة العدالة الجنائية وأنجع وسائل الدعم لمساعدة
النساء عىل بناء حياة إيجابية ذاتية الدعم ف ي� مختلف المناطق والبلدان .فإن
قواعد بانكوك ض
تقت� إجراء أبحاث من هذا القبيل ،ف ي� القاعدة  ،67تشكل
ي
لتغي� الوعي والممارسات.
نقطة انطالق رئيسية ي
وختاماً ،من المهم أن نؤكِّد عىل أن قواعد بانكوك تُكمل القواعد الدنيا
النموذجية لمعاملة السجناء وقواعد أ
للتداب�
المم المتحدة الدنيا النموذجية
ي
يغ� االحتجازية (قواعد طوكيو) وليست هي بديل لها.

الرشادية لقواعد بانكوك
كيفية استخدام الوثيقة إ
الرشادية لقواعد بانكوك يُمكن أن تستخدم كوثيقة مرجعية
هذه الوثيقة إ
ت
ش
ال� تراعي
وكمورد يُستعان به أثناء مراجعة الت�يعات ،وإعداد السياسات ي
المعني� بقطاع العدالة الجنائية أ
ف
ين
والطراف المعنية
و� تدريب
نوع الجنس ،ي
أ
الخرى ف� ت
ش� أنحاء العالم.
ي
للم� ي ن
توفر الوثيقة إرشاداً ش
ع� وواضعو السياسات وسلطات السجون ودوائر
ف
خدمة المراقبة وخدمات الرفاه االجتماعي والرعاية الصحية ي� المجتمع
والفاعل� آ
ين
ين
المعني� لمساعدتهم وتشجيعهم
الخرين
والمنظمات يغ� الحكومية
الجراءات الالزمة للتعامل بشكل مناسب مع احتياجات المجرمات
عىل اتخاذ إ
ين
ولتحس� فرص إعادة دمجهن بالمجتمع.
الرشادية إىل التعليقات الرسمية عىل قواعد بانكوك 1وهي تجمع
تستند الوثيقة إ
ين
والخ�ات الدولية وممارسات إدارة السجون
ب� دفتيها المعارف المتوفرة
ب
أ
تحض� هيئات بالمم المتحدة ومنظمات دولية
الفضىل وأوراق تقنية من
ي
ف
ن
ن
ش
والممارس� ي� تنفيذ
أخرى ،بغية مساعدة واضعي السياسات والم� يع�
ي
المعاي� الدولية .كما توفر قوائم بمراجع مفيدة
القواعد بشكل متسق مع
ي
ث
وقائمة بالموارد من أجل معلومات تفصيلية أك� حول قضايا بعينها مما
الرشادية.
تستعرضها الوثيقة إ

1

الرشادية من أحد ش
ع� فصال مواضيعياً ويورد كل فصل من
وتتألف الوثيقة إ
ت
ال� تتعلق بموضوع واحد بعينه .ويتم استعراض كل قاعدة
فصولها القواعد ي
أ
المعاي� والموارد الخرى ذات
الحالة إىل
بم�راتها مع إ
ي
من القواعد مصحوبة ب
ً
ً
الصلة بالقاعدة .ثم توفر الوثيقة إرشادا تفصيليا حول كيف يمكن تنفيذ كل
قاعدة من القواعد والجهات الفاعلة الموجهة إليها كل قاعدة ،ف ي� كل من
ين
المستوي� ش
الت�يعي والتطبيقي .ي ّتبع بناء وتصميم المطبوعة إىل حد بعيد
بناء وتصميم قواعد بانكوك ،مع استثناءات قليلة ،بغرض الحفاظ عىل االتساق
وتيس� القدرة عىل االطالع .تمت إضافة أمثلة عىل الممارسات الفضىل من
ي
ف
ت
ً
تفك� جديد
بلدان ي� ش� أنحاء العالم ،سعيا إللهام الحلول وللحث عىل ي
وأفكار جديدة.
ت
الرشادية لقواعد بانكوك مصحوبة ش
بمؤ� االمتثال (عىل قرص
وتأ� الوثيقة إ
ي
مدمج [س دي] ومتاح ن ز
ش
المؤ� من قوائم مرجعية عملية
للت�يل) .يتكون
ي
أ
ن
لتستع� بها الطراف الفاعلة الرئيسية ،الموجهة إليها القواعد ،وهي
ُوضعت
ي
ف
الوثيقت�ن
مصممة للمساعدة ي� تقييم مستوى االمتثال بقواعد بانكوك .إن
ي
تستعرضان وسائل تقييم االمتثال وإرشادات توجيهية تعززه وتحسنه ،مع
ش
والمؤ� يمثالن جزءاً من مجموعة
تحديد ما يظهر من أوجه القصور .الوثيقة
أدوات المنظمة الدولية للعدالة الجنائية المعنية بقواعد بانكوك الصادرة عن
أ
المم المتحدة.

التعليقات الرسمية عىل قواعد بانكوك أعدها مكتب أ
ف
ت
ن
ال� أعدت قواعد بانكوك.
المم المتحدة
المع� بالمخدرات والجريمة ،وتم االتفاق عليها ي� اجتماع مجموعة ب
خ�اء الهيئات الحكومية ،ي
ي
خ�اء الهيئات الحكومية ف� بانكوك ف� ت
نوفم� ( .2009لمزيد من المعلومات انظر:
الف�ة من  23إىل 26
ب
تم عقد اجتماع مجموعة ب
ي
ي
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/expert-group-meetings1.html
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أ
الفصل الول:
التداب� يغ� االحتجازية
ي
(من القاعدة  57إىل )66

1

1

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازية
الول:
ي

تُفرد قواعد بانكوك باباً
مكمال ً لقواعد
ي
للتداب� يغ� االحتجازية يشكل ملحقاً ِّ
أ
للتداب� يغ� االحتجازية (قواعد طوكيو).
المم المتحدة الدنيا النموذجية
ي
أ
ت
ش
ال� بع�ت
وترتكز القواعد الع� الواردة هنا ارتكازاً قوياً عىل المبادئ والحكام ي
ف
عنها قواعد طوكيو ،ففرستها من منطلق نوع الجنس وأكملتها ي� ضوء تزايد
العلم بشؤون المرأة ف ي� منظومة العدالة الجنائية ،فضال ً عن تزايد أعداد النساء
ت
ن
تب� قواعد طوكيو ف ي� عام .1990
ي
اللوا� يواجهن االحتجاز والسجن ،منذ ي
ين
معت�ة
وحسبما جاء ف ي� التعليق عىل
القاعدت�  57و  ،58فإن «ال تشكل نسبة ب
من النساء المخالفات للقانون خطورة عىل المجتمع .ومع أن سجنهن ال
يعود بالفائدة المرجوة ،فهو يعوق إعادة اندماجهن ف ي� مجتمعاتهن .ويودع
يز
مبا�ة أو يغ� ش
كب� من النساء ف ي� السجون كنتيجة ش
التمي�
مبا�ة لحاالت
عدد ي
ف
ف
ت
ت
وال� يقعن فريسة لها ي� حاالت
ال� يواجهنها ي� مجاالت عديدة ،ي
والحرمان ي
وبالتال،
كث�ة عىل يد أزواجهن أو ش�كائهن أو عىل يد أرسهن أو المجتمع.
ي
ي
يجب أن تحظى النساء المخالفات للقانون بمعاملة منصفة ف ي� نظام العدالة
أ
ف
ت
ال� حدت بهن إىل مخالفة
الجنائية ،وأن توضع ي� االعتبار خلفياتهن والسباب ي
القانون ،والنظر ف ي� الرعاية والمساعدة والمعاملة السائدة ف ي� المجتمع ،من أجل

2

5

ت
الجرامي.
ال� أودت بهن إىل براثن السلوك إ
مساعدتهن عىل تجاوز العوامل ي
ف
ت
ال� ال يشكل
فمن خالل إبقاء النساء خارج السجن ،وذلك ي� المواضع ي
السجن فيها ض�ورة قصوى أو ال يكون م�راً ،يمكن إنقاذ أطفالهن من آ
الثار
ب
السلبية الناجمة عن سجن أمهاتهم ،بما يشكله ذلك من إمكانية دمجهم ضمن
3
مؤسسات والحيلولة دون دخولهم السجن ف ي� المستقبل».

ت
التداب� يغ� االحتجازية المدرجة ف ي� قواعد بانكوك تقدم
ال� تتناول
ي
إن القواعد ي
ع� وسلطات إصدار أ
والم� ي ن
ش
الحكام وموظفي السجون
لواضعي السياسات
ف
تداب� ي� ش
الت�يعات والممارسات
إرشادات هامة بشأن ما يمكن اتخاذه من ي
المتبعة للحد من سجن النساء ،مع مراعاة خلفياتهن وظروفهن وما يقع عىل
ت
وتش�ط القواعد عىل واضعي السياسات
عاتقهن من مسؤوليات الرعاية.
ومتخذي القرارات أن يراعوا دائماً ما فيه صالح الطفل ،وأن يتأكدوا من توفر
ت
ال� تراعي احتياجات نوع الجنس من حيث الممارسة ،وأن يضعوا ف ي�
البدائل ي
ئ
الال� يحتجن إىل الحماية،
اعتبارهم مواطن ضعف جماعات بعينها ،كالنساء ي
والفتيات ف ي� منظومة العدالة الجنائية ،وضحايا االتجار ش
بالب� ،وظروفهن
الخاصة.

 1.1بدائل االحتجاز والسجن
قاعدة 57
ت
يس�شد بأحكام قواعد طوكيو ي ف� وضع أساليب مالئمة للتصدي لحاالت المجرمات وتطبيقها .وتوضع ي ف� إطار النظم القانونية للدول الأعضاء خيارات
أ
تداب� إحالة المجرمات إىل برامج إصالح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية وبدائل االحتجاز رهن المحاكمة وإصدار الحكام،
تراعي نوع الجنس بشأن ي
ف
توف� الرعاية.
مع مراعاة ما تعرض له العديد من المجرمات من إيذاء ي� السابق ومسؤوليتهن عن ي

قاعدة 58
مع مراعاة أحكام القاعدة  2.3من قواعد طوكيو ،ال تفصل المجرمات عن أرسهن ومجتمعاتهن المحلية دون إيالء االعتبار الواجب لخلفياتهن وروابطهن
ت
اللوا� ب ن
تداب� إحالة المجرمات إىل برامج إصالح خارج نطاق نظام العدالة
الأرسية .وتطبق أساليب بديلة للتعامل مع النساء
يرتك� جريمة ،من قبيل ي
ي
الجنائية وبدائل االحتجاز رهن المحاكمة وإصدار الأحكام ،حيثما كان ذلك مالئماً وممكناً.

قاعدة 60

ت
أ ث
ال�
تتاح موارد مالئمة إليجاد بدائل تناسب حالة المجرمات من أجل دمج
التداب� يغ� االحتجازية مع إ
ي
الجراءات المتخذة للتصدي لك� المشاكل شيوعاً ي
العائل
تجعل النساء تحت طائلة نظام العدالة الجنائية .وقد تشمل تلك البدائل تنظيم دورات عالجية وتقديم المشورة إىل النساء ضحايا العنف
ي
ت
ي ن
اللوا� ي ن
لتحس� فرص توظيفهن .وتأخذ
وتوف� برامج تعليمية وتدريبية
يعان� من إعاقة عقلية
الجنس وتقديم العالج المناسب إىل النساء
واالعتداء
ي
ي
ي
أ
ف
ض
توف� الرعاية للطفال والخدمات المخصصة للنساء دون يغ�هن.
ال�امج ي� االعتبار �ورة ي
هذه ب

2
3

ديسم� .49/A/45 .1990
للتداب� يغ� االحتجازية (قواعد طوكيو)14 .
قرار الجمعية العامة رقم  ،110/45قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا
ب
ي
ين
القاعدت�  57و .58
قواعد بانكوك ،التعليق عىل

وثيقة إرشادية حول قواعد أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي

6

بم�رات القواعد  57و  58و 60

D Dقاعدة  2.3من قواعد طوكيو ،المشار إليها ف ي� القاعدة  ،58تنص عىل ما
يل:
ي
توف� مزيد من المرونة بما يتسق مع طبيعة الجرم
بغية ي
ن
الجا� وخلفيته ،ومقتضيات حماية
ومدى خطورته ،وشخصية
ي
المجتمع ،والجتناب استخدام عقوبة السجن بال داع ،ينبغي
التداب� يغ�
أن يوفر نظام العدالة الجنائية طائفة عريضة من
ي
ت
التداب�
التداب� السابقة للمحاكمة ح�
االحتجازية ،بدءاً من
ي
ي
التداب� يغ� االحتجازية
الالحقة إلصدار الحكم .وأما عدد وأنواع
ي
المتاحة ،فينبغي أن يحددا عىل نحو يبقي عىل إمكانية االتساق
ف� أ
الحكام.
ي
D Dالقواعد  57و  58و  60مستمدة من المبدأ العام الذي بع�ت عنه القاعدة
 2.3من قواعد طوكيو ،وتستفيض فيه ،مع مراعاة االعتبارات الخاصة بنوع
الجنس.
يل:
 DDإ
وبالضافة إىل ذلك ،فإن قاعدة  ،1.5من قواعد طوكيو ،تنص عىل ما ي
تستحدث الدول أ
تداب� يغ�
العضاء ،ف ي� نظمها القانونية،
ي
توف� اختيارات أخرى تخفف من استخدام
احتجازية تهدف إىل ي
ف
السجن ،وترشيد سياسات العدالة الجنائية ،واضعة ي� اعتبارها
النسان ومتقضيات العدالة االجتماعية واحتياجات
مراعاة حقوق إ
ن
الجا�.
إعادة تأهيل ي

وغ�ها من القواعد الواردة ف ي� هذا الفصل ،تستوجب
القواعد  57و  58و  ،60ي
النسان ومتقضيات العدالة االجتماعية واحتياجات إعادة
«مراعاة حقوق إ
ن
الجا�» ،ف ي� حالة المجرمات ،بالنظر إىل خلفياتهن وما يقع عىل
تأهيل
ي
ً
كث�ا من النساء
عاتقهن من مسؤوليات الرعاية .تدرك القواعد المذكورة أن ي
يقعن ضحايا للعنف المرتكز عىل نوع الجنس ،ولديهن احتياجات تتعلق
ال� ت
ت
يق�فنها
برعاية الصحة النفسية أو إدمان المخدرات؛ وترتبط الجرائم ي
ارتباطاً وثيقاً بهذه العوامل .إن مراعاة متطلبات العدالة االجتماعية
ن
تع� أن هؤالء النساء ينبغي أن ي ن
يتلق�
واحتياجات إعادة تأهيل الجانية ي
اليذاء من تبعات
العون والدعم والمعالجة للتغلب عىل ما ينجم عن إ
العاقات العقلية وإدمان المخدرات ،لمساعدتهن
نفسية ،وأن يُعالجن من إ
ف
ف ي� بناء حياة إيجابية بعيداً عن الجريمة ي� المستقبل.

4
5
6

ب� العوامل الرئيسية ت ز
D Dومن ي ن
النسان والعدالة االجتماعية
لالل�ام بحقوق إ
ين
المجرم� إيالء االهتمام الالزم لمسؤوليات الرعاية
وإعادة تأهيل
ت
ت
ال� تقع عىل كاهل أي امرأة تق�ف جرماً .فسلطات العدالة
االجتماعية ي
أ
آ
ف
ت
ال� يخلفها سجن الم عىل
الجنائية بحاجة إىل أن تضع ي� اعتبارها الثار ي
المعوق ،قد
طفلها أو عىل أي شخص آخر ،كوالدها أو قريبها المسن أو
َّ
أ
تقع عليها مسؤولية رعايته .أما ف� حالة أ
ت
الطفال ،فإن سجن الم قد ت�تب
ي
أ
تأث�ات نفسية ونمائية طويلة المد ،فضال ً عن أنه يوفر الظروف
عليه ي
أ
ف
المواتية إلمكانية انرصاف الطفل إىل إيذاء الخرين وسجنه ي� المستقبل،
أ
4
ت
ال� أجريت ف ي� بعض البلدان.
عىل نحو ما أوضحت البحاث العلمية ي
D Dوهذه القواعد ال تغطي بدائل الحكم فحسب ،وإنما بدائل االحتجاز
عىل ذمة المحاكمة أيضا .فإنها تضع ف ي� االعتبار أن احتجاز المرأة عىل
أ
ذمة المحاكمة ،ت
تأث�اً شديد العمق
قص� المد ،قد يؤثر ي
ح� وإن كان ي
وال�ض ر عىل أطفالها وأرستها ،السيما إن كانت هذه المرأة هي الراعي
والول ألطفالها ،وتحض السلطات عىل أن تول أ
الوحد أ
أ
الولوية لبدائل
ِ
يَ
االحتجاز عىل ذمة المحاكمة فيما يتعلق بالنساء ،إن أمكن .هذا فضال ً
ف
ت
ال�
عن أنها تضع ي� االعتبار التكاليف االجتماعية واالقتصادية الباهظة ي
تت�تب عىل اللجوء إىل االحتجاز عىل ذمة المحاكمة المفرط وال تقتضيه
أ
أ
ف
�ض
5
ت
ال� أجريت مؤخراً.
ال ورة ي� غالب المر ،وقد وثقتها البحاث العلمية ي
الدول الخاص
وتتفق هذه القواعد مع أحكام المادة  )3( 9من العهد
ي
بالحقوق المدنية والسياسية ،والمادة  6من قواعد طوكيو ،والمبدأ  39من
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع أ
الشخاص الذين يتعرضون ألي
ت
ال� تُقرص اللجوء إىل االحتجاز عىل
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،ي
6
ذمة المحاكمة عىل ظروف محددة بعينها.
تداب� يغ� احتجازية جديدة .تنص
D Dتشجع قواعد طوكيو عىل استحداث ي
يل:
القاعدة  2.4عىل ما ي
تداب� يغ� احتجازية جديدة ،ورصد
ينبغي التشجيع عىل وضع ي
التداب� عن كثب ،وتقييم استخدامها بانتظام.
هذه
ي
ت
تل�
D Dوتمشياً مع هذه المبادئ ومع مراعاة نقص بدائل السجن ي
ال� ب ي
احتياجات المجرمات الخاصة عىل وجه التحديد ،ف ي� معظم المجتمعات،
فإن المادة  60تمل عىل الدول أ
العضاء مسؤولية تخصيص ما يكفي
ي
ش
وتداب� يغ� احتجازية
من الموارد المالية والب�ية الستحداث عقوبات
ي
ف
تستجيب أل ثك� احتياجات المجرمات شيوعاً عىل وجه التحديد ي� نطاق
بهن.
الوالية القضائية الخاصة ّ

البوية ،مكتب كويكر لدى أ
الطفال المحرومون من الرعاية أ
انظر عىل سبيل المثال مذكرة مقدمة من لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور (الكويكرز) إىل لجنة حقوق الطفل ،يوم المناقشة ،أ
المم
المتحدة ،2005 ،ص .3
انظر عىل سبيل المثال ،التأث� االجتماعي واالقتصادي لالحتجاز عىل ذمة المحاكمة ،مبادرة العدالة ف� المجتمع المنفتح ،مؤسسات المجتمع المنفتح ،برنامج أ
ال ئ
نما� 2011
المتحدة
مم
ال
إ
ي
ي
ي
www.opensocietyfoundations.org/reports/socioeconomic-impact-pretrial-detention
ين
القاعدت�  57و .58
قواعد بانكوك ،تعليق عىل

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

تش� القاعدة  60إشارة خاصة إىل الحاجة الستحداث خدمات تقترص
 DDي
أ
ت
ال� توضح أن التخلف عن برامج
عىل النساء ،إقراراً منها بنتائج البحاث ي
ف
ت
ال� تقترص خدماتها
كث�اً ي� ب
المعالجة أقل ي
ال�امج الخاصة بالنساء ي
ت
اللوا� يدمن
عىل النساء7.وكما أوضح تقييم الخدمات المقدمة للنساء
ي
المخدرات« ،إن الخدمات القارصة عىل النساء تقدم للنساء فرصة اللجوء
ين
يأمن فيه عنف الذكور
تل� احتياجاتهن الخاصة.
إىل مكان ّ
ويتلق� تدخالت ب ي
ومن أمثلة هذه الخدمات الرعاية الصحية النسائية ومهارات التفاوض
أك� أماناً وحقن ث
لممارسة جنس ث
أك� أماناً وإتاحة الفرص لمناقشة بعض
القضايا مثل العنف والحمل .الخدمات القارصة عىل النساء قد تساعد
النساء ف ي� التغلب عىل ما يتعرضن له من وصم بالخزي والعار لتعاطيهن
ف
ت
المخدرات 8».ي ن
ال� تقترص
وتب� أن التخلف عن المعالجة أقل ي� ب
ال�امج ي
ف
9
خدماتها عىل النساء ،وهذا ي� حالة المثليات جنسياً.

ف
D Dوتقر المادة  60بما قد ت
ال�امج والمعالجة
يع�ض سبيل مشاركة النساء ي� ب
والدورات من تحديات عملية ترجع إىل ما يقع عىل كاهلهن من مسؤوليات
الرعاية ،ومن ثم فإنها ض
وتداب� يغ� احتجازية
تقت� استحداث عقوبات
ي
ي
أ
تخص النساء ،وتراعي ض�ورة تقديم الرعاية للطفال.

تطبيق القواعد  57و  58و 60
والم� ي ن
ش
ع� ومؤسسات العدالة الجنائية
D Dينبغي عىل واضعي السياسات
وتداب� تحد من سجن النساء ،قدر
أن يتعاونوا عىل استحداث سياسات
ي
المكان ،تمشياً مع أحكام قواعد طوكيو وقواعد بانكوك.
إ
الممارسات الفضىل :القضاة يقررون تنفيذ قواعد بانكوك فيما يتعلق
بالحكم عىل النساء ف ي� تايالند
ُ
ف ي� مارس  ،2013أكد رئيس محكمة االستئناف التايالندية أن القضاة قد
بالحكم عىل المجرمات،
وافقوا عىل تنفيذ أحكام قواعد بانكوك فيما يتعلق ُ
أخذاً ف ي� االعتبار ظروف كل منهن .ولقد ساق مثاال ً عىل هذا؛ هو قضية
سيدة لم يُحكم عليها بالسجن ألن عندها رضيع يبلغ من العمر ثالثة شهور
يحتاج إىل رعايتها .كما تعمل مؤسسة السجون عىل تعزيز بدائل الحبس
عىل ذمة المحاكمة ،ال سيما بالنسبة للسيدات الحوامل ومن لديهن أطفال
10
رضع أو من ي ن
يعان� من تدهور ف ي� الحالة الصحية.

7

ئ
D Dينبغي مراجعة ش
الجنا� وقانون
الت�يعات ذات الصلة ،مثل القانون
ي
ين
القوان� ذات الصلة ،وتنقيحها عىل نحو
وغ�هما من
إ
الجراءات الجنائية ،ي
يكفل إتاحة ما يكفي السلطات القضائية من بدائل للحبس واالحتجاز عىل
ذمة المحاكمة ،عىل أن تراعي االحتياجات الخاصة بالنساء.
D Dينبغي التماس المزيد من التوجيهات من المبادئ أ
الساسية الستخدام
برامج العدالة الصالحية ف� المسائل الجنائية ،الصادرة عن أ
المم
إ
ي
ف
المتحدة 11فيما يخص استحداث سبل تلبية احتياجات النساء ي� نظام
12
العدالة الجنائية ،كلما أمكن.
ت
ال� تتعلق
D Dينبغي أن تتلقى السلطات القضائية جميع المعلومات ي
بالمجرمات ،بما فيها ما يقع عليهن من مسؤوليات الرعاية ،وسجل
اليذاء ،واحتياجات الرعاية الصحية العقلية وإدمان المخدرات ،قبل أن
إ
تصدر أحكامها عليهن ،لتتخذ القرارات المناسبة .يمكن أن تضطلع دوائر
الخدمات االجتماعية بإعداد مثل هذه التقارير ،وأن تدرج فيها تقييمها
أ
وتأث�ه المحتمل عىل أطفالها وعىل يغ�هم من أفراد أرستها،
الحتجاز الم ي
الطفال ف� غياب أ
وما يوضع من تداب� لرعاية أ
الم.
ي
ي
D Dينبغي عىل الدول أ
العضاء أن تُخصص ما يلزم من موارد ،من جمع بيانات
ت
ال� تنشط ف ي�
وإجراء بحوث علمية وتعاون مع المنظمات يغ� الحكومية ي
ث أ
ت
ال� تضع
معاونة المجرمات ،لتقييم وفهم أك� السباب الكامنة شيوعاً ،ي
المرأة تحت طائلة نظام العدالة الجنائية ،من أجل بناء قاعدة معرفية
وتداب� مالئمة محددة الهدف ،يغ� احتجازية،
فعالة بشأن اعتماد عقوبات
ي
تل� احتياجات المجرمات.
بي
D Dعىل الدول أ
العضاء إيالء االهتمام الواجب لتعزيز القدرات المالية
للتداب� يغ� االحتجازية ،بحيث
والدارية من أجل إقامة منظومة وطنية
إ
ي
ن
ش
ئ
تل� احتياجات المجرمات النوعية .وعليها أن تن� بُ� وآليات تمكنها من
بي
الصالحية وآليات فض المنازعات
تفعيل بدائل السجن ،بما فيها العدالة إ
البديلة.
D Dهذه ال�امج ينبغي أن تقدم الرعاية أ
للطفال وخدمات موجهة حرصاً
ب
أك� قدر ممكن من المشاركة ولتحقيق أفضل
إىل النساء ،للتشجيع عىل ب
النتائج.
D Dاستناداً إىل ما يتوفر حالياً من معلومات عن الخلفية النموذجية للمجرمات
ف ي� سائر البلدان ،ينبغي أن يؤخذ ف ي� االعتبار استحداث برامج  /مشورات
الب�ي واالتجار ف ي� ش
عالجية لضحايا العنف ش
الجنس،
الب� واالستغالل
ي
ت
اللوا� يحتجن إىل
توف� معالجة متعددة التخصصات للنساء
فضال ً عن ي
ي
رعاية للصحة النفسية ،وذلك لكل حالة منهن عىل حدة ،وإمداد النساء
ت
اللوا� يدمن المخدرات بعالج ينهض عىل الشواهد والدالئل العلمية،
ي

 7انظر عىل سبيل المثال ،مجموعة أدوات مكتب أ
ن
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المم المتحدة
ي
مستفادة ،أ
المم المتحدة ،نيويورك .2004 ،صwww.unodc.org/docs/treatment/Case_Studies_E.pdf ،49 ،12-11 ،2 .
 8المرجع نفسه ،ص .53
 9المرجع نفسه ،ص .12
 10انظرwww.nationmultimedia.com/national/Bangkok-Rules-for-women-convicts-30202577.html :
 11أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي أ
للمم المتحدة ف ي�  24يوليو .12/E/RES/2002 ،2002
 12قواعد بانكوك ،التعليق عىل القاعدة  57و .58

وثيقة إرشادية حول قواعد أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي

8

ال�امج التدريبية ت
وال�بوية ،لتعزيز ثقتهن بأنفسهن وفرصهن ف ي�
وتوف� ب
ي
ن
الجنسا�،
ال�امج التنميط
الحصول عىل العمل .ينبغي أن تتجنب هذه ب
ي
فيما تجري االستجابة الحتياجات النساء ،واستناداً إىل التقييمات الفردية
أ
ت
ال�
وما توصلت إليه البحاث العلمية من نتائج حول أبرز التحديات ي
تواجهها النساء ت
اللوا� يقعن تحت طائلة نظام العدالة الجنائية.
ي
الممارسات الفضىل :ت
اس�اتيجية جديدة للمجرمات ف ي� المملكة المتحدة
أعدت وزارة العدل بالمملكة المتحدة أهدافاً ت
اس�اتيجية جديدة تخص
المجرمات ،ش
ون�تها ف ي� مارس  ،2013واشتملت ،ضمن ما نصت عليه من
أولويات ،عىل أ
الولويات الرئيسية التالية:
التمك� من توف� خيارات موثوقة وحازمة أ
ين
للحكام ،داخل المجتمع ،ال
.1
ي
ف
السجون ،تمكّن من معاقبة المجرمات ومن إعادة تأهيلهن ي� المجتمع
كلما كان ذلك مناسباً]...[ .
توف� الخدمات ف ي� المجتمع يقر باحتياجات المجرمات
 .2ضمان أن ي
ويتعاطى معها ،من حيث اختالف تلك االحتياجات عن نظائرها
ين
بالمجرم� الذكور]...[ .
الخاصة
ت
كل:
من شأن االس�اتيجية التشجيع عىل نهج ي
أ -التعاون مع ش
ال�كاء داخل نظام العدالة الجنائية – لضمان أن يقر
من يعملون مع المجرمات باحتياجاتهن ومتطلباتهن عىل امتداد
مختلف مراحل نظام العدالة الجنائية ،وأن يفهموا تلك االحتياجات
والمتطلبات المرتبطة بالمجرمات تحديداً]...[ .
ب -التعاون مع ش
ال�كاء خارج نظام العدالة الجنائية  -عىل التعريف
بمختلف قضايا المجرمات والعوامل المرتبطة بما ار ب ن
تك� من مخالفات،
مثل العنف العائل أ
الجنس ،واحتياجات رعاية الصحة
والذى
ي
ي
النفسية ،ومشكالت تعاطي المخدرات]...[ .
تم تشكيل مجلس استشاري جديد للمجرمات ،تحت رئاسة وزير العدل.
الخ�اء ،والتعاون مع مختلف المؤسسات
بتوف� مشورة ب
المجلس منوط ي
أ
الحكومية ومختلف الطراف المعنية الرئيسية.

الجهات الفاعلة الرئيسية
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bواضعو السياسات
ش
B Bمؤسسات العدالة الجنائية (ال�طة ودوائر النيابة العامة والسلطة
القضائية)
B Bدوائر مراقبة السلوك أو الخدمات االجتماعية
B Bخدمات الرعاية الصحية ف ي� المجتمع

D Dفيما يخص أحكام قواعد بانكوك ذات الصلة (السيما من القاعدة 57
ت
ش
ال� وضعت
إىل القاعدة  ،)66وكذلك ما يخص الت�يعات الوطنية ي
ف
عىل أساس قواعد بانكوك ،فمن الواجب إدراجها ي� المقررات التدريبية
للجهات الفاعلة ف ي� مجال العدالة الجنائية ،بما فيها ش
ال�طة والنيابة
العامة والقضاة ،عىل نحو يضمن استيعاب أحكام قواعد بانكوك وتفعيلها
عىل امتداد مراحل نظام العدالة الجنائية كلها.

الخرى الواردة ف� وثيقة أ
االس�اتيجية أ
لتب� أ
الهداف ت
الولويات ت
ين
االس�اتيجية
ي
انظر مربع «الممارسات الفضىل» تحت القاعدة .42
ف
ضم مطلب ب�ض ورة التصدي لالحتياجات
ي� يوليو/تموز  2013تم ّ
ال ش�اف وإعادة التأهيل
المرتبطة بالمجرمات تحديداً ،إىل مواد خدمات إ
ين
المجرم�» ،ومن شأن هذا المطلب أن ينال
ضمن «قانون إعادة تأهيل
قوة القانون النافذ لدى بدء تفعيله .نتيجة للتعديل ،أصبح مطلوباً من
موفري الخدمات إظهار وإثبات فهمهم لالحتياجات الخاصة للمجرمات
وإقبالهم عىل التعامل معها ،من حيث كونها تختلف عن االحتياجات
للمجرم� الذكور .يشتمل هذا عىل المسؤوليات أ
ين
الرسية للمرأة
الخاصة
وتلك المرتبطة بالرعاية.
انظر :وزارة العدل ،المملكة المتحدة ،أ
الهداف ت
االس�اتيجية للمجرمات،
مارس/آذار 2013
www.justice.gov.uk/publications/policy/moj/strategicobjectives-for-female-offenders
وانظر
أمانة إصالح السجون« :احتياجات المجرمات المنصوص عليها ف ي� القانون»:
www.prisonreformtrust.org.uk/PressPolicy/News/vw/1/
ItemID/192#_ftn1

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي
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قاعدة 62
ي ن
وتأث� الصدمات النفسية
توف� برامج مخصصة للنساء ي ف� المجتمع
يجب
المحل لعالجهن من تعاطي المخدرات يراعى فيها نوع الجنس ي
تحس� إمكانية ي
ي
أ
وإمكانية استفادة النساء من هذا العالج ،من أجل منعن من ارتكاب الجرائم ولغراض إحالتهن إىل برامج إصالح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية
وإصدار أحكام بديلة ضدهن.

بم�رات هذه القاعدة

D Dشدد كل من مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ومنظمة
المم المتحدة
ي
الصحة العالمية ،ف ي� ورقة المناقشة المعنونة «مبادئ معالجة إدمان
13
يل وأوصيا به:
المخدرات» ،عىل ما ي
B Bينبغي أن ننظر إىل تعاطي المخدرات عموماً عىل أنه ظرف من ظروف
الرعاية الصحية ،وينبغي أن يُعالَج متعاطو المخدرات ف ي� منظومة الرعاية
الصحية وليس ف ي� منظومة العدالة الجنائية ،كلما أمكن.
ن
ت
مدم� المخدرات داخل منظومة العدالة
ال� تتم مع
 BBإ
ي
الجراءات ي
الجنائية ينبغي أن تتناول المعالجة كبديل عن الحبس ،وأن توفر
ف
ن
الفراج
معالجة
مدم� المخدرات ي� أثناء تعرضهم للحبس وبعد إ
ي
ن
عنهم .وإن التعاون الفعال يب� منظومة معالجة إدمان المخدرات
يْ ن
المشكلت�
 /الصحة ومنظومة العدالة الجنائية ض�وري للتعامل مع
التوأم ،أال وهما :مشكلة الجريمة المرتبطة بتعاطي المخدرات
توف� احتياجات ن
مدم� المخدرات من الرعاية والمعالجة.
ومشكلة ي
ي

الكب�ة
تش� نتائج البحوث إىل فعالية معالجة إدمان المخدرات ي
 BBي
ف
ن
بديل� عن
ي� الحد من الجريمة .إن المعالجة والرعاية باعتبارهما ي ْ
ف
الدماج
السجن أو إذا بدأناهما ي� السجون وأتبعناهما بالدعم وإعادة إ
ين
السج�] يقلالن من خطورة االنتكاس إىل
الفراج [عن
االجتماعي بعد إ
ش
تعاطي المخدرات وانتقال يف�وس نقص المناعة الب�ية ومعاودة
اق�اف الجرائم ،وكان لها عظيم أ
ت
الثر عىل صحة الفرد ،وكذلك عىل
أ
المن العام والمدخرات االجتماعية .يعد تقديم العالج كبديل عن
التداب� شديدة الفعالية ف ي� المجتمع من حيث التكلفة.
الحبس أحد
ي
أ
ف
D Dمن ي ن
ب� ما شجعت لجنةُ المخدرات َ
الدول العضاء عىل القيام به ،ي� قرارها
«االستعانة ببدائل للسجن ت
كاس�اتيجيات فعالة لخفض الطلب تدعم الصحة
ف
14
يل:
العامة والسالمة العامة»  ،الذي اع ُتمد ي� مارس  ،2012ما ي
13
14
15
16
17

18
19
20

الدول
 ......القيام داخل أطرها القانونية وباالمتثال ألحكام القانون
ي
الواجبة التطبيق ،بالنظر ف ي� السماح بالتنفيذ الكامل لخيارات العالج
من االرتهان للمخدرات والحصول عىل الرعاية ف ي� هذا الشأن من أجل
ين
توف� العالج كبديل للسجن من أجل
المجرم� ،وال سيما ،عند االقتضاء ،ي
المساعدة عىل توطيد سياسات خفض الطلب عىل المخدرات مع تعزيز
15
الصحة العامة والسالمة العامة عىل حد سواء.
 ......تعزيز التنسيق والتعاون ي ن
ب� السلطات المختصة ،مثل السلطات
المعنية بالصحة والسالمة العامة والعدالة ،إىل جانب مقدمي الخدمات،
بغية استبانة واستحداث نهج فعالة من حيث التكلفة وقائمة عىل أ
الدلة،
ن
بما يشمل عىل سبيل المثال ال الحرص ،ووفقاً ش
الوط� ،بدائل
للت�يع
ي
16
ين
المجرم� من متعاطي المخدرات.
لمقاضاة سجن
D Dتش� أ
البحاث إىل أن معالجة متعاطي المخدرات ف� المجتمع ث
أك� فعالية
ي
ي
17
الجرام من معالجتهم ف ي� السجن.
إىل
العودة
من
الحد
ف ي�
إ
D Dومن المسلم به آ
ين
الن أن االختالفات ي ن
الجنس� ف ي� إدمان المخدرات وما
ب�
يرتبط به من مضاعفات يتطلب أساليب عالجية مختلفة 18.وعالوة عىل
العضاء أ
ب� الدول أ
هذا ،هناك إجماع ي ن
بالمم المتحدة عىل استحداث
19
ت
اس�اتيجية عالجية تتضمن مراعاة نوع الجنس عىل وجه الخصوص.
ت
ال� تتضمن
D Dوقد خلُصت الدراسات إىل أن ب
ال�امج الشاملة أو ُ
المحسنة ي
أ
عنارص مثل «مجموعات النساء فقط» ،ورعاية الطفال ،والرعاية قبل
ت
ال� تركز عىل المرأة ،وبرامج الصحة النفسية،
الوالدة ،والموضوعات ي
20
ال�امج المختلطة.
تحقق نتائج أفضل للنساء بالمقارنة مع ب

مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،منظمة الصحة العالمية ،مبادئ معالجة إدمان المخدرات ،ورقة مناقشة ،مارس .2008
المم المتحدة
ي
www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-Dependence-Treatment-March08.pdf
لجنة المخدرات ،االجتماع العام التاسع ،االستعانة ببدائل للسجن ت
كاس�اتيجيات فعالة لخفض الطلب تدعم الصحة العامة والسالمة العامة ،مارس  ،2012قرار رقم  ،12/55عىل رابط:
www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.7/2012/L.15
المرجع نفسه ،فقرة .1
المرجع نفسه ،فقرة .3
عىل سبيل المثال ،أجريت دراسة شاملة ف
ن
الجرام بنسبة  8.7بالمائة؛ أما المعالجة ف ي� المجتمع (دون
إىل
العودة
تقليل
استطاعت
البالغ�
إدمان
محاكم
أن
فيها
جاء
المتحدة،
الواليات
�
إ
ي
ي
الدمان) فقللتها بنسبة  8.3بالمائة والمعالجة ف� السجون بنسبة  6.4بالمائة .انظر ي ز
ال�ابيث ك .دريك ،ستيف آوس و مارنا ج .ميلر ،معهد واشنطن للسالمة العامة ،خيارات
ضغط من محاكم إ
ي
السياسة العامة المبنية عىل شواهد علمية للحد من الجريمة وتكاليف العدالة الجنائية :آ
الثار ت
الم�تبة ف ي� والية واشنطن ،أبريل/نيسان :2009
http://wsipp.wa.gov/ReportFile/1033/Wsipp_Evidence-Based-Public-Policy-Options-to-Reduce-Crime-and-Criminal-Justice-Costs-Implications-in-WashingtonState_Full-Report.pdf
أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة لمعالجة تعاطي المخدرات ،معالجة تعاطي المخدرات ورعاية
انظر قواعد بانكوك ،التعليق عىل القاعدة  ،15نقال ً عن مجموعة أدوات مكتب المم المتحدة
ي
النساء :دراسات حالة ودروس مستفادة ،2004 ،ص .23
انظر قواعد بانكوك ،التعليق عىل القاعدة  ،15نقال ً عن المرجع نفسه ،ف ي� إشارة إىل الدورة االستثنائية ش
الع�ين للجمعية العامة المكرسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية معا 10-8 ،يونيو
 ،1998فقرة  8من إعالن المبادئ التوجيهية لخفض الطلب عىل المخدرات.
مجموعة أدوات مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة لمعالجة تعاطي المخدرات ،معالجة تعاطي المخدرات ورعاية النساء :دراسات حالة ودروس مستفادة  ،2004ص .91
المم المتحدة
ي
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

وإكلينيك
D Dحظيت سبل المعالجة المعرفية والسلوكية بدعم علمي
ي
ف
21
ال�امج العالجية للنساء.
الستخدامها ي� وضع ب
ف
أقر بدور
D Dإن ما أجري مؤخراً من أعمال ي� مجال تطوير المرأة نفسياً قد َّ
العالقات المحوري ف ي� حياة المرأة 22.فمساعدة المرأة ف ي� إتقان سبل إقامة
العالقات الصحية والمحافظة عليها وتربية أ
الرسة وعالجها وتدريبها عىل
البوة أ
مهارات أ
والمومة جميعها آليات لدعم حاجة المرأة إىل ت
ال�ابط
وإقامة شبكة من العالقات والصالت 23.ومن ثم ،فإن تعزيز الروابط
ب� النساء ي ن
وتيس�ها ي ن
وب� أرسهن وأطفالهن أثناء سجنهن يشكالن
المتصلة
ي
عنرصاً رئيسياً من عنارص النتائج العالجية الناجحة.
ب� ما أشارت إليه لجنةُ المخدرات ،ف� قرارها «تعزيز ت
D Dمن ي ن
االس�اتيجيات
ي
ف
ال�امج
والتداب� الملبية لالحتياجات الخاصة للنساء ي� سياق ب
ي
24
ت
واالس�اتيجيات الشاملة والمتكاملة لخفض الطلب عىل المخدرات» ،
ديسم�  ،2010الذي اعتمدت
قرار الجمعية العامة  229/65المؤرخ 21
ب
فيه الجمعية قواعد أ
والتداب� يغ�
المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
العضاء أ
االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،ودعت الدول أ
بالمم
ين
وتحس� خدماتها وبرامجها
التداب� لتطوير
المتحدة إىل اتخاذ سلسلة من
ي
وسياساتها الخاصة بالعالج من تعاطي المخدرات ،لمعالجة االحتياجات
الخاصة بالنساء .إن لجنةَ المخدرات ،من ي ن
ب� أمور أخرى:
 .1تحث الدول أ
العضاء عىل أن تنظر ف ي� إدراج برامج موجهة للمرأة
ف� سياساتها ت
واس�اتيجياتها المتعلقة بالمخدرات؛
ي
العضاء عىل أن تدمج الخدمات أ
 .2تشجع الدول أ
الساسية
المصممة خصيصاً للنساء ف ي� العملية الشاملة لتصميم وتنفيذ
ت
ال� تتصدى لتعاطي
ورصد وتقييم السياسات ب
وال�امج ي
(الدمان) ،عند االقتضاء؛
المخدرات واالرتهان إ
أ
.3
وتل� االحتياجات الخاصة
ي
توص الدول العضاء بأن تراعي ب ي
ف
ن
تهن� للمخدرات ،بما ي� ذلك رعاية الطفل وتثقيف
للوالدين المر ي
الوالدين؛
أ
ئ
الال�
.4
توص أيضاً الدول العضاء ،بأن تراعي احتياجات النساء ي
ي
وغ�ها من الصدمات
تعرضن للصدمات العنيفة الجنسية ي
المتصلة بتعاطي المخدرات ،وذلك لدى تصميم وتنفيذ وتقييم
ال�امج المتكاملة للوقاية من المخدرات والعالج منها وبرامج
ب
ش
الوقاية من يف�وس نقص المناعة الب�ية؛
 .5تشجع الدول أ
العضاء عىل أن تأخذ ف ي� االعتبار االحتياجات
الخاصة للنساء ف ي� خدمات الوقاية من حاالت االرتهان للمخدرات
والمراض المتصلة بالمخدرات ،بما ف� ذلك أ
أ
المراض المعدية
ي
واالضطرابات النفسانية ،وكشف تلك الحاالت أ
والمراض واتخاذ

21
22
23
24

ين
المصاب� بها ورعايتهم ،وكذلك ف ي�
تداب� مبكرة بشأنها ،وعالج
ي
ف
خدمات الدعم ذات الصلة ،بما ي� ذلك إعادة التأهيل وإعادة
ف
والتعا� ،وأن تنظر ف ي� تصميم تلك الخدمات باتباع نهج
الدماج
إ
ي
ت
ن
تداب� موجهة للمرأة تعزز
مش�ك يب� عدة وكاالت بحيث تتضمن ي
ف
توف� أفرقة خاصة للنساء ي� هياكل العالج
طرائق فعالة مثل ي
أ
ف
الداخلية والخارجي ،والعالج ي� إطار الرسة ودورات تدريبية
ف
التعا�؛ ()...
إضافية موازية خاصة بالنساء ف ي� إطار أنشطة
ي

التطبيق
التداب� ش
الت�يعية
ي
D Dينبغي إيالء االعتبار لمراجعة ش
الت�يعات وتنقيحها ،عند ال�ض ورة ،لتنص
ت
الال� ير ب ن
تك� جرائم تتعلق بالمخدرات ،وأن
عىل بدائل لسجن النساء ي
ف
ين
للمدمن�
تقدم أيضاً خدمات العالج من تعاطي المخدرات ي� المجتمع
أنفسهم.
D Dينبغي مراجعة ش
الت�يعات وتنقيحها ،عند ال�ض ورة ،أيضاً لتكفل عدم
معاملة أ
الفراد (بمن فيهم النساء) الذين يلجأون إىل مراكز عالج المر ي ن
تهن�
ين
كمجرم� (أي أال
للمخدرات ف ي� المجتمع للعالج من تعاطي المخدرات
يكونوا عرضة للتحقيقات أو المالحقة القضائية مثال) ،إذا كانت حيازة
المخدرات وتعاطيها تشكل جريمة ف ي� ش
الت�يعات الجنائية ،وذلك لتشجيع
وصول النساء إىل برامج عالج ن
مدم� المخدرات ،ومن ثم منع الجريمة.
ي
ينبغي حماية رسية المر�ض الذين يخضعون للمعالجة من المخدرات
بالقانون ف ي� جميع الحاالت.

تداب� عملية
ي
D Dينبغي تخصيص الموارد الالزمة لفهم مدى إدمان المخدرات وخصوصياته
ين
ب� المجرمات.
D Dينبغي إجراء تنسيق فعال ي ن
ب� منظومة عالج إدمان المخدرات/الصحة
ت
ومنظومة العدالة الجنائية لتحويل النساء الال� ار ب ن
تك� جرائم تتعلق
ي
ويدمن المخدرات إىل برامج العالج ف ي� المجتمع.
بالمخدرات
ّ
D Dينبغي أن تعمل وزارة العدل والصحة معاً وأن يتعاونا مع منظمات
ن
المد� المعنية ودوائر الخدمات ف ي� المجتمع الستحداث برامج
المجتمع
ي
ين
للعالج من تعاطي المخدرات تراعي الفروق ي ن
يل�
ب�
الجنس� بشكل ب ي
أ
احتياجات النساء ،بمن فيهن الحوامل أو أ
المهات أو وليات المر ممن
ال�امج ينبغي أن تقدم خدمات قارصة عىل النساء
لديهن أطفال .وهذه ب
والرعاية ألطفال أ
ت
المهات ،وأن تدرج اس�اتيجيات تعالج ما يشيع ي ن
ب�
النساء من صدمات نفسية ومشكالت الصحة النفسانية.

المرجع نفسه ،ص.91 .
المرجع نفسه ،ص.91 .
المرجع نفسه ،ص.91 .
ت
ت
واالس�اتيجيات الشاملة والمتكاملة لخفض الطلب عىل
والتداب� الملبية لالحتياجات الخاصة للنساء ي ف� سياق بال�امج
اتيجيات
االس�
تعزيز
التاسع،
العام
االجتماع
لجنة المخدرات،
ي
المخدرات ،مارس/آذار  ،2012قرار رقم ،5/55
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.7/2012/L.8/Rev.1&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=A

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي
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أ
ف
موجهة للنساء
D Dينبغي أن تنظر الدول العضاء ي� تنفيذ مبادئ توجيهية َّ
ومعاي� للجودة ،ف ي� سياساتها المتعلقة بالمخدرات ،عند االقتضاء ،بغية
ي
أ
زيادة تماسك النشطة القائمة إىل أقىص حد ،وتخصيص الموارد بكفاءة
25
وتحقيق نتائج إيجابية من أجل النساء المرتهنات للمخدرات وأطفالهن.

النسان وتعزيز الصحة العامة.
وعلمية ،ويكفل صون حقوق إ
ونحن ت ز
مل�مون بالعمل مع البلدان من أجل إيجاد بدائل لالحتجاز
ف
اللزامي المرتبط بالمخدرات ومراكز إعادة التأهيل ،بما ي� ذلك
إ
عن طريق المساعدة التقنية وبناء القدرات والدعوة.

D Dينبغي عىل الوزارات المعنية أن تخصص ما يكفي من موارد الستحداث
ال�امج وتفعيلها وأن تكفل سهولة وصول النساء إليها ف ي� المناطق
هذه ب
ف
�ض
توف�
و� مختلف أنحاء البالد .ينبغي ،كلما أمكن ،ي
الح ية والريفية ي
أ
ن
عوزات.
العالج
المجا� ،عىل القل ،للنساء ُ
ي
الم ِ

يل:
«وقد تتضمن صور الدعم ما ي

تداب� ت
اح�ام رسية معلومات المر�ض  ،بناء عىل مبدأ الرسية
D Dينبغي اتخاذ ي
أ
ف
ساس المعتمد ي� ممارسة الطب مع مراعاة اعتبارات الوصم الذي
ال ي
ف
كث� من المجتمعات.
يلحق بالنساء الرتهانهن بالمخدرات ي� ي
D Dينبغي أن يكون العالج من تعاطي المخدرات طوعياً .المعالجة طويلة
أ
الجل الضطرابات تعاطي المخدرات دون موافقة المريض تشكل خرقاً
التفاقيات حقوق النسان الدولية والمعاي� الطبية أ
الخالقية 26.دعت
إ
ي
أ
الكيانات التابعة أ
ف
ت
َ
الدول العضاء ي� بيان مش�ك ،صدر
للمم المتحدة
ف
الجباري لمتعاطي
ي� مارس  ،2012بشأن «مراكز التأهيل واالحتجاز إ
الجباري لمتعاطي
المخدرات» ،إىل إغالق مراكز التأهيل واالحتجاز إ
المستن�ة
المخدرات وتفعيل الخدمات االجتماعية والصحية العلمية
ي
القائمة عىل الحقوق ف ي� المجتمع.
ومن ي ن
ب� ما جاء ف ي� البيان الصادر عنها أن:

«ي�ايد ت
تز
اع�اف الدول بالشواغل المرتبطة بمراكز المخدرات
الجباري ،بما فيها عدم
المعدة لالحتجاز وإعادة التأهيل إ
ُ
ف
السل�
وتأث�ها
فعاليتها ي� منع المعاودة ،وارتفاع تكاليفها ،ي
بي
المحتمل عىل ما يُبذل من جهود لضمان الوصول العالمي إىل
الوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
وتوف� العالج والرعاية
الب�ية ي
للمصاب� به .نش� بتقدير إىل أن بعض البلدان �ف
ين
والدعم
ي
ي
أك� من أجل نهج
طريقها إىل تقليل عدد هذه المراكز وبناء قدرات ب
أ
مستن�ة .وهي خطوات إيجابية بالغة الهمية
مجتمعية علمية
ي
ف ي� شن� الوعي وتعزيز نهج التصدي إلدمان المخدرات والعمل
بالجنس واستغالل أ
الطفال جنسياً الذي يستند إىل شواهد طبية

ف
ال�امج الطوعية العلمية
B Bتبادل المعلومات والممارسات الجيدة ي� ب
المستن�ة والمجتمعية القائمة عىل الحقوق من أجل متعاطي
ي
أ
المخدرات ،ومن يعملون بالجنس ،والطفال الذين وقعوا ضحايا
الجنس؛
لالستغالل
ي
الموجه لمعالجة إدمان
B Bالتحاور مع واضعي السياسات لزيادة الدعم
َّ
المستن�ة القائمة عىل الحقوق وبرامجها؛
المخدرات الطوعية العلمية
ي
B Bالتعاون المتعدد القطاعات فيما ي ن
ب� مؤسسات إنفاذ القانون
النسان والرعاية االجتماعية
ومؤسسات الصحة والقضاء وحقوق إ
ومكافحة المخدرات للمساعدة ف ي� وضع أطر عمل تدعم الخدمات
التطوعية والمجتمعية لمتعاطي المخدرات ومن يعملون بالجنس
أ
الجنس؛
والطفال الذين وقعوا ضحية لالستغالل
ي
B Bاستحداث خدمات تعالج أسباب الضعف الجذرية (كالفقر وعدم
ين
المساواة ي ن
الجنس� وعدم وجود ما يكفي من نب� الدعم المجتمعي
ب�
أ
والرسي)».
ت
المش�ك كامالً ،انظر:
لمطالعة نص البيان
http://www.who.int/hiv/mediacentre/joint_statement_20120308.
pdf
ف
ت
ال�
تفضلوا بالرجوع إىل الموارد المدرجة ي� الملحق  1لالطالع عىل المطبوعات ي
يمكنها تعزيز ما يصلح للنساء من برامج معالجة إدمان المخدرات ،بما فيها
مجموعة أدوات مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة لمعالجة
المم المتحدة
ي
تعاطي المخدرات ،معالجة تعاطي المخدرات ورعاية النساء :دراسات حالة
ودروس مستفادة ،أ
المم المتحدة ،نيويورك.2004 ،
انظرhttp://www.unodc.org/docs/treatment/Case_Studies_E.pdf :

ف
ت
 25وفقاً لقرار «تعزيز ت
واالس�اتيجيات الشاملة والمتكاملة لخفض الطلب عىل المخدرات» الذي اعتمدته لجنةُ
ال�امج
االس�اتيجيات
والتداب� الملبية لالحتياجات الخاصة للنساء ي� سياق ب
ي
المخدرات L.8/REV.1, 15/2012/E/CN.7 ،مارس  ,2012فقرة .6
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Drug_Resolutions/2010-2019/2012/CND_Res-55-5.pdf
 26مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،من إالكراه إىل التالحم :معالجة إالدمان/االرتهان للمخدرات من خالل الرعاية الصحية ال العقاب ،ص:9 .
المم المتحدة
ي
.UNODC, From coercion to cohesion Treating drug dependence through health care, not punishment, Discussion Paper, 2010

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات ،بما فيها وزارة العدل  /الداخلية والصحة
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bمؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية
B Bوكاالت الرعاية االجتماعية
B Bخدمات الرعاية الصحية ف ي� المجتمع
B Bالمنظمات يغ� الحكومية

قاعدة 64
ت
اللوا� يعلن أطفاال ً ،وينظر ي ف� إصدار أحكام احتجازية ي ف� الحاالت
يفضل ،حيثما يكون ممكناً ومالئماً ،إصدار أحكام يغ� احتجازية بحق الحوامل والنساء
ي
أ
ف
ت
ت
ال� تشكل فيها المرأة خطراً مستمراً ،وبعد مراعاة مصلحة الطفل أو الطفال مع كفالة
تعت� فيها الجريمة المرتكبة ي
ال� ب
خط�ة أو عنيفة أو ي� الحاالت ي
ي
لتوف� الرعاية لهؤالء الأطفال.
وضع ترتيبات مالئمة ي

بم�رات القاعدة
D Dأشار التعليق عىل هذه القاعدة إىل أن هناك سلسلة من التوصيات
الدول
والقرارات ،وميثاق كما هو الحال ف ي� أفريقيا ،عىل الصعيد
ي
والقليمي ،حثت الدول أ
العضاء عىل تقييد اللجوء إىل الحبس بقدر
إ
أ
ف
ت
اللوا� لديهن أطفال .ومن بينها:
المستطاع ي� حالة الحوامل أو المهات
ي
مؤتمر أ
ن
المجرم� ،قرار
المم المتحدة الثامن بشأن منع الجريمة ومعاملة
ي
« 19إدارة العدالة الجنائية وتطوير سياسات إصدار أ
الحكام»27؛ قرار
مجلس حقوق النسان  ،2/10المؤرخ  25مارس  ،282009الميثاق أ
الفريقي
إ
لحقوق ورفاهية الطفل ،1999 ،مادة  30ومجلس أوروبا ،توصية الجمعية
ال�لمانية  ،)2000( 1469بشأن أ
المهات والرضع ف ي� السجون ،اع ُتمدت
ب
ف
29
النسان حول حقوق الطفل،
ي�  30يونيو  2000،وقرار مجلس حقوق إ
الذي اعتمده المجلس ف ي�  23مارس  2012ف ي� دورته التاسعة ش
ع�ة 30،والذي
يدعو الدول إىل:
أن تعطي أ
الولوية ،عند الحكم عىل امرأة حامل أو عىل مقدم
التداب�
ئيس أو عند اتخاذ قرار بشأن
ي
الرعاية الوحيد أو الر ي
للتداب� يغ� االحتجازية ،مع
السابقة للمحاكمة ف ي� تلك الحالة،
ي
أخذ خطورة الجرم ي ن
بع� االعتبار وبعد مراعاة مصالح الطفل
الفضىل؛
D Dتستند هذه التوصيات عىل أ
الساس المقبول دولياً ،أال وهو أن السجون
بالماكن المالئمة لرعاية الحوامل أ
ليست أ
والمهات المرضعات والرضع
وصغار أ
ن
والتد�
الطفال .فالحبس واالزدحام وانعدام التغذية الكافية
ي

27
28
29
30

ف� مستوى النظافة والرعاية الصحية يمكنها أن ت�ض بصحة أ
الم والطفل
ي
أ
الجسدية والنفسية .وهناك قبول عىل نطاق واسع بأن فصل الم عن
طفلها أو أطفالها ،بسبب السجن ،يمكنه أن يؤثر تأث�اً سلبياً طويل أ
المد
ي
عىل الرفاهية النمائية والعاطفية للطفل أو أ
ف
الطفال الذين تُ ِركوا ي� الخارج،
وقد يزيد من احتماالت وقوعهم ف ي� نزاع مع القانون وسجنهم ،خاصة إذا
كانت أ
الم هي الراعي الوحيد لهم( .انظر قاعدة )60
D Dتتطلب اتفاقية حقوق الطفل من أطراف الدول أ
العضاء أن تستند ف ي�
بالطفال إىل ما فيه مصلحة هؤالء أ
ال� تتعلق أ
ت
الطفال( .اتفاقية
قراراتها ي
حقوق الطفل ،مادة .))1( 3
ف
ئيس
D Dفإذا أخذنا هذه العوامل ي� االعتبار ،ووضعنا نصب أعيننا المبدأ الر ي
التداب� والعقوبات يغ�
لقواعد طوكيو ،الذي ينادي بزيادة اللجوء إىل
ي
االحتجازية ،بدال من السجن ،التضح لنا أن بعض الفئات أ
الولية ال�ت
ً
ي
أ
تحظى أ
ف
بالولوية ي� االستفادة من بدائل السجن هي الحوامل والمهات
المرضعات أ
والمهات ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن الصغار.
ي

التطبيق

أ
أ
ت
ش
ال�
D Dينبغي عىل الدول العضاء أن تراجع ت�يعاتها بغية إدراج الحكام ي
والتداب� يغ� االحتجازية ف ي� حالة
تسمح للمحاكم بالنظر ف ي� العقوبات
ي
ت
اللوا� يعلن أطفاال ً وير ب ن
تك� نوعيات معينة من
المجرمات الحوامل أو
ي
ت
اللوا� أشارت التقييمات إىل أنهن ال يشكلن
(غ� العنيفة مثال) أو
الجرائم ي
ي
ن
تك� جرائم عنيفة مثال ،ولكن ربما كانت مخاطرها
خطراً عىل العامة (ربما ار ب
منخفضة ،إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ضد ش�يك كان قد استغلهن).

الحكام» ،قرار مؤتمر أ
المجرم� ،قرار « 19إدارة العدالة الجنائية وتطوير سياسات إصدار أ
مؤتمر أ
ين
المم المتحدة الثامن بشأن منع الجريمة
المم المتحدة الثامن بشأن منع الجريمة ومعاملة
ين
المجرم�.REV.1/28/A/CONF.144 ،1990 ،
ومعاملة
أ
ف
النسان ي� مجال إقامة العدل ،وبخاصة قضاء الحداث» 25 .مارس  ،29/A/HRC/10 .2009ص 10-7
النسان قرار « ،2/10حقوق إ
مجلس حقوق إ
لمزيد من التفاصيل ،انظر قواعد بانكوك ،التعليق عىل القاعدة .64
ع�ة ،تقرير بشأن حماية حقوق إالنسان ي ف� سياق يف�وس نقص المناعة ش
مجلس حقوق إالنسان ،الدورة التاسعة ش
ديسم�  ،2011فقرة ( 69أ)،
(اليدز)،
الب�ية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب إ
ب
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=19940

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

صغ� فئات معينة من
D Dعندما ترتكب امرأة حامل أو امرأة لديها طفل ي
الجرائم ،فقد تؤجل أ
الحكام إىل أن يبلغ الطفل سناً معينة مثال ً ثم تُراجع
ُ
أ
معاي� محددة مسبقاً تكفل الهلية إللغاء
ف ي� ذلك الوقت ،استناداً إىل
ي
عقوبة السجن أو تقليلها إىل عقوبة يغ� احتجازية ف ي� ظل ظروف معينة
(مثل أال ترتكب جريمة خالل تلك ت
الف�ة مثال).
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ت
ال� تلجأ إىل مبادئ الحكم التوجيهية أن تراجع المبادئ
D Dينبغي عىل الدول ي
ف
عدلها عىل نحو يكفل أال تنظر المحاكم ي� إصدار أحكام
التوجيهية وتُ ِّ
ف
ت
اللوا� يعلن أطفاالً ،إال ي� حاالت الجرائم
احتجازية عىل الحوامل والنساء
ي
ف
ت
ال� تشكل فيها المرأة خطراً مستمراً،
ي
الخط�ة أو العنيفة أو ي� الحاالت ي
أ
وبعد مراعاة مصلحة الطفل أو الطفال.

الممارسات الفضىل
ش
الت�يعات ي ف� روسيا

ف� روسيا ،قد يؤجل ثم يخفف أو يلغى تنفيذ أ
الحكام الصادرة بحق
ُ
ُ
ُ َّ
ي
الحوامل أو النساء ت
اللوا� لديهن أطفال دون  14عاماً من العمر ،باستثناء
ي
«ح ِكم عليها بالسجن لمدة تتجاوز  5سنوات بسبب ارتكابها جريمة
من ُ
ئ
الروس ،مادة
الجنا� لالتحاد
جسيمة أو تشكل خطورة خاصة»( ،القانون
ي
ي
.)82
ش
الت�يعات ي ف� أرمينيا

ف
الحكم ،بموجب
يمكن أن تؤخذ الظروف الخاصة بالنساء ي� االعتبار لدى ُ
ئ
الجنا� ،وعنوانها «الظروف المخففة من المسؤولية
المادة  62من القانون
ي
الجنائية والعقاب» .ومنها أن تكون المرأة حامل وقت ارتكاب الجريمة أو
الحكم (مادة )3( 62؛ رعاية طفل تحت سن  14عاماً وقت إنزال
وقت إنزال ُ
31
الحكم (مادة .))4( 62
ُ
ئ
العفاء منها،
تنص المادة  78من القانون
الجنا� عىل إرجاء العقوبة أو إ
ي
ئ
ن
يرع� أطفاال ً تحت سن 3
الال� ي
بالنسبة للسيدات الحوامل أو السيدات ي
ف
ت
ال� تُدان فيها السيدة عىل جرائم جسيمة وجرائم
سنوات ،إال ي� القضايا ي
32
جسيمة للغاية ويُعاقب عليها بالسجن أل ثك� من خمس سنوات.

الت�يعات ف� ال أ ي ن
ش
رجنت�
ي
ف
الجراءات
أجريت ي� عام  2009تعديالت عىل قانون العقوبات وقانون إ
وتج� هذه التعديالت أ
الجنائية أ
للمهات ،ت
رجنت� ،ي ز
بال ي ن
اللوا� لديهن أطفال
ي
دون  5سنوات من العمر أو تقع عىل كاهلهن مسؤوليات رعايتهم ،أن
ن أ
ف
الج�ية .وقد
يقض� الحكام الصادرة عليهن ي� بيوتهن تحت إ
القامة ب
ي
أدت هذه التعديالت إىل انخفاض ملموس ف� عدد أ
المهات ت
اللوا� يرافقهن
ي
ي
33
أطفالهن ف ي� السجون.
جنوب أفريقيا :المحكمة الدستورية تعلق حبس أم ،مراعاة لمصلحة
34
أطفالها.
ف
ت
سبتم�  ،2007وتدور مالبستها
ال� تعود إىل
ب
ي� قضية «م .ضد الدولة» ،ي
حول أم استأنفت حكماً صدر عليها بالسجن ألربع سنوات؛ وأوقفت
ت ت
ال� لم تُقض من مدة الحكم بعد ،مراعاة
المحكمة الدستورية الف�ة ي
لمصلحة أطفال المجرمة الثالثة الذين تبلغ أعمارهم  16و  12و  8سنوات.
وأمرت المحكمة بوقف سجن المرأة ألربع سنوات ش�يطة أال تتهم بارتكاب
جريمة أخرى أثناء تف�ة تعليق الحكم عىل أن تشكل خيانة أ
المانة ركناً من
أركانها ،وكذلك ش�يطة أن تمتثل امتثاال تاماً لحيثيات أ
المر الصادر عن
ً
المحكمة.
وقد وضعت الجانية تحت شإ�اف إصالحي وفقاً للفقرة  )h()1(276من
الجراءات الجنائية  51لعام  1977لمدة ثالث سنوات.
قانون إ

الجهات الفاعلة الرئيسية:
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات إصدار أ
الحكام
B Bدوائر مراقبة السلوك أو دوائر الخدمات االجتماعية أو كالهما

31
32
33
34

ئ
الجنا� لجمهورية أرمينيا عىل رابطwww.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=eng :
انظر القانون
ي
المرجع نفسه.
ن
ديسم� 2008؛ وصدر بتاريخ 12 :يناير 2009؛ ش
ون� بتاريخ 20 :يناير 2009
الوط� رقم  ،26472اع ُتمد بتاريخ17 :
انظر القانون
ب
ي
سبتم�  ،2007القضية  )ZACC 18; 2008 (3) SA 232 (CC ]2007[ 06/CCT 53جنوب أفريقيا ،المحكمة الدستورية
انظر قضية  S v Mقرار المحكمة الدستورية 26
ب
www.saflii.org/za/cases/ZACC/2007/18.html

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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 1.2الحكم :أخذ العوامل المخففة ف ي� االعتبار

قاعدة 61
ت
ال� تمكنها من النظر ي ف� العوامل المخففة للحكم من قبيل عدم وجود
يجب أن تتمتع المحاكم ،عند إصدارها أحكاما ضد المجرمات ،بالصالحيات ي
سجل ئ
الجرامي نسبياً وطبيعة هذا السلوك ،ي ف� ضوء مسؤوليات الرعاية الملقاة عىل عاتق النساء المعنيات والخلفيات
جنا� وعدم خطورة السلوك إ
ي
المعتادة.

بم�رات هذه القاعدة
تفس� وإيضاح للقاعدة  3.3والقاعدة  7.1من قواعد
D Dإن القاعدة  61هي ي
طوكيو ،ألنها ترسي عىل المجرمات .مع مراعاة أحكام قواعد طوكيو،
فإن القاعدة تُلزم السلطات القضائية باستخدام سلطتها التقديرية عند
إصدارها الحكم عىل المجرمات ،عىل النحو المنصوص عليه ف ي� قواعد
ف
ت
وال� قد
طوكيو ،القاعدة ( 3.3انظر أدناه) ،والنظر ي� العوامل المخففة ،ي
ترد ف ي� أحد تقارير التحقيق االجتماعي ،المنصوص عليها ف ي� المادة  7.1من
قواعد طوكيو.
قواعد طوكيو ،القاعدة :3.3
تمارس الهيئة القضائية أو يغ�ها من الهيئات المستقلة المختصة
صالحيتها االستنسابية ف ي� جميع مراحل الدعوى ،وذلك بضمان
تحمل المسؤولية كاملة ووفقاً لحكم القانون وحده.
قواعد طوكيو ،قاعدة :7.1
تم� تيرست إمكانية االستعانة بتقارير تتضمن تحقيقات اجتماعية،
ين
تستع� بتقرير يعده موظف أو جهاز
جاز للهيئة القضائية أن
مختص ومفوض .وينبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات عن
ف
ن
الجرام
للجا� تتصل بنمطه
الخلفية االجتماعية
الشخص ي� إ
ي
ي
والجرائم الراهنة .وينبغي أن يتضمن أيضاً معلومات وتوصيات
ذات صلة بإجراءات إصدار الحكم .كذلك ينبغي أن يتسم
التح� وأن تكون آ
يز
الراء
التقرير بالواقعية والموضوعية وعدم
المع� عنها فيه واضحة التحديد.
ب
كب�ة من
يش� التعليق إىل أن هذه القاعدة ترتبط ارتباطاً خاصاً بنسبة ي
 DDي
ت
ن
ش
تك� جرائم عنيفة ضد �كائهن نتيجة اعتدائهم
المجرمات
اللوا� ير ب
ي
أ
كب�ة من النساء اللوا�ت
المنهجي طويل الجل عليهن ،وترتبط كذلك بنسبة ي
ي
ير ب ن
ش
وكث� منها سببه إكراه �كائهن لهن أو
تك� جرائم تتعلق بالمخدرات ،ي
35
36
37
38
39
40

ين
مهر� المخدرات) من واقع
بسبب موافقتهن عىل القيام بدور
الناقل� (أو ب ي
ت
كاف لما قد ي�تب
فهم ٍ
فقرهن وحاجتهن إىل إعالة أطفالهن ،وغالباً دون ٍ
أ
وكث� من هؤالء النساء أمهات
عىل هذه الفعال من عواقب محتملة 35.ي
عازبات.
ين
ين
المتهم�
المجرم�
«كث� من
يل :ي
 DDي
يش� التعليق عىل هذه القاعدة إىل ما ي
ث
بارتكاب جرائم مخدرات يمكن أن يُتعامل معهم تعامال ً أك� كفاءة
بواسطة بدائل للسجن تستهدف مشكلة المخدرات تحديداً وليس السجن.
فالصكوك الدولية الرئيسية ،بما فيها اتفاقية أ
المم المتحدة لمكافحة
36
االتجار يغ� ش
الم�وع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988
والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الجمعية العامة لخفض الطلب عىل
المخدرات37تسلم بهذه المفارقة .ففيما ينصب ي ز
ئيس عىل
ترك�ها الر ي
مكافحة االتجار بالمخدرات ،فإنها تدعو الحكومات إىل اتخاذ مبادرات
38
متعددة التخصصات ،وتشكل بدائل السجن جانباً أساسياً منها».
السلطات القضائية إىل النظر ف ي� هذه العوامل جنباً إىل جنب
D Dتدعو القاعد ُة
ِ
مع ما يقع عىل عاتق المجرمات من مسؤوليات الرعاية .وقد ترد هذه
المعلومات ف ي� تقارير التحقيق االجتماعي ،باعتبارها «معلومات وتوصيات
ذات صلة بإجراءات إصدار الحكم» المشار إليها ف ي� القاعدة  7.1من
قواعد طوكيو.
D Dوكذلك ،ينبه التقرير إىل أوجه القصور ف ي� نصوص إصدار الحكم إاللزامية،
ت
ال� ال ي ز
تج� لسلطات إصدار الحكم أن تستخدم صالحيتها االستنسابية
ي
ف ي� إصدار أحكامها ،ما يمنع القضاة فعلياً من تطبيق أحكام قواعد طوكيو.
ويش� التعليق إىل أن لجنة حقوق النسان التابعة أ
للمم المتحدة قد أعربت
إ
ي
39
ت
ال� تعود إىل عام 2000.
عن قلقها إزاء نصوص إصدار الحكم إاللزامية ،ي
أ
ف آ
ن
الوط� لمراجعة نصوص
خ�ة انتقادات عىل الصعيد
وقد ظهرت ي� الونة ال ي
ي
40
إصدار الحكم إاللزامية ف ي� الدوائر القضائية.

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .61
اتفاقية أ
المم المتحدة لمكافحة االتجار يغ� ش
الم�وع ف ي� المخدرات والمؤثرات العقليةE/CONF.82.15. ،1988 ،
www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_A.pdf
الجمعية العامة ،الدورة الخاصة ش
سبتم�
الع�ون «مشكلة المخدرات العالمية» 10 – 8 ،يونيو  ،1998المبادئ التوجيهية الصادرة عن الجمعية العامة لخفض الطلب عىل المخدرات8 ،
ب
.1998 ،3/A/RES/S-20 ،1998
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .61
النسان ،مالحظات ختامية للجنة حقوق إالنسان :ت
أس�اليا 24 .يوليو  40/A/55 .2000فقرات 528-498
لجنة حقوق إ
أ
أ
ف
ن
اللزامية «مفرط الشدة ويطبق تطبيقاً يفتقر
حكام
ال
أد�
أن
إىل
اللجنة
خلصت
المتحدة،
الواليات
�
امية
ز
ل
ال
حكام
ال
صدار
ل
شاملة
اجعة
ر
بم
الحكم
لجنة
قامت
أن
بعد
المثال،
عىل سبيل
إ
إ
إ
ي
إىل االتساق ».انظر «دراسة أمريكية تحث عىل إصالح عملية إصدار الحكم» شن�ت بتاريخ 31 :أكتوبر 2011
www.upi.com/Top_News/US/2011/10/31/US-study-urges-sentencing-reform/UPI-13071320118822/
ب� ما أوصت به لجنة إصالح القانون مراجعة أ
؛ ف� يناير  2012بأيرلندا من ي ن
الحكام الدنيا الصادرة عىل جرائم المخدرات ،رصحت بأن عملية إصدار الحكم الحالية جعلت السجون «تضيق»
ي
نز
تأث�ها ضئيل عىل من تي�بعون عىل عرش تجارة المخدرات يغ� ش
الم�وعة.
ب�الئها ،لكن ي
www.thejournal.ie/judges-should-be-able-to-specify-minimum-terms-for-murder-says-law-reform-group-331585-Jan2012/

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

التطبيق
D Dينبغي مراجعة ش
الت�يعات وتنقيحها ،عند االقتضاء ،لتكفل منح المحاكم
أحكاما عىل
قدراً معيناً من الصالحيات االستنسابية عند إصدارها
ً
ف
كث� من العوامل ذات الصلة،
المجرمات ،عىل نحو يمكنها من النظر ي� ي
ف
اليذاء ومسؤوليات الرعاية الملقاة عىل عاتقها،
من قبيل سجل المجرمة ي� إ
بما فيها ما إذا كانت أماً عزباء وأسباب ارتكابها الجريمة ومدى خطورة
الجريمة ،من ي ن
تعت� وثيقة الصلة بارتكاب الجريمة.
ب� عوامل أخرى ب
ن
القانو� للدائرة القضائية المحددة،
D Dعالوة عىل ما سبق ،مع مراعاة النظام
ي
ف
41
ينبغي تقديم توجيهات إصدار الحكم ،وذلك ي� عديد من الصور ،
لتشجيع المحاكم عىل أن تراعي ي ن
بع� العطف خلفية المرأة وظروفها
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ومواطن ضعفها ،وكذلك ما يقع عىل عاتقها من مسؤوليات الرعاية ،قبل
إصدار الحكم.
D Dقد يُ ت
ش�ط عىل دوائر مراقبة السلوك أو الخدمات االجتماعية تحرير
ف
تقارير التحقيق االجتماعية ي� حالة بعض المجرمات أو جميعهن (بحسب
توفر الموارد) .وعىل سبيل المثال ،قد يكون إعداد هذه التقارير إلزامياً
ت
اللوا� يواجهن أحكاماً طويلة وجميع النساء الحوامل
ف ي� حاالت النساء
ي
ت
واللوا� لديهن أطفال.
ي
 DDت
وم� كان الحصول عىل تقارير التحقيق االجتماعي أمراً مستحيال ً بسبب
محدودية الموارد ،ينبغي أن تتحمل المحاكم مسؤولية استقصاء خلفيات
النساء وظروفهن وما يقع عىل عاتقهن من مسؤوليات الرعاية أثناء عملية
المحاكمة.

«مهر� المخدرات»
توص بأحكام أخف عىل
الممارسات الفضىل :مبادئ الحكم التوجيهية الجديدة ف ي� المملكة المتحدة
بي
ي

ف
ت
ال� دخلت
مبادئ الحكم التوجيهية الرسمية ي� محاكم المملكة المتحدة ،ي
يز
توص باتخاذ نهج أخف عقوبة ف ي� إصدار
ح� التنفيذ ف ي� بف�اير ،2012
ي
الحكام عىل «مهر� المخدرات» .ورصح مجلس أ
أ
الحكام الذي أعد هذه
بي
أكرهن
المبادئ التوجيهية بأن
بي
«مهر� المخدرات» غالباً ما يكونوا نساء قد ِ
أو استغلهن مجرمون منظَّمون.

انظر:
<www.guardian.co.uk/society/2012/jan/24/drug-lighter>sentences-social-dealers?INTCMP=SRCH
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 1.3التداب� الالحقة لصدار أ
الحكام
إ
ي
قاعدة 63
الدماج ف� المجتمع ي ن
بع� االعتبار ي ف� القرارات المتعلقة
توف� الرعاية واحتياجاتهن الخاصة فيما يتعلق بإعادة إ
يجب أن تؤخذ مسؤولية السجينات عن ي
ي
بالفراج ش
الم�وط المبكر.
إ

بم�رات هذه القاعدة
ن
ش
الفراج المبكر عن السجناء المحكوم عليهم
يع� إ
 DDإ
الفراج الم�وط المبكر ي
ً
الفراج توضع لكل حالة عىل حدة .وقد يكون إجباريا كأن
شب�وط ما بعد إ
ن
يحدث تلقائياً بعد قضاء حدا أد� من العقوبة أو بعد قضاء نسبة محددة
بالفراج
من الحكم الصادر ،وقد يكون تقديرياً كأن يلزم اتخا ُذ قرار إ
الم�وط ،أو عدمه ،عن ي ن
ش
سج� بعد قضاء تف�ة معينة من الحكم الصادر
ض
الفر ُاج ش
يق� بأن
الم�و ُط مصحوباً شب�ط عام
عليه 42.ودائماً ما يكون إ
ي

ف أ
ين
الجرامية .ومع ذلك ،فدائماً ما ال
يمتنع
السج� عن االنخراط ي� النشطة إ
أ
ين
ال�ط وحده .وقد يُفرض من ش
يُفرض هذا ش
السج� ما
ال�وط الخرى عىل
يصلح إلنجاح إدماجه/إدماجها االجتماعي.
ش
كث�اً ف ي� إعادة إدماج
الفر ُاج
D Dومن الممكن أن يساعد إ
(الم�وط) المبكر ي
ين
السج� اجتماعياً عن طريق تعزيز إعادة توطينهم تدريجياً ووفقاً لخطة
معينة ،ش�يطة أن يتلقى السجناء المفرج عنهم ما يكفي من الدعم
الفراج عنهم .وتقر القاعدة  ،9من قواعد طوكيو،
وال ش�اف بعد إ
والعون إ

أ
أ
ف
ت
(ال� اعتمدتها لجنة الوزراء بتاريخ  19أكتوبر  1992ف ي� االجتماع
 41انظر عىل سبيل المثال ،توصية مجلس أوروبا رقم  R (92) 17من لجنة وزراء الدول العضاء بشأن االتساق ي� إصدار الحكام ي
 482لنواب الوزراء).
 42مكتب أ
ن
وغ� االحتجازية ،أداة إعادة االندماج االجتماعي ،مارس  ،2010ص.25 .
المع� بالمخدرات والجريمة ،مجموعة أدوات تقييم العدالة الجنائية،
المم المتحدة
التداب� االحتجازية ي
ي
ي

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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الفراج ش
الم�وط ف ي�
القليمية كمجلس أوروبا ،بقيمة إ
كما تقر الهيئات إ
43
ن
السج� اجتماعياً.
تعزيز إعادة إدماج
ي
الفراج
D Dتهدف القاعدة  63إىل أن يراعي المسؤولون عن اتخاذ قرارات إ
ش
تأث� ضار تحديداً وحاجتها
الم�وط المبكر ما تي�تب عىل سجن المرأة من ي
أ
إىل التواصل الرسي وما يقع عىل عاتقها من مسؤوليات الرعاية ،وكذلك
أ ن
الفراج
م� شديد الضعف عموماً ،وذلك عند تقييم مزايا إ
خطرهن ال ي
ف
ف
و� هذا السياق ،ينبغي أن يأخذوا
المبكر ي� إعادة االندماج االجتماعي .ي
بع� االعتبار احتياجات أ
ين
الطفال الذين يعيشون برفقة أمهاتهم ف ي� السجن
وكذلك من هم خارجه ومراعاة صالحهم.

التطبيق
D Dينبغي استحداث أدوات تقييم تكفل االستفادة من كافة المعلومات ذات
ت
ت
ين
ال�
ال� تتعلق
بالسج� ي
لك تُحدد – عىل نحو موثوق  -المخاطر ي
الصلة ي
تشكلها السجينة واحتياجات إعادة إدماجها اجتماعياً.
الفراج ش
الم�وط بما
D Dينبغي إمداد الهيئات المسؤولة عن اتخاذ قرارات إ
ف
يلزمها من معلومات تتعلق باحتياجات إعادة إدماج السجينة ي� المجتمع،
وخصوصا ما يعود عىل السجينة وأرستها من مزايا محتملة ،بما فيها جمع
ً
شملها ،وكذلك إمداد تلك الهيئات المذكورة ،بمعلومات عما لدى السجينة
من أطفال داخل السجن أو خارجه.

الفراج ش
الم�وط أن تنظر
D Dينبغي عىل الهيئات المسؤولة عن اتخاذ قرارات إ
ف
ت
ين
ال� تقع عىل كاهلها
بع� العطف ي� المعلومات المقدمة بخصوص المرأة ي
مسؤوليات الرعاية واحتياجات إعادة اندماجها االجتماعي .ينبغي أن تُمنح
السجينة فرصة للمشاركة ف ي� عملية اتخاذ القرار.
ين
التابع� لدوائر قضائية تتطلب منهم أن يتقدموا
D Dفيما يخص السجناء
ف
الفراج ش
الم�وط المبكر ،ينبغي إبالغهم بهذا الحق ،ي� بداية
بطلب إ
ت
ن
مؤهل� للتقدم بهذا الطلب أيضا.
إصدار الحكم عليهم وم� أصبحوا
ي
الفراج ش
الم�وط أو دوائر
D Dينبغي عىل سلطات السجن أو موظَّفي نظام إ
ش
ال�اف عىل
الخدمات االجتماعية أو يغ�ها من الهيئات المسؤولة عن إ
المفرج عنهم إفراجاً ش
م�وطاً مبكراً أن يكفلوا حصول المرأة
السجناء
َ
ت
المفرج عنها عىل ما يلزمها من مساعدة ودعم خالل الف�ة االنتقالية.
ينبغي عليهم أن يعملوا ،إذا لزم أ
المر ،مع دوائر خدمات الرعاية الصحية
لمتابعة إمداد النساء بما قد يلزمهن من الرعاية ،كعالجهن من إدمان
المخدرات أو من أمراض الصحة العقلية مثالً.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bسلطات السجون

الم�وط أو الهيئات أ
الفراج ش
الخرى المسؤولة عن اتخاذ
B Bمجالس إ
ش
الفراج الم�وط المبكر (مثال :القضاء)
قرارات إ
ال ش�اف
B Bدوائر الخدمات االجتماعية أو يغ�ها من الهيئات المسؤولة عن إ
فرج عنهم إفراجاً ش
م�وطاً مبكراً
عىل السجناء ُ
الم َ

ت
اللوا� يحتجن إىل الحماية
 1.4النساء
ي
قاعدة 59
ف
ت
ال� تديرها هيئات مستقلة أو منظمات يغ� حكومية أو دوائر
تستخدم بوجه عام وسائل الحماية يغ� االحتجازية ،عىل سبيل المثال ي� مراكز إ
اليواء ي
ت
ت
أخرى ن
اللوا� يحتجن إىل هذه الحماية .وال تطبق
تع� بالخدمات المجتمعية ،لحماية النساء
ال� تشتمل عىل احتجاز امرأة لغرض
ي
ي
التداب� المؤقتة ي
حمايتها إال عند ض
ال�ورة وبناء عىل طلب رصيح من المرأة المعنية ،ويتم ذلك ي ف� جميع الحاالت تحت إ�ش اف السلطات القضائية أو يغ�ها من السلطات
التداب� الوقائية ضد إرادة المرأة المعنية.
المختصة .وال يتواصل تطبيق هذه
ي

بم�رات القاعدة

ت
اللوا�
D Dهذه القاعدة تنفرد بأنها تغطي احتياجات مجموعة من النساء
ي
درجت ف ي� قواعد
لسن مجرمات وال مسجونات ،وإنما ضحايا للعنف .وقد أُ ِ
بانكوك ألن السجون تُستخدم ف ي� بعض البلدان كأماكن «لحماية» ضحايا
العنف .لذا فإنها ،ف ي� حالة النساء ،ت�ض ب مثال ً حيا بليغا عىل هذا الخيط
الرفيع الذي يفصل ي ن
ب� الظلم والسجن.

أ
مج�ات
كث�اً من النساء ،للسف ،قد يشعرن بأنهن ب
D Dوتسلم القاعدة بأن ي
عىل طلب هذه الصورة المتطرفة من صور الحماية ،ويفضلنها عىل ما
قد يتعرضن له من االعتداء والعنف ،إما ألنهن قد اغ ُت ِص ب ن� فعال ً وقد
ن
لك ال يشهدن عليه أو ألنهن قد تجاوزن ما تفرضه
يؤذيهن ي
الجا� أو أقاربه ي
معاي� صارمة
العادات أو التقاليد أو الدين ،ف ي� بعض المجتمعات ،من
ي
تعرضهن لخطر «القتل دفاعاً عن ش
ال�ف» أو يغ�ه من صور العنف أو
ف
ألنهن يحاولن بكل بساطة الفرار من التعرض لعنف منهجي � نز
الم�ل .قد
ي
تُستخدم السجون ف ي� حماية ضحايا االتجار ف ي� بعض البلدان.

أ
ت
ش
سبتم� .)2003
(ال� اعتمدتها لجنة الوزراء بتاريخ 24
 43انظر التوصية  REC(2003)22الصادرة عن لجنة وزراء الدول العضاء بشأن إ
ب
الفراج (الم�وط) ي

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

D Dويكمن التحدي هاهنا ف ي� إمداد هؤالء النساء بما يحتجنه من حماية،
إذا طلبنها ،ومن ناحية أخرى ضمان عدم تحولهن ،ف� واقع أ
المر ،إىل
ي
سجينات ،وكذلك أال يحيق بهن خطر أي اعتداء محتمل عليهن .وهذا ليس
أ
ن
المع�
بالمر السهل .وجاء ف ي� التعليق عىل القاعدة أن ،44الفريق العامل
ي
النسان 45بوضوح شديد عن
باالحتجاز التعسفي قد أعرب للجنة حقوق إ
«الحاجة إىل إعادة النظر ف ي� مسألة اللجوء إىل الحرمان من الحرية من
التدب� يجب أن يخضع إل ش�اف
أجل حماية الضحايا ،ويشدد عىل أن هذا
ي
أخ� وعندما
سلطة قضائية ويجب عىل أية حال عدم استخدامه إال كمالذ ي
46
يرغب فيه الضحايا أنفسهم».
D Dيوجد ف ي� أغلب البلدان مراكز إيواء أو منازل آمنة تديرها هيئات مستقلة،
كالمنظمات يغ� حكومية ،وكذلك دوائر الرعاية االجتماعية .وإيواء هؤالء
النساء ،مؤقتاً ،ف� هذه أ
الماكن هو أفضل خيار لحمايتهن ،ش�يطة أن
ي
أ
ف
يعربن رصاحة عن رغبتهن ي� الحماية بهذه الطريقة .وما يدعو للسف أن
ن
يع� أن النساء قد ال يجدن
الطلب عىل هذه المنازل يفوق العروض ،ما ي
بداً من إيوائهن ف ي� أقسام منفصلة بمرافق االحتجاز أو السجون ،مؤقتاً،
الهمية أن تخضع هذه أ
لينعمن بالحماية 47.وإنه ألمر بالغ أ
الماكن جميعاً
ض
بمقت� القاعدة  59من قواعد بانكوك،
إل ش�اف سلطة قضائية مستقلة،
أ
وأال تُحتجز أي امرأة ف ي� أي مكان من هذه الماكن إال بإرادتها.
التداب� عموماً ،يك
D Dوكذلك هناك حاجة إىل إبراز الطابع «المؤقت» لتلك
ي
تحظى بالقبول .وينبغي عىل الدول أ
العضاء «أن تصوغ ،عىل نحو شامل،
ت
ال�
النهج الوقائية وكل
التداب� القانونية والسياسية إ
ي
والدارية والثقافية ي
تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف ،وتكفل أن ال يتكرر إيذاء المرأة
بسبب وجود ي ن
قوان� وممارسات إنفاذية وأشكال تدخل أخرى ال تراعي نوع
ض
العالن بشأن القضاء عىل العنف ضد المرأة ،مادة 4
الجنس»
بمقت� إ
ف
48
(و) ،عىل نحو ما جاء ي� التعليق عىل هذه القاعدة.

التطبيق

التداب� ش
الت�يعية
ي

D Dينبغي عىل الدول أ
العضاء أن تراجع كافة ش
الت�يعات ذات الصلة وتنقحها،
ين
القوان� من العنف الذي يرتكز عىل
عند االقتضاء ،لتكفل للمرأة أن تحميها
اختالف نوع الجنس وأال تؤدي إىل تكرر إيذاء المرأة بسبب عدم مراعاة
اعتبارات نوع الجنس.

44
45
46
47
48

17

تداب� شت�يعية لمكافحة «القتل دفاعاً عن ش
ال�ف» ف ي�
ممارسة فضىل .ي
تركيا
ال�لمان ت
سبتم�  .2004ويضم
ال� يك قانون العقوبات الجديد ف ي� 26
ب
اعتمد ب
ث
ن
ثالث� تعديال ً تشكل خطوة مهمة عىل
قانون العقوبات الجديد أك� من ي
ين
طريق المساواة ي ن
الجنس� وحماية حقوق النساء والفتيات الجنسية
ب�
والجسدية ف ي� تركيا.
قدماً فيما يخص «القتل
ويخطو قانون العقوبات الجديد خطوة مهمة ُ
دفاعاً عن ش
ال�ف» .فقانون العقوبات السابق كانت به مادة عامة تنظم
تفس�ها لتغطية جرائم
وكث�اً ما أساء القضاة ي
حاالت «االستفزاز الجائر» ي
ف
ت
ال� ارتكبت باسم ش
ً
ال�ف واس ُتغلت ي� منح مرتكبيها أحكاما مخففة.
القتل ي
أ
المعدل ،فقد ُع ِّدلت هذه المادة لتشمل «العمال
أما ف ي� قانون العقوبات
َّ
الجائرة» فحسب ،وذ ُِكر رصاحة ،ف ي� سبيل بت�ير هذه المادة ،أن الهدف
من هذا التعديل منع تطبيقه عىل حاالت القتل دفاعاً عن ش
ال�ف .وعالوة
ف
العر�» ف ي� قانون العقوبات الجديد
عىل ذلكُ ،ع ِّرف «القتل باسم القانون
ي
ً
مشدد .وهذا الحكم ال يشمل جميع جرائم القتل دفاعا عن
عىل أنه قتل َّ
ش
ً
ال�ف ،ولكنه عىل ذلك يشكل تقدما ملموسا.
لالطالع عىل النص أ
ئ
الصل (باللغة ت
الجنا� ،انظر
ال�كية) للقانون
ي
ي
www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
ت
الشارة إليها هي  29و .82
ال� تمت إ
المواد ي

تداب� عملية
ي

D Dينبغي عىل الدول أ
العضاء مراجعة ممارسات إنفاذ القانون وإقامة العدالة
توف� أقىص قدر من الحماية لضحايا العنف القائم
الجنائية بها لتضمن ي
ف
العمل .عىل سبيل
عىل نوع الجنس وأال يتكرر إيذاء هؤالء النساء ي� الواقع
ي
المثال ،النساء ت
اللوا� يتقدمن إىل ش
ال�طة بطلب الحماية ،لخوف من قتل
ي
أو فراراً من عنف عائل ،ينبغي عدم ردهن إىل بيوتهن بخفي ي ن
حن� ،وإنما
ي
أ
التداب� الطول مدى لحل المشكلة.
حمايتهن فيما يجري تحديد
ي
D Dينبغي عىل الدول أ
العضاء أن تخصص ما يكفي من الموارد ش
الب�ية
والمالية إلنشاء منازل  /مالجئ آمنة ف ي� المجتمع تديرها دوائر الخدمات
االجتماعية أو أي هيئة أخرى معنية ،مثل الوزارة المسؤولة عن المرأة
النسان .وكذلك ،عليها أن ش ئ
تن� آليات التعاون الفعال مع
أو حقوق إ
ت
ال� تقوم عىل هذه المالجئ لتكفل إحالة النساء
المنظمات يغ� الحكومية ي
ف
ت
اللوا� يحتجن هذه الحماية إىل هذه المنظمات يغ� الحكومية ي� الوقت
ي
المناسب وفيما يخص ض�ورة الحفاظ عىل الرسية التامة.

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .59
النسان ف ي� عام .2006
أبدلها مجلس حقوق إ
ن
ديسم�  ،8/2003/E/CN.4 ،2002فقرة .65
المع� باالحتجاز التعسفي ،لوي جوانيه ،الرئيس-المقرر16 ،
النسان ،تقرير الفريق العامل
لجنة حقوق إ
ب
ي
ب� مواد قانون السجون ومراكز االحتجاز ف
ن
ز
من ي ن
توف�
،
المع�
الشخص
من
خطي
طلب
عىل
ء
وبنا
العدل
ارة
ز
و
من
بإذن
االحتجاز،
اكز
ر
م
لرؤساء
تج�
مادة
المثال
سبيل
عىل
أفغانستان
�
ي
ي
ً
ي
ي
الحماية واليواء المؤقت ف
خط� ومن كانت سالمتهم معرضة للخطر الشديد( .مادة .)53
لتهديد
تعرضوا
لمن
والسجون
االحتجاز
اكز
ر
م
�
إ
ي
ي
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .59

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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 DDت
وم� اح ُتجزت المرأة ،ف ي� أي ظروف استثنائية ،ف ي� أي مكان من أماكن
أ
االحتجاز الرسمية ،حماية لها ،النعدام البدائل الفضل ،حينئذ ينبغي
عىل الدول أ
ي ت
ال� تضمن عدم معاملة
العضاء أن تكفل اتخاذ كافة
التداب� ي
هؤالء النساء كالسجناء( :أ) للمرأة مطلق الحرية ف ي� أن تغادر وقتما تشاء،
بعد أن تتلقى كل ما يتعلق بوضعها من معلومات ،ومنها ما قد يحيق بها
من مخاطر إذا غادرت؛ (ب) ينبغي إيواء هؤالء النساء ف ي� أماكن منفصلة
تماماً عن يغ�هن من السجناء؛ (ج) ينبغي أن يكون الموظفون المسؤولون
ين
مدرب� تدريباً يؤهلهم لالستجابة إىل
ال ش�اف عليهن ورعايتهن
عن إ
االحتياجات الخاصة بهؤالء النساء ،وأن يعرفوا مواطن ضعفهن والصدمة
ت
ال� ربما قد أصابتهن؛ (د) ينبغي إمداد هؤالء النساء بما يلزمهن من دعم
ي
نفس واجتماعي وعون ن
قانو�؛ (هـ) ينبغي أن تبقى أماكن االحتجاز هذه
ي
ي
تحت شإ�اف منتظم من سلطة قضائية مستقلة.
ف
تع� المرأة المعنية ،خطياً ،عن رغبتها ف ي�
D Dيجب ي� جميع الحاالت أن ب
تداب� الحماية المبينة ،وينبغي إمدادها بكافة المعلومات
الحصول عىل ي
ت
ال� تتعلق بأوضاع أماكن الحماية هذه وما يقدم فيها من خدمات
ي
وإجراءات مغادرتها.

ن
يع� أن تُعفى السلطات المعنية من
 DDي
توف� هذه الحماية للضحايا ال ي
أ
مسؤولياتها حيال معالجة السباب الكامنة وراء الحاجة إىل اتخاذ هذه
التداب� المفرطة لحماية ضحايا العنف عموماً ،فضال ً عن ض�ورة القبض
ي
ف
ت
ال� ربما وقعت ي� حاالت معينة
تك� أي عمل من أعمال العنف ي
عىل مر ب ي
وتقديمهم إىل العدالة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bوكاالت إنفاذ القانون
B Bمؤسسات العدالة الجنائية
B Bسلطات السجون ،عند االقتضاء
B Bالمنظمات يغ� الحكومية

 1.5أطفال ف ي� نزاع مع القانون /المجرمات القارصات
قاعدة 65
السجن .ويجب مراعاة ضعف المجرمات القارصات بسبب نوع الجنس عند اتخاذ قرارات
المكان تجنب إيداع الأطفال الذين يخالفون القانون
يجب قدر إ
َ
بشأنهن.

بم�رات هذه القاعدة
D Dتنص المادة (37ب) من اتفاقية حقوق الطفل عىل «أال يحرم أي طفل من
حريته بصورة يغ� قانونية أو تعسفية .ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو
احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وال يجوز ممارسته إال إذا كان هو المالذ
الخ� أ
أ
ولقرص تف�ة زمنية مناسبة».
ي
بك� قواعد مفصلة بخصوص كيفية التعامل مع أ
D Dوتضم قواعد ي ن
الطفال
الذين وقعوا ف ي� نزاع مع القانون .وتنص عىل أن سن المسؤولية الجنائية

49
50
51
52

ينبغي أال يكون شديد االنخفاض ،وتؤخذ ف ي� االعتبار حقائق النضج
العاطفي والعقل والفكري 49.وتشجع تحويل أ
الطفال الذين هم ف ي� نزاع
ي
مع القانون من نظام العدالة الجنائية 50وتجنب إيداعهم لدى المؤسسات
51
المكان.
بقدر إ
أ
ف
كث�اً
D Dتعيد القاعدة  65تأكيد هذه المبادئ ،أخذاً ي� االعتبار أن الطفال ي
ما يتعرضون للسجن دون داع ،وكذلك ت
وتش�
لف�ات أطول من الالزم .ي
ٍ
التقديرات إىل أن عدد أ
الطفال المحتجزين ف ي� السجون ال يقل عن مليون
52
طفل ف ي� جميع أنحاء العالم.

الجمعية العامة أ
والتسع� ،قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد ي ن
ين
نوفم� ،33/A/RES/40 ،1985
بك�)29 ،
للمم المتحدة ،الدورة العامة السادسة
ب
قاعدة .4.1
قواعد ي ن
بك� ،قاعدة 11
قواعد ي ن
بك� ،قاعدة 18.1
أ
مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،اليونسيف ،دليل قياس ش
مؤ�ات قضاء الحداث،2006 ،
المم المتحدة
ي
( )http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-55616_ebook.pdfص .1

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

وبالضافة إىل ذلك ،تواجه الفتيات مساوئ معينة ف ي� السجون ،لذا فهن
 DDإ
عرضة بوجه خاص لسوء المعاملة ويحتجن احتياجاً خاصاً للحماية ال�ت
ي
الجنس .واحتياجات إعادة االندماج االجتماعي
يقتضيها عمرهن ونوعهن
ي
ف
توف�
لب عىل نحو أفضل إال ي� المجتمع ،مع ي
للغالبية العظمى منهن لن تُ ّ
أ
وتوف�
المساعدة الالزمة لمعالجة السباب الكامنة وراء أي جريمة ترتكب ي
الدعم البناء من جانب دوائر الخدمات االجتماعية ودوائر مراقبة السلوك
وغ�ها ،حسب االقتضاء ،لمساعدتهن ف ي� بناء حياة إيجابية خالية من
ي
ن
بك� الواردة أدناه.
إ
الجرام ،بما يتفق تمام االتفاق مع قواعد ي
قواعد ي ن
بك�
قاعدة 1.3
تداب� إيجابية تنطوي عىل التعبئة الكاملة
يوىل اهتمام كاف التخاذ ي
أ
ت
وغ�هم
ال� تشمل الرسة والمتطوعون ي
لكل الموارد الممكنة ،ي
من الفئات المجتمعية ،وكذلك المدارس والمؤسسات المجتمعية
الخرى ،وذلك بقصد تعزيز رفاه أ
أ
الحداث بغية تقليص الحاجة إىل
التدخل بموجب القانون ،والتعامل مع الحدث الموجود ف ي� نزاع مع
القانون تعامال ً فعاال ً ومنصفاً وإنسانيا.
قاعدة 11.1
ف
ين
المجرم�
حينما كان ذلك مناسباً ،ينظر ي� إمكانية معالجة قضايا
أ
الحداث ،دون اللجوء إىل محاكمة رسمية من قبل السلطة المختصة،
المشار إليها ف ي� القاعدة  14.1الواردة أدناه.
قاعدة 13.1
أ
أخ� ولقرص
ال يستخدم إجراء االحتجاز رهن المحاكمة إال كمالذ ي
تف�ة زمنية ممكنة.
قاعدة 13.2
يُستعاض عن االحتجاز رهن المحاكمة ،حيثما أمكن ذلك ،بإجراءات
اللحاق بأرسة أو
بديلة ،مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة أو إ
بإحدى مؤسسات أو دور ت
ال�بية.
قاعدة 18.1
تداب� الترصف
تُتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة من ي
وتوفر لها من المرونة ما يسمح إىل أقىص قدر ممكن بتفادي اللجوء
ف
ي ت
ال� يمكن
الصالحية .ومثل هذه
اليداع ي� المؤسسات إ
إىل إ
التداب� ،ي
ن
يل:
الجمع يب� البعض منها ،تشمل ما ي
أ
وال ش�اف؛
(أ) المر بالرعاية والتوجيه إ
(ب) الوضع تحت المراقبة؛
المحل؛
(ج) أوامر بالخدمة ف ي� المجتمع
ي
(د) فرض العقوبات المالية والتعويض ورد الحقوق؛
(هـ) أ
المر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء إىل أساليب معالجة

أخرى؛
باالش�اك ف� أنشطة النصح الجماعي أ
(و) أ
ت
والنشطة المشابهة؛
المر
ي
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المر بالرعاية لدى إحدى أ
(ز) أ
الرس الحاضنة أو ف ي� مراكز للعيش
الجماعي أو يغ� ذلك من المؤسسات ت
ال�بوية؛
(ح) غ� ذلك من أ
الوامر المناسبة.
ي
قاعدة 18.2
أ
ال ش�اف البوي ،سواء جزئياً أو كلياً ،ما لم
ال يجوز عزل أي حدث عن إ

تكن ظروف حالته تتطلب ذلك.
أ
بالضافة
قد تكون المجرمات القارصات حوامل أو أمهات لطفال ،لذا إ
إىل االعتبارات المذكورة أعاله ،يجب أيضاً أخذ أحكام القاعدة 64
ين
بع� االعتبار لدى التعامل مع فتيات ف ي� نزاع مع القانون.

التطبيق
التداب� ش
الت�يعية
ي
اجع ش
يعات أو مبادئ الحكم التوجيهية أو كالهما،
D Dينبغي أن تُر َ
الت� ُ
�ض
أو تُنقَّح ،إذا اقتضت ال ورة ،لتكفل إفساح مجال مناسب لممارسة
ف
ف
و� مختلف
الصالحيات االستنسابية ي� كافة مراحل إ
الجراءات الجنائية ي
الحداث ،لبعاد أ
مستويات إقامة العدل مع أ
الحداث عن عملية العدالة
إ
الت�يعات تمكِّن ش
معاي� ف ي� ش
ال�طة والنيابة العامة
الجنائية .ينبغي إقرار ي
أ
ت
ال� تتعامل مع قضايا الحداث من التعامل مع
أو يغ�هما من الجهات ي
حاالت من هذا القبيل وفقًا لصالحياتها االستنسابية ،دون الحاجة إىل
اللجوء إىل جلسات رسمية .ينبغي أن يؤخذ ف ي� االعتبار ضعف الفتيات
المعاي� ،بهدف تقليل سجن
القائم عىل نوع جنسهن عند وضع هذه
ي
الفتيات إىل ن
أد� حد ممكن تقتضيه ال�ض ورة.
اجع ش
الت�يعات أو تُنقَّح إذا اقتضت ال�ض ورة لتضم عدداً
D Dينبغي أن تُر َ
ت
ال� تصلح
كافياً من بدائل االحتجاز عىل ذمة المحاكمة والحبس الخاصة ي
لتلبية االحتياجات الخاصة أ
للطفال الذين هم ف ي� نزاع مع القانون ،بما
فيها االحتياجات الخاصة للفتيات.

تداب� عملية
ي
D Dيجب أن تُتاح للمحاكم تقارير التحقيق االجتماعي عن الطفل قبل صدور
الحكم عليه .ويجوز أن تقوم بإعدادها دوائر الخدمات االجتماعية أو
ضباط مراقبة السلوك أو المؤسسات المماثلة .وهذه التقارير ينبغي أن
تراعي ضعف الفتيات الخاص ف ي� االحتجاز ،وكذلك احتياجاتهن الخاصة
توف� التدريب لمن ستقع
ومتطلبات إعادة إدماجهن االجتماعي .وينبغي ي
عىل عاتقهم مسؤولية إعداد هذه التقارير.
ين
الفاعل� الذين يتعاملون مع
D Dينبغي تدريب أطراف العدالة الجنائية
أ
الطفال وتوعيتهم بطريقة مناسبة.
D Dينبغي عىل البلدان أ
العضاء أن تستثمر ف ي� تطوير الخدمات المالئمة
والتداب� المجتمعية المناسبة أ
للطفال الذين هم ف ي� نزاع مع القانون.
ي
ن
ينبغي وضع آليات للتنسيق يب� دوائر الخدمات االجتماعية والجهات
الفاعلة ف ي� مجال العدالة الجنائية ،بدءاً ش
بال�طة ،لضمان التنفيذ الفعال
للتداب� التحويلية.
ي

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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ن
المد� قدر
D Dينبغي عىل أجهزة العدالة الجنائية إقامة روابط مع المجتمع
ي
استطاعتها تعزيزاً لعادة االندماج االجتماعي أ
ف
للطفال الذين دخلوا ي� نزاع
إ
مع القانون.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bمؤسسات  /جهات العدالة الجنائية الفاعلة
B Bدوائر مراقبة السلوك والخدمات االجتماعية والمنظمات يغ� الحكومية

بالب� /السجينات أ
 1.6ضحايا االتجار ش
الجنبيات
قاعدة 66
ت َُبذ ْل قصارى الجهود للتصديق عىل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بع� الوطنية وبروتوكول منع وقمع االتجار بالأشخاص ،وبخاصة
النساء والأطفال ،والمعاقبة عليه المكمل التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بع� الوطنية من أجل تنفيذ أحكامهما عىل نحو تام بما
اليذاء يغ� المبا�ش للعديد من النساء الأجنبيات.
يوفر الحماية القصوى لضحايا االتجار بغية تجنب إ

بم�رات هذه القاعدة

D Dكما يش� التعليق عىل هذه القاعدة ،فإن عدد السجناء أ
الجانب ف ي�
ي
كب�ة عىل مدى السنوات الماضية.
كافة أنحاء العالم قد شهد زيادة ي
ث
ث
تداب� عقابية أك� فأك� ضد المهاجرين
وهذه محصلة جزئية التخاذ ي
أ
ف
ال� ن ف
كث� من البلدان .ويكون من بينهم ،ي� بعض الحيان،
عي� ي� ي
يغ� ش ي
ف
ضحايا االتجار ف ي� ش
والكراه
الب� الذين يقعون ي� الوقت ذاته ضحية للفقر إ
واالستغالل عىل أيدي من يديرون شبكات الجريمة المنظمة.
D Dوتتطلب القاعدة تصديق الدول أ
العضاء عىل بروتوكول منع وقمع االتجار
بالشخاص ،وبخاصة النساء أ
أ
والطفال ،والمعاقبة عليه ،المكمل التفاقية
أ
المم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بع� الوطنية ،ووضع أحكامه
ال�وتوكول عىل الحاجة إىل حماية الضحايا
موضع التطبيق .ويؤكد هذا ب
ومالحقة الجناة ،وكذلك زيادة القدرات والتدريبات والتعاون الدول �ف
ي ي
مجال االتجار أ
بالشخاص ،تحقيقاً لهذا الغرض.
ال�وتوكول،
وعىل سبيل المثال ،تنص المادة  ،6الفقرات  3و  4و  5من ب
يل:
عىل ما ي
ف
ف
التعا� الجسدي
تداب� تتيح
 .3تنظر كل دولة طرف ي� تنفيذ ي
ي
والنفسا� واالجتماعي لضحايا االتجار أ
ن
بالشخاص ،بما
ي
ف
ال� ض
ت
تقت� ذلك ،التعاون مع المنظمات
ي
يشمل ،ي� الحاالت ي
وغ�ها من
يغ� الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة ي
ن
يل
عنارص المجتمع
المد� ،وخصوصا ي
ي
توف� ما ي

(أ) السكن الالئق؛
(ب) المشورة والمعلومات ،خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم
القانونية ،بلغة يستطيع ضحايا االتجار أ
بالشخاص فهمها؛
(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛

(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
 .4تأخذ كل دولة طرف ي ن
بع� االعتبار ،لدى تطبيق أحكام
أ
هذه المادة ،سن ضحايا االتجار بالشخاص ونوع جنسهم
واحتياجاتهم الخاصة ،وال سيما احتياجات أ
الطفال
الخاصة ،بما ف ي� ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية.
توف� السالمة البدنية لضحايا
 .5تحرص كل دولة طرف عىل ي
االتجار أ
بالشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
وفيما يخص التدريب ومنع االتجار ش
بالب� ومالحقة المتجرين ،جاء ف ي�
يل:
المادة  10من ب
ال�وتوكول ذاته ما ي
 .2توفر الدول أ
الطراف أو تع ّزز تدريب موظفي إنفاذ القانون
ين
ين
المختص� عىل
الموظف�
وغ�هم من
وموظفي الهجرة ي
منع االتجار أ
بالشخاص .وينبغي أن ينصب التدريب
عىل أ
الساليب المستخدمة ف ي� منع ذلك االتجار ومالحقة
المتجرين وحماية حقوق الضحايا ،بما ف ي� ذلك حماية
الضحايا من المتجرين .وينبغي أن يراعي هذا التدريب
النسان والمسائل الحساسة فيما
الحاجة إىل مراعاة حقوق إ
أ
يشجع التعاون
يتعلق بالطفال ونوع الجنس ،كما ينبغي أن ّ
وغ�ها من المنظمات ذات
مع المنظمات يغ� الحكومية ي
ن
المد�.
الصلة وسائر عنارص المجتمع
ي
D Dيتضح أن احتمال قيام ضحايا االتجار بإبالغ السلطات بأوضاعهم تي�اجع
ف
ت
تجرم الهجرة يغ� ش
وغ�ها من
ال�عية ي
ال� ِّ
تراجعاً ملحوظاً ي� البلدان ي
أ
الفعال ،كالعمل ف� مجال الجنس ،ت
ح� وإن كانت نتيجة لالتجار ش
بالب�
ي
والكراه .لذا فإن خطر المقاضاة والسجن أو يغ�هما من العقوبات يمكن أن
إ
يمثل عائقاً ُمضافاً إىل عوائق موجودة بالفعل ،أال وهي خوف الضحايا عىل
53
سالمتهم من المتجرين بهم ،وال سيما ما قد يلحق بهم من االنتقام.

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

وإن مسؤولية الدول أ
الطراف عن حماية الضحايا ومساعدتهم ينبغي أن
54
تحول دون مالحقتهم ومعاقبتهم.
أ
النسان ومبادئها التوجيهية
D Dمبادئ مفوضة المم المتحدة السامية لحقوق إ
المتعلقة بحقوق النسان واالتجار أ
بالشخاص 55تورد عدداً من العنارص
إ
أ
بشأن عدم تجريم الشخاص المتجر بهم.
المبادئ الموىص بها
الحماية والمساعدة
أ
وجه لهم التهمة وال
 .7ال يُعتقل الشخاص ُ
الم َّتجر بهم وال تُ َّ
تتم ُمقاضاتهم بسبب عدم قانونية دخولهم بلدان العبور
والوجهة أو إقامتهم بها ،أو بسبب ضلوعهم ف ي� أنشطة يغ�
قانونية إىل درجة أن ضلوعهم هذا نتيجة ش
مبا�ة لوضعيتهم
كأشخاص تم االتجار بهم.
المبادئ التوجيهية الموىص بها
المبدأ التوجيهي 8
التداب� الخاصة الرامية إىل حماية أ
الطفال ضحايا االتجار
ي
أ
بالشخاص ودعمهم
 .8ضمان عدم إخضاع أ
الطفال ضحايا االتجار إلجراءات
جنائية أو عقوبات عن الجرائم المتصلة بحالتهم بوصفهم
أشخاصاً متاجرا بهم.
D Dإن اتفاقية أ
المم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بع� الوطنية وكذلك
بالشخاص ،وبخاصة النساء أ
بروتوكول منع وقمع االتجار أ
والطفال
والمعاقبة عليه ،لم يتضمنا إلزاماً رصيحاً للدول أ
الطراف باالمتناع عن
تجريم ضحايا االتجار ش
بالب� 56.ومع ذلك ،هناك عدد من المبادئ
أ
ت
ال� أوصت بها مفوضية المم
التوجيهية يغ� الملزمة (من قبيل تلك ي
النسان المشار إليها أعاله) ،وخطط العمل
المتحدة السامية لحقوق إ
والعالنات والقرارات (بما فيها ،عىل سبيل المثال ،قرارات الجمعية العامة
إ
أ
ت
الم َتاجر بهم من
ال� تحث الدول عىل وقاية الشخاص ُ
 67/55و  )3/S-23ي
57
ش
المالحقة القضائية عىل خلفية عدم �عية دخولهم أو إقامتهم .وتتسق
االع�اف بما يتعرض له أ
هذه أ
الحكام مع ت
الشخاص المتاجر بهم من
انتهاكات حقوق النسان 58 .ناهيك عن أنها تتسق مع معالجة أ
الشخاص
إ
أ
المتاجر بهم كضحايا إجرام ،سواء أ ُع ِرف الشخاص المسؤولون عن
59
االتجار ش
ُوحقوا أو أدينوا أم ال.
بالب� أو ُوقِّفوا أو اتُّهموا أو ل ِ

53
54
55
56
57
58
59
60
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هربوا أو يُ َّتجر بهم ،تنص
D Dفيما يخص
ملتمس اللجوء ،الذين غالباً ما يُ َّ
ي
ن
الالجئ� لعام  1951عىل أن
المادة  )1( 31من االتفاقية الخاصة بوضع
ي
«تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية ،بسبب دخولهم أو
ن
ين
الالجئ� الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون
عل
وجودهم يغ�
ي
القانو� ،ي
ن
ش
قادم� مبا�ة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم
فيه دون إذن،
ي
ف
ن
ش
بالمع� المقصود ي� المادة � ،1يطة أن يقدموا أنفسهم يإل
مهددة
ي
عل وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم
السلطات دون إبطاء وأن بي�هنوا ي
ن
60
القانو�».
يغ�
ي
D Dوفيما يتعلق تب�حيل ضحايا االتجار ش
بالب� أو إعادتهم إىل بلدانهم
أ
أ
الصلية ،تنص المادة  7من بروتوكول منع وقمع االتجار بالشخاص،
والطفال ،والمعاقبة عليه ،المكمل التفاقية أ
وبخاصة النساء أ
المم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بع� الوطنية ،عىل أن:
التداب� المبينة ف ي� المادة  6من هذا
بالضافة إىل اتخاذ
 .1إ
ي
ف
ش
تداب� ت�يعية
ال�وتوكول ،تنظر كل دولة طرف ي� اعتماد ي
ب
أ
تداب� أخرى مناسبة تسمح لضحايا االتجار بالشخاص،
أو ي
ف
ض
ت
تقت� ذلك ،بالبقاء داخل إقليمها بصفة
ال�
ي
ي� الحاالت ي
مؤقتة أو دائمة.
ف
تول كل
 .2لدى تنفيذ الحكم الوارد ي� الفقرة  1من هذه المادةِ ،
النسانية والوجدانية.
دولة طرف االعتبار الواجب للعوامل إ
تع� ترحيل امرأة أجنبية ت
D Dلذا ،عىل سبيل المثال ،تم� ي َّ ن
اع�فت ف ي� المحكمة
أ
صل ،ينبغي أن يوضع
تك� االتجار أو تعينت إعادتها إىل بلدها ال ي
عىل مر ب ي
أ
ف
ف
صل ،وإمدادها
ي� االعتبار خطر تعرضها لالنتقام منها ي� بلدها ال ي
بترصيح إقامة مؤقت أو دائم ،عند ال�ض ورة ،وفقاً لكل حالة عىل حدة
ت
ال�وتوكول.
ال� تحيق بها ،تمشياً مع المادة  7من هذا ب
ومدى المخاطر ي
D Dأما المادة  13من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االتجار
ش
وترو ال تقل عن 30
بالب� ،61المنقولة أدناه ،فإنها تنص عىل تف�ة ٍ
تعاف ٍ
ت
ن
ش
ال�
يوماً لضحايا االتجار بالب� يتس� فيها لهم أن يتعافوا من الصدمة ي
مروا بها وأن يقرروا الشهادة أو عدمها ضد المتاجرين بهم ،وذلك بعد
ال� تتعلق بحقوقهم ت
ت
وي�ووا ف ي� المخاطر
أن يتلقوا كافة المعلومات ي
ت
ال� تحيق بهم.
المحتملة ي
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االتجار ش
بالب� ،مادة :)1(13

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة 66
المع� بالمخدرات والجريمة مجموعة أدوات مكافحة االتجار أ
مكتب أ
ن
بالشخاص ،2008 ،ص103 .
المم المتحدة
ي
المم المتحدة السامية لحقوق النسان الموىص بها ومبادئها التوجيهية المتعلقة بحقوق النسان واالتجار أ
مبادئ مفوضة أ
بالشخاصAdd.1/68/E/2002 ،2002 ،
إ
إ
أ
مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة مجموعة أدوات مكافحة االتجار بالشخاص ،2008 ،ص .104
المم المتحدة
ي
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
الالجئ� 28 ،يوليو  . 1951أ
الجمعية العامة أ
ين
المم المتحدة ،سلسلة المعاهدات ،مجلد  ،189ص،137 .
للمم المتحدة ،االتفاقية الخاصة بوضع
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4874c84b2

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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وترو ال تقل عن
يقد ْم كل طرف ف ي� قانونه
ِّ
الداخل تف�ة ٍ
تعاف ٍ
ي
ت
 30يوماً ،م� كانت هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص
ف
وتكف هذه ت
ن
يتعا� فيها الشخص
الف�ة ألن
المع� ضحية.
ِ
ي
ن
المع� ويفلت من نفوذ المتاجرين ش
بالب� و  /أو ليتخذ قراراً
ي
مستن�اً بشأن التعاون مع السلطات المختصة .وأال يكون من
ي
ف
ت
الممكن ي� أثناء هذه الف�ة تنفيذ أي أمر بالطرد صدر ضده أو
ضدها .وهذا الحكم ال ُ أ
ت
ال� تقوم بها السلطات
يخل بالنشطة ي
ف
الجراءات الوطنية ذات الصلة ،وال
المختصة ي� جميع مراحل إ
سيما عند التحقيق ف ي� الجرائم المعنية ومالحقتها .وخالل هذه
الطر ُاف أ
الف�ة ،تجز أ
ين
المعني� البقا َء ف ي� أراضيها.
للشخاص
ت ُِ ْ
D Dتتفق المادة  13من اتفاقية مجلس أوروبا اتفاقاً تاماً مع متطلبات حماية
ضحايا االتجار ش
بالب� الواردة ف ي� المادة  7من بروتوكول منع وقمع االتجار
أ
أ
بالشخاص ،وبخاصة النساء والطفال ،والمعاقبة عليه ،المنقولة أعاله،
ال� ت
ت
تش�ط عىل الدول إيالء االعتبار الواجب لسالمة ضحايا
والمادة  8ي
أ
االتجار ش
بالب� عند اتخاذ خطوات ترحيلهم ،ومن الفضل إعادتهم طوعاً.

التطبيق

D Dينبغي عىل الدول أن تبذل قصارى جهدها للتصديق عىل اتفاقية أ
المم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بع� الوطنية وبروتوكول منع وقمع
بالشخاص ،وبخاصة النساء أ
االتجار أ
والطفال ،والمعاقبة عليه المكمل
لهذه االتفاقية ،ودمج أحكامهما ف ي� شت�يعاتها الوطنية.
D Dينبغي عىل الدول مراجعة شت�يعاتها وممارساتها وتنقيحها عند ال�ض ورة
توف�ها أقىص حماية ممكنة لضحايا االتجار ش
بالب� من
عىل نحو يكفل ي
ش
والممارسات
يعات
أن يحل بهم مزيد من إ
ُ
اليذاء .ينبغي أن تكفل الت� ُ
يل:
ما ي
B Bعدم احتجاز من يُ َت َاجر بهم أو اتهامهم أو مقاضاتهم لعدم ش�عية
المع� أو المقصد أو إقامتهم بها.
دخولهم دول ب

61
62
63
64
65
66

62

تاجر بهم لتورطهم ف ي� جرائم تتعلق باالتجار ،من
B Bعدم مالحقة من يُ َ
ت
قبيل حيازة جوازات سفر مزورة أو العمل بدون ترخيص ،ح� وإن
63
وافقوا عىل حيازة جوازات سفر مزورة أو العمل بدون ترخيص.
الجنس بطريق
B Bوبالمثل ،عدم مقاضاة من تعرضوا لالستغالل
ي
االتجار بهم ،سواء كان البغاء قانونياً أو ال ،ت
ح� وإن وافق الشخص
ف� أ
64
الصل عىل العمل ف ي� صناعة الجنس.
ي
B Bيحمي تجار ش أ
شخاص المتاجر بهم حماية فعالة من القصاص،
ُ
الب� ال َ
توف�
قبل أن يشهدوا عليهم وبعدها ،وقد تشمل هذه الحماية ي
بالقامة المؤقتة أو الدائمة لهؤالء الضحايا ف ي� دولة المقصد
ترصيح إ
تداب� الحماية
(قبل شهادتهم عليهم وبعدها أيضاً) ،فضال ً عن ي
أ
الخرى ،من قبيل حماية هويتهم ،بما فيها إمدادهم بهوية أخرى
إذا لزم أ
65
المر.

D Dوفقاً للمبدأ  2من المبادئ والمبادئ التوجيهية الموىص بها فيما يتعلق
بالشخاص ، ،ينبغي عىل الدول أ
بحقوق النسان واالتجار أ
العضاء ،عند
إ
االقتضاء ،والمنظمات الحكومية والمنظمات يغ� الحكومية أن تنظر فيما
66
يل:
ي
 .1وضع مبادئ توجيهية وإجراءات لمن له صلة من السلطات
ين
ين
ش
كال�طة ،وحرس
الحكومي�،
والمسؤول�
الحكومية
أ
وغ�هم من الشخاص
الحدود،
ومسؤول الهجرة ،ي
ي
عي�ن
ن
ش
المشتغل� بالكشف عن المهاجرين يغ� ال� ي
ي
تيس�
واحتجازهم واستالمهم ومعالجة بياناتهم ،بغية ي
تحديد هوية أ
الشخاص المتاجر بهم برسعة ودقة.
 .2توف� التدريب المناسب عىل تحديد هويات أ
الشخاص
ي
والجراءات
المتاجر بهم وعىل تطبيق المبادئ التوجيهية إ
المشار إليها أعاله بصورة صحيحة ،لمن لهم صلة بهذا
ين
ين
الحكومي�.
والمسؤول�
المجال من السلطات الحكومية
ين
 .3كفالة التعاون ي ن
والمسؤول�
ب� من لهم صلة من السلطات
تيس� تحديد هوية
والمنظمات يغ� الحكومية ،بغية
ي

مجلس أوروبا ،اتفاقية بشأن التحرك ضد إالتجار ش
بالب� CETS NO 197، 16 ،مايو ،2004
www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG
أ
النسان واالتجار ش
بالب� 20 ،مايو  Add.1/68/E/2002 ،2002مرجع
النسان ،المبادئ والمبادئ التوجيهية الموىص بها فيما يتعلق بحقوق إ
المم المتحدة ،مكتب المفوض السامي لحقوق إ
سابق ،المبدأ .7
أ
أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة مجموعة أدوات مكافحة االتجار بالشخاص ،ص.103 .
المرجع نفسه ،كذلك مكتب المم المتحدة
ي
المرجع نفسه.
ش
انظر اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االتجار بالب� ،مادة .)2( 28
المم المتحدة ،مكتب المفوض السامي لحقوق النسان ،المبادئ والمبادئ التوجيهية الموىص بها فيما يتعلق بحقوق النسان واالتجار أ
أ
بالشخاص 2 ،مايو ،Add.1/68/E/2002 ،2002
إ
إ
أ
أ
مرجع سابق ،المبدأ التوجيهي  :2تعريف الشخاص المتاجر بهم والشخاص المتاجرين.

الفصل أ
التداب� يغ� االحتجازي
الول:
ي

أ
ين
ويتع�
الشخاص المتاجر بهم وتقديم المساعدة لهم.
إضفاء الصفة الرسمية عىل تنظيم وتنفيذ مثل هذا التعاون،
من أجل تعظيم فعاليته.
 .4تحديد النقاط المناسبة للتدخل ،بغية كفالة تحذير
المحتمل� ،من أ
ين
الخطار المحتملة
المهاجرين ،والمهاجرين
أ
والنتائج ت
الم�تبة عىل االتجار بالشخاص ،وتلقي المعلومات
ت
ال� تمكنهم من الحصول عىل المساعدة عند االقتضاء.
ي
 .5كفالة أال يتعرض أ
الشخاص المتاجر بهم للمحاكمة عىل
مخالفة ي ن
قوان� الهجرة ،وعىل ضلوعهم ف ي� أنشطة متأتية
بشكل ش
مبا� عن وضعهم كأشخاص متاجر بهم.
 .6كفالة عدم احتجاز أ
الشخاص المتاجر بهم ،تحت أي ظرف
من الظروف ،ف ي� مراكز احتجاز المهاجرين ،أو أماكن الحبس
أ
الخرى.
الجراءات والمعامالت الالزمة الستالم طلبات
 .7كفالة وجود إ
أ
طال� اللجوء
اللجوء من الشخاص المتاجر بهم ومن ب ي
ب� والنظر فيها ،وكفالة ت
المهر ي ن
اح�ام وتطبيق مبدأ عدم
َّ
أ
ف
العادة القرسية ي� جميع الوقات.
إ
أ
ت
ال�
كث� من
لمزيد من إ
ي
الرشادات العملية بشأن ي
التداب� واالعتبارات الخرى ي
ت
ش
ال� شكلها االتجار بالب� ومعاملة
تتعلق بتطوير استجابات مالئمة للتحديات ي
أ
الضحايا ،انظر مجموعة أدوات لمكافحة االتجار بالشخاص؛ ويمكن الوصول
إليها بع�:

www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.
pdf

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bوكاالت إنفاذ القانون
B Bوكاالت الرعاية االجتماعية
B Bالمنظمات يغ� الحكومية
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2

الفصل ن
الثا�:
ي
يز
التمي� ضد السجينات
عدم
(قاعدة )1

2

2

ن
يز
التمي� ضد السجينات
الثا� :عدم
الفصل ي

ن
يز
التمي� ضد السجينات
الثا� :عدم
الفصل ي

إن تلبية االحتياجات الخاصة بفئات محددة ال يشكل ي ز
تمي�ا .وإنما عىل العكس،
فإمداد هذه المجموعات بما تفتقر إليه من احتياجات خاصة يكفل عدم
يز
بغ�ها .ويتجىل
التمي� ضدها إذا أرادت أن تتمتع فعلياً بكافة حقوقها تأسياً ي
ف
هذا المفهوم ي� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،حيث يشكل
ين
ين
يز
أساسي�
مبدئ�
التمي� ف ي� المعاملة وتخصيصها لكل حالة عىل حدة،
عدم
ف
67
من مبادئها ،مثلما وردا تحديداً ي� القاعدة  6والقاعدة  .)1( 63فالقواعد
ت
تش�ط وضع االحتياجات الفردية لكل ي ن
سج� ف ي� االعتبار وأن يُنص عليها،
تمي� ف� معاملته ونتائج معاملته .ومن أ
ز
ين
المثلة
بحيث ال يواجه
السج� أي ي ي
أ
ت
ت
توف� ال�جمة الفورية للسجناء الجانب الذين ال
البسيطة عىل هذا اش�اط ي
ت
ال� سجنوا بها ،عند ش�ح لوائح السجن لهم وإمدادهم
يتحدثون لغة البالد ي
الساسية أ
بغ�ها من المعلومات أ
الخرى لدى دخولهم السجن .وبدون هذه
ي
ت
ال�جمة الفورية ،سوف يواجه السجناء ي ز
تمي�اً ضدهم من أول يوم يقضون فيه
عقوبتهم ،لجهلهم بحقوقهم ت ز
وال�اماتهم خالل تف�ة سجنهم.
تجدد القاعدة  1من قواعد بانكوك تأكيدها عىل هذا ف ي� حالة السجينات،
أ
ساس الذي قامت عليه قواعد بانكوك
وتشكل المبدأ ال ي

أما المادة  4من اتفاقية أ
يز
التمي� ضد
المم المتحدة للقضاء عىل جميع أشكال
المرأة (سيداو) فإنها ترس أ
ن
القانو� لهذه القاعدة .تنص المادة )1( 4
الساس
ي
ي
يز
يل:
ما
عىل
أة
ر
الم
ضد
التمي�
أشكال
جميع
من اتفاقية القضاء عىل
ي
أ
تداب� خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل
يعت� اتخا ُذ الدول الطراف ي
ال ب
ب� الرجل والمرأة ي ز
بالمساواة الفعلية ي ن
تمي�اً حسبما حددت هذه االتفاقية،
معاي� يغ�
البقاء عىل
ولكنه يجب أال يستتبع بأي حال ،كنتيجة له ،إ
ي
التداب� عندما تكون
متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه
ي
أهداف التكافؤ ف ي� الفرص والمعاملة قد تحققت.
أي نظراً ألن االحتياجات المعينة الخاصة بالنساء ليست احتياجات مؤقتة،
لكنها متأصلة ف ي� وضع المرأة بسبب جنسها ،ينبغي أن تكفل سياسات السجون
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توف� هذه االحتياجات باستمرار ،للمحافظة عىل «المساواة الفعلية
وممارساتها ي
ين
ب� الرجل والمرأة» (عىل سبيل المثال ،احتياجات الرعاية الصحية الخاصة،
وبالضافة إىل
وغ�ها) .إ
الحماية من العنف القائم عىل اختالف نوع الجنس ،ي
تداب� تعوض النساء عن
ذلك ،ينبغي أن تتضمن هذه السياسات والممارسات ي
بعض ما يواجهنه من مساوئ عملية (مثل السماح يزيارات أطول ،إذا كانت
يتع� عىل أ
ت
ال� ي ن
الرسة أن تقطعها
الزيارات متباعدة جداً بسبب طول الطريق ي
الجراءات إذا تم إيواء النساء عىل مقربة من
سفراً) .ويجوز إيقاف مثل هذه إ
بيوتهن ،حسبما ت
تش�ط القاعدة .4
يز
التمي� ضد المرأة (سيداو)
المادة  )2( 4من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
بالغة الوضوح ف ي� هذا الشأن:
أ
تداب� خاصة تستهدف حماية االمومة ،بما
يعت� اتخاذ الدول الطراف ي
ال ب
ف
التداب� الواردة � هذه االتفاقية ،إجرا ًء ي ز
تمي�يا.
ف ي� ذلك تلك
ي
ي

من ثم ،ت
يز
التمي� ضد المرأة اتخاذ
تش�ط اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
ال� تعزز الرفاهية البدنية والعقلية للنساء الحوامل أ
ي ت
والمهات
كافة
التداب� ي
أ
ف
ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن الصغار ي� السجن.
المرضعات والمهات
ي
وتتجل هذه المبادئ عينها ف ي� المبدأ  )2( 5من مجموعة المبادئ المتعلقة
ي
بحماية جميع أ
الشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو
يل:
السجن ،وينص عىل ما ي
ت
ي ت
ز
وال� ال
التمي�
تعت� من قبيل
ال ب
ُ
يِ
ال� تطبق بحكم القانون ي
التداب� ي
أ
تستهدف سوى حماية الحقوق والوضاع الخاصة للنساء ،وال سيما
الطفال أ
والمهات والمرضعات ،أو أ
الحوامل أ
ين
المسن� أو
والحداث ،أو
ض
يْ ن
ين
خاضع�
التداب� وتطبيقها
المعوق� .وتكون ض�ورة هذه
المر� أو
ي
دائمـاً للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

أ
ساس
المبدأ ال ي
كمل القاعدة  6من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ

قاعدة 1
يز
يز
من أجل تطبيق مبدأ عدم
المم�ة للسجينات ي ف�
التمي� الذي تجسده القاعدة  ٦من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،تؤخذ االحتياجات
ن
ن
تداب�
التداب� المتخذة لتلبية هذه االحتياجات من أجل تحقيق مساواة فعلية يب�
االعتبار عند تطبيق هذه القواعد .وال ينظر إىل
الجنس� عىل أنها ي
ي
ي
تنطوي عىل ي ز
تمي�.

 67التعليق عىل القواعد بانكوك ،القاعدة .1
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

بم�رات هذه القاعدة
D Dتقوم القاعدة  1عىل ت
االع�اف بأن السجينات عادة ما يحدث ي ز
تمي�
أ
ف
ت
ال� توضع ي� الحسبان
ضدهن ،ويرجع سببه إىل أن الغلبية الذكورية هي ي
وبالضافة إىل ذلك ،فإن النساء ،نظراً
عند تطوير السجون ووضع نظمها .إ
ف
كث�اً ما يتم إيواءهن ي� سجون بعيدة عن بيوتهن ،ما
لقلة أعدادهن ،ي
ً
ً
تأث�ا ضارا عىل
يعوق حفاظهن عىل صالتهن بأرسهن وأطفالهن ،ويؤثر ي
رفاهيتهن العقلية وآفاق إعادة إدماجهن االجتماعي .لذا يصعب ،من
يز
التمي� ،ما لم يتخذ مسؤولو السجن
الناحية العملية ،تطبيق مبدأ عدم
إجراءات إيجابية تكفل حصول السجينات عىل جميع الخدمات والحقوق
ت
اليجابية
الجراءات إ
ال� يتمتع بها يغ�هن من السجناء الذكور .وهذه إ
ي
تتطلب اتخاذ المبادرات ومراعاة االعتبارات الخاصة ،عند تطبيق القواعد
الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عىل السجينات.

التطبيق
D Dتقع عىل عاتق الدول وسلطات السجون مسؤولية استحداث سياسات
إلدارة السجون تراعي الفروقات النوعية الجنسية لضمان مراعاة
ف
الدارة ومعاملة السجناء ككل.
االحتياجات الخاصة بالنساء ي� روح إ
ف
ت
ال�
D Dوينبغي عند وضع السياسات المتبعة ي� إدارة السجون وممارساتها ي
تراعي الفروق النوعية الجنسية أن توضع ف ي� االعتبار االحتياجات الخاصة
الثنية
بمختلف مجموعات السجينات ومواطن ضعفهن ،عىل أساس إ
أو العرق أو الجنسية أو الميول الجنسية أو السن أو يغ�ها من فئات
أ
«القليات».
D Dحبذا لو شارك أصحاب المصلحة الر ي ن
ئيسي� جميعهم ،الذين ينبغي أن
يشاركوا ف ي� عالج وتأهيل السجينات ،ف ي� استحداث هذه السياسات ،ف ي�
ت
ال� تستجيب
إطار عملية تشاورية شاملة ،لوضع السياسات والمبادرات ي
الحتياجات المرأة عىل نحو شامل ،للتأكد من استدامتها ،وتحديد
وتخصيص ي ز
الم�انيةَ المطلوبةَ لتنفيذها ،من قبل أصحاب المصلحة
ين
المعني�.
ين
D Dإن أسلوب إدارة السجن الذي يراعي الفوارق ي ن
الجنس� يجب أن
ب�
يبدأ من وقت دخول المرأة السجن ،ويتواصل عىل مدار مدة سجنها،
ف
الفراج عنها ومتطلبات ما بعده .وتوجه
ويُستأنس به ي� وضع ترتيبات إ
قواعد بانكوك سلطات السجون إىل كيفية ترجمة أسلوب إدارة السجن
ين
الذي يراعي الفوارق ي ن
الجنس� عملياً ف ي� نظام السجن والرعاية الصحية
ب�
وما يجرى بالسجن من أنشطة وطائفة من مجاالت إدارة السجن أ
الخرى
ف ي� حالة السجينات.

ت
ين
ال� تراعي الفوارق ي ن
الجنس�
ب�
D Dقد يتضمن إدخال سياسات إدارة السجن ي
تداب� شت�يعية وعملية ،بنا ًء عىل البلد ذاته وقوانينه ولوائحه
اعتماد ي
وسياساته السارية.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bالوزارة المسؤولة عن نظام السجون
B Bوزارات الصحة والتعليم والعمل
B Bسلطات السجون

ال ش�اف عىل السجينات ورعايتهن
B Bموظفو السجون المسئولون عن إ
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
ف
ت
ال�
B Bدوائر الخدمات الصحية ذات الصلة ي� المجتمع ،بما فيها تلك ي
توفر الرعاية الصحية العقلية والعالج من إدمان المخدرات
أ
ت
ال� تعمل مع نساء القليات
B Bالمنظمات النسائية ،بما فيها المنظمات ي
العرقية ونساء الشعوب أ
الصلية والنساء المثليات جنسياً ومزدوجات
الجنس والمتحوالت جنسياً.
التفضيل
ي
ن
المد� ذات الصلة
 B Bيغ�ها من منظمات المجتمع
ي

الفصل الثالث:
الدخول والتسجيل والتوزيع
(من القاعدة  2إىل )4

3

3

3
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الفصل الثالث :الدخول والتسجيل والتوزيع

تقدم كل من القاعدة  7والقاعدة  ،35من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة
السجناء ،توجيهات بشأن تسجيل جميع السجناء ودخولهم السجن .فالقاعدة
 7تلزم سلطات السجن بضمان وجود سجل ن
قانو� دائم لكل مسجون .ت
تش�ط
ي
القاعدة  ،)1(35من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،أن «يزود كل
سج� ،لدى دخوله السجن ،بمعلومات مكتوبة حول أ
ين
النظمة المطبقة عىل
ف
فئته من السجناء ،وحول قواعد االنضباط ي� السجن ،والطرق المرخص بها
لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى ،وحول أية مسائل أخرى تكون ض�ورية
لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته عىل السواء ليتكيف مع حياة السجن»،؛
فيما تنص القاعدة  )2(35عىل آ
ين
السج� أمياً ،تقدم له هذه
ال ت ي�« :إذا كان
المعلومات بصورة شفوية».

تورد قواعد الدخول والتسجيل والتوزيع ف ي� قواعد بانكوك مزيداً من المتطلبات
ت
ال� تضع ف� االعتبار الضعف الخاص الذي ي ز
يم� السجينات واحتياجاتهن
ي
ي
الخاصة ف ي� وقت دخولهن السجن ،هذا فضال ً عن أنها تضيف عنرصاً شديد
أ
الهمية للعملية برمتها ،أال وهو ت
اع�افها بأن معظم النساء المحتجزات
لديهن أطفاال .وهؤالء أ
الطفال ربما كانوا برفقة أمهاتهم ف ي� السجن أو تُركوا
ت
ال� تقدم توجيهات
خارج السجن .وهذه القواعد من أوىل
ي
المعاي� الدولية ي
أ
ت
مهمة بشأن كيفية التعامل مع أطفال المهات المسجونات ،مع ز
االل�ام التام
أ
القليمية مثل الميثاق الفريقي
وغ�ها من الصكوك إ
باتفاقية حقوق الطفل ي
ت
ت
لحقوق ورفاهية الطفل .هذا فضال ً عن أن قواعد بانكوك تش�ط اش�اطاً
إيجابياً عىل سلطات السجون أن تبذل قصارى جهدها وتودع النساء عىل مقربة
من منازلهن ...وهو ش�ط لم تورده القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
رصيحاً ،وإنما ضمنياً ،لجميع السجناء.

الدخول
قاعدة 2
أ
ف
توف� تسهيالت
 .1يجب إيالء اهتمام كاف للإجراءات المتعلقة بدخول النساء والطفال السجن نظراً لضعفهم بوجه خاص ي� ذلك الوقت .ويجب ي
ت
اللوا� دخلن السجن حديثاً تمكنهن من االتصال بأقاربهن ،وإتاحة إمكانية الحصول عىل المشورة القانونية ،وتزويدهن بمعلومات
للسجينات
ي
أ
ت
ال� يستطعن فيها التماس المساعدة إذا ما احتجن إليها بلغة يفهمنها ،وإتاحة إمكانية
بشأن قواعد السجن ولوائحه ،والنظام المتبع فيه والماكن ي
بممثل قنصلياتهن.
االتصال ،ي ف� حالة النساء الأجنبيات،
ي
ت
اللوا� ي ن
يتول� مسؤولية رعاية أطفالهن ،قبل أو عند دخولهن السجن ،بوضع ترتيبات فيما يتعلق بأطفالهن ،بما ي ف� ذلك إمكانية تعليق
 .2يسمح للنساء
ي
أ
ف
ت
احتجازهن لف�ة معقولة ،مراعاة لمصلحة الطفل ي� المقام الول.

السجل
كمل القاعدة  7من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ

قاعدة 3
ت
اللوا� يدخلن السجن وبياناتهم الشخصية عند دخول السجن .وتتضمن السجالت عىل الأقل ودون مساس بحقوق الأم
 .1يسجل عدد أطفال النساء
ي
أسماء الأطفال وأعمارهم ومكان إقامتهم ووضعهم من ناحية الحضانة أو الوصاية ،إن لم يكونوا برفقة أمهاتهم.
 .2تظل جميع المعلومات المتعلقة بهوية الأطفال رسية ،وال تستخدم هذه المعلومات إال بما يخدم مصلحة الطفل.

بم�رات هذه القاعدة
الدخول
D Dكل مسجون ،بعد إلقاء القبض عليه ش
مبا�ة ،له الحق ف ي� أن يخطر ،أو أن
ين
يكون قد أخطر ،أفراداً من أرسته أو أشخاصاً
مناسب� آخرين يختارهم،
ن
سج� ،لدى دخوله
بسجنه (مجموعة المبادئ ،المبدأ  .)1( 16يزود كل ي
ت
ال� تحكم معاملة السجناء من
السجن ،بمعلومات مكتوبة حول اللوائح ي

وغ� ذلك ،عند
فئته ،وحول كيفية التماس المعلومات وتقديم الشكاوى ي
دخول السجن (القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قاعدة 35
ين
السج� أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة
( .))1إذا كان
شفوية (القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قاعدة .))2( 35
إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبياً ،ينبغي تعريفه بحقه ف ي�
ين
ين
القنصلي� وأن تقدم له الوسائل المالئمة ليتصل
بالممثل�
االتصال
ين
ين
القنصلي� بنفسه أو أن يطلب من السلطات المختصة أن تفعل
بالممثل�
ذلك عنه( .مجموعة المبادئ ،المبدأ .))2( 16
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

D Dيشعر جميع المحتجزين والسجناء بالضعف لدى دخولهم السجن ،ووفقاً
لممارسات إدارة السجن الجيدة ،ينبغي أن يتدرب الموظفون العاملون ف ي�
قطاع الدخول تدريباً خاصاً عىل الوفاء بمسؤولياتهم عن إنجاز إجراءات
الدخول بطريقة ش
النسان ورفاهيته أيضا .وهذا
م�وعة وتراعي كرامة إ
يستتبع معاملة السجناء الجدد ت
باح�ام ،وتعريفهم بما لهم من حقوق
وما يقع عليهم من مسؤوليات ،وإمدادهم بوسائل مناسبة لالتصال
بعائالتهم وبما يلزمهم من معلومات حول كيفية الوصول إىل مستشار
ن
قانو� ،إن أرادوا.
ي
D Dأظهرت التجربة ف ي� أنحاء العالم أن السجينات عىل وجه الخصوص يشعرن
ف ي� وقت دخولهن السجن بأنهن مستضعفات ،وينبغي معاملتهن بحساسية
ت
خاصة خالل هذه ت
اللوا� يدخلن السجن أمهات،
الف�ة .معظم النساء
ي
تأث�اً
وانفصالهن عن أطفالهن ،وكذلك عن بقية أرسهن ،من شأنه أن يؤثر ي
شديد السلبية عىل سالمتهن العقلية .إن احتجاز المرأة أو سجنها� ،ف
ي
كث� من البلدان ،يُلصق بها وصمة عار خاصة تزيد من محنتها .ي ن
تب� من
ي
أ
ف
البحاث ،حسبما جاء ي� التعليق عىل هذه القواعد ،أن معدالت االنتحار
ف
ف
وتش�
ي� السجون ترتفع ي� بداية االحتجاز/السجن عىل وجه الخصوص ،ي
الدالئل إىل أن هذا الخطر أشد ف ي� حالة النساء 68.وعىل سبيل المثال،
أشارت منظمة الصحة العالمية إىل أن« :نزيالت السجون ت
اللوا� يُحتجزن
ي
رهن المحاكمة يحاولن االنتحار ث
نظ�اتهن ف ي� المجتمع ومن
كث�اً من ي
أك� ي
ين
المحبوس� .ويبدو أن معدالت حاالت انتحار النساء
نظرائهن من الذكور
أ
التامة تفوق مثيالتها للرجال .ناهيك عن ارتفاع معدالت المراض العقلية
العقل عامل اختطار شديد لالنتحار
الخط�ة بينهن 69».ويشكل المرض
ي
ي
70
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
أ
ئ
الال� ي ن
يعان� جراء االنفصال عن أطفالهن،
D Dليست المهات فحسب هن ي
ت
ين
ال�
إنما أيضاً أطفال المحتجزين أو
المسجون� يعانون من العواقب ي
أ
أ
رسعان ما ت
ت�تب عىل انفصالهم عن والديهم ،السيما المهات الم ،وهي
أ
ف� غالب أ
الحيان الراعية الوحيدة للطفال.
ي
ت
ت
ال�
D Dتش�ط المادة  ،)1( 3من اتفاقية حقوق الطفل ،أن تستند القرارات ي
أ
تتعلق بالطفال إىل الحاجة إىل حماية مصلحتهم:

ال� تتعلق أ
ف
ت
بالطفال ،سواء قامت بها
ي� جميع إ
الجراءات ي
مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة ،أو المحاكم
الت�يعية ،يوىل االعتبار أ
الدارية أو الهيئات ش
الول
أو السلطات إ
لمصالح الطفل الفضىل.
يل:
وتنص المادة  )2( 3من اتفاقية حقوق الطفل عىل ما ي

تتعهد الدول أ
الطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية
ين
الالزمت� لرفاهه ،مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو
أ
ين
المسؤول� قانونا عنه ،وتتخذ ،تحقيقاً لهذا
يغ�هم من الفراد
ش
والدارية المالئمة.
الغرض ،جميع
التداب� الت�يعية إ
ي

D Dتحتاج أ
المهات إىل اتخاذ االستعدادات الالزمة لرعاية أطفالهن قبل
دخولهن السجن .وقد تشتمل هذه االستعدادات عىل ترتيب الرعاية
البديلة أ
للطفال الذين يبقون خارج السجن وأن شي�حن ألطفالهن ما
يحدث وسبب انفصالهن عنهم.

السجل
وغ�ها من
D Dإن القاعدة  ،7من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،ي
ف
العالن المتعلق بحماية جميع
الصكوك ،مثل ما جاء ي� المادة  10من إ
أ
الشخاص من االختفاء القرسي ،والمبدأ  12من مجموعة المبادئ ،تلزم
حدث يتضمن معلومات عن هوية
سلطات السجن باالحتفاظ بسجل ُم َّ
السجناء ،ويوم دخولهم السجن وساعته ،وأسباب سجنهم.
أ
المعالون يُقبلون برفقة آبائهم ،عادة أمهاتهم،
D Dأما اليوم ،فالطفال ُ
ف ي� السجن ،ف ي� بعض بلدان العالم .وال يتضمن أي صك من الصكوك
المذكورة أعاله أي توجيهات بشأن إجراءات دخول أطفال آ
ين
المسجون�
الباء
إىل السجن.
كب�ة ألنها تقدم توجيهاتها لسلطات السجون حول
D Dتسد القاعدة  3فجوة ي
كيفية التعامل مع أ
ف
الطفال الذين يرافقون أمهاتهم ي� السجن ،وكذلك
ت
ال� ي ن
يتع� اتخاذها لضمان محافظة المرأة عىل صلتها بأطفالها
الخطوات ي
خارج السجن ،مع أ
الخذ ف ي� االعتبار حكم المادة  )3( 9من اتفاقية حقوق
الطفل:

الوىل ،وفقاً لوزارة العدل أ
الوىل وأن  27%منها خالل الـ  3ساعات أ
 68أشار التعليق عىل هذه القاعدة إىل أن «ما نسبته  50%من حاالت االنتحار ف� السجن يحدث ف� الـ  24ساعة أ
المريكية،
ي
ي
ف
المعهد القومي للإصالح (ليندس م .هايز ،مدير ش
الم�وع ،المركز القومي للمؤسسات والبدائل ،الواليات المتحدة .وزارة العدل االمريكية ،المعهد القومي للإصالح ،االنتحار ي� السجون:
ي
ال� تشهدها المملكة المتحدة وقعت خالل أ
()1995؛ وجاء ف� بحث شن�ته الكلية الملكية أ
النفسي� (بالمملكة المتحدة) أن  17٪من حاالت االنتحار ت
ين
السبوع
طباء
لل
نظرة عامة ودليل للوقاية
ي
ي
أ
الول من السجن ،وأن  28.5٪منها ف� غضون شهر ،و  51.2٪ف� غضون ثالثة أشهر ،و  76.8٪خالل عام واحد ( ُدول ،إ .االنتحار بسجون ت
النفس،
للطب
يطانية
ال�
المجلة
وويلز،
ا
إنجل�
ب
ي
ي
ي
تشهدها المرحلة أ
أ
الوىل من السجن (جمعية جون هاورد ف� أل�تا ،االنتحار ي �ف
ف
ين
النفسي� ()1990؛ وأظهرت أبحاث أخرى أجريت ي� كندا أن أعىل معدالت االنتحار
الكلية الملكية للطباء
ي ب
ي
السجون والمعتقالت ()1990؛ ووفقاً أ
ئ
الجنا� ،إحدى المنظمات يغ� الحكومية بالمملكة المتحدة ،فإن  50٪من الذين يقضون نحبهم بأيديهم يفعلون
للإصالح
هاورد
ابطة
ر
تها
ر
أج
بحاث
ل
ي
أ
أ
ت
ال� أُ ِعدت ف ي� عدد من سجون المملكة المتحدة قد ساعدت عىل تخفيف وطأة االنتقال من الخارج إىل حياة السجن.
هذا خالل الشهر الول من سجنهم .ي
ويش�ون إىل أن مراكز الليلة الوىل ي
أ
ف
ئ
ض
يق� بها جميع السجناء الجدد الـ  48ساعة الوىل لهم ي� السجن».
الجنا� فيما أجرته من أبحاث إىل إمكانية منع االنتحار بتخصيص جناح أو وحدة
وقد توصلت رابطة هاورد للإصالح
ي
ي
(انظر قواعد بانكوك ،التعليق عىل القاعدة .))1( 2
 69منظمة الصحة العالمية ،الرابطة الدولية لمنع االنتحار ،إدارة الصحة النفسية وتعاطي المخدرات ،منظمة الصحة العالمية ،منع االنتحار ف ي� السجون والمعتقالت ،2007 ،ص7 .
www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf
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تح�م الدول أ
ت
الطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو
ف
عن أحدهما ي� االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية
واتصاالت ش
مبا�ة بكال والديه ،إال إذا تعارض ذلك مع مصالح
الطفل الفضىل.
D Dتسجيل أ
الطفال الذين يدخلون السجون برفقة آبائهم ال ينطوي بأي حال
أ
ت
ال� تحظر
من الحوال عىل جواز معاملتهم كسجناء( .انظر القاعدة  49ي
حظراً رصيحاً معاملة هؤالء أ
الطفال كسجناء).
D Dالغرض من هذا التسجيل هو التأكد من وجود جميع نزالء السجن ،سواء
أكانوا سجناء أم ال ،عىل سبيل كونه [أي التسجيل] ضمانة مهمة لعدم
اختفائهم ،ومراعاة احتياجات هؤالء أ
الطفال ف ي� سياسات السجن وبرامجه.
توف� التغذية الكافية والرعاية
وال�امج عىل ي
وتشتمل هذه السياسات ب
أ
وغ�ها من احتياجات الطفال
الصحية والدعم
النفس واالجتماعي ي
ي
النمائية ،حسبما نصت القاعدة .51
D Dالغرض من تسجيل معلومات عن أ
الطفال خارج السجن وبيانات االتصال
بهم هو ي ن
تمك� سلطات السجن من االتصال بهم ،عند ال�ض ورة ،وأيضاً
ف
لمساعدة النساء ي� المحافظة عىل صلتهن بأطفالهن الذين هم خارج
السجن بانتظام.
ف
النسان بشأن حقوق الطفل
 D Dي� هذا السياق ،يشدد قرار مجلس حقوق إ
الذي تم اعتماده ف� مارس  2012عىل الحاجة إىل ضمان إبقاء أ
الطفال
ي
أ
ن
القانوني� ،عىل اطالع بمكان سجن الم أو
خارج السجن أو أوصيائهم
ي
أ
الب ،وأهاب بالدول:
أن تطلع أ
ين
القانوني� بصفة دائمة عىل مكان سجن
الطفال أو أوصيائهم
الوالدين أو مقدمي الرعاية أ
البوية أو أن تعلمهم مسبقاً بأي نقل
وتطلعهم عىل تقدم طلبات العفو ،والتقارير المقدمة إىل هيئات مثل
71
لجان الرأفة ،وأسباب توصيات هذه الهيئات بتأييد الطلبات أو رفضها.
D Dإن جمع المعلومات عن أطفال أ
المهات المسجونات ،سواء كانوا برفقة
أمهاتهم أو ال ،أمر بالغ أ
الهمية أيضاً من حيث أنه يعزز معرفة أحوال
أ
ين
المهات المسجونات عموماً
وتحس� استجابة العدالة الجنائية للمجرمات
وتعزيز مالءمتها وفعاليتها ،مع مراعاة المصلحة الفضىل ألطفالهم.
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التطبيق
الدخول
ت
اللوا�
D Dينبغي استحداث سياسات تكفل منح المحتجزات أو السجينات
ي
تقع عىل كاهلهن مسؤوليات الرعاية فرصة لوضع ت
ال�تيبات الالزمة لرعاية
أطفالهن قبل دخولهن السجن ،ليحصل الطفل  /أ
الطفال عىل ما يلزم من
حماية ورعاية ال ن
غ� عنها لضمان الرفاه.
أ
ض� ف ي� وضع شت�يعات تمنحها تعليقاً
ولك تقوم الم بهذه المهمة ،ال ي
 DDي
ت
للحكم الصادر عليها لف�ة مناسبة.
سلطات السجن المرأ َة المعنيةَ إجاز ًة لزيارة بيتها ف ي� أقرب وقت
D Dأو قد تمنح
ُ
ممكن بعد دخولها السجن.
D Dينبغي أن تحصل المرأة عىل معلومات حول ترتيبات الرعاية البديلة أيضاً،
كبيت أ
للطفال أو أي مرفق من مرافق الرعاية االجتماعية مثالً ،وما قد
تي�تب عىل تلك الرعاية من عواقب بعيدة المدى ،بما فيها كيفية حفاظها
عىل صلتها بأطفالها ،وترتيبات زيارة أ
الطفال ،مع مراعاة المادة  )3( 9من
اتفاقية حقوق الطفل المذكورة أعاله.
D Dينبغي تغليب مصالح الطفل  /أ
الطفال الفضىل ف ي� هذه الحاالت جميعا.
ومن ثم إذا أساءت أ
الم معاملة طفلها ،عىل سبيل المثال ،واع ُت ب� الطفل
ف� خطر مستمر ،يجوز تقييد وصول أ
الم إىل الطفل أو حظره ،تمشياً مع
ي
المادة  )1( 9من اتفاقية حقوق الطفل.
الممارسات الفضىل
يُتاح للسجناء المحكوم عليهم ف� هولندا بعض الوقت ي ن
ب� الحكم عليهم
ي
بالسجن وبدء سجنهم ليقوموا خالله بوضع ترتيبات رعاية الطفل البديلة
72
لمن كان من أطفالهم خارج السجن.
D Dينبغي عىل سلطات السجن أن تُ ِع َّد منطقة استقبال خاصة للنساء ت
اللوا�
ي
يدخلن السجن ،وتوفر لهن فيها وسائل مناسبة إلبالغ أرسهن باحتجازهن
ومكان االحتجاز.
D Dينبغي أن يتدرب موظفو السجون تدريباً خاصاً عىل التعامل بمهنية
ت
اللوا� يدخلن السجن حديثاً ،وكذلك مع أطفالهن
وحساسية مع النساء
ي
عند االقتضاء.
D Dينبغي عىل موظفي السجون أن يوفروا للنساء المستجدات معلومات خطية
وال�اماتهن ،وإجراءات ممارسة حقوقهن والوفاء ت ز
عن حقوقهن ت ز
بال�اماتهن،

النسان ،الدورة التاسعة ش
ع�ة ،قرار بشأن حقوق الطفل 23 ،مارس  37/A/HRC/RES/19 ،2012فقرة ( 69ه).
 71مجلس حقوق إ
أ
 72روبرتسون ،أُو؛ أطفال سجنوا صدفة ،مكتب كويكر لدى المم المتحدة ،أبريل  ،2008ص .9

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

30

ولمن يلجأن للحصول عىل مزيد من المعلومات ،بلغة يفهمنها .ينبغي أن
تفس هذه المعلومات لهن شفوياً أيضاً ،ف� حالة النساء أ
الميات والنساء
ي
ُ َّ
أ
المتعلمات ،للتأكد من فهمهن القواعد ومنحهن فرصة لطرح السئلة.

وخدماتها تلبية الحتياجات أ
الطفال المر ي ن
افق� ألمهاتهم ف ي� السجون،
وذلك بحسب العمر ونوع الجنس واحتياجات الرعاية الصحية والمتطلبات
الغذائية الخاصة.

توف� معلومات عن كيفية وصولهن إىل
D Dينبغي عىل موظفي السجون أيضاً ي
محام� ،وحصولهن عىل مساعدة قانونية ،إذا لزم أ
المر ،ومساعدتهن �ف
ين
ي
ين
المحام� أو يغ�هم من مقدمي المساعدات القانونية ،إذا
التواصل مع
أ
احتاجت المرأة لي مساعدة من هذا القبيل.

D Dينبغي تسجيل البيانات عن أطفال السجينة الذين يوجدون خارج السجن،
بإذن أمهاتهم ،بما ف ي� ذلك عناوينهم والوضع الخاص بحضانتهم
والوصاية عليهم.

D Dإن مبادئ أ
المم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل المعونة
ف
ت
ال� اعتمدتها الجمعية العامة ف ي�
القانونية ي� نظم العدالة الجنائية  -ي
وأقرت
ديسم�  ،2012واس ُتمدت من
دورتها  67بتاريخ 20
ي
ب
المعاي� الدولية َّ
بالممارسات الفضىل  -تهدف إىل تقديم توجيهات للدول بشأن المبادئ
أ
ت
ال� ينبغي أن يستند إليها أي نظام من نظم المعونة القانونية
الساسية ي
ف ي� مجال العدالة الجنائية واستعراض العنارص المحددة المطلوبة إلنشاء
نظام قومي للمعونة القانونية يتسم بالفعالية واالستدامة .ويستفيض
ف
ت
ال� تتعلق بتفعيل حق المرأة ف ي� الحصول
المبدأ التوجيهي  9ي� التوصيات ي
73
عىل المعونة القانونية.
يق� بها السجناء الجدد الـ  48ساعة أ
ف
ض
الوىل،
D Dويمكن النظر ي� ي
توف� مرافق ي
أو ث
أك� ،من سجنهم لمساعدتهم ف ي� استيعاب حياة السجن.

السجل
D Dينبغي عىل سلطات السجن التأكد من أن إجراءات تسجيل السجناء تشمل
تسجيل أ
الطفال المر ي ن
افق� ألمهاتهم ف ي� السجن ،بأسمائهم وأعمارهم
عىل أ
القل .وينبغي أن تُستخدم هذه المعلومات ،جنباً إىل جنب نتائج
الط� المطلوب بموجب المادة  ،9ف ي� تطوير سياسات السجون
الفحص ب ي

D Dمن المهم توضيح الغرض من جمع هذه البيانات للمرأة .مع أنه ينبغي
تشجيع النساء عىل تقديم معلومات عن أبنائهن خارج السجن ،فقد تكون
لديهن أسباب تمنعهن عن الكشف عن أي معلومات من هذا القبيل؛
ج�ن عىل هذا.
وينبغي أال يُ ب
D Dوبالمثل ،من المهم الحفاظ عىل رسية أي معلومات عن أطفال أ
المهات
المسجونات ،أي أال تطلع عليها أي مؤسسة أو شخص ،إال بموافقة أ
الم.
وينبغي أال تُستخدم مطلقاً بطريقة قد ال تخدم مصلحة الطفل الفضىل،
تمشياً مع المادة  16من اتفاقية حقوق الطفل ي ت
يل:
ال� تنص عىل ما ي
	.1ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو يغ� ن
قانو� للطفل ف ي� حياته
ي
ن
قانو� شب�فه أو
الخاصة أو أرسته أو مراسالته ،وال أي مساس يغ�
ي
سمعته.
 .2للطفل حق ف ي� أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

الجهات الفاعلة الرئيسية
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bإدارة السجون
B Bموظفو السجون المسؤولون عن إجراءات الدخول والتسجيل.

التوزيع
قاعدة 4
تودع السجينات ،حيثما كان ذلك ممكنا ،ي ف� سجون قريبة من ديارهن أو من مراكز التأهيل االجتماعي ،أخذاً ي ف� االعتبار ما يقع عىل عاتقهن من مسؤوليات
رعاية أطفالهن وخياراتهن الشخصية وما يتوفر من برامج وخدمات مالئمة لهن.

بم�رات هذه القاعدة

ت
ال� تساعد ف ي� إعادة إدماج السجناء اجتماعياً ،وفقاً
D Dمن العوامل الرئيسية ي
لما أجري من بحوث ف ي� أنحاء العالم ،حفاظهن عىل صالتهن بأرسهن.
وأفضل سبل الحفاظ عىل هذه الصالت عدم إيداع السجناء بعيداً عن
ين
السج� ،إذا طلب
ديارهم .ويُ ب�ز المبدأ  ،20من مجموعة المبادئ ،توزيع

وكان طلبه ممكناً ،عىل مقربة من داره .أما القاعدة  79والقاعدة  80من
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء فإنهما تشددان عىل مساعدة
ين
السج� ف ي� الحفاظ عىل عالقته بأرسته وتحسينها وإقامة عالقات مع
أ
ن
ت
ال� توجد خارج السجن وتُع� بتعزيز المصلحة الفضىل لرسته
الهيئات ي
74
وتيس� إعادة تأهيله االجتماعي.
ي

 73الجمعية العامة أ
ين
ديسم�  .2012انظر:
والست� ،مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل المساعدة القانونية ي ف� نظم العدالة الجنائية20 ،
للمم المتحدة ،الدورة السابعة
ب
 www.penalreform.org/priorities/global-advocacy/international-advocacy/legal-aid-principles-guidelines/لمزيد من المعلومات.
 74حسبما جاء ف ي� التعليق عىل القاعدة  4من قواعد بانكوك.
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D Dومع هذا ،غالباً ما تودع النساء بعيداً عن ديارهن لقلة عدد سجون النساء
ف
يز
كث� من
ف ي� معظم البلدان .وهذا مثال عىل
التمي� ضد السجينات ي� ي
أ
الحيان ألسباب عملية .وفيما تقر هذه القاعدة بما تواجهه المرأة من
مساوئ ،فإنها تضع عىل عاتق سلطات السجن مسؤولية بذل جهود خاصة
إليواء النساء عىل مقربة من أماكن إقامتهن أو من المكان الذي ب ن
يرغ�
75
الفراج عنهن منه ف ي� نهاية المطاف.
إ
رغبات هؤالء النساء ،ألن تاريخهن ف ي� التعرض
التوزيع
D Dيجب أن يراعي
ُ
ِ
وغ�ه من صور العنف يتسم بالتشابه .قد ال ترغب بعض
للعنف
العائل ي
ي
ف
النساء ي� إيداعهن عىل مقربة من ديارهن ،ويفضلن البعد عن الزوج أو
ش
ال�يك أو الشخص الذي ارتكب العنف ف ي� حقهن قبل سجنهن.

التطبيق
D Dينبغي عىل سلطات السجن أن تكفل إيالء المزيد من االهتمام لتوزيع
النساء ،بحيث يمكن إيداعهن عىل أقرب مسافة ممكنة من ديارهن.

 75المرجع نفسه.

31

ف
أك� من
D Dينبغي عىل الحكومات والوزارات المعنية النظر ي� إنشاء عدد ب
الصغ�ة عىل مقربة من ديار أغلب السجينات إليوائهن
السكانية
الوحدات إ
ي
بها.
D Dوإذا كانت الموارد ال تسمح ،يمكن النظر ف ي� زيادة عدد الفروع النسائية
ين
العامل� والمرافق
الملحقة بسجون الرجال ،وتزويدها بما يلزمها من
والخدمات ،مع مراعاة االحتياجات الخاصة بالسجينات ،حسبما جاء �ف
ي
قواعد بانكوك ،يك تصلح إليواء النساء عىل مقربة من ديارهن.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bالوزارة المسؤولة عن السجون
B Bسلطات السجون
الط� عند
يرجى الرجوع أيضاً إىل القواعد من  6إىل  9بشأن الفحص ب ي
دخول السجن.

الفصل الرابع:
النظافة والرعاية الصحية
(من القاعدة  5إىل )18

4
4

4
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الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

ت
ال� اع ُتمدت ف ي� عام ،1957
تغطي القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،ي
خدمات الرعاية الصحية ف ي� السجون ،تحت عنوان «الخدمات الطبية» ،وهي
مذكورة ف ي� القواعد  22إىل  .26وتتطلب هذه القواعد تنظيم خدمات الرعاية
الصحية المقدمة ف ي� السجون وفقاً لخدمات الرعاية الصحية العامة المقدمة ف ي�
المجتمع؛ وتوف� خدمات طبيب واحد عىل أ
النفس ف ي�
القل لديه إلمام بالطب
ي
ي
كل سجن؛ ونقل السجناء الذين يحتاجون إىل معالجة متخصصة إىل مؤسسات
يز
وتجه� مرافق مستشفيات السجون بكل ما
متخصصة أو مستشفيات مدنية؛
ين
ين
مدرب� تدريباً مناسبا .وتتطلب
وعامل�
يلزمها من أجهزة تقنية وإمدادات طبية
ف
توف� طبيب أسنان مؤهل يقدم خدماته ي� جميع السجون أيضا.
ي
ت
ال� تُجرى عند الدخول ،وتتناول
أما القاعدة  24فإنها تغطي الفحوص الطبية ي
المادة  25ما يقع عىل عاتق الطبيب من مسؤوليات تتجاوز مجرد تقديم الرعاية
والعالج للسجناء فرادى ،إىل مسؤوليته عن تفقد أحوال السجن وخدماته ومدى
تأث�ها عىل صحة السجناء.
ي
وتقترص القواعد المتعلقة باحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالنساء عىل
الحمل ورعاية ما قبل الوالدة وما بعدها وكيفية التعامل مع والدة الطفل
وإنشاء حضانات ف� السجون أ
للطفال الذين يرافقون أمهاتهم( .قاعدة .)23
ي
ت
ال�
منذ اعتماد
ي
معاي� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ومبادئها ي
ف
بتوف� الرعاية الصحية العامة ي� السجون ،ال سيما ما يتعلق منها
تتعلق
ي

ين
بالوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
المصاب� به
واليدز ومعالجة
الب�ية إ
ف
كث� من شبكات السجون إبان
ورعايتهم بعد أن بلغا مستويات وبائية ي� ي
اللمام باحتياجات السجينات المعتادة من
العقود الثالثة الماضية ،ازداد إ
الف�ة .فجاءت قواعد بانكوك ،ال�ت
الرعاية الخاصة زيادة ملحوظة خالل هذه ت
ي
تأخذ ي ن
كب�ة بفضل تغطيتها
بع� االعتبار كل هذه التطورات ،لتسد فجوة ي
الشاملة ألهم احتياجات السجينات ،وأطفالهن الذين يرافقونهن ،من النظافة
والرعاية الصحية.
كما تقر قواعد بانكوك بأن السجون ،رغم جودة إدارتها ،فإنها لم تصمم
والمهات المرضعات أ
تصميماً يتيح لها تلبية احتياجات الحوامل أ
والطفال
الصغار ،ومن ثم فإنها توص بعدم سجن الحوامل أ
والمهات ت
اللوا� يرافقهن
ي
ي
أطفالهن إال لل�ض ورة القصوى (انظر القاعدة  ،)64عىل نحو ما تقدم ف ي�
الفصل أ
الول.
وتتناول القاعدتان  15و  16من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
تش� رصاحة إىل متطلبات النظافة الخاصة
النظافة الشخصية ،لكنها ال ي
بالسجينات .وقد أدرجت مسؤوليات سلطات السجن حيال النظافة الشخصية
ف
ئيس ف ي� تعزيز
للسجينات ي� هذا الفصل ،نظراً لدور النظافة الشخصية الر ي
الصحة والوقاية من أ
المراض.

النظافة الشخصية
كمل القاعدة  15و  16من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ

قاعدة 5
يجب أن توفر للسجينات ف� أماكن إيوائهن المرافق والمواد ض
ال�ورية لتلبية احتياجاتهن الخاصة من حيث النظافة الشخصية ،بما ي ف� ذلك الحفاضات
ي
الصحية مجاناً والمداد بالمياه بصورة منتظمة لأغراض العناية الشخصية لل أ
ت
اللوا� يقمن بأعمال الطهي والحوامل أو
النساء
سيما
وال
والنساء،
طفال
إ
ي
ت
اللوا� يجيئهن الحيض.
المرضعات أو
ي

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن قدرة السجناء عىل المحافظة عىل نظافتهم الشخصية تحدد إىل حد
النسانية ،فضال ً
بعيد قدرتهم عىل الحفاظ عىل شعورهم بكرامتهم إ
عن أنها ش�ط ّأو يل من ش�وط تعزيز الصحة والوقاية من المرض .لذا،
ين
فالسج� ،فضال ً عن حاجته إىل الماء ،يحتاج إىل صابون وفرشاة أسنان،
ن
ومعجون أسنان ،ومنشفة ،كحد أد� ،عىل نحو ما تتطلبه القاعدة  15من
وتش� القاعدة  16إىل �ض ورة
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء .ي
إمداد السجناء بمرافق للعناية بالشعر ،والحالقة ،بالنسبة للرجال .ومع
تش� من قريب
ذلك ،فإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ال ي

أو بعيد إىل متطلبات النظافة الشخصية الخاصة بالمرأة .إن المرأة لديها
احتياجات معينة من النظافة الشخصية ،وينبغي تلبيتها هي أ
الخرى ،يك
النسانية وحماية صحتها .وحسبما جاء ف ي�
تتمكن المرأة من صون كرامتها إ
أ
التعليق عىل هذه القاعدة ،فإن اللجنة الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة
الخفاق
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ( )CPTترى أن إ
ف� توف� االحتياجات أ
الساسية ،من قبيل الفوط الصحية ،ق
ير� إىل حد
ي
ي
76
المعاملة المهينة.

 76معاي� اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ( ،)CPTطبعة  ،2006نبذة من التقرير العام ش
العا� ،CPT/INF (2000) 13 ،فقرة .31
ي

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

34

التطبيق
D Dينبغي عىل سلطات السجون أن تتأكد من أن السجينات يحصلن بانتظام
عىل ماء ساخن لالعتناء بأنفسهن وبأطفالهن المر ي ن
افق� لهن .وهذا المطلب
يتسم بأهمية خاصة ف� حالة النساء ت
اللوا� يشاركن ف ي� الطهي ،والحوامل،
ي
ي
والمرضعات رضاعة طبيعية ،والحائضات ،ومن يمررن بانقطاع الطمث،
ِ
إن أمكن.
ف
ت
بتوف� إمدادات
ال� قد ال تسمح مواردها ي
D Dأما ي� البلدان المنخفضة الدخل ي
منتظمة من الماء الساخن ،فينبغي تعزيز سبل حصول النساء عىل الماء
لتلبية متطلبات نظافتهن الشخصية.

تيس� سبل حصول النساء عىل مواد النظافة الشخصية ،بما فيها
D Dينبغي ي
أ
أ
الصابون وفرش السنان ومعجون السنان والمناشف والفوط الصحية
أو الضمادات مجاناً .ويمكن إمداد جميع السجينات الحائضات بالفوط
الصحية ،عىل سبيل المثال ،كل شهر مع مواد النظافة أ
الخرى .أما الفوط
توف�ها
إ
الضافية ،عند الحاجة إليها ،فيمكن توزيعها بواسطة العامالت أو ي
من خالل آالت رصف.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bسلطات السجون
B Bموظفو السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون

الط� عند الدخول
 4.1الفحص ب ي
 .6خدمات الرعاية الصحية
كمل القواعد من القاعدة  22إىل القاعدة  26من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
الط� عند الدخول
(أ) الفحص ب ي
كمل القاعدة  24من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 6

أ
يل:
للتعرف عىل حالة السجينات الصحية يجرى فحص شامل لتحديد االحتياجات من الرعاية الصحية الولية وللوقوف عىل ما ي
(أ)

(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

قاعدة 7

أ
ت
الجنس أو الأمراض المنقولة بالدم ،ويجوز أيضا أن يتاح للسجينات إجراء الفحص الخاص
ال� تنتقل عن طريق االتصال
إ
ي
الصابة بالمراض ي
ت
ش
توف� االستشارات الطبية الالزمة قبل إجراء هذا الفحص
ي
ال� ينطوي عليها ذلك ،مع ي
بف�وس نقص المناعة الب�ية ،بناء عىل عوامل الخطورة ي
وبعده؛
ف
القدام عىل االنتحار وإيذاء النفس؛
االحتياجات من الرعاية الصحية العقلية ،بما ي� ذلك االضطرابات النفسية الالحقة للصدمة ومخاطر إ
أ
آ
ف
ف
ت
خ�ة والوالدات وأي مسائل تتعلق
سجل الصحة إ
ال� حصلت ي� الونة ال ي
النجابية للسجينة ،بما ي� ذلك حاالت الحمل لدى دخول السجن أو ي
النجابية؛
بالصحة إ
وجود حالة إدمان مخدرات؛
ت
ن
االنتهاك
عان� منها قبل دخولهن السجن.
الجنس ي
ال� ربما تكون السجينات قد ي
ي
وغ�ه من أشكال العنف ي

ت
 .1إذا أسفر التشخيص عن وجود انتهاك
ال� تعرضت لها السجينة قبل االحتجاز أو خالله ،تبلغ السجينة بحقها ي ف�
ي
جنس أو يغ�ه من أشكال العنف ي
ف
بالجراءات والخطوات المتبعة ي� هذا الشأن .فإذا وافقت السجينة
التماس اللجوء إىل السلطات القضائية .وتحاط السجينة علماً بصورة وافية إ
ف
ي ن
ي ن
المعني� بذلك وإحالة القضية فورا إىل السلطة المختصة للتحقيق فيها .وتساعد
الموظف�
الجراءات القانونية ،وجب إخطار
الس� ي� إ
عىل ي
ف
سلطات السجن هؤالء النساء ي� الحصول عىل المساعدة القانونية.
ف
الجراءات القانونية أم أعرضت عنها ،تسعى سلطات السجن إىل ضمان حصولها بصورة ش
النفس
مبا�ة عىل الدعم
الس� ي� إ
 .2سواء اختارت المرأة ي
ي
المتخصص أو االستشارات النفسية المتخصصة.
ف
ت
الجراءات القانونية.
تداب� محددة لتفادي أي شكل من أشكال االنتقام ضد المحتجزات
اللوا� يقدمن بالغات من هذا القبيل أو يرسن ي� إ
 .3تتخذ ي
ي

قاعدة 8

أ
ف
ف
ف
ت ف
الدالء
يح�م ي� جميع الوقات حق السجينات ي� المحافظة عىل رسية المعلومات الطبية الخاصة بهن ،بما ي� ذلك عىل وجه التحديد الحق ي� عدم إ
بمعلومات تتعلق بصحتهن النجابية ف
و� عدم الخضوع لفحص يتعلق بذلك.
إ
ي

قاعدة 9

إذا كان برفقة السجينة طفل ،يخضع هذا الطفل أيضاً للفحص الصحي ويفضل أن يقوم به طبيب أطفال لتحديد طرق العالج والعناية الطبية
المحل.
المطلوبة .وتوفر رعاية صحية مناسبة تعادل عىل الأقل الرعاية الصحية المتوفرة ي ف� المجتمع
ي

الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

بم�رات القواعد من  6إىل 9
الفحوص الطبية :احتياجات الرعاية الصحية العامة  /الأولية
(القاعدة )6
D Dإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وكذلك مجموعة المبادئ
ال� تتعلق بحماية جميع أ
ت
الشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من
ي
ط� لجميع السجناء فور
أشكال االحتجاز أو السجن تتطلب إجراء فحص ب ي
دخولهم السجن .وحسبما أكد التعليق عىل القاعدة أعاله ،فمن المهم
ط� وفحص صحي عند
للغاية أن يخضع جميع السجناء فرادى لفحص ب ي
ن
تلق
يل( :أ) التأكد من بدء
ي
دخولهم السجن .وتكمن أهميته فيما ي
السج� ِ
ف
العالج المناسب ألي ظروف صحية تطرأ عليه فورا ،أو استمراره ي� تلقي
هذا العالج المناسب ،أخذاً ف ي� االعتبار مبدأ استمرارية الرعاية؛ (ب) تحديد
عالمات سوء المعاملة ف ي� االحتجاز السابق واتخاذ ما يلزم من إجراءات
77
حيالها.
تفس�اً عاماً ن
بمع� يوم دخول
فسان ي
D Dكلمة «فوراً» أو «بأرسع ما يمكن» تُ َّ َ
السجن .وقد رصحت اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ( )CPTبأنه ينبغي إجراء الفحص
الط� ف� يوم الدخول ،السيما بقدر ما يتعلق أ
المر بمؤسسات الحبس
بي ي
78
االحتياطي ،فيما عدا الظروف االستثنائية.
D Dالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ال تذكر تحديداً �ض ورة
تقييم احتياجات السجينات من الرعاية الصحية الخاصة بهن .فالفحص
كث� من النساء ف ي� البلدان المنخفضة الدخل
الط� الذي يُجرى عىل ي
بي
عند دخولهن السجن يشكل أول فحص ط� يجرينه .وحسبما جاء �ف
ي
بي
ينتم� عادة إىل خلفيات ن
ت
اللوا� ي ن
تعا� الحرمان
التعليق فإن «السجينات
ي
ي
ف
وكث� من النساء ي� البلدان منخفضة الدخل،
االقتصادي واالجتماعي ،ي
ت
ين
ال� قد ال يُعالَجن منها
يعان� من مجموعة متنوعة من الظروف الصحية ي
ف
ف
كث� من البلدان ،بسبب نوعهن
ي� مجتمعاتهن المحلية .وتواجه النساء ي� ي
ت
يز
ال� تحول دون حصولهن عىل
االجتماعي ،مزيداً من
التمي� والعراقيل ي
ف
المحل .ومن ثم
ما يكفيهن من خدمات الرعاية الصحية ي� المجتمع
ي
أ
أك�
ولية ب
فإن السجينات ي
كث�اً ما تكون احتياجاتهن من الرعاية الصحية ال ّ
79
بالضافة إىل ذلك ،فإن النساء لديهن احتياجات
بالمقارنة مع الرجال ».إ
ف
من الرعاية الصحية تخصهن ،وقد يكون من بينها ،ي� حالة السجينات،
والنجابية تنجم عن خلفياتهن
مشكالت تتعلق بصحتهن الجنسية إ
عرضهن لخطر أشد .لذا فمن المهم خصوصاً تشخيص أي
المعتادة ،وتُ ِّ

77
78
79
80
81
82
83
84
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حاالت صحية حالية من بداية سجنهن وإمدادهن بالعالج لمنع تفاقم
مشكالتهن الصحية خالل تف�ة السجن.
تش� إىل أن النساء ت
اللوا�
كث� من بلدان العالم ي
D Dكما أن هناك بيانات لدى ي
ي
يدخلن السجن ث
العاقة العقلية ،وأن
أك� عرضة من الرجال للمعاناة من إ
الكث�ات منهن قد
كب�ة منهن يدمن المخدرات أو الكحول ،وأن ي
نسبة ي
ف
الجنس والجسدي ي� حياتهن قبل دخول السجن
واليذاء
تعرضن للعنف إ
ي
(أو ي ن
ح� كن رهن االحتجاز فعال) ،ما يستتبع احتياجات خاصة من الرعاية
80
الصحية العقلية والبدنية.

الأمراض المعدية المنقولة جنسياً والأمراض المنقولة بالدم
(قاعدة ( 6أ))
وف�وس
كب� من النساء بأمراض معدية تنتقل جنسياً ( )STIsي
D Dيُصاب عدد ي
ش
نقص المناعة الب�ية وااللتهاب الكبدي حينما يدخلن السجن ،وهذا يرجع
ت
ال� قد يكون من بينها تعاطي المخدرات
إىل خلفيات السجينات المعتادة ،ي
الجنس والعنف والعمل بالجنس والممارسات الجنسية
بالحقن واالعتداء
ي
غ� آ
المنة .ويُضاف إىل هذا أن النساء ،من الناحية البدنية ،أضعف أمام
ي
الب�ية .وقد أظهرت الدراسات أن النساء ث
يف�وس نقص المناعة ش
أك� من
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية عن طريق الجنس
الرجال عرضة للإصابة ي
أ
ت� عىل أ
بمر ي ن
القل .وإن الوجود المسبق لمراض معدية تنتقل باالتصال
81
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية.
الجنس يمكنه أن يزيد خطر إ
الصابة ي
ي
ومن ثم ،فإن نسبة نساء السجون المصابات أ
بالمراض المعدية ال�ت
ي
82
الجنس شديدة االرتفاع نسبيا.
تنتقل باالتصال
ي
الهمية أن تشخص هذه أ
D Dإنه ألمر بالغ أ
المراض ف ي� أرسع ما يمكن عند
ُ
ت
اللوا� ُش ِّخصت
لتوف� الرعاية الصحية الالزمة للنساء
دخول السجن
ي
ي
أ
أ
إصابتهن بأي من هذه المراض وكذلك لمنع انتشار المراض المعدية.

الرعاية الصحية العقلية (القاعدة ( 6ب))
ت
ال�
انتشار حاالت العنف
D Dلقد وثقت بلدان عديدة ف ي� أنحاء العالم
َ
ي
العائل ي
تقع ضد المرأة واالعتداء الجنس عليها قبل سجنها .النساء ت
اللوا� يدخلن
ي
ي
السجن ث
أك� عرضة من الرجال الحتياجات الرعاية الصحية العقلية ،وهذا
83
عائل واعتداءات جسدية وجنسية.
يرجع غالباً إىل ما يتعرضن له من عنف ي
تعا� بعض النساء ،ت
ن
اللوا� تعرضن لعنف شديد جدا ،من اضطرابات
ي
وقد ي
ف
وتش� التجارب ي� بعض البلدان إىل أن السجينات
ما بعد الصدمة 84.ي

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .6
معاي� اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ،طبعة  ،2006مستخلصة من التقرير العام الثالث ، ,]CPT/Inf (93) 12[ ،فقرة  ،33حاشية .1
ي
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .6
مكتب أ
ين
المم المتحدة للمخدرات والجريمة  /منظمة الصحة العالمية ،أوروبا ،صحة المرأة ف� السجن ،رفع الظلم ي ن
الجنس� ،2009 ،ص9 .
ب�
ي
مكتب أ
ن
وف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ي ف� السجون ،ص3. .
المم المتحدة
المع� بالمخدرات والجريمة ،المرأة ي
ي
www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/UNODC_UNAIDS_2008_Women_and_HIV_in_prison_settings-AR.pdf
المرجع نفسه ،ص.3 .
مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة  /منظمة الصحة العالمية ،أوروبا ،صحة المرأة ي ف� السجن ،تصحيح أوجه انعدام المساواة من واقع نوع الجنس ،ص .27
المم المتحدة
ي
المرجع نفسه ،ص.27 .
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

قد يصبحن ث
أك� عرضة إليذاء أنفسهن واالنتحار 85.فقد شن� عىل سبيل
ف
ف
يش� إىل أن معدالت انتشار
المثال ي� المملكة المتحدة ي� عام  2009بحثاً ي
ف
نظ�اتها ي ن
ب� عامة النساء ش
بع�ين مرة،
االنتحار ي� أوساط السجينات تفوق ي
أ
ت
ال� أجريت ي ن
ب� السجناء الذكور ف ي� عام  2005إىل
فيما توصلت البحاث ي
نظ�اتها ي ن
أن معدالت االنتحار ي ن
ب� عامة الذكور
ب� السجناء الذكور تفوق ي
بخمس مرات 86.وأشار التقرير إىل «وجود ‹فجوة نوعية› واضحة» �ف
ي
معدالت االنتحار ي ن
الخ�اء عىل النحو
ب� السجينات والسجناء 87».وفرسها ب
آ
التفس�ات المحتملة أن عوامل الخطر المرتبطة باالنتحار ،من
ال ت ي�« :من
ي
الجنس
قبيل االكتئاب ،وحاالت إيذاء النفس السابقة ،وتاريخ االعتداء
ي
ت
ن
است�ا ًء ي ن
والبد� ،قد تكون أشد ش
اللوا� يدخلن السجن.
ب� السجينات
ي
ي
ف
تشكل إساءة استعمال المواد المخدرة أحد عوامل الخطر ي� حاالت
االنتحار بالسجون ،وقد أجريت مراجعة منهجية أوضحت أن تعاطيها
المساج� أعىل بالنسبة نز
ين
المفرط نسبياً ي ن
ل�يالت السجن بالمقارنة مع
ب�
تفس� آخر يفيد بأن السجون قد تزيد من احتمال
عموم السكان .وهناك ي
88
تعرض النساء لالنتحار عىل وجه الخصوص.
D Dيمكن للسجن أن يفاقم احتياجات الرعاية الصحية العقلية القائمة ،السيما
ف
ت
اللوا� يتأثرن بانفصالهن عن أطفالهن وأرسهن ومجتمعاتهن
ي� حالة النساء ي
المحلية ،بشدة.
D Dإن إجراء الفحص الشامل والمفصل للنساء مع بدء دخولهن السجن،
وبانتظام طوال مدة إقامتهن به ،عىل أن يشمل تاريخهن الصحي وما
تعرضن له من صدمات ف ي� الما�ض ي وأوضاعهن الصحية العقلية الحالية،
ت
ال� تناسب كل حالة عىل حدة.
وغ�ها ،هي السبيل ي
ي
لتوف� الخدمات ي

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

النجابية (القاعدة ( 6ج))
الصحة إ
D Dترتبط أحد أهم احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالنساء بصحتهن
والجهاض حديثاً وما يرتبط
النجابية ،بما فيها ما يتعلق بالحمل والوالدة إ
إ
بها من مضاعفات صحية أخرى .وحسبما أكدته لجنة حقوق النسان� 89ف
إ
ي
والنجابية تشكل جزءاً ال يتجزأ من حق
عام  ،2003فإن «الصحة الجنسية إ
90
كل فرد ف ي� التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية».
ت
D Dتأخذ المادة ( 6ج) ي ن
ال� تلد طفال ً ميتاً ،ف ي� بعض
بع� االعتبار أن المرأة ي
ت
الجهاض ،ولم تسجل والدته وال وفاته ،وقد أسقطت
ال� تجرم إ
البلدان ي
ت
ين
التس�
الجن� أو أجرت إجهاضاً يغ� ش�عي ،قد تُحتجز أو تُسجن بتهمة
ت
91
اللوا� يُحتجزن
عىل والدة طفلها وقتله أو قتل نفس ي
بغ� حق .أما النساء ي
النجابية» قد يكن عرضة لمخاطر صحية أشد
بسبب هذه «الجرائم إ
خالل احتجازهن قيد المحاكمة ،كونهن قد مررن مؤخراً بتجربة الحمل
والجهاض أو إسقاط ي ن
الجن� أو الوالدة ف ي� ظروف تهدد صحتهن وربما
إ
ئ
92
الال� تعرضن مؤخراً لعمليات إجهاض ،أو إسقاط
حياتهن أيضا .والنساء ي
ين
الجن� أو مضاعفات أثناء الوالدة فقد يحتجن إىل عناية طبية عاجلة .أما
ت
اللوا� ب ن
أنج� مؤخراً ،فتلزمهن الرعاية ف ي� تف�ة ما بعد الوالدة والمشورة
ي
المتعلقة بهذه الظروف ف� غالب أ
93
الحيان.
ي
النجابية كسياق تصبح فيه
D Dحددت لجنة مناهضة التعذيب القرار ِات إ
ت
ش
النساء مستضعفات 94وأدانت محاولة الحصول عىل اع�افاتهن ك�ط
95
الجهاض.
لحصولهن عىل معالجة طبية قد تنقذ حياتهن بعد إ
D Dالتوصية رقم ( 24الدورة  20لعام  )1999من اتفاقية القضاء عىل جميع
يز
يل« :ينبغي ،إن أمكن،
التمي� ضد المرأة (سيداو)
أشكال
توص بما ي
ي
ت
ش
التداب� العقابية
الجهاض بغية سحب
ال� تجرم إ
ي
تعديل الت�يعات ي
ت
96
ت
ز
اللوا� يجرى لهن إجهاض ».وإدراكاً (وال�اماً)
المفروضة عىل النساء
ي
آ
«التأث� الصحي للإجهاض يغ� المن باعتباره هاجساً
منها بالتعامل مع
ي
ف
ن
المع� بالمرأة
صحياً هاماً» ،قررت الحكومات ي� المؤتمر العالمي الرابع
ي

ت
تش� إىل ارتفاع معدالت إيذاء النفس ي ن
ب� السجينات ف ي� المملكة المتحدة ،وفيها تكشف إحصاءات حكومية عن حدوث  10446حالة
ال� ي
المرجع نفسه ،ص 29؛ انظر أيضاً التقارير الحديثة ي
ف
ف
تش� تقديرات تحليل منظمة «النساء ي� السجون»  WIPيغ� الحكومية ،إىل أنه من المرجح أن يتجاوز هذا
من حاالت إيذاء النفس خالل عام  ،2009تصل إىل  12663حالة ي� عام  .2010ي
أك� من  35حالة ف� اليوم الواحد .يبلغ عدد النساء ف� سجون ت
الرقم  13000حالة؛ أي ث
إنجل�ا وويلز  4100امرأة ،أي ما ال يزيد عن  5٪من مجموع السجناء ،ومع ذلك فإنهن يشكلن ما يقرب
ي
ي
من نصف حوادث إيذاء النفسwww.guardian.co.uk/society/2012/feb/11/women-prisoners-suffering-mental-health?INTCMP=SRCH.
الكلية الملكية أ
تش� إىل ارتفاع معدل االنتحار ي ن
ين
ب� السجينات» 2 ،بف�اير ،2009
للطباء
النفسي�« ،دراسة ي
www.rcpsych.ac.uk/press/pressreleases2009/suicideinfemaleprisoners.aspx
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
النسان (قبل عام .)2006
خلفها مجلس حقوق إ
لجنة أ
ن
المم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،الدورة ي ن
المع� بحق كل فرد ف ي� التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،بول هانت16 ،
الست� ،تقرير المقرر الخاص
ي
النسان  ،28/2003الديباجة والفقرة .6
بالشارة إىل قرار لجنة حقوق إ
بف�اير  ،49/2004/E/CN.4 ،2004فقرة  ،9إ
مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،كتيب لمديري السجون وواضعي السياسات بشأن المرأة والسجن ،2006 ،ص.12 .
المم المتحدة
ي
المرجع نفسه ،ص .74
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة ( 6ج).
لجنة مناهضة التعذيب التعليق العام رقم  )2007( 2بشأن تنفيذ المادة  2من جانب الدول أ
الطراف ،CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4 ،2007 ،الفقرة .22
ت
ت
تش� إىل أن تقديم
انظر المالحظات الختامية بشأن
ال� ي
ي
ال� أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء «التقارير ي
تشيل الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب ،)5/CAT/C/CR/32( ،الفقرة ( 6ي) ،ي
ن
العالج الط� الذي ينقذ حياة النساء ت
اللوا� ي ن
القانو� ش
م�وط بتقديمهن معلومات عمن يجرون عمليات إجهاض من هذا القبيل».
غ�
جهاض
ال
ائهن
ر
إج
مضاعفات
من
يعان�
إ
ي
ي
ي
بي
يز
التمي� ضد المرأة www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx .
انظر توصيات عامة قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء عىل

الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

ت
ين ت
اللوا�
أن «تنظر ف ي� مراجعة
ال� تتضمن ي
تداب� عقابية ضد النساء ي
القوان� ي
أجرين إجهاضاً يغ� ن
97
قانو�».
ي

ن
المع� بحق كل إنسان ف ي� التمتع
D Dوقد أوىص المقرر الخاص ،بول هانت،
ي
ت
الجهاض
بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،بأنه «م� كان إ
قانونياً ،فالبد أن يكون مأموناً :وينبغي أن تتوىل نظم الصحة العامة
يز
تداب� أخرى تضمن
تدريب مقدمي الخدمات الصحية
وتجه�هم ،واتخاذ ي
ف
ف
و� جميع الحاالت ،ينبغي
أن يكون إ
و� المتناول أيضا .ي
الجهاض مأموناً ي
أن تُتاح للنساء سبل الحصول عىل خدمات جيدة للتعامل مع ما ينجم
أ
ت
ال� تقع عىل
عن إ
الجهاض من مضاعفات .ويجب إزالة الحكام العقابية ي
ت
98
الجهاض».
النساء
اللوا� يخضعن لعمليات إ
ي
ال� تعززها توصيات هيئات أ
ت
والخ�اء،
المم المتحدة
ب
D Dالقاعدة ( 6ج) ،ي
بتوف�
تلزم مديري السجون ودوائر خدمات الرعاية الصحية إلزاماً إيجابياً ي
ت
ت
اللوا� تعرضن لعملية إجهاض قبل
ال� تتطلبها النساء
ي
الرعاية الطبية ي
ت
اللوا� يحتجن لرعاية خاصة بسبب إسقاطهن ي ن
الجن�
دخول السجن أو
ي
أ
حديثاً أو والدة طفل حي أو ميت ،مهما كانت الحكام القانونية المنصوص
عليها ف ي� والية قضائية معينة .وأي معالجة من هذا القبيل ينبغي أن تبدأ
ط� الحتياجاتهن من الرعاية الصحية عند دخول السجن.
بإجراء فحص ب ي
وتتجىل بوضوح ف ي� هذه الحاالت شدة أهمية مبدأ الرسية الطبية واستقالل
دوائر الخدمات الصحية الطبية ف ي� السجن عن إدارة السجن ،ف ي� أي حاالت
من هذا القبيل.

إدمان المخدرات (قاعدة ( 6د))
ت
ال� ترتكب
D Dتشكل الجرائم المتعلقة بالمخدرات ،بما فيها الجرائم ي
للحصول عىل المخدرات ،إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء الجريمة ف ي�
كب�ة من السجناء هم أشخاص
مختلف أنحاء العالم اليوم ،وإن نسبة ي
ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات.

97
98
99

100
101
102
103
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ت
ال� تتعلق بالمخدرات
تش� إ
 DDي
الحصاءات العالمية إىل أن معدل الجرائم ي
99
ن
كب�ة من
مرتفع يب� السجينات عىل وجه الخصوص .وإن نسبة ي
ال� ت
ت
اق�فنها ،يدمن المخدرات أو
السجينات ،أياً كانت طبيعة الجرائم ي
ف
الدمان 100.ن
وتعا� النساء ي� معظم البلدان
الكحول ،ويحتجن إىل عالج من إ
ي
من عراقيل اجتماعية وثقافية وشخصية تحول دون الحصول عىل العالج
ف
ف
كب�ة لتلبية
ي� المجتمع 101.وقد تتيح السجون ،ي� هذه الظروف ،فرصة ي
احتياجات السجينات من عالج إدمان المخدرات ،ف ي� بيئة آمنة ،بعيداً عن
ت
ال� تلحق بإجراء أي معالجة من هذا القبيل ف ي� المجتمع.
وصمة العار ي
D Dحسبما جاء ف ي� ش�ح هذا التعليق ،فإن البحوث توضح أنه «إذا لم يُعالج
ف
الفراج
إدمان المخدرات ي� السجن ،فإن فرص العودة إىل الجريمة بعد إ
كب�ة جدا» ،وثبت أن معالجة تعاطي المخدرات ف ي� السجون تقلل معدالت
ي
102
كب�.
العودة إىل إ
الجرام إىل حد ي
D Dمن الواضح أن ارتفاع نسبة السجينات مدمنات المخدرات ،وغياب برامج
الجنس� ،أو ت
ين
عالجية تراعي الفروقات ي ن
ح� برامج موحدة ،ف ي� معظم
ب�
ت
الفراج
ال� يواجهنها ،السيما بعد إ
السجون ،إ
بالضافة إىل الصعوبات ي
الجرام ،مع مواصلة
عنهن ،تزيد من خطر تعرض النساء للعودة إىل إ
تعاطيهن المخدرات ،ما قد يؤدي إىل نتائج مأساوية( .انظر بم�رات
القواعد من  45إىل  47فيما يتعلق بارتفاع معدالت الوفيات الناجمة عن
الفراج عنهن).
تعاطي السجينات السابقات المخدرات بجرعات زائدة بعد إ

التعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم عىل نوع الجنس
(المادة ( 6هـ))
الف�ة أ
ف
تفس� التعليق عىل هذه القاعدة ،فإن ت
الوىل من
D Dحسبما جاء ي� ي
ال�طة واالحتجاز عىل ذمة المحاكمة هما ت
االحتجاز لدى ش
الف�تان اللتان
103
تشهدان أعىل معدالت سوء المعاملة واالعتداء ف ي� مختلف بلدان العالم.
ففي هذه ت
الف�ة ،والسيما خالل االحتجاز لدى ش
ال�طة ،قد يتعرض المشتبه
بهم لسوء المعاملة بهدف إجبارهم عىل ت
االع�اف بالجرائم .والنساء أشد

ن
المع� بالمرأة ،ي ن
سبتم�  ،1995الفقرتان ( 106ي) و (ك).
بيك�15-4 ،
تقرير المؤتمر العالمي الرابع
ب
ي
لجنة أ
ف
ن
ن
المع� بحق كل فرد ي� التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،بول هانت16 ،
الخاص
المقرر
تقرير
،
الست�
الدورة
واالجتماعية،
االقتصادية
للحقوق
المم المتحدة
ي
ي
بف�اير  ،49/2004/E/CN.4 ،2004فقرة .30
ف
ف
ث
عىل سبيل المثال فوفقاً لدراسة شاملة حديثة صدرت عام  ،2012فإن أك� من  31000امرأة ي� جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى ُسجن ي� جرائم تتعلق بالمخدرات ،ما يشكل  28بالمئة
اللوا� سجن ف� جرائم المخدرات حوال  ،70%ف� بعض البلدان( .انظر الحد من أ
ت
ين
من إجمال عدد النساء ف� سجون ي ن
ال�ض ار الدولية ( ،)2012سبب
المنطقت� .وتبلغ نسبة النساء
هات�
ي
ي
ي
ي
أ ي
ي
ف
ف
ض
ش
حوال ثلث السجينات ي� كندا اتُّ ِهمن بجرائم
القلق :حبس المرأة ي ف� جرائم المخدرات ي� أوروبا وآسيا الوسطى ،و�ورة إصالح الت�يعات وإصدار الحكام،
ياكوبيشفيل ،إ؛ ص)5 .؛ ي
ي
تتعلق بالمخدرات ( .)www.eurekalert.org/pub_releases/2011-05/smh-hrt053111.phpف� تايالند عىل سبيل المثال ،تبلغ نسبة السجينات ت
اللوا� سجن ف ي� جرائم تتعلق بالمخدرات
ي
ي
أ
ف
ف
الصالحيات ،وزارة العدل ،تايالند .)www.correct.go.th/eng/statistics.html( ،معظم النساء ت
ن
وال�ازيل،
 57بالمائة( .مصلحة إ
رجنت� ،ب
سجن ي� جرائم تتعلق بالمخدرات ي� ال ي
اللوا� يُ ّ
ي
ف
والكوادور ،والسلفادور ف(� السلفادور ،جنبا إىل جنب ت ز
االب�از والرسقة) ،وهندوراس (جنبا إىل جنب مع االختطاف
وبوليفيا،
شيل ،جنبا إىل جنب الرسقة) ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،إ
ي
وشيل ي(� ي
ي
ف
ف
ز
نز
رودريج�« ،النساء ي� السجون ،نهج من منظور النوع االجتماعي»،
وب�و ،وجمهورية الدومينيكان ،وف�ويال( .ماريا نويل
ي
والقتل) ،وبنما ،وباراغواي ي(� باراغواي ،جنبا إىل جنب مع القتل) ،ي
ف ي� كارانزا ،إي؛ (منسق) ،الجريمة والعدالة الجنائية والسجون ف ي� أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاري� ،2010 ،ص .)214-208
بي
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .15
المرجع نفسه.
قد أجريت ،عىل سبيل المثال ،دراسة لتحليل تكلفة برامج المعالجة داخل السجن ونتائجها تحليال فوقياً ف� الواليات المتحدة أ
المريكية وأوروبا ت
واس�اليا وكندا ونيوزيلنده ،وتوصلت الدراسة
ً
ي
أك� تراجع ف� معدالتها مع تنفيذ برامج المعالجة من المخدرات داخل السجون ،وبلغت نسبة ت
ال�اجع  30بالمائة .انظر مجموعة مصفوفة المعارف ،الحجج
إىل أن العودة إىل إ
الجرام شهدت ب
ي
االقتصادية المؤيدة والمعارضة للسجون (.)2007
ن
النسان ،الدورة الثالثة ش
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو
ع� ،تقرير المقرر الخاص
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة ( 6هـ) انظر عىل سبيل المثال مجلس حقوق إ
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك 9 ،بف�اير  ،39/A/HRC/13 ،2010الفقرة .52
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

ضعفاً خالل هذه ت
الجنس.
الف�ة عىل وجه الخصوص ،بسبب نوعهن
ي
وحيث أن الرجال والنساء قد يتعرضوا لالغتصاب أو التهديد ،فإن خوف
النساء من احتمال اغتصابهن أو حدوثه فعليا ،نظراً لوصمة العار الثقافية
105
ت
ال� تُلحق باالغتصاب ،يمكنه أن يزيد الصدمة شدة.
العميقة ي

104

ن
المع� بالتعذيب« ،هناك شبه
D Dحسبما أشار المقرر الخاص السابق
ي
ن
ن
ين
المعني� بالتعذيب والفقه
السابق�
الخاص�
إجماع ،من جانب المقررين
ي
ي
ئ
�ض
القليمي أيضاً ،عىل أن االغتصاب يشكل باً من التعذيب عندما
القضا� إ
ي
يقوم به الموظفون العموميون أو يحدث بتحريض منهم أو بموافقتهم
106
أو بعلم منهم».
ن
المع� بمسألة التعذيب «فإن
D Dوكذلك ،حسبما رصح المقرر الخاص
ي
ن
القانو� ،قد وسعت نطاق جرائم
المحاكم الجنائية الدولية ،ف ي� فقهها
ي
ت
ال� يمكن مالحقتها باعتبارها اغتصاباً لتشمل الجنس
العنف
الجنس ي
ي
ش
المهبل باستخدام أشياء أو أي جزء من
واليالج ال�جي أو
الفموي إ
ي
أ
أ
ف
كث� من
جسد المعتدي .وهذا أمر بالغ الهمية لن تعريف االغتصاب ي� ي
ن
يع� «االتصال الجسدي» ،وإيجازه ف ي� مجرد ايالج العضو
البلدان ما زال ي
أ
الجنس الخرى ،سواء ُع ِّرفت
الذكري .من الجدير بالذكر أن صور العنف
ي
بأنها اغتصاب أو ال ،قد تشكل �ض باً من التعذيب أو سوء المعاملة؛ ويجب
107
أال يُتعامل معها كجرائم طفيفة».
D Dاعتمدت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا تعريفاً فضفاضاً للغاية
ن
بد� ذات طبيعة جنسية،
لجريمة االغتصاب ،وكان التعريف هو «هتك ي
يُرتكب ضد شخص ف ي� ظروف قرسية» 108.ولقد أبدت المحكمة الجنائية
109
الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة اتفاقها مع هذا التعريف.
ت
ال� اعتمدتها كل من المحكمة الجنائية الدولية
D Dبحسب التعريفات ي
الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة،
الجنس ،ويشمل االغتصاب ،هو أي عمل ذات طبيعة جنسية
فإن العنف
ي
110
يُرتكب ف ي� أي ظروف قرسية]ٍ...[ .
ت
ال� وضعتها المحكمة الجنائية الدولية ،ف ي� إشارة إىل نظام
D Dإن العنارص ي
النسانية» ،تشمل
روما ،لـ «جريمة العنف
الجنس وهي من الجرائم ضد إ
ي
ت
يل« :أن يق�ف مرتكب الجريمة فعال ذا طبيعة
من جملة أمور أخرى ،ما ي
أ
جنسية ضد شخص أو ث
أك� أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الشخاص عىل

104
105
106
107
108
109
110
111

ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها
أو بالقرس ،من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو
أ
الكراه أو االحتجاز أو االضطهاد
الغ� للعنف أو إ
أولئك الشخاص أو ي
النفس أو إساءة استعمال السلطة ،أو باستغالل بيئة قرسية أو عجز
ي
الشخص أو أ
التعب� عن حقيقة رضاهم 111]...[ .الواضح أنه
الشخاص عن
ي
النسانية ،فهناك
لك يُنظر إىل جريمة العنف
الجنس بصفتها جريمة ضد إ
ي
ي
عنارص أخرى ذكرتها المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتوفر.
D Dيشكل إجراء الفحص الط� عند الدخول أحد المكونات أ
الساسية ف ي�
ُ
بي
ت
ال� تهدف إىل الكشف عن سوء المعاملة والتعذيب من قبل
السياسات ي
ن
ين
المكلف� بإنفاذ القانون أو يغ�هم لتقديم الجناة إىل العدالة
الموظف�
ي
وتوف� الدعم الالزم والرعاية للضحايا ،عندما تحدث أعمال من هذا
ي
القبيل.

المسؤوليات ت
الم�تبة ف ي� حالة تشخيص سوء المعاملة
الجنس (القاعدة )7
والتعذيب ،بما ف ي� ذلك العنف
ي
D Dتنص المادة ( 4ج) من إعالن القضاء عىل العنف ضد المرأة الذي اعتمدته
الجمعية العامة ف ي� قرارها  104/48عىل أن الدول ينبغي «أن تجتهد
االجتهاد الواجب ف ي� درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة
للقوان� الوطنية ،سواء ارتكبت الدولة هذه أ
ين
عليها وفقاً
الفعال أو ارتكبها
ت
ز
وت�ز القاعدة  7من قواعد بانكوك هذا االل�ام.
أفراد» .ب
ت
ال� تقع عىل عاتق سلطات السجون إذا لم
D Dفالقاعدة  7توضح المسؤوليات ي
الط� عن تعرض السجينة لسوء المعاملة أو التعذيب،
يكشف الفحص ب ي
الجنس أو االغتصاب ،أثناء االحتجاز السابق .تشدد
بما ف ي� ذلك االعتداء
ي
القاعدة المذكورة عىل حق المرأة ف ي� السعي للجوء للسلطات القضائية
ين
وتوفر توجيهات واضحة حول ما ي ن
العامل� بالسجن عمله
يتع� عىل
ين
لضمان وعي هؤالء النساء بهذا الحق وما ي ن
العامل� بالسجن
يتع� عىل
اتخاذه من خطوات �ض ورية لمساعدة السجينة الراغبة ف ي� اتخاذ إجراء
ن
قانو� ف ي� مسعاها هذا.
ي
D Dكما تقر القاعدة بأن المرأة ،ف ي� ظل بعض الظروف والثقافات ،قد ال ترغب
ف
تك� هذا االعتداء ،ومن المهم أن تُ ت
ح�م
ي� اتخاذ إجراءات قانونية ضد مر ب ي
رغباتها.

ن
المع� بمسألة
النسان ،الدورة السابعة ،تقرير المقرر الخاص
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة ( 6هـ) .لالطالع عىل مناقشة حول العنف االحتجازي ضد المرأة ،راجع مجلس حقوق إ
ي
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك 15 ،3/A/HRC/7 ،يناير  ،2008الفقر ي ن
ت�  35-34عىل وجه الخصوص.
التعذيب ي
أ
�ض
وغ�ه من وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)9 ،
النسان ،دليل تفعيل
مفوضة المم المتحدة السامية لحقوق إ
تقص وتوثيق التعذيب ي
ي
أغسطس  ،1999ص .39
ن
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك،3/A/HRC/7 ،
التعذيب
بمسألة
المع�
الخاص
المقرر
تقرير
السابعة،
الدورة
النسان،
مجلس حقوق إ
ي
ي
 15يناير  ،2008الفقرة .34
المرجع نفسه ،فقرة  ،35مع إشارة إىل المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجرائم ،المادة ( )2( 8ب) ( xxii)-1من أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ج� بول أكاييسو ،قضية رقم  ،4-T-ICTR-96دائرة المحاكمة أ
االدعاء ضد ي ن
سبتم� .1998
الوىل2 ،
ب
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Akayesu/judgement/akay001.pdf
الشه� بـ «زينغا» ،زيجنيل ديالليتش ُ(حكم المحاكمة) ،IT-96 – 21 – T ،المحكمة الجنائية الدولية الخاصة
الشه� بـ «بافو» ،هازيم ديليتش ،إيساد الندو
انظر االدعاء ضد درافكو موسيتش
ي
ي
نوفم�  ،1998فقرة www.unhcr.org/refworld/docid/41482bde4.html ،478
بيوغوسالفيا السابقة (ICTY)، 16
ب
المرجع نفسه.
المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجرائم ،المادة ( )1( 7ز)www.iclklamberg.com/Statute.htm#Article_7(1)(g) .-6
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ن
يعا� جميع ضحايا سوء المعاملة والتعذيب ،بما فيهما
D Dويُرجح أن ي
التعذيب والعنف القائم عىل نوع الجنس تحديداً ،من صدمة وأ�ض ار
نفسية بالغة ت
ين
المؤهل�
لف�ة طويلة ،السيما إذا لم يتلقوا دعماً نفسياً من
ف� الوقت المناسب .لقد أقرت المحكمة أ
الوروبية لحقوق النسان� ،ف
إ
ي
ي
ف
قرارها بشأن إحدى القضايا ي� عام  ،1997بأن «االغتصاب يخلف جروحاً
نفسية عميقة ف ي� ضحاياه ال تستجيب لمرور الوقت بذات رسعة استجابة
ن
112
ت
ال�
العقل
يغ�ها من صور العنف
ي
ي
والبد�» .ويضاف إىل هذا الصدمة ي
تت�تب عىل إمكانية الحمل وفقدان العذرية والخوف من عدم القدرة عىل
إنجاب أ
113
الطفال.
D Dوعالوة عىل هذا أن كث�اً من أ
المراض المعدية يمكنها أن تنتقل باالعتداء
ي
الجنس ،بما فيها أ
الجنس
المراض المعدية المنتقلة بطريق االتصال
ي
ي
وف�وس نقص المناعة ش
الب�ية
من قبيل السيالن والكالميديا والزهري ي
وااللتهاب الكبدي ب و ج والهربس البسيط والورم اللقمي المؤنف
الجنس،
(الثآليل التناسلية) والتهاب الفرج والمهبل المرتبطة باالعتداء
ي
114
وكذلك عدوى المسالك البولية.
ت
ين
ين
المكلف�
يشتك� من المعاملة يحيق بهن خطر انتقام
اللوا�
D Dإن النساء
ي
ن
يتلق� تهديدات باالنتقام منهن قبل أن يتقدمن
بإنفاذ القانون منهن .وقد ي
115
بشكوى رسمية أو بعد ذلك ،إلجبارهن عىل سحب شكواهن .وقد
يشمل هذا االنتقام عقوبات تأديبية يتعرضن لها بال بم�ر خالل سجنهن،
وحرمانهن من حقوقهن أ
الساسية ومن أي خدمات ،وتفتيشهن عرايا دون
وغ�ها.
داع ،ونقلهن إىل سجون بعيدة عن ديارهن ،ي

الرسية الطبية (قاعدة )8
D Dإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ال تقدم أي توجيهات بشأن
الرسية الطبية ،مع أن جميع المر�ض ف ي� السجون لهم الحق ف ي� الرسية
الطبية عىل غرار جميع المر�ض ف ي� المجتمع.
D Dالمدونة الدولية آلداب مهنة الطب الصادرة عن الجمعية الطبية العالمية
ت
(وال� اعتمدت ف ي� عام  ،1949و ُع ِّدلت ف ي� عام  ،1968و  ،1983و ،)2006
ي
تنص عىل أن ت
«يح�م الطبيب حق المريض ف� الرسية .ومن ي ن
ب� هذه
ي
آ
الداب الكشف عن المعلومات الرسية إذا وافق المريض عىل ذلك أو إذا
كان هناك تهديد حقيقي وشيك بوقوع �ض ر عىل المريض أو آ
الخرين،
وعن هذا التهديد».
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B Bالبد من الحفاظ عىل رسية جميع المعلومات التعريفية بشأن حالة
المريض الصحية ،وحالته الطبية ،وتشخيصه ،وتحليل نتاج حالته
الطبية وعالجه وكل المعلومات أ
الخرى ذات الطبيعة الشخصية،
ت
ح� بعد الوفاة .وعىل سبيل االستثناء ،يمكن أن يتاح للورثة الحق ف ي�
ت
ال� من شأنها تعريفهم بالمخاطر الصحية
االطالع عىل المعلومات ي
ت
ال� تتهددهم.
ي
قدم المريض موافقة
B Bال يمكن الكشف عن المعلومات الرسية إال إذا ّ
رصيحة أو ف ي� حال نص القانون عىل هذا رصاحةً  .ال يمكن الكشف عن
المعلومات لصالح موفري الرعاية الصحية آ
الخرين إال عىل أساس من
«االحتياج للمعرفة» دون ذلك من أ
السباب ،ما لم يُقدم المريض
موافقته الرصيحة.
B Bيجب حماية جميع المعلومات التعريفية الخاصة بالمريض .البد
أن تكون حماية البيانات متناسبة مع طريقة تخزينها .والبد أيضاً من
ت
ش
ال� يمكن من خاللها التوصل إىل
حماية المواد والعينات الب�ية ي
بيانات تعريفية.
D Dيشدد المبدأ  31من المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن
عدوى يف�وس نقص المناعة ش
واليدز ف ي� السجون ( )1999عىل حق
الب�ية إ
السجناء ف ي� الرسية الطبية كمبدأ عام:
الط�
 .31أي معلومات تخص الوضع الصحي للسجناء وعالجهم ب ي
ف
ين
للعامل� ف ي� مجال
تح إال
رسية ،وينبغي تسجيلها ي� ملفات ال تُ ْ
ين
للعامل� ف ي� المجال الصحي أن يقدموا لمديري
الصحة .ويجوز
ف
السجون بالسلطات القضائية معلومات من شأنها أن تساعد ي� عالج
ين
السج�.
المريض ورعايته ،إذا وافق
يقدم المبدأ  32و  33توجيهات محددة بشأن الرسية ف ي� حالة يف�وس نقص
المناعة ش
التال:
الب�ية إ
واليدز ،عىل النحو ي
بف�وس نقص المناعة
	.32ال يجوز إ
الفصاح عن المعلومات المتعلقة ي
ف
ش
الب�ية إال لمديري السجن إذا كان العاملون ي� مجال الصحة يرون،
آ
مع إيالء االعتبار الواجب لداب مهنة الطب ،أن هذا من شأنه أن
ين
والموظف� ورفاهيتهم ،وتطبيق مبادئ
يضمن سالمة السجناء
ت
ز
الفصاح ذاتها السارية ف ي� المجتمع .بالنسبة للسجناء ينبغي االل�ام
إ
ف
العش� الطوعي ي� المجتمع.
والجراءات المتعلقة بإبالغ
بالمبادئ إ
ي

D Dذكر إعالن لشبونة حول حقوق المريض 116الصادر عن الجمعية الطبية
العالمية أ
الحكام التالية المتصلة بالحق ف ي� الرسية:

112
113
114
115
116

النسان ،الدورة السابعة ،تقرير المقرر الخاص ن
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك،3/A/HRC/7 ،
مجلس حقوق إ
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
 15يناير  ،2008الفقرة .34
أ
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)9 ،
مفوضة المم المتحدة السامية لحقوق إ
تقص وتوثيق التعذيب ي
النسان ،دليل تفعيل ي
أغسطس  ،1999ص .39
المرجع نفسه ،ص .41
ف
ف
الجنس عىل السجينات ي� سجون الواليات
ديسم�  ،1996الذي يوثق االعتداء
الجنس عىل النساء ي� سجون الواليات المتحدة،
انظر عىل سبيل المثال ،تقرير هيومن رايتس ووتش ،االعتداء
ب
ي
ي
المتحدة ،بما ف� ذلك االنتقام من النساء ت
ين
يشتك�.
اللوا�
ي
ي
والثالث� للجمعية الطبية العالمية ،لشبونة ،ال�تغال ،سبتم�/أكتوبر  ،1981وعدل ف� الدورة السابعة أ
وال ي ن
ين
بال،
العالمية،
الطبية
للجمعية
العامة
للجمعية
ربع�
ابعة
ر
ال
الدورة
اعتمد ف ي�
ب
ب
ُ
ي
ي
ف
ف
تشيل ،أكتوبر .2005
سبتم�  ،1995وروجع تحريرياً ي� الدورة  171لمجلس الجمعية الطبية العالمية ،ي� سنتياغو،
إندونيسيا،
ب
ي
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أ
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والتداب� ي
ي

 .33إبالغ إدارة السجن روتينياً بوضع السجناء من حيث يف�وس نقص
ين
المناعة ش
السج� أو
الب�ية ينبغي أال يحدث أبدا .ال توضع ف ي� ملف
تش� إىل
زنزانته أو أوراقه أية عالمة أو سمة أو ختم أو إشارة مرئية ي
وضعه من حيث يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية.
D Dمن ثم فإن أي خرق للرسية يكون ذات طبيعة استثنائية ،وقرار كشف أية
معلومات بسبب �ض ر حقيقي وقائم يتهدد المريض أو آخرين ،يجب أن
يتخذه الطبيب و/أو يكون بموافقة المريض.
D Dال يمكن أن يستمر ت ز
االل�ام بالرسية الطبية ف ي� بعض الظروف المحددة،
ين
عندما ي ن
المصاب� بأمراض
يتع� – عىل سبيل المثال  -فصل السجناء
آ
الكول�ا ،عن الخرين لمنع انتشار المرض.
معدية بعينها ،مثل السل أو
ي
ف
�ض
ن
يع� أن هؤالء المر يسقط عنهم حقهم ي� الرسية
يغ� أن هذا ال ي
أ
ت
ال� تتطلب فصلهم.
الطبية عىل اتصال بالحوال الصحية يغ� تلك ي
ين
بف�وس
ط� لفصل السجناء
المصاب� ي
ويجب التأكيد عىل أن ما من سبب ب ي
الب�ية عن آ
نقص المناعة ش
الخرين ،وهذه الممارسة ال تستحسنها منظمة
أ
أ
الصحة العالمية والمم المتحدة ،لن نتائجها قد تصبح عكسية 117.وال
يمكن مواصلة ت ز
االل�ام بالرسية الطبية ف ي� حاالت أخرى محددة ،مثال ً إذا
ف
كانت هناك امرأة حامل تحتاج إىل تلقي رعاية ما قبل الوالدة ،أو كما ي� حالة
ين
لسج� احتياجات غذائية معينة (مر�ض السكري عىل سبيل المثال).
كان
ف
ولكن ي� جميع الحاالت ،البد أن يتقرص خرق الرسية عىل مقتضيات الحالة
ن
المع�.
الطبية المعنية أو المرض
ي
D Dالبد من قيام طبيب السجن بإخطار السجينة بأن الرسية الطبية لن تُخرق
إال عىل نطاق محدد ف ي� تلك الحاالت ،وهذا لحماية صحتها أو لحماية
صحة آخرين ،بحسب الحالة.
بالضافة إىل مبدأ الرسية الطبية العام ،فقد تكون هناك أسباب عديدة
 DDإ
إلعراض النساء تحديداً عن إطالع السلطات أو أفراد الرعاية الصحية
النجابية ،ال سيما ف ي�
بالسجون عىل أي معلومات حول تاريخ صحتهن إ
ت
ال� ترى الحمل والوالدة بدون زواج سببا للوصم
البلدان أو المجتمعات ي
ف
ت
ال� تتعلق
بالعار ،أو أفعاال ً إجرامية ي� مجتمعات أخرى .إن المعلومات ي
بأي حالة من حاالت الجهاض تتسم بحساسية خاصة ،بسبب تجريمه �ف
إ
ي
كث� من البلدان.
ي

الفحوصات الطبية للأطفال عند دخولهم السجن (القاعدة )9
D Dتسد المادة  9فجوة كب�ة فيما يتعلق بقبول أ
المعال� المر ي ن
ين
افق�
الطفال
ي
ألمهاتهم ف ي� السجن.
D Dوحسبما يؤكد التعليق ،فإن الدول تقع عىل عاتقها مسؤولية ت
اح�ام حق
كل فرد ف ي� نطاق اختصاصه ف ي� أن يحصل عىل أعىل مستوى من الصحة،
الدول الخاص بالحقوق االقتصادية
بمقت�ض المادة  12من العهد
ي
واالجتماعية والثقافية .هذا فضال ً عن أن المادة  24من اتفاقية حقوق
يل:
الطفل ( )CRCتنص عىل ما ي
تع�ف الدول أ
ت
الطراف بحق الطفل ف ي� التمتع بأعىل مستوى صحي
يمكن بلوغه وبحقه ف� مرافق عالج أ
المراض وإعادة التأهيل الصحي.
ي
وتبذل الدول أ
الطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من
حقه ف ي� الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية هذه.
(أ) خفض وفيات الرضع أ
والطفال؛

ين
الالزمت� لجميع
توف� المساعدة الطبية والرعاية الصحية
(ب) كفالة ي
أ
أ
الطفال مع التشديد عىل تطوير الرعاية الصحية الولية؛
(ج) مكافحة أ
المراض وسوء التغذية ت
ح� ف ي� إطار الرعاية الصحية
أ
الولية ،عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة
وعن طريق توف� أ
الغذية المغذية الكافية ومياه ش
ال�ب النقية،
ي
آخذة ف ي� اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره)...( .
ن
ت
تعا� الحرمان
كث�اً ما تنتمي النساء
 DDي
اللوا� يدخلن السجن إىل خلفيات ي
ي
ف
ن
ت
وتعا� من ال�دي ي� أحوالها االجتماعية
وتنخفض بها مستويات التعليم
ي
واالقتصادية .وكما ذكرنا فيما سبق ،فقد تكون لديهن احتياجات من الرعاية
الصحية العقلية وعالج إدمانهن المخدرات وربما كانت لهن عالقات شابها
ف
نزل .وال يبقى أطفال
خلل وظيفي ،بما ي� ذلك وقوعهن ضحايا للعنف الم� ي
هؤالء النساء بمنأى عن التأثر بظروفهن .ومن المرجح أن يكونوا بحاجة
إىل مواصلة الدعم النفس والرعاية الصحية أ
الولية القائمة بالفعل عند
ي
دخولهم السجن.
D Dوتكمن �ض ورة إجراء الفحص الصحي أ
للطفال الذين يرافقون أمهاتهم
عند دخولهم السجن ف ي� تقييم احتياجاتهم من الرعاية الصحية الجسدية
والنفسية إلمدادهم بما يناسبهم من الرعاية والعالج أثناء إقامتهم ف ي�
السجن بغية الحد من �ض ر السجن الواقع عليهم وحماية سالمتهم
الجسدية والعقلية وتعزيزها.

المع� بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة الصحة العالمية ،وبرنامج أ
 117مكتب أ
ت
المم المتحدة ن
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ،مجموعة أدوات لواضعي السياسات
المم المتحدة
الب�ية إ
المش�ك ي
ي
ف
ال�امج وموظفي السجون ومقدمي الرعاية الصحية ي� السجون ،2008 ،ص .94-93
ومديري ب
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Arabic_toolkit_for_policy_makers.pdf
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ف
ت
ال� تدخل السجن
D Dوهذه القاعدة تضع ي� االعتبار شدة انكسار المرأة ي
وأطفالها ف ي� هذا الوقت ،وأنهم قد ال يستطيعون استيعاب أسباب
الجراءات المتخدة ،بما فيها الفحوص الطبية ،وما تي�تب عليها من نتائج.
إ
أ
ن
وب� طفلها عند إجراء الفحوص
وقد تشتد مخاوف الم إذا ف ُِّرق بينها ي
الطبية عىل الطفل .وإذا سمح أ
للم بأن ترافق طفلها خالل الفحص
الصحي ،فقد تشعر باالطمئنان إىل أن طفلها يُعامل معاملة إنسانية
وتساعد ف� الجابة عىل أي أسئلة قد يعجز الطفل عنها (من قبيل أ
المراض
ي إ
ت
وغ�ها).
ال� سبق له إ
الصابة بها والتطعيمات ي
ي

التطبيق
الفحوص الطبية :الرعاية الصحية العامة والأولية (القاعدة )6
ط�
تداب� تكفل ي
D Dينبغي عىل إدارة السجن اتخاذ ي
توف� إجراء فحص ب ي
ن
الط�
لجميع النساء عند دخولهن السجن .ي
يتع� أن يقوم بإجراء الفحص ب ي
ن
ش
نفسا�.
متخصصون مؤهلون ف ي� الرعاية الصحية وطبيب ب�ي وطبيب
ي
D Dوكما يرسي عىل المر�ض ف ي� المجتمع ،البد من السعي للحصول عىل
الموافقة عن علم وبينة من السجناء الذين يقبلون عىل الخضوع
لفحوصات طبية لدى دخولهم السجن.
D Dكل أ
السئلة المرتبطة بصحة السجن لدى دخوله السجن يجب أن تكون
بمع� أن يمتنع العاملون آ
حرصاً مسؤولية طاقم الرعاية الصحية .ن
الخرون
ين
السج� أثناء التقييم الذي يتم لتحديد
عن طرح أسئلة عىل صلة بصحة
ن
الرشاد).
المخاطر واالحتياجات( .انظر
القاعدت�  40و  41لمزيد من إ
ي
توف� طبيب لفحص كل ي ن
سج� عىل حدة فور دخوله السجن قد يشكل
 DDي
ف
ث
تحديات ي� بعض السجون ،بسبب ك�ة نزالء السجن الجدد أو حجم
السجن أو عدد من يرعاهم الطبيب من المر�ض  .وقد يقوم بإجراء
الط� عند دخول السجن ف ي� ظل هذه الظروف ممرض مؤهل
الفحص ب ي
شي�ف عليه الطبيب الذي يتوىل فقط عندئذ السجناء الذين يحتاجون إىل
عناية عاجلة بموجب تقدير الممرض فور دخولهم السجن .وبعدئذ ينبغي
عىل الطبيب أن يجري فحصاً طبياً كامال ً لجميع السجناء الجدد غداة
118
دخولهم السجن.
ف
يستو� هذا الفحص
العمل أو مما يُنصح به أن
D Dولكن قد ال يكون من
ي
ي
أ
ف
ول جميع متطلبات الفحص الكامل كما ورد ي� قواعد بانكوك.
الط� ال ي
بي
أ
ما لم تكن هناك بوادر ظاهرة الحتياج ماس ،فالفضل أن يجري التقييم
الخاص باحتياجات رعاية الصحة النفسية عىل وجه التحديد ،بعد استقرار

41

للف�ة الشاقة أ
حال السيدة ف� السجن وبعد تجاوزها ت
الولية فور دخولها
ي
السجن .قد تحتاج أخريات إىل مساعدة خدمات رعاية طبية متخصصة
من المجتمع .ويجب أن يشمل الفحص لدى الدخول فحصاً لتحديد ما
إذا كانت هنالك أية احتياجات طبية عاجلة واحتياجات متعلقة بالرعاية
الصحية العامة ،إضافةً إىل عمل تقييم لما إذا كانت السيدة قد تعرضت
ف
و� ظرف أسبوع من
لسوء المعاملة أو التعذيب .يمكن بعد ذلك ،ي
ط� ث
أك� شموالً ،يغطي جميع االحتياجات الطبية،
الدخول ،إجراء فحص ب ي
ف
ومنها احتياجات رعاية الصحة النفسية ،كما هو موضح ي� القاعدة  .6ولكن
يجب أال يؤدي هذا إىل أي تأخر أو انقطاع ف ي� استمرارية العالج الذي ربما
كانت تتلقاه المرأة قبل دخولها السجن ،عىل ضوء مبدأ استمرارية الرعاية.
D Dوحسبما يؤكد التعليق عىل المادة  ،6فمن المهم توفر استقالل موظفو
الرعاية الصحية الذين يجرون الفحص الصحي عن إدارة السجن ليتمكنوا
119
من إكمال التقارير الطبية نز
ب�اهة وموضوعية.
ف
ت
ال� تجرى ف ي� المجتمع أو أثناء
D Dوكما هو الحال ي� جميع الفحوص الطبية ي
ف
تز
الط� عند الدخول أمر
االحتجاز أو ي� السجون ،فاالل�ام برسية الفحص ب ي
بالغ أ
الهمية( .انظر قاعدة )8
D Dينبغي أن توضع خطة شاملة للرعاية الصحية تخصص لكل امرأة عىل حدة
120
وتُحدد بنا ًء عىل نتائج الفحص.
D Dينبغي أن يتكرر الفحص الصحي عىل تف�ات معقولة أثناء وجود المرأة ف ي�
121
السجن.

الأمراض المنقولة جنسياً والأمراض المنقولة بالدم (قاعدة ( 6أ))
D Dينبغي أن يشكل فحص أ
الجنس
المراض المعدية المنقولة باالتصال
ي
والمراض المنقولة بالدم عنرصاً مهماً من الفحص أ
أ
ال َّو يل الذي يجريه
ممارسون صحيون مؤهلون لجميع السجينات.
D Dينبغي تقديم اختبار يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية والمشورة بشأنه طوعياً
لجميع السجناء خالل الفحوصات الطبية أو الجسدية .ينبغي عىل موظفي
الرعاية الصحية ،فيما يضعون نصب أعينهم الطبيعة الطوعية لهذه
العملية ،أن يبادروا ويوصوا بإجراء اختبار يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية
وتقديم المشورة بشأنه للسجناء ممن تظهر عليهم دالئل أو أعراض أو
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية،
تش� إىل إصابتهم ي
حاالت صحية قد ي
وللسجينات الحوامل أيضاً .وهذا كله ينبغي أن يهدف إىل التأكد من صحة
ين
للمصاب�
وتوف� الرعاية الالزمة
التشخيص لمن أثبت االختبار إصابتهم
ي
122
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية وعالجهم ودعمهم( .انظر قاعدة )14
ي

 118كويل ،أيه؛ إدارة السجون من منظور حقوق النسان ،المركز الدول لدراسات السجون ( ،)2009ص  45ومعاي� اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب ( ،)2006فقرة .33
إ
ي
ي
 119قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .6
القليمي ألوروبا ،صحة المرأة ف ي� السجن ،توجيهات عملية وقوائم مرجعية لمراجعة السياسات والممارسات الحالية ،فان دن يب�غ ،ب ي� ،غاذرر ،أيه ،أتاباي،
 120منظمة الصحة العالمية ،المكتب إ
ت ي� ،هاريغا ،إف ،ص .19

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

42

D Dينبغي عىل مقدمي الرعاية الصحية أن يمدوهم بما يلزمهم من معلومات
تعينهم عىل فهم آ
الثار ت
الم�تبة عىل اختبار يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية
تز
واالل�ام بإجراءات متابعته بغية االطمئنان إىل
وتقديم المشورة بشأنه
أن السجناء إن وافقوا فإنما هم وافقوا عن علم وبينة عىل إجراء اختبار
الب�ية .وتشتمل هذه المعلومات عىل أ
يف�وس نقص المناعة ش
السباب
الداعية لتقديم اختبار يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية وخدمات المشورة أو
التوصية بهما؛ والفوائد والمخاطر المحتملة؛ والخدمات المتاحة إذا ثبتت
ف
للف�وسات القهقرية متاحاً)؛
إ
الصابة (بما ي� ذلك ما إذا كان العالج المضاد ي
وأن السجناء من حقهم رفض االختبار؛ وأن لديهم فرصة لطرح أي أسئلة
123
عىل مقدم الرعاية الصحية.
D Dينبغي أن يفهم السجناء النتائج المؤسسية ت
الصابة
الم�تبة عىل ثبوت إ
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ،لتكون موافقتهم عن علم وبينة .أي يجب
ي
إبالغهم ،عىل وجه الخصوص ،إن كان لن يتم اتباع المبادئ والتوجيهات
المقبولة دولياً و (أ) ف� حالة التعامل مع نتيجة االختبار دون ت ز
االل�ام
ي
آ
ف
فصلون عن الخرين ي� حالة ثبوت إصابتهم
سي َ
برسيتها( ،ب) ما إن كانوا ُ
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية( ،ج) ما إن كان هناك احتمال لحرمانهم من
ي
124
برامج معينة أو من الزيارات العائلية أو شغل الوظائف.
D Dينبغي أن يتدرب موظفو الرعاية الصحية تدريباً مناسباً عىل إجراء االختبار
125
والمشورة وطريقة الحصول عىل الموافقة عن علم وبينة.

الصحة العقلية (قاعدة ( 6ب))
ين
السج� العقلية من
D Dينبغي أن يشتمل فحص الدخول عىل فحص صحة
مؤهل ف ي� الصحة العقلية ،لتحديد ما يلزمه من احتياجات
قبل طبيب َّ
ف
الرعاية الصحية ،بما ي� ذلك عىل سبيل المثال ،وجود أي اضطراب من
اضطرابات ما بعد الصدمة .قد ال يكون عملياً أو مما يُنصح به إجراء عملية
تحديد احتياجات رعاية الصحة النفسية غداة يوم الدخول ش
مبا�ة ،بسبب
المرجح أن تتعرض له المرأة ف ي� يوم دخولها السجن .يمكن
التوتر واالرتباك ُ
أ
ف
أن يؤدي ممرض تقييماً أولياً لية احتياجات عاجلة ،بما ي� ذلك استمرارية
عالج مرتبط برعاية للصحة النفسية كان يتم تلقيه بالفعل قبل الدخول،
وإحالة المريضات المحتاجات لرعاية فورية إىل ممارس لرعاية الصحة
النفسية.
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D Dيمكن إجراء فحص شامل ف ي� ظرف أسبوع من الدخول ،بعد استقرار المرأة
ف ي� محيطها الجديد.
ن
يعا� من مشكالت صحية عقلية ينبغي أن يُ َأوى ف ي� أقل المساكن
D Dكل من ي
قيوداً وتشدداً وأن تُعالج كل حالة عىل حدة معالجة مناسبة من بداية
سجنهم( .انظر القاعدة  12و .)13
D Dينبغي أن يشكل خطر االنتحار وإيذاء الذات عنرصاً أساسياً من عنارص
ت
ال� يقوم بها طبيب مؤهل ف ي� الصحة
عمليات التقييم عند الدخول ي
ت
اللوا� يحيق بهن هذا الخطر بما يلزمهن
العقلية ،وينبغي إمداد النساء
ي
من دعم ومشورة وعالج( .انظر قاعدة .)16
 D Dف ي� حاالت تشخيص النساء وثبوت إصابتهن بمشاكل صحية عقلية شديدة،
ينبغي تحويلهن إىل دوائر خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المجتمعية،
تكون مناسبة ومقبولة ،كلما كان ذلك ممكناً ،وينبغي إعادة النظر ف ي�
126
ش
الت�يعات وتنقيحها للتمكن من إجراء هذه العملية ،عند االقتضاء.
ف
قدم،
الم ّ
 D Dي� جميع الحاالت يجب إخطار السيدات بشكل كامل بالعالج ُ
ونتائجه المتوقعة ،وبأية مخاطر ذات صلة .يجب أن تشارك السيدات
ف ي� صناعة القرار الخاص بخطة عالجهن ويجب أال يبدأ العالج إال
تداب�
بعد الحصول عىل موافقة المر�ض عن علم وبينة .يجب اتخاذ ي
أ
العاقات الذهنية عىل الدعم الذي
لتوف� إمكانية حصول الفراد ذوي إ
ي
ف
قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية ،كما ورد ي� اتفاقية حقوق
أ
التداب� المتعلقة بممارسة
العاقة 127.يجب أن توفر كل
الشخاص ذوي إ
ي
أ
الهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال
النسان 128.وكما أوضح مكتب
التداب� وفقاً للقانون
هذه
الدول لحقوق إ
ي
ي
أ
ن
تداب�
المم المتحدة
المع� بالمخدرات والجريمة فإن« :الحق أن تنفيذ ي
ي
دعم صناعة القرار ينطوي عىل تحديات ف ي� السجون ،السيما ف ي� حال
ندرة الموارد .وعىل الجانب آ
الخر ،فهناك خطر يتمثل ف ي� إساءة استعمال
القواعد الخاصة بالحبس ،ما يزيد من أهمية توفر الضمانات المناسبة
العاقات الذهنية من العالج الذي يتم من دون
لحماية السجناء ذوي إ
موافقتهم الحرة عن علم وبينة .هذه الحقائق هي حجج قوية إضافية
أ
العاقات الذهنية ،ما لم تكن هنالك �ض ورة
ضد سجن الشخاص ذوي إ
129
قصوى تقت�ض ي سجنهم».

المرجع نفسه ،ص .19
أ
أ
ت
ن
ش
الصابة
موجز سياسات مكتب المم المتحدة
واليدز ،ومنظمة الصحة العالمية ،اختبار إ
لف�وس نقص المناعة الب�ية إ
المع� بالمخدرات والجريمة ،وبرنامج المم المتحدة المش�ك ي
ي
المشورة بشأنه ف� السجون وغ�ها من أ
بف�وس نقص المناعة ش
الماكن المغلقة ،ص.4 .
وخدمات
الب�ية
ي
ي
ي
المرجع نفسه ،ص .4
المرجع نفسه ،ص .4
المرجع نفسه ،ص .5
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قاعدة 82
للمم المتحدة ،اتفاقية حقوق أ
الجمعية العامة أ
الشخاص ذوي العاقة ،اعتمدت ف
ديسم�  ،2006وبدأ نفاذها ف ي�  3مايو  ،2008مادة ،12.3
13
�
إ
ب
ي
www.refworld.org/docid/4680cd212.html
المادة .12.4
مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،دليل حول السجناء ذوي االحتياجات الخاصة ،2009 ،ص .34
المم المتحدة
ي

الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

النجابية (انظر القاعدة ( 6ج))
الصحة إ
الط� المعروض عند الدخول فحص تاريخ
D Dينبغي أن يشمل الفحص ب ي
أ
خ�ة ،والوالدة،
الصحة إ
النجابية للسجينة ،بما فيه حاالت الحمل ال ي
النجابية ذات الصلة،
والجهاض ،وما تعرضت له من مضاعفات الصحة إ
إ
ن
الس ْجن ،بنا ًء عىل
توف� العالج والرعاية
وأن يكفل ي
يْ
المناسب� من بداية َّ
خطة للرعاية الصحية تُنفذ لكل حالة عىل حدة.
D Dكما سبق الذكر ،فإن موافقة السجينة عن علم وبينة مطلوبة لكل
الفحوصات الطبية .ينبغي عدم إجبار النساء عىل تقديم أي معلومات
نجا� ،عىل سبيل المثال ،حاالت الحمل أو
عن تاريخهن الصحي إ
ال ب ي
الخ�ة ،وذلك تمشياً مع المبادئ أ
أ
الساسية للرسية الطبية ال�ت
إ
الجهاض ي
ي
تشدد عليها القاعدة .8
ن
قانو� ،ينبغي عدم
D Dكل امرأة قد سبق لها أن خضعت لعملية إجهاض يغ� ي
الجهاض
إجبارها أبداً عىل تقديم أي معلومات عن الشخص الذي أجرى إ
ش
خدمات الرعاية الصحية بالسجن
ك�ط لمعالجتها طبياً .ينبغي أن تتضمن
ُ
احتياجات هذه الفئة من السجينات وأن توفِّر الرعاية البدنية والنفسية
ت
تمي� أو ي ز
ال� يحتجنها ،بال ي ز
تح� .ينبغي ،عند ال�ض ورة ،نقل هؤالء النساء
ي
للمستشفيات المجتمعية لتلقي العالج.

إدمان المخدرات (قاعدة ( 6د))
ت
ين
ين
مؤهل�
متخصص�
اللوا� يدخلن السجن من قبل
D Dينبغي فحص النساء
ي
ف
ن
المناسب� للنساء مدمنات
توف� العالج والرعاية
ي
ي� الصحة ،لضمان ي
المخدرات.
D Dالهدف من الفحص وتبعاته المحتملة ،بما ف ي� ذلك العالج والخدمات
المتوفرة إلدمان المخدرات ف ي� السجن ،وإىل أي مدى يتمتع هذا العالج
ئ
الال� يجب الحصول عىل
بالرسية ،هي أمور يجب ش�حها للسيدات ،ي
ّ
موافقتهن عن علم وبينة قبل إجراء أي فحص .إذا قررت المرأة أال تخضع
ف
الط�.
للفحص أو تكشف عن أي إدمان ،فالبد من تسجيل هذا ي� ملفها ب ي
D Dمن ي ن
يتب� أنها تدمن المخدرات ينبغي عدم معاقبتها .وينبغي التعامل مع
إدمانها المخدرات كمشكلة من مشكالت الرعاية الصحية وأن تتلقى معالجة
ين
المؤهل� لمساعدتها ف ي�
ممارس الرعاية الصحية
طوعية مناسبة من قبل
ي
الفراج
أن تتغلب عىل إدمانها وتعيش حياة إيجابية تدعم فيها ذاتها بعد إ
عنها( .انظر قاعدة )15
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الجنس (قاعدة 6
التعذيب وسوء المعاملة ،بما ي ف� ذلك العنف
ي
(هـ))
التداب� ش
الت�يعية:
ي
اجع ش
الت�يعات المحلية أو تُنقَّح إذا اقتضت ال�ض ورة لتنظر
D Dينبغي أن تُر َ
إىل التعذيب بوصفه جريمة جنائية وتنص عىل االغتصاب االحتجازي
رصاحة باعتباره صورة من صور التعذيب .عىل ضوء تعريفات االغتصاب
ت
ال� اعتمدتها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم
والعنف
الجنس ي
ي
ت
الشارة إليها،
ال� سلفت إ
الدولية الخاصة برواندا ويوغوسالفيا السابقة ،ي
ش
المهبل أو ال�جي
اليالج
فإن تعريف االغتصاب يجب أال يقترص عىل إ
ي
ش
الجنس للمعتدي .وينبغي أن تتضمن الت�يعات يغ� ذلك
بالعضو
ي
ف
الجنس ي� أماكن االحتجاز ،باعتبارها من صور سوء
من صور االعتداء
ي
المعاملة والتعذيب ،بحسب طبيعتها وجسامتها. .
تداب� تضمن حصول السجينات ضحايا العنف
D Dينبغي عىل الدول أن تتخذ ي
قضا� منفصل لقضاياهن ،وإمدادهن بالعون القانو�ن
الجنس عىل تقييم ئ
ي
ي
ي
ن
المجا� خالل هذه العملية.
ي

التداب� العملية:
ي
D Dينبغي عىل سلطات السجن ودوائر خدمات الرعاية الصحية أن تكفل
ت
ال� تجرى عند الدخول عىل فحص
اشتمال كافة الفحوصات الطبية ي
عالمات ودالئل االعتداء أو سوء المعاملة.
D Dينبغي عىل إدارات السجون أن تصدر مبادئ توجيهية لموظفي السجن
ت
ال� يجب اتخاذها عندما تشكو امرأة من تعرضها
بخصوص الخطوات ي
لسوء المعاملة أو التعذيب عند دخولها السجن.
D Dينبغي أن يتلقى موظفو السجن وموظفو الرعاية الصحية بالسجن تدريباً
خاصاً عىل تيس� أ
ت
اللوا� تعرضن لسوء المعاملة
المر عىل السيدات
ي
ي
لك يبادرن بالحديث عن تجاربهن،
–
الجنس
العنف
ويشمل
والتعذيب –
ي
ي
ت
ن
يشك� من سوء المعاملة
وأيضاً التدريب عىل التجاوب مع النساء
اللوا� ي
ي
والتعذيب ،بطريقة مهنية تراعي شعورهن.
D Dإذا شكت امرأة من تعرضها لسوء المعاملة ،بما ف ي� ذلك تعرضها لعنف
جنس ،ينبغي فحصها عىل سبيل أ
الولوية .وينبغي ف ي� مثل هذه الحاالت
ي
إجراء الفحوص الطبية فور دخول السجن.
D Dكل امرأة تشكو من سوء المعاملة والتعذيب ،بما ف ي� ذلك االغتصاب أو
خب�
يغ�ه من صور العنف
الجنس ،ينبغي أن يكون من حقها أن يفحصها ي
ي
صحي مستقل ،انطالقاً من أن هناك حاجة خاصة إىل الثقة من جانب
الضحية وعدم ي ز
التح� من جانب الطبيب.
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

D Dينبغي عىل الطبيب أن شي�ح للضحية كل الخيارات الطبية وخيارات الطب
ش
ال�عي الممكنة وينبغي أن يترصف وفقاً لرغبات الضحية .وتضم واجبات
مستن�ة عىل الفحص ،وتسجيل
الطبيب حصوله عىل موافقة طوعية
ي
جميع النتائج الطبية بخصوص سوء المعاملة ،والحصول عىل عينات
130
الط� ش
ال�عي.
للفحص ب ي
خب� ف ي� توثيق االعتداء
D Dينبغي أن يقوم بهذه الفحوصات ،كلما أمكن ،ي
خب� أو
الجنس .وإال ،فإنه ينبغي عىل طبيب الفحص أن يتحدث إىل ي
ي
ين
يستع� بنص قياس عن الطب ش
كلينيك 131.ينبغي أن تكون هناك
ال
ال�عي إ
ي
ي
مرافق مادية وتقنية كافية إلجراء فحص مناسب للناجيات من االنتهاكات
الجنسية من قبل فريق خب� من أ
ين
النفسي� وعلماء النفس وأطباء
الطباء
ي
أمراض النساء والممرضات الذين يتدربون عىل عالج الناجيات من
132
الجنس.
التعذيب
ي
D Dإذا مر ث
أك� من أسبوع عىل حدوث االعتداء المزعوم ،ولم تكن هناك أي
عالمات لكدمات أو جروح ،قلت الحاجة إىل تعجيل إجراء فحص الحوض.
التأ� ف� محاولة العثور عىل الشخص أ
ن
ال ثك� تأهيال ً لتوثيق
هذا فضال ً عن ي ي
ن
المع� .ومع هذا،
النتائج وتحديد أفضل بيئة يمكن فيها مقابلة الشخص
ي
133
قد يكون من المفيد تصوير ما تبقى من أذى ،إن أمكن.
D Dمن ي ن
الجنس تقديم الدعم
ب� أهداف االستشارة فيما بعد االعتداء
ي
أ
والمشورة وبث الطمأنينة ،عند اللزوم .وهذا ينبغي أن يشمل المراض
ت
وف�وس نقص المناعة
ال� تنتقل عن طريق االتصال
الجنس ي
ي
المعدية ي
أ
134
ش
وغ�ها من هذه المسائل.
الب�ية والحمل وال�ض ار البدنية الدائمة ي
الرشاد.
انظر أيضاً القاعدة  )2( 25لمزيد من إ

ي ف� حالة تشخيص سوء المعاملة والتعذيب ،بما ي ف� ذلك العنف
الجنس (القاعدة )7
ي

ت
اللوا� وقعن ضحايا لسوء المعاملة والتعذيب ،بما ف ي� ذلك
D Dأما النساء
ي
ش
قدم لهن �ح كامل وواضح
االعتداء
الجنس واالغتصاب ،فينبغي أن يُ َّ
ي
ف
عن حقوقهن القانونية ي� التقدم لسلطات قضائية مستقلة بشكوى رسمية
ال� تعرضن لها .فإذا كانت المرأة ال تتحدث اللغة أ
ت
ال ثك�
من المعاملة ي
ف
قدم لها هذا ش
ال�ح بمساعدة تم�جم
استخداماً ي� السجن ،ينبغي أن يُ َّ
مؤهل.
َّ

130
131
132
133
134
135

الحجام عنها ينبغي أن يستند
D Dأي قرار يُتخذ بشأن التقدم بالشكوى أو إ
إىل فهم إجراءات الشكوى وما قد تي�تب عليها من نتائج فهماً تاماً عن علم
وبينة .وهكذا ينبغي عىل سلطات السجن أن تكفل إمداد جميع النساء
ت
ت
ال� تتعلق
اللوا� ِ
ي
أخضعن لالعتداء والمعاملة السيئة بجميع المعلومات ي
بحقوقهن وأن يُتاح لهن سبيل إىل المشورة القانونية قبل اتخاذ أي قرار.
كرهن عىل عدم تقديم الشكوى.
وينبغي أال يُ َ
 D Dتي�تب عىل أ
ين
المسؤول� عن تقييم وتوثيق سوء المعاملة والتعذيب
الطباء
تز
بالعالن عما وقع من أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو
ال�اماً أخالقياً إ
ف
الإنسانية أو مهينة 135،لكن كما ورد ي� قرار الجمعية الطبية العالمية بشأن
مسؤولية أ
الطباء عن توثيق وإعالن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة فإن «عىل الطبيب إعمال تقديره الشخص ن
المه�
ي
ي
ف ي� هذا الشأن ،آخذاً ف ي� اعتباره الفقرة  68من بروتوكول اسطنبول» ،وقد
ف
ف
«� بعض الحاالت قد يتضارب ت ز
ال�امان أخالقيان.
ورد ي� تلك الفقرة أن :ي
فالمدونات والمبادئ أ
الخالقية الدولية تتطلب إبالغ المعلومات عن
ف
و� ش�ع بعض البلدان
التعذيب أو إساءة المعاملة إىل هيئة مسؤولة .ي
يعد هذا أمراً مقرراً ف ي� القانون .إال أن المر�ض قد يرفضون ف ي� بعض
الحاالت الموافقة عىل فحصهم لهذه أ
الغراض أو عىل إفشاء المعلومات
المكتسبة نتيجة لذلك الفحص إىل آخرين .فقد يخشون االنتقام منهم
ف
ممارس المهن الصحية
و� مثل هذه الحاالت تكون عىل
أو من أرسهم .ي
ي
مسؤوليات ثنائية :تجاه المريض وتجاه المجتمع بأرسه الذي يكون من
تك� االعتداءات إىل العدالة.
مصلحته ضمان تحقيق العدل وتقديم مر ب ي
أ
ساس المتمثل ف ي� تجنب ال�ض ر ،ويواجه ممارسو المهن
وهنا بي�ز المبدأ ال ي
الخالل بحق
الصحية معضلة واجب السعي إىل حلول تعزز العدالة دون إ
الفرد ف ي� الرسية .وينبغي طلب المشورة من الجهات الموثوق بها ،وقد
تكون هذه ف ي� بعض الحاالت الجمعية الطبية الوطنية أو هيئات يغ�
حكومية .ومن الناحية أ
الخرى ،فإن بعض المر�ض
ت
الم�ددين قد يوافقون،
الفشاء ف ي� حدود متفق عليها».
بالتشجيع والمؤازرة ،عىل إ
الجراءات القانونية ،وال تستطيع أن تتحمل
D Dوإذا قررت المرأة أن تتخذ إ
ف
محام مجاناً.
نفقات االستعانة بالمحامي ،ينبغي مساعدتها ي� الوصول إىل ٍ
جنس وال ترغب الضحية ف ي� الترصيح به بسبب
 D Dف ي� حاالت التعرض العتداء
ي
ضغوط اجتماعية وثقافية أو ألسباب شخصية ،ت ز
يل�م الطبيب الذي يجري

أ
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)9 ،
مفوضة المم المتحدة السامية لحقوق إ
تقص وتوثيق التعذيب ي
النسان ،دليل تفعيل ي
أغسطس  ،1999ص.40-39 .
المرجع نفسه ،ص .40
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
قرار الجمعية الطبية العالمية بشأن مسؤولية أ
ين
والخمس� للجمعية
الطباء عن توثيق وإعالن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .اعتمد ف ي� الجمعية العامة الرابعة
ين
والخمس� للجمعية الطبية العالمية ،كوبنهاغن ،الدنمارك ،أكتوبر  ،2007توصيات للجمعيات الطبية
سبتم�  2003و ُعدل ف ي� الجمعية العامة الثامنة
هيليسينك ،فنلندا،
الطبية العالمية،
ب
ي
الوطنية ،توصية رقم .)1(9
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الط� وجهات التحقيق والمحاكم بالتعاون ف ي� الحفاظ عىل
الفحص ب ي
136
خصوصية الضحية.
ف
نفس مناسب
D Dينبغي ي� جميع الحاالت إمداد المرأة بما يلزمها من دعم ي
ن
ومه� ،بقدر ما تقت�ض ي ال�ض ورة ،لتتغلب عىل الصدمة وتلتئم الجروح
ي
ت
ال� تخلفها .ويمكن تقديم هذا العالج بالتعاون مع دوائر
النفسية ي
ف
الخدمات المتخصصة ي� المجتمع والمنظمات يغ� الحكومية.
ف
مخ�ية مناسبة ووصف العالج
D Dينبغي ي� جميع الحاالت إجراء فحوصات ب
المناسب لما تي�تب عىل الحادثة من مضاعفات جنسية وإنجابية .ف ي�
ئ
الال� تعرضن للخطر يجب أن يحصلن
الحاالت المناسبة فإن السيدات ي
ئ
للف�وس (.)PEP
عىل العالج
الوقا� بعد التعرض ي
ي
ت
ين
اشتك� من سوء
اللوا�
التداب� الالزمة لحماية النساء
D Dينبغي اتخاذ
ي
ي
معاملتهن وتعذيبهن من جانب موظفي السجن انتقاماً منهن .وهذه
يل:
ي
التداب� ينبغي أن تشمل ما ي
 BBتز
االل�ام بمبدأ الرسية خالل العملية برمتها
ال ش�اف السليم عىل النساء المعرضات للخطر
 BBإ
تيس� سبل وصول السجينات إىل آلية مستقلة فعالة لتقديم الشكاوى
 BBي
ين
الموظف� واتخاذ إجراءات
B Bوضع سياسة واضحة تناهض انتقام
تأديبية لمحاسبة كل من يهدد باالنتقام أو ينتقم فعال

الرسية الطبية (قاعدة )8
D Dينبغي عىل الوزارة المسؤولة عن السجون ووزارة الصحة ،بالتعاون مع
الجمعيات الطبية الوطنية ،وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن الرسية
نجا� ،وحظر
الدالء بأي معلومات عن التاريخ الصحي إ
الطبية ،ورفض إ
ال ب ي
إجراء الفحوصات المهبلية إال بموافقة السجينة .ينبغي حظر إجراء
137
اختبارات العذرية ،بوصفها صورة من صور العنف االحتجازي.
D Dينبغي عىل سلطات السجن التأكد من اشتمال قواعد السجن ولوائحه
المتعلقة بالرعاية الصحية ف� السجون عىل مبدأ ت
اح�ام الرسية الطبية
ي
ي ت
ال� تكفل الرسية الطبية عىل نحو ما يرد أدناه.
والتداب� ي
D Dينبغي عىل دوائر خدمات الرعاية الصحية ف ي� السجون أن تكفل حفظ جميع
سجالت السجناء الطبية ورسيتها ،بما فيها ما يتعلق منها بنتائج الفحص
الط� أ
ال ّو يل الذي يُجرى عند الدخول .ينبغي تسجيل هذه المعلومات
بي
ف ي� ملفات طبية منفصلة وال يصل إليها إال أفراد الفريق الصحي .ويجوز
ين
للعامل� ف ي� المجال الصحي أن يقدموا لمديري السجون أو السلطات
القضائية معلومات من شأنها أن تساعد ف ي� عالج المريض ورعايته ،إذا
ين
السج�.
وافق
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D Dأي أنه:
الغ� للإفصاح عن معلومات رسية ،يجب إبالغ المريض
B Bإذا سعى ي
يدل بموافقته خطياً
بهذا ،وأن ي
الفصاح عن أي معلومات بدون معرفة المريض
B Bينبغي عدم إ
B Bينبغي تفعيل حماية المعلومات الشخصية :أي إذا كانت هناك
معلومات محفوظة عن نظام قاعدة بيانات محوسبة ،ينبغي أن
توف�
الط� فقط ،مع ي
يقترص السماح بالوصول إليها عىل الطاقم ب ي
ضمانات تكفل عدم تمكن آ
الخرين من الوصول إليها ،وإذا ُحفظت
المعلومات حفظاً يدويا ،ينبغي ي ن
تأم� الملفات ف ي� مكان آمن وأال يصل
الط�.
إليها سوى الطاقم ب ي
B Bينبغي إحاطة المر�ض علماً بأن تلك المعلومات سوف تخضع،
�ض �ض
الط� ،مع دوائر خدمات
بمقت ال ورة ،للتداول داخل الطاقم ب ي
ف
الرعاية الصحية ،عند ال�ض ورة ،ي� المجتمع (عىل سبيل المثال إذا كان
ين
السج� للعالج ف ي� المجتمع)
البد من نقل
ين
B Bينطبق مبدأ الرسية الطبية عىل جميع
الط�،
العامل� بالمجال ب ي
بمن فيهم الممرضات أ
النفسي�ن
ن
ن
ين
والمعالج�
النفسي�
خصائي�
وال
ي
ي
ي
والمعالج� ،إىل آخره .ي ن
ين
يتع� عىل جميع أعضاء الفريق
والصيادلة
أ
ف
الط� العمل ي� إطار المبادئ التوجيهية الخالقية ذاتها الخاصة
بي
بالرسية.
فوري� ،فالبد من ت ز
ين
B Bلدى االستعانة بخدمات تم� ي ن
ال�امهم بمبدأ
جم�
الرسية الطبية.
D Dينبغي أال يصل أي موظف يعمل داخل السجن ،باستثناء موظفي الرعاية
سج� .ت
ح� من ي ن
الصحية ،إىل السجالت الطبية أو البيانات الطبية ألي ي ن
ب�
أعضاء الفريق الط� فإن الطبيب أ
ين
(الممرض�) فحسب
(الطباء) والممرض
بي
هم من يجب أن يُتاح لهم الوصول بالكامل إىل جميع المعلومات الطبية.
ف
ت
ال� قد يؤدي فيها حجب المعلومات عن صحة
D Dيمكن للطبيب ي� الحاالت ي
ال�ض ار بصحتها أو بصحة آخرين ،أن يتخذ قرار إفشاء الحد
السجينة إىل إ
أ
ال ن
�ض
د� من المعلومات الالزم لحماية المريضة و/أو آخرين من ر قائم.
يجب أن يكون المسؤول عن اتخاذ قرار إفشاء المعلومات المحدودة
للطراف أ
أ
الخرى هو الطبيب المسؤول عن عالج السجينة ،ويكون الهدف
الوحيد من هذا القرار هو الوقاية من ال�ض ر الذي يتهدد صحة السجينة
أو صحة آخرين (عىل سبيل المثال عندما تكون هناك سيدة مصابة بمرض
معدي مؤلم ف� أعضائها التناسلية وتحتاج للراحة والرعاية ،ي ن
يتع� عىل
ي
ث
معد يحول دون
الطبيب أال ب
يخ� مدير السجن بأك� من أنها مصابة بمرض ٍ
ف
ش
يف�
مشاركتها ي� نظام السجن الم ّتبع الذي يرسي عىل السجينات ،ال أن ي
تشخيص الحالة) .كما يمكن إفشاء المعلومات لموفري الرعاية الصحية

أ
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)9 ،
 136مفوضة المم المتحدة السامية لحقوق إ
تقص وتوثيق التعذيب ي
النسان ،دليل تفعيل ي
أغسطس  ،1999ص .39
النسان ،الدورة السابعة ،تقرير المقرر الخاص ن
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك،3/A/HRC/7 ،
 137مجلس حقوق إ
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
 15يناير  ،2008الفقرة .34
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

آ
الخرين فقط بناء عىل قاعدة «االحتياج للمعرفة» ما لم تقدم المريضة
موافقتها الرصيحة بالكشف عن معلومات ث
أك�.
ين
المؤهل� طبياً ف ي� الرعاية
D Dينبغي ف ي� العادة أال يكون مطلوباً مشاركة السجناء
لغ�هم من السجناء ،فهذا من شأنه أن يشكل انتهاكاً لمبدأ
الطبية المقدمة ي
ت
ز
ال� تُتخذ تجاه السجناء
الرسية ،ويُحتمل أن يفاقم المواقف
ي
التمي�ية ي
ش
الذين يعانون من أمراض معينة ،مثل يف�وس نقص المناعة الب�ية ،وقد
يستغل السجناء أي معلومات قد يصلوا إليها ف ي� تحقيق مكاسب شخصية.
ف
ف
ين
و�
ال يجوز االستعانة بالسجناء
المؤهل� طبياً إال ي� الظروف االستثنائية ي
ف
حاالت الطوارئ ،حيث قد ال يتواجد العاملون بالرعاية الصحية ي� الوقت
ف
و� الدول منخفضة الدخل عندما قد ال
المناسب للتعامل مع الحالة ،ي
يتواجد هؤالء العاملون بشكل منتظم ،حينئذ يمكن استدعاء السجناء
ين
المؤهل� طبياً للمساعدة ،ش�يطة أن يوافق المريض أوال ً عىل هذا.
D Dينبغي ي ن
تأم� السجالت الطبية الخطية .ينبغي توخي الحذر الشديد عند
حوسبة السجالت الطبية ،لتجنب الوصول غ� المرصح به إليها .و�ف
ي
ي
خب� متخصص قبل إجراء ذلك.
الواقع ،يُستحسن استشارة ي
D Dينبغي إجراء كافة المشاورات مع أ
الطباء ف ي� غرف استشارية يغ� عمومية،
كلما أمكن ،وال تجر أبداً ف� حضور السجناء آ
الخرين أو أي فرد يغ� أفراد
ي
ال� تخضع للفحص أن ترافقها أن�ث
الط� ،إال إذا طلبت المرأة ت
ي
الفريق ب ي
ف
و� هذه الحالة يجوز حضور ممرضة أو عاملة أخرى
عىل وجه الخصوص ،ي
أ
بالرعاية الصحية من أعضاء الفريق ،وإذا لم يتوفر هذا المر ،يمكن أن
تح�ض إحدى العامالت بالسجن .ف ي� مثل هذه الحاالت ،ينبغي أن تكون
هذه الممرضة أو العاملة بعيداً عن مسمع الطبيب والمريض ،كما يجب
حماية خصوصية جسد السيدة الخاضعة للفحص وكرامتها ،أخذاً ف ي�
االعتبار رغبات المريضة نفسها( .انظر قاعدة )11
D Dينبغي عىل أفراد الفريق الصحي بالسجن إبالغ السجينات بأن كافة
النجابية الخاصة بهن،
المعلومات الطبية ،بما فيها معلومات الصحة إ
الدالء بمعلومات عن
عت� رسية .وينبغي أن يطلب من السيدات إ
سوف تُ ب
الدالء بأي
ج� أي امرأة عىل إ
تاريخهن الصحي إ
نجا� طوعاً .ينبغي أال تُ ب
ال ب ي
معلومات من هذا القبيل.
مهبل إال بموافقة السجينة وينبغي أن تُحظر
D Dينبغي أال يُجرى أي فحص
ي
اختبارات العذرية حظراً رصيحا.

الفحوصات الطبية للأطفال عند دخولهم السجن (القاعدة )9
D Dينبغي عىل سلطات السجون ودوائر خدمات الرعاية الصحية بالسجون أن
الط�
تتأكد من أن إجراءات دخول سجون النساء تتضمن إجراء الفحص ب ي
المتخصص� ف� طب أ
ن
الطفال لهذا الغرض.
ألي طفل مرافق ،وإتاحة أحد
ي ي
ئ
أخصا� أطفال فور الحاجة إليه ،يجوز القيام بالفحص
 D Dف ي� حالة عدم وجود
ي
أ
ئ
أخصا�
ط� كامل من قبل
ي
ال ي
ول من قبل ممرضة مؤهلة ،مع إجراء فحص ب ي
مؤهل ف� صحة أ
الطفال ،ف ي� أقرب وقت ممكن من بعد الدخول ف ي(� غضون
ي
أسبوع واحد من الدخول كحد أقىص ،ما لم تكن الحالة طارئة) إلتاحة
أخصا� أ
ف
ئ
الكا� إىل أن يح�ض
الطفال إلجراء تقييم صحي.
ي
الوقت ي
D Dينبغي أن يحدد الفحص الصحي احتياجات الطفل البدنية والنفسية وأن
يُستخدم كأساس لوضع خطة للرعاية الصحية لكل طفل ،وأن يراجعها
فريق مؤهل ف ي� الرعاية الصحية عىل تف�ات منتظمة.
D Dينبغي السماح ألمهات أ
الطفال الذين يدخلون السجن بمرافقة أطفالهن
الط� ،مع أخذ مصلحة الطفل الفضىل ف ي� االعتبار.
خالل الفحص ب ي

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات بمن فيهم الوزارة المسؤولة عن السجون ووزارة
الصحة
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bمؤسسات العدالة الجنائية
B Bسلطات السجون
B Bالخدمات الصحية بالسجون
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية
B Bموظفو السجون المسؤولون عن الدخول والتسجيل.
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 4.2الرعاية الصحية الخاصة بالنساء
قاعدة 10
المحل.
 .1توفر للسجينات خدمات رعاية صحية خاصة بالنساء تعادل عىل الأقل الخدمات المتوفرة ي ف� المجتمع
ي

ت
 .2إذا طلبت السجينة أن تفحصها أو تعالجها طبيبة أو ممرضة وجب ي ن
ال� تستدعي تدخال ً
تأم� طبيبة أو ممرضة لها ،قدر المستطاع ،باستثناء الحاالت ي
طبيا عاجال .وإذا أجرى ممارس للطب الفحص خالفاً لرغبة السجينة وجب أن ض
تح� إحدى الموظفات الفحص.

بم�رات هذه القاعدة

D Dحسبما أوضحنا ف ي� مقدمة هذا الفصل ،وعطفاً عىل القاعدة  ،6فإن النساء
لهن احتياجات خاصة من الرعاية الصحية الختالف نوعهن االجتماعي
وخلفياتهن المعتادة .وتتناول القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
احتياجات النساء من الرعاية الصحية الخاصة ،ف ي� نصوص محدودة جداً،
مركزة ي ز
ترك�اً خاصاً عىل الحمل والرعاية فيما قبل الوالدة وبعدها .هذا
فضال ً عن أن النساء يحتجن إىل الحصول عىل الرعاية الصحية الجنسية
والنجابية والرعاية الصحية العقلية ومعالجتهن من إدمان المخدرات
إ
وأي أعراض لسن اليأس تتطلب العالج .كما أن النساء لهن احتياجات من
الرعاية الصحية الوقائية ،من قبيل الكشف عن رسطان الثدي وعنق الرحم
بتداب� الرعاية
(انظر قاعدة  ،)18وإتاحة السبيل لتثقيفهن وتوعيتهن
ي
الصحية الوقائية (انظر قاعدة .)17
D Dوحسبما جاء ف ي� التعليق ،فإن القاعدة تقر أيضاً بأن «المرأة قد ال ترغب
ين
ف ي� أن يفحصها
االختصاصي� الذكور بل وقد تشعر
ط� من
ي
اختصاص ب ي
بصدمة جديدة جراء أي فحص من هذا القبيل ألسباب ثقافية ،و  /أو ألنها
مرت بتجربة سلبية سابقة مع رجال ،بما ف ي� ذلك إخضاعها لعنف أو اعتداء
جنس 138».وهكذا فإن المرأة قد ترغب ف ي� أال يفحصها إال طبيبات وينبغي
ي
أن تُ ت
المكان.
ح�م رغبتها قدر إ

التطبيق
D Dينبغي أن يشكل التعاون ي ن
ب� السجن ودوائر الخدمات الصحية المجتمعية
ف
139
جزءا ال يتجزأ من الرعاية الطبية المقدمة ي� جميع السجون.
D Dينبغي عىل دوائر خدمات الرعاية الصحية ف ي� السجون أن تضع سياسات
بتوف� الرعاية الصحية للسجينات ،بالتنسيق مع دوائر
خاصة تتعلق
ي

138
139
140
141
142

الخدمات الصحية المجتمعية ،وينبغي أن توضع آلية للتعاون ي ن
ب� وزارة
الصحة وخدمات الرعاية الصحية بالسجون لتفعيل تلبية احتياجات
140
الرعاية الصحية الخاصة بالنساء.
ين
ين
D Dينبغي أن ينشأ حوار منتظم ي ن
والعامل� ف ي�
الموظف�
ب� الوزراء وكبار
مجال الصحة للتأكد من أن ش
الت�يعات وقواعد السجون تدعم العالج
141
والرعاية.
D Dينبغي أن يُتاح متخصصون ف ي� مجال الرعاية الصحية للمرأة للتشاور
المستمر ف ي� السجون ،مع وضع ترتيبات لزيارات دورية يقوم بها أطباء
أمراض النساء.
الط� من ممرضات وطبيبات ،كلما أمكن.
D Dينبغي أن تتلقى النساء العالج ب ي
إذا طلبت إحدى السجينات أن تفحصها أو تُعالجها طبيبة أو ممرضة،
ينبغي استدعاء طبيبة أو ممرضة إىل مؤسسة السجن ،بقدر توفرهما،
ت
الط� العاجل .وإذا لم يكن
باستثناء الحاالت ي
ال� تستدعي التدخل ب ي
ذلك ممكنا ،وجب أن تح�ض ش
م�فةٌ
فحص السجينة تلبية لرغبتها .ينبغي
َ
َ
أال تلزم السجينة شب�ح أ
السباب الداعية إىل هذه الرغبة( 142.انظر أيضاً
ُ
قاعدة .))2( 11
D Dيُعد من الممارسات الجيدة تواجد سيدة ،إذا قام بفحص المرأة طبيباً
وليس طبيبة ،سواء طلبت السجينة تواجد السيدة معهما أم لم تطلب،
من أجل طمأنة وحماية السجينة من أي احتماالت للمضايقات أو أ
الذى،
وكذا لحماية الطبيب من أية اتهامات كاذبة بالتعرض للسجينة بالمضايقة
أو أ
الذى .يمكن أن تكون المرأة الحا�ض ة معهما ممرضة أو أي من العامالت
أ
الخريات بالرعاية الصحية.

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة ).10(2
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قاعدة  22انظر أيضا منظمة الصحة العالمية أوروبا ،إعالن :الصحة ف ي� السجون كجزء من الصحة العامة ،موسكو 24 ،أكتوبر  ،2003حيث
ين
لتحس� خدمات الرعاية الصحية ف ي�
أشار المندوبون إىل أن الصحة ف ي� السجون يجب أن تكون جزءا ال يتجزأ من النظام الصحي العام ف ي� أي بلد من البلدان وطرحوا مجموعة من التوصيات
السجون ،بنا ًء عىل هذا المبدأ.
أ
ف
ف
ت
ن
المع� بالمخدرات والجريمة) صحة المرأة ي� السجون،
القليمي ي� أوروبا (فان دن يب�غ ،ب ي� ،غاذرر ،أيه) ،تاباي ،ي� ،هاريغا ،إف( .مكتب المم المتحدة
مكتب منظمة الصحة العالمية إ
ي
توجيهات عملية وقوائم مرجعية لمراجعة السياسات والممارسات الحالية ،2011 ،ص8 .
المرجع نفسه.
انظر قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .10

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bالوزارات المسؤولة عن السجون
B Bسلطات السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية
الممارسات الفضىل :الخدمات الطبية للنساء ف ي� نظام السجون النموذجي الجديد بجمهورية الدومينيكان
تغطي وزارة الصحة جانباً من الخدمات الصحية فيما يغطي مكتب النائب
العام جانباً آخر منها ،مع إلحاق بعض أ
الطباء بوزارة الصحة وبعضهم
وكث� من خدمات الرعاية الصحية يُقدم ف ي� السجون،
بمكتب النائب العام .ي
لكن السجناء الذين يتطلبون عالجاً خاصاً يُنقلون إىل المستشفيات .ويعمل
ف
الصالح والتأهيل رقم  2ناجايو موجريس (سجن
ي� المنطقة الطبية لمركز إ
ين
ين
نفسي�
اختصاصي� ،منهم أطباء النساء وأطباء
النساء) ثمانية أطباء
أ
وأطباء أورام
وغ�هم .ويوجد
واختصاص� المراض الجلدية والتناسلية ي
يي
أ
ز
تجه�اً جيداً لعالج السنان ،يعمل به طبيب
بهذه المنطقة مركز مجهز ي
أ
ف
أسنان مؤهل .ومع أن فحص السنان يجرى ثالث مرات ي� السنة لجميع
السجناء ،يمكنهم اللجوء إىل طبيب أ
السنان ف ي� حاالت الطوارئ أيضا.
ف
يش� إليها
وجميع السجون ي� نظام السجون النموذجي الجديد ،الذي ي
الصالح والتأهيل النسائية،
الصالح والتأهيل ،بما فيها مراكز إ
باسم مراكز إ

بمخت� يعمل به اختصاصيون من وزارة الصحة .وبها مرافق إلجراء
مجهزة
ب
عديد من الفحوصات الطبية بداخلها ،مثل تحاليل الدم الكاملة ،واختبارات
ئ
البا� والزهري .أما اختبار الكشف عن
الحمل ،واختبارات االلتهاب الكبدي ي
يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ،فإنه طوعي .ومن تثبت إصابته من السجناء
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية يتلقى العالج ويتبع نظاماً غذائياً خاصا.
ي
أ
وغ�ها
أما إدارة الخدمات النفسية فإنها تقدم المشورة للفراد والعائالت ي
ن
البد� والعالج
من مختلف أنواع العالج :كالعالج
ي
بالعقاق� وعالج االعتداء ي
التحف�ي .وكل ي ن
يز
سج� يدخل ف ي� هذا النظام يخضع لتقييم يقيس احتياجاته
النفسية .ويوجد ف ي� سجن النساء عالمان من علماء النفس يوظفهما مكتب
143
النائب العام (المسؤول عن نظام السجن).

قاعدة 11
يح� الفحوص الطبية إال العاملون ف� مجال الطب ما لم ير الطبيب وجود ظروف استثنائية ض
 .1ال ض
تقت� حضور أحد موظفي السجن لأسباب أمنية
ي
ي
الموظف� حسبما هو ي ن
ي ن
مب� ي ف� الفقرة  2من القاعدة  10أعاله.
أو ما لم يطلب الطبيب ذلك أو ما لم تطلب السجينة عىل وجه التحديد حضور أحد
 .2إذا كان من ض
ي ن
موظف� من السجن ال يعملون ي ف� مجال الطب الفحوص الطبية ،ينبغي أن يكون هؤالء الموظفون من النساء وأن تجرى
ال�وري حضور
الفحوص عىل نحو يكفل الخصوصية والكرامة والرسية.

بم�رات هذه القاعدة

التطبيق

ت
ال� تنطبق عىل الرعاية
D Dتشكل رسية الفحوص الطبية أحد المبادئ الرئيسية ي
الصحية لجميع أ
الشخاص ،بمن فيهم من هم بالسجن .وحسبما ذكرنا
عطفاً عىل القاعدة  ،8فإن المدونة الدولية آلداب مهنة الطب الصادرة
عن الجمعية الطبية العالمية ت
(وال� اعتمدت ف ي� عام  ،1949و ُع ِّدلت ف ي�
ي
أ
العوام  ،1968و  ،1983و  ،)2006تنص عىل أن ت
«يح�م الطبيب حق
ب� هذه آ
المريض ف� الرسية .ومن ي ن
الداب الكشف عن المعلومات الرسية
ي
إذا وافق المريض عىل ذلك أو إذا كان هناك تهديد حقيقي وشيك بوقوع
�ض ر عىل المريض أو آ
الخرين ،وعن هذا التهديد« .وهكذا فإن أي خرق
للرسية هو من قبيل االستثناء وقرار الكشف عن أي معلومات بسبب �ض ر
حقيقي وشيك قد يقع عىل المريض أو آ
الخرين يجب أن يتخذه الطبيب
أو أن يُتخذ بموافقة المريض أو كليهما.

D Dينبغي ت
اح�ام مبدأ المحافظة عىل الرسية الطبية أثناء إجراء الفحوص
ين
موظف� أو
الطبية ،أي أال تجرى فحوصات من هذا القبيل ف ي� حضور أي
سجناء آخرين .وينبغي إجراء هذه الفحوص فردياً ف� غرفة مجهزة ي ز
تجه�اً
ي
الموظف� أو السجناء آ
ين
الخرين.
مناسباً للرعاية الصحية منفصلة عن مرأى
شعر
D Dإذا كانت هناك ظروف استثنائية ،كأن تكون السجينة عنيفة عنفاً يُ ِ
ين
الموظف� بالقلق عىل سالمة الطبيب مثالً ،ينبغي توضيح طبيعة الخطر
للطبيب وعليه أن يقرر/تقرر ما إذا كانت هناك �ض ورة لوجود أحد
ين
ين
الموظف� عىل
الموظف� خالل الفحص .فإذا طلب الطبيب حضور أحد
ين
الموظف�
السجينات ف ي� حضور
الطبيب
وجه التحديد ،ينبغي أال يفحص
ِ
ُ
ف
الذكور أبدا .أما إذا أجري الفحص ي� حضور موظفات ،ينبغي أن تظل
الموظفة بعيداً عن مسمع المريضة والطبيب.

 143مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،أتاباي ،ت ي� ،نظام السجون وبدائل السجن ف ي� دول مختارة من منظمة دول ش�ق البحر
الكاري� ،وبربادوس ،وجمهورية الدومينيكان25 ،
المم المتحدة
بي
ي
(غ� منشورة).
نوفم�  2010ي
ب

الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

D Dقد تكون هناك حاالت قد يطلب فيها المر�ض أنفسهن حضور إحدى
الموظفات ،إذا كان الفحص سيجريه طبيب وليس طبيبة .وينبغي تلبية
أي طلبات من هذا القبيل ،ش�يطة أال يكون الطبيب والمريض عىل مسمع
من الموظفة.
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الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bسلطات السجون
B Bالخدمات الصحية بالسجون

 4.3الصحة والرعاية العقلية
قاعدة 12
ت
اللوا� يحتجن إىل رعاية صحية عقلية ،داخل السجن أو ي ف� المرافق يغ� االحتجازية ،برامج شاملة للرعاية الصحية العقلية والتأهيل
توفر للسجينات
ي
ت
ن
ن
مالئمة لكل حالة عىل حدة تراعى فيها الفوارق يب�
ال� تعرضن لها.
ي
الجنس� والصدمات ي

قاعدة 13

أ
ت
توف� الدعم المالئم لهن.
ال� قد تشعر فيها النساء بحاالت من الضيق
النفس لمراعاة حالتهن وضمان ي
ي
يجب تعريف موظفي السجن بالوقات ي

بم�رات القاعدة  12و 13

D Dتسد هذه القاعدة فجوة مهمة ف ي� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة
ت
تفصل نوع النهج الشامل والفردي الذي ينبغي أن يقوم
ال� ال ِّ
السجناء ي
توف� الرعاية الصحية العقلية لجميع السجناء.
عليه ي
D Dيجب فهم هذه القاعدة ت
اق�اناً بالقاعدة  )1(82من القواعد الدنيا
وال� تنص عىل �ض ورة أال يودع أ
ت
الشخاص
ُ
النموذجية لمعاملة السجناء ،ي
العقل الحاد ف ي� السجون ،إنما ف ي� مؤسسات رعاية عقلية
ذوي المرض
ي
متخصصة.
والكراهية داخل السجون إىل زيادة
D Dيمكن أن تؤدي البيئة المغلقة إ
التداب� والعقوبات يغ�
مرض الصحة العقلية وكلما أمكن يجب تفضيل
ي
االحتجازية ف� حال كانت السيدات ي ن
يعان� بالفعل من إعاقات عقلية.
ي
(انظر قواعد بانكوك ،قاعدة .)60
D Dوحسبما بينا ف ي� التعليق عىل هذه القاعدة وفيما سبق ،وعطفاً عىل القاعدة
( 6ب) ،فإن السجينات لهن احتياجات خاصة من الرعاية الصحية العقلية.
ويُ َّرجح أن تصبح هذه االحتياجات َأم ّس ف ي� مرافق السجن بسبب االنفصال
أ
أ
ت
ال� ال تراعي االحتياجات الخاصة
عن الطفال والرسة والمجتمع والنظم ي
وتش� البحوث إىل ارتفاع معدالت المشكالت الصحية العقلية،
بالنساء .ي
من قبيل اضطراب ما بعد الصدمة ،واالكتئاب ،والقلق ،والرهاب،
144
والعصاب ،ي ن
ب� النساء ف ي� السجون.

144
145
146
147
148

D Dكما أن ظروف ومنظومات السجون مشددة الحراسة ،حيث التواصل
الب�ي مع السجينات أ
ش
الخريات والعامالت بالسجون أشد اقتصاراً ،وحيث
يمكن أيضاً تقييد إتاحة أنشطة السجن ،تمثل خطراً إضافياً جسيماً يتهدد
الصحة العقلية .وقد يزيد الخطر الذي يمس الصحة العقلية للسيدات
ال ش�اف والتفتيش
من واقع اضطالع أعضاء من الرجال والنساء بأعمال إ
العدوا� أ
ف
ن
والذى الشفهي السائد ي� بعض
ف ي� السجن ،ومن واقع المناخ
ي
145
مؤسسات السجون.
ف
عدة ،يمكن للحبس االنفرادي أن يؤدي إىل
D Dوكما تم التوثيق ي� وقائع ّ
تدهور اعتالل الحالة الصحية العقلية ،أو يؤدي إىل اعتاللها 146.بيان
يوص بالحظر المطلق
اسطنبول بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره ي
147
ين
عقل.
للحبس االنفرادي بالنسبة للسجناء
المصاب� بمرض ي

ف
ف
كث�اً من
D Dحسبما جاء ي� التقرير ،فإن القاعدة « 12تضع ي� االعتبار أن ي
نظم السجون ال تعي احتياجات السجينات من الرعاية الصحية العقلية
الفريدة وال تعالجها معالجة كافية ،ألنها تتناول أ
العراض الظاهرة دون
أ
ت
وكث�اً
ال� تؤدي إىل حدوث مشكالت الصحة العقلية .ي
السباب الكامنة ي
بن
جداً ما يوصف للنساء الدواء
ليتغل� به عىل محنتهن أو اكتئابهن بدال ً
النفس االجتماعي ،بناء عىل تقييم لكل حالة عىل
من إمدادهن بالدعم
ي
148
حدة».
D Dفيما يتعلق باتباع نهج شامل ف ي� الرعاية الصحية بالسجن ،فإن منظمة
الصحة العالمية ومكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة
المم المتحدة
ي
مفتاح
يوصيان بأنه «ينبغي أن يكون تعزيز الرفاهية والصحة النفسية
َ

مكتب أ
ين
المم المتحدة للمخدرات والجريمة  /منظمة الصحة العالمية ،صحة المرأة ف� السجن ،رفع الظلم ي ن
الجنس� ف ي� الصحة بالسجون ،2009 ،ص27 .
ب�
ي
أ
النسان ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ،السيدة رشيدة مانجو ،Add.5/26/A/HRC/17 ،يونيو
انظر عىل سبيل المثال مجلس المم المتحدة لحقوق إ
 ،2011فقرة .40
ف
ف
الدول للصدمة النفسية ،اسطنبول،
ديسم�  2007ي� المنتدى
بيان اسطنبول بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره ،تم اعتماده ي� 9
ب
ي
www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2Fohchr01_ar.pdf&external=N
المرجع نفسه.
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .12

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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سياسة الرعاية الصحية ف ي� السجن .وينبغي أن ينتبه حكام السجون إىل
ارتفاع معدل إيذاء النفس واالنتحار ي ن
ب� النساء ف ي� السجون وإىل ال�ض ورة
الملحة لوضع ت
اس�اتيجيات وسياسات تكفل حماية الصحة العقلية
ت
اللوا� يحيق بهن الخطر .ويحتاج هذا النوع من
عموماً وتقييم النساء
ي
ف
الشمول ي� السجون.
االحتياجات الصحية إىل إبراز أهمية اعتماد النهج
ي
ين
الموظف� بحاجة إىل معرفة أدوارهم والوقوف عىل كيفية تهيئة
وإن جميع
ن
النفس
تحس� التكيف
إيجا� ومفيد ،مع
ي
بيئة السجون ونظمها ،عىل نحو ب ي
ي
ين
ين
والموظف� .ويقع عىل عاتق حكام السجون دور قيادي مهم
ب� السجناء
الموظف� عىل خلق روح تبث الشعور بالصحة �ف
ين
ف ي� عملهم مع كبار
ي
149
السجن».
D Dعالوة عىل ما سبق ،فإن النساء عرضة عىل وجه الخصوص لالضطراب
العقل واالكتئاب ف ي� أوقات معينة 150.من ال�ض وري استحداث سياسة
ي
مؤسسية تتصدى لقضايا الرعاية والصحة العقلية عىل نحو شامل ،وإدراك
أ
ين
الموظف� ف ي� مساعدة السجناء
ساس الذي يقع عىل عاتق جميع
الدور ال ي
عىل صون سالمتهم العقلية ،وذلك للتعامل الواعي عن علم وبينة مع
العقل لكافة السجينات ف ي� مختلف
مختلف متطلبات الدعم الصحي
ي
ب� المقومات أ
أ
الموظف�ن
الوقات .ومن ي ن
الساسية لهذه السياسات وعي
ي
ت
ال� تعزز أو ت�ض السالمة العقلية واتباعهم نهجاً يراعي الفوارق
بالعوامل ي
ين
ين
الجنس�.
ب�

التطبيق
D Dينبغي أن يكون هناك برنامج شامل يهدف إىل تعزيز الصحة العقلية ف ي�
السجون ويتضمن إقرار نظام يتسم بالتنوع والتوازن والمرونة ف ي� السجن،
وال�فيه والتواصل أ
المه� ت
ن
الرسي
بما ف ي� ذلك إتاحة التعليم والتدريب
ي
ئ
غذا� متوازن وفرص المشاركة ف ي�
وممارسة الرياضة البدنية واتباع نظام ي
151
وغ� ذلك.
الفنون ،ي
D Dينبغي االستعانة بالفحص أ
ال ّو يل الذي يُجرى عند الدخول ف ي� استحداث
ين
المحتاج� عىل حدة ،بواسطة فريق
برنامج لمعالجة كل حالة من حاالت
ف
ن
نفس
للرعاية الصحية َّ
مؤهل للعمل ي� السجن ،ومن يب� أعضائه طبيب ي
وأخصا� نفس إذا لزم أ
المر .ينبغي أن تقدم االستشارة والعالج �ف
ئ
ي
ي
ي
ين
الصابة
أقرب وقت ممكن لمن يبدو أنهم
معرض� لخطر أن تطرأ عليهم إ
بإعاقات عقلية.
قدم المعالجة لكل حالة عىل حدة وأن تهدف إىل التصدي
D Dينبغي أن تُ َّ
أ
ت
تث� الضيق واالكتئاب ،فضال ً عن المشاكل النفسية ،استناداً
ال� ي
للسباب ي
إىل نهج إرشادي متكامل ودعم نفس واجتماعي وإعطاء أ
الدوية ،إذا لزم
ي

149
150
151
152
153

أ
المر .ينبغي أال يُستخدم الدواء إال عند ال�ض ورة القصوى ،استجابة
ن 152
والروت�.
الحتياجات فردية ،وليس من باب العادة
ي
ت
ال� تتعلق بخيارات المعالجة
D Dينبغي أن يتاح للسجناء جميع المعلومات ي
ف
والمخاطر والنتائج المتوقعة ،وأن يشاركوا ي� تخطيط المعالجة واتخاذ
القرارات.
ين
D Dينبغي أن يتدرب جميع الموظ ي ن
العامل� ف ي� سجون النساء عىل مراعاة
َّف�
أ
ف
ت
ين
الفروق ي ن
ال� قد تشعر فيها
ب�
الجنس� ،بما ي� ذلك توعيتهم بالوقات ي
النساء بضائقة شديدة.
D Dينبغي أن تشتمل سياسات الرعاية الصحية بالسجن وبرامجها عىل تدريب
ين
ين
العامل� ف ي� سجون النساء عىل أن يستجيبوا استجابة
الموظف�
جميع
ف
الئقة الحتياجات المرأة ،بفهم ووعي ،وأن يتخذوا قرارات صائبة ي� الوقت
ين
المتخصص� لتلقي ما يلزمهن من دعم.
المناسب بشأن موعد إحالتهن إىل
D Dإن النساء ت
اللوا� ي ن
يعان� من اضطرابات عقلية أشد عرضة لخطر االعتداء
ي
ف
ال ش�اف ووضع الضمانات
ي� أماكن االحتجاز .وينبغي حمايتهن عن طريق إ
الكافية .وينبغي عدم وضع هؤالء النساء ف ي� محبس انفرادي ،ألن العزل
153
يؤدي ،عىل نحو شبه مؤكد ،إىل تفاقم حالتهن الصحية العقلية السيئة.
D Dينبغي أن تتعاون سلطات السجون مع دوائر الخدمات ف ي� المجتمع،
المحل
وغ�ها من منظمات المجتمع
بما فيها المنظمات يغ� الحكومية ي
ي
العاملة ف� مجال الصحة العقلية وقضايا المرأة ،بأقىص قدر ممكن� ،ف
ي
ي
إمداد النساء بخدمات أفضل وتعزيز ارتباطهن بالعالم الخارجي ،فهذا
تأث�اً بالغ النفع.
يؤثر بدوره عىل صحتهن العقلية ي
تداب� تعزز صلة
D Dينبغي عىل سلطات السجن أن تضع سياسات وتتخذ ي
وغ�هم من أقاربهن ،وتحسنها( .انظر
السجينات بأرسهن ،وبأطفالهن ي
الرشادات).
قاعدة  ،26لمزيد من إ
D Dينبغي إعادة النظر ف ي� جميع خطط العالج عىل تف�ات منتظمة.

ف
ت
ال� تستدعي عالجاً متخصصاً ال يتوفر ف ي� السجن ،ينبغي ،عند
 D Dي� الحاالت ي
ئ
قضا� إىل دوائر الرعاية الصحية ف ي�
اللزوم ،أن تحال المرأة المعنية بقرار
ي
المجتمع ،إذا لزم أ
ف
المر .يغ� أنه يجب أن يؤخذ ي� الحسبان حقيقة أن
ف ي� العديد من الدول متدنية الدخل قد ال تتوفر الرعاية الصحية العقلية
ف ي� المجتمع ،أو قد تكون يغ� كافية إىل حد بعيد ،وأن مؤسسات الصحة
العقلية قد ال تكون أحوالها مختلفة عن أحوال السجون ،بل هي أسوأ
ف� بعض أ
الحيان .من ثم ،فمن المهم ي ّ ن
تب� ما إذا كانت الرعاية الصحية
ي
العقلية خارج السجن ،وظروف مؤسسات الرعاية الصحية العقلية ،كافية

مكتب أ
المم المتحدة للمخدرات والجريمة  /منظمة الصحة العالمية ،المرجع ذاته .ص .46
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .13
أ
أ
ف
ت
ش
الجماع عىل تعزيز
ال� تساعد عىل تعزيز الصحة العقلية للسجناء ،انظر م�وع الصحة ي� السجون لمكتب منظمة الصحة العالمية لوروبا ،بيان إ
لالطالع عىل قائمة بالنشطة والخدمات ي
الصحة العقلية ،1998 ،الفقرة .18
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .12
الدول للصدمة النفسية ،اسطنبول،
ديسم�  2007ف ي� المنتدى
بيان اسطنبول بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره ،تم اعتماده ف ي� 9
ب
ي
www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2Fohchr01_ar.pdf&external=N

الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

ف
وتستو� احتياجات عالج ورعاية هؤالء النساء ،مع ضمان أال يؤدي نقلهن
ي
إىل تلك المؤسسات إىل تدهور حاالتهن مع إيداعهن بتلك المؤسسات،
وكذا التيقن من طبيعة العالج الذي يحصلن عليه فيها.
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الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
عون/ال�لمانيون
الم�
ب
B Bإدارة السجون
B Bموظفو السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية

ين
 4.4الوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
للمصاب� به
وتوف� العالج والرعاية والدعم
الب�ية
ي
قاعدة 14
ف
للتصدي لحاالت يف�وس نقص المناعة ش
ال�امج والخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات
الب�ية/متالزمة نقص المناعة المكتسب إ
(اليدز) ي� السجون ،تعد ب
أ
أ
الخاصة للنساء ،بما ف� ذلك منع انتقال المرض من المهات إىل الطفال .ف
و� هذا السياق ،تشجع سلطات السجن وتدعم اتخاذ مبادرات ي ف� مجال
ي
ي
أ
ي ن
الوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
للمصاب� به ،مثل التثقيف عن طريق القران.
وتوف� العالج والرعاية
الب�ية
ي

بم�رات هذه القاعدة

 D Dف ي� الوقت الذي اعتمدت فيه القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
ف ي� عام  ،1957لم يكن يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية يشكل مشكلة
صحية معروفة ف� العالم 154.ومنذ ذلك ي ن
الح� ،أي منذ ثمانينيات القرن
ي
الع�ين تحديداً ،أصبح يف�وس نقص المناعة ش
ش
الب�ية من أهم التحديات
كب� من المعلومات المتعلقة
الصحية العالمية .أما اليوم ،فهناك قدر ي
بف�وس نقص المناعة ش
واليدز ،وعوامل الخطر ،وطرق انتقالهما
الب�ية إ
ي
ين
المصاب� بهما ورعايتهم .ومن المعروف اليوم
والوقاية منهما ومعالجة
ف
ف
ية/اليدز قد ش
أن يف�وس نقص المناعة ش
و�
الب� إ
است�ى ي� السجون ،ي
ف
كث�اً من معدالت انتشاره � المجتمع ت
الغالب ث
ح� أصبح السجناء
أك� ي
ي
ف
155
يشكلون مجموعة خطر شديد ي� هذا السياق.
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ف ي�
D Dتبينت أهمية إجراء التدخالت الخاصة ي
156
السجون ف ي� وقت مبكر من انتشار هذا الوباء .وأصدرت منظمة الصحة

العالمية ف ي� عام  1993مبادئ توجيهية بشأن عدوى يف�وس نقص المناعة
الب�ية واليدز ف� السجون 157.وقدمت منظمة الصحة العالمية ف� آ
ش
الونة
ي
إ ي
أ
أ
ف
�ض
158
ت
ش
ون�ت
تش� إىل تراجع ره ي� السجون،
ال� ي
ال ي
خ�ة موجزاً للدلة ي
بالتعاون مع مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة وبرنامج
المم المتحدة
ي
أ
ت
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ()UNAIDS
المم المتحدة
الب�ية إ
المش�ك ي
موجزاً للسياسات تناولت فيه سبل الحد من انتقال يف�وس نقص المناعة
ف
ش
بالضافة إىل سلسلة أوراق تقنية لشواهد العمل
الب�ية ي� السجون 159،إ
ف
حول تدخالت التعامل مع يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ي� السجون.
و� عام  ،2006شن� مكتب أ
ف
المم المتحدة للمخدرات والجريمة «إطار
ي
لف�وس نقص المناعة ش
اليدز ف ي�
الب�ية  /إ
عمل االستجابة القومية الفعالة ي
أ
السجون» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج المم المتحدة
ت
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ) 160.(UNAIDSوتشدد
الب�ية إ
المش�ك ي
هذه الوثائق عىل أن «جميع السجناء من حقهم أن يتلقوا رعاية صحية،

الف�ة أ
الع�ين وال عددهم قبلها« .وكان الصمت هو السمة الغالبة عىل هذه ت
الوىل ،ألن يف�وس نقص المناعة ش
باليدز ف ي� سبعينيات القرن ش
الب�ية لم يكن معروفاً
	154ال نعلم عدد من أصيبوا إ
ش
ولم يكن انتقاله مصحوباً
بف�وس نقص
ية
الب�
العدوى
حاالت
تها،
ر
ند
رغم
وثقت،
يدز
ال
عن
متفرقة
حالة
وتقارير
أثرية
مصلية
اسات
ر
د
وهناك
للعيان.
ظاهرة
واضحة
اض
ر
أع
أو
بعالمات
إ
ي
وتش� البيانات المتاحة إىل أن الجائحة الراهنة بدأت ي ن
الع�ين وأواخرها .وبحلول عام  ،1980كان يف�وس نقص المناعة ش
ب� أواسط سبعينيات القرن ش
المناعة ش
الب�ية
،1970
عام
الب�ية قبل
ي
است�ى ف� خمس قارات عىل أ
وأس�اليا) .وسادت تف�ة من الصمت لم تفلح خاللها جهود التوعية وال أي عمل ئ
القل (أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا ت
وقا� ف ي� كبح جماح
ي
قد ش ي
انتشاره ،وربما قد أصيب به حوال  300.000 - 100.000شخص« .انظر مان جيه م (« )1989اليدز :وباء عالمي» ،ف� مواضيع حالية ف
اليدز ،المجلد  ،2حرره غوتليب ام اس ،جيفريز دي
�
ي إ
إ
ّ
ي
ي
ت
وايل وأوالده(www.avert.org/aids-history-86.htm) .
س ،جون ي
جيه ،ميلدفان دي ،بينشينغ ،أيه جيه ،كوين ي� ي
المع� بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة الصحة العالمية ،وبرنامج أ
 155انظر عىل سبيل المثال مكتب أ
ت
ن
لف�وس نقص المناعة ش
وف�وس
المم المتحدة
المم المتحدة
الب�ية إ
واليدز ،ي
المش�ك ي
ي
ف
ف
نقص المناعة ش
ال�امج وموظفي السجون ومقدمي الرعاية الصحية ي� السجون ،2008 ،ص ص .8-7
الب�ية إ
واليدز ي� أماكن االحتجاز ،مجموعة أدوات لواضعي السياسات ومديري ب
أ
ف
ف
نوفم�( 1263-1260 ،ورد � مكتب المم المتحدة ن
بف�وس نقص
المع� بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة الصحة العالمية ،واختبار إ
 156هاردينغ ،ت ي� دبليو ( )1987إ
الصابة ي
اليدز ي� السجون 28 ،ب
ي
ي
الب�ية وخدمات المشورة بشأنه ف� السجون وغ�ها من أ
المناعة ش
الماكن المغلقة ،ورقة تقنية ،2009 ،ص .)8
ي
ي
ف
ش
واليدز ي� السجون 1993 ،جنيف :منظمة الصحة العالمية (.)WHO/GPA/DIR/93.3
 157مبادئ منظمة الصحة العالمية ( )1993التوجيهية بشأن عدوى يف�وس نقص المناعة الب�ية إ
القليمي ألوروبا ،ورقة بيان حالة عن السجون والمخدرات والحد من �ض رها ،2005 .كوبنهاغن.
 158مكتب منظمة الصحة العالمية إ
أ
أ
ت
ن
ش
واليدز .موجز سياسات انتقال يف�وس نقص
 159منظمة الصحة العالمية/مكتب المم المتحدة
لف�وس نقص المناعة الب�ية إ
المع� بالمخدرات والجريمة/برنامج المم المتحدة المش�ك ي
ي
المناعة ش
الب�ية ف ي� السجون ،2004 .جنيف.
أ
 160مكتب أ
ت
ن
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ،الوقاية من يف�وس نقص المناعة
المع� بالمخدرات والجريمة  /منظمة الصحة العالمية  /برنامج المم المتحدة
المم المتحدة
الب�ية إ
المش�ك ي
ي
ف
ين
ش
المصاب� به وعالجهم ودعمهم ي� السجون .إطار عمل االستجابة القومية الفعالة ،2006 ،نيويورك.
اليدز ورعاية
الب�ية  /إ
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

المحل بال
التداب� الوقائية ،تعادل الرعاية المتوفرة ف ي� المجتمع
بما فيها
ي
ي
ز 161
تمي�».
ي
يز
ين
D Dإذا اجتمع عدم المساواة ي ن
والتمي� ،ازداد
الجنس� والوصم بالعار
ب�
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية.
ضعف النساء المسجونات أمام إ
الصابة ي
ن
ينتم� إىل فئات مهمشة اجتماعياً وأشد
فإن معظم نساء السجون
ي
ث
عرضة للعمل بالجنس أو تعاطي المخدرات أو أيهما .وقد وقع أك�هن
ضحايا للعنف المرتكز عىل اختالف نوع الجنس أو كانت لهن سابقة أو
ث
أك� ف ي� السلوكيات الجنسية شديدة الخطورة 162.وكل هذه عوامل تجعل
الصابة بأمراض معدية
النساء فئة معرضة لخطر شديد من حيث قابلية إ
ش
الجنس ،بما فيها يف�وس نقص المناعة الب�ية.
تنتقل بطريق االتصال
ي
ف
ويصبحن أشد عرضة ي� السجن عىل وجه الخصوص .وإذا كانت المرأة
يز
والتمي� وسوء
قد تعرضت لتعاطي المخدرات والعنف والوصم بالعار
ن
يع� أنها سوف تتطلب
التغذية والحمل المبكر أو يغ� المرغوب ،فهذا ي
ت
ال� تختلف عما
مجموعة من نهج الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية ي
163
يتطلبه الرجال منها.
و� كث� من أ
ف
الحيان ،ال يتاح للنساء ف ي� السجون إال قدراً محدوداً جداً من
 DDي ي
النجابية وفيما قبل الوالدة وبعدها .وعالوة عىل هذا فإن
خدمات الرعاية إ
كث�اً ما ال يتوفر للسجناء ،بمن فيهم
للف�وسات القهقرية ي
العالج المضاد ي
ت
ش
بف�وس نقص المناعة الب�ية لمنع
اللوا� ثبتت إصابتهن ي
النساء الحوامل ي
أ
أ
ف
164
الصابة من الم إىل طفلها .والطفال الذين ولدوا ي� السجن،
انتقال إ
أ
ش
بف�وس نقص المناعة الب�ية ،بحاجة إىل
وخاصة لمهات مصابات ي
اهتمام ورعاية خاصة .وكث�اً ما تخفق الوجبات الغذائية بالسجون �ف
ي
ي
أ
توف� مستوى كاف من التغذية للمهات الحوامل أو المرضعات رضاعة
ي
165
طبيعية ،ما يضعف نظام المناعة لديهن.
السباب ،ينبغي أن يشكل توف� العالج والرعاية من أ
D Dلهذه أ
المراض المعدية
ي
وف�وس نقص المناعة ش
اليدز عنرصاً أساسياً من
الب�ية  /إ
المنقولة جنسياً ي
ف
ت
ن
ن
الجنس� ي� سجون النساء.
ال� تراعي الفروق يب�
ي
خدمات الرعاية الصحية ي
ش
اليدز
من ال�ض وري عند التصدي لحاالت يف�وس نقص المناعة الب�ية  /إ
ف
ال�امج والخدمات االحتياجات الخاصة للنساء ،بما
تل� ب
ي� السجون أن ب ي
فيها ،عىل سبيل المثال ،احتياجات الحوامل ومنع انتقال المرض من
المهات إىل أ
أ
الطفال.
تداب�
D Dوفيما يقع عىل عاتق سلطات السجن دور محوري ف ي� تنفيذ
ي
ت
لف�وس نقص المناعة ش
اليدز ،فإن
الب�ية  /إ
واس�اتيجيات فعالة للتصدي ي
هذه المهمة ليست مسؤولية نظم السجون وحدها .وإن تعظيم نطاق
161
162
163
164
165
166
167
168
169

ين
بف�وس نقص المناعة ش
اليدز ووقايتهم،
مبادرات رعاية
الب�ية  /إ
المصاب� ي
القائمة عىل السجن ،منه وتعظيم نوعيتهما وتنوعهما وفعاليتهما يستلزم
نوعاً من التنسيق والتعاون يجمع ي ن
ب� مختلف اختصاصات أصحاب
166
ين
ين
ين
والمحلي� ومسؤولياتهم.
والقومي�
الدولي�
المصلحة
D Dإن إنشاء الروابط العملية الفعالة ي ن
ب� الخدمات القائمة عىل السجون
ف
والخدمات المجتمعية يؤدي دوراً أساسياً � تنفيذ ت
اس�اتيجية شاملة
ي
لف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ف ي� السجون .وهذا التعاون من شأنه أن
ي
ف
ف
معاي� الرعاية ي� السجون ،ويدعم موظفي السجون (بما ي� ذلك
يحسن
ي
تضم� أفضل الممارسات الوطنية الحالية �ف
توف� فرص تدريبية) ،ويكفل ي ن
ي
ي
خدمات السجون ،ويكفل استدامة برامج السجن ،ويحسن متابعة مرحلة
167
الفراج عنهم.
الفراج عن السجناء فور إ
ما بعد إ

التطبيق
D Dينبغي أن تتعاون الوزارة المسؤولة عن السجون ووزارة الصحة ف ي� وضع
ت
لف�وس نقص المناعة ش
اليدز
الب�ية /إ
اس�اتيجية وسياسة وطنية للتصدي ي
ف ي� السجون ،بما ف ي� ذلك تلبية االحتياجات الخاصة بالسجينات ،ضمن إطار
ن
وط� متماسك.
عمل ي
D Dينبغي تطوير التعاون ي ن
ب� دوائر خدمات السجون والخدمات المجتمعية،
لتعزيز الجودة واالستدامة.

D Dينبغي أن تقوم دوائر خدمات الرعاية الصحية ف ي� السجون ،ضمن هذا
الطار ،بتطوير وقاية نساء السجون من يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية
إ
الجنس�،ن
ن
وعالجهن ورعايتهن ودعمهن عىل نحو شامل يراعي الفروق يب�
ي
وذلك بالتعاون الوثيق مع دوائر خدمات الرعاية الصحية المجتمعية.
توف� فحوصات واستشارات نقص المناعة ش
الب�ية االختيارية لجميع
D Dيجب ي
ت
السجينات لدى دخولهن وعىل امتداد ف�ة احتجازهن .يجب أال يتم فصل
السيدات المصابات بمرض نقص المناعة ش
واليدز بسبب حالتهن
الب�ية إ
168
الصحية.
ت
ش
ال� تراعي
D Dينبغي أن تشتمل الوقاية من يف�وس نقص المناعة الب�ية ي
ين
ين
الفوارق ي ن
المصاب� به ورعايتهم ودعمهم عىل العنارص
الجنس� وعالج
ب�
169
التالية:
الب�ية أ
توف� معلومات عن انتقال يف�وس نقص المناعة ش
والمراض
 BBي
المعدية المنقولة جنسياً ،وطرق الحد من تلك المخاطر ،وكذلك فيما
يخص الكشف عن أ
المراض المعدية المنقولة جنسياً ومعالجتها؛

منظمة الصحة العالمية ،المبادئ التوجيهية بشأن عدوى يف�وس نقص المناعة ش
واليدز ف ي� السجون ،1993 ،جنيف .WHO/GPA/DIR/93.3
الب�ية إ
وف�وس نقص المناعة ف ي� السجون.2008 ،
المرأة ي
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المع� بالمخدرات والجريمة ،منظمة الصحة العالمية ،برنامج أ
مكتب أ
ت
ن
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ،الوقاية من يف�وس نقص المناعة
المم المتحدة
المتحدة
المم
الب�ية إ
المش�ك ي
ي
ف
ن
ش
المصاب� به وعالجهم ودعمهم ي� السجون ،إطار عمل االستجابة القومية الفعالة ،2006 ،ص .13
اليدز ورعاية
الب�ية  /إ
ي
المرجع نفسه ،ص .35-34
المع� بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة الصحة العالمية ،وبرنامج أ
مكتب أ
ت
ن
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ،مجموعة أدوات لواضعي السياسات
المم المتحدة
المم المتحدة
الب�ية إ
المش�ك ي
ي
ف
ال�امج وموظفي السجون ومقدمي الرعاية الصحية ي� السجون ،2008 ،ص ص .94 – 93
ومديري ب
أ
أ
ف
ف
ت
ن
ش
وف�وس نقص المناعة ي� السجون.
حسبما جاء ي� مكتب المم المتحدة
لف�وس نقص المناعة الب�ية إ
واليدز ( )2008المرأة ي
المع� بالمخدرات والجريمة وبرنامج المم المتحدة المش�ك ي
ي
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B Bتوف� خدمات طوعية رسية لتحري ف�وس أ
اليدز فضال ً عن خدمات
ي
ي
المشورة؛
أ
B Bإتاحة السلع الوقائية الساسية من مثل الواقيات الجنسية الذكرية
والنثوية ،وأدوات الحقن المعقمة وأدوات الوشم آ
أ
المن؛
الجنس ومعالجتها؛
B Bتشخيص العدوى المنتقلة بطريق االتصال
ي
توف� العالج من إدمان المخدرات ،بما فيه العالج البديل من إدمان
 BBي
أ
المواد الفيونية؛
ئ
غذا� مناسب ومكمالت غذائية مالئمة؛
 BBي
توف� نظام ي
للف�وسات القهقرية ،والوقاية من السل وعالج
توف� العالج المضاد ي
 BBي
أ
ين
وغ�ها من العدوى االنتهازية والمراض المنقولة عن
المصاب� به ،ي
طريق الدم مثل االلتهاب الكبدي ب و ج؛
أ
النجابية وتنظيم الرسة؛
B Bإتاحة خدمات الصحة إ
ف
وتوف� العالج المضاد
B Bالرعاية أثناء الحمل والوالدة ي� مرافق مناسبة
ي
ت
بف�وس نقص
للف�وسات القهقرية للحوامل
اللوا� تثبت إصابتهن ي
ي
ي
أ
ش
الصابة من الم إىل طفلها؛
المناعة الب�ية لمنع انتقال إ
أ
ت
اللوا� تعرضن للخطر؛
توف� المعالجة الوقائية ( )PEPللمهات
 BBي
ي
ً
(انظر أيضا قاعدة )7
أ
أ
بف�وس نقص
B Bرعاية الطفال ،بمن فيهم من ولدوا لمهات مصابات ي
المناعة ش
الب�ية؛
B Bالوقاية من انتقال العدوى من خالل الخدمات الطبية أو الخاصة
بالفم أ
والسنان؛
ين
العامل� من المخاطر المرتبطة بممارسة المهنة؛
B Bوقاية
ن
اليدز
B Bالرعاية الملطِّفة وإفراج الرأفة عن السجناء
المصاب� بمرض إ
ي
وميؤوس من شفائهم.
ف
وتوف�ها يزيد
D Dإن مشاركة السجينات ي� وضع بال�امج والخدمات الصحية ي
لف�وس نقص المناعة ش
الب�ية  /إاليدز .ينبغي
قدرة السجون عىل التصدي ي
عىل السلطات الصحية ف ي� السجن أن تشجع إطالق المبادرات التثقيفية
القائمة عىل جهود أ
القران وأن تدعمها ،وينبغي أن يصمم السجنا ُء أنفسهم
الموا َد التثقيفية ويلقوها .ويجب عىل سلطات السجن أيضاً أن تشجع تطوير
أ
ت
ت
قضي� يف�وس
تث�
ال� ي
ودعم مجموعات المساعدة الذاتية ودعم القران ي
يْ
170
نقص المناعة ش
الب�ية  /إاليدز من منظور النساء أنفسهن ف ي� السجون.

D Dينبغي أن تُبذل كافة الجهود إل ش�اك المنظمات يغ� الحكومية ف ي� استحداث
ين
برامج الوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
المصاب� به
الب�ية وعالج
ورعايتهم ف� السجن ،وإقامة روابط ي ن
ب� برامج السجن وخدمات الوقاية
ي
171
ين
من يف�وس نقص المناعة ش
المصاب� به ف ي� المجتمع.
الب�ية وعالج
بف�وس نقص
تداب� الوقاية والعالج والرعاية الخاصة ي
D Dينبغي أن تتوفر ي
ف
المناعة ش
واليدز ي� إطار عام شامل لتعزيز الصحة ورعايتها .وكما
الب�ية إ
أوضح مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة
المم المتحدة
ي
العمل الدولية ،وبرنامج أ
المم المتحدة إ ئ
نما� ،فإن «حماية وتعزيز
ال ي
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صحة المحتجزين تتجاوز التشخيص والعالج من أ
المراض حسبما تظهر
أ
تحري النظافة
عىل المحتجزين .إنما يشتمل المر عىل عنارص من قبيل ّ
ف
الكا� من أنشطة ترفيهية ورياضية،
الشخصية والتغذية وإتاحة القدر ي
الرسة ،وعدم التعرض للعنف أو أ
وتواصل مع أ
الذى من المحتجزين
الخرين ،وعدم التعرض أ
آ
ن
البد� والتعذيب والمعاملة القاسية
للذى
ي
أو الالإنسانية أو المهينة عىل يد موظفي السجن .يجب دائماً أن توجه
قواعد أ
التداب� الصحية ف ي� أماكن االحتجاز ،ومن ثم
الخالق الطبية جميع
ي
التداب� المذكورة دائماً مكرسة لمراعاة المصالح الفضىل
فالبد أن تكون
ي
للمريض .كل عالج يجب أن يكون طوعياً ،مع الحصول عىل موافقة عن
علم وبينة من المريض ،ويجب أال يتم فصل أ
ين
المصاب� بمرض
الشخاص
172
نقص المناعة ش
الغ�».
الب�ية عن ي
لالطالع عىل مناقشة شاملة لمبادئ وتوصيات تنفيذ إطار عمل عىل المستوى
ين
القومي للوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
المصاب� به
اليدز ورعاية
الب�ية  /إ
وعالجهم ودعمهم ف ي� السجون ،انظر:
مكتب أ
المم المتحدة ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،منظمة الصحة العالمية،
ي
برنامج أ
ت
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ،الوقاية
المم المتحدة
الب�ية إ
المش�ك ي
ين
من يف�وس نقص المناعة ش
المصاب� به وعالجهم
اليدز ورعاية
الب�ية  /إ
ودعمهم ف ي� السجون ،إطار عمل االستجابة القومية الفعالة،2006 ،
_www.unodc.org/documents/hiv-aids/V0782345_Prison
 Framework_Arabic.pdfو؛
مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،منظمة العمل الدولية،
المم المتحدة
ي
برنامج أ
المم المتحدة إ ئ
اليدز وعالجه
نما� ،ورقة سياسات ،الوقاية من إ
ال ي
أ
ف
ين
تداب�
ورعاية
المصاب� به ي� السجون والظروف االحتجازية الخرى :حزمة ي
متكاملة.2012 ،
ن
العامل� بالمؤسسات.
انظر أيضاً قاعدة  34بشأن تدريب
ي

الجهات الفاعلة الرئيسية
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bالوزارة المسؤولة عن السجون
B Bوزارة الصحة
B Bسلطات السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bموظفو السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية بما فيها الخدمات الصحية للنساء
B Bالمنظمات يغ� الحكومية المعنية بالسجناء والنساء والمخدرات
أ
وف�وس نقص المناعة ش
اليدز
الب�ية  /إ
والمراض المنقولة جنسيا ي

 170المرجع نفسه.
 171المرجع نفسه.
أ
أ
ف
ئ
ن
ن
المصاب� به ي� السجون
نما� ،ورقة سياسات ،الوقاية من إاليدز وعالجه ورعاية
المع� بالمخدرات والجريمة ،منظمة العمل الدولية ،برنامج المم المتحدة إ
ي
ال ي
 172مكتب المم المتحدة أ ي
تداب� متكاملة ،يوليو  ،2012ص .5
والظروف االحتجازية الخرى :حزمة ي

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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 4.5برامج العالج من تعاطي المخدرات
قاعدة 15
ت
ي ن
يتعاط� المواد المؤثرة ي ف� الحالة النفسية ،أخذاً ي ف�
اللوا�
يجب أن توفر أو تيرس الدوائر الصحية ي ف� السجن برامج متخصصة للعالج معدة للنساء
ي
ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن واختالف خلفياتهن الثقافية.
اليذاء الذي تعرضن له ي ف� السابق واالحتياجات الخاصة للنساء الحوامل والنساء
االعتبار إ
ي

بم�رات هذه القاعدة
انظر بم�رات القاعدة ( 6د).
وكذلك يرجى الرجوع إىل م�رات القاعدة  62ف� الفصل أ
الول ،لمزيد من
ب
ُ
ي
ف
ن
النقاش حول االختالفات ي ن
الجنس� ي� إدمان المخدرات وما يتعلق به من
ب�
ي
مضاعفات ومتطلبات أ
الساليب العالجية المختلفة.

التطبيق
D Dينبغي أن تُقام ف ي� سجون النساء هيئة منوطة بتقدم خدمات العالج
من تعاطي المخدرات ،عىل أن تضع احتياجات السجينات الخاصة ف ي�
االعتبار ،بالتعاون مع دوائر خدمات الرعاية الصحية المجتمعية .يجب أن
ت
ال� تتوفر ف ي� المجتمع.
توفر نفس الخدمات ي
ن
لمدم� المخدرات طوعياً،
D Dينبغي أن يُقدم العالج المعتمد عىل القرائن
ي
النفس واالجتماعي لعالج
وأن يرتكز عىل أنشطة خفض الطلب والدعم
ي
آ
الثار النفسية السلبية ت
الم�تبة عىل إدمان المخدرات.
ت
يل:
D Dوقد تشتمل عنارص االس�اتيجية عىل ما ي
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B Bخدمات المشورة والتوعية؛
والعقاق�؛ المعالجات الدوائية  -إزالة
B Bالتوعية من المخدرات
ي
ف
السموم ،واالمتناع ،والمعالجة الصائنة ،بما ي� ذلك العالج بمواد
بديلة ألثر أ
الفيون؛
B Bبرامج الحد من ال�ض ر؛
B Bبرامج نفسية اجتماعية بما فيها المبادرات القائمة عىل أ
الرسة  -العمل
القامي
الجماعي المنظَّم ،وتقديم المشورة/والعالج
النفس والعالج إ
ي
من تعاطي المخدرات
B Bبرامج إعادة التأهيل؛
B Bأجنحة خالية من المخدرات ،ت
مق�نة بالعالج المناسب؛
ن
وال�امج الرياضية؛
البد� ب
B Bالنشاط ي
B Bمجموعات الدعم.

173
174
175
176

D Dإن أي ت
اس�اتيجية تهدف لخفض الطلب لن تتسم بالفعالية إال إذا اشتملت
كب�ة من هذه العنارص .وهناك حاجة إىل طائفة واسعة
عىل مجموعة ي
أ
من الخدمات نظراً لن السجناء سوف يمر كل منهم بمرحلة مختلفة من
أ
يل�
ي
التغي� من حيث تعاطيهم المخدرات ولن «العالج» ينبغي أن ب ي
174
احتياجات فردية معينة.
أ
كب�ة
D Dويستحسن أن يكون هناك نهج متعدد الطراف يضم مجموعة ي
ين
المهني� والمنظمات يغ� الحكومية والجماعات المحلية وموظفي
من
ال� تهدف إىل خفض الطلب يقت�ض
االس�اتيجيات ت
السجون .وإن تفعيل ت
ي
ي
175
ت
المش�ك والتعاون ي ن
ب� السجون والوكاالت الخارجية.
العمل

ال�امج وتطويرها
تخطيط ب
D Dفيما يل بعض العنارص ت
المق�حة العتماد نهج شامل ،نحو تخطيط برامج
ي
إدمان المخدرات وتطويرها ،قد يحسن النتائج المنشودة ،عىل نحو ما
أوىص به مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة لجميع
المم المتحدة
ي
عدلناه ها هنا ليالئم احتياجات السجينات .لمطالعة مزيد
النساءّ 176،
أ
من التوصيات ،يرجى الرجوع إىل :مجموعة أدوات مكتب المم المتحدة
ن
المع� بالمخدرات والجريمة لمعالجة تعاطي المخدرات ،معالجة النساء
ي
أ
من تعاطي المخدرات ورعايتهن :دراسات حالة ودروس مستفادة ،المم
المتحدة ،نيويورك .2004 ،متوفر عىل:
www.unodc.org/docs/treatment/Case_Studies_E.pdf
ال�امج وتطويرها عىل إجراء تقييم دقيق
B Bينبغي أن يقوم تخطيط ب
أ
لالحتياجات ،واالستعانة بآليات لمراقبة تحقيق الهداف والنتائج.
ِ ت
ُ
ال� تتعلق بالمرأة
الشامل
التقييم
ينبغي أن يتناول
ُ
المجاالت ي
خصوصاً ،من مثل عالقاتها ،وحملها ،ومشاكلها الصحية العقلية ،بما
ف
نزل.
فيها االنتحار ،وسجلها ي� االعتداء والعنف الم� ي
ت
اللوا� ي ن
يعان� من مشكالت تعاطي المخدرات مررن
كث� من النساء
 BBي
ي
بتجارب الصدمة النفسية ومشكالت الصحة العقلية .وإن الخدمات
ت
بتأث� هذه المشكالت ووضع
ال� تُقدم للنساء بحاجة إىل الوعي ي
ي
ت
اس�اتيجيات لمعالجة هذه القضايا( .انظر قاعدة )12
B Bإن خطر إيذاء النفس واالنتحار الذي يتهدد مدمنات المخدرات،
كب� .يجب أن تشتمل
ال سيما المصابات بإعاقات عقلية ،هو خطر ي
خدمات العالج عىل مكونات تتصدى لهذه المخاطر( .انظر قاعدة )16

مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،معالجة إدمان المخدرات :تدخالت من أجل متعاطي المخدرات ف ي� السجون ،ص19 .
المم المتحدة
ي
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
حسبما أوىص به مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،معالجة النساء من تعاطي المخدرات ورعايتهن :دراسات حالة ودروس مستفادة ،2004 ،ص.92-91 .
المتحدة
مم
ال
ي
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B Bإن التدخالت الدوائية ،من قبيل العالج بمواد بديلة ألثر أ
الفيون،
ال� تستهدف إدمان أ
ت
الفيون ،السيما للنساء الحوامل ومدمنات المواد
ي
أ
الفيونية ،يمكنها أن تقلل تعاطي المخدرات يغ� ش
الم�وع وما يتعلق
به من مشكالت ،وأن يحسن أ
الداء االجتماعي ،ويؤدي إىل نتائج أفضل
ألطفال النساء الحوامل ث
حدي� الوالدة .ومع هذا ،تحتاج التدخالت
ي
ف
ت
ال� تراعي
الدوائية إىل تقديمها ي� سياق ي
توف� المعالجات النفسية ،ي
اختالف النوع ،وتلبية االحتياجات العملية أ
الخرى.
أ
ت
ال�
B Bإن الرعاية الالحقة وإعادة إ
الدماج االجتماعي ،بما فيها النشطة ي
تتناول تنمية المهارات والعمالة والسكان ،عنارص بالغة أ
الهمية �ف
إ
ي
أ
ن
السج�].
الفراج [عن
معالجة النساء ،وذلك لنها تمنع االنتكاس بعد إ
ي
ت
اللوا� يُسجن ت
قص�ة خصوصاً ،قد ال يستطعن استكمال
D Dالنساء
لف�ة ي
ي
ف
ال�امج المقدمة ي� السجون ،ما يزيد من الحاجة إىل استمرار الرعاية
ب
الفراج عنهن.
والدعم بعد إ

الجهات الفاعلة الرئيسية
توف�
أك� عدد ممكن من أصحاب المصلحة من بداية ي
ينبغي أن يشارك ب
فإ�اك جميع أصحاب المصلحة �ف
ش
خدمات عالج إدمان المخدرات.
ي

55

هذه العملية بمثابة منتدى تُناقش فيه المشكالت والهموم (الفعلية منها
والمتوقعة) .هذا فضال ً عن أن شإ�اك أصحاب المصلحة سوف يعزز
ت
أصحاب
المق�حات والشعور بملكيتها .وقد يضم
«االستحواذ» عىل
ُ
177
المصلحة:
B Bواضعو السياسات
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bمديرو السجون
B Bموظفو السجون
ف
ف
و� السجون
B Bدوائر خدمات الرعاية الصحية ي� المجتمع ي
ف
B Bمقدمو المرافق الوطنية والمحلية للعالج من المخدرات ي� المجتمع
ف
و� السجون
ي
B Bدوائر مراقبة السلوك أو الدوائر االجتماعية أو كالهما
ين
التوط� وإعادة التأهيل
B Bالمنظمات يغ� الحكومية المشاركة ف ي� إعادة
ين
السابق�
والرعاية الصحية واالجتماعية للسجناء والسجناء
السابق�ن
 B Bيغ� ذلك من الخدمات المجتمعية المتخصصة للسجناء
ي

 4.6منع االنتحار وإيذاء النفس
قاعدة 16
ت
االس�اتيجيات ،بالتشاور مع الدوائر المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية العقلية وخدمات الرعاية االجتماعية ،من
يجب أن يشكل إعداد وتنفيذ
ت
اللوا� يحتمل أن
وتوف� الدعم المناسب والمتخصص والمراعي الحتياجات النساء
أجل الحيلولة دون إقدام السجينات عىل االنتحار وإيذاء النفس
ي
ي
ف
يقمن بذلك ،جزءا من سياسة شاملة ي ف� مجال الرعاية الصحية العقلية ي� سجون النساء.

بم�رات هذه القاعدة

تش� الدراسات الدولية إىل أن معدالت االنتحار ف ي� السجون تتجاوز
 DDي
178
ن
كب� .ولقد ازدادت معدالت االنتحار
نظ�اتها يب� عموم السكان إىل حد ي
ي
أ
ف
ف
ف
خ�ة ي� بعض البلدان ،وخاصة ي� السجون
ازدياداً ملحوظاً ي� السنوات ال ي
ن
179
ت
تعا� من االكتظاظ.
ال� ي
ي

177
178
179

180

D Dتوصل عدد من الدراسات إىل أن «خطر االنتحار يرتفع ارتفاعاً ملحوظاً
السج� ف� سجن جديد ،ويشتد الخطر ف� أ
ن
اليام
ف ي� أول شهر يقضيه
ي
ي ي
أ
180
الوىل».
D Dوحسبما جاء ف ي� التعليق عىل هذه القاعدة ،وكما ذكرنا فيما سبق ،فإن
ت
تش� إىل أن خطر إ�ض ار النساء بأنفسهن
ال� أجرتها بعض البلدان ي
البحوث ي
ف
أو محاولتهن االنتحار قد يكون أشد بالمقارنة مع الرجال ي� السجون،

حسبما أوىص به مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،معالجة إدمان المخدرات :تدخالت من أجل متعاطي المخدرات ف ي� السجون ،ص 18
المم المتحدة
ي
ف
ف
ئ
ئ
الجنا� رقم  ،2الصحة ي� السجون :إعمال الحق ي� الصحة ،2007 ،ص .3
الصالح
المنظمة الدولية للإصالح
الجنا� ،بيان إ
ي
ي
أ
ف
ف
ف
ف
ت
ن
كب� ش
اثنت� ي� السبوع ،بسبب
مفت� السجون بالمملكة المتحدة ،عىل سبيل المثال ،عن قلقه ي� عام  2007حيال االرتفاع الشديد ي� حاالت االنتحار بالسجون ،ي� انجل�ا وويلز ،إىل ي
أعرب ي
ي
سج� �ف
ف
أك� عدد من السجناء ف� أوروبا ،انتحر ث
ت
أك� من مائة ي ن
و� فرنسا،
ال� بها ب
ي
ي
االكتظاظ 13( .يونيو  .www.guardian.co.uk/uk/2007/jun/13/prisonsandprobation.ukcrime ،2007ي
ي
أ
ورو�
عام  .2010وجاء عن المنظمات يغ� الحكومية أن سجيناً واحداً يحاول أن ينتحر كل ثالثة أيام ،وأن فرص االنتحار أعىل  10مرات داخل السجن منها خارجه .ي
وكث�اً ما حذر االتحاد ال ب ي
الساسية والصحية ،ما يؤدي إىل ارتفاع حاالت االنتحار( .أنوستوب روي ،برس ت� ف� ،باريس ،أ
فرنسا من اكتظاظ سجونها ،وحرمان سجنائها من بعض حقوقهم أ
الربعاء  16مارس 2011
ِ ي ي
ف
ف
نظ�تها
تش� إىل االكتظاظ بوصفه مسؤوال ً ولو جزئياً عن ارتفاع معدالت االنتحار ي� السجون من حيث أنها تفوق ي
)www.presstv.ir/detail/170279.html؛ أما ي� إيطاليا ،فإن أصابع االتهام ي
ف
ف
 17-15خارج السجون .وقد شهد عدد نزالء سجون إيطاليا ارتفاعاً بعد الحرب بلغ ث
أك� من  65000ي ن
أما� (،)AMAPI
سج� ي� منظومة ِّ
صممت لتتسع لـ  430000ي�  .2009ورصحت رابطة ب ي
ال�طة ورابطات الحراسة من «أننا نقف عىل حدود ت
ت
ال� تمثل أطباء السجون ،بأن اكتظاظ سجون إيطاليا أوجد «قنبلة موقوتة متأهبة لالنفجار »،فيما حذرت ش
النسان».
اح�ام حقوق إ
ي
.http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf, ftnte 16
نز
يورج� ،آر ،غاذرر ،أيه .نيكوغوسيان ،ايتش (محررون) ،الصحة ف ي� السجون ،دليل منظمة الصحة العالمية ألساسيات الصحة ف ي�
منظمة الصحة العالمية ،أوروبا ،مولر،إل ،ستوفر ،ايتش،
أ
ف
ئ
والب ُسط» :كيف تستغل سجون النساء الليلة الوىل ي� مراكز االحتجاز لتخفيف وطأتها.2006 ،
السجن ،2007 ،ص 142؛ انظر أيضاً رابطة هاورد للإصالح
الجنا�« ،الرعاية واالهتمام ُ
ي
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

بسبب ارتفاع مستوى االعتالل العقل وإدمان المخدرات ي ن
ب� السجينات
ي
181
والتأث� الضار لعزلتهن عن المجتمع عىل سالمة المرأة العقلية .وفيما
ي
أ
ف
يبدو أن المومة تحمي المرأة ي� المجتمع من االنتحار ،لكن هذه الحماية
ال ترسي ف� السجون عىل أ
ت
182
اللوا� يُفرق بينهن ي ن
وب� أطفالهن.
المهات
ي
ي َّ
وقد أشارت بعض البحوث إىل أنه خارج السجن يكون الرجال أشد عرضة
183
لالنتحار من النساء ،أما داخل السجن فإن الوضع معكوس.
أ
ت
ال� قد تُستخدم ف ي�
D Dويرجح أن ما يزيد المحنة العقلية سوءاً إزالة الشياء ي
االنتحار وإدخال قيود إضافية تقلل فرص االنتحار أو إيذاء النفس ،بدال ً
من توف� الدعم الالزم للتصدي ألسباب هذه أ
الفعال .ي ن
وتب� ف ي� سجن
ي
أ
أ
ت
ال� تؤذي بها المرأة نفسها قد دفعت
واحد عىل القل أن إزالة الشياء ي
أ
النساء ،ف ي� بعض الحاالت الشديدة ،إىل الربطة بدال ً من القطع ،وهي
184
وسيلة ث
أك� خطورة ف ي� ذاتها من إيذاء النفس.
D Dإن أغلب حاالت إيذاء النفس تكون بسبب التخفف من عبء مشاعر
الغضب أو التوتر أو القلق أو االكتئاب 185.وربما يرتبط إيذاء النفس ف ي�
السجون بإدمان المخدرات وسابقة إدمان الكحوليات والوقوع ضحية
186
للعنف.
D Dإن أ
السباب الكامنة وراء محاوالت إيذاء النفس أو االنتحار تتطلب
شمول.
استجابات عالجية ،ما يسلط الضوء عىل �ض ورة اتباع نهج
ي
D Dوتوقع بعض الدوائر القضائية عقوبات عىل محاوالت إيذاء النفس
واالنتحار ،ما يزيد المحنة سوءاً ويؤدي ،بالتأكيد ،إىل زيادة احتياجات
الرعاية الصحية العقلية ت
اق�اناً بتدهور حالة الصحة العقلية .إن نظم
ف
السجون ف ي� الواليات المتحدة عىل سبيل المثال «تنتظم ي� تجريم
ومعاقبة أي سلوك يحمل أعراض االعتالل ،من قبيل إيذاء النفس ومحاولة
االنتحار وإثارة الضوضاء ورفض أ
الوامر 187».ويُعد تجريم إيذاء النفس
من أ
المور الشائعة ف ي� بعض بلدان أوروبا ش
ال�قية وآسيا الوسطى ،بل وقد
عت� ف ي� ظروف معينة جريمة جنائية.
يُ ب

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

ت
ال� تتعلق بتدخالت إيذاء النفس تتطور ،ف ي� ظل
D Dوما برحت قاعدة القرائن ي
الجدل،
السلوك
ما نلمسه من فعالية ونراه من معالجات معينة ،كالعالج
ي
ي
التفاعل .وهناك
بفضل تنظيم طريقة حل المشكالت وتقديم العالج
ي
188
قرائن ي ن
تب� جدوى دعم المساعدة الذاتية.

التطبيق
ت
ت
وتوف�
ال� تكفل منع االنتحار وإيذاء النفس
ي
D Dإن وضع االس�اتيجيات ي
النفس
الدعم المناسب الذي يراعي فروقات نوع الجنس والدعم
ي
االجتماعي الالزم لكل حالة عىل حدة لمن هم ف ي� خطر ينبغي أن يشكل
عنرصاً شامال ً من عنارص الرعاية الصحية العقلية ف ي� السجن.
D Dويُعد الفحص الصحي الذي يُجرى عند دخول السجن وما يتبعه من
ال� تتألف منها ت
ت
اس�اتيجيات منع
تقييمات دورية من العنارص الرئيسية ي
189
إيذاء النفس واالنتحار.
ين
الموظف� بحاجة إىل التدرب عىل الكشف عن خطر
D Dوعالوة عىل هذا ،فإن
بتوف� الدعم الالزم
إيذاء النفس واالنتحار ،وعىل تقديم المساعدة،
ي
موظف�ن
ين
المتخصص� 190.وإن المراقبة من قبل
وإحالة هذه الحاالت إىل
ي
ت
ن
وال� تبدأ من بعد الدخول وتستمر عىل مدار
جيدي التدريب
ي
ومتعاطف� ،ي
191
تف�ة السجن ،تشكل عنرصاً أساسياً من عنارص برامج منع االنتحار .وهذا
ين
ينبغي أن يشمل إقامة عالقة ي ن
الموظف� والسجناء من شأنها أن تسهل
ب�
192
الفصاح عن أسباب شعورها بالضيق عند اللزوم.
عىل السجينة إ
ين
الموظف� ،بمقت�ض القاعدة  ،13أن يكونوا عىل دراية
D Dوينبغي عىل
أ
ت
ن
السج� بشدة القلق والتوتر واالكتئاب الذي قد
ال� يشعر فيها
ي
بالوقات ي
يؤدي إىل إيذاء النفس واالنتحار.
اق�ح فيما يتعلق بالقاعدة
D Dوحسبما أوصت منظمة الصحة العالمية ،وكما ت ُ
 2بشأن الدخول ،ينبغي أن تُنظم منطقة االستقبال تنظيماً يحد من
ت
ال� تُمكِّن
االضطراب
ي
العقل .وينبغي ،كلما أمكن ،تقديم التسهيالت ي
الجراءات حصول
السجناء من التواصل مع أرسهم مبكراً .ينبغي أن تكفل إ

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .16
منظمة الصحة العالمية  /مكتب أ
ين
المم المتحدة للمخدرات والجريمة ،صحة المرأة ف� السجن ،رفع الظلم ي ن
الجنس� ف ي� الصحة بالسجون ،2009 ،ص .28
ب�
ي
تقرير كورستون ،تقرير من إعداد بارونيس ي ن
ج� كورستون من واقع استعراض أحوال النساء المستضعفات بوجه خاص ف ي� نظام العدالة الجنائية ،وزارة الداخلية ،المملكة المتحدة،2007 ،
ص .3
تقرير كورستون ،المرجع ذاته ص 76
تقرير كورستون ،المرجع ذاته ،ص .76
البيض أ
ينتم� للجنس أ
ب� السجينات ت
اللوا� ي ن
بوريل جيه ،بُرنيت آر ،ميلر اس ،بريغز دي ،ويفر ت� ،مادن أيه« ،أنماط إيذاء النفس ومحاوالت االنتحار ي ن
والسود  /المختلط» ف ي� السلوك إالجرامي
ي
ي
والصحة العقلية2003 ،؛ )4(13؛ .240-229
ف
ف
ئ
ئ
الجنا� رقم  ،)2( 2007 ،2الصحة ي� السجون :إعمال الحق ي� الصحة ،ص .4
الصالح
المنظمة الدولية للإصالح
الجنا� ،بيان إ
ي
ي
تقرير كورستون ،مرجع سابق ،ص .76
منظمة الصحة العالمية ،الرابطة الدولية لمنع االنتحار ،منع االنتحار ف ي� السجون والمعتقالت ،2007 ،ص .10
المرجع نفسه ،ص .9
المرجع نفسه ،ص .12
المرجع نفسه ،ص .13

الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

جميع السجناء عىل ما يقدم لهم من معلومات واستيعابها ،وتقديم
193
المعلومات وفقاً لتقاليدهم الحضارية ،بقدر المستطاع.
D Dينبغي أن تُعالج جميع أفعال إيذاء النفس أو محاوالت االنتحار من منظور
عالجي.
ال� كللت بالنجاح عىل برامج دعم أ
ت
القران
D Dاشتملت ي
تداب� دعم السجناء ي
أ
ين
درب السجناء عىل مهارات دعم القران لرصد ما
/
المستمع� ،حيث يُ َّ
أ
ف
يتعرض له السجناء من محن ،ي� الوقات الحرجة ،عقب دخولهم السجن
وتش� منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمنع االنتحار
مثالً 194.ي
ف
إىل أن «الدعم االجتماعي ،ي� بعض المرافق ،يُقدم عن طريق االستعانة
ين
ين
مدرب� تدريباً خاصاً ،ويبدو أن هذا
«بمستمع�» أو «برفاق» لل�نزالء
أ
أ
ف
قد كان له طيب الثر � سالمة ال�نزالء الذين ت ز
اع�موا االنتحار؛ لنهم قد
ي
ف
ف
الصالح وإنما ي� نزالء آخرين يغ�هم .وقد يُستعان
ال يثقون ي� ضباط إ
بالزيارات العائلية كوسيلة لتعزيز الدعم االجتماعي ،وكذلك كمصدر
195
ن
للمعلومات عن خطر انتحار نز
المع�».
ال�يل
ي
D Dتش� أ
البحاث إىل أن غالبية حاالت االنتحار ف ي� السجون تقع عند عزل
ي
196
ن
ن
الموظف� وزمالئه من السجناء .ولذلك ،فإن إيداعهم
السج� عن
ي
ي
197
الحبس االنفرادي أو الفصل يمكنه أن يفاقم خطر االنتحار ،وبنبغي
تجنبه (انظر القاعدة  22للتعرف عىل الحظر المطلق للحبس االنفرادي ف ي�
توص منظمة الصحة العالمية والرابطة
حالة فئات معينة من السجينات) .ي
ف
ين
المساج� الذين يحاولون االنتحار ي� مهجع
الدولية لمنع االنتحار بإيواء
198
أو زنزانة ت
مش�كة.
ترد ف ي�
D Dوقد يلجأ السجناء إليذاء أنفسهم كوسيلة لالحتجاج عىل أي ٍ
ف
و� ظل
وغ� ذلك من صور انتهاكات حقوق إ
أحوال السجن ،ي
النسان .ي
أ
هذه الظروف ،جدير بمديري السجون أن يعالجوا أسباب هذه الفعال
التداب� المتطرفة للفت
االحتجاجية ،ال أن يعاقبوا من يتخذ هذه
ي
أ
أ
النظار إىل أحوال يغ� مرضية أو يغ� آدمية .وإن تجريم هذه الفعال
ف ي� ش
تداب� تأديبية حيالها لن يؤدي إال إىل مزيد من
الت�يعات أو اتخاذ ي
يل�
التوتر واالستياء ،فيما ال يجد محتاجو الرعاية الصحية العقلية من ب ي

193
194
195
196
197
198
199
200
201
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احتياجاتهم؛ ت
وت�دى صحتهم العقلية 199.وينبغي أن تؤخذ كل حادثة من
حوادث إيذاء النفس ومحاولة االنتحار مأخذ الجد بدال ً من اعتبارها مجرد
«تالعب» .أما السجناء الذين يقومون بهذه أ
الفعال ،فينبغي أن يتلقوا
عالجاً طبياً فورياً ألي إصابات بدنية وأن يحصلوا فوراً عىل االستشارة
200
المتخصصة والعالج.
D Dوحسبما جاء ف ي� التعليق عىل هذه القاعدة« ،البد من التأكيد عىل أن
ت
ال� تعزز الصحة العقلية ف ي� السجن يشكل عنرصاً أساسياً من
خلق البيئة ي
ف
عنارص ت
اس�اتيجيات الحد من حوادث إيذاء النفس واالنتحار ي� السجون.
ين
وال ش�اف عليهم
وبالتوازي مع تحديد السجناء
«المعرض� للخطر» إ
�ض
والعالج الذي يقدم لكل حالة منهم عىل حدة ،فمن ال وري أن يتخذ
ين
مديرو السجون وموظفوها نهجاً استبقاياً إيجابياً
لتحس� المعنويات ف ي�
201
السجن ،وذلك للحد من حوادث إيذاء النفس واالنتحار ».ومن العنارص
ت
ين
ال� تراعي الفروق ي ن
الجنس�،
ب�
ال�ض ورية لهذا النهج اتباع أسلوب إ
الدارة ي
أك� عدد ممكن من الفرص للنساء ليحافظن عىل صلتهن بأرسهن
وإتاحة ب
وأطفالهن.
D Dلمزيد من التوجيهات بشأن العنارص الرئيسية بل�نامج منع االنتحار
ومطالعة أمثلة من المارسات الفضىل ،انظر منظمة الصحة العالمية،
الرابطة الدولية لمنع االنتحار ،منع االنتحار ف ي� السجون والمعتقالت،
منظمة الصحة العالمية ،2007 ،متوفر عىل:
www.who.int/mental_health/resources/preventingsuicide/en/
index.html

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bموظفو السجون

الصحة ف ي� السجون ،دليل منظمة الصحة العالمية ألساسيات الصحة ف ي� السجن ،ومنظمة الصحة العالمية أوروبا ( ،)2007المرجع ذاته ،ص .142
المعهد أ
كاميل�ي ،بيه و ويب ايتش ،ت
ال ت
اس�اتيجيات إدارة االنتحار وإيذاء النفس ف ي� السجون ،أغسطس  ،)www.aic.gov.au( ،1999ص .4
س� يال لعلم الجريمة ،ماك آرثر ،إم ،ي
منظمة الصحة العالمية ،الرابطة الدولية لمنع االنتحار ،المرجع ذاته ص .16
المرجع نفسه ،ص .16
المرجع نفسه ،ص .16
المرجع نفسه ،ص .16
كُتيب مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة بشأن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة .ص .33
المم المتحدة
ي
كُتيب مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة بشأن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة .ص .33
المم المتحدة
ي
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .16

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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 4.7خدمات الرعاية الصحية الوقائية
قاعدة 17

أ
ت
ش
تثقف السجينات وتوفر لهن المعلومات بشأن
ال� تنتقل
ي
التداب� المتعلقة بالرعاية الصحية الوقائية ،بما فيها يف�وس نقص المناعة الب�ية والمراض ي
أ
ت
عن طريق االتصال
ال� تنتقل بالدم ،وبشأن الظروف الصحية الخاصة بالنساء.
الجنس ي
ي
وغ�ها من المراض ي

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن إتاحة السبيل إىل إذكاء الوعي والتثقيف والمعلومات تشكل عنرصاً
رئيسياً من عنارص خدمات الرعاية الصحية الوقائية ف ي� السجون ،ال سيما
مع مراعاة ن
التد� العام ف� مستوى التثقيف والتوعية ي ن
ب� السجناء الذين
ي
ي
غالباً ما ينتمون إىل خلفيات محرومة اجتماعياً واقتصاديا .ويصدق أ
المر
ت
اللوا� يواجهن حواجز تحول بينهن ي ن
وب� التعليم
ذاته عىل السجينات
ي
ت
ت
ال� تع�ض سبيل وصولهن إىل التعلم وتثقيفهن
وتحديات الوصم بالعار ي
ف أ
202
النجابية.
ي� المراض المعدية المنقولة جنسياً وقضايا الصحة إ
D Dإن السجون تتيح فرصة لزيادة وعي النساء بكل هذه القضايا وإطالعهن
ي ت
الصابة بمشاكل الصحة
عىل
ال� يمكن اتخاذها للحد من خطر إ
التداب� ي
والنجابية.
الجنسية إ

التطبيق
قدم للنساء مواد إعالمية مكتوبة عن الظروف الصحية
D Dينبغي أن تُ َّ
أ
أ
ت
ال� تنتقل عن طريق
الساسية الخاصة بالنساء ،وطرق انتقال المراض ي
أ
ت
ال� تنتقل بالدم ،وعوامل الخطر،
االتصال
الجنس ،والمراض المعدية ي
ي
ت
ال� يمكن اتخاذها لحماية أنفسهن من هذه الظروف .وينبغي
ي
والتداب� ي
ث
تقديم هذه المعلومات بلغة يسهل عليهن فهمها ،وبأك� اللغات تحدثاً
ف ي� السجن أيضاً.

D Dينبغي تشجيع النساء عىل طرح أ
السئلة ،إذا لم يفهمن أي معلومة من
المقدمة .ينبغي إتاحة موظفي الرعاية الصحية للرد عىل أي
المعلومات
َّ
استفسارات من هذا القبيل برسية.
قدم جلسات تثقيفية وتعليمية بانتظام حول القضايا
D Dينبغي أن تُ َّ
الرئيسية بالتعاون مع الجهات المنوطة بتقديم خدمات الرعاية الصحية
المجتمعية.
ت
ال� تعمل ف ي�
D Dينبغي تطوير سبل التعاون مع المنظمات يغ� الحكومية ي
مجال الرعاية الصحية للنساء ف ي� المجتمع ،مثلما ينبغي تشجيع هذه
المنظمات يغ� الحكومية عىل إدارة برامج لرفع مستوى وعي النساء ف ي�
السجون.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bدوائر خدمات الرعاية الصحية ف ي� المجتمع
B Bالمنظمات يغ� الحكومية

قاعدة 18
تداب� الرعاية الصحية الوقائية الخاصة بالنساء تحديداً ،من قبيل الفحوص الالزمة للكشف عن االلتهابات المهبلية وعن رسطان الثدي
توفر للسجينات ي
ف
ت
المحل.
اللوا� من أعمارهن ي� المجتمع
وعن أمراض النساء الرسطانية ،عىل قدم المساواة مع النساء
ي
ي

بم�رات هذه القاعدة

ت
ال� تُقدم ف ي� السجون ينبغي أن تعادل
D Dإن الخدمات الصحية الوقائية ي
المحل ،إقراراً لحق جميع النساء والرجال ،بمن فيهم
نظ�تها ف ي� المجتمع
ي
ي
السجناء ،ف ي� الحصول عىل أعىل ما يمكن الوصول إليه من مستويات
الدول الخاص
الرعاية البدنية والعقلية ،بمقت�ض المادة  12من العهد
ي
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 203.وتشمل اختبارات بابانيكوال
ت
ال� ينبغي إجراؤها عدد
وفحوصات اكتشاف رسطان الثدي وعنق الرحم ،ي
المحل.
ما تُجرى ف ي� المجتمع
ي

توف� حبوب
D Dوقد تشتمل خدمات الرعاية الصحية الوقائية أيضاً عىل ي
ت
ال� ال تؤخذَ لمنع الحمل بال�ض ورة فحسب وإنما لظروف
منع الحمل ي
أخرى تتعلق بمشكالت الحيض أيضا ،حسبما أوضح التعليق .ينبغي إيالء
ق
الجنس والسدود المطاطية
الوا�
االعتبار لضمان حصول النساء عىل ي
ي
لمنع انتشار أ
الجنس ،حسبما
المراض المعدية المنتقلة بطريق االتصال
ي
204
جاء ف ي� التعليق عىل القاعدة .17
 D Dف� بعض أ
النظمة ،ال تتاح هذه الخدمات إال ف� السجون شديدة ي ن
التأم�،
ي
ي
ما ن
يع� أن المرأة قد تضطر إىل نقلها إىل هذه السجون لتحصل عىل
ي

 202قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .17
 203قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .18
القليمي ألوروبا ،فان دن يب�غ ،ب ي� ،غاذرر ،أيه ،أتاباي ،ت ي� ،هاريغا ،صحة المرأة ف ي� السجن توجيهات عملية وقوائم مرجعية لمراجعة السياسات
 204انظر أيضا منظمة الصحة العالمية ،المكتب إ
والممارسات الحالية ،2011 ،ص  8و .14

الفصل الرابع :النظافة والرعاية الصحية

59

ما يلزمها من هذه الخدمات 205.وهو إجراء يغ� مقبول ،ألن االحتجاز ف ي�
ن
أم� أعىل مما يجب سوف تنجم عنه مشكالت أخرى ،السيما
مستوى ي
المزيد من احتياجات الرعاية الصحية العقلية ،وربما مزيد من االنفصال
عن أ
الرس والمجتمعات المحلية.

التطبيق
D Dينبغي عىل إدارات السجون ودوائر الخدمات الصحية التأكد من حصول
السجينات عىل خدمات الرعاية الصحية الوقائية ،بما فيها الفحوص
ت
ال� يُجريها متخصصو
الدورية لتحري رسطان عنق الرحم ورسطان الثدي ،ي
المؤهلون.
الرعاية الصحية
َّ
D Dينبغي أن تتاح خدمات الرعاية الصحية الوقائية ف ي� جميع السجون النسائية.
ف ي� حالة عدم توفر خدمات الرعاية الصحية المطلوبة ف ي� السجون ،ينبغي
تحويل النساء إىل المستشفيات /جهات تقديم الرعاية الصحية المجتمعية
إلجراء الفحوصات.
D Dينبغي أن تتعاون دوائر خدمات الرعاية الصحية بالسجون تعاوناً وثيقاً
مع دوائر خدمات الرعاية الصحية المجتمعية لضمان حصول النساء عىل
خدمات الرعاية الصحية الوقائية.
D Dإذا احتاجت المرأة إىل حبوب منع الحمل ،ألي سبب كان ،كما ينبغي أن
تُمكَّن من مناقشة متطلباتها مع طبيب النساء وإتاحة هذه الحبوب لها،
إذا لزم أ
المر.
ق
الجنس ،ال
الوا�
D Dينبغي إيالء االعتبار للتأكد من حصول المرأة عىل ي
ي
سيما عند السماح بالزيارات الزوجية ،والسدود المطاطية 206ف ي� جميع
أ
ت
ال� تنتقل بطريق االتصال
الحاالت ،للوقاية من انتقال المراض المعدية ي
207
الجنس.
ي

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية

 205قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .18
أ
ف
ت
ال� تنتقل جنسياً خالل الجنس الفموي ،إذ تعمل كعائق يحول دون
 206السدود المطاطية هي قطع من مطاط الالتكس ،ي
صغ�ة ورفيعة ،تساعد ي� تقليل احتماالت انتقال المراض المعدية ي
ت
ش
وف�وسات .انظر:
انتقال السوائل إ
بكت�يا ي
ال� تحتوي عىل ي
والفرازات المهبلية وال�جية ي
http://brown.edu/Student_Services/Health_Services/Health_Education/sexual_health/safer_sex_and_contraceptives/dental_dams.php
المع� بالمخدرات والجريمة ،برنامج أ
 207منظمة الصحة العالمية ،مكتب أ
ت
ن
المش�كة للإيدز ،أوراق «قرائن للعمل» التقنية ،التدخالت الرامية للتصدي للإيدز ي ف�
المم المتحدة
المم المتحدة
ي
أ
ت
ال� تنتقل جنسياً ،2007 ،ص .5
السجون ،والوقاية من المراض المعدية ي

الفصل الخامس:
السالمة أ
والمن
(من القاعدة  19إىل )25

5
5

5

الفصل الخامس :السالمة أ
والمن

الفصل الخامس :السالمة أ
والمن

ت
ال� تغطي التأديب
هذا الفصل يكمل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ي
والعقاب (من القاعدة  27إىل القاعدة )32؛ أدوات تقييد الحرية (المادة  33و )34؛
المعلومات المقدمة للسجناء وحقهن ف ي� الشكوى (القاعدة  35و  ،)36وتفتيش
ال� تتعلق بالسالمة و أ
ت
المن
السجون (القاعدة  .)55وتستند أحكام قواعد بانكوك ي
عىل أن أ
المن ف� السجون يمكن الحفاظ عليه وتحسينه عن طريق ت
اح�ام حقوق
ي
إالنسان المكفولة للسجينات ومراعاة احتياجاتهن الخاصة ،وكذلك إقرار االحتياجات
الخاصة للحوامل و أ
المهات المرضعات والنساء اللو ت يا� يرافقهن أطفالهن الصغار
ف ي� السجن .وتعزز قواعد بانكوك أحكام القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
ت
ال� لم تشملها القواعد الدنيا
بما تقدمه من توجيهات بشأن إجراءات البحث ،ي
النموذجية لمعاملة السجناء ،ت
وب� ي ز
ك�ها عىل متطلبات السالمة الخاصة بالسجينات،
مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة وضعفهن ،فيما يتعلق بإجراءات البحث ،واللجوء
للقيود ،والحبس االنفرادي ،وإجراءات الشكوى وزيارات تفتيش السجون.

61

وتقر قواعد بانكوك بأن السالمة ربما كانت أهم احتياجات السجينات،
الدماج االجتماعي»مجردا .وترد متطلبات السالمة
وبدونها يظل مفهوم «إعادة إ
ت
ين
للسجينات أيضا ،من مثل إجراءات الفحص ال� تراعي الفوارق ي ن
الجنس�
ب�
ي
ونظام التصنيف ف� ثنايا قواعد بانكوك (قاعدة  ،)41-40ف
و� تشديدها مجدداً
ي
ي
ض
ين
بمقت� القاعدة ( 8أ) من القواعد الدنيا
المسجون�
عىل فصل السجينات عن
وال ش�اف عىل السجينات من قبل موظفات وليس
النموذجية لمعاملة السجناء ،إ
ين
موظف� (قاعدة  53من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،وينبغي
يكن مدربات تدريباً خاصاً يمكنهن من تلبية االحتياجات الخاصة للسجينات
أن ّ
أ
(القواعد من  29إىل  33من قواعد بانكوك) والحكام المكملة المتعلقة بحماية
السجينات من العنف القائم عىل اختالف نوع الجنس (قاعدة  33من قواعد
بانكوك).

السالمة والأمن
كمل القواعد من القاعدة  27إىل القاعدة  36من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
(أ) عمليات التفتيش
قاعدة 19

ت
ت
ال� ال تجريها سوى موظفات ي ن
تتخذ
تلق� التدريب المناسب
ي
التداب� الفعالة لكفالة حماية كرامة السجينات واح�امهن أثناء عمليات التفتيش الجسدي ي
عىل استخدام أساليب التفتيش المالئمة ووفقا إلجراءات التفتيش المقررة.

قاعدة 20

ت
ال� ن ز
ت�ع فيها المالبس وعمليات التفتيش الجسدي الذي
تستحدث أساليب فحص بديلة ،من قبيل استخدام أجهزة مسح تحل محل عمليات التفتيش ي
آ
آ
ت
ال� يحتمل أن تت�تب عىل عمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود
يتخطى حدود الحرمات ،من أجل تفادي الثار النفسية الضارة والثار البدنية ي
الحرمات.

بم�رات القاعدة  19و 20
D Dإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ال تورد أي توجيهات بشأن
ت
الذا� ،بما فيها التفتيش الذي
ما يجرى عىل السجناء من عمليات التفتيش ي
تُ نز�ع فيه المالبس والتفتيش الجسدي الذي يتخطى الحرمات (ويشار إليهما
ف
الجو� والتفتيش الجسدي الحميم) .وهذا قد يرجع ،إىل حد
بالتفتيش
ي
ما ،إىل أن وضوح القاعدة  ،53فيما يتعلق بالحاجة إىل انتداب موظفات

ين ن
ين
يع�
الموظف�
فقط للعمل بالسجون النسائية (باستثناء
المتخصص�) ي
عدم الحاجة إىل إضافة قاعدة تؤكد أن عمليات تفتيش السجناء ينبغي أال
يقوم بها إال موظفون من نوع الجنس ذاته .ومنذ ذلك الوقت ،أصبح من
الواضح أن هناك حاجة لتوجيهات ث
أك� تفصيال ً فيما يتعلق بإجراء عمليات
ت
ال� تعد إحدى أشد القضايا المتعلقة بمعاملة السجناء حساسية
التفتيش ي
ويُحتمل أن تكون أشدها صدماً.

 208يذكر عىل سبيل المثال أن التفتيش المهبل معتاد ف� سجون اليونان النسائية .وقريباً ف� عام  ،2011كانت السجينات ت
المهبل لدى وصولهن يودعن وحدة عزل أليام
اللوا� يرفضن الفحص
ي
ي
ي
ي
ي
وقالت السلطات بأن التفتيش المهبل ال يجرى آ
الن إال ف ي� ظروف استثنائية وال يُجريه إال أطباء مدربون وليس ممرضات مساعدات .ومع أنهم قد
وأج�ن عىل تعاطي المسهالت.
عديدة ب
ي ُ
ذكروا أن المسهالت لم تعد تستخدم ،أكد مراقبون من اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب أن هذه الممارسات كانت ال تزال تجري عندما زاروها ف ي� يناير  .2011انظر تقرير إىل الحكومة اليونانية
ُ
بشأن زيارة إىل اليونان أجرتها اللجنة أ
سبتم�  CPT/INF (2010) 33 ،2009فقرات .93 – 91
الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة ،من  17إىل 29
ب
 http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2010-33-inf-eng.pdfوتقرير إىل الحكومة اليونانية بشأن زيارة إىل اليونان أجرتها اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة
ف
سبتم�  CPT/Inf (2012) 1 ،2009فقرات  .http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2012-01-inf-eng.pdf .51 – 50أما ي� فرنسا ،فقد وافتنا
الالإنسانية أو المهينة ،من  17إىل 29
ب
التقارير بأن التفتيش الذي تُ نز�ع فيه المالبس يكاد يكون اعتيادياً ،ويشكو السجناء ف ي� رسائلهم من إجبارهم عىل اتخاذ وضعيات مهينة.
www.independent.co.uk/news/world/politics/forcefed-and-beaten--life-for-women-in-jail-6278849.html
ف
نوفم�  ،2011ان ُتقدت هيئة سجون ايرلندا انتقاداً شديداً ف ي� أحد تقارير اللجنة الزائرة بسبب إجبار السجينات عىل التعري لتفتيشهن بحثاً عن أي مخدرات بحوزتهن ف ي� حضور ضباط ذكور.
ي� ب
ف
ف
ن
كث�اً ما اتهموا بارتكاب مخالفات
( .)http://www.rte.ie/news/2011/1118/prison.htmlي� الواليات المتحدة ،ورد ي� تقرير صدر عام  2009عن مكتب المفتش العام أن
العامل� الذكور ي
ي
اشتك� من أعمال تفتيش الجسد ت
ين
ال�
المتحدة
الواليات
جنسية ،نابعة من التفتيش بطريق «الربت» ،وذكرت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن السجينات ف ي�
ي
تتخطى المحرمات لدى عودتهن من العالج .تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ،رشيدة مانجو ،Add.5/26/A/HRC/17 ،فقرات  34و.38
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D Dويتعرض النساء روتينياً ف ي� بعض البلدان لعمليات تفتيش تُ نز�ع فيها
ين
الموظف� الذكور أحياناً ،وقد يتعرضن للإذالل خالل
المالبس ،ف ي� وجود
هذه العملية 208.ولقد ظهرت تقارير عن حدوث عمليات إيذاء النفس
وغ� الئقة خالل التفتيش 209،ما يوضح
عقب التعرض لمعاملة يغ� آدمية ي
ف
ت
ت
اللوا� ينتهك حقهن ي� الكرامة
ال� قد تتعرض لها النساء
ي
مدى الصدمة ي
النسانية.
إ

الجسدي يخالف مبادئ أ
الخالق الطبية ،بما أن أي دور لعامل بالمجال
المنية أ
الصحي ف� التداب� التأديبية أو التداب� أ
الخرى ،يخالف ت ز
ال�اماته
ي
ي
ي
أ
أ
أ
ف
المهنية والخالقية كما وردت ي� مبادئ المم المتحدة للخالقيات الطبية،
العامل� بالمجال الصحي ،ال سيما أ
ين
الطباء ،ف ي� حماية
وتحديداً «دور
ض
وغ� ذلك من �وب المعاملة أو
السجناء والمحتجزين من التعذيب ي
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة».

ت
الذا� تزداد أهمية
D Dما برحت الحاجة إىل توجيهات إجراء كافة أنواع التفتيش ي
ف
أك� ث ف
ث
والناث ي� بعض
وأك� ي� ضوء تزايد انتداب أطقم عمل من الذكور إ
ت
ال� ينبغي النظر فيها ال تتعلق
الواليات القضائية .ومع هذا فإن القضايا ي
شب�ط توحيد نوع الجنس فحسب وإنما بطريقة إجراء التفتيش أيضاً،
وذلك عىل نحو يكفل صون كرامة الشخص الذي يخضع للتفتيش وحماية
صحته.

ت
ال� يمكن االستفادة
D Dهناك جملة من
المعاي� والمبادئ الدولية إ
ي
والقليمية ي
أ
ف
ث
منها .الدليل الك� إلزاماً هو ما قدمته الجمعية الطبية العالمية ي� بيانها
212
بشأن تفتيش السجناء جسدياً:

D Dإن مبدأ عدم تفتيش أ
الشخاص إال بواسطة شخص من نفس نوع الجنس
النسان ،التعليق العام  16عىل المادة
قد شددت عليه لجنة حقوق إ
الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المشار إليه
 17من العهد
ي
أ
ف ي� التعليق عىل القاعدة ،وكذلك الصكوك الصلية ،من مثل المبادئ
والممارسات الفضىل المتعلقة بحماية أ
ين
المحروم� من حريتهم
الشخاص
مريكت� ،المبدأ  21وقواعد السجون أ
ف� أ
ين
الوروبية ،2006 ،القاعدة
ال
ي
.54.5
D Dوتشتمل عمليات التفتيش المشار إليها ف ي� هذه القاعدة عىل جميع عمليات
ت
الذا� ،بما فيها التفتيش بالجس والتحسيس.
التفتيش ي
D Dوهناك مبادئ وقواعد أخرى ترسي عىل التفتيش الذي تُ نز�ع فيه المالبس
والتفتيش الجسدي الذي يتخطى الحرمات ،تمشياً مع بيان الجمعية
الطبية العالمية بشأن تفتيش السجناء جسدياً 210،الوارد ف ي� التعليق عىل
القاعدة  ،19وأدناه.
ت
نز
ال� يرتديها
D Dإن التفتيش الذي ت�ع فيه المالبس عبارة عن نزع المالبس ي
تغي� وضعيتها ،بعضها أو كلها ،عىل نحو يسمح بتفقد
شخص ما أو ي
ن
مواضع خصوصيات جسده برصيا .وهذا التعريف يفرق يب� التفتيش
الذي تُ نز�ع فيه المالبس والتفتيش الجسدي الذي يتخطى الحرمات
ن
211
بد� ألعضاء المحتجز التناسلية ومنطقة الدبر.
ويتضمن إجراء تفقد ي
D Dهناك صعوبة ف ي� اتخاذ القرارات من قبيل من يمكن أن يُسمح له بإجراء
أعمال التفتيش الجسدي الذي يتخطى المحرمات .عىل جانب ،يجب أال
ف
ن
تتم أبداً أعمال التفتيش بشكل قد ي ن
بد�
يه� المرأة أو يتسبب ي� أذى ي
يلحق بها ،وعىل الجانب آ
ف
ين
ين
الطبي� ي� التفتيش
العامل�
الخر ،فإن شإ�اك

… والغرض من إجراء التفتيش ف� المقام أ
الول إما أن يكون أمنياً أو لمنع
ي
البضائع المهربة ،من قبيل أ
السلحة أو المخدرات ،من دخول السجن.
لدواع أمنية وليس ألسباب طبية .ومع هذا ينبغي أال
ويُجرى التفتيش
ٍ
ط� قد يقوم
يجريه إال شخص تدرب تدريباً طبياً مناسبا .وهو عمل يغ� ب ي
ين
السج� من أي ض�ر قد ينجم عن تفتيش أجراه مفتش
به طبيب لحماية
ف
ش
و� هذه الحالة ينبغي عىل الطبيب أن ي�ح هذا
يغ� مدرب تدريباً طبياً .ي
ن
ين
ش
للسج� أنه إجراء
للسج� .وفضال ً عن هذا ينبغي عىل الطبيب أن ي�ح
ي
مفروض ال ترسي خالله ش�وط الرسية الطبية المعتادة وأن نتائج التفتيش
سوف يكشف عنها للسلطات .وإذا انتدب الطبيب حسب أ
الصول من
ُ
ف
ن
سج� ،ينبغي
جو� عىل ي
قبل احدى السلطات ووافق عىل إجراء تفتيش ي
عىل السلطات أن تعلم تمام العلم بأنه من ال�ض وري أن يُجرى التفتيش
بطريقة آدمية.
وإن كان التفتيش سوف يجريه طبيب ،ينبغي أال يُجريه الطبيب الذي
ين
للسج� فيما بعد.
سيقدم الرعاية الطبية
للسج� ينبغي أال ينال من ت ز
ين
تز
ال�امه
ال�ام الطبيب بتقديم الرعاية الطبية
أ
ف
ن
م�]…[ .
بالمشاركة ي� نظان السجن ال ي
ين
ين
الحكومي�
والمسؤول�
تحث الجمعية الطبية العالمية جميع الحكومات
القرار بأن أعمال التفتيش
ممن يعملون بمجال حماية السالمة العامة عىل إ
خط� عىل خصوصية وكرامة
الجسدي الذي يتخطى المحرمات هو اعتداء ي
الصابة البدنية والنفسانية.
الشخص ،وينطوي أيضاً عىل بعض مخاطر إ
يل ،بقدر المستطاع دون
من ثم ،تطالب الجمعية الطبية العالمية بما ي
تعريض أ
المن العام للخطر.
S Sأساليب بديلة لفحص السجناء الدوري ،وأال يُستخدم تفتيش فتحات
أخ�؛
الجسد إال كحل ي

ف
أك� سجن ف� فكتوريا ت
ين
الموظف� بأنهم تلقوا أوامر
باس�اليا قالوا إنهم رأوا «ضابطاً ثانياً إلجراء تفتيش مع نزع المالبس لم يكتمل وفقاً للإجراءات» .ورصح أحد
 209ذكرت التقارير أن الحراس ي� ب
ي
ين
السج� نفسه فور انتهائك من المهمة».
بمعاملة أحد السجناء بطريقة «كانت فيما يبدو يغ� آدمية لكنها تجري وفقاً للإجراءات» ،وكان عليه أن يتعامل «مع ما ترتب عليها من إيذاء
www.theage.com.au/news/investigations/documents-reveal-womens-prison-rules-flouted/2008/02/17/1203190653103.html
 210اعتمدته الجمعية الطبية العالمية الخامسة واألربعين ،بودابست ،المجر ،أكتوبر  1993و ُن ِّقح تحريريا ً في دورة المجلس  ،170ديفون ليه باين ،فرنسا ،مايز 2005
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b5/
 211قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .19
 212اعتمدته الجمعية الطبية العالمية الخامسة واألربعين ،بودابست ،المجر ،أكتوبر  1993و ُن ِّقح تحريريا ً في دورة المجلس  ،170ديفون ليه باين ،فرنسا ،مايز 2005
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b5/

الفصل الخامس :السالمة أ
والمن

 ·S Sإذا كانت هناك ض�ورة إلجراء تفتيش لفتحات الجسد ،فإن المسؤول
ن
ين
موظف� لديهم معرفة
المع� البد أن يضمن إجراء التفتيش عىل يد
ي
أ
طبية كافية ومهارات الزمة لداء التفتيش بشكل آمن.
 ·S Sعىل السلطة المسؤولة ذاتها أن تضمن كفالة خصوصية وكرامة
الفرد الذي يجري له التفتيش.
ين
والمسؤول�
وأخ�اً ،تحث الجمعية الطبية العالمية الحكومات كلها
ي
ض
ن
العمومي� أصحاب الشأن عىل �ورة إجراء أعمال تفتيش الجسد عىل
ي
يد طبيب مؤهل كلما اقتضت الحالة البدنية للفرد الخاضع للتفتيش ذلك.
يجب ت
ين
السج� كلما طلب إجراء التفتيش عىل يد طبيب ،قدر
اح�ام طلب
المكان.
إ
الدارية
D Dذكر مجلس أوروبا أن «تفتيش الجسد مسألة تخص السلطات إ
الط� الحميمي يجب
ويجب أال يشارك فيها أطباء السجون .لكن الفحص ب ي
213
ط� يتطلب مشاركته/ا».
أن يجريه الطبيب كلما كان هناك سبب ب ي
D Dذكرت اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب والمعاقبة أو المعاملة الالإنسانية أو
الشخص للمريض.
المهينة أن« :يترصف طبيب السجن بصفته الطبيب
ي
يجب أال يقوم بأعمال تفتيش جسدي أو فحوصات تطلبها السلطات،
214
باستثناء ف ي� حاالت الطوارئ مع عدم إمكانية استدعاء طبيب آخر».

التطبيق
D Dينبغي عىل سلطات السجن أن تستحدث سياسات واضحة تماماً وتضع
مجموعة إجراءات ّبينة فيما يتعلق بتفتيش السجينات ،بناء عىل مبادئ
الجراءات عىل النقاط الموضحة أدناه
ال�ض ورة والتناسب .يجب أن تشتمل إ
وأن تكون ُملزمة قانوناً.
ت
الذا� ،بما فيها
D Dينبغي أن تُحظر حظر ًا تاماً جميع عمليات التفتيش
ي
التفتيش بجس الجسد والتفتيش الذي نز
ت�ع فيه المالبس والتفتيش الذي
ت
ال� يجريها الموظفون الذكور.
يتخطى حدود الحرمات ،ي
ت
ين
ال� يتسم بها النساء
D Dينبغي تعميق وعي
الموظف� بالحساسية الخاصة ي
وضعفهن خالل عمليات التفتيش ،وينبغي أن يشتمل تدريبهم عىل
ت
ال� تفي شب�ط حماية خصوصية من يجري
إجراءات التفتيش وأساليبه ي
تفتيشها وصون كرامتها.

213
214
215
216
217

63

التفتيش الذي ن ز
الداخل
ت�ع فيه المالبس والتفتيش الجسدي
ي

ف
ن
قانو� ف ي� جسمها،
D Dإن كان هناك شك ي� أن إحدى السجينات تخفي شيئاً يغ� ي
ينبغي أن تُستخدم بدائل فحص أخرى للكشف عن ش ئ
ال� المخفي .كأن
تستخدم تكنولوجيا المسح الحديثة أو توضع ترتيبات لبقاء السجناء تحت
شإ�اف دقيق إىل أن يخرج هذا ش ئ
ال� المخفي من الجسم.
D Dعمليات التفتيش الجسدي الذي نز
ت�ع فيه المالبس والتفتيش الذي يتخطى
حدود الحرمات للنساء ينبغي أال تُجرى ،إن كانت س ُتجرى أصالً ،إال ف ي�
ظروف شديدة االستثنائية يحددها القانون.
يج� الضابط التنفيذي أ
D Dينبغي دائماً أن ي ز
الول خطياً إجراء التفتيش الذي
تُ نز�ع فيه المالبس والتفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات،
215
ين
ويتع� تدوين سبب التفتيش ف ي� السجالت.
ف
الجو� أو التفتيش الذي نز
ت�ع ف ي� المالبس إن كان
D Dينبغي أال يُجرى التفتيش
ي
ن 216
السج�.
من المرجح أن يؤذي
ي
D Dينبغي أن يُوثَّق توثيقاً دقيقاً سبب التفتيش المحتمل ،والمسؤول الذي
217
أجازه ،والشهود ،ونتائج التفتيش.

التفتيش الذي ت ن زُ�ع فيه المالبس
ين
الموظف� وتأهيلهم للقيام بالتفتيش الذي تُ نز�ع فيه
D Dهناك حاجة لتدريب
المالبس بطريقة تصون كرامة الشخص الذي يُفتشونه.
D Dينبغي أال يتعرض أي ي ن
سج� ،مهما كان نوعه االجتماعي ،للإذالل وأال يُطلب
منه أن يتجرد تجرداً كامال ً من مالبسه .ويمكن إجراء عمليات التفتيش هذه
بكشف مواضع من الجسم تباعاً ،لصون كرامة الشخص الذي يجري
التحل بالكياسة
تفتيشه ألقىص حد ممكن .أما ف ي� حالة النساء ،فينبغي
ي
معهن ،إذ من المحتمل أن يشعرن بمهانة الخضوع ألي تفتيش حميمي
عىل وجه الخصوص.
D Dوينبغي إجراء هذه التفتيشات بأسلوب يكفل الخصوصية بعيداً عن
السجناء آ
ين
ين
المطلوب� للتفتيش.
والموظف� يغ�
الخرين

مجلس أوروبا ،لجنة الوزراء ،توصية بشأن العنارص أ
الخالقية والتنظيمية للرعاية الصحية بالسجون ،رقم  R (98) 7، 8أبريل  ،1998فقرة .72
معاي� اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب ،طبعة  ،2006مستخلص من التقرير العام الثالث [ ]CPT/Inf (93) 12فقرة .73
ي
قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .19
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
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التفتيش الجسدي الذي يتخطى الحرمات
D Dعمال ً بالبيان الخاص بتفتيش السجناء جسدياً الصادر عن الجمعية الطبية
أ
ت
الشارة
بالضافة إىل المبادئ
ال� تمت إ
العالمية ،إ
ي
والمعاي� الخرى ،ي
ت
ال� تتخطى حدود الحرمات ال محالة
إليها أعاله ،إذا كانت التفتيشات ي
من إجرائها ،فينبغي أن يجريها إما موظفة سجن مدربة طبياً ليست ممن
يعملون بشكل اعتيادي ف ي� خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالسجن ،أو
موظفة لديها معرفة ومهارات طبية كافية ألن تؤدي التفتيش المذكور
بشكل آمن.
ين
السج� من ال�ض ر الذي
D Dيتم إجراء هذه العملية من قبل طبيب لحماية
قد ينتج عن عملية التفتيش من قبل موظف يغ� مدرب  ،اذا لم يتوفر
ط� للقيام
موظف مدرب عىل عملية التفتيش أو إذا كان هناك سبب ب ي
بعملية التفتيش يجب أن يقوم بها طبيب مؤهل أو إذا كانت المرأة نفسها
ترغب بأن تنفذ عملية التفتيش من قبل طبيب .ف ي� مثل هذه الحاالت يمكن
أن تتم عملية التفتيش من قبل مهنيــو الــصحة مــن خــارج مرفــق
االحتجاز.
ن
البد� الذي يتخطى حدود الحرمات إال الطبيب
D Dينبغي أال يُجري التفتيش ي
للسج� الحقا ،وهذا ت
ين
ين
ح� ال
سيتع� عليه أن يقدم الرعاية الطبية
الذي
ت
ن
ز
للسج� ،من واقع
بتوف� الرعاية الطبية
ي
يقع تعارض مع ال�ام الطبيب ي
ف
أ ن
م� للسجن.
مطالبته بالمشاركة ي� النظام ال ي

ين
للسج� أنه إجراء مفروض ال ترسي خالله
D Dوينبغي عىل الطبيب أن شي�ح
ش�وط الرسية الطبية المعتادة وأن نتائج التفتيش سوف يكشف عنها
للسلطات.
المكان فإن التفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات ينبغي
D Dبقدر إ
أ
أ
أن يقترص عىل إقحام الصبع واستخدام أدوات من مثل منظار الذن،
ومنظار ش
ال�ج ،ومنظار المهبل 218،والشخص الذي ينفذ التفتيش يجب أن
أ
ف
كا� عىل استخدام هذه الدوات دون أن يتسبب
ط� ي
يكون لديه تدريب ب ي
ف ي� أذى يلحق بالسجينة.
� ،فإنه يزال ،إذا كان من السهل إزالته ،بأداة من أ
D Dإذا ُع ث� عىل ش ئ
الدوات
ُ
أ
المشار إليها أعاله أو بالصبع.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bسلطات السجون
B Bموظفو السجون
B Bدوائر خدمات الرعاية الصحية المجتمعية (إذا طُلب منها ندب طبيب
ت
داخل)
ذا�
إلجراء تفتيش ي
ي

قاعدة 21
يجب أن يظهر موظفو السجون الكفاءة والقدرة المهنية والكياسة لدى تفتيش الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم ي ف� السجن والأطفال الذين يزورون
السجينات وأن يكفلوا لهم ت
االح�ام وأن يصونوا كرامتهم.

بم�رات هذه القاعدة
تول القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة
D Dعىل نحو ما بينا فيما سبق ،لم ي
ف
الكا� بمعاملة أطفال
السجناء ،وال يغ�ها من
ي
المعاي� الدولية ،االهتمام ي
أ
ف
المهات المسجونات ،سواء بقوا برفقة أمهاتهم ي� السجن أو خارجه.
وهكذا ،فإن القاعدة  21تورد إرشادات جديدة مهمة فيما يتعلق بتفتيش
أ
الطفال ،سواء كانوا ف ي� زيارة ألمهاتهم ف ي� السجون أو بقوا برفقتهن ف ي�
السجون.
D Dوإنه ألمر بالغ أ
الهمية للسجينة أن يتواصل معها أطفالها بزيارتها ،ولكنه
الطرف� ،وخاصة أ
ين
للطفال الصغار ،إذا لم
قد يصبح تجربة صادمة لكال
تؤخذ بكياسة ولطف.
D Dوتورد هذه القاعدة توجيهات مهمة تتعلق عىل وجه الخصوص بإجراءات
الطفال ،استنادا إىل مبادئ وضع مصلحة أ
تفتيش أ
الطفال الفضىل ف ي�
االعتبار .وأي إجراءات من هذا القبيل ينبغي أال تسبب ضيقاً أو صدمة
نفسية قد تلحق أ
بالطفال ض�راً بعيد المدى .وينبغي أال تكون إجراءات
التفتيش سبباً يثنيهم عن القيام بمزيد من الزيارات.
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التطبيق

D Dينبغي عىل سلطات السجن أن تضع إجراءات لتفتيش أ
الطفال الزائرين
أ
والطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم ف ي� السجن تحدد بوضوح الظروف
ال� يجوز فيها تفتيش أ
ت
الطفال ومن يُفتشهم وكيف يفتشهم.
ي
D Dينبغي أال يخضع أ
الطفال الذين يرافقون أمهاتهم ف ي� السجون للتفتيش إال
إذا اقتضته ال�ض ورة وعندئذ ينبغي أن يجرى بكياسة.
D Dويمكن استخدام التفتيش بجس الجسد مع أ
الطفال الزائرين .ينبغي ش�ح
أسباب التفتيش أ
للطفال ،وأال يُفتشوا إال عىل مرأى ومسمع من أمهاتهم.
D Dينبغي أال يتعرض أ
الطفال للتفتيش الذي نز
ت�ع فيه المالبس ،إذا سمح
به بأي حال من أ
الحوال ،إال ف ي� ظروف استثنائية .ينبغي أن تكون هناك
سياسة واضحة مكتوبة ي ن
والجراءات المحددة إلجراء
تب� الدواعي القانونية إ
ت�ع فيه المالبس عىل أ
التفتيش الذي نز
الطفال سواء من يعيشون مع
أمهاتهم ف ي� السجن أو من يزورونهن.

الفصل الخامس :السالمة أ
والمن

D Dأي تفتيش من هذا القبيل ينبغي أال يجرى إال ف ي� ظروف ال تشكل انتهاكاً
ن
يع� أن التفتيش ينبغي أن يجرى
لحقوق إ
النسان وكرامة الطفل .وهذا ي
ف
عىل انفراد وأال يكون الطفل عارياً تماماً ي� أي وقت وأن يكون الطفل برفقة
ول أمره أو أمه.
ي
أ
ت
ذا� يتخطى حدود الحرمات.
D Dينبغي أال يتعرض الطفال مطلقاً لتفتيش ي

D Dينبغي إنشاء قنوات واضحة للشكاوى ك يتمكن الزوار ،بمن فيهم أ
الطفال،
ي
من اللجوء إىل هيئة مستقلة إذا شعروا بانتهاك حقوقهم أو كرامتهم
ف
آليات
إ
النسانية ي� أثناء إجراءات التفتيش .ينبغي أن تُتاح لجميع السجناء ٌ
ض
مستقلة لتلقي شكاواهم أيضا ،بمقت� القاعدة  36من القواعد الدنيا
النموذجية لمعاملة السجناء.
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َّف� بشأن تفتيش أ
D Dينبغي تعميق وعي الموظ ي ن
الطفال وينبغي تدريب
الموظ ي ن
َّف� عىل إجراء التفتيش ،بمهنية وكياسة ،عىل نحو يكفل حماية
أ
خصوصية الطفال وصون كرامتهم.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bسلطات السجون
B Bموظفو السجون المسؤولون عن تفتيش السجناء والزوار

(د) التأديب والعقاب
كمل القواعد من القاعدة  27إىل القاعدة  32من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 22
ت
اللوا� برفقتهن أطفال رضع والأمهات المرضعات ي ف� السجن.
ال تطبق عقوبة الحبس االنفرادي أو العزل
التأدي� عىل الحوامل والنساء
ي
بي

بم�رات هذه القاعدة
D Dتنص القاعدة  )1( 32من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عىل
ين
السج� بواسطة
عدم فرض عقوبة الحبس االنفرادي مطلقاً مالم يُفحص
أ
طبيب يشهد خطياً بأنه قادر عىل تحملها .أما اليوم ،فإن شإ�اك الطباء
ف� الشهادة عىل قدرة السجناء عىل تحمل نوع ي ن
مع� من العقوبة لم يعد
ي
ت
ال� تتعلق بالدور الذي يؤديه الطاقم
يتوافق مع مبادئ آداب مهنة الطب ي
أ
ف
وغ�ه
الط� ،السيما الطباء ،ي� حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب ي
بي
ض
219
من �وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،
يل:
المبدأ ( 4ب) الذي ينص عىل ما ي
إن ما يشكل انتهاكاً آلداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون،
وال سيما أ
الطباء بالشهادة ،أو ت
االش�اك ف ي� الشهادة ،بأن السجناء أو
أ
ت
ال� قد
المحتجزين الئقون لي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة ي
وال� ف
�ض
ت
تتنا� مع الصكوك الدولية
ت بصحتهم البدنية أو العقلية ي
ذات الصلة.

219
220

221
222
223

D Dالطبيب الذي يشهد بأن سجيناً من السجناء الئق لتحمل الحبس االنفرادي
يستث� أ
ن
الطباء الذين
ينتهك هذا المبدأ .ولكن هذا المبدأ ينبغي أال
ي
يقومون عىل تلبية احتياجات السجناء الطبية ف ي� ظل الحبس االنفرادي أو
220
عقوبة مماثلة.
D Dليس هناك تعريف متفق عليه عالمياً للحبس االنفرادي .وإن بيان اسطنبول
بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره يعرف الحبس االنفرادي بأنه عزلة
مادية أ
المحبوس� ف� زنزاناتهم لمدة تت�اوح ي ن
ن
ب�  22و  24ساعة ف ي�
للفراد
ي ي
ن
المع� بالتعذيب تعريفاً مشابهاً
اليوم 221.لقد استخدم المقرر الخاص
ي
بد� واجتماعي أ
ن
ين
المحبوس� ف ي�
للفراد
لذلك التعريف ،إذ عرفه بأنه «عزل ي
زنزاناتهم لمدة تت�اوح ي ن
ب�  22و  24ساعة ف ي� اليوم 222».وقد أعرب عن قلقه
المطول ،الذي يعرفه بأنه حبس انفرادي ألي مدة
إزاء الحبس االنفرادي
َّ
223
تتجاوز  15يوما.

ي ن
ي ن
ي ن
الجمعية العامة ،االجتماع العام الحادي ش
المسجون� والمحتجزين من التعذيب
الصحي� ،والسيما الأطباء ،ي ف� حماية
الموظف�
ع� بعد المائة ،مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور
ديسم� . 194/A/RES/37 ،1982
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،قرار 18 ،194/37
ب
ي
المع� بالمخدرات والجريمة ،ملحوظات وتعليقات عىل قواعد أ
مكتب أ
ت
ن
الخ�اء الحكومي
فريق
اجتماع
أجل
من
أعدت
ال�
السجناء،
لمعاملة
النموذجية
الدنيا
المتحدة
مم
ال
المتحدة
مم
ال
ب
ي
ي
الدول المنعقد ف� ت
الف�ة من  31يناير  2 -بف�اير  2012بفيينا.
ي
ي
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/AGMs/Notes_and_comments-1250048-DMU_version.pdf
ين
والست�،
ديسم�  2007ف ي� الندوة الدولية للصدمات النفسية ،اسطنبول ،مرفقاً بـ :الجمعية العامة ،الدورة الثالثة
بيان اسطنبول بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره ،الذي اع ُتمد ف ي� 9
ب
ن
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك 28 ،يوليو .175/A/63 ،2008
التقرير المؤقت للمقرر الخاص
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
ض
ن
وغ�ه من �وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
الجمعية العامة ،الدورة السادسة
والست� ،تقرير مؤقت أعده المقرر الخاص لمجلس حقوق إ
النسان تقرير بشأن التعذيب ي
ي
المهينة ،جوان إي مينديز 5 ،أغسطس  ،268/A/66 ،2011الفقرة .26
المرجع نفسه.
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

D Dما برح الحبس االنفرادي يُطبق باطراد ،ليس بوصفه عقاباً فحسب وإنما ف ي�
عدد من الظروف أ
الخرى ت
مطولة أيضا ،منذ اعتماد القواعد الدنيا
ولف�ات َّ
النموذجية لمعاملة السجناء.
D Dوهناك وثائق ُمقنعة أعدت ف ي� مناسبات عديدة ،حسبما جاء ف ي� بيان
اسطنبول بشأن استخدام الحبس االنفرادي وآثاره ،تؤكد أن الحبس
االنفرادي ،مهما كانت أسبابه ،من المكن أن تت�تب عليه آثار نفسية،
224
ويوص بيان اسطنبول
وفسيولوجية أحياناً ،وسيئة وبالغة ال�ض ر.
ي
ف
ف
بأنه «ينبغي أال يستخدم الحبس االنفرادي ي� السجون إال ي� أضيق
الحدود» 225،وهذا الجهد ينبغي أ
بالحرى أن يرتقي بمستوى العالقات
االجتماعية النافعة للسجناء .كما يشدد بيان اسطنبول عىل أن الحبس
ين
المختل� عقليا 226.أوضحنا
االنفرادي ينبغي أن يُحظر حظراً تاماً للسجناء
فيما تقدم أن النساء يحيق بهن خطر خاص ،وهو احتياجاتهن القائمة
من الرعاية الصحية العقلية عند دخولهن السجن أو إصابتهن بمشكالت
ف
ن
يع� أنهن يشكلن جماعة معرضة لخطر شديد
صحية عقلية ي� السجن ،ما ي
من حيث حساسيتها آلثار الحبس االنفرادي النفسية الضارة.
D Dإدراكاً أ
للثر الضار عىل جميع السجناء ،الذي يُحتمل أن تي�تب عىل الحبس
أ
يل:
االنفرادي ،تنص المبادئ الساسية لمعاملة السجناء عىل ما ي
 .7ينبغي بذل وتشجيع الجهود الرامية إىل إلغاء الحبس االنفرادي
كعقوبة أو الحد من استخدامه.
D Dوقد أوصت لجنة حقوق الطفل بأنه ينبغي أال يستخدم الحبس االنفرادي
ضد أ
227
الطفال.
D Dوقد أدركت لجنة مناهضة التعذيب ما تي�تب عىل الحبس االنفرادي
المطول من آثار بدنية وعقلية ضارة وأعربت عن قلقها بشأن استخدامه،
َّ
ف
ئ
كتدب�
وقا� أو
ي
بما ي� ذلك اتخاذه خالل االحتجاز رهن المحاكمة كإجراء ي
(تداب� الحبس االنفرادي) من المبدأ  22من
تأدي� أيضا 228.إن الفقرة 3
ي
بي

224
225
226
227
228
229
230

ي ن
المحروم� من
المبادئ والممارسات الفضىل المتعلقة بحماية الأشخاص
حريتهم ف� ال أ ي ن
مريكت� 229تحظر استخدام الحبس االنفرادي ف ي� زنزانات
ي
العقاب ،فيما عدا الظروف االستثنائية ،وتحظر حظراً تاماً فرض الحبس
االنفرادي عىل الحوامل أ
ت
اللوا� يعشن مع أطفالهن ف ي� المكان
والمهات
ي
الذي يحرمن فيه من حريتهن؛ أ
ين
المحروم� من الحرية.
والطفال
ُ
المع� بالتعذيب ف� هذا الشأن أنه ت
ن
«م�
 D Dف ي�  ،2011أشار المقرر الخاص
ي
ي
كانت الظروف المادية ونظام الحبس االنفرادي بالسجن يسبب معاناة
أو ألماً نفسياً وجسدياً شديداً ،عندما يستخدم كوسيلة للعقاب ،خالل
مرحلة االحتجاز رهن المحاكمة ،إىل أجل يغ� مسمى ،ت
لف�ات طويلة ،عىل
الحداث أو أ
أ
الشخاص ذوي العاقة العقلية ،فإنه ق
ير� إىل حد المعاملة
إ
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو العقاب ،بل ت
وح� التعذيب.
وبالضافة إىل ذلك ،فإن استخدام الحبس االنفرادي يزيد من خطر عدم
إ
ض
وغ�ه من �وب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
كشف أعمال التعذيب ي
230
المهينة أو العقاب وعدم التصدي لها».
ويث�
تأث�اً ضاراً عىل رفاهية جميع السجناء ي
D Dوهو إجراء يمكنه أن يؤثر ي
مخاوف معينة إذا طُبق ف ي� ظروف ال تتأثر فيها السجينة المعنية فحسب
وبالضافة إىل ذلك ،فإن الحبس
وإنما يتأثر طفلها ،بل ويُعاقب ،أيضا .إ
تأث�اً ضاراً خصوصاً عىل السالمة العقلية للمرأة
االنفرادي يمكنه أن يؤثر ي
أ
ذاتها ،وذلك بسبب شدة احتياج المرأة لن تتواصل تواصال ً وثيقاً مع
أطفالها ،وكذلك عىل صحة الحوامل والنساء ت
اللوا� ولدن مؤخراً ويحتجن
ي
إىل تلقي الرعاية المناسبة قبل الوالدة وبعدها ف ي� محيط مناسب.

التطبيق
D Dينبغي أن تُراجع لوائح السجون /قواعدها أو تنقح عند ال�ض ورة عىل نحو
يحظر حظراً واضحاً تطبيق عقوبة الحبس االنفرداي عىل الحوامل والنساء
اللوا� برفقتهن أطفال رضع أ
ت
والمهات المرضعات ف ي� السجن .من الواضح
ي

بيان اسطنبول ،مرجع سابق ،ص .23
المرجع نفسه ،ص.24 .
المرجع نفسه ،ص.25 .
ض
ن
ن
وغ�ه من �وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك،
والست� ،التقرير المؤقت للمقرر الخاص
الجمعية العامة ،الدورة الثالثة
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
ي
 28يوليو  .175/A/63 ،2008فقرة 80؛ لجنة حقوق الطفل ،مالحظات ختامية عىل التقرير الدوري الثالث للدانمرك 4 ،بف�اير  ،)CRC/C/DNK/CO/3( ،2001الفقرة ( 59أ).
ن
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 28 ،يوليو  .175/A/63 ،2008فقرة .80
التقرير المؤقت للمقرر الخاص
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
أ
أ
ف
ن
ن
مريكت� 13 ،مارس  ،2008عدد .08/1
النسان ،قرار  ،08/1المبادئ والممارسات الفضىل بشأن حماية
اللجنة المريكية لحقوق إ
المحروم� من الحرية ي� ال ي
ي
ض
ين
وغ�ه من �وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
الجمعية العامة ،الدورة السادسة
والست� ،تقرير مؤقت أعده المقرر الخاص لمجلس حقوق إ
النسان تقرير بشأن التعذيب ي
المهينة ،جوان إي مينديز 5 ،أغسطس  ،268/A/66 ،2011ص .2
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أنه إذا ُح ِظر الحبس االنفرادي كعقاب ،كان رفض استخدامها أشد من ذي
ف
ن
يع�
قبل ي� حالة عدم ارتكب أي مخالفة تأديبية .وهكذا فإن تنقيحها ي
ف� واقع أ
المر أن يُلغى الحبس االنفرادي تماماً ف ي� حالة الحوامل والنساء
ي
أ
ت
اللوا� برفقتهن أطفال رضع والمهات المرضعات.
ي
D Dينبغي تدريب موظفي السجن عىل تفعيل القاعدة والتجاوب مع انتهاك
ين
السجينات للقواعد تجاوباً ب ّنا ًء يراعي الفوارق ي ن
الجنس�.
ب�
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قاعدة 23
ت
ال� تفرض عىل السجينات منعهن من االتصال بأرسهن ،وبخاصة أطفالهن.
ال تشمل العقوبات التأديبية ي

بم�رات هذه القاعدة

ن
تأدي� ي�ض ض�راً بالغاً
D Dإن منع االتصال يب� السجناء وأرسهم كإجراء ب ي
بسالمة السجناء العقلية دون تحقيق أي فوائد من الناحية التأديبية.
والواقع أن هؤالء السجناء الذين يخالفون قواعد السجن سوف يستفيدون
ف� العادة من زيادة التواصل أ
الرسي ،وليس قلته .وإن قواعد السجون
ي
أ
أ
الوروبية تحظر حظر االتصال الرسي التام كعقوبة تأديبية توقَّع عىل
231
جميع السجناء.
D Dلقد ّبينا فيما تقدم أن النساء أشد احتياجاً للتواصل المعتاد مع أرسهن،
السيما إن كان لهن أطفال خارج السجن .وحظر االتصال ي ن
ب� السجينات
وأرسهن حظراً تاماً إنما يشكل ض�باً متطرفاً من ض�وب العقاب للسجينات
ولرسهن أ
أ
ولطفالهن .ومن الواضح أن أي حظر من هذا القبيل لن يكون ف ي�
ن
المع� ألنه يشكل انتهاكاً ألحكام اتفاقية حقوق
المصلحة الفضىل للطفل
ي
الطفل.

التطبيق
D Dينبغي أن تُراجع لوائح السجون  /قواعدها أو تُنقح عند ال�ض ورة عىل نحو
يكفل نصها بوضوح عىل أن حظر التواصل أ
الرسي ،كعقوبة تأديبية ،ال
يجوز توقيعه عىل السجينات.
D Dوينبغي أن تُتاح لوائح السجون  /قواعدها المنقحة لجميع موظفي السجن
الذين ينبغي تدريبهم عىل تفعيل هذه القاعدة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
عون/ال�لمانيون
الم�
ب
ِّ
B Bسلطات السجون
B Bموظفو السجون

D Dوقد يكون هناك ما بي�ر هذا الحظر ف ي� ظروف استثنائية فقط ،كأن يحتاج
الطفل لحماية خاصة بسبب إساءة أمه إليه ف ي� الما�ض ي .

(ج) أدوات تقييد الحرية
كمل القواعد من القاعدة  33إىل القاعدة  34من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 24
ال تستخدم إطالقاً أدوات تقييد الحرية مع النساء أثناء المخاض وأثناء الوالدة وبعد الوضع ش
مبا�ة.

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن القاعدة  33و  34من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء تفرض
قيوداً صارمة عىل استخدام القيود البدنية عىل السجناء .أوال ،ال يجوز

 231القاعدة .60.4
 232قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .24

أبداً استخدام القيود كعقوبة؛ ثانياً ،يجوز استخدامها إذا كان هناك بم�ر
ين
السج� قد يحاول الهرب أثناء نقله؛ ثالثاً ،بنا ًء عىل
حقيقي لالعتقاد بأن
ض
السج�ن
الط� ،لخطر وشيك بوقوع �ر أو إيذاء
ي
تعليمات المسؤول ب ي
232
ن
المع� نفسه.
ي

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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 DDأ
للسف ،عىل الرغم من أن خطر احتمال هروب المرأة خالل المخاض أو
ن
ش
يع� انتهاك القاعدة
الوالدة أو بعدها مبا�ة ال يمكن أن بي�ر بت�يراً وجيهاً ،ما ي
 33من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،وبالرغم من ترصيحات
ين ت
ين
ال� تناهض استخدام التكبيل خالل المخاض أو
االختصاصي�
الطبي� ي
ف
234
الوالدة 233،فما زالت هذه الممارسة متبعة ي� بعض الدوائر القضائية.
تكمل القواعد
D Dوهكذا فإن هذه القاعدة تشكل أهمية بالغة من حيث أنها ِّ
الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،وتظهر بوضوح شديد أن تقييد الجسد
بأي صورة من الصور أثناء المخاض وأثناء الوالدة وفور االنتهاء منها يغ�
المعاي� الدولية حظراً رصيحا.
مقبول وتحظره
ي

التطبيق

التداب� ش
الت�يعية
ي
D Dينبغي أن تُراجع لوائح السجون  /قواعدها وأن تُنقح لتحرم تحريماً رصيحاً
استخدام أدوات تقييد الحرية مع النساء أثناء المخاض وأثناء الوالدة
وبعد الوضع ش
مبا�ة.

واضحة تكفل عدم استخدام القيود إال بقدر الوقت ال�ض وري الالزم
ض
بمقت� القاعدة  34من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
لها،
الجراءات حظر ًا واضحاً استخدام جميع أنواع
D Dوينبغي أن تحظر هذه إ
ش
القيود المفروضة عىل النساء أثناء المخاض والوالدة وبعد الوضع مبا�ة،
ض
تداب� أخرى تكفل
بمقت� القاعدة  24من قواعد بانكوك .ويجوز اتخاذ ي
منع الهروب استناداً لتقييم مخاطر كل حالة عىل حدة ،من قبيل مراقبة
ين
الموظف�.
هؤالء النساء عن كثب من قبل الموظفات وليس
الجراءات.
D Dوينبغي تدريب موظفي السجون عىل تنفيذ هذه إ
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تداب� عملية
ي
D Dينبغي عىل إدارات السجون أن تضع إجراءات واضحة فيما يتعلق
باستخدام القيود الجسدية تُقرص اللجوء إليها عىل الظروف المبينة ف ي�
القاعدة  33من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وتضمنها قواعد

(د) تزويد السجينات بالمعلومات وحقهن ف ي� الشكوى؛ وزيارات التفتيش
كمل القاعدة  35و  ،36فيما يتعلق بزيارات التفتيش ،والقاعدة  55من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 25

ت
اللوا� يبلغن عن تعرضهن لسوء معاملة ،ويجب أن تحقق ي ف� ادعاءاتهن سلطات مختصة
 .1توفر الحماية والدعم والمشورة بصورة فورية للسجينات
ي
ف
مستقلة ،ف� ظل ت
التداب� المتعلقة بالحماية الحتماالت االنتقام عىل وجه التحديد.
االح�ام التام لمبدأ الرسية .والبد من إيالء االعتبار ي�
ي
ي
ت
ت
والرشادات الطبية المالئمة ،وتوفر
جنس ،وال سيما السجينات
اللوا� يتعرضن النتهاك
 .2تتلقى السجينات
اللوا� يحملن نتيجة لذلك ،التوجيهات إ
ي
ي
ي
ض
لهن الرعاية الصحية البدنية والعقلية والدعم والمساعدة القانونية ال�ورية لهن.
ش
ال�اف
 .3من أجل رصد الظروف المتعلقة باحتجاز ومعاملة السجينات ،تضم هيئات التفتيش أو الهيئات المعنية بالزيارات أو الرصد أو هيئات إ
أعضاء من النساء.

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن القاعدة  35من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء تلزم
سلطات السجن بتثقيف السجناء وتوعيتهم بحقوقهم وبقواعد السجن
ولوائحه المطبقة ،بما فيها ما يتعلق منها بإجراءات تقديم الشكاوى.
ف
وبالضافة إىل ذلك ،أشارت منظمة العفو الدولية إىل شعور بالقلق أعرب عنه طبيب آخر ،إذ قال« :إن المرأة إذا جاءها المخاض ،ينبغي
 233انظر التنويه الوارد ي� التعليق عىل القاعدة  .24إ
الرساع بنقلها إىل غرفة العمليات .وإن تقييد المرأة بالقيود ينال من قدرتها عىل تصحيح وضعية ساقيها للتعامل
أن تتمكن من الحركة لتتخذ ما تحتاجه من وضعيات متعددة ،ومن ثم إ
ال�ف أو تراجع نغمة ض�بات القلب ،قد تمس صحة أ
معها بالطريقة المناسبة .وأي مضاعفات تحدث خالل الوالدة ،من قبيل نز
الم والطفل .إذا كانت هناك حاجة لجراحة قيرصية (الوالدة
الجن� .وإن استخدام القيود يضع أ
فتأخ�ها ولو لخمس دقائق قد ينجم عنه تلف دائم ف� مخ ي ن
الم والطفل ف ي� موقف
القيرصية) ،تصبح المرأة بحاجة إىل االنتقال إىل غرفة العمليات فوراً،
ي
ي
ف
خطر وينال من قدرتها بعد الوالدة عىل رعاية طفلها ويعوقها عن إرضاع طفلها طبيعيا( .وقد أعربت عن هذه المخاوف الدكتورة غارسيا ،طبيبة أمراض النساء والتوليد ي� مستشفى برنتيس
وس�ن؛ وقد حصلت منظمة العفو الدولية عىل ذلك الترصيح عن طريق مؤسسة شيكاغو للمعونة القانونية أ
ئ
النسا� بجامعة نورث ت
ديسم�  ،1998وطبع ف ي� «ليست
للمهات المسجونات،
ب
ي
جزءاً من ت
جمل�» :انتهاكات حقوق إالنسان نحو النساء المحتجزات ،فهرس منظمة العفو الدولية ،99/01/AMR 51 :منظمة العفو الدولية ،مارس ).1999
ي
 234ف� الواليات المتحدة مثال ً بلغ عدد الواليات ت
ال� حظرت تكبيل السجينات أثناء المخاض  14والية من الواليات المتحدة منذ عام  ،2000إال أن مديرو السجون يتصدون للجهود الرامية إىل
ي
ي
وقف هذه الممارسات ف ي� أماكن أخرى( .انظر http://www.thecrimereport.org/archive/2011-08-chained-and-pregnant :و ;http://ipsnews.net/news.asp?idnews=106119
م�وع قانون يحظر تقييد نزيالت السجون الحوامل» ،تاريخ ش
وانظر «اللجنة الفرعية بمجلس نواب يف�جينيا ترفض ش
الن� 9 :بف�اير،
http://article.wn.com/view/2012/02/09/Va_House_subcommittee_rejects_bill_to_restrict_use_of_restra_w/#/related_news
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D Dأما القاعدة  36من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء فتنص عىل
أنه ينبغي أن تتاح لكل ي ن
سج� إمكانية التقدم بشكوى من طريقة المعاملة
ش
ولمفت� السجن ،رساً ،وكذلك لسلطات السجن المركزية،
لمدير السجن
ي
والسلطات القضائية المستقلة ،أو يغ�ها من السلطات المختصة ،دون
ف
جل
يل« :ما لم يكن الطلب أو الشكوى ي
رقابة .جاء ي� القاعدة  )4( 36ما ي
التفاهة أو بال أساس ،يتوجب أن يعالج دون إبطاء ال بم�ر له ».أما القاعدة
 )1( 25و ( )2من قواعد بانكوك فإنها شت�ح ما يقع عىل عاتق الدول من
ف
ت
اللوا� ي ن
الجنس،
يشك� من االعتداء
مسؤوليات ،السيما ي� حالة السجينات ي
ي
حيال كيفية ردها وما ينبغي عليها أن تقدمه من دعم لهؤالء النساء.
وحسبما جاء ف ي� التعليق عىل هذه القاعدة ،فإن القاعدة تشكل ابرازاً
تز
وغ�ه
الل�ام الدول ،بموجب المادة  13من اتفاقية مناهضة التعذيب ي
ف
من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ي� هذه
235
الحالة ،نحو السجينات.
وغ�ه من ض�وب المعاملة
D Dتنص المادة  13من اتفاقية مناهضة التعذيب ي
آ
ت
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة عىل ال ي�:
«تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب
ف ي� أي إقليم يخضع لواليتها القضائية الحق ف ي� أن يرفع شكوى إىل
ف
و� أن تنظر هذه السلطات ف ي� حالته عىل وجه
سلطاتها المختصة ي
الرسعة نز
وب�اهة .وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم
الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة
لشكواه أو ألي أدلة تقدم».

D Dيمكن أن يشتمل أ
الجنس
الجنس عىل االغتصاب ،وأيضاً النشاط
الذى
ي
ي
ين
العامل� ف ي� مقابل منح السيدات الحق ف ي� مكالمات
القرسي لصالح أحد
236
هاتفية ،وزيارات ،أو إمدادات أساسية مثل الطعام أو الصابون .يمكن
أن تتفاقم العواقب النفسانية أ
للذى مع عدم قدرة السجية عىل الهرب
ن
237
الجا� والخوف من االنتقام إذا هي أبلغت بما تعرضت له من أذى.
من ي
تكمل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء،
D Dأما القاعدة  )3( 25فإنها ِّ
ت
ال� تنص عىل «تفتيش منتظم لمؤسسات السجون
والقاعدة  55ي
خ�ة تعينهم سلطة مختصة».
وخدماتها ،يكلف به مفتشون مؤهلون ذوو ب
ت
ال� تتعلق بمعاملة السجناء
D Dيمكن تفعيل القواعد الدولية والوطنية ي
وتحسينها عن طريق تفتيش منتظم ومكثف تقوم به الجهات المختصة.
ت
ين
ن
والموظف� عىل
ال� تكفل حماية السجناء
D Dمن يب� الضمانات المهمة ي
حد سواء إجراء عمليات تفتيش تراجع نظم السجون مراجعة دقيقة أو
تدرسها دراسة رسمية تكفل اتفاق تلك السياسات والممارسات مع اللوائح
ن 238
والقوان�.
ي

235
236
237
238
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ين
عضوات
تضم� جهات التفتيش
D Dإن القاعدة إذ تلزم الدول بأن تكفل
ٍ
ف ي� طاقمها تكفل تقييم معاملة السجينات وفهم احتياجاتهن عىل نحو
وبالضافة إىل ذلك ،من المرجح أن تشعر السجينات بمزيد من
أفضل .إ
التعب� عن مخاوفهن أو مناقشة احتياجاتهن مع عضوات من
االرتياح ف ي�
ي
ت
ال� تخصهن دون الذكور.
هيئات التفتيش ،السيما فيما يتعلق بالقضايا ي

التطبيق
قدم معلومات مكتوبة لجميع النساء ،عند دخولهن السجن،
D Dينبغي أن تُ َّ
ف
بلغة يفهمنها ،عن حقهن ي� الشكوى وإجراءات تقديمها إىل مدير السجن،
أو سلطات السجن المركزية ،أو هيئات تفتيش السجون ،أو السلطات
القضائية ،أو يغ�ها من السلطات المختصة .وينبغي ش�ح القواعد شفوياً
أيضاً لجميع النساء ،السيما أ
الميات منهن.
D Dولضمان فهم السجناء جميع ما لهم من حقوق وما عليهم من ت ز
ال�امات،
ف
ت
ال� يلقونها ،يجوز طبع أحكام
بما فيها حقهم ي� الشكوى من المعاملة ي
قواعد السجن وأنظمته ذات الصلة ف ي� شن�ات تعطى للسجناء فور دخولهم
السجن .ويمكن إعداد رسومات توضيحية مناسبة لهذه القواعد أ
والنظمة
ون�ها ف� مواقع ت
ش
اس�اتيجية ف ي� جميع أنحاء مجمع السجن.
ي
ت
ال� تتحدث لغات متعددة ،فمن ال�ض وري أيضاً أن تكتب
D Dأما البلدان ي
ن
هذه الملصقات ش
المع� .وفيما يخص
والن�ات باللغات المحلية للبلد
ي
ال� تضم عدداً كب�اً من السجناء أ
ت
الجانب ،ينبغي
ي
البلدان أو السجون ي
أن تراعي هذه ش
العالمية االحتياجات اللغوية
الن�ات والملصقات والمواد إ
للسجناء أ
الجانب.
D Dالشكاوى المقدمة إىل إدارة السجن المركزية والهيئات القضائية والمستقلة
أ
الخرى ينبغي أال تخضع للرقابة .ينبغي أن توضع آليات وضمانات تكفل
رسية هذه الشكاوى.
D Dينبغي عدم ترهيب السجناء إلثنائهم عن التقدم بأي شكوى من نظام
السجن قد تكون لديهم.
D Dينبغي عىل إدارة السجن أن تضع سياسات وإجراءات واضحة فيما يتعلق
بالرد الصحيح عىل شكاوى االعتداء من قبل جميع السجناء ،بما فيها
ين
الموظف� عىل تنفيذ
الجنس من قبل السجينات ،وينبغي تدريب
االعتداء
ي
هذه السياسات.
عت� شكواها تافهة أو بال
D Dإذا اشتكت سجينة من سوء المعاملة ،ينبغي أال تُ ب
جنس مزعوم يُعد شكوى شديدة الخطورة قد
أساس أبدا .إن أي اعتداء
ي
ق
تر� إىل حد المعاملة السيئة أو التعذيب ،حسب الحالة ،ويتطلب إجراء
ف
ف
ن
يع� أنه
تحقيق مستقل ي� الشكوى ي� جميع الحاالت .والتحقيق المستقل ي
ينبغي أن تقوم به السلطات القضائية المختصة أو يغ�ها من السلطات
ال�لمانية) المستقلة عن إدارة السجن والوزارة المسؤولة عن
(مثل الهيئة ب
السجون.

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .25
أ
النسان ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ،السيدة رشيدة مانجو Add.5، 6/26/A/HRC/17 ،يونيو  ،2011فقرة .34
مجلس المم المتحدة لحقوق إ
المرجع نفسه.
ئ
دول حول ممارسات السجن الفضىل ،2001 ،ص  ،167فقرة .1
دليل
:
المعاي�
تفعيل
،
الجنا�
للإصالح
الدولية
المنظمة
ي
ي
ي
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غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

ت
اللوا� يبلغن عن حدوث
قدم حماية فورية للسجينات
D Dوينبغي أن تُ َّ
ي
ن
الجا� المزعوم،
تداب� الحماية هذه إذناً بتغيب
إ
الساءة .وقد تشمل ي
ي
إذا كان ضابط السجن ،فيما يُجرى التحقيق .ومن يغ� المستحسن أن
أ
ن
يع� بالتأكيد إبعادها
تُنقل المرأة المعنية إىل سجن آخر ،لن هذا يكاد ي
عن دارها ،نظراً لقلة السجون النسائية ف ي� معظم البلدان .وال يُستحسن
عت� أو يؤخذ عىل
الفصل أيضا ،ما لم يُطلب عىل وجه التحديد ،يك ال يُ ب
أنه عقاب .وإذا كانت المرأة تشكو من إرهابها إلجبارها عىل سحب شكواها
أو أي صورة من صور االنتقام ،ينبغي أن تؤخذ شكواها عىل محمل الجد
ويُنظر فيها عىل الفور.
D Dولحماية هؤالء النساء من محاوالت ترهيبهن أو االنتقام منهن ،ينبغي أن
تكون هناك آليات وسياسات واضحة التخاذ إجراءات تأديبية ضد موظفي
السجن الذين يحاولون االنتقام أو ينتقمون فعال ً منهن ،وينبغي إبالغ
موظفي السجون بوضوح شديد أن أي سلوك من هذا القبيل ال يمكن
السكوت عليها.
D Dينبغي ف� هذه أ
الثناء تقديم المشورة أو إتاحتها للنساء من قبل
ي
أ
ف
النفسي�ن
ن
ن
ن
ن
خصائي�
ومؤهل� ،كال
مستقل�
متخصص� ي� الرعاية الصحية
ي
ي
ي
ي
ي
بخ�ة التعامل مع حاالت العنف الذي يرتكز عىل اختالف
الذين يتمتعون ب
نوع الجنس.
ت
الجنس ،وخاصة من أصبحن حوامل
اللوا� تعرضن لالعتداء
D Dالسجينات
ي
ي
بسببه ،ينبغي أن يُتاح لهن فوراً أخصائيون طبيون مؤهلون يناقشن
معهم حملهن وما يتاح لهن من خيارات .وأفضل صورة لتقديم هذا
الط� أن تُقدمه دوائر الخدمات الصحية المجتمعية ،المتخصصة
الدعم ب ي
ف
والنجابية .انظر القاعدة (6هـ) لمزيد من
ي� الرعاية الصحية الجنسية إ
التوجيهات بشأن إجراء الفحوص الطبية للنساء ت
اللوا� أُغ ُت ِص ب ن� أو تعرضن
ي
لصور أخرى من االعتداء ،بما فيها حق النساء ف ي� الرسية.
ئ
الال� تعرضن لالغتصاب
D Dعند االقتضاء ،يجب أن يُعرض عىل السيدات ي
ف
توف� المعالجة الوقائية ( ،)PEPإذا كانت متوفرة ي� المجتمع أيضاً.
ي
ش
واليدز
(انظر أيضاً قاعدة  14بشأن الوقاية من نقص المناعة الب�ية إ
وعالجهما).
D Dإذا تعرضت امرأة العتداء وكانت ترغب ف ي� اتخاذ إجراءات قانونية ،ينبغي
أن تكفل لها الدولة الحصول عىل المعونة القانونية .انظر قاعدة (6هـ)
الرشادات.
لمزيد من إ

D Dينبغي عىل الدول أن تكفل ضم عنارص نسائية إىل جميع الهيئات الرسمية
ف
و� الواقع ،ينبغي
المسؤولة عن التفتيش عىل أماكن احتجاز النساء .ي
ال� تجعل النساء ث
ت
أك� عدداً من الرجال ف ي� هيئات التفتيش
بذل الجهود ي
ت
ال� ال يحبس فيها
المسؤولة حرصياً عن التفتيش عىل أماكن االحتجاز ي
ف أ
ت
ش
ال� تتعلق
إال النساء .يجب أن يعاد النظر ي� الحكام الت�يعية الالزمة ي
بتفتيش السجون وينبغي تنقيحها لتشمل هذا ش
ال�ط.
ت
ال� تقوم بمراقبة أماكن االحتجاز
D Dينبغي أن تكفل كافة الهيئات المستقلة ي
ف
ت
ال�
ضم عدد ٍ
كاف من النساء إىل أعضائها .عىل سبيل المثال ،ي� البلدان ي
آ
ال�وتوكول
أنشئت فيها الليات الوقائية الوطنية ،بعد التصديق عىل ب
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ي
�ض
ض
تقت� ال ورة
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (،)OPCAT
ي
التأكد من أن آ
الليات الوقائية الوطنية تضم نساء ي ن
ب� أعضائها.
D Dينبغي عىل جميع العضوات بكافة الهيئات التفتيشية والرقابية أن تكون
خلفياتهن ومؤهالتهن مناسبة للوفاء بما يقع عل كاهلهن من مسؤوليات
أ
أ
أ
ين
ين
ين
ين
المعالج�
والطباء
االجتماعي�
خصائي�
وال
النفسي�
(كالطباء
أ
ين
ين
القانوني�).
خصائي�
وال
ئ
الجنا�،
لمزيد من التوصيات برجاء االطالع عىل المنظمة الدولية للإصالح
ي
النساء رهن االحتجاز :دليل رصد يراعي نوع الجنس ،2013 ،متوفر عىل:
www.penalreform.org/resource/women-detention-guidegendersensitive-monitoring/

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bسلطات السجون
B Bموظفو السجون
B Bالسلطات القضائية
B Bالخدمات الصحية بالسجون
B Bالخدمات الصحية المجتمعية

B Bهيئات مراقبة السجون ،بما فيها آ
الليات الوقائية الوطنية ،حيثما
وجدت.

الفصل السادس:
االتصال بالعالم الخارجي
(من القاعدة  26إىل )28

6
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الفصل السادس :االتصال بالعالم الخارجي

الفصل السادس :االتصال بالعالم الخارجي

أفردت القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ثالث قواعد من قواعدها
لمسألة االتصال بالعالم الخارجي ،وتتناول إحدى هذه القواعد السجناء
أ
الجانب عىل وجه التحديد (القاعدة  .)38تنص القاعدة  37والقاعدة  39عىل
ين
للسج� باالتصال بأرسته وبذوي السمعة الحسنة من
أنه ينبغي «السماح
أصدقائه ،عىل تف�ات منتظمة ،بالمراسلة وبتلقي الزيارات عىل السواء» وأنه
ينبغي «أن تتاح للسجناء مواصلة الطالع بانتظام عىل مجرى أ
الحداث ذات
إ
أ
الهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها
ض
المحا�ات ،أو بأية
الذاعة أو إىل
إدارة السجون أو باالستماع إىل محطات إ
الدارة أو تكون خاضعة إل ش�افها» .أما قواعد بانكوك،
وسيلة مماثلة تسمح بها إ
ت
فيما يتعلق باالتصال بالعالم الخارجي ،فإنها تع�ف بشدة احتياج النساء
المر يتعلق أ
خصوصاً للتواصل مع أرسهن ،السيما إذا كان أ
بالطفال ،وما يقع
تأث� بالغ ض
ال�ر بسبب فصلهن عن أرسهن ومجتمعاتهن
عىل السجينات من ي
ف
المحلية» .وإنها تتناول هذه العوامل والمتطلبات ،أخذاً ي� االعتبار الواقع
الذي يقول إن معظم النساء يُباعد بينهن ي ن
وب� ديارهن لقلة السجون النسائية،

ت
ال� يفرضها حفاظهن عىل التواصل مع أرسهن وأحبائهن .هذا
والتحديات ي
وتراعي قواعد بانكوك احتياج أ
الطفال للحفاظ عىل تواصلهم مع أمهاتهم،
وهي مسألة لم تتطرق إليها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
تيس� سبيل حصول النساء عىل
وعالوة عىل هذا فإن هذه القواعد تدرج ش�ط ي
ت
ال� ينبعي أن تقدمها لهن سلطات السجون
المشورة القانونية ومساعدتهن ي
تعزيزاً لهذا التواصل ،بقدر ض
ال�ورة ،ما يشكل جانباً مهماً من قواعد بانكوك،
ف
ين ت
تيس� سبل حصولهن عىل ي ن
ال� أوردتها القواعد
ممثل�
مستفيضة ي� ي
قانوني� ي
الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،حيث لم تُدرج إال فيما يتعلق بالسجناء
عىل ذمة المحاكمة (قاعدة  93من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء).
وتتسق قواعد بانكوك مع مجموعة المبادئ والمبادئ أ
الساسية المتعلقة بدور
المحام� 239،ت
ين
ال� اع ُتمدت بعد سنوات من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة
ي
السجناء ،ويتطلب كل منها حصول السجناء بكافة فئاتهم عىل المشورة
القانونية ،عىل نحو ما نورد أدناه.

االتصال بالعالم الخارجي
كمل القواعد من القاعدة  37إىل القاعدة  39من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 26
ي ن
القانوني� ،وييرس هذا االتصال بكل الوسائل
تشجع السجينات عىل االتصال بأفراد أرسهن ،بمن فيهم أطفالهن وأولياء أمور أطفالهن وممثليهن
ال� ن
ت
المعقولة .وتتخذ حيثما ن
تعا� منها النساء المحتجزات ي ف� سجون بعيدة عن ديارهن.
تس� ي
ي
تداب� تكفل التعويض عن المضار ي

بم�رات هذه القاعدة
التواصل الأرسي
القانو� لحماية وحدة أ
D Dيمكن الطالع عىل أ
ن
الرسة ف ي� المادة  23من
الساس
إ
ي
آ
ت
ت
ال� تنص عىل ال ي�:
العهد
ي
الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،ي
الرسة هي الوحدة الجماعية الطبيعية أ
 .1أ
والساسية ف ي� المجتمع ،ولها حق
التمتع بحماية المجتمع والدولة.

وت�ز القاعدة  37من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء هذا
 DDب
آ
ف
ت
ض
ن
ش
للسج� ي� ظل الرقابة ال�ورية
ال�ط ،إذ تنص عىل ال ي�« :يسمح
ي
ت
باالتصال بأرسته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه ،عىل ف�ات
منتظمة ،بالمراسلة وبتلقي الزيارات عىل السواء»

كب�ة من السجينات لديهن طفل أو أطفال خارج السجن،
D Dهناك أغلبية ي
أ
كب� لالتصال المنتظم بأطفالهن .كما يحق للطفال
وهناك احتياج عاطفي ي
ف
االتصال بأمهاتهم وهم بحاجة لهذا االتصال ،إال ي� حاالت استثنائية،
تس� أ
عىل سبيل المثال إذا كانت أ
الم ي ئ
للطفال .ف ي� هذا السياق ،فإن قرار
النسان المتعلق بحقوق الطفل ،وتم اعتماده ف ي� مارس
مجلس حقوق إ
240
 ،2012يدعو الدول إىل:
أن توفر ألطفال أ
ين
ين
المدان� بجرائم فرصة
المتهم� أو
الشخاص
االتصال بوالديهم أو بمقدمي الرعاية أ
ين
المسجون� ف ي�
البوية
الجراءات القضائية ت
وف�ة االحتجاز ،ويشمل ذلك
جميع مراحل إ
اللقاءات المنتظمة والخاصة مع السجناء ،والسماح ،كلما أمكن،
للطفال أ
أ
ش
المبا�ة ،رهناً بمصالح الطفل
الصغر سناً بالزيارات
الفضىل ،ومع مراعاة الحاجة إىل إقامة العدل.

ال� اعتمدت ف� مؤتمر أ
 239المبادئ أ
ين ت
ين
سبتم� 1990؛ مجموعة المبادئ
المجرم� ،هافانا ،كوبا 27 ،أغسطس إىل 7
المم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة
الساسية المتعلقة بدور
ب
ي
المحام� ي
أ
أ
ت
ديسم� .1988
ال� اعتمدت بقرار الجمعية العامة  173/43المؤرخ 9
ب
المتعلقة بحماية جميع الشخاص الذين يتعرضون لي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ي
النسان ،الدورة التاسعة ش
ع�ة ،قرار بشأن حقوق الطفل 23 ،مارس  37/A/HRC/RES/19 .2012الفقرة ( 69ج).
 240مجلس حقوق إ
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ت
ال� عادة ما تتعرض فيها
D Dإن وضع ترتيبات الزيارة يُعد أحد الجوانب ي
يز
للتمي� ف ي� معاملتهن ،لقلة السجون النسائية ،وهو غالباً ما
السجينات
ف
يؤدي إىل احتجاز النساء ي� أماكن أبعد عن ديارهن من أماكن احتجاز
الرجال عن ديارهم .ويتأزم الوضع السيما ف� البلدان تم�امية أ
الطراف
ي
حيث ينبغي قطع مسافات هائلة للوصول إىل السجون النسائية قليلة
العدد.
D Dويتفاقم هذا ي ز
التمي� من واقع شدة احتياج النساء إىل انتظام تواصلهن مع
أرسهن وخصوصاً أطفالهن .وإن عدم استمرار هذا التواصل ضي� بسالمة
ويقوض فرص إعادة إدماجها االجتماعي.
المرأة العقلية ِّ
يز
التمي� قدر المستطاع ،تلزم القاعدة  4من قواعد
D Dوللقضاء عىل هذا
ت
ال� تكفل عدم إيداع النساء بعيداً
بانكوك الدول باتخاذ
ي
التداب� المناسبة ي
عن ديارهن.
تداب�
D Dكما وتلفت القاعدة االنتباه إىل ض�ورة اتخاذ سلطات السجون ي
تكفل تخفيف وطأة انفصالهن عن أرسهن وأحبائهن ،بمراعاة المرونة �ف
ي
ت
وغ�ها من سبل
ال� ترسي عىل الزيارات ي
تطبيق لوائح السجون وقواعدها ي
ت
ال� يواجهها أغلبهن.
التواصل ،بغية تعويض النساء عن المضار ي

ن
القانو�
الوصول إىل المستشار
ي
الدول الخاص بالحقوق
D Dتستعرض المادة  )3( 9والمادة  14من العهد
ي
المدنية والسياسية الضمانات أ
الساسية المطبقة خالل مرحلة االحتجاز
ف
و� مرحلة االستئناف .ويحق للمحتجزين والسجناء
رهن المحاكمة وأثنائها ي
ت
ال� تقدمها سلطات الدولة
المعوزين الحصول عىل المشورة القانونية ي
مجاناً إذا ما اقتضته مصلحة العدالة.
تش� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء إىل المشورة القانونية
D Dوال ي
ض
وتقت�
إال ف ي� سياق حديثها عن المحتجزين رهن المحاكمة (القاعدة .)93
ي
ال� تتعلق بحماية جميع أ
ت
الشخاص الذين يتعرضون
مجموعة المبادئ ي
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن والمبادئ أ
الساسية بشأن دور
ين
المحام� حصول جميع السجناء ،سواء من كانوا رهن المحاكمة أو من
أدينوا ،عىل المشورة القانونية:
المبادئ أ
ين
المحام�:
الساسية بشأن دور
 .7تكفل الحكومات أيضاً لجميع أ
الشخاص المقبوض عليهم
أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية

االستعانة بمحام فورا ،وبأي حال خالل مهلة ال تزيد عن
ين
وأربع� ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
ثمان
ين
المسجون�
 .8توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو
فرص وأوقات وتسهيالت تكفى ألن يزورهم محام ويتحدثوا
ويستش�وه ،دونما إبطاء وال تدخل وال مراقبة ،وبرسية
معه
ي
الموظف�ن
كاملة .ويجوز أن تتم هذه االستشارات تحت نظر
ي
ين
ين
القوان� ،ولكن ليس تحت سمعهم.
المكلف� بإنفاذ
ال� تتعلق بحماية جميع أ
ت
الشخاص الذين
مجموعة المبادئ ي
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
 .3ال يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون
ف
ف
يستش� محامية وأن يتصل به،
و� أن
ي
ي� أن يزوره محاميه ي
تأخ� أو مراقبة وبرسية كاملة ،إال ف ي� ظروف استثنائية
دون ي
تعت� سلطة
يحددها القانون أو اللوائح القانونية ،عندما ب
قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمراً ال مفر منه للمحافظة عىل
أ
المن وحسن النظام.
D Dبنا ًء عليه فإن القاعدة  26من قواعد بانكوك تسد فجوة مهمة من حيث
أنها ال تقرص حصول السجناء عىل المشورة القانونية عىل تف�ة بقائهم
رهن المحاكمة ،فضال ً عما يقع عىل عاتق سلطات السجن من مسؤوليات
إضافية عن إمداد النساء بالعون الخاص .وحسبما جاء ف ي� التعليق عىل هذه
القاعدة 241،فإن النساء بحاجة إىل عون خاص ف ي� الحصول عىل المشورة
ن
لتد� أوضاعهن التعليمية واالجتماعية واالقتصادية وضعفهن
القانونية ي
ف
أمام ت
والكراه ،ي� أغلب المجتمعات .وإدراكاً الحتياجات النساء
ال�هيب إ
وظروفهن الخاصة ،فإن (المادة ( 63أ)) من إعالن وخطة عمل ي ن
بك� تهيب
تيس� سبل الحصول عىل خدمات قانونية مجانية
بالحكومات أن «تكفل ي
ن
القانو� ،السيما الذي يستهدف النساء
أو قليلة التكلفة ،بما فيها التثقيف
ي
ت
242
اللوا� يعشن ف ي� فقر».
ي
D Dووفقاً إلعالن بانكوك وخطة العمل ،فإن سلطات السجن يقع عىل عاتقها
دور حاسم ف ي� نرصة السجينات المستضعفات ف ي� نظام العدالة الجنائية
ين
المحام� أو
بتوعيتهن بحقوقهن القانونية ،وتمكينهن من الوصول إىل
المحام�،ن
وتوف� المرافق الالزمة لمقابلتهن
الخدمات شبه القانونية،
ي
ي
أ
وكذلك خدمات ت
ال�جمة الشفوية إذا لزم المر .ويقع عىل عاتق المنظمات
غ� الحكومية ومقدمي خدمات المعونة شبه القانونية دور رئيس �ف
ي
ي ي
ف
ف
مساعدة النساء المحتاجات ي� نظام العدالة الجنائية ،خاصة ي� البلدان
ت
ال� تكون المعونة القانونية فيها محدودة أو يغ� متوفرة.
والمجتمعات ي

 241قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .26
ف
ن
 242إعالن ومنهاج عمل ي ن
المع� بالمرأة 27 ،أكتوبر  A/CONF.177/20 (1995) ،1995و ).A/CONF.177/20/Add.1 (1995
بيج� ،تم اعتماده ي� المؤتمر العالمي الرابع
ي
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D Dومع أن الحاجة إىل المشورة القانونية أشد بالتأكيد ف ي� أثناء االحتجاز رهن
ت
اللوا� أُ ِد ّن فعال ً قد يحتجن إىل
المحاكمة ،وأثناء الطعون ،فإن النساء
ي
ن
القانو� لمساعدتهن ف ي� طلب التخفيف أو العفو ،إن كن قد ُح ِكم
العون
ي
ف
ش
الفراج الم�وط المبكر ،بحسب
بالعدام ،أو ي� الحصول عىل إ
عليهن إ
المحام�ن
وبالضافة إىل ذلك ،فإن تواصل السجناء مع
ظروفهن الخاصة .إ
ي
ض
ت
ال� تشكل أساساً لسجنهم .فقد
ال يقترص حرصياً بال�ورة عىل القضية ي
أ
ت
ين
ال� قد
يحتاج السجناء إىل االتصال
بالمحام� بشأن المسائل الخرى ي
ت
ال� تتعلق بأزواجهم (مثل الطالق)
يرتبط بعضها بسجنهم  -كالقضايا ي
وأطفالهم أو السكن أو العمل أو يغ�ها من القضايا.
D Dإن مساعدة النساء ف ي� الحصول عىل المشورة القانونية ف ي� جميع مراحل
الح�ام حقوق أ
احتجازهن وسجنهن هي السبيل ت
الطفال الذين  -إن
وجدوا  -يتأثرون تأثراً ش
مبا�اً وشديداً بسجن أمهاتهم وينبغي الحفاظ عىل
أ
ف
سالمتهم ومصالحم الفضىل ي� جميع الوقات.

التطبيق
التواصل الأرسي
ين
ينبغي عىل سلطات السجن ،ف� إطار نهج يراعي الفوارق ي ن
الجنس� ،أن
ب�
ي
يل كله أو بعضاً منه:
تستحدث سياسات قد تضم ما ي

التداب� ش
الت�يعية
ي
D Dينبغي إعادة النظر ف ي� لوائح السجن أو قواعده وتنقيحها إما لزيادة
ت
ال� يُسمح بها للسجينات
عدد الزيارات  /الرسائل  /المكالمات الهاتفية ي
أو لتخويل سلطات السجن زيادة عدد الزيارات  /الرسائل  /المكالمات
الهاتفية بناء عىل تقديرها.
D Dينبغي إعادة النظر ف ي� لوائح السجن أو قواعده وتنقيحها لتكفل تخويل
سلطات السجن سلطة منح إذن بالتغيب عن السجن ألبعد مدى ممكن
لدواع طبية وتعليمية ومهنية وأرسية؛ وأن تتمكن من القيام بهذا بأرسع ما
ٍ
يمكن أ
ولي عدد ممكن من المرات ،بعد السجن ،أخذاً ف ي� االعتبار عوامل
أ
ن 243
ت
السج�.
ال� تخص
ي
الخطر والظروف الرسية ي
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تداب� عملية
ي

D Dينبغي أن تشجع سلطات السجن زيارة السجينات ،وأن تساعد ف ي� النقل،
إن أمكن ،والسيما فيما يخص زيارات أ
المهات .وينبغي أال تفرض رسوماً
لزيارة السجون أبدا.
D Dينبغي عىل سلطات السجون إنشاء حجرات للزيارة تسهل التواصل بال
تكلف ف ي� أجواء سارة ومريحة .ينبغي إتاحة سبيل وصول السجناء وزوارهم
إىل المرافق الصحية ،مثلما ينبغي إتاحة أماكن لهو أ
للطفال.
D Dإذا أتيحت الهواتف للسجناء ،يمكن لسلطات السجون أن تزيد عدد
مكالمات النساء الهاتفية مع أرسهن إذا شق عليهم زيارتهن لبعد المسافة.
إذا لم تكن الهواتف متاحة للسجناء ،ينبغي بذل جهود إلتاحتها لهم.
D Dينبغي عىل سلطات السجون أن تسمح بتطويل مدة الزيارات ،إذا واجهت
العائالت صعوبات ف ي� الزيارة بسبب بعد المسافات وشح الموارد وقلة
وسائل النقل.
ت
ال� قطعت مسافات
D Dيمكن لسلطات السجون أن توفر المبيت للعائالت ي
طويلة ،بال مقابل.
ين
تحس� سبل التعاون مع دوائر الخدمات
D Dيمكن لسلطات السجون
ن
االجتماعية والمنظمات يغ� الحكومية لدعم التواصل يب� السجينات
وأرسهن.
D Dبالتوازي مع جهود الحفاظ عىل الصالت أ
الرسية ،ينبغي عىل سلطات
السجون أن تتشاور تشاوراً كامال ً مع السجناء ،السيما ضحايا العنف
وغ�ه من صور االعتداء لتحديد من يمكنه زيارتهن .ينبغي أال
العائل ي
ي
أ
أ
ن
ن
ً
المع�.
السج�
مع
بالتشاور
إال
رسة،
ال
اد
ر
ف
ل
ا
تلقائي
بالزيارة
يُسمح
ي
ي
(انظر قاعدة )44
الممارسات الفضىل :إذن التغيب عن السجن أثناء العطلة أ
السبوعية
ف ي� ساموا
ف
ف
الفادة ببدء
ي� اجتماع إقليمي حول قواعد بانكوم ي� بف�اير  2013تمت إ
العمل بنظام إذن التغيب عن السجن أثناء العطلة أ
السبوعية ف ي� ساموا.
يمكن للسجناء والسجينات ممن ال يمثلون خطراً أمنياً قضاء عطلة نهاية
السبوع مع عائالتهم .بما أن ال خطر من فرار أ
أ
الغلبية العظمى من
كث�ة .كما أن
السجينات ،فقد أفيد بحصولهن عىل هذه الفرصة مرات ي
أ
اليام الخاصة (مثل عيد الفصح ،عيد أ
ف� بعض أ
الب ،عيد الم) يمكن
ي
المتغيب� عن السجون بإذن قضاء يوم ف
ين
إضا� مع
والسجينات
للسجناء
ي
أ
244
الرسة.

ف
الذن بالتغيب عن السجن ،1982 ،برقم  R (82) 16، 1و .2
 243حسبما جاء ي� توصية لجنة الوزراء ،مجلس أوروبا ،بشأن إ
أ
ن
القليمي بشأن تنفيذ قواعد بانكوك ،بانكوك 19 ،إىل  21بف�اير
المع� بالمخدرات والجريمة ،اجتماع ش�ق
 244تقرير مكتب المم المتحدة
آسيا-الباسيفيك إ
ي
ي
 14 ،1/UNODC/JSDO/BKEGM/2013 ،2013مارس  ،2013فقرة .61

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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ن
القانو�
الوصول إىل المستشار
ي
D Dينبغي عىل سلطات السجون أن تكفل اشتمال المعلومات المقدمة للمرأة،
عند دخولها السجن ،معلومات خطية عن حقها ف ي� الوصول إىل مستشار
ن
قانو� ،وتفاصيل االتصال بجهات تقديم خدمات المعونة القانونية
ي
وخدمات المساعدة شبه القانونية ،حسب ض
مقت� الحال .ينبغي أن شت�ح
سلطات السجن هذه المعلومات أ
لل ي ن
مي� شفوياً .ينبغي تقديم هذه
ف
ث
ن
فس عند
المعلومات بأك� اللغات تحدثاً فيما يب� السجناء ي� السجن ،وتُ َّ
االقتضاء( .انظر أيضاً قاعدة ).)2(1
D Dينبغي عىل سلطات السجون أن تكفل إتاحة تسهيالت لقاء النساء بممثليهن
وتوف� خدمات ت
ين
ال�جمة الفورية عند اللزوم.
القانوني� عىل انفراد ،ي
السجن أيضاً أن تساعد النساء ف ي� االتصال بالمنظمات
سلطات
D Dينبغي عىل
ِ
ِ
يغ� الحكومية المعنية ومقدمي خدمات المعونة شبه القانونية لمساعدتهن

ف
ف
ت
ال� تكون
ي� نظام العدالة الجنائية ،خاصة ي� البلدان والمجتمعات ي
المعونة القانونية فيها محدودة أو يغ� متوفرة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
عون/ال�لمانيون
الم�
ب
ِّ
B Bسلطات السجون

ال ش�اف عليها
B Bموظفو السجون المسؤولون عن إدارة الزيارات  /إ
والتنسيق مع المنظمات يغ� الحكومية وخدمات المعونة القانونية
B Bخدمات المعونة القانونية والخدمات شبه القانونية
B Bالمنظمات يغ� الحكومية

قاعدة 27

حيثما يسمح بزيارة الأزواج ،تتاح للسجينات إمكانية ممارسة هذا الحق عىل قدم المساواة مع الرجال.

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن الزيارات الزوجية تسمح للسجناء بأن يزورهم شخص واحد ،الزوج أو
العش� بعيد أ
لف�ة تصل إىل ثالث ساعات .ض
المد عادة ،ت
ويق� الزوجان
ي
ي
مدة الزيارة عىل انفراد ف
صغ�ة تحتوي بحد ن
أد� عىل رسير ودوش
وحدة
�
ي
ي
مجهز بمرافق صحية أخرى 245.وتُ ض
ق� هذه الزيارات بصورة أقل رسمية ف ي�
246
بعض بلدان أمريكا الالتينية.
ت
ال� تلحق بمعظم النساء بسبب إيداعهن بعيداً
 DDإ
وبالضافة إىل المضار ي
ف
ت
ال� يسمح فيها بزيارات زوجية ،تواجه
عن ديارهن ،ي� بعض البلدان ي
يز
التمي� ،من حيث عدم السماح لها بهذه الزيارات بقدر
المرأة مزيداً من
ما يُسمح بها للرجال.
D Dومن المسلم به أن الزيارات الزوجية ممارسة فضىل ،ألنها تساعد عىل
الع�اء أ
بقاء عالقة عاطفية وثيقة ي ن
ب� ش
والزواج ،ما يتيح قدراً محدوداً من
تطبيع العالقات والحفاظ عىل الروابط العائلية ،عىل الرغم من القيود ال�ت
ي
يفرضها سجن العش� عىل الحياة أ
الرسية.
ي

التطبيق
التداب� ش
الت�يعية
ي
ف
ت
ال� يُسمح فيها بالزيارات العائلية ،ينبغي إعادة النظر ف ي�
 D Dي� البلدان ي
ش
الت�يعات ذات الصلة المتعلقة بالسجن ،بما فيها لوائح السجون،
ض
وتنقيحها عند ال�ورة ،لتسمح للسجينات بأن يكون لهن حق تلقي
الزيارات الزوجية أسوة بالرجال.

تداب� عملية
ي
D Dينبغي عىل سلطات السجون إقامة مأوى مناسب للزيارات الزوجية ف ي�
اس ،وأجواء
سجون النساء ،به رسير وفراش ومرافق صحية وطاولة وكر ي
سارة يغ� رسمية ،لتتمكن المرأة من قضاء الوقت عىل انفراد بزوجها أو
عش�ها.
ي
D Dوينبغي أن تكفل سلطات السجن سماح نظام السجن للمرأة بأن تمارس
حقها ف ي� الزيارات الزوجية ،عملياً ،أسوة بالرجل.
الممارسات الفضىل :الخلوة الزوجية للسجينات ف ي� منطقة أمريكا
الالتينية
حق الخلوة الزوجية مكفول للمرأة ف� أ
ال ي ن
وشيل
وال�ازيل وبوليفيا
رجنت� ب
ي
ي
وكولومبيا وكوستاريكا واالكوادور والسلفادور وغواتيماال ت ز
(الم�وجات فقط)،
وهندوراس والمكسيك وبنما وباراغواي ت ز
(الم�وجات فقط) ،وجمهورية
الدومينيكان 247وأوروغواي ن ز
وف�ويال.
يز
رودريج�“ ،النساء ف ي� السجون ،نهج من منظور نوع
انظر :ماريا نويل
الجنس” ،ف� كارانزا ،إي؛ (منسق) ،الجريمة والعدالة الجنائية والسجون �ف
ي
ي
ومنطقة
الالتينية
أمريكا
الكاري�.2010 ،
بي

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
ال�لمانيون
الم�عون  /ب
B Bسلطات السجون

الدول لدراسات السجون  ،2009ص .102
النسان ،المركز
 245كويل ،أيه؛ إدارة السجون من منظور حقوق إ
ي
 246المرجع نفسه.
 247مكتب أ
المع� بالمخدرات والجريمة ،أتاباي ،ت� ،.نظام السجون وبدائل السجن ف
ن
ش
البحر
ق
�
دول
منظمة
من
مختارة
دول
�
المتحدة
المم
الكاري� ،وبربادوس ،وجمهورية الدومينيكان،
ي
ي
ي
بي
(غ� منشورة).
25
نوفم�  2010ي
ب
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قاعدة 28
ت
ي ن
الموظف� ،وأن يسمح ي ف� هذه
ال� يشارك فيها أطفال ي ف� جو يجعل من تجربة الزيارة تجربة إيجابية من نواح عدة ،من بينها سلوك
يجب أن تتم الزيارات ي
ن أ
ق
التال� مع الأطفال ممتداً ت
ت
لف�ة طويلة ،حيثما أمكن.
ال� يكون فيها
ي
الزيارات بلقاء مفتوح يب� الم والطفل .وينبغي تشجيع الزيارات ي

بم�رات هذه القاعدة
D Dتنص القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عىل االتصال المنتظم
ين
وغ�ها من الوسائل ،لكنها لم
ب� الزوار وأرسهم ،عن طريق الزيارات ي
ف
تحدد ش�وط الزيارات ،بما ي� ذلك ما إذا كان ينبغي أن تكون مفتوحة أو
ين
مغلقة (أي ما إذا كانت تسمح باالتصال ي ن
السج� وأرسته  /أرستها أو ال
ب�
تسمح به).
ْ D Dتؤ ِثر ممارسات إدارة السجن الفضىل الزيارات المفتوحة فيما يخص جميع
السجناء ،باستثناء عدد قليل من السجناء الذين تحدد أنهم يشكلون خطراً
أمنياً عىل أساس تقييم فردية لخطر كل منهم 248.للزيارات المفتوحة
ال� تجمع أ
ف
ت
الطفال بأمهاتهم ،حسبما
أهمية خاصة ي� حالة الزيارات ي
النسان الصادر ف ي� مارس  ،2012فقرة ( 69ج)،
شدد قرار مجلس حقوق إ
249
والمقتبسة أعاله عىل صلة بالقاعدة .26
ف
كث� من بلدان العالم .وعىل سبيل المثال،
D Dأجواء الزيارات سيئة للغاية ي� ي
ففي بعض البلدان يُفصل ي ن
ب� السجناء والزوار بشبكة سلكية ،ما يضطر
الخر لبعد المسافة الفاصلة بينهم ولنأ
كل منهم ألن يصيح ليسمعه آ
هناك زوار آخرون يصيحون ل ُتسمع أصواتهم ف ي� نفس الوقت أيضا.
فأغلب النظم تسمح للسجناء برؤية زوارهم من خالل لوح زجاجي
والتحدث إليهم هاتفياً ،دون أي تواصل ،ت
ح� وإن كان هناك أطفال.
أ
أ
وهذه االحتياطات ال تستند ض
بال�ورة إىل تقييم فردي للخطار المنية.
ت
ال� ال تتيح أي تواصل ي ن
ب� السجناء وزوارهم ،وحيثما
D Dهذه الممارسات ي
أ
ف
تقوض الغرض
ال تثمر الظروف والجواء أي إيجابية ي� تجربة الزيارةِّ ،
من الزيارة ،أال وهو تشجيع التواصل ي ن
ب� السجناء وأرسهم والمحافظة
أ
أ
أ
عليه .أما ف� حالة أ
المهات وأطفالهن ،فالمر ال يقل أهمية ،لن الطفال
ي
قد يتعرضوا لصدمة نفسية بسبب أجواء تجربة الزيارة برمتها ،إذا لم
تتح لهم التواصل الحميم معهن ولمس أمهاتهم والشعور بحبهن
ال�ودة والطابع الرسمي
وخوفهن عليهم .وإذا كانت أجواء الزيارة تسودها ب
ويح�ها موظفون يعاملون أ
ض
الطفال معاملة ال تختلف عن معاملتهم
أ
ت
ين
ال�
البالغ� ،فالرجح أن يؤثر هذا كله ي
تأث�اً سلبياً عىل تجربة الزيارة ي
أ
يعيشها الطفال.

D Dوحسبما جاء ف ي� التعليق عىل هذه القاعدة 250،فإن أجواء االرتياح  CPTأثناء
الزيارة ال تؤثر تأث�اً إيجابياً عىل سالمة أ
الم وأطفالها العقلية والشعورية
ي
فحسب وإنما ستشجع مزيداً من التواصل ،ما يعزز فرص السجينات ف ي�
إعادة إدماجهن اجتماعيا .هذا فضال ً عن أن تفعيل هذه القاعدة يكفل
حماية حقوق أ
الطفال وتعزيزها تمشياً مع المادة  9من اتفاقية حقوق
الطفل ،الفقرة .3

التطبيق
التداب� ش
الت�يعية
ي
D Dينبغي إعادة النظر ف� لوائح السجن وقواعده ،وتنقيحها عند ض
ال�ورة،
ي
ت
ت
يأ� فيها أطفال السجينات.
ال� ي
لتسمح باالتصال الجسدي خالل الزيارات ي

تداب� عملية
ي
D Dينبغي أن يُدرب الموظفون تدريباً خاصاً عىل إجراء الزيارات ف ي� أجواء
النسانية.
تصون الكرامة إ
يح�ها أ
ال� ض
ت
الطفال ينبغي أن تُجرى ف ي� أجواء يغ� عدائية من
D Dالزيارات ي
ين
الموظف� .ينبغي تأثيث حجرة
حيث البيئة المادية المحيطة ومواقف
الزيارة وتزيينها عىل نحو يخلق أجواء دافئة .ينبغي إنشاء أماكن يمرح فيها
الطفال الزائرون لتكون الزيارة أقل رهبة ف� نفوسهم ،فيما تتاح أ
أ
للبوين
ُ
ي
فرصة الخلوة.
D Dقد يشعر أ
الطفال بالتعب والضيق أثناء الزيارات ،السيما إذا كانوا قد
قطعوا مسافات طويلة وعليهم االنتظار ت
لف�ات طويلة قبل أن يتمكنوا من
الموظف� أن يتفهموا أ
ين
المر.
رؤية أمهاتهم .وينبغي عىل

الجهات الفاعلة الرئيسية
 BBش
عون/ال�لمانيون
الم�
ب
ِّ
B Bسلطات السجون
B Bموظفو السجون

 248كويل ،أيه؛ إدارة السجون من منظور حقوق النسان ،المركز الدول لدراسات السجون  ،2009ص  45ومعاي� اللجنة أ
الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
إ
ي
ي
أو المهينة ( ،)2006ص .98
النسان ،الدورة التاسعة ش
ع�ة ،قرار بشأن حقوق الطفل 23 ،مارس .37/A/HRC/RES/19 .2012
 249مجلس حقوق إ
 250قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .28
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ين ت
وال� تضم جميع القواعد المتعلقة
إن القواعد السارية عىل السجناء
المدان� ،ي
ف
ن
الثا� من القواعد الدنيا النموذجية
درجت ي� الجزء ي
بإعادة تأهيل السجناء ،أُ ِ
لمعاملة السجناء ،تحت عنوان «قواعد تنطبق عىل الفئات الخاصة» .ويبدأ
هذا الجزء من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء بقائمة تضم المبادئ
ت
ال� تشكل أحد أسس معاملة السجناء المحكوم عليهم ،المنصوص
التوجيهية ي
عليها ف ي� المواد من  56إىل  .64وتؤكد هذه القواعد عىل:
D Dأال يُفاقم نظام السجون ،إال ف ي� حدود بم�رات العزل أو الحفاظ عىل
االنضباط ،من آ
الالم المالزمة لمثل هذه الحال (القاعدة )57؛
D Dأن الهدف الذي بي�ر عقوبة الحبس هو ف ي� نهاية المطاف حماية المجتمع
من الجريمة .وال سبيل إىل بلوغ مثل هذا الهدف إال إذا استخدمت تف�ة
الحبس للوصول ،ت
ح� أقىص مدى مستطاع ،إىل جعل المجرم عند عودته
إىل المجتمع قادراً عىل العيش ف� ظل ت
اح�ام القانون وتدبر احتياجاته
ي
بجهده (القاعدة )58؛
ين
الصالحية
D Dأنه ينبغي عىل نظام السجون أن
يستع� بجميع الوسائل إ
وغ�ها من أشكال المساعدة ،ساعيا إىل تطبيقها عىل هدي
والتعليمية ي
مقتضيات العالج الفردي للسجناء (القاعدة )59؛
D Dأنه ينبغي عىل نظام السجن أن يسعى إىل تقليص الفارق ي ن
ب� حياة السجن
وحياة الحرية إىل ن
أد� حد ممكن وينبغي أال تركز معاملة السجناء عىل
المحل ،وإنما أن يظلوا جزءاً منه (القاعدة  60و
إقصائهم من المجتمع
ي
 )61والحاجة إىل إفرادية المعالجة وتطبيق نظام تصنيفي يتسم بالمرونة
(القاعدة .)63
الفراج عنهم
توف� الدعم للسجناء بعد إ
كما تشدد المبادئ العامة عىل أهمية ي
ت
ين
للسج� الذي اس�د
بواسطة «هيئات حكومية أو خاصة قادرة عىل أن توفر

حريته رعاية ناجعة ،تهدف إىل تخفيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح
بتأهيله للعودة إىل مكانه من المجتمع( ».القاعدة )64
وفيما بعد تورد القواعد ف ي� هذا القسم تفاصيل كيفية وضع هذه المبادئ
ال� يُعامل بها السجناء ،ف� تعليمهم ت
ت
وال�فيه عنهم،
ي
موضع التنفيذ ،والكيفية ي
مجز ،والحفاظ عىل العالقات االجتماعية والعون
وحصولهم عىل عمل هادف ٍ
عن طريق الرعاية الالحقة .وال بد من التأكيد عىل أنه فيما تنطبق جميع هذه
أ
ن
يع�
الحكام عىل السجناء المحكوم عليهم عىل وجه الخصوص ،فهذا ال ي
توف� فرص العمل والتعليم وما يقدمه نظام السجن من أنشطة
عدم ي
أخرى للسجناء المحتجزين رهن المحاكمة .وهذه نقطة مهمة ،فاليوم يق�ض
ي
المحتجزون رهن المحاكمة ف ي� جميع أنحاء العالم شهوراً وسنوات ف ي� السجن،
وحرمانهم من العمل والتعليم وبرامج السجن أ
الخرى ،إن كانوا يرغبون
المشاركة فيها ،قد يؤدي إىل نتائج عكسية .أ
وللسف فقد ش
انت� هذا التقليد
انتشاراً واسعاً ،وال يزداد إال سوءاً بسبب احتجاز المحتجزين رهن المحاكمة ف ي�
ت
ال� يعيش فيها السجناء المدانون ،بالرغم من
ظروف أشد سوءاً من الظروف ي
اش�اط ت
ت
الدول ما لم يُبت ف ي� أمرهم أو يصدر
اف�اض براءتهم بمقت�ض القانون
ي
ئ
نها�.
بحقهم حكم ي
أما إعادة تأهيل السجناء فقد جاء مبناها ف ي� قواعد بانكوك عىل غرار القواعد
ف
ن
الثا� منها «قواعد تنطبق
الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،إذ أدرج ي� الجزء ي
المدانون» .وإن القواعد الواردة ف ي�
عىل الفئات الخاصة» ،القسم أ« ،السجناء ُ
كمل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء بمنظورها الذي
هذا القسم تُ ِّ
ف
ين
يراعي الفوارق ي ن
الجنس� ،أخذاً ي� االعتبار متطلبات إعادة إدماج السجينات
ب�
اجتماعياً عىل نحو ما أوردنا فيما سبق .ويجب التأكيد مجدداً عىل وجوب
بغ�هن من
إتاحة أنشطة السجن للسجينات المحتجزات رهن المحاكمة أسوة ي
السجينات المدانات.

السجناء المدانون
 .1التصنيف الفئوي وإفرادية العالج
كمل القواعد من القاعدة  67إىل القاعدة  69من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 40
يُ ِعد وينفذ مديرو السجون أساليب تصنيف تراعى فيها االحتياجات الخاصة للنساء وظروف السجينات لضمان إعداد وتنفيذ خطط مالئمة وفردية تهدف
التبك� ي ف� تأهيلهن وعالجهن وإعادة إدماجهن ي ف� المجتمع.
إىل
ي

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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قاعدة 41
يل:
يجب أن يشمل تقييم المخاطر المراعي لنوع الجنس وتصنيف السجناء حسب الفئات ما ي

آ
آ
ض
ت
التداب� الأمنية ومستويات
ال� يمكن أن تتعرض لها السجينات من جراء
ي
(أ) مراعاة أن السجينات يشكلن خطراً أقل عىل الخرين والثار البالغة ال�ر ي
العزل المشددة؛
توف� معلومات أساسية بشأن خلفيات النساء ،من قبيل العنف الذي ربما سبق أن تعرضن له ،وإعاقتهن العقلية وتعاطيهن المخدرات ،إىل جانب
(ب)
ي
ف
ت
وغ�هم ،وهي كلها أمور ال بد من أخذها ي� االعتبار لدى احتجازهن وإعداد الخطط المالئمة لف�ة
ما يتحملنه من مسؤولية عن رعاية أطفالهن ي
الأحكام الصادرة ضدهن؛
(ج) كفالة أن تتضمن الخطط المتعلقة بالحكم عىل السجينات برامج وخدمات تكفل تأهيلهن بما يتواءم مع احتياجاتهن الخاصة؛
ف
الجراءات الأمنية ف� ن
ت
أد� حد ممكن
(د) كفالة إيداع النساء
اللوا� يحتجن إىل رعاية صحية عقلية ي� أماكن إيواء ال تقيد فيها حركتهن يكون فيها مستوى إ
ي
ي
ف
ن
ي ن
يعان� من مشاكل صحية عقلية.
ويتلق� فيها العالج المناسب وليس ي� مرافق يفرض عليهن فيها إجراءات أمنية مشددة لمجرد أنهن ي

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن القاعدة  67من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء تشدد عىل
أن يكون الغرض من التصنيف فصل السجناء الذين يُرجح أن يمتد سوء
تأث�هم إىل يغ�هم وتقسيم السجناء إىل فئات بغية تسهيل معالجتهم
ي
بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعيا .أما القاعدة  68فتنص عىل أن «تستخدم
ين
المكان ،سجون منفصلة أو أقسام
لعالج مختلف فئات
المسجون� ،بقدر إ
منفصلة داخل السجن الواحد».
D Dوتنص القاعدة  69من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عىل أن
« ...يوضع من أجل كل ي ن
سج� محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول،
ف ي� أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته ،برنامج عالج
يتم إعداده ف ي� ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته
النفس »...
ومزاجه
ي
D Dوتشدد القاعدة  63عىل ض�ورة وجود نظام تصنيفي يتسم بالمرونة ،مثلما
تؤكد عىل عدم ض�ورة تطبيق نفس القدر من المتطلبات أ
المنية عىل
جميع السجناء داخل السجن الواحد .وعمال ً بالمبدأ الذي يوجب ن
أد� حد
أ
ت
ال� يخضع لها السجناء يكفل أمنهم ،فإنها تنص عىل
من
ي
التداب� المنية ي
أ
أن « ...السجون المفتوحة البواب ،بسبب كونها ال تقيم حواجز أمن
ف
ين
السج� نفسه،
عل انضباط
مادية تحول دون الهرب ،بل تعتمد ي� ذلك ي
ين
المرشح� لهذه التجربة بعناية ،أفضل
توفر ،ف ي� حالة انتقاء السجناء
251
الظروف مواتاة إلعادة تأهيلهم »...
ين
D Dوحسبما جاء ف� التعليق عىل ي ن
كث�اً ما يتعرضن
هات�
القاعدت�« ،أن النساء ي
ي
أ
أ
يز
للتمي� ف ي� تطبيق هذا المبدأ ،لن الدوات التصنيفية ذاتها تستخدم مع
ف
ف
النساء والرجال عىل حد سواء ي� الغالبية العظمى من السجون ي� جميع

251
252
253
254

قواعد بانكوك ،التعليق عىل القاعدة  40و .41
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.

أنحاء العالم ،عىل الرغم من اختالف احتياجات المرأة وظروفها .ومن
ال� يفتقر فيها النساء ألي تحريات تاريخهن ف� العنف ن
ت
الم� يزل،
ي
المجاالت ي
أ
الجنس ،والمسؤولية البوية .ومن ثم فإن إجراءات التصنيف
واالعتداء
ي
والتحري ال تقدم معلومات كافية عن النساء ،ما قد يزيد من احتمال
ف
ن
أم� أشد ،مع تقليل فرص تقديم برامج مناسبة
إيداعهن ي� مستوى ي
252
للسجناء تفي باحتياجات كل حالة عىل حدة».
كث�اً ما يخطئ ف ي� تقييم االحتياجات
D Dوعالوة عىل هذا فإن تقييم المخاطر ي
ن
يع� احتمالية ي ن
تضم� احتياجات الرعاية الصحية
بوصفها عوامل خطر ،ما ي
أ
ف
ض
توف� مستوى أمنياً
العقلية ي� هذه العوامل ،المر الذي يؤدي إىل �ورة ي
تأث�اً أشد عمقاً عىل التصنيف وما
أشد ،وليس العكس 253.وهذا قد يؤثر ي
يلحقه من معاملة للمرأة ،مقارنة بالرجل ،بسبب ارتفاع مستوى مشكالت
254
الصحة العقلية ي ن
ب� المجرمات.

التطبيق
D Dينبغي عىل مديري السجون وضع أساليب لتصنيف المخاطر وتقييمها
ين
تراعي الفوارق ي ن
الجنس� للتعامل مع االحتياجات الخاصة بالسجينات
ب�
وظروفهن.
الدوات أ
D Dوينبغي أن يضع هذه أ
ين
المتخصص�
والساليب فريق من
المؤهل� ،بمن فيهم أ
ين
ين
ين
ين
ين
والطبي� ،وأن
والنفسي�
االجتماعي�
خصائي�
ال
ت
اللوا� دخلن السجن.
تُستخدم إلجراء تقييم المخاطر لجميع النساء
ي
وهذه أ
الدوات ينبغي أن تأخذ ف ي� االعتبار خلفيات السجينات المعتادة،
ت
ال� يرتكبنها ف ي� العادة ،وارتفاع مستوى احتياجات الرعاية
وأنواع الجرائم ي
ف
الصحية العقلية ي ن
اليذاء ،وارتفاع مستويات
ب� النساء بسبب سوابقهن ي� إ
أ
وغ�ها.
إ
الدمان ومسؤوليات الرعاية البوية ي
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الدوات أ
D Dوينبغي أن تضمن هذه أ
والساليب أال يضطلع أحد بأعمال
العامل� بالرعاية الصحية ،الذين ي ن
ين
يتع� عليهم
الط� سوى
التقييم ب ي
للعامل�ن
تز
االل�ام بمبدأ حفظ الرسية البية (انظر قاعدة  .)8لكن يمكن
ي
ين
ين
المسؤول� عىل بعض
والموظف�
بالرعاية الصحية إطالع مدير السجن
المعلومات المحدودة من أجل إعداد خطط العقوبات ،بناء عىل نهج
«االحتياج للمعرفة» ،من أجل ضمان توافق خطط عقوبات السجينات مع
احتياجاتهن.
سلطات السجن النسا َء عىل السجون أو أقسام السجون
D Dينبغي أن توزع
ُ
ت
ال� تتوافق مع احتياجاتهن وما يتعرضن له من مخاطر ،بنا ًء عىل مبدأ
ي
ف
ن
ن
أم� ض�وري ،أخذاً
إيواء جميع النساء ي� أقل البيئات تشدداً وأد� مستوى ي
ف
ت
ال� تشكلها السجينات عموماً ،وكذلك ما يخلفه
ي� االعتبار قلة المخاطر ي
أ
تأث�ات بالغة
ارتفاع مستوى
التداب� المنية وارتفاع مستويات العزل من ي
ي
ض
ال�ر عىل السجينات.
D Dعند وضع خطط الحكم عىل السجينات ،ينبغي عىل سلطات السجن أن
تضع خلفيات النساء ف ي� االعتبار ،بما فيها أي عنف تعرضن له ،واحتياجاتهن
من الرعاية الصحية النفسية أو إدمانهن المخدرات ،فضال عن المسؤوليات
أ
ت
ال� تقع عىل كاهلهن.
البوية ي
وغ�ها من مسؤوليات الرعاية ي
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ين
الفلب�
الممارسات الفضىل :التصنيف ف ي�
ورد عن اجتماع حول قواعد بانكوك انعقد ف ي� بف�اير  2013أن تصنيف
ين
الفلب� يشتمل عىل تف�ة توجيه لمدة
السجناء الذين يدخلون السجن ف ي�
ئ
ئ
وأخصا� اجتماعي
نفس
أخصا�
خمسة أيام وخاللها يقابل السجناء
ي
ي
ي
ف
ومعلم وطبيب ورجل دين .تفيد تقاريرهم ي� عملية التصنيف ،بحلول
اليوم السادس ،من حيث التوزيع عىل الحراسة المنخفضة أو المتوسطة أو
المشددة .يُكلف منسق الحالة بإعداد برامج العالج الشخصية لكل ي ن
سج�،
ين
المسجون� عىل ذمة
طبقاً للمهارات والقدرات لدى السجناء .يُعرض عىل
ف
جرائم مخدرات برنامج معالجة منفصل ،يشتمل عىل المشاركة ي� مجتمع
توف� معلومات محددة حول المناهج الخاصة بالمرأة
عالجي .لكن لم يتم ي
255
ضمن إجراءات التصنيف هذه.
ت
سلطات السجن ي ن
اللوا� لديهن احتياجات من
تسك� النساء
D Dينبغي عىل
ُ
ي
ِ
ف
ن
الرعاية الصحية العقلية ي� أد� المساكن أمنياً .وينبغي أن تضم خطة
ت
ال� تراعي ظروف كل حالة
الحكم عىل هؤالء النساء المعالجة المناسبة ي
عىل حدة ويقدمها أخصائيون مؤهلون ف ي� الرعاية الصحية العقلية بالتعاون
الوثيق مع دوائر الرعاية الصحية المجتمعة.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون
B Bأخصائيون اجتماعيون
B Bعلماء النفس
 BBأ
الطباء
B Bموظفو السجون المسؤولون عن التقييم والتصنيف
B Bموظفو السجن المسؤولون عن برامج إعادة التأهيل

 .2نظام السجن
ي ن
القاعدت�  65و  66والقواعد  70إىل  81من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
كمل
[تُ ِّ
قاعدة 42
 .1تمكن السجينات من االلتحاق بب�نامج أنشطة متوازن وشامل يأخذ ي ف� االعتبار االحتياجات المالئمة لنوع الجنس.

ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ي ف�
يل� احتياجات الحوامل والأمهات المرضعات والنساء
ي
 .2يجب أن يتسم نظام السجن بقدر كاف من المرونة بحيث ب ي
أ
أ
ف
ف
ف
ت
السجن .وتوفر المرافق أو ت
ن
ال� تنظم ي� السجن.
ال�تيبات الالزمة لرعاية الطفال ي� السجون من أجل ي
تمك� السجينات من المشاركة ي� النشطة ي
ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ي ف� السجن.
لتوف� برامج تالئم الحوامل والأمهات المرضعات والنساء
 .3تبذل جهود خاصة ي
ي

ت
ت
اللوا� تعرضن العتداءات جسدية أو نفسية
نفس ،وال سيما السجينات
لتوف� خدمات تالئم السجينات
 .4تبذل جهود خاصة ي
ي
ي
اللوا� يحتجن إىل دعم ي
أو جنسية.

 255تقرير مكتب أ
ن
القليمي بشأن تنفيذ قواعد بانكوك ،بانكوك 19 ،إىل  21بف�اير UNODC/JSDO/ ،2013
المع� بالمخدرات والجريمة ،اجتماع ش�ق
المم المتحدة
آسيا-الباسيفيك إ
ي
ي
 14 ،1/BKEGM/2013مارس  ،2013فقرات  39و.47

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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بم�رات هذه القاعدة

ف
تكمل ش
ال�وط
D Dحسبما جاء ي� التعليق عىل هذه القاعدة 256،فإنها ِّ
والمتطلبات المبينة ف ي� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
ت
ال� تالئم كل حالة عىل حدة.
الستحداث برامج إعادة تأهيل السجناء ي
ين
وتب� القاعدة أن نظام السجن ف ي� سجون النساء ينبغي أال يكون شامال ً
يل� أيضاً االحتياجات الخاصة بالسجينات .وإن
ومتوزاناً فحسب وإنما ب ي
تقديم برامج أ
ض
النشطة المتوازنة والشاملة يُعد عنرصاً �ورياً من عنارص
الشمول ومبدأ التطبيع الذي يتطلب تقريب الحياة
نهج إدارة السجون
ي
اليجابية خارج
داخل السجن إىل أقىص حد ممكن من عنارص الحياة إ
ض
يل� االحتياجات
السجن .ومن ال�وري التأكد من أن نظام السجن ب ي
الخاصة للسجينات ويراعي ظروفهن لتعزيز إعادة إدماجهن االجتماعي ،ما
257
الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يشكل أحد متطلبات العهد
ي
258
ن
يع� بأي حال
والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء .وهذا ال ي
أ
أ
ت
تعت� مناسبة لها عىل أساس
ال� ب
من الحوال أال تُقدم للمرأة إال النشطة ي
تصورات نمطية (مثل الخياطة والطهي).
ت
اللوا� لهن أطفال
D Dإن احتياجات الحوامل الخاصة والمرضعات والنساء
ي
ال� ينبغي أن توضع �ف
ت
ي
صغار من أوضح االحتياجات الخاصة بالنساء ي
االعتبار .ما لم يتسم نظام السجن بالمرونة الكافية ،قد ال تتمكن النساء
أ
ف
ت
ال� ينتفعن بها ،بسبب
المرضعات ،مثالً ،من المشاركة ي� جميع النشطة ي
أوقات الرضاعة الطبيعية .وبالمثل ،ما لم تتوفر مرافق رعاية الطفل ف ي�
الطفال أثناء مشاركة أمهاتهم ف� أ
السجن لرعاية أ
النشطة ،فقد تُحرم
ي
أ
المهات ت
اللوا� لديهن أطفال من المشاركة.
ي
D Dكما تشدد القاعدة عىل أهمية إمداد النساء الحوامل والمرضعات وذوات
أ
الطفال الصغار بب�امج تعليمية لصقل معلوماتهن عن الحمل والنهوض
البوية ،مع أ
بمهاراتهن أ
الخذ ف ي� االعتبار أن العديد من النساء ف ي� السجون
ما كان لهن أن يحصلن عىل أي فرصة لتلقي هذا القدر من التعليم نظراً
ينتم� أ
ن
للغلبية ي ت
ألنهن ي ن
تعا� الحرمان االقتصادي واالجتماعي.
ال� ي
الكب�ة ي

256
257
258
259

ت
اللوا� وقعن ضحية
D Dوعالوة عىل هذا فإن القاعدة بت�ز متطلبات النساء
ي
النفس واالجتماعي بوصفه أحد أهم
االعتداء والعنف من الدعم
ي
كث� من النساء .وتسلم القاعدة بأن الغالبية العظمى من
احتياجات ي
ف
ن
وكث� منهن وقعن ضحايا
النساء ي� السجون وقعن ضحايا العنف الم� يزل ي
259
ت
تأث�اً سلباً
االعتداء
ال� مررن بها سوف تؤثر ي
الجنس ،وأن تجاربهن ي
ي
ف
الدماج االجتماعي ،مالم يُقدم لهن ما يالئمهن من
عىل فرصهن ي� إعادة إ
الدعم والمشورة.

التطبيق

أ
يل� احتياجات
D Dينبغي أن يكون هناك برنامج متوازن وشامل من النشطة ب ي
السجينات الخاصة ،وينبغي أن يشمل برامج تعليمية (تعليم أ
الميات
ئ
تبعا الحتياجاتهن الفردية ،والتدريب
والتعليم
االبتدا� والثانوي) تصمم ً
ي
أ
ت
ن
المجزي ،والنشطة ال�فيهية والرياضية،
المه� ،والعمل الهادف ُ
ي
ال�امج
بمقت�ض القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،فضال ً عن ب
ت
ال� تتعلق بالسجينات عىل وجه الخصوص ،مثل برامج تطوير مهارات
ي
أ
البوة ،والتوعية بالرعاية الصحية الخاصة بالنساء والحمل.
ت
نفس واجتماعي بسبب
D Dفيما يخص النساء ي
اللوا� يحتجن إىل إرشاد أو دعم ي
قدم لهن المشورة ُمتخصصون
اليذاء واالعتداء
إ
الجنس ،ينبغي أن يُ ِّ
ي
ف
مؤهلون ي� الرعاية الصحية العقلية من دوائر الرعاية الصحية المجتمعة.
D Dأما برامج الدعم النفس واالجتماعي العالجية أ
الخرى ،فلعلها أن تُقدم
ي
بالتعاون مع المنظمات يغ� الحكومية أو الوكاالت المعنية ف ي� المجتمع،
وغ�هما من
ولعلها أن تشتمل عىل العالج بالفنون والعالج بالرقص ي
أ
ال�امج يمكنها أن تساعد النساء
ال�امج العالجية الجماعية الخرى .فهذه ب
ب
اح�ام الذات (وهو سمة من سمات النساء ت
يعان� من ن
ت
تد� ت
اللوا� ي ن
اللوا�
ي
ي
ي
التعب� عن أنفسهن ،ومساعدتهن
من
وتمكنهن
المعاملة)
لسوء
تعرضن
ي
عىل اكتساب الثقة بالنفس وشفاء جروحهن العميقة.

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .42
المادة ).10(3
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قاعدة .58
ف� الواليات المتحدة مثال ً شن� تقرير ف� عام  1998جاء فيه أن ث
أك� من  43بالمائة من السجينات ف(� مقابل  12بالمائة فقط من الرجال) كن قد ي ن
الجنس قبل
عان� من االعتداء الجسدي أو
ي
ي
ي
ي
ف
ف
ف
جنس ي� وقت ما من حياتهن .أما ي� كندا ،فقد
دخولهن السجن .وأوضح تقرير آخر شن� ف ي� عام  1999أن  85بالمائة من السجينات ي� الواليات المتحدة كن قد تعرضن العتداء جسدي أو
ي
ف
ف
القليمية نجون من اعتداء
شن� تقرير ي� عام  ،1998جاء فيه أن  82بالمائة من  102امرأة أجري عليهن المسح ي� سجن النساء و  72بالمائة من  68امرأة أجري عليهن المسح داخل السجون إ
ف
ف
ف
ن
ن
ش
الجنس.
عان� من االعتداء
و� المملكة المتحدة ن� تقرير ي� عام  2006جاء فيه أن  50بالمائة من النساء ي� السجون قد مررن بعنف م� يزل وأن  33بالمائة قد ي
جنس تعرضن له .ي
ي
جسدي أو أ ي
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،كتيب لمديري السجون وواضعي السياسات بشأن المرأة والسجن 2006 ،ص .)9-8
المم المتحدة
(انظر مكتب
ي
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الفصل السابع :إعادة تأهيل السجناء

الممارسات الفضىل:
دارسو اليوغا يعلمونها ف ي� تايالند
ين
ش
لتحس� صحة
�
ف ي� تايالند ،تمت االستعانة
بممارس اليوغا والتاي ي
ي
السجينات .تم تدريب ش
ع� سجينات من سجن راتشابوري المركزي ليصبحن
ف
معلمات ،ما أدى إىل التمكن من االستمرار ي� عقد جلسات منتظمة لتعليم
اليوغا .كما ُرتب لهن السفر إىل سجن كوه ساموي للنساء لمد دروس اليوغا
ين
إىل ذلك السجن .ساعد ش
تحس� السالمة العقلية للسجينات،
الم�وع ف ي�
ين
وتحس� العالقات فيما
وأدى أيضاً إىل ارتفاع معنويات العامالت بالسجن
260
ب� السجينات والعالقات ي ن
ين
ب� السجينات والعامالت.

العالج بالدراما ف ي� سجن النساء بلبنان
ف ي� لبنان ،أدت مبادرة إحدى الممثالت مع معالج درامي إىل ش
م�وع لمدة
ئ
النسا� الذي يضم نحو  70امرأة .وق�ض المعالج
ستة أشهر بسجن بعبدا
ي
أ
الدرامي عرص يوم مع النساء المهتمات بالمر ،يشجعهن عىل الحديث
عن تجاربهن ،وداوم عىل هذا لعدد من المرات ف ي� كل أسبوع ولمدة ستة
أشهر .وكان من المقرر أن يبلغ ش
الم�وع منتهاه ف ي� بف�اير أو مارس 2012
بعرض مرسحي يقوم عىل حكايات هؤالء النساء أنفسهن .وحسب ما جاء
ت
اللوا� شاركن ف ي� ش
الم�وع والممثلة /
ف ي� لقاءات شخصية مع السجينات
ي
المعالج اللذان تولياه ،فإن ش
الم�وع قد شد من أزر النساء وأعطاهن للمرة
أ
للتعب� عن أنفسهن.
الوىل فرصة
ي
انظر :سجينات لبنان يجدن الحرية وراء القضبان ،لكاتريونا ي ز
ديف�CNN، ،
 11يناير 2012
http://edition.cnn.com/2012/01/11/world/meast/lebanonwomens-prison/index.html

D Dينبغي عىل سلطات السجن أن تتأكد من أن نظام السجن ف ي� سجون النساء
من المرونة بحيث يسمح للنساء الحوامل أو أ
المهات المرضعات أو النساء
اللوا� يرافقهن أطفالهن أن يشاركن مشاركة كاملة ف� جميع أ
ت
النشطة أسوة
ي
ي
ن
يع� أن أي امرأة ،عىل سبيل المثال ،تحتاج إىل إرضاع
ي
بغ�هم .وهذا ي
طفلها أو أم تريد رعاية طفلها المريض ،سوف يسمح لها بالقيام بهذا
أثناء أ
النشطة المقررة ،دون أية عواقب سلبية.
ض� ف ي� وضع ترتيبات بل�امج منفصلة تراعي احتياجاتهن الخاصة ،إن
D Dوال ي
أ
أمكن ،ت
وم� كان هناك عدد كاف من النساء الحوامل والمهات المرضعات.
(انظر الفصل الثامن أيضا)
D Dينبغي إنشاء مرافق لرعاية أ
الطفال /للتمريض ف� سجون النساء ،بمقت�ض
ي
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قاعدة  ،)2( 23بحيث يمكن
رعاية أ
الطفال المر ي ن
افق� ألمهاتهم ف ي� هذه المرافق ،بينما تشارك أمهاتهم
أ
ض� ف ي� إنشاء هذه المرافق بالتعاون
وال�امج .وال ي
فيما يُجرى من النشطة ب
مع المنظمات غ� الحكومية .ينبغي السماح أ
للمهات بقضاء أطول وقت
ي
ممكن مع أطفالهن ف ي� هذه المرافق.

الممارسات الجيدة :ت
اس�اتيجية جديدة للمجرمات ف ي� المملكة المتحدة
أعدت وزارة العدل بالمملكة المتحدة أهدافاً ت
اس�اتيجية جديدة للمجرمات،
ش ف
يل:
ونُ�ت ي� مارس  ،2013واشتملت عىل أولويات أساسية منها ما ي
تدب� برامج النساء االحتجازية ومعاشهن بما يتكيف مع احتياجاتهن،
ي
بما يؤدي إىل إصالح وتأهيل المجرمات بفعالية ،ومعاقبتهن عىل النحو
المعاي� الخاصة
المناسب ،وحماية الجمهور عىل النحو الكامل ،واستيفاء
ي
ف
المكان]...[ .
بنوع الجنس ،ووضع النساء ي� سجون قريبة إىل أرسهن قدر إ

العالن عن مراجعة ف ي� يناير  2013لفحص القدرات القائمة لسجون
تم إ
ف
ت
النساء ،والمسافات عن بيوتهن ،وال�كيبة المستقبلية للمعاش ي� السجون
ين
تحس� توفر الفرص والنظم المناسبة للسيدات بما يتوافق مع
من أجل
احتياجات إعادة التأهيل .ومع إعالن المراجعة ،أقرت وزارة العدل بأنه من
القامة المناسبة احتياجات السجينات ،وأن
تداب� إ
تل� ي
المهم للغاية أن ب ي
القامة ذات تصميم وموقع مالئم وتحتوي عىل المرافق المالئمة.
تكون إ
انظر مربع الممارسات الجيدة تحت القواعد  60 ،58 ،57لالطالع عىل
الولويات أ
أ
الخرى الواردة ف� ورقة ت
االس�اتيجية المذكورة.
ي
انظر :وزارة العدل ،المملكة المتحدة ،أ
الهداف ت
االس�اتيجية للمجرمات،
مارس 2013

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/177038/strategic-objectives-femaleoffenders.pdf

م�وع إنسباير التابع لمبادرة سمو أ
 260نابابورن هافانون وآخرون« ،استخدام البحوث العملية التشاركية من أجل تطبيق قواعد بانكوم – دراسة حالة سجن تايالند» ،بحوث تحت شإ�اف ش
ال يم�ة
ح� آ
باجراكيتيابها ،2012 ،ص 49؛ تم الحصول عىل معلومات إضافية أثناء بحوث أجراها المعهد التايالندي للعدل ف� عام [ 2013التقرير لم يُ شن� ت
الن].
ي
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الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون  /موظفوها
B Bأخصائيون اجتماعيون
B Bعلماء النفس
 BBأ
الطباء

العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن
كمل القواعد من القاعدة  79إىل القاعدة  81من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 43
تشجع سلطات السجن ،وتيرس أيضا حيثما أمكنها ذلك ،زيارات السجينات باعتبارها ش�طا أساسيا مهما لضمان عافيتهن العقلية وإعادة إدماجهن ي ف�
المجتمع.

قاعدة 44
بالنظر إىل تعرض السجينات ث
العائل ،يجب استشارتهن عىل النحو المالئم بشأن الأشخاص ،بمن فيهم أفراد أرسهن ،الذين
أك� من يغ�هن للعنف
ي
يسمح لهم بزيارتهن.

بم�رات القاعدة  43و 44
تكمالن القاعدة  26بشأن تواصل السجينات مع عائالتهن،
D Dهاتان القاعدتان ِّ
ف
وت�زان بوجه خاص شدة أهمية الزيارات ي� عملية إعادة إدماج النساء
ب
اجتماعيا .انظر بم�رات القاعدة 26
D Dوتستند القاعدة  44عىل ت
كب�ة من النساء ف ي� السجون
االع�اف بأن نسبة ي
قد تعرضن للعنف ن
الجنس واالغتصاب ،من
الم� يزل ،بما ف ي� ذلك العنف
ي
العش� أو الزوج ،ويرجح أن زيارة الجناة لهن تزيد
أفراد أرسهن الذكور،
ي
إيجا� .وإن
من شعورهن بالخوف والكرب ،بدال ً من أن يكون لها ي
تأث� ب ي
الحرص عىل التشاور السليم مع السجينات بشأن من يُسمح له بزيارتهن
يورد وجهاً مهماً جديراً باالعتبار ال تتطرق إليه القواعد الدنيا النموذجية
لمعاملة السجناء.

التطبيق
ض� ف ي� أن تشجع سلطات السجن عىل زيارة السجينات وتسهلها بالنظر
D Dال ي
التداب� التالية أو بعضها:
ف ي� اتخاذ جميع
ي
B Bالمساعدة ف� النقل ،إن أمكن ،والسيما فيما يخص زيارات أ
المهات؛
ي

B Bتنظيم أيام خاصة تتبادل فيها جميع العائالت الزيارة وإقامة
فعاليات خاصة قد تُنظم بالتعاون مع المنظمات يغ� الحكومية،
وتغطي إدارة السجن تكاليفها؛

B Bتطويل مدة الزيارات ،إذا واجهت العائالت صعوبات ف ي� الزيارة بسبب
بعد المسافات ،نقص الموارد وقلة وسائل النقل؛
ت
ال� قطعت مسافات طويلة ،بال مقابل؛
 BBي
توف� المبيت للعائالت ي
 BBين
تحس� سبل التعاون مع دوائر الخدمات االجتماعية والمنظمات يغ�
الحكومية لدعم التواصل ي ن
ب� السجينات وأرسهن؛
B Bاستحداث وسائل أخرى لتعزيز تواصلهن مع أرسهن ،عن طريق
ال�يد إ ت ن
و�
الرسائل المسجلة عىل ش�ائط أو المصورة بالفيديو أو ب
اللك� ي
وغ�ها.
ي
D Dيجب التأكيد عىل ض�ورة أال تُفرض رسوم عىل زيارة السجون ،وذلك
لجميع السجناء.
D Dينبغي أن تتضمن لوائح السجن وقواعده ش�ط التشاور مع السجينات
طبق هذه القاعدة
عند إعداد قائمة بمن يسمح له بزيارتهن ،وينبغي أن تُ َّ
تطبيقاً صارماً من الناحية العملية.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون  /موظفوها

B Bموظفو السجن المسؤولون عن إعادة التأهيل /أ
ين
ين
االجتماعي�
خصائي�
ال
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قاعدة 45
الجازات نز
وال�امج والخدمات المجتمعية ،إىل أقىص حد
تتيح سلطات السجن للسجينات خيارات ،من قبيل إ
الم�لية والسجون المفتوحة ودور التأهيل ب
ف
لتيس� انتقالهن من السجن إىل الحرية وتقليص إمكانية وصمهن وإعادة تواصلهن مع أرسهن ي� أقرب مرحلة ممكنة.
ممكن
ي

قاعدة 46
عىل سلطات السجن أن تعمل ،بالتعاون مع الدوائر المعنية بمراقبة السلوك و/أو الدوائر المعنية بتقديم خدمات الرعاية االجتماعية وجماعات
المحل والمنظمات يغ� الحكومية ،عىل إعداد برامج شاملة إلعادة إدماج السجينات قبل إطالق رساحهن وبعده وتنفيذها ،بما يكفل أخذ
المجتمع
ي
ف
االحتياجات الخاصة للنساء ي� االعتبار.

قاعدة 47
يقدم دعم ف
ت
اللوا� يطلق رساحهن ويحتجن إىل مساعدة نفسية وطبية وقانونية وعملية لضمان النجاح ي ف� إعادة إدماجهن ي ف� المجتمع،
إضا� للسجينات
ي
ي
بالتعاون مع الدوائر المعنية بتقديم الخدمات ف
المحل.
المجتمع
�
ي
ي

بم�رات هذه القاعدة
D Dتنص القاعدة  64من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عىل أنه
ين
السج� .ولذلك ينبغي أن تكون
«ال ينتهي واجب المجتمع بإطالق رساح
ت
ن
للسج� الذي اس�د
هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة عىل أن توفر
ي
حريته رعاية ناجعة ،تهدف إىل تخفيف مواقف العداء العفوية ضده
وتسمح بتأهيله للعودة إىل مكانه من المجتمع .كما تؤكد القاعدة  80و 81
عىل هذا المبدأ .وتنص القاعدة  80عىل أن« :يوضع ف ي� االعتبار ،منذ بداية
ين
السج� بعد إطالق رساحه ،ويشجع ويساعد عىل
تنفيذ الحكم ،مستقبل
أ
أن يواصل أو يقيم ،من العالقات مع الشخاص أو الهيئات خارج السجن،
وتيس� إعادة تأهيله االجتماعي .أما
كل ما من شأنه خدمة مصالح أرسته
ي
ت
القاعدة  81فإنها ي ن
توف�
ال� تستطيع بها هذه المؤسسات ي
تب� الطريقة ي
أ
ب� كل منها والخرى ي ن
السابق� بالتعاون الوثيق ي ن
ين
وب�
العون للسجناء
ن
السج� الحكم الصادر عليه.
سلطات السجون ،من بدائة تنفيذ
ي
الفراج عنهم
D Dعادة ما توضع برامج وسياسات إعداد السجناء قبل إ
ً
الفراج عنهم بغية تلبية احتياجات الرجال ونادرا ما تتطرق
ودعمهم بعد إ
الحتياجات المجرمات الخاصة .وتسد القاعدة  46من قواعد بانكوك
فجوة بتأكيدها عىل ض�ورة أن تضع الجهات المعنية وسلطات السجون
ف ي� اعتبارها االحتياجات الخاصة للسجينات ،عند تصميمها برامج ما قبل
ف
ف
ضا� للنساء
الفراج وبعده ،آخذة ي� االعتبار مختلف متطلبات الدعم إ
إ
ال ي
ف
خالل إعادة توطينهن .وحسبما جاء ي� التعليق عىل القواعد من  45إىل
ت
ال� يواجهها النساء
261،47فإنه عىل الرغم من أن ي
كث�اً من المشكالت ي
خالل إعادة الدخول تشبه ما يتعرض له الرجال ،وتختلف احتياجاتهن بعد
ف
ن
يعا�
إ
الفراج عنهن ي� عددها وخطورتها أشد االختالف .ومن المرجح أن ي

يز
التمي� الشديد ف ي� معاملتهن بعد إطالق رساحهن من السجن،
النساء من
وهذا مرده إىل القوالب النمطية االجتماعية .فقد تزدريهن عائالتهن ،وقد
يحرمن حقوقهن أ
البوية ف ي� بعض البلدان .وإذا كن قد تركن وراءهن عالقة
ُ
تتسم بالعنف ،فسوف يكن مضطرات لبدء حياة جديدة يُرجح لها أن
بالضافة إىل تحديات
تستتبع صعوبات اقتصادية واجتماعية وقانونية ،إ
االنتقال إىل الحياة خارج السجن .ومن المرجح أن يكون للنساء متطلبات
من الدعم الخاص من حيث المسكن والعودة إىل أحضان عائالتهن
والعمل ،ناهيك عن حاجتهن إىل العون.
D Dهذه القواعد ت
تس�عي االنتباه إىل الدعم الخاص الذي يُرجح أن تحتاج إليه
ن
والط�
النساء من حيث العون
والنفس االجتماعي.
ي
ي
القانو� ب ي
D Dوقد تتعلق المساعدة القانونية بالطالق ،ومحاولة استعادة الحقوق
أ
وغ�ها.
البوية ،والحصول عىل السكن والعمل ي
D Dإن النساء أرجح من الرجال ف ي� أن يكن قد عو ِلجن من مشكالتهن الصحية
ف
نفس اجتماعي متواصل
العقلية ي� السجن وقد يحتجن إىل مشورة ودعم ي
بعد إطالق رساحهن 262.هذا فضال ً عن أن ارتفاع معدل إدمان المخدرات
263
ين
ب� المجرمات قد يشكل عقبة كؤوداً عىل طريق نجاح إعادة إدماجهن،
ف
وأي معالجة قد بدأت ي� السجن سوف تكون هناك حاجة إىل مواصلتها مع
مراقبة أوضاع المفرج عنهن من النساء.
D Dالسجناء السابقون مدمنو المخدرات أشد عرضة لخطر الوفاة بسبب
بغ�هم عموما .وعىل سبيل المثال ،ووفقاً لبحث
الجرعة الزائدة ،مقارنة ي
أ
ف
ف
التال إلطالق
أجري ي� المملكة المتحدة ،فإن السجناء ،ي� السبوع ي
رساحهم ،أشد عرضة بـ  40مرة للوفاة من يغ�هم عموماً .وأثناء هذه

 261قواعد بانكوك ،التعليق عىل القواعد من  45إىل .47
 262المرجع نفسه.
ف
ف
ت
اللوا� لم يشاركن ي� أحد برامج معالجة إدمان المخدرات إىل السجن بعد إطالق رساحهن تفوق يغ�هن من
 263عىل سبيل المثال ،ووفقاً لدراسة أجريت ي� كندا ،فإن أرجحية عودة السجينات
ي
ن
المجرم� الذين يتعاطون المخدرات أشد عرضة بمر ي ن
ين
المحل ،وأقل قدرة عىل التغلب عىل الشعور
السك� ف ي� المجتمع
ت� لعدم االستقرار
السجينات بـ  10مرات .وأشار الباحثون إىل أن
ي
ي
ف
بالجهاد ،ث
كث� منهن لصدمة نفسية
وأك� تردداً عىل المستشفيات لعالج مشكالت الصحة العقلية وأعىل ي� معدالت عودتهم إىل إ
إ
الجرام من السجينات متعاطيات المخدرات .وقد تعرض ي
ف
ن
والجنس أو العنف الم� يزل ،ولعل هذا ما قد أسهم ي� تعاطيهن المخدرات ومعاناتهن من مشكالت صحية عقلية«( .معدالت العودة إىل
ف ي� حياتهن ،ف ي� الطفولة مثال ً أو العنف الجسدي
ي
ب� النساء ت
السجون أعىل ي ن
اللوا� لم يشاركن ف ي� برامج تعاطي المخدرات» ،تورونتو 31 ،مايو www.eurekalert.org/pub_releases/2011-05/smh-hrt053111.php 2011
ي
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مبا�ة ،ارتبط أغلب أسباب هذه الوفيات ث
ت
الفراج عنهم ش
(أك�
الف�ة ،بعد إ
ف
من  90بالمائة) بالمخدرات 264.و� ت
اس�اليا ،كانت معدالت وفيات السجناء
ي
ث
ين
السابق� ش
ع�ة أمثال يغ�هم عموماً ،وارتبط أك� من نصف هذه الوفيات
باله�وين ،ولوحظ أن النساء أشد عرضة من يغ�هن .وكانت السجينات
ي
265
نظ�اتهن عموما.
السابقات أشد عرضة للوفاة يغ� الطبيعية بـ  27مرة من ي
بع� االعتبار لضمان نجاح إعادة ي ن
D Dكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ ي ن
توط�
السجينات وقدرتهن عىل بناء حياتهن مجدداً بطريقة إيجابية بعد إطالق
رساحهن.

التطبيق
D Dينبغي أن تنظر سلطات السجن ف ي� إنشاء وحدة خاصة ،إذا لم تكن قد
فعلت ذلك بالفعل ،تتوىل المسؤولية عن إعادة ي ن
توط� السجناء .وينبغي
أن تتعاون هذه الوحدات تعاوناً وثيقاً مع أرس السجناء ،ودوائر مراقبة
السلوك ،أو وكاالت الرعاية االجتماعية والمنظمات يغ� الحكومية المعنية
وتحض� إطالق رساح السجينات.
ف ي� المجتمع لوضع خطط
ي
التحض� إلطالق الرساح مبكراً ،بعد
 D Dف ي� جميع الحاالت يجب أن يبدأ
ي
دخول السيدة إىل السجن ،ت
ح� تأخذ خطط عقوبتها ف ي� الحسبان متطلبات
ف
الفراج منذ بداية قضاء العقوبة .كما
الدماج ي� مرحلة ما بعد إ
إعادة إ
أن المحتجزات عىل ذمة المحاكمة أو من قمن بالطعن عىل إدانتهن أو
عقوبتهن يمكن أن تفرج عنهم المحكمة بشكل يغ� متوقع ،دون علم
مسبق من إدارة السجن ،أو ربما يجري نقلهن إىل سجن آخر .يضمن
التحض� المبكر عدم اضطراب أي عالج متعلق بالرعاية الصحية ،بما
ي
يتفق مع مبدأ استمرارية الرعاية ،كما يضمن توفر المساعدات أ
الخرى
الفراج.
الالزمة لدى إ
D Dينبغي عىل دوائر الخدمات ف ي� السجون أن تستحدث سياسة ومبادئ
ف
الفراج
توجيهية إلعداد السجينات للإفراج عنهن ودعمهن ي� مرحلة ما بعد إ
عنهن ،وذلك بالتعاون مع دوائر مراقبة السلوك ،حيثما وجدت ،وكذلك
وكاالت الرعاية االجتماعية والمنظمات يغ� الحكومية المعنية بقضايا
وغ�ها من الفئات المجتمعية المعنية
السجناء ،السيما السجينات ،ي
ف
اليواء والرعاية الصحية ي� المجتمع .وينبغي أن
بقضايا المرأة ،وخدمات إ
ت
ال� عادة ما تُواجه
تحدد هذه السياسة والمبادئ التوجيهية التحديات ي
ف
ت
ال� تفتقر فيها المرأة للدعم
ي� الوالية القضائية المعنية ،والمجاالت ي
ي ت
ال� يمكن اتخاذها
والمساعدة الخاصة خالل إعادة توطينها،
والتداب� ي
لتوف� هذا الدعم ،والوكاالت والمنظمات المسؤولة عن مد يد العون �ف
ي
ي
هذه العملية أو الراغبة ف ي� ذلك.

D Dينبغي أن تضع الوزارات المسؤولة عن العدالة /السجون والرعاية
م�انية وتوفر أ
االجتماعية والرعاية الصحية ي ز
الموال الالزمة للنجاح ف ي�
المال
إعادة إدماج السجينات اجتماعياً ،وذلك عن طريق ي
توف� الدعم ي
أ
الالزم للوكاالت المذكورة أعاله .والبد أن تُعرض المساعدات الساسية،
ف
السكان بدون رسوم ،أخذاً ف ي� االعتبار
مثل الرعاية الطبية والمساعدة ي� إ
ئ
الال� ي ن
يعان�
االحتياجات الخاصة لبعض الفئات ،مثل المسنات أو النساء ي
العاقة.
من إ
اق�ح للقاعدة  ،26ينبغي إعادة النظر ف ي� لوائح السجن أو قواعده
D Dحسبما ت ُ
وتنقيحها لتكفل تخويل سلطات السجن سلطة منح إذن بالتغيب عن
لدواع طبية وتعليمية ومهنية وأرسية؛ وأن تتمكن
السجن ألبعد مدى ممكن
ٍ
من القيام بهذا بأرسع ما يمكن أ
ولي عدد ممكن من المرات ،بعد السجن،
أ
ف
ت
ين
السج�.
ال� تخص
أخذاً ي� االعتبار عوامل الخطر والظروف الرسية ي
D Dوينبغي عىل سلطات السجن عملياً أن تمنح إجازة ن ز
م�لية للسجينات بقدر
المكان وبأرسع وقت ممكن عقب دخولهن السجن.
إ
D Dينبغي عىل سلطات السجن نقل النساء إىل سجون مفتوحة وإىل منتصف
وال�امج المجتمعية ودوائر
وغ�ها من الخدمات ب
الطريق لديارهن ي
ف
ن
ن
لتمك� النساء من
الخدمات للسجناء
السابق� ،ي� أقرب فرصة ممكنة ،ي
ي
ف
إعادة إقامة عالقات جديدة تدريجياً ،والبحث عن مساعدتهن ي� الحصول
وغ� ذلك من المسائل العملية أو القانونية،
عىل وظائف ،وإيوائهن ي
أ
استعداداً للإفراج عنهن ف ي� نهاية المر.
D Dينبغي إمداد السجينات بمعلومات واضحة وشاملة بلغة يفهمنها تغطي
الفراج عنهن والوكاالت المسؤولة .ينبغي
ما يمكنهن تلقيه من الدعم بعد إ
عند ض
السكان والرعاية االجتماعية
ال�ورة إحالة النساء فرادى إىل وكاالت إ
المعنية ش
مبا�ة بواسطة وحدة خدمات السجن المسؤولة عن إعادة
ت
ال� ُرتبت لهن .ينبغي،
توطينهن وإمداد النساء بقوائم كاملة بالمواعيد ي
كحد ن
توف� مساعدات مالية للنقل ي ن
لتمك� المرأة من السفر إىل المكان
أد� ،ي
الذي يُعاد فيه إدماجها االجتماعي.
D Dينبغي عند ض
ين
التوط� التابعة لمصلحة
ال�ورة أن تقوم وحدة إعادة
ف
السجون بمساعدة السجينات ي� إعادة عالقات تواصلهن مع عائالتهن.
ينبغي أن تقوم وكاالت الرعاية االجتماعية أو دوائر مراقبة السلوك بمد يد
العون ف� إعادة بناء العالقات ،إذا لزم أ
المر ب ن
ورغ� هن ف ي� ذلك.
ي
ئ
الال� كن ضحايا
D Dينبغي تطبيق ي
تداب� عملية تضمن أال تضطر السيدات ي
للعنف ف ي� عالقاتهن أو مجتمعاتهن للعودة إىل نفس البيت أو المجتمع
الفراج.
عند إ

إن ،بندري ،إي ،تايلور ،س ،فاريل ،إم ،مارسدن ،جيه ،)2003( .معدالت الوفاة ي ن
والحصاء ،لندن،
ب� السجناء المفرج عنهم حديثا ،وزارة الداخلية ،مديرية البحوث والتنمية إ
 264سينغلتونْ ،
ي
 ،2003ص .1
م�وع الربط الخاص بمجلس البحوث ت
 265دعم السجينات بعد إطالق رساحهن؛ عمليات االنتقال النفس واالجتماعي ،ش
االس� يال  ،LP0560398نقال ً عن غراهام أيه« ،معدالت الوفيات إثر
ي
أ
ت
ن
وديسم�  ،2003 ،»1990المجلة الس�الية والنيوزيالندية لعلم الجريمة،
الخروج من السجون :معدالت وفيات يغ� طبيعية ف ي� أوساط المفرج عنهم من سجون فيكتوريا يب� يناير 1990
ب
مجلد  ،36عدد .108-94 ،1

الفصل السابع :إعادة تأهيل السجناء

D Dيجب أن تضمن دوائر خدمات الرعاية الصحية بالسجون تطبيق مبدأ
استمرارية الرعاية عىل السيدات المفرج عنهن ،كمثل تطبيق هذا المبدأ
ن
يع�
عىل السيدات لدى دخولهن السجن (انظر بم�رات قاعدة  .)6هذا ي
أن أي رعاية صحية كن يحصلن عليها قبل الدخول تستمر بعد الدخول،
بحسب االقتضاء ،عىل امتداد تف�ة السجن (وتخضع لمراجعات دورية)
الفراج يستمر بعد إخالء سبيل المرأة
وأن أي عالج يحتاج لالستمرار بعد إ
ت
ال� يُفضل كحل نموذجي
من السجن .إن خدمات الرعاية الصحية بالسجن ي
أ
أن تُدمج بخدمات الرعاية الصحية العامة 266،يجب عىل كل الحوال أن
تتعاون مع خدمات الرعاية الصحية بالمجتمع لضمان استمرار تلقي النساء
نفس عالجي أو
للعالج الذي يحتجن إليه ،سواء كان نفسانياً اجتماعياً أو ي
خدمات مشورة ورعاية بعد إخالء السبيل من السجن ،مع الحصول عىل
استمرارية العالج المطلوبة.
D Dينبغي عىل خدمات الرعاية الصحية بالسجن إحالة هؤالء النساء (وأطفالهن
لدى االقتضاء) إىل دوائر خدمات الرعاية الصحية ف ي� المجتمع ،وتزويدهن
بجميع المعلومات الطبية الالزمة ،بما ف ي� ذلك نوع ومدة العالج الذي
ربما قد تلقته المرأة خالل تف�ة سجنها ،إىل دوائر خدمات الرعاية الصحية
المجتمعية مع ت
اح�ام مبدأ الرسية وبموافقة السجينة ..وينبغي إبالغ
الجراء وإعطائها نسخة من ملفاتها الطبية.
المرأة بهذا إ
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الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bالوزارات المسؤولة عن السجون والعدالة الجنائية والرعاية االجتماعية
والرعاية الصحية
B Bخدمات السجون

ين
التوط�
B Bوحدة السجن  /الموظفون المسؤولون عن إعادة
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bدوائر مراقبة السلوك
B Bدوائر الرعاية االجتماعية
ف
B Bدوائر خدمات الرعاية الصحية ي� المجتمع
B Bالمنظمات يغ� الحكومية المعنية
B Bأرس السجناء
أ
B Bالفئات المجتمعية الخرى العاملة ف ي� قضايا المرأة

ت
ال� أدمنت المخدرات ،وتم عالجها من إدمانها ،إذا كانت بحاجة إىل
D Dالمرأة ي
مواصلة عالجها ومراقبته ،ينبغي إحالتها إىل دوائر خدمات معالجة ن
مدم�
ي
اللوا� تعرضن للإدمان ينبغي مراقبتهن �ف
المخدرات ف� المجتمع .النساء ت
ي
ي
ي
المجتمع ،ف ي� جميع الحاالت ،لضمان حصولهن عىل الدعم الذي يحتجن
الفراج عنهن.
إليه ،لمنع انتكاسهن بعد إ
ن
D Dالنساء ت
القانو� ينبغي إمدادهن ببيانات االتصال
اللوا� يحتجن إىل العون
ي
ي
بدوائر خدمات المعونة القانونية والمنظمات يغ� الحكومية ذات الصلة
بلغة يفهمنها.
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الفصل الثامن:
والمهات المرضعات أ
الحوامل أ
ت
اللوا�
مهات
وال
ي
ف
يرافقهن أطفالهن ي� السجن
(من القاعدة  48إىل )52

8

8

8

والمهات المرضعات أ
الفصل الثامن :الحوامل أ
والمهات ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ف ي� السجن
ي
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والمهات المرضعات أ
الفصل الثامن :الحوامل أ
والمهات
ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ف ي� السجن
ي

أ
ت
ال� تتعلق
تضم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء الحكام التالية ي
والمهات المرضعات أ
بالحوامل أ
والمهات ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ف ي� السجن.
ي
ف
لتوف� العالج
توف� مرافق إيواء خاصة ي� سجون النساء ي
 )1( .23ينبغي ي
ت
ت
والرعاية الالزمة ف ي� ف�ة ما قبل الوالدة وبعدها .تتخذ ال�تيبات الالزمة،
حيثما أمكن ذلك عملياً ،أ
للطفال الذين سيولدون ف ي� مستشفى خارج
السجن .إذا ولد الطفل ف ي� السجن ،ال يذكر هذا ف ي� شهادة ميالده.
( )2ف� حالة السماح ببقاء أ
الطفال الرضع ف ي� السجن مع أمهاتهم ،تُتخذ
ي
ين
ين
تداب� تكفل ي ز
مؤهل� ،يودع فيها الرضع
بموظف�
تجه� دار الحضانة
ي
عندما ال تتوىل أمهاتهم رعايتهم.

تكمل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء بإرشادات
إن قواعد بانكوك ِّ
ت
ث
ال� ينبغي تقديمها لهذه
أك� تفصيال ً تتعلق بنوع وطبيعة الدعم والخدمات ي
الفئات من النساء وأطفالهن ،مع مراعاة احتياجاتهم من الرعاية الصحية
والغذائية وكذلك احتياجات أ
الطفال العاطفية والنمائية .هذا فضال ً عن أن
أ
معاي� دولية بشأن عملية اتخاذ القرار فيما
قواعد بانكوك تورد ،للمرة الوىل ،ي
للطفال بالبقاء مع أمهاتهم ف� السجن وإخراج أ
يخص السماح أ
الطفال من
ي
كث� من البلدان
السجن ،وهما عمليتان تتسمان بالحساسية والتعقيد وتحاول ي
التعامل معهما فيما تضعه من سياسات لسجونها.

كمل القاعدة  23من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 48
ئ
ئ
أخصا� صحي مؤهل.
الغذا� الخاص بهن ي ف� إطار برنامج يعده ويراقبه
 .1تتلقى السجينات الحوامل أو المرضعات توجيهات بشأن صحتهن والنظام
ي
ي
أ
أ
ن
زم� مناسب وتوفر بيئة صحية وفرص ممارسة التمارين بانتظام للحوامل والرضع والطفال والمهات المرضعات
وتؤمن أغذية كافية ووفق جدول ي
مجانا.
	.2ال يجوز نث� السجينات عن إرضاع أطفالهن ما لم تكن ثمة أسباب صحية خاصة ض
تقت� ذلك.
ي
ي

ت
اللوا� وضعن مواليدهن حديثا ،دون أن يرافقهن أطفالهن ي ف� السجن.
 .3تدرج ي ف� برامج العالج االحتياجات الطبية والتغذوية للسجينات
ي

بم�رات هذه القاعدة

ل�ايد أعداد النساء ،بمن فيهن النساء الحوامل أ
D Dنظراً ت ز
والمهات المرضعات
ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ف ي� السجون ف ي� جميع أنحاء العالم،
والنساء
ي
ومنذ اعتماد القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،فإن هذه
وغ�ها من القواعد المدرجة ف ي� قواعد بانكوك تستعرض مزيداً
القاعدة ي
أ
ت
ال� تكفل إدراج احتياجات الحوامل والمهات
من التوجيهات المهمة ي
أ
المرضعات من الرعاية الصحية والتغذوية وكذلك احتياجات الطفال
النمائية واحتياجاتهم من الرعاية الصحية فيما يوضع من سياسات
السجون وبرامجها ي ز
وم�انياتها.
ت
D Dكما ت
اللوا� قد
تس�عي القاعدة انتباهنا إىل مجموعة معينة من النساء
ي
تُغفل احتياجاتهن ،ويحتجن أيضاً إىل الدعم والرعاية بعد الوالدة.
ت
أنج� قبل دخولهن السجن ت
اللوا� ب ن
قص�ة بينما
وهؤالء هن النساء
بف�ة ي
ي

ت
ال� تشجع
بقى أطفالهن خارج السجن .وهنا بت�ز أهمية القاعدة ( 6ج) ي
النجابية ،بما ف ي� ذلك
النساء عىل تقديم معلومات عن سجل صحتهن إ
أ
ف
خ�ة ،يك تُدرج متطلبات رعايتهن بعد الوالدة ي� سياسات
حاالت حملهن ال ي
السجن وبرامجه.
أ
ت
ال� تلفت القاعدة انتباهنا إليها هو ض�ورة
D Dومن المسائل المهمة الخرى ي
السماح للنساء ت
اللوا� ب ن
يرغ� ف ي� إرضاع أطفالهن طبيعياً أن يقمن بهذا نظراً
ي
ألهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل الشعورية والجسدية ،فضال ً عن
أ ف
تأث�اً
بالغ نفعها للم ي� إشباع حاجتها إىل توثيق صلتها بطفلها ،ما يؤثر ي
إيجابياً عىل فرص إعادة إدماجها االجتماعي .وعىل أي حال ،فإن مبدأ
ض
بمقت� اتفاقية حقوق الطفل ،ينبغي
مراعاة المصلحة الفضىل للطفل،
ن
ط� لعدم إرضاع
تغليبه دائماً ،ما ي
يع� ضمنياً أنه مالم يكن هناك سبب ب ي
أ
الم طفلها طبيعياً ،فينبغي أن يُسمح لها بذلك.

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

88

التطبيق
D Dينبغي أن تضع سلطات السجن ودوائر خدمات الرعاية الصحية بالسجن
سياسات وبرامج لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للنساء الحوامل
والمهات المرضعات أ
أ
والطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم ف ي� السجن وأن
تكفل تخصيص ما يكفي من الموارد المالية ش
والب�ية لتنفيذها.
والمهات المرضعات أ
D Dينبغي عىل النساء الحوامل أ
ت
اللوا� ب ن
أنج�
والمهات
ي
طبيب مؤهل ف ي� الرعاية
حديثاً أن يخضعن لفحص دوري يجريه عليهن
ٌ
ئ
وغذا� لكل امرأة عىل حدة .ينبغي أن
الصحية يتوىل وضع برنامج صحي
ي
وغ�ها من متطلبات الرعاية
تفي سلطات السجن بالمتطلبات الغذائية ي
الصحية .ينبغي أن تُقدم لكل امرأة عىل حدة معلومات فردية عن خطط
ت
ال� وضعت لها وينبغي التشاور معها بشأن مشاكلها
الرعاية الصحية ي
واحتياجاتها.
قدم لكل امرأة من هؤالء النساء معلومات مكتوبة عن القضايا
D Dينبعي أن تُ َّ
ت
والنجاب وما يعقبه من الرعاية الصحية ،بما
ال� تتعلق بالحمل إ
الرئيسية ي
ف ي� ذلك ما يستطعن فعله للمحافظة عىل صحتهن وصحة أطفالهن وكيفية
قدم هذه المعلومات بلغات متعددة،
استعدادهن للإنجاب .ينبغي أن تُ َّ

ن
بما فيها ث
أك� اللغات تحدثاً ي ن
المع� .وينبغي
ب� السجينات ،ف ي� السجن
ي
أ
ش�حها شفوياً للميات منهن.
D Dينبغي عىل سلطات السجون أن تكفل إيواء النساء الحوامل أ
والمهات
المرضعات ف ي� زنزانات /منامات بها ما يكفي من وسائل النظافة والمحافظة
عىل الصحة ،وماء ساخن ،وتهوية ،ومتجددة الهواء ،والتدفئة .ينبغي
إتاحة ممارسة التمارين المعتادة لهؤالء النساء.
أ
ن
مهات عن إرضاع أطفالهن بأي
ث� قواعد السجن وممارساته ال ِ
D Dينبغي أال تُ ي
أ
ف
ط� .وكذلك من المهم ي� هذا
حال من الحوال ،إذا لم يكن هناك سبب ب ي
الشأن تطبيق نظام مرن ف ي� السجن ،حسبما نصت عليه المادة ،)2( 42
يسمح أ
للمهات بإرضاع أطفالهن طبيعياً.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون
B Bموظفو السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية

قاعدة 49
تتخذ القرارات فيما يتعلق بالسماح للأطفال بالبقاء مع أمهاتهم ي ف� السجن بما يراعي ي ف� المقام الأول مصلحة الطفل .وال يعامل الأطفال الذين يرافقون
أمهاتهم ي ف� السجن إطالقاً كسجناء.

قاعدة 50
ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ي ف� السجن أقىص ما يمكن من الفرص لقضاء الوقت مع أطفالهن.
يتاح للسجينات
ي

قاعدة 51
 .1توفر خدمات الرعاية الصحية بشكل متواصل للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم ي ف� السجن ويتوىل أخصائيون رصد نموهم ،بالتعاون مع الدوائر
المعنية بتقديم الخدمات الصحية المجتمعية.
أ
ف
ت
ال� ينشأ فيها الأطفال خارج السجن.
 .2يجب تربية الطفال ي� بيئة أقرب ما تكون للبيئة ي

قاعدة 52
 .1تتخذ القرارات فيما يتعلق بفصل الطفل عن أمه استناداً إىل تقييمات خاصة بكل حالة عىل حدة وتراعى فيها ي ف� المقام الأول مصلحة الطفل ،ي ف� إطار
ي ن
القوان� الوطنية ذات الصلة.
 .2يجب أن تعامل مسألة مغادرة الطفل للسجن عىل نحو يراعي مشاعر الطفل وال يسمح بها إال عندما تحدد ترتيبات تكفل له رعاية بديلة ،وبعد
ي ن
ي ن
القنصلي�.
المسؤول�
التشاور ،ي ف� حالة السجينات من الرعايا الأجانب ،مع
 .3بعد فصل الأطفال عن أمهاتهم وإلحاقهم بأرسهم أو بأقارب لهم أو ي ن
تأم� رعاية أخرى بديلة لهم ،يتاح للسجينات أقىص ما يمكن من الفرص
والتسهيالت للقاء أطفالهن ،عندما يكون ذلك تحقيقاً لمصلحة الطفل وال يمس السالمة العامة.

والمهات المرضعات أ
الفصل الثامن :الحوامل أ
والمهات ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ف ي� السجن
ي

بم�رات هذه القاعدة

ح� القاعدة  52موضوع أطفال أ
ت
المهات
D Dتتناول القواعد من القاعدة  49ي
الم ي ن
عال� ،وهو موضوع يتسم بالحساسية والصعوبة.
المسجونات ُ
أ
ت
ال� تتعلق بالسماح للطفال بالبقاء مع
وهذه القواعد تتناول االعتبارات ي
أ
ف
أمهاتهم ف ي� السجن ،وكيفية معاملة هؤالء الطفال ي� السجن ،وكيفية
ت
ال� تتعلق بإخراجهم منه عندما يبلغون عمراً معيناً،
اتخاذ القرارات ي
أ
ض
و�ورة استمرار التواصل ي ن
ب� الم والطفل بعد خروجه من السجن .فهذه
القواعد ،فضال ً عن يغ�ها من القواعد المدرجة ف ي� قواعد بانكوك ،بمثابة
ال� يؤخذ فيها وضع أ
أ
ت
ين
المعال� الذين يعيشون برفقة
الطفال
المرة الوىل ي
أمهاتهم بالسجون ف� االعتبار ،وفقاً لمعاي� أ
المم المتحدة المتفق عليها
ي
ي
عالمياً.
 DDأ
فالطفال ف ي� الغالبية العظمى من سجون العالم يمكنهم أن يمكثوا برفقة
267
أمهاتهم ت
ح� يبلغوا سناً معينة ،تت�اوح ي ن
ب� ستة أشهر وست سنوات
أ
أ
ف
ف
ن
كب�اً من الطفال ي� كافة أرجاء العالم
يع� أن عدداً ي
وهذا ي� واقع المر ي
يقضون بعض سنوات عمرهم التكوينية ف ي� السجن ،ما قد تي�تب عليه آثار
نفسية مدى الحياة.
D Dليست هناك إحصاءات يوثق بها ف� الوقت الحال عن عدد أ
الطفال الذين
ي
ي
ف
يرافقون أمهاتهم ف ي� السجن ،وهذا ي� حد ذاته يظهر بوضوح شديد عدم
أول لوضع هذه الفئة المستضعفة غاية االستضعاف
االهتمام الذي ِ ي
واحتياجاتها.
تش� إليهم هذه القواعد بأنهم ليسوا سجناء .ومن المفارقة،
D Dوينفرد من ي
ف
ت
ال� ربما يسهم هذا السبب ي� جانب منها ،أن سياسات السجن ،وبرامجه،
ي
وتدريب موظفيه ي ز
تول احتياجات هؤالء
والم�انيات المخصصة له ،قلما ي
أ
الطفال ما يليق بها من اهتمام.
 DDت
وتس�عي القاعدة  52انتباهنا إىل واقع يقول إن أغلب نظم السجون تطبق
أ
ين ت
ال� تتعلق بأقىص عمر يسمح فيه للطفال بالبقاء مع أمهاتهم
القوان� ي
ف ي� السجن تطبيقاً صارماً ،دون إيالء االعتبار الواجب لظروف كل طفل
آ
ت
ال� تت�تب عىل
عىل حدة واحتياجاته .أما الثار النفسية والنمائية الهائلة ي
أ
يس� من االهتمام،
فصل الطفال عن أمهاتهم تلقائياً فلم تحظ إال بنذر ي
دون تقييم صحيح لمجموعة متنوعة من العوامل ذات الصلة ،عندما يبلغ
الطفل سناً معينة.
ف
الشارة إىل أن لجنة حقوق الطفل ،يوم المناقشة
و� هذا السياق ،تجدر إ
ي
سبتم�  )2011أدرجت التوصيات التالية
العامة - ،التقرير والتوصيات (30
ب
أيضا:
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توص اللجنة بأن تُتخذ القررات لكل حالة
التوصية )...(« :33
ي
ح�م أك�ث
عىل حدة بشأن ما إذا كانت مصلحة الطفل الفضىل تُ ت
ببقاء الطفل مع والده المسجون أو خارج مرفق االحتجاز».
أ
تول االعتبار
التوصية :37
«توص اللجنة الدول الطراف بأن ي
ي
ت
ال� تحقق عىل نحو أفضل مصلحة الطفل
الواجب للظروف ي
ف
الفضىل ببقائه مع والده ي� حبسه .وهكذا ،فإنه ينبغي أن
بع� االعتبار الواجب ظروف بيئة الحبس عموماً ض
تؤخذ ي ن
و�ورة
أ
آ
التواصل ي ن
ب� الباء والطفال أثناء مرحلة الطفولة .وعالوة عىل
ذلك ،فمن المستحسن أن تُتخذ أي قرارات من هذا القبيل مع
مراعاة خيار إجراء المراجعة القضائية وإيالء االعتبار الكامل
لمصلحة الطفل الفضىل»...
النسان حول حقوق الطفل الذي تم اعتماده ف ي�
D Dنص قرار مجلس حقوق إ
268
يل:
مارس  2012عىل دعوة الدول لما ي
ئيس لمصالح الطفل الفضىل فيما
أن تكفل إيالء االعتبار الر ي
أ
يتعلق بمسألة البت ف ي� بقاء الطفال مع أمهاتهم السجينات
ومدة بقائهم ،ويشدد عىل مسؤولية الدول عن تقديم الرعاية
المالئمة للنساء السجينات وأطفالهن.
الباء أ
البحاث إىل أن أطفال آ
D Dوقد أشارت أ
ين
المسجون� أشد عرضة
والمهات
لخطر سجنهم هم أنفسهم ف� المستقبل ،حسبما ي ن
تب� فيما تقدم .وهناك
ي
إحصاءات تش� إىل أن أ
ف
الطفال الذين ينشأون ي� ظل رعاية خاصة أشد
ي
أ
أ
ف
ف
269
كب� لن ينتهي بهم المر ي� السجون .وأخذاً ي� االعتبار
عرضة إىل حد ي
ت
ال� اتخذت خالل هذه السنوات
هذه المخاطر ،يتضح أن القرارات ي
أ
تأث�اً شديداً عىل مستقبلهم،
التكوينية من عمر الطفال يمكنها أن تؤثر ي
ف
ن
المع�.
الجرام ف ي� البلد
بما ي� ذلك ،احتماالً ،معدل إ
ي
الطراف بضمان تمتع جميع أ
D Dإن اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدول أ
الطفال
بالحقوق الواردة ف ي� تلك االتفاقية ،بدءا من تسجيلهم عند والدتهم
وتوف� الرعاية الصحية وتربيتهم وتعليمهم،
وحمايتهم من سوء المعاملة ي
يل:
ي
وغ�ها .وتنص المادة  3تحديداً عىل ما ي
ال� تتعلق أ
ف
ت
بالطفال ،سواء قامت بها مؤسسات
 .1ي� جميع إ
الجراءات ي
الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة ،أو المحاكم أو السلطات
الت�يعية ،يوىل االعتبار أ
الدارية أو الهيئات ش
الول لمصالح الطفل
إ
الفضىل.

 267روبرتسون ،أُو؛ أطفال سجنوا صدفة ،مكتب كويكر لدى أ
المم المتحدة ،أبريل  ،2008ص .44-43
النسان ،الدورة التاسعة ش
ع�ة ،قرار بشأن حقوق الطفل 23 ،مارس  37/A/HRC/RES/19 ،2012فقرة ( 69ب).
 268مجلس حقوق إ
ف
ف
 269ف� ت
ن
وتش� التقديرات إىل أن الطفل الذي ينشأ ي� ظل رعاية
انجل�ا وويلز عىل سبيل المثال ،بلغت نسبة
المجرم� الذين هم دون  25سنة من العمر ونشأوا ي� ظل رعاية خاصة  55بالمائة ،ي
ي
ي
أ
ف
ن
ديسم� ،2011
يص� إىل السجن« .التفريق يب� السجينات وأطفالهن طريق الهالك»2 ،
ب
خاصة ي� أي وقت من حياته يصبح أشد عرضة من يغ�ه بـ  13مرة لن ي
www.islingtontribune.com/news/2011/dec/%E2%80%98breaking-women-prisoners-and-children-damaging%E2%80%99

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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 .2تتعهد الدول أ
ين
الالزمت�
الطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية
لرفاهه ،مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو يغ�هم من
أ
ين
المسؤول� قانونا عنه ،وتتخذ ،تحقيقاً لهذا الغرض ،جميع
الفراد
التداب� ش
والدارية المالئمة.
الت�يعية إ
ي
أ
والدارات والمرافق المسؤولة
 .3تكفل الدول الطراف أن تتقيد المؤسسات إ
عن رعاية أو حماية أ
ي ت
ال� وضعتها السلطات
الطفال
بالمعاي� ي
المختصة ،وال سيما ف� مجال السالمة والصحة ف
و� عدد موظفيها
ي
ي
ش
ال�اف.
وصالحيتهم للعمل ،وكذلك من ناحية كفاءة إ
أخذاً ف� االعتبار اعتماد أ
المهات السجينات عىل ما توفره الدولة من رعاية
ي
ف
وتربية أطفالهن ي� السجون ،فمن الواضح جداً أن الدول تتحمل مسؤولية
خاصة من حيث ضمانها تمتع أ
ين
المسجون� برفقة أمهاتهم بجميع
الطفال
الحقوق المنصوص عليها ف ي� اتفاقية حقوق الطفل ،وأال يخضعوا ألي
قيود إال ما ال يمكن تجنبها ،من قبيل حرمانهم ،إىل حد ما ،حرية التنقل
واالختيار ف ي� حياتهم اليومية.
وإن المادة ) 20(1لوثيقة الصلة بهذه المسألة:
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي
الفصل ،بالبقاء ف ي� تلك البيئة،
ال يسمح له ،حفاظا عىل مصالحه
ي
ن
خاصت� توفرهما الدولة.
الحق ف ي� حماية ومساعدة
ي

ت
ال� أدرجت ف ي� تقرير لجنة حقوق الطفل وتوصياتها
D Dوفيما ي
يل التوصيات ي
270
سبتم�  ،)2011لجنة حقوق الطفل ،يوم المناقشة العامة:
(30
ب
أ
توف� ما يكفي من الخدمات
توص اللجنة الدول الطراف بأن تكفل ي
 .34ي
ف
االجتماعية بنوعية الئقة ،بما ي� ذلك المرافق الصحية والتعليمية،
أ
ين
المسجون�.
للطفال الذين يعيشون مع آبائهم
ال� اعتمدتها أ
أ
ت
المم
D Dإن المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للطفال ،ي
ديسم�  ،2009توفر توجيهات تفصيلية لواضعي
المتحدة ف ي� 18
ب
والممارس� حول تدب� الرعاية البديلة أ
ين
والم� ي ن
السياسات ش
للطفال يغ�
ع�
ي
ف
ف
القادرين عىل البقاء مع أمهاتهم ي� السجن ،أو من يُنظر ي� أمر إبعادهم
من السجن ،بناء عىل مبدأ تعزيز وحماية المصالح الفضىل للطفل .تتطلب
المبادئ التوجيهية ،من ي ن
ب� جملة أمور أخرى:
ت
ال� تراعي
ينبغي أن تتخذ القرارات المتعلقة بالرعاية البديلة ي
ئ
قضا� أو إداري أو
مصالح الطفل الفضىل عن طريق إجراء
ي

ت
ومع�ف به ،تدعمه ضمانات قانونية،
أي إجراء آخر مناسب
القانو� للطفل �ف
ن
بما ف ي� ذلك ،وعند االقتضاء ،ضمان التمثيل
ي
ي
أية إجراءات قانونية .وينبغي أن يستند ذلك إىل عمليات تقييم
وتخطيط ومراجعة دقيقة من خالل هياكل وآليات راسخة تهتم
ين
مختص� لديهم التأهيل المناسب
بكل حالة عىل حدة ،بواسطة
ف ي� فريق متعدد التخصصات ،حيثما أمكن ذلك .وينبغي أن
يتضمن ذلك التشاور الكامل مع الطفل ف ي� جميع المراحل ،وفقاً
271
ال� ي ن
لقدراته المتنامية ،ومع والديه أو أولياء أمره ش
عي�...
وينبغي إجراء التقييم برسعة ودقة وعناية .وينبغي أن يأخذ
ش
المبا�ين ،وكذلك
التقييم ف ي� االعتبار سالمة الطفل ورفاهه
ال� يحصل عليها ونموه عىل المدى أ
ت
الطول ،وأن يشمل
الرعاية ي
السمات الشخصية للطفل ونموه وخلفيته العرقية والثقافية
أ
الط�
واللغوية والدينية ووسطه الرسي واالجتماعي وتاريخه ب ي
272
وأية احتياجات خاصة.

التطبيق
أحكام ش
ت�يعية تسمح للأطفال بالبقاء مع أمهاتهم ي ف� السجن

D Dعند اتخاذ أي قرارات بشأن السماح أ
للطفال بأن يبقوا مع أمهاتهم ف ي�
السجن ،ينبغي أن تكون مصلحة الطفل الفضىل هي االعتبار أ
الول ،وفقاً
ن
يع� ضمناً أن ش
الت�يعات
للمادة  3من اتفاقية حقوق الطفل .وهذا المبدأ ي
ينبغي أن تسمح بالمرونة ف ي� اتخاذ القرارات ،وينبغي أن تتخذ السلطات
المختصة (كالسلطات القضائية ودوائر خدمات رعاية أ
الطفال وسلطات
السجن) قراراتها لكل حالة عىل حدة ،بحسب ظروف الطفل أ
والرسة،
ومدى توفر خيارات الرعاية البديلة ف ي� المجتمع.
 DDش
الت�يعات ذات الصلة قد تحتاج إىل إعادة النظر فيها ومراجعتها .فقد
ينص ش
الت�يع مثال ً عىل سن معينة ينبغي عندها إيالء االعتبار لظروف
الطفل وأمه بهدف تقييم ما إذا كان إخراج الطفل من السجن من شأنه أن
يكون ف ي� مصلحته الفضىل .ومع هذا ،ينبغي أن تكفل ش
الت�يعات أقىص
ف
ت
ال� ينبغي دائماً أن تستند إىل
قدر من المرونة ي� اتخاذ هذه القرارات ي
تقييمات فردية بت�رها.
ين
ين
المتخصص� /
الموظف�
D Dأو لعل التقييمات تُجرى بناء عىل نصيحة من
ت
الفريق المسؤول عن رعاية ورفاهية الطفل أو عىل ف�ات منتظمة (سنوياً
ن
تفس�ه ف ي� ش
المع�.
المحل للبلد
الت�يع
مثال) ،ما ينبغي ي
ي
ي

 270لجنة حقوق الطفل ،يوم المناقشة العامة – التقرير والتوصيات ليوم المناقشة العامة حول «أطفال أ
سبتم� .2011
المهات المسجونات»30 ،
ب
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf
للمم المتحدة ،المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة أ
 271قرار الجمعية العامة أ
ديسم�  ،142/A/RES/64 ،2009فقرة .57
للطفال18 ،
ب
 272المرجع نفسه ،فقرة .58

والمهات المرضعات أ
الفصل الثامن :الحوامل أ
والمهات ت
اللوا� يرافقهن أطفالهن ف ي� السجن
ي

عالج الأطفال المر ي ن
افق� لأمهاتهم ي ف� السجون
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إخراج الطفل من السجن

ين
الموظف� وسياسات السجن وبرامجه ينبغي أن تكفل عدم معاملة
D Dتدريب
أ
أ
ف
ن
افق� لمهاتهم ي� السجون كالسجناء أبداً.
الطفال المر ي

ن
ن
معينة
الوط� ف ي� البلد
 D Dف ي� حالة ما إذا كان القانون
المع� ينص عىل سن ِّ
ي
ي
كمعيار إرشادي للنظر ف� إخراج الطفل من السجن ،ت
وم� بلغ الطفل تلك
ي
السن ،ينبغي إجراء تقييم دقيق يحدد ما إذا كان إخراجه من السجن يصب
ف ي� مصلحته الفضىل.

D Dحضانات السجون 273ينبغي أن تؤثث وتزين من أجل أ
الطفال بطريقة
َُ
ُ َّ
تعزز الصحة العقلية وتقلل من آ
الثار السلبية لرصامة أجواء المؤسسات،
وتوف� مساحات
عن طريق استخدام منسوجات وصور وألوان زاهية مثال ً ي
للهو واللعب .وكذلك فإن هذه الجهود ينبغي أن تشمل أقىص قدر
ممكن من التعاون مع المنظمات غ� الحكومية المعنية أ
بالطفال والنساء
ي
وقضايا السجناء.

D Dفإذا لم تنص ش
الت�يعات أو يغ�ها من القواعد ذات الصلة عىل ذلك
المبدأ التوجيهي ،فال بأس ف ي� إجراء هذه التقييمات بنا ًء عىل نصيحة فريق
اختصاص أ
الطفال المسؤول عن رعاية الطفل ورفاهيته ف ي� السجن أو عىل
ي
تف�ات منتظمة يحددها القانون (سنوياً مثال).

أك� عدد ممكن من أوجه االختالف ي ن
ب� الحياة ف ي�
D Dينبغي بذل الجهود إلزالة ب
أ
السجن وخارج السجن لهؤالء الطفال.

للمهات بقضاء أطول وقت ممكن مع أطفالهن .أ
D Dينبغي السماح أ
والفضل
أن يسمح أ
للمهات بقضاء الليل مع أطفالهن ف ي� المنطقة السكنية ذاتها
ُ
وقضاء ث
أك� عدد ممكن من الساعات مع أطفالهن نهاراً .وكذلك ينبغي
تشجيعهن وتمكينهن من المشاركة ف ي� أنشطة السجن ،وأن يتوىل رعاية
الطفال ف� تلك أ
أ
274
الثناء ممرضات وموظفون مؤهلون.
ي

الرعاية الصحية للأطفال المر ي ن
افق� لأمهاتهم ي ف� السجون

 DDأ
الطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم ف ي� السجن ينبغي أن يفحصهم
متخصص ف ي� رعاية صحة الطفل وقت دخولهم (انظر قاعدة  .)9ينبغي
ئ
وغذا� لكل طفل ف ي� هذا الوقت.
وضع برنامج صحي
ي
ين
ين
مؤهل� ف ي�
متخصص�
D Dوينبغي بعدها مراقبة صحتهم ونموهم من قبل
رعاية صحة أ
الطفال ،بالتعاون الوثيق مع دوائر خدمات الرعاية الصحية
ف� المجتمع .ينبغي أن تشتمل الخدمات المقدمة عىل تطعيمات أ
الطفال
ي
وغ�ها من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية والعالجية المقدمة
المعتادة ي
أ
للطفال ف ي� المجتمع.
D Dينبغي مراقبة االحتياجات النفسية  /العاطفية لهؤالء أ
الطفال عن كثب
لتقييم أي آثار ضارة تنجم عن العيش ف ي� مؤسسة مغلقة ،وأن تُتخذ أي
السل�
النفس لحياة المؤسسات ،بنا ًء عىل
تداب� مناسبة للحد من ي
ي
ي
التأث� ب ي
االحتياجات الفردية.

273
274
275
276
277
278

D Dينبغي عىل الجهات المنوطة برفاهية الطفل أن تتوىل المسؤولية أ
الوىل
عن تقييم مزايا وعيوب إخراج الطفل من السجن .وينبغي إجراء التقييم
ئ
أخصا� الرعاية الصحية الذي كان مسؤوال ً عن رعاية الطفل
بالتنسيق مع
ي
أ
ف
ف
ئ
والنفس ي� السجن ،الذي شارك
خصا� االجتماعي
الصحية ي� السجن ،وال ي
ي
ف ي� رعاية الطفل النمائية.
ت
ال� ينبغي وضعها ف ي� االعتبار :الظروف داخل السجن؛
D Dمن المسائل ي
أ
ت
ال�
ومستوى جودة الرعاية المقدمة للطفال ومستوى جودة الرعاية ي
يتوقعونها خارج السجن؛ وما تبقى من مدة الحكم الصادر عىل أ
الم.
ينبغي استشارة الطفل ،إذا كان بوسعه أن يكون رأيا ،وأمه وأفراد أ
الرسة /
ِّ
أ
275
القارب أثناء عملية صنع القرار.
D Dينبغي أال يُتخذ قرار بإخراج الطفل من السجن إال إذا كانت هناك ترتيبات
276
بديلة مرضية لرعايته.
أ
ت
ال� تتعلق تب�تيبات الرعاية البديلة
D Dينبغي إمداد الم والطفل بالمعلومات ي
277
وبكيفية استمرار التواصل بينهما بعد انفصالهما.
الفعل.
التحل باللطف والكياسة ف ي� تطبيق إجراء الفصل
D Dوينبغي
ي
ي

الرسة آ
D Dبمجرد خروج الطفل من السجن وإيداعه لدى أفراد أ
الخرين أو
القارب أو أي مؤسسة أ
أ
للطفال ،ينبغي أن تتعاون سلطات السجن مع
المسؤول� عن متابعة تربية الطفل ليتمكن الطفل من زيارة أمه ث
ين
أك� عدد
ممكن من المرات وأن يسمح أ
للم بإجازة لزيارته مرة تلو المرة ،ما لم تكن
ُ
278
هناك اعتبارات أمنية استثنائية.

تُنشأ وفقاً للقاعدة  )2( 23من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
تمشياً مع القاعدة  )2( 23من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
ض
بمقت� المادة  12من اتفاقية حقوق الطفل ،ت
سبتم� ،)2011
ال� كررتها لجنة حقوق الطفل ،يوم المناقشة العامة  -تقرير وتوصيات (30
ينبغي أن يشارك الطفل ف ي� عملية اتخاذ القرار،
ب
ي
التوصية .41
أ
أ
انظر قرار الجمعية العامة للمم المتحدة ،المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للطفال ،لمزيد من التوجيه.
المرجع نفسه ،فقرة .64
أ
سبتم�  ،)2011يوم المناقشة العامة ،التوصية 39؛ قرار الجمعية العامة رقم  A/RES/64/142المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للطفال،
انظر تقرير لجنة حقوق الطفل وتوصياتها (30
ب
فقرة .82
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انظر مكتب كويكر لدى أ
ين
ين
الطار
المجرم�
المم المتحدة ،أطفال
(المزعوم�) :إ
ين
وهيل� إف .يك� ن ي� ،لالطالع عىل
لهول ماسون وايت
المنقَّح التخاذ القرارات ،ي
ف
تفاصيل مناقشة هذا الموضوع وتغطية جميع نقاط اتخاذ القرار ي� عملية
العدالة الجنائية.
http://www.quno.org/resource/2012/3/children-alleged-offenders(ال ي ز
نحل�ية)
 revised-draft-framework-decision-makingإ

أ
ال� ترسي عىل أ
ت
الطفال الذين يعيشون
فيما ي
يل بعض القواعد الخرى ي
مبا�اً عىل أطفال النساء �ف
ف
ت
تأث�اً ش
ال� تؤثر ي
ي
مع أمهاتهم ي� السجن أو ي
نظام العدالة الجنائية والسجون:
القاعدة  2بشأن دخول السجن.
القاعدة  3بشأن التسجيل
القاعدة  5بشأن النظافة الشخصية

الجهات الفاعلة الرئيسية

القاعدة  9بشأن الفحص الصحي عند الدخول

B Bواضعو السياسات
 BBش
عون/ال�لمانيون
الم�
ب
ِّ
B Bإدارة السجن

القاعدة  21بشأن التفتيش

B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
 BBأ
ئ
والنفس بالسجن
خصا� االجتماعي
ال
ي
ي
B Bوكاالت رفاهية الطفل
B Bدوائر الخدمات المجتمعية المسؤولة عن رعاية الطفل
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية
B Bأرسة الطفل أ
والم  /أقاربهما

القاعدة  14بشأن الوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
وتوف� العالج
الب�ية ي
ين
للمصاب� به
والرعاية والدعم
القاعدة  23بشأن الجزاءات التأديبية
القاعدة  26و  28بشأن الزيارات

ين
الموظف�
القاعدة ) 33(3بشأن تدريب
القاعدة ) 42(2و ( )3بشأن نظام السجن
القاعدة ) 53(3بشأن السجينات أ
الجنبيات

القواعد  57و  60و  61و  63و  64بشأن إصدار أ
والتداب� يغ�
الحكام
ي
االحتجازية
القاعدة  68و  70بشأن التفتيش والتقييم.

الفصل التاسع:
فئات خاصة
(من القاعدة  36إىل ،39
ومن القاعدة  53إىل )56

9

9

9
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الفصل التاسع :فئات خاصة

الفصل التاسع :فئات خاصة

والضافية للنساء الموقوفات أو
يتناول هذا الفصل االحتياجات الخاصة إ
أ
المحتجزات رهن المحاكمة والسجينات القارصات (الفتيات) والنساء الجنبيات
القليات ونساء الشعوب أ
ونساء أ
الصلية.
ت
ال� تتصدى للنساء الموقوفات أو المحتجزات رهن المحاكمة فإنها
أما القواعد ي
تركز عىل شدة ضعف المحتجزات رهن المحاكمة وتورد توجيهات مفصلة بشأن
احتياجات حمايتهن .فالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ال تتصدى
لالحتجاز قيد المحاكمة ،مع أنه منذ اعتمادها ازدادت البيانات الموثقة من
أ
ت
ال� تتعلق باشتداد خطر تعرض جميع
قبل هيئات المم المتحدة ي
وغ�ها ،ي
ت ت
ال� تسبق إدانتهم وصدور
السجناء لسوء المعاملة والتعذيب خالل الف�ة ي
أ
الحكام بحقهم ،بما ف ي� ذلك ما يتعلق منها بما تواجهه النساء المحتجزات من
عنف قائم عىل اختالف نوع الجنس 279.وهكذا ،فإن قواعد بانكوك تسد ثغرة
مهمة من خالل ثمة نصوص خاصة من نصوصها تهدف إىل منع العنف القائم
ف
لتوف� الدعم الالزم
عىل اختالف نوع الجنس ي� االحتجاز رهن المحاكمة ،ي
للضحايا وتقديم الجناة إىل العدالة.
وال تشتمل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عىل أي أحكام أو
ال� ض
ت
تق� بفصل
ي
نصوص خاصة تتصدى للقرص ،فيما عدا القاعدة ( 8د) ي
ين
ين
البالغ� .وهناك صكوك مستقلة تتصدى لمعاملة
المساج� الشباب عن
أ
أ
ف
ف
الطفال ممن هم ي� نزاع مع القانون ،بما ي� ذلك قواعد المم المتحدة
بك�) ،وقواعد أ
النموذجية الدنيا لدارة شؤون قضاء أ
الحداث (قواعد ي ن
المم
إ

أ
وغ�ها .ومع أن هذه
المتحدة بشأن حماية الحداث المجردين من حريتهم ،ي
الصكوك ال تتناول احتياجات الفتيات بالتفصيل ،فإن قواعد ي ن
بك� تورد بعض
ت
يز
التمي� ضد الفتيات ومراعاة احتياجاتهن الخاصة
ال� تكفل عدم
التوجيهات ي
ف� معاملتهن( .قواعد ي ن
بك� ،قاعدة  .)26.4وتضيف قواعد بانكوك أحكاماً أخرى
ي
ث
أك� تفصيال.
إن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء تغطي حقوق السجناء أ
الجانب
ت
ال� تركز عىل االحتياجات
تغطية محدودةِّ ،
وتكملها أحكام قواعد بانكوك ي
الخاصة بالنساء أ
الجنبيات وأطفالهن .وينبغي أن تقرأ هذه القواعد جنباً إىل
أ
ف
ت
ال� تنص عىل حماية ضحايا
جنب المادة  ،66المدرجة ي� الفصل الول ،ي
بالب� ،ت ض
تق� بعدم سجن ضحايا االتجار ش
االتجار ش
بالب�.
وال� ي
ي
تش� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء إشارة رصيحة إىل حقوق
وال ي
أ
أ
ت
القليات والشعوب الصلية ،باستثناء الصلة المحتملة ال� تجمع ي ن
ب� القواعد
ي
المتعلقة بحرية الدين (القاعدة  41و  )42ومتطلبات ت
ال�جمة (القاعدة )3( 30
و  ))2( 51ي ن
كمل
وب� أفراد من هذه الجماعات .وهكذا ،فإن قواعد بانكوك تُ ِّ
ت
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء من حيث اع�افها باالحتياجات
يز
المم�ة لهذه الفئات من السجناء ،وكذلك لفهمها االحتياجات والتحديات
أ
ت
ت
الخرى ال� تواجهها بعض النساء اللوا� ي ن
ينتم� لهذه المجموعات .وإن
ي
ي
ال� تحظى أ
ف
ت
القليات
التوجيهات الواردة بها ذات قيمة ي
كب�ة ي� بعض البلدان ي
والشعوب أ
الصلية ف ي� سجونها بتمثيل زائد.

 9.1السجينات الموقوفات أو المحتجزات رهن المحاكمة
كمل القواعد من القاعدة  84إىل القاعدة  93من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 56
عىل السلطات المعنية أن تسلم بأن النساء يتعرضن بشكل خاص لسوء المعاملة خالل ت
تداب� مالئمة ي ف� إطار
ف�ة احتجازهن رهن المحاكمة وتتخذ ي
سياساتها وممارساتها العملية لضمان سالمة هؤالء النساء خالل هذه ت
الف�ة( .انظر أيضاً القاعدة  ٥٨أدناه فيما يتعلق ببدائل االحتجاز رهن المحاكمة).

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،من القاعدة  84إىل
أ
ت
ال� ترسي عىل عالج وحقوق
القاعدة  ،93تغطي الحكام الخاصة ي
ين
الموقوف� أو المحتجزين رهن المحاكمة ،بما يتفق مع وضعهم
السجناء
ت
ن
وبالتال اف�اض براءتهم .وهذه القواعد تغطي
مدان�،
كأشخاص يغ�
ي
ي

ت
ال� ينبغي أن تتمتع بها هذه الفئة من السجناء،
االمتيازات الخاصة ي
وكذلك حقهم ف� إبالغ أرسهم فور احتجازهم ،ي ز
ل�وروهم ،وحقهم ف ي�
ي
التقدم بطلب للحصول عىل معونة قانونية مجانية وتلقي زيارات من
ين
تش� القواعد إشارة محددة إىل
مستشاريهم
وغ� ذلك .وال ي
القانوني� ،ي
تداب� لحمايتهم
وضع المحتجزين رهن المحاكمة المستضعف وال إىل أي ي
من سوء المعاملة واالعتداء.

ن
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك،
النسان ،الدورة السابعة ،تقرير المقرر الخاص
 279انظر مثال ً مجلس حقوق إ
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
 15 ،A/HRC/7/3يناير .2008
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D Dإن جميع السجناء مستضعفون بالغو االستضعاف خالل تف�ة احتجازهم
رهن المحاكمة ،ألن إدانتهم لم تثبت بعد .وخالل هذه ت
الف�ة ،قد
تج�هم عىل ت
االع�اف بجرائم ربما لم يرتكبوها أو
يتعرضون لضغوط ب
ت
ارتكبوها ،وخالل هذه الف�ة يشتد خطر تعرضهم لسوء المعاملة أو
التعذيب .ولذلك ،من ال�ض وري أن تتخذ الوزارات المعنية وسلطات
تداب� تكفل حماية هؤالء السجناء ،وتضمن تفعيل
السجن ما يلزم من ي
التداب� عىل أرض الواقع.
هذه
ي
D Dتراعي القاعدة  56خطر احتمال تعرض النساء خصوصاً إىل االعتداء،
السيما االعتداء الجنس ،خالل هذه ت
الف�ة ،بسبب نوعهن االجتماعي،
ي
وغ� ذلك من أوجه استضعافهن 280،من قبيل قلة حظهن من التعليم
ي
ن
ت
والكراه .فإنها
والوعي
القانو� ،ما قد يزيد من احتمال تعرضهن لل�هيب إ
ي
تداب� تحمي بها المرأة من أي اعتداء
تشدد عىل مسؤولية الدول عن وضع ي
ت
جنس أو عنف تتعرض له خالل هذه الف�ة.
أو تحرش
ي
D Dوتجدر الشارة ف� هذا السياق إىل أن لجنة أ
المم المتحدة لمناهضة
إ
ي
ف
التعذيب أعربت ي� تقرير قُطري صدر عام  2011عن قلقها «إزاء
ما أبلغ عنه نزالء وموظفون عموميون من أعمال عنف أو تهديد به ف ي�
أماكن االحتجاز (المواد  2و  11و  ،»)16وأوصت الدولة الطرف باتخاذ
تداب� فورية وفعالة لمكافحة العنف ف� السجون عىل نحو ث
أك� فعالية
ي
ي
أ
والتداب� يغ� االحتجازية
وفقاً لقواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
للمجرمات (قواعد بانكوك) .وينبغي عىل الدولة الطرف أيضاً أن تن�شئ
ين
الموظف�
الجنس وتكفل تدريب
وتعزز آلية فعالة لتلقي شكاوى العنف
ي
ين
ين
الجنس حظراً مطلقاً ،بوصفه
القوان� عىل حظر العنف
المكلف� بإنفاذ
ي
281
صورة من صور العنف ،وكذلك عىل كيفية تلقي هذه الشكاوى».
ت
ال� تحث الدول عىل إعطاء
D Dوتلفت القاعدة االنتباه أيضاً إىل القاعدة  58ي
أ
ف
للتداب� التحويلية وبدائل االحتجاز رهن المحاكمة ي� حالة
الفضلية
ي
المجرمات ،حيثما كان ذلك ممكناً ومناسبا.

التطبيق
D Dينبغي إجراء الفحوصات الطبية فور دخول مرافق االحتجاز رهن المحاكمة،
ض
بمقت� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قاعدة  ،24ومجموعة
المبادئ ،مبدأ  ،24وقواعد بانكوك ،قاعدة ( 6هـ) .وينبغي عدم الخلط

280
281
282
283
284
285
286
287

ت
بينها ي ن
ال� تجرى ف ي� بعض البلدان وتشكل صورة من
وب� اختبارات العذرية ي
صور العنف االحتجازي ضد المرأة 282،وينبغي حظرها  -انظر القاعدة .8
D Dينبغي أن يُجري هذه الفحوصات طبيب شب�ي من خارج دائرة السجن
ف
و� الواقع ،ووفقاً للقاعدة  91من القواعد الدنيا
تُحاسبه وزارة الصحة .ي
ين
للسج� الذي لم يُحاكم
النموذجية لمعاملة السجناء ،ينبغي أن يسمح
دواع وجيهة لهذا
بعد بأن يزوره ويعالجه طبيبه الخاص إذا كانت هناك ٍ
ين
السج� قادر عىل دفع أي نفقات ترتبت عىل هذا .ويرسي
الطلب وإذا كان
أ
أ
ول الذي يُجرى عند الدخول ،السيما
الط� ال ي
المر ذاته عىل الفحص ب ي
إذا ادعت امرأة االعتداء عليها ف ي(� حجز ش
ال�طة مثالً) قبل االحتجاز رهن
المحاكمة.
D Dإذا طلبت امرأة أن تفحصها طبيبة ،ينبغي أن يُ بل� طلبها ،ما لم يكن
ف
و� أي حالة من هذا
الوصول إىل طبيبة فور دخول السجن أمراً مستحيالً .ي
283
ض� ف ي� االستعانة برفيقة ،بنا ًء عىل طلب المرأة المحتجزة.
القبيل ،ال ي
D Dوبالمثل ،ينبغي إجراء الفحوصات الطبية عند اتهام السجناء ونقلهم إىل
السجون أو إذا اتُّهموا ونقلوا إليها ،للتحقق من دالئل سوء المعاملة ف ي� تف�ة
االحتجاز رهن المحاكمة (انظر قاعدة  6هـ) ،التخاذ ما يلزم من إجراءات،
إن كان أ
المر كذلك.
D Dينبغي أن تحصل السجينة عىل ذمة المحاكمة عىل المشورة القانونية فوراً
ين
وأربع� ساعة من وقت توقيفها أو احتجازها بأي حال
قبل مرور ثمان
من أ
الحوال 284.ينبغي أن تُحاط علماً بهذا الحق فور توقيفها وتُوفر لها
ن
القانو� 285.وإذا كانت هناك
تسهيالت معقولة للتواصل مع المستشار
ي
ن
القانو� ،ينبغي أن تساعدها سلطات
امرأة محتجزة ال تصل إىل المستشار
ي
ن
قانو� ،إذا
السجون ف ي� التواصل معه ،وينبغي أن يُخصص لها مستشار
ي
محام 286.وكما أ�ش نا فيما تقدم،
كانت ال تستطيع أن تتحمل نفقات توكيل ٍ
فإن مبادئ وتوجيهات أ
المم المتحدة بشأن سبل الحصول عىل المعونة
ف
ت
ديسم�  2012تهدف
ال� اع ُتمدت ف ي�
ب
القانونية ي� نظم العدالة الجنائية ،ي
أ
ت
ال� ينبغي أن يقوم
إىل إمداد الدول بتوجيهات تتعلق بالمبادئ الساسية ي
ت
ال� تكفل تفعيل
عليها نظام المعونة القانونية وتوضيح العنارص الالزمة ي
ن
وط� للمعونة القانونية واستدامته .ويستفيض المبدأ التوجيهي
أي نظام ي
ف
ف
ت
ال� تتعلق بتفعيل حق المرأة ي� الحصول عىل المعونة
 9ي� التوصيات ي
287
القانونية.

ربع� ( 19-1نوفم�  ،)2010ودورتها السادسة أ
انظر عىل سبيل المثال ،تقرير لجنة مناهضة التعذيب إىل دورة الجمعية العامة الرابعة أ
وال ي ن
وال ي ن
ربع� 9( ،مايو  3 -يونيو ،44/A/66 ،)2011
ب
الفقرتان  15و  .19تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ،رشيدة مانجو ADD.4 2/26/A/HRC/17 ،مايو  ،2011فقرة .33
لجنة مناهضة التعذيب ،النظر ف� التقارير المقدمة من الدول أ
الطراف بموجب المادة  19من االتفاقية ،المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ،روسيا البيضاءCAT/C/BLR/CO/4، ،
ي
ديسم�  ،2011الفقرة .20
7
ب
النسان ،الدورة السابعة ،تقرير المقرر الخاص ن
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مانفريد نواك،3/A/HRC/7 ،
حقوق
مجلس
إ
المع� بمسألة التعذيب ي
ي
 15يناير  ،2008الفقرة .34
أ
ف
ف
ن
ن
الجنس� ي� الصحة بالسجون ،2009 ،ص .44
منظمة الصحة العالمية ،مكتب المم المتحدة للمخدرات والجريمة ،صحة المرأة ي� السجن ،رفع الظلم يب�
ي
المحام� ،اعتمدها المؤتمر الثامن أ
المبدأ  .7المبادئ أ
ين
ين
سبتم� .1990
المجرم� ،هافانا ،كوبا 27 ،أغسطس إىل 7
للمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة
الساسية بشأن دور
ب
أ
أ
الجمعية العامة أ
ديسم�
للمم المتحدة ،مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الشخاص الذين يتعرضون لي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن :قرار  /اعتمدته الجمعية العامة9 ،
ب
 173/A/RES/43 ،1988مبدأ  .17القاعدة  93من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
مجموعة المبادئ ،المبدأ  ،18القاعدة  93من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
والست� ،مبادئ أ
الجمعية العامة أ
ف
ين
ديسم�  ،2012لمزيد من
المم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول عىل المساعدة القانونية ي� نظم العدالة الجنائية20 ،
للمم المتحدة ،الدورة السابعة
ب
المعلومات انظرwww.penalreform.org/priorities/global-advocacy/international-advocacy/legal-aid-principles-guidelines/ :

الفصل التاسع :فئات خاصة

D Dينبغي أن يُسمح للسجينة المح َت َجزة رهن المحاكمة بإبالغ أرستها فوراً
باحتجازها ،وينبغي أن تُوفَّر لها سبل التواصل مع أرستها وأصدقائها
وكذلك زيارتهم لها 288.وال يجوز أن تخضع هذه الزيارات إال للقيود
والرقابة ال�ض ورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن ونظامه.
ض
بمقت� القاعدة ( 8أ) من
D Dينبغي فصل النساء المحتجزات عن الرجال،
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛
ض
بمقت� القاعدة  53من
موظفات فقط،
D Dينبغي أن شت� َف عىل السجينات
ٌ
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛
D Dينبغي إدخال سياسات ومبادئ توجيهية واضحة بشأن استخدام القوة
ين
الموظف�؛ وينبغي أن تتضمن
الجنس من قبل
والعنف وسوء السلوك
ي
ف
هذه السياسات ت
اش�اط إجراء تحقيق مستقل ي� ادعاءات سوء المعاملة
289
والتعذيب.
D Dينبغي التحقيق فوراً وبفعالية ونزاهة ف ي� جميع ادعاءات التعذيب وسوء
الجنس أثناء االحتجاز ،وينبغي مالحقة
المعاملة ،بما ف ي� ذلك العنف
ي
ض
بمقت� المادة  4من
الجناة قضائياً وإدانتهم بحسب جسامة أفعالهم،
290
اتفاقية التعذيب.
D Dينبغي أن يتلقى الموظفون العاملون ف ي� سجون النساء تدريبات عىل حظر
التعذيب وسوء المعاملة ،بما فيهما سوء السلوك الجنس .ت
ح� ف ي� حالة
ي
ض
بمقت� القواعد الدنيا
تطبيق مبدأ توظيف النساء فقط ف ي� سجون النساء،

288
289
290
291

292
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النموذجية لمعاملة السجناء ،ينبغي أال يُ تف�ض أن االعتداء ال ولن تحدث.
ولقد جاءنا أيضاً أن الموظفات يعتدين عىل السجينات 291،بتفعيلهن
292
التداب� التأديبية المفرطة ،فضال ً عن اعتدائهن جنسياً عىل السجينات.
ي
D Dينبغي أن توضع آلية عمل فعالة ومستقلة للمراقبة .وهذا قد يستلزم
استعراض ش
الت�يعات ذات الصلة وتنقيحها للسماح بإنشاء هيئات رصد
رقا� مستقل.
مستقلة ،واتخاذ ي
تداب� عملية لتسهيل إنشاء نظام ب ي
ت
ال�وتوكول االختياري التفاقية مناهضة
صدق عىل ب
ال� لم تُ ِّ
D Dنهيب بالبلدان ي
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
التعذيب ي
صدق عليه وأن تضع آلية وقائية وطنية (،)NPM
المهينة ( )OPCATأن تُ ِّ
ض
تداب� لحماية جميع السجناء ،بمن
بمقت� أحكامه ،لتعزيز ما يتخذ من ي
فيهم النساء والفتيات ،من سوء المعاملة واالعتداء أياً كان نوعهما.

الجهات الفاعلة الرئيسية
ال�لمانيون والقضاء (مراقبة السجون)
 BBب
 BBش
الم�عون
ِّ
B Bالوزارة المسؤولة عن مرافق االحتجاز رهن المحاكمة
B Bسلطات السجن المسؤولة عن مرافق االحتجاز رهن المحاكمة
B Bموظفو السجن الذين يعملون ف ي� مرافق االحتجاز رهن المحاكمة
B Bهيئات المراقبة المستقلة

القاعدة  92من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء والمبدأ  16و  19من مجموعة المبادئ
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،المواد  12و  13و .16
انظر اتفاقية مناهضة التعذيب ي
أ
ربع� ( 19–1نوفم�  ،)2010ودورتها السادسة أ
تقرير لجنة مناهضة التعذيب إىل دورة الجمعية العامة الخامسة أ
وال ي ن
وال ي ن
ربع� 9( ،مايو  3 -يونيو  ،)2011مرجع المم المتحدة،44/A/66 :
ب
ص  ،24فقرة .15
ف
نظ�تها المفروضة عىل سجون الرجال .وأشار المعلق قائال ً« :إن السجون تقودها
جاءنا ف ي� عام  ،2012مثال ً ،أن
التداب� االستثنائية المفروضة ي� رصبيا عىل سجن النساء كانت أشد قسوة من ي
ي
ف
الصغ�».
النساء ،بمن فيهن المعلمات ،وال يعمل ي� هذه المؤسسات إال النساء ،وكأنهن يؤدين دور ‹القبضاي›
ي
.www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2012/02/06/feature-03
وعىل سبيل المثال ،أفاد تقرير من المملكة المتحدة أن هناك موظفات ت
بن
ويطل� منهن خدمات جنسية .وحسبما جاء ف ي� التقرير فإن بعض السجينات
مف�سات يعتدين دائماً عىل السجينات
الصغر سناً أ
رضخن لهن نظ� السجائر وغ�ها ،وتعرض كث� من النساء أ
نز
والضعف قوة لضغوط موظفي السجن الذين استغلوا ضعفهن .ووصفت احدى السجينات تفتيشهن ب�ع ثيابهن من
ي
ي
ي
قبل الموظفات بأنه أقرب ما يكون إىل إجبارهن عىل التجرد من ثيابهن أمام الرجال .انظر «سجينات سابقات يتحدثن عن االنتهاكات ف ي� السجن» ،إريك أليسون ،الجارديان 18 ،يوليو ،2009
www.guardian.co.uk/society/2009/jul/18/female-inmate-prison-sexual-abuse

أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي
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 9.2السجينات القارصات
قاعدة 36
تداب� لتلبية احتياجات السجينات القارصات من الحماية.
تتخذ سلطات السجن ي

قاعدة 37
ن
تهيأ للسجينات القارصات نفس فرص التعليم والتدريب
المه� المتاحة للسجناء القرص.
ي

قاعدة 38
ت
الجنس .ويجب أن يتم
ال� تراعي السن ونوع الجنس ،من قبيل المشورة بشأن االنتهاك أو العنف
تتاح للسجينات القارصات ب
ي
ال�امج والخدمات ي
تثقيفهن بشأن الرعاية الصحية الخاصة بالنساء ،وتتاح لهن إمكانية زيارة أطباء أمراض النساء عىل نحو منتظم أسوة بالسجينات البالغات.

قاعدة 39
ئ
ي ن
مكافئت� لما تتلقاه السجينات البالغات .ويقوم
يجب أن تتلقى السجينات القارصات الحوامل دعماً ورعاية طبية
ط� بمراقبة حالتهن الصحية،
ي
أخصا� ب ي
أك� من يغ�هن لمضاعفات صحية خالل ت
مع الأخذ ف� االعتبار أنهن قد يتعرضن ث
ف�ة الحمل نظراً لحداثة أعمارهن.
ي

بم�رات هذه القاعدة

D Dإن السجينات القارصات المشار إليهن ف ي� هذه الفقرة يشملن الفئة العمرية
المم المتحدة بشأن حماية أ
المذكورة ف� «قواعد أ
الحداث المجردين من
ي
حريتهم» ( ،)1990القاعدة ( 11أ) ت
ال� تحدد أن القارص هو كل من كان
ي
293
دون  18سنة من العمر.

D Dتشكل السجينات القارصات أو الفتيات إحدى أشد الفئات ضعفاً ف ي�
السجون ،وذلك بسبب حداثة عمرهن ونوعهن االجتماعي وقلة أعدادهن.
وفيما تبقى نسبة الفتيات ف ي� السجون شديدة الصغر ،يفيد آخر ما ورد
إلينا من أرقام بأن أعدادهن ما برحت ت ز
ت�ايد ف ي� بعض البلدان 294بينما
تفتقر أغلب نظم السجون ف ي� أنحاء العالم إىل أي برامج وسياسات محددة
تستوعب احتياجاتهن الخاصة.
D Dمن المرجح أن السجينات أ
ن
الحداث ي ن
تعا� مشكالت
ينتم� إىل خلفيات ي
اجتماعية واقتصادية ،وربما أنهن قد اشتغلن بالجنس وأدمن المخدرات
وكانت لهن احتياجات من الرعاية الصحية العقلية ذات الصلة ،وربما
غفلت جميعها لحداثة أعمارهن .وأغلب الظن أن ما مررن به من مشكالت
أُ ِ
ف
ش
ف ي� عالقتهن بأفراد عائالتهن وع�ائهن يشكل عامال ً مهماً ي� مقارنتهن
كث�اً ما ترتبط الجرائم الفردية نز
ب�اعات شخصية تؤدي إىل
بالصبية ،إذ ي

293
294

295
296
297

الرسقة أو االعتداء عىل آ
الخرين .فالفتيات أشد عرضة للإجهاد بعد
تعرضهن ألي صدمة نفسية أو يغ�ها من االضطرابات العاطفية ،وأي
خلل ف ي� عالقاتهن يمكنه أن يشكل تربة خصبة للمشكالت الصحية العقلية.
وفيما تت�اجع جهود التصدي أ
للسباب الكامنة وراء جرائمهن ،بات أمراً شبه
مؤكد أن السجن يؤدي إىل تفاقم نقاط الضعف والمشاكل القائمة.
D Dجميع السجناء أ
ين
معرض� بشدة
الحداث ،السيما السجينات القارصات،
لسوء المعاملة ف ي� السجن .أما وقد أخذ بنظام التوظيف المختلط ،أفادت
ين
ين
العامل� بسجون القارصات ف ي� االعتداء
الموظف�
بعض التقارير بضلوع
295
عليهن ،ما بي�ز مدى ضعف الفتيات المسجونات .وقد يحدث االعتداء
بحجة اتخاذ إجراءات الضبط ،من قبيل التفتيش الدائم المنتظم مع
الجنس ،واالغتصاب بدعوى أنه
تجريد المالبس ،وبالقوة ،واالعتداء
ي
ف
ت
ت ض
اللوا� مررن
كب�ة من الفتيات ي� السجن
ا� 296.وهناك نسبة ي
ي
كان بال� ي
بصورة من صور العنف أو االعتداء عليهن ف� ض
الما� ،ما يجعلهن ف ي�
ي
ي
ين
البالغ� عليهن ف ي�
عرضة شديدة لصدمات نفسية أخرى جراء اعتداء أحد
وتش� التقارير إىل أن الفتيات ت
اللوا� تعرضن العتداء أو استغالل
السجن .ي
ي
ض
الما� قد يرصن أهدافاً خاصة لموظفي السجن ،عىل غرار
جنس ف ي�
ي
ي
النساء البالغات ف ي� الوضع ذاته ،ما يخفف من حدة صدمات تجاربهن
297
السابقة.

قواعد بانكوك ،التعليق عىل القواعد من  36إىل .39
أ
ف
ف
ن
شهدت المملكة المتحدة عىل سبيل المثال زيادة عامة بنسبة  56بالمائة ي� العقوبات االحتجازية الصادرة بحق الحداث يب� عام  1992و  ،2006ي� مقابل زيادة بلغت نسبتها  297بالمائة
أ
أ
ف أ
وتش�
ي� الحكام االحتجازية الصادرة بحق الفتيات .انظر :تيم باتمان ،قسم جرائم مخدرات الحداث ،مراجعة لحكام الفتيات المحتجزات لتقليص نسب االنتكاس للجريمة 2008 ،؛ ي
ف
ف
ن
المحبوس� من الصبية ي� مخالفات متعددة .انظر:
مثليه عدد
إ
ي
الحصاءات ي� جامايكا إىل أن عدد الفتيات المسجونات قد بلغ ثالثة أمثاله منذ عام  ،2001وبلغ ْ
www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20070923/lead/lead1.html
أ
ف
ف
سبتم� .2006
مريك،
ب
انظر عىل سبيل المثال« ،االحتجاز والمراقبة ،ظروف االحتجاز ي� سجون القارصات ي� نيويورك »،هيومن رايتس ووتش ،اتحاد الحريات المدنية ال ي
أ
ف
ن
ب� أطراف أخرى ،فإنه «من المهم جداً أن يوضع نصب ال ي ن
المع� بالتعذيب ،من ي ن
ع� أنه ال يجوز أبداً االحتجاج ي� مثل هذه المواقف بـ «قبول» المرأة
كما شدد المقرر الخاص السابق
إقامة عالقة جنسية ،ولو بدا ظاهراً أن ي أ
المر كذلك» .انظر  15 3/A/HRC/7يناير  ،2008فقرة .42
المرجع نفسه.

الفصل التاسع :فئات خاصة

D Dما من شك ف� شدة أهمية التعليم للسجناء أ
الحداث ،وتعليقه ،بسبب
ي
أ
�ض
تأث�اً طويل المد وشديد ال ر عىل حياتهم بأرسها،
السجن ،قد يؤثر ي
ويمكنه أن يضعف قدرتهم عىل أن ينعموا بحياة تخلو من الجريمة بعد
بمقت� القاعدة  18من قواعد أ
ض
المم المتحدة بشأن
إطالق رساحهم،
حماية أ
ف
الحداث المجردين من حريتهم ،الواردة ي� التعليق عىل هذه
القواعد ،وكذلك القاعدة  )1( 77من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة
السجناء .ومع ذلك ،ونظراً لقلة أعداد الفتيات ،فعادة ما تلقى احتياجاتهن
الخاصة تجاهال ً ف ي� سياسات السجن وبرامجه ،بما فيها ما يتعلق منها
ت
ن
ال� تناسب أعمار
بتوف� التعليم والتدريب
ي
المه� والرعاية الصحية ي
ي
الفتيات وتراعي نوعهن االجتماعي.
D Dإن القاعدة  26.4من قواعد أ
المم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون
قضاء أ
بك�) ت
الحداث (قواعد ي ن
تس�عي شديد انتباهنا إىل االهتمام الذي
298
ينبغي أن نوليه للمجرمات الشواب.
« ...تستحق المجرمات الشواب الموضوعات ف ي� مؤسسة اهتماماً
خاصاً باحتياجاتهن ومشاكلهن الشخصية .وال يجوز بأية حال أن
ين
يتلق� من الرعاية والحماية والمساعدة والعالج والتدريب قدراً
ن
أد� مما يتلقاه المجرمون الشبان .وتُكفل لهن معاملة عادلة .»...
بيك� وقواعد أ
D Dإن اتفاقية حقوق الطفل ،وقواعد ي ن
المم المتحدة لحماية
أ
الحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) تشتمل عىل عديد
أ
ت
ال� تقدم ،جنبا إىل جنب قواعد بانكوك،
من المواد والقواعد الخرى ي
توجيهات لسلطات السجن بوضع ت
اس�اتيجيات وبرامج معينة لتلبية
احتياجات هذه الفئة الخاصة.
D Dإن مسألة الموافقة عن علم وبينة عىل العالج الط� ف� حالة أ
الحداث
بي ي
المحتجزين مسألة معقدة ولم يتم استكشافها عىل النحو المالئم .تدعو
اتفاقية حقوق الطفل ف� المادة  12الدول أ
الطراف ألن تضمن للطفل
ي
آ
ف
التعب� عن تلك الراء بحرية ي� جميع
القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق
ي
ت
ال� تمس الطفل .وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن
المسائل ي
الطفل ونضجه.
D Dالتعليقات العامة الصادرة عن لجنة حقوق الطفل تضيف بعض التعليق
التفس�ي لما ورد ف ي� اتفاقية حقوق الطفل.
ي
D Dالتعليق العام رقم  )2003( 4حول «صحة المر ي ن
اهق� ونموهم ف ي� إطار
أ
اتفاقية حقوق الطفل» تنص عىل أن « ...الدول الطراف لم تقم...
المم�ة للمر ي ن
بإيالء عناية كافية للخصائص ي ز
اهق� بوصفهم أصحاب حقوق
آ
آ
ولتعزيز صحتهم ونموهم» (الفقرة  )3ونص عىل أن الباء والخرين
المسؤول� قانوناً عن الطفل «عليهم ت ز
ين
ال�ام بأن يأخذوا ف ي� االعتبار» آراء
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المر ي ن
وتوف� بيئة آمنة وداعمة
اهق� ،بحسب أعمارهم ودرجة نضجهم،
ي
يمكن للمراهق أن ينمو فيها» (الفقرة  .)7كما نص عىل أن «ينبغي أن يُمنح
المراهقون فرصة للتعب� عن آرائهم بحرية قبل أن يبدي آ
الباء موافقتهم
ي
آ
يول االعتبار الواجب لهذه الراء ،وفقاً للمادة 12
عليها ،وينبغي أن ي
من االتفاقية .ولكنه إذا كان المراهق عىل قدر كاف من النضج ،فيجب
بالمر ،بينما يجري إخطار أ
الحصول عىل موافقته العليمة أ
البوين ،إذا كان
ذلك «لمصلحة الطفل الفضىل» (المادة ( .»)3فقرة .)32
D Dتشتمل قواعد هافانا عىل توجيهات محددة بشأن الموافقة عن علم وبينة
عىل العالج الط� ف� حالة أ
الحداث المحتجزين:
بي ي
	.55ال ترصف أ
الدوية إال من أجل العالج الالزم من الوجهة الطبية وبعد
ن
المع� بعد إطالعه
المكان ،عىل موافقة الحدث
الحصول ،عند إ
أ
عل حالته .ويجب ،بصفة خاصة ،أال يكون إعطاء الدوية بهدف
ي
ت
استخالص معلومات أو اع�افات ،أو أن يكون عىل سبيل العقاب ،أو
كوسيلة لكبح جماح الحدث .وال يجوز مطلقا استخدام أ
الحداث ف ي�
ت
العقاق� أو العالج .وينبغي عىل الدوام أن
ال� تجرى عىل
ي
التجارب ي
ين
موظف� ي ن
ين
مؤهل�.
طبي�
يكون رصف أي عقار مخدر بإذن وإ�ش اف
 .56ألرسة الحدث أو وىل أمره ،أو أي شخص آخر يحدده الحدث ،الحق
ف� الطالع عىل حالة الحدث الطبية ،عند الطلب ف
و� حال حدوث أي
ي إ
ف
تغي�ات هامة ي� صحة الحدث .ويخطر مدير المؤسسة االحتجازية
ي
مع�� ،ف
ن
المع� أو وىل أمره ،أو أي شخص ي ن
عىل الفور أرسة الحدث
ي
ت
ط�
حالة الوفاة ،أو حالة المرض ي
ال� تتطلب نقل الحدث إىل مرفق ب ي
أ
ف
ث
ت
ال� تتطلب عالجا طبيا ي� المؤسسة لك� من
خارج المؤسسة ،أو ي
ت
ال� يكون
 48ساعة .كذلك ينبغي إخطار السلطات القنصلية للدولة ي
أ
جن� من مواطنيها.
الحدث ال ب ي

التطبيق
سياسات تخص السجينات القارصات
تش�ط إيالء أ
ال� ت
ت
الولوية للإجراءات يغ� االحتجازية ف ي� حالة
انظر القاعدة  65ي
القرص جميعاً ،وال سيما الفتيات ،نظراً لشدة ضعفهن وخصوصية احتياجاتهن.
D Dينبغي عىل سلطات السجن ،بالتعاون مع أجهزة حماية الطفل ،أن
تضع سياسات ت
واس�اتيجيات محددة للإ �ش اف عىل السجينات القارصات
ف
ين
ين
العامل� ي� سجون
للموظف�
ورعايتهن ،وتستحدث مبادئ توجيهية
ف
السجينات القارصات .وينبغي االهتداء ي� وضع هذه السياسات
وال�امج باتفاقية حقوق الطفل ،وقواعد بانكوك ،وقواعد
والتوجيهات ب
أ
أ
بيك�.ن
المم المتحدة لحماية الحداث المجردين من حريتهم ،وقواعد ي
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أ
غ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� ي
ي

المتخصص� ،مثل أ
ين
ين
ين
االجتماعي� وعلماء نفس
خصائي�
ال
D Dينبغي استشارة
أ
ف
ن
والعامل� ي� الرعاية الصحية للطفال ،وكذلك المنظمات يغ�
الطفل
ي
الحكومية ذات الصلة ،وأرس الفتيات المسجونات والفتيات أنفسهن� ،ف
ي
ت
واالس�اتيجيات.
وضع هذه السياسات

تداب� تلبية احتياجات السجينات القارصات من الحماية
ي
D Dينبغي أن تكفل سلطات السجن فصل مساكن السجينات القارصات تماماً
ين
البالغ� والبالغات.
عن الصبية وعن السجناء والسجينات
ال� ض
ت
تقت�
ي
D Dالقاعدة  53من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ي
خضوع سجون النساء إل�ش اف موظفات ينبغي أن تُطبق تطبيقاً صارماً
عىل سجون القارصات.
D Dينبغي اختيار جميع موظفي سجون أ
الحداث ،والسيما ف ي� سجون القارصات،
بعناية تكفل أن يتمتع العاملون المعينون للعمل مع السجينات القارصات
الساءة
بخصال حميدة ومؤهالت مهنية مناسبة ،كخطوة أوىل نحو منع إ
إىل أ
الطفال أثناء رعايتهن.
D Dينبغي أن يتلقى موظفو سجون الفتيات القارصات تدريباً خاصاً عىل
أداء مهامهم بطريقة تراعي احتياجات السجينات القارصات العاطفية
والنمائية.
ال�ش اف السليم عىل السجينات
D Dينبغي عىل سلطات السجن أن تكفل إ
الموظف�.ن
الساءة إليهن من قبل يغ�هن من السجناء أو
القارصات لمنع إ
ي
D Dينبغي أن تكفل سلطات السجن وصول السجينات القارصات إىل آلية رسية
ومستقلة لتقديم الشكاوى وإمدادهن بمعلومات شفوية ومكتوبة عند
دخولهن السجن ،بلغة يفهمنها ،عن كيفية تقديم الشكاوى.
D Dينبغي أن تؤخذ عىل محمل الجد جميع شكاوى السجينات القارصات
وغ�هما من صور
المتعلقة بسوء معاملتهن واالعتداء
الجنس عليهن ي
ي
العنف المزعومة ،وأن تُحقق فيها جهة مستقلة ،وينبغي حماية صاحبات
الشكاوى من أن ينال منهن الموظفون باالنتقام( .انظر قاعدة  7لمطالعة
التوجيهات).
D Dأي موظف ي ن
يتب� أنه استأسد عىل السجينات القارصات أو أساء معاملتهن
أو اعتدى عليهن جنسياً ينبغي أن تُوقع عليه عقوبات تأديبية أو جنائية،
بحسب طبيعة وخطورة المخالفة المرتكبة.
ين
تضم� السجون
D Dينبغي عىل الدول والهيئات الرقابية المستقلة أن تكفل
ت
ال� تُحتجز بها السجينات القارصات ف ي� برامج مفت�ش ي السجون والهيئات
ي
الرقابية المستقلة ،المشار إليها ف ي� القاعدة .)3( 25

برامج إعادة التأهيل
D Dينبغي عىل سلطات السجون أن تكفل إتاحة السبيل أمام السجينات
ت
ال� تتاح للسجناء
القارصات إىل ب
ال�امج التعليمية والمهنية والتدريبية ي
القرص وتعادل بدورها ما يتاح خارج السجن.
D Dينبغي أن تتعاون سلطات السجن تعاوناً وثيقاً مع الهيئات الوطنية /
الوزارات المسؤولة عن التعليم والتدريب ن
المه� ،وكذلك مع المنظمات
ي
ف
ال�امج المناسبة للسجينات القارصات.
يغ� الحكومية ي� تقديم ب
وتيس� الحفاظ عىل الصالت
D Dينبغي أن تقوم سلطات السجن بتشجيع
ي
أ
أ
الرسية ،بصفتها مكون ال ن
غ� عنه إلعادة تأهيل السجناء الحداث،
ومنهم الفتيات ،ما لم تكن هناك ظروف خاصة ،مثل وجود إساءات من
الباء أو أقارب آخرين ،تتطلب حماية أ
قبل آ
الطفال من أرسهم .كما يجب
أ
ف
الدماج االجتماعي ألطفالهم.
تشجيع الرس عىل المشاركة الفعالة ي� إعادة إ

وال�امج الخاصة
الرعاية الصحية ب

D Dيجب أن يعرض عىل أ
الطفال السجناء ،ومنهم الفتيات ،نفس الرعاية
ُ
الطبية والمشورة الطبية الممنوحة لمن هم ف� فئتهم العمرية �ف
ي
ي
المجتمع .كما أنه وأخذاً ف� االعتبار أ
الثر الضار من حيث المبدأ للحبس،
ي
أ
ال سيما عىل الجماعات الضعيفة ،مثل الطفال ،فالبد من عرض الدعم
النفسا� عىل الفتيات من أجل تقليص احتماالت آ
ن
الثار الضارة للحبس عىل
ي
إعادة إدماجهن اجتماعياً.
D Dأسوة بجميع السجينات ،ينبغي أن يُجرى للسجينات القارصات تقييم
ين
المتخصص� ف ي�
الحتياجاتهن الخاصة عند دخولهن السجن ،بمشاركة أحد
ت
ال� تحيق بهن( .انظر
علم نفس الطفل ،لتحديد احتياجاتهن والمخاطر ي
قاعدة )6
D Dينبغي أن تتعاون سلطات السجن  /خدمات الرعاية الصحية بالسجن تعاوناً
وغ�ها من دوائر خدمات المجتمع
وثيقاً مع دوائر خدمات الصحة الوطنية ي
ن
المد� ذات الصلة والمنظمات يغ� الحكومية الستحداث برامج وخدمات
ي
ين
تراعي الفروقات النوعية ي ن
الجنس� من أجل السجينات القارصات ،بما
ب�
الجنس ،من قبل
ف ي� ذلك تقديم المشورة بخصوص العنف أو االعتداء
ي
ين
متخصص� ف ي� علم نفس الطفل ،بنا ًء عىل االحتياجات الفردية.
D Dينبغي عىل سلطات السجن  /خدمات الرعاية الصحية بالسجن أن تكفل
تثقيف جميع السجينات القارصات ف ي� قضايا الرعاية الصحية النسائية.
توف� هذا النوع من التثقيف عن طريق معلومات خطية عن
ويمكن ي
ت
ن
ن
الجنس� وعن
ال� تراعي الفروقات يب�
ي
جوانب الرعاية الصحية الرئيسية ي
طريق تنظيم الصفوف الدراسية والعمل الجماعي ،بالتعاون مع دوائر
الخدمات ف ي� المجتمع.

الفصل التاسع :فئات خاصة

D Dينبغي عىل سلطات السجن  /خدمات الرعاية الصحية بالسجن أن تقوم
بوضع ترتيبات وصول السجينات القارصات بانتظام إىل أطباء أمراض
النساء ،عىل غرار السجينات الراشدات .ينبغي أن تتلقى السجينات
ت
اللوا� وضعن للتو ،رعاية ما قبل الوالدة وما
القارصات ،الحوامل أو
ي
ت
ولغ�هن من النساء
ال� تُقدم للسجينات الراشدات ي
بعدها بنفس الجودة ي
ف
وبالضافة إىل ذلك ،ينبغي إيالء اهتمام خاص باحتياجاتهن
ي� المجتمع .إ
الطبية والنفسية ،بسبب حداثة أعمارهن وضعفهن ن
والعقل ،مع
البد�
ي
ي
ت
ال� قد تُلحق بالحمل المبكر.
مراعاة وصمة العار ي
D Dوكما هو الحال ف ي� جميع خدمات الرعاية الصحية ف ي� السجون ،فإن
أفضل السبل لتقديم ما يلزم الفتيات والنساء المسجونات من الخدمات
المتخصصة يكون عن طريق دوائر خدمات الرعاية الصحية المجتمعية
 /المدنية ،أو عىل أ
القل بالتعاون الوثيق معها ،وفقا للقاعدة ) 22(1من
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
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ن
القانو�
الوص
D Dقبل بدء أي عالج فالبد من إخطار الطفل وآباه/أمه أو
ي
ي
عليه بهدف العالج وطبيعته ونتاجه المتوقع وبأية مخاطر مرتبطة بالعالج
المقدم ،وكذلك بالتبعات الممكنة لعدم الحصول عىل العالج .يجب
ُ
دائماً أن تأخذ القرارات ف� االعتبار رغبات أ
الطفال مع إيالء االعتبار الكا�ف
ي
ي
لسنهم ونضجهم.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bالوزارة المسؤولة عن السجون ،وزارة التعليم ووزارة الصحة
B Bسلطات السجون

ال ش�اف عىل السجينات القارصات
B Bموظفو السجون المسئولون عن إ
ورعايتهن
أ
B Bالموظفون المتخصصون ،بمن فيهم علماء نفس الطفل والخصائيون
االجتماعيون والمعلمون وموظفو الرعاية الصحية
B Bدوائر خدمات الرعاية الصحية ف ي� المجتمع
B Bالمنظمات يغ� الحكومية

 9.3السجينات أ
الجنبيات
كمل القاعدة  38من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 53
لأ
لأ
ف
ف
ت
ال� سجن
 .1عند وجود اتفاقات ثنائية أو اتفاقات متعددة ا طراف ذات صلة بالموضوع ،ينظر ي� نقل السجينات ا جنبيات يغ� المقيمات ي� الدولة ي
فيها إىل أوطانهن ،وبخاصة إذا كان لهن ف� أوطانهن أطفال ،ف� أقرب وقت ممكن خالل ت
ف�ة سجنهن ،بعد تقديم المرأة المعنية طلباً بنقلها أو
ي
ي
موافقتها عىل ذلك عن علم وبينة.
ف
ت
 .2عندما ي ن
ال� سجنت فيها ،ينظر ي ف� إعادة الطفل إىل وطنه ،مراعاة
يتع� أن يخرج من السجن طفل يعيش مع سجينة أجنبية يغ� مقيمة ي� الدولة ي
لمصلحة الطفل وبالتشاور مع أمه.

بم�رات هذه القاعدة

D Dحسبما جاء ف ي� التعليق ،فإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
تورد توجيهات محدودة بشأن معاملة السجينات أ
الجنبيات ،ف ي� القاعدة
والقاعدت�  41و  ،42تشمل حق السجينات أ
ين
الجنبيات ف ي� االتصال
38
ف
ن
الدبلوماسي� وحقهن ي� إقامة شعائرهن الدينية.
بممثليهن
ي
D Dلقد ارتفع عدد السجناء ارتفاعاً ملحوظاً منذ اعتماد القواعد الدنيا
النموذجية لمعاملة السجناء ،إذ يضم ث
أك� من  50بالمائة من مجموع
السجناء ف� بعض البلدان .وقد زاد أيضاً عدد السجينات أ
الجنبيات زيادة
ي
ف
كث� من البلدان.
كب�ة ي� ي
ي
D Dقد تكون أ
الجنبيات مقيمات ف ي� بلد سجنهن أو يغ� مقيمات بها .أما يغ�
المقيمات فمن المرجح ،عىل وجه الخصوص ،أن يكن أشد عرضة لمحنة
العزلة ،بالمقارنة مع يغ�هن من النساء .وقد يكون اتصالهن بأرسهن،

وأطفالهن ،ضعيف أو منعدم .فشعورهن بالعزلة سوف يتفاقم إذا كن ال
ال ثك� شيوعاً ف� السجن .أما أ
يتحدثن اللغة أ
المهات ت
اللوا� يعلن أرسهن أو
ي
ي
يرعينها وحدهن بال رجل فمن المرجح أن يشعرن ببالغ القلق عىل رفاهية
أطفالهن ،السيما إذا كان أ
الطفال ف ي� وطن السجينة ،إذا كانت المرأة ،عىل
سبيل المثال ،قد غادرت وطنها مؤقتاً (كمهربة مخدرات مثال).
D Dحسبما جاء ف� التعليق ،فإن نقل السجينات أ
الجنبيات قد يخفف من وطأة
ي
ت
ال� يواجهنها ،ويساعد ف ي� إعادة إدماجهن االجتماعي .وهو أمر
التحديات ي
يتسم بأهمية خاصة ف� حالة النساء ت
اللوا� قد تكون لهن أرسة وأطفال ف ي�
ي
ي
أوطانهن.
ف
ولك يحقق ُ
النقل الغاية منه
D Dحسبما جاء ي� التعليق عىل هذه القاعدة ،ي
ف
ف
إضا� ،فمن ي ن
ب�
ي� إعادة إ
الدماج االجتماعي ،وأال يصبح كأنه إجراء ب ي
عقا� ي
ت
ال� يتضمنها االتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء
المبادئ الرئيسية ي

أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
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الجانب وتوصيات التعامل مع السجناء أ
أ
ين
الجانب أن يعرب
السج� أوال ً
عن رغبته ف ي� قضاء الحكم الصادر بحقه ف ي� وطنه 299.وقد ورد هذا المبدأ
ف
التال:
ي� المادة  7من االتفاق النموذجي ،عىل النحو ي
ين
السج� ،لبلد جنسيته أو إقامته ،ينبغي إال يتم إال إذا أعرب
نقل
ن
السج� بإرادته الحرة عن رغبته فيه.
ي
 DDأ
وللسف ،دائماً ما ال يرسي هذا المبدأ ف ي� االتفاقات الثنائية ومتعددة
أ
300
الطراف القائمة.
D Dإن القاعدة ) 53(2تستند إىل ت
االع�اف بأنه عند إخراج أطفال السجينات
أ
ف
الجنبيات يغ� المقيمات من السجن ،فأغلب الظن أال يوجد ي� بلد السجن
من يصلح لرعايتهم .وعليه فإن هذه القاعدة تلزم السلطات بالتشاور
مع السجينة ف ي� وضع ترتيبات نقل الطفل إىل وطنه ،إذا كان هذا يصب ف ي�
مصلحة الطفل الفضىل.

التطبيق

D Dعند وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة أ
الطراف بشأن نقل السجينات
الجنبيات إىل بالدهن ،ينبغي أن يتلقى النساء أ
أ
الجنبيات يغ� المقيمات
ف
ت
ت
واللوا� تكون بالدهن طرفاً ف ي� اتفاقات من هذا
ال� ُسجن فيها
ي
ي� الدولة ي
القبيل ،معلومات شاملة وواضحة بلغة يفهمنها حول إمكانية نقلهن إىل
أوطانهن .ينبغي أن يتلقى النساء معلومات عن كيفية التقدم بطلب النقل
ومتطلبات إجرائه والنتائج ت
الم�تبة عليه ،بما فيها ما تي�تب من عواقب عىل
أ
الطفال الذين يرافقنهن ف ي� بلد السجن.
D Dالنساء أ
ت
اللوا� يفكرن ف ي� طلب نقلهن إىل أوطانهن ينبغي أن
الجنبيات
ي
ن
ين
قانو� لمناقشة أوضاعهن ،وأن
يتلق� العون ف ي� الوصول إىل مستشار
ي
محام
يحصلن عىل المعونة القانونية ،إذا كن ال يتحملن نفقات توكيل ٍ
بأنفسهن.
D Dينبغي النظر ف ي� نقل السجناء لقضاء االحكام الصادرة عليهن ف ي� أقرب وقت
ممكن من بعد صدور الحكم.

299
300
301
302

D Dينبغي أال يُنقل أي ي ن
سج� إىل وطنه إذا كان خطر سوء المعاملة أو التعذيب
قائم هناك 301.وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أال يؤدي النقل بأي حال من
أ
ن 302
السج�.
الحوال إىل تفاقم حالة
ي
ت
D Dعند النظر ف ي� إجراء النقل ،ف ي� حالة النساء
تك�
ي
اللوا� شهدن ضد مر ب ي
االتجار بالمخدرات أ
ال ي ن
ساسي� (إذا كانت المرأة المعنية قد قامت بدور
تك� االتجار ش
بالب� (إذا وقعت المرأة
«مهرب المخدرات») أو ضد مر ب ي
ف
ضحية لالتجار ش
بالب� ،ينبغي عىل متخذي القرار أن يضعوا ي� االعتبار ما
ف
يواجهه هؤالء النساء من أخطار ي� أوطانهن ،وأال ينقلوا هؤالء النساء دون
رضاهن وأن يكفلوا اتخاذ ضمانات حمايتهن من االنتقام( .انظر قاعدة 66
ال� تتعلق ت
ت
باش�اط عدم سجن ضحايا االتجار ش
بالب� الذين ارتكبوا جرائم
ي
تتصل باالتجار).
D Dإذا كانت هناك امرأة أجنبية يغ� مقيمة ض
تق� حكماً صدر عليها ف ي� بلد
ي
سجنها برفقة طفلها ،وكان إخراج طفلها من السجن قيد النظر ،ينبغي أن
يوضع ف ي� االعتبار نقل الطفل إىل موطنه� ،ش يطة إتاحة رعاية بديلة له ف ي�
وطنه ومراعاة أي ظروف خاصة بحالته .وينبغي دائماً اتخاذ هذه القرارات
الم ،والتواصل مع أفراد أ
لكل حالة عىل حدة ،بالتشاور التام مع أ
الرسة
أ
ت
ستول الطفل رعايتها بعد عودته إىل بالده.
ال�
ي
والقارب أو الوكاالت ي

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
 BBش
عون/ال�لمانيون ،إذا كانت هناك حاجة إلبرام اتفاقات ثنائية
الم�
ب
ومتعددة أ
الطراف بشأن إجراء النقل
ف
ف
ين
السج�
و� وطن
B Bسلطات السجون ي� بلد السجن ي
 BBأ
الخصائيون االجتماعيون  /موظفو السجن المسؤولون عن إعادة
ين
التوط�
ف
ف
و� وطن
B Bوكاالت حماية الطفل ورعايته االجتماعية ي� بلد السجن ي
ين
السج�.

قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .53
المدان� ليقضوا أ
الورو� ووزراء العدل والشؤون الداخلية عىل السماح بنقل سجناء االتحاد أ
ف�  15ف�اير  ،2007عىل سبيل المثال ،وافق االتحاد أ
ين
الحكام الصادرة عليهم ف ي� أوطانهم،
ورو�
ال
ب
بي
بي
ي
ين
مخالف� هذا المبدأ .انظر قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .53
دون موافقتهم،
وغ�ه من �ض وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
المادة  13من اتفاقية مناهضة التعذيب ي
الجانب ،مؤتمر أ
الجانب وتوصيات معاملة السجناء أ
االتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء أ
ن
سبتم�
المجرم� ،ميالنو ،إيطاليا 26 ،أغسطس 6 -
المم المتحدة السابع ،لمنع الجريمة ومعاملة
ب
ي
 25 ،A/CONF. 121/10 ،1985أبريل  ،1985الفقرة .19

الفصل التاسع :فئات خاصة
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قاعدة 54
ت
اللوا� لهن خلفيات دينية وثقافية مختلفة احتياجات متباينة و أنهن قد يواجهن أشكاال ً متعددة من
يجب عىل سلطات السجن أن تدرك أن للسجينات
ي
لأ
ت
يز
ال� تراعي نوع الجنس وا بعاد الثقافية .لذا عىل سلطات السجن أن تقدم برامج وخدمات شاملة
التمي� إذا ما أردن االستفادة من ب
ال�امج والخدمات ي
لتلبية هذه االحتياجات ،بالتشاور مع السجينات أنفسهن والجماعات المعنية.

بم�رات هذه القاعدة
D Dإن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ال تتضمن أي قواعد محددة
بشأن معاملة السجناء الذين ينتمون إىل جماعات أ
القليات أو الشعوب
أ
الصلية ،عىل الرغم من أن القاعدة  41و  42بشأن حق السجناء ف ي� ممارسة
شعائرهم الدينية يجوز تطبيقها عىل هذه الجماعات ف ي� بعض البلدان.
القليات الثنية والعرقية والسكان أ
D Dوما زالت نسبة أ
ال ي ن
صلي� تشهد ،منذ
إ
اعتماد القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،ارتفاعاً ملحوظاً ف ي�
السجون .وتحظى هذه المجوعات بتمثيل زائد ف ي� سجون بعض الواليات
303
القضائية.
أ
D Dوكذلك تزداد نسبة السيدات ت
اللوا� ي ن
الثنية
ينتم� إىل مجموعات القليات إ
ي
والعرقية ونساء الشعوب أ
الصلية مثلما تزداد أعدادهن ،ت
بال�ادف مع ما
تشهده هذه المجموعات من زيادة ف ي� أعدادها عموما ف ي� السجون .وتزداد
كث�اً من معدل زيادة أعداد نظرائهن الذكور ف ي�
أعدادهن بمعدل أعىل ي
أ
بعض البلدان .وقد الحظت شعبة المم المتحدة للنهوض بالمرأة أن
أ
ف
كث� من
«النساء المعرقنات ،بمن فيهن نساء الشعوب الصلية ،ي� ي
البلدان يشكلن أرسع �ش ائح نزالء السجن نمواً» 304.وتزداد أعداد نساء
أ
ف
بغ�هن من
الشعوب الصلية ي� السجن بمعدل شديد الرسعة مقارنة ي
النساء والرجال من غ� الشعوب أ
305
الصلية.
ي
الفريقيات أ
المريكية ،فإن النساء أ
D Dأما ف� الواليات المتحدة أ
المريكيات،
ي
والنساء الالتينيات ،أشد عرضة للسجن من النساء البيضاوات بثمان مرات.

303

304
305
306
307
308
309
310

وثلثا النساء ف ي� السجون الفيدرالية والوالياتية أفريقيات أمريكيات أو
 306ف
إجمال
و� أسبانيا ،يشكل النساء الغجريات  1.4بالمائة من
التينيات .ي
ي
عدد السكان أ
307
ال ي ن
سباني� ،ويمثلن  25بالمائة من نزيالت السجون.
D Dأغلب الظن أن نساء الشعوب أ
ن
الصلية ف� السجون ي ن
تعا�
يأت� من بيئات ي
ي
ت
اللوا� ي ن
ينتم�
شدة الحرمان .ولقد لوحظ ،عىل سبيل المثال ،أن النساء
ي
للسكان أ
صلي� ت
االس� ي ن
ال ي ن
الي� يتعرضن للسجن ف ي� سن أصغر من يغ�هن من
ن
ين
تد� مستواهن التعليمي وقلة فرص العمل؛
النساء؛
ويعان� عموماً من ي
أك� بالنسبة لهن،
ويشكل الكحول وتعاطي المخدرات والعنف مشكلة ب
أك� ف ي� إجرامهن؛ فضال ً عن معاناتهن من ارتفاع
ويُقال إنها تلعب دوراً ب
308
والجنس الماضية .ووفقاً لدراسة
معدل حاالت االعتداء الجسدي
ي
ف
ث
ن
أجريت ف� كندا ي ن
تب� أن االعتداء أك� انتشاراً ي� حياة نساء
ب� السجينات ،ي
ي
الشعوب أ
الصلية :وعموماً ،فإن  90بالمائة أبلغن عن تعرضهن لالعتداء
309
المحدد  61ف ي� المائة.
الجسدي فيما بلغت نسبة االعتداء
الجنس ُ
ي
أ
كث�اً عن ديارهن
D Dمن المرجح أن يودع نساء الشعوب الصلية سجوناً تبعد ي
أو مجتمعاتهن المحلية .ومن يغ� المرجح ف ي� بعض البلدان أن يتلقى نساء
الشعوب أ
الصلية زيارات عائلية أو مكالمات هاتفية لما تفرضه من تكاليف
310
تنوء بها المجتمعات ي ت
ال� تعيش بعيداً جداً عن السجن.
الفق�ة ي
القليات والشعوب أ
D Dإن قلة االهتمام باحتياجات أ
الصلية الخاصة وضعف
ف
ت
ال�
ما يخصص لها من موارد يظهر جلياً ي� نقص برامج إعادة التأهيل ي
تتصدى الحتياجات هذه الفئات تحديدا .وإن انعدام التكافؤ فيما يُتاح
ت
ال� تصلح
من فرص الوصول إىل برامج السجناء أو انعدام ب
ال�امج ي

المريكية ،عىل سبيل المثال .وقد زاد معدل سجن أبناء الشعوب أ
يبلغ معدل سجن السود ف� جميع الجرائم المرتكبة  7.09أمثال معدل سجن البيض ف� الواليات المتحدة أ
الصلية عن معدل
ي
ي
باس�اليا .وبلغت نسبة السكان أ
سجن يغ�هم بمقدار  12مرة ف� عام  2005ت
ال ي ن
صلي�  18بالمائة من نزالء السجون الفيدرالية ،عىل الرغم من أنهم كانوا يمثلون  3بالمائة من سكان كندا عموماً
ي
ال�قية ،مع أن معظم البلدان أ
ف� عام  .2006وتحظى أ
القلية الغجرية بتمثيل زائد ف ي� نظام العدالة الجنائية ف ي� عدد من بلدان أوروبا ش
الوروبية ال تقدم إحصاءات نزالء السجون بحسب
ي
أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة بشأن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة ،ص .)58
المتحدة
مم
ال
مكتب
ُتيب
ك
(انظر
بدقة.
نسبتهم
تحديد
يمكن
ال
ثم
ومن
والجنس؛
العرق
ي
أ
يز
نوفم�  ،2000زغرب ،كرواتيا ،اس ُتشهد به ف ي� باستيك ،إم ،و تاونهد ،إل ،النساء
والتمي� العنرصي»24-21 ،
الخ�اء نوع الجنس
ب
شعبة المم المتحدة للنهوض بالمرأة« ،تقرير اجتماع فريق ب
أ
ف ي� السجون :تعليق عىل قواعد المم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،ص .99
باستيك ،وآخرون ،المرجع ذاته ،ص .99
ستانفورد ،أيه إف ث
«أك� من مجرد كلمات :شعر المرأة ومقاومتها ف ي� سجن مقاطعة كوك )2( 30 ،2004 ،دراسات نسوية ،ص  ،278استشهاد ف ي� باستيك ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص .99
أ
أ
ف
ف
ف
كروز بالنكو »Las cárceles se llenan de mujeres« :ي�  ،El Pais.es 2001ونقلت ي� تايلور ،آر .النساء ي� السجون وأطفال المهات المسجونات( .2004 ،مكتب كويكر لدى المم المتحدة
ف ي� جنيف) ص  ،15استشهاد ف ي� باستيك ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص .99
باستيك ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص .99
ف
والفراج ش
الم�وط ،مراجعة خمسية ،المجرمات بف�اير  ،1998نقال ً عن مسح أجري ي� عام .1990
الصالح إ
قانون إ
الشارة إىل بيانات من كندا والمكسيك.
مع
،99
ص
سابق،
مرجع
وآخرون،
باستيك،
إ
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للقليات والشعوب أ
أ
الصلية يؤدي إىل مزيد من الحرمان .وحيث أن
أ
المنجزة ف ي� االعتبار،
مراجعة المستويات المنية وتراجعها يضعان ب
ال�امج َ
فمن الممكن أن يتعرض سجناء هذه الفئات للحرمان ولمستويات أمنية
311
أشد من الالزم ت
لف�ات أطول.
ن
تعا� المرأة من الحرمان المزدوج ،فقلما تُقدم لها برامج تناسب احتياجاتها
 DDي
الخاصة ،وتراعي نوعها االجتماعي وثقافتها وتقاليدها كونها فرد من أفراد
القليات الثنية والعرقية أو السكان أ
أ
ال ي ن
صلي� .وهكذا قد يضطر هؤالء
إ
ف
ت
ال� تصمم تصميماً خاصاً
ال�امج العامة أو ب
النساء للمشاركة ي� ب
ال�امج ي
صلي� أو نزالء السجون الذكور الذين ينتمون أ
للسكان أ
ال ي ن
للقليات ،وأغلب
الفراج
يل� احتياجاتهن تماما 312.وقد الحظ مجلس إ
الظن أن كليهما ال ب ي
أ
ن
ن
ش
صلي� ليس
الم�وط ف ي� أحد البلدان أن
السج� الذي ينتمي للسكان ال ي
ي
أ
ف
ال�امج ،أال وهو االنتقال
أمامه ي� غالب المر إال سبيال ً واحداً للوصول إىل ب
إىل سجن آخر ،وقد يكون هذا السجن أحياناً أبعد من مجتمع المجرم
ف
الثقا� والمجتمعي .وقد كان
المحل؛ ما أدى بدوره إىل تفاقم التفكك
ي
ي
السج� �ف
ف
ين
ش
الفراج الم�وط يراعي ي� كافة قراراته مدى مشاركة
مجلس إ
ي
ف
ال�امج والخدمات
ال�امج أثناء وجوده ي� السجن .وكان انعدام ب
هذه ب
أ
ف
313
ن
ش
الفراج الم�وط.
تأخ� إ
صلي� ي� السجون يؤدي إىل ي
الخاصة بالسكان ال ي

التطبيق
ض� ف ي� إنشاء فريق متعدد التخصصات والثقافات ،يمثل أهم
D Dال ي
ف
كب� من السجينات اللوا�ت
ت
ال� بها عدد ي
ي
الخدمات المقدمة ي� السجون ي
ن أ
الدارية
ينتم� لقليات إثنية وعرقية أو لشعوب أصلية ،يقدم المشورة إ
ي
ويضع ت
االس�اتيجيات ذات الصلة ويكفل تفعيل السياسات ورصد النتائج.
القليات والسكان أ
D Dوأغلب الظن أن معظم سجناء أ
ال ي ن
صلي� قد عانوا
ف
وكث�ا منهم سوف
الحرمان من حيث تجاربهم ي� العمل والتعليم .ي
ين
عاطل� عن العمل وقت توقيفهم .ومن ثم ينبغي النظر ف ي�
يكونون
إمداد نساء هذه الفئات بفرصة الكتساب مهارات العمل والحصول عىل

قسط من التعليم ،كونه من العنارص أ
الساسية لمتطلبات إعادة إدماجهن
االجتماعي.
ين
المعني� وتتعاون مع
D Dينبغي أن تتشاور سلطات السجن مع السجناء
ت
ال� تنتمي ألقليات أو مجتمعات أصلية تعمل مع النساء عىل وضع
الفئات ي
أ
ت
اللوا� ي ن
ينتم� لقليات أو مجتمعات
برامج تالئم احتياجات المجرمات
ي
ف
ال�امج وتنفيذها
أصلية .وإن إ�ش اك منظمات المجتمع
المحل ي� تصميم ب
ي
تكمن قيمته ف� الحفاظ عىل ما يقوم ي ن
ب� جميع السجناء والعالم الخارجي
ي
أ
من روابط ،ما يخفف الضغط عىل الموارد ويحسن الجواء داخل السجن.
القليات والشعوب أ
أما ف� حالة أ
الصلية ،فأغلب الظن أن استمرار التواصل
ي
أ
ت
مع المجتمع الملحي شديد الهمية ،إلحساسهم باالغ�اب والعزلة داخل
النظام ككل ،وما يشعرون به من توتر شديد جراء قطع عالقاتهم بالمجتمع
ف
وبالضافة إىل ذلك ،تستطيع منظمات المجتمع ن
المد�
ي� بعض الثقافات .إ
ي
ت
اللوا� ي ن
ينتم� إىل
تل� احتياجات النساء
ي
أن توفر برامج متخصصة ثقافياً ب ي
الثنية أو ينحدرن من نسلهم.
عرقهم أو أصولهم إ
الفراج ش
الم�وط أو قرارات خفض المستوى
D Dينبغي أال تستند قرارات إ
أ
أ
ت
أ ن
صلي�ن
اللوا� ي ن
م� للنساء
ينتم� لمجموعات القليات أو للسكان ال ي
ي
ال ي
ال�امج ،إذا لم تُتح لهن برامج
عىل إكمال هؤالء النساء عدداً معيناً من ب
أ
ف
و� جميع الحوال ،ينبغي أن تستند
تل� احتياجاتهن الخاصة .ي
مناسبة ب ي
هذه القرارات إىل تقييمات فردية يُجريها موظفون مؤهلون ،ال أن تستند
أكمل من برامج.
إىل عدد ما ِ

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bسلطات السجون  /موظفوها
B Bموظفو السجن المسؤولون عن إعادة التأهيل /االختصاصيون
االجتماعيون
الفراج ش
الم�وط أو يغ�ها من الهيئات المسؤولة عن قرارات
B Bمجالس إ
ش
الفراج الم�وط
إ
أ
أ
ن
المد� العاملة مع القليات والشعوب الصلية
B Bجماعات المجتمع
ي
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ال� كانت تقدم لرجال الشعوب أ
اس�ال عىل نساء الشعوب أ
الصلية أو للخدمات العامة ت
الصلية ،ولوحظ فيه أنهن كن يلجأن مضطرات للخدمات ت
 312وعىل سبيل المثال ،أجري تحقيق ت
ال�
ي
أ ي
ي
صلي�ن
كانت تُقدم للنساء عموماً ،ولم يصلح أي منها لهن(.انظر باستيك ،إم ،المرجع ذاته ص  ،73نقال ً عن يوناس ،دبليو ،تقرير العدالة االجتماعية ،مفوض العدالة االجتماعية للسكان ال ي
وسكان جزر مضيق توريس ،2002 ،ص .)168
لقوان� السكان أ
ت
ال ي ن
ين
ش
ديسم�  ،2005ص .261
صلي� العرفية ،م�وع  ،94لجنة إصالح قانون أس�اليا الغربية،
 313ورقة مناقشة
ب
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الفصل التاسع :فئات خاصة

قاعدة 55
ت
ت
اللوا� ي ن
ينتم�
ال� تقدم للسجينات قبل إطالق رساحهن وبعده لكفالة مالءمتها للسجينات من نساء الشعوب الأصلية وللسجينات
ي
تستعرض الخدمات ي
إىل جماعات إثنية وعرقية معينة وضمان استفادتهن منها ،بالتشاور مع الجماعات المعنية.

بم�رات هذه القاعدة

ين
المجرم�
D Dحسبما جاء ف ي� التعليق« ،أغلب الظن أن من يطلق رساحه من
للقليات والسكان أ
الذين ينتمون أ
ال ي ن
صلي� سيحتاج مساعدة خاصة ف ي�
المأوى والرعاية االجتماعية والحصول عىل عمل والرعاية الصحية بسبب
ما يواجهونه من تهميش اقتصادي واجتماعي ي ز
وتمي� شديد» 314والدعم
يقدم بعد إطالق رساحهم ،إن وجد ،قد ال يراعي االحتياجات
العام الذي َّ
ت
الثقافية الخاصة لهذه المجموعات أثناء هذه الف�ة من إعادة إدماجهم.
يز
التمي�ية ف ي� وكاالت الرعاية االجتماعية
D Dقد تسود المعاملة والمواقف
315
ن
والسك� والتوظيف ،وكذلك ف ي� دوائر مراقبة السلوك.
D Dقد تتعرض نساء الشعوب أ
الصلية بعد إطالق رساحهن للوصم ،وقد
ترفضهن مجتمعاتهن أو تتجاهلهن ،ما يزيد احتمال عودهن إىل ارتكاب
316
الجرائم.

التطبيق
ف
ت
ال� تحدد
D Dينبغي أن يستثمر واضعو السياسات ي� الدراسات والتقييمات ي
ينتم� إىل أ
ال� تواجهها السجينات ت
ت
اللوا� ي ن
القليات أو
ي
التحديات المعتادة ي
السكان أ
ال ي ن
التداب�
صلي� عند إطالق رساحهن من السجن ،وكذلك أنجع
ي
ال� ساعدت ف� إعادة إدماجهن االجتماعي ،عىل أ
ت
القل عندما يزداد عدد
ي
ي
كب�ة.
هؤالء السجينات ونسبتهن زيادة ي
D Dينبغي أن تنسق سلطات السجن مع دوائر الخدمات االجتماعية ف ي�
الفراج وبعده لنساء
المجتمع فيما يتعلق
بالتحض� لتقديم الدعم عند إ
ي
القليات أو السكان الأ
أ
صلي�.ن
ي
D Dينبغي عىل الخدمات الصحية بالسجون أن تبذل ما وسعها من جهود
لضمان استمرار و /أو رصد أي عالج يُقدم للمشكالت الصحية ،من قبيل
تعاطي المخدرات أو الصحة العقلية ،وذلك بالتعاون الوثيق مع دوائر
ت
اللوا� يحتجن إىل
الخدمات ف ي� المجتمع .ينبغي عليها أن تحيل النساء
ي
مواصلة أي عالج يقدم لهن إىل دوائر خدمات الرعاية الصحية المعنية،

مع إمداد النساء بالعنوان وبيانات االتصال بجهة  /بمؤسسة تقديم
ت
ال� تتوىل مسؤولية وضع ترتيبات مواصلتهن العالج.
الخدمات الصحية ي
D Dوحيثما ُوجدت دوائر مراقبة السلوك ،ينبغي عىل سلطات  /خدمات
الدماج االجتماعي أن تعمل يداً بيد معها،
السجن المسؤولة عن إعادة إ
ف
الفراج.
لضمان استمرار الرعاية والدعم ي� المجتمع بعد إ
D Dعندما تنقطع صلة السجينة بأرستها بسبب بعدها عن ديارها أو وصمة
ت
ال� تواجهها بسبب سجنها ،ينبغي أن تبذل هيئة خدمات السجن
العار ي
ما وسعها من جهود إلعادة هذه الصلة إىل سابق عهدها ،وأن تعمل ،عند
االقتضاء ،مع المنظمات يغ� الحكومية المعنية أو دوائر مراقبة السلوك
لتساعد ف ي� إعادة جمع الشمل.
D Dينبغي أن تتعاون سلطات السجن ودوائر مراقبة السلوك مع منظمات
ال� تمثل أ
ن
ت
القليات والشعوب
المجتمع
ي
المد�  /الفئات المجتمعية ي
أ
لتيس� العون الذي يراعي الفروق الثقافية والنوعية
الصلية أو تدعمها
ي
ين
ويتع� تقديمه للسجينات المفرج عنهن أثناء تف�ة االنتقال من السجن
إىل الحرية.

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bواضعو السياسات
B Bسلطات السجون
 BBأ
الخصائيون االجتماعيون  /موظفو السجن المسؤولون عن إعادة
ين
التوط�
B Bخدمات الرعاية الصحية ف ي� السجن
B Bدوائر الخدمات االجتماعية ف ي� المجتمع
B Bدوائر الخدمات الصحية ف ي� المجتمع
B Bدوائر مراقبة السلوك

ت
ال� تعمل عىل
B Bالمنظمات يغ� الحكومية ي
وغ�ها من الفئات المجتمعية ي
القليات والشعوب أ
دعم أ
الصلية
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 315كُتيب مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة بشأن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة ،2009 .ص .63
المم المتحدة
ي
 316المرجع نفسه.

الفصل ش
العا�:
أفراد السجن والتدريب
(من القاعدة  29إىل )35

10

10

10

الفصل ش
العا� :أفراد السجن والتدريب

الفصل ش
العا� :أفراد السجن والتدريب

إن القواعد التسع المدرجة ف ي� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
ين
الموظف� وتعيينهم بدوام كامل،
بشأن موظفي المؤسسات تغطي اختيار
ومنحهم صفة الخدمة المدنية ،ومنحهم أجراً يكفيهم ،وتعليمهم وتدريبهم،
ين
ين
متخصص� ،وسمات
موظف�
بما ف ي� ذلك التدريب أثناء الخدمة ،وتوظيف
واش�اط توفر طبيب واحد أو ث
ومسؤوليات مدير السجن ،ت
أك� ،وهذا يتوقف
عىل حجم المؤسسة .أما القاعدة  54فإنها تغطي القيود المفروضة عىل
الموظف� القوة واستخدام أ
ح� أنها ض
السلحة النارية ،ف� ي ن
ين
تقت� من
استعمال
ي
ي
ين
العدواني� .قاعدة
موظفي السجن أن يتلقوا تدريباً خاصاً لكبح جماح السجناء
واحدة تتعلق بموظفات السجن.
ض
يل:
وتقت� القاعدة  53ما ي
ي

ف
والناث معاً ،يوضع
( )1ي� السجون المختلطة ،المستخدمة للذكور إ
القسم المخصص للنساء من ن
مب� السجن تحت رئاسة موظفة
مسؤولة تكون ف ي� عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم.
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(	)2ال يجوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم
يكن مصحوبا بموظفة.
وال ش�اف عليهن من اختصاص موظفات
( )3تكون مهمة رعاية السجينات إ
ين
الموظف� الذكور ،وال سيما
السجن حرصيا .عىل أن هذا ال يمنع
أ
ف
ين
والمعلم� ،من ممارسة مهامهم المهنية ي� السجون أو
الطباء
أقسام السجون المخصصة للنساء.
إن القواعد السبع المدرجة ف ي� قواعد بانكوك بشأن موظفي المؤسسات تضيف
أحكاماً تكميلية رئيسية لهذه القواعد ،مع ي ز
ترك�ها الخاص عىل القضاء عىل
ف
كث� من دوائر خدمات السجن فيما يتعلق
ما تواجهه موظفات السجن ي� ي
بالوصول إىل التدريب والمناصب العليا ،وما تحتاجه الموظفات من تدريب
النسان واحتياجات السجينات الخاصة ،بما فيها حظر العنف
عىل حقوق إ
القائم عىل اختالف نوع الجنس ضد السجينات .وتمشياً مع نهج «السجن كله»
ين
ين
العامل� ف ي� سجون
الموظف�
من قواعد بانكوك ،فإن هذه القواعد أيضاً تلزم
النساء بأن يتلقوا التدريب والتوعية بقضايا الرعاية الصحية الخاصة ،بما �ف
ي
الساسية أ
ذلك الرعاية الصحية أ
للطفال.

أفراد السجن والتدريب
كمل القواعد من القاعدة  46إىل القاعدة  55من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
[تُ ِّ
قاعدة 29
ي ن
للموظف� ي ف� سجون النساء ،عن طريق بناء قدراتهم ،إمكانية الوفاء بالمتطلبات الخاصة بإعادة إدماج السجينات ي ف� المجتمع وإدارة مرافق
يجب أن تتاح
ت
آمنة تكفل تأهيلهن .ويجب أن تتاح أيضاً
ال� تكفل وصولهن إىل مناصب عليا وتوليهن مسؤولية
ي
التداب� المتخذة لبناء قدرات موظفات السجون والسبل ي
ت
واالس�اتيجيات المتعلقة بمعاملة السجينات ورعايتهن.
رئيسية عن وضع السياسات

قاعدة 30
يز
تز
التمي� القائم عىل أساس نوع الجنس ضد الموظفات والتصدي له.
يل�م مديرو إدارات السجون بوضوح وباستمرار بمنع

قاعدة 31
توف� أقىص درجة من الحماية للسجينات من العنف ن
البد� أو اللفظي القائم
تعد وتنفذ سياسات ولوائح واضحة بشأن سلوك موظفي السجن تهدف إىل ي
ي
الجنس بهن.
عىل أساس نوع الجنس ومن االعتداء عليهن والتحرش
ي

قاعدة 32
ي ن
ي ن
ي ن
المشارك� ي ف� إدارة سجون النساء التدريب عىل مراعاة الفروق
الموظف�
للموظف� ،ويتلقى جميع
تتاح لموظفات السجون نفس فرص التدريب المتاحة
يز
ي ن
ي ن
الجنس.
التمي� والتحرش
الجنس� وحظر
ب�
ي

أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
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قاعدة 33
ي ن
ي ن
النسان للسجينات.
الموظف�
 .1يجب أن يتلقى جميع
المكلف� بالتعامل مع السجينات تدريبا يتعلق باالحتياجات الخاصة للنساء وحقوق إ
ف
ي ن
ي ن
السعافات
العامل� ي� سجون النساء تدريب
للموظف�
 .2يوفر
بالضافة إىل التدريب عىل إ
أساس بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بصحة النساء ،إ
ي
أ
أ
ول.
الولية والتطبيب ال ي
أساس عىل الرعاية
 .3حيثما يسمح للأطفال بالبقاء مع أمهاتهم ي ف� السجن ،تتم أيضا توعية موظفي السجن بشأن نمو الطفل ويوفر لهم تدريب
ي
ال�ورة ف
الصحية للأطفال لك يتمكنوا من االستجابة عىل النحو المالئم عند ض
و� حاالت الطوارئ.
ي
ي

قاعدة 34

ف
بف�وس نقص المناعة ش
وبالضافة إىل الوقاية من يف�وس
الب�ية ي� مناهج التدريب النظامي لموظفي السجون .إ
تدرج برامج بناء القدرات فيما يتعلق ي
ف
ن
نقص المناعة ش
للمصاب� به ،تدرج أيضاً ي� تلك المناهج مسائل مثل
وتوف� العالج والرعاية والدعم
(اليدز)
الب�ية/متالزمة نقص المناعة المكتسب إ
ي
ي
النسان ،مع ت
يز
ال� ي ز
بف�وس نقص المناعة ش
والتمي�.
الب�ية والوصم
المسائل الجنسانية والمسائل المتعلقة بحقوق إ
ك� بشكل خاص عىل صلتها ي

قاعدة 35

يتلقى موظفو السجون التدريب ي ف� مجال الكشف عن احتياجات السجينات من الرعاية الصحية العقلية واحتمال إيذائهن لأنفسهن وإقدامهن عىل
و� مجال تقديم المساعدة إليهن عن طريق توف� الدعم لهن وإحالة مثل هذه الحاالت إىل ال أ
االنتحار ف
ي ن
خصائي�.
ي
ي

بم�رات القواعد من  29إىل 35

D Dإن هذه القواعد تتعلق ف� المقام أ
ت
اللوا�
الول ببناء قدرات الموظفات
ي
ي
وال ش�اف
النساء
سجون
إدارة
عن
المسؤولية
عاتقهن
ينبغي أن تقع عىل
إ
عليها ،حسبما نصت عليه القاعدة  53من القواعد الدنيا النموذجية
لمعاملة السجناء .وحسبما جاء ف ي� التعليق عىل القاعدة  32فإنه «بالرغم
من هذا ،ت
ح� وإن لم يُوظَّف الموظفون الذكور الذين يشغلون المواقع
ف
العليا توظيفاً ش
ال ش�اف عىل السجينات ،فإنهم يشاركون بالفعل
مبا�اً ي� إ
317
ف ي� جوانب عديدة من إدارة سجون النساء ».وعليه فإن بعض أحكام
ين
الموظف� الذكور الذين يشغلون المواقع
هذه القواعد يرسي أيضاً عىل
الدارية والتخطيطية العليا.
إ
D Dحسبما جاء أيضاً ف ي� التعليق ،تم� طُبقت سياسة التوظيف المختلط من
توص به ف ي� حد ذاته القواعد الدنيا النموذجية
والناث ،الذي ال
الذكور إ
ي
لمعاملة السجناء وال قواعد بانكوك ،فإن أحكام بعض هذه القواعد
تصبح أشد أهمية .وهذه القواعد تشمل القاعدة  31والقاعدة  32عىل
وجه الخصوص.
ف
ين
ين
كث�
الموظف�
D Dتسلم القواعد بأن
المكلف� إ
بال ش�اف عىل السجينات ي� ي
من نظم السجون ال يتلقون تدريباً خاصاً يساعدهم عىل التعامل مع
ف
ت
ال� يهيمن
االحتياجات الخاصة للسجينات .أما ي� بيئات السجون الهرمية ي
عليها الذكور ،فقد تواجه موظفات السجن منافسة يغ� عادلة ي ز
وتمي�اً أيضا.
وصالحياتهن وسلطات اتخاذهن القرارات أقل ف� غالب أ
الحوال ،وهن
ي
يز
أنفسهن قد ي ن
والتمي� ف ي� أماكن عملهن .فالمرأة
الجنس
يعان� من التحرش
ي
ف
تواجه صعوبات � تحقيق ت
ال�قيات ،وهذا مرده إىل نمطية المفاهيم
ي
يز
والتمي� .وتتفاقم هذه المشاكل جراء ما يتعرض له أغلب النساء من

ب� ما يقع عىل كاهلها من ت ز
ضغوط أخرى عند جمعها ي ن
ال�امات العمل
وواجبات أ
الرسة.
D Dوتهدف هذه القواعد إىل التصدي لهذه التحديات عن طريق ضمانها
إيالء سلطات السجن اهتماماً خاصاً ببناء قدرات الموظفات وكفالتها
يز
التمي� ضدهن فيما يمنح من فرص الحصول عىل التدريب وشغل
عدم
ف
المواقع العليا ي� خدمة السجون .وهذه القواعد تسلم بأن الموظفات،
بمجرد تلقيهن التدريب الالزم ،يصبحن أقدر من نظرائهن الذكور عىل
استحداث ت
اس�اتيجيات وسياسات فعالة مالئمة ش
للإ�اف عىل السجينات
ورعايتهن وإعادة تأهيلهن ،كونهن أوعى باحتياجات النساء الخاصة
ومواطن ضعفهن.
D Dتحظر القاعدة  54من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
استعمال القوة من قبل موظفي السجن ،إال ف ي� حالة الدفاع عن النفس
أو ف ي� حاالت محاولة الهروب أو المقاومة الجسدية الرصيحة أو الضمنية
ألمر يستند إىل القانون أو اللوائح .إنها تنص عىل أال يتجاوز استعمال
ين
الموظف� الذين
القوة حدود ال�ض ورة الشديدة ،وعىل وجوب قيام
بالبالغ عن الحادث فور وقوعه لمدير السجن .نصت
يستعملون القوة إ
318
ن
ن
المكلف� بإنفاذ القانون
للموظف�
المادة  3من مدونة لقواعد السلوك
ي
ي
ن
ين
المكلف� بإنفاذ القانون استعمال القوة إال
للموظف�
عىل أن «ال يجوز
ي
أ
ف
ف
�ض
و� الحدود الالزمة لداء واجبهم» .والمبدأ 4
ي� حالة ال ورة القصوى ي
الساسية حول استخدام القوة أ
من المبادئ أ
والسلحة النارية من جانب
ين
ين
مسؤول إنفاذ القانون
المكلف� بإنفاذ القانون 319،ينص عىل أن
الموظف�
ي
أثناء أدائهم لواجبهم فعليهم قدر المستطاع اللجوء إىل وسائل يغ� عنيفة
قبل اللجوء إىل استخدام القوة أ
والسلحة النارية .وال يمكنهم استخدام
أ
أ
يش�
القوة والسلحة النارية إال مع عدم فعالية السبل الخرى ،أو دون ما ي
إىل تحقيق تلك السبل أ
الخرى للنتائج المرجوة.
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 318الجمعية العامة أ
ن
ن
المكلف� بإنفاذ القانون 5 ،بف�اير .169/A/RES/34 ،1980
الموظف�
للمم المتحدة ،مدونة لقواعد سلوك
ي
ي
أ
ين
سبتم� .1990
المجرم� ،هافانا ،كوبا 27 ،أغسطس – 7
 319اعتمدها المؤتمر الثامن للمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة
ب

الفصل ش
العا� :أفراد السجن والتدريب

D Dأما القاعدة  31فإنها تضيف أحكاماً تتعلق باستخدام القوة ،وتضع ف ي�
الجنس وسوء
االعتبار احتياجات النساء الخاصة من الحماية من االعتداء
ي
320
معاملتهن ،لضعف النساء الشديد أمام العنف بجميع صوره .ومن
ج�
المهم أن نالحظ أن سوء المعاملة المذكور قد يبدو توافقياً (كأن تُ ب
نظ� تمتعها بحقوقها أو حصولها
المرأة مثال ً عىل تقديم خدمات جنسية ي
ف
عىل خدمات معينة) .ومن ثم تتسم هذه القاعدة بأهمية خاصة ي� أنها
ين
الجنس
تحديد سوء السلوك
تضم� تحقيقات «استعمال القوة»
تكفل
َ
ي
أ
ف
الذي قد يبدو توافقياً ،لكنه ال يمكن ي� واقع المر أن يكون كذلك لعدم
م�ان القوة ي ن
التكافؤ التام ف� ي ز
ب� طرفيه .وهذا ينبغي أن يشكل القاعدة
ي
ت
ال� ينبغي عىل أساسها النظر  /التحقيق ف� أي عالقة جنسية يب�ن
ي
المنطقية ي
ين
الموظف� والسجناء.
D Dأما القواعد من القاعدة  33إىل  35فإنها تغطي تدريب الموظفات العامالت
ف
النسان
ي� سجون النساء عىل االحتياجات الخاصة بالسجينات وحقوق إ
والسعافات
المكفولة لهن ،فضال ً عن احتياجاتهن الصحية الرئيسية ،إ
الساسية فيما يتعلق أ
الولية والرعاية الصحية أ
أ
بالطفال الذين يرافقون
الشمول نحو إدارة
أمهاتهم ف ي� السجن .فإنها تمثل نهج قواعد بانكوك
ي
السجون ،بما ف ي� ذلك الرعاية الصحية ف ي� السجون ،وإقراراً بذلك ،فإن
ين
المتخصص� ال يتوفرون دائماً أو فور الحاجة
موظفي الرعاية الصحية
ف
كث� من نظم
إليهم لتلبية كافة احتياجات السجناء من الرعاية الصحية ي� ي
ين
الموظف� بحاجة إىل الوعي
السجون ،وكذلك الواقع الذي يقول إن جميع
بالقضايا الرئيسية المتعلقة برعاية النساء وأطفالهن يك يتمكنوا من دمج ما
وخ�ات ف� معالجتهم النساء ت
اللوا� يقعن ف ي� نطاق
يكتسبونه من معارف ب
ي
ي
رعايتهن.
D Dوكذلك فإن هذه القواعد ت
ين
والموظف�
تع�ف بأن جميع أنظمة السجون،
ين
النظامي� ،وليس موظفو الرعاية الصحية ،هم أول من يجب أن يستجيب
ف
لمتطلبات المرأة وأطفالها من الرعاية الصحية ،بما ي� ذلك ما يتعرضون
له من المشاكل وحاالت الطوارئ ،حيثما كانت هناك حاجة إىل اتخاذ
إجراءات فورية .وإن تدريب الموظفات عىل أساسيات احتياجات النساء
الخاصة من الرعاية الصحية ،والسعافات أ
الولية وأساسيات الرعاية
إ
الصحية أ
للطفال ،سوف يمكنهن من تلبية هذه االحتياجات بما يناسبها
وإحالة هؤالء النساء أو أ
ين
المتخصص� فورا ،عند ال�ض ورة .ال
الطفال إىل
ن
ين
ين
توف� أي
الموظف�
يع� هذا أن عىل
النظامي� بأي حال تحمل مسؤولية ي
ي
ف
ين
أخصائي�
عالج يتجاوز االستجابة لحاالت الطوارئ ،ي� غياب أي نصح من
بالرعاية الصحية.
D Dتورد القاعدة  34والقاعدة  35مزيداً من التفاصيل بشأن حاجة الموظفات
العامالت بسجون النساء إىل التدرب عىل القضايا المتصلة بانتقال يف�وس
ين
نقص المناعة ش
المصاب� به ورعايتهم ،وما
الب�ية والوقاية منه وعالج
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ض
ن
القاعدت�  29و .30
بمقت� قواعد بانكوك ،التعليق عىل
،A/CONF.6/1 321
ي
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يز
تواجهه حامالت يف�وس نقص المناعة ش
والتمي�،
الب�ية من الوصم بالعار
واحتياجات السجينات من الرعاية الصحية العقلية ،وكذلك تعرضهن
لخطر إيذاء النفس واالنتحار ،نظراً للقلق البالغ بشأن يف�وس نقص
الب�ية واحتياجات الرعاية الصحية العقلية ي ن
المناعة ش
ب� السجينات،
حسبما تقدم .وتكمالن معاً القواعد ( 6أ) و (ب) و  12و  14و  16و .17

التطبيق
بناء القدرات
D Dينبغي عىل سلطات السجن عند تطوير موظفيها ووضع السياسات
التدريبية أن تهتدي بالمادة  15من التوصية الصادرة بشأن اختيار وتدريب
ال� اعتمدها مؤتمر أ
أ
ت
المم المتحدة
الفراد للمؤسسات العقابية إ
والصالحية ي
أ
ين
المجرم� 321.وينبغي أن يستند التدريب إىل
الول لمنع الجريمة ومعاملة
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،ومجموعة المبادئ المتعلقة
بحماية جميع أ
الشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز
أو السجن ،والمبادئ أ
الساسية لمعاملة السجناء ،واتفاقية حقوق الطفل،
المم المتحدة لحماية أ
وقواعد أ
الحداث المجردين من حريتهم ،فضال ً عن
غ�ها من صكوك أ
ومعاي�ها وقواعدها ذات الصلة بمعاملة
المم المتحدة
ي
ي
ت
ال� وضعها مكتب المفوض السامي
السجناء .أما الموارد التدريبية ي
لحقوق النسان ،ومكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة،
المم المتحدة
إ
ي
أ
كف�وس
وغ�هما من وكاالت المم المتحدة المعنية بمواضيع معينة ،ي
ي
ف
ف
ش
واليدز ي� السجون ،فال بأس ي� االستعانة بها أو
نقص المناعة الب�ية إ
تكييفها واستخدامها ف ي� مختلف السياقات( .انظر الملحق  :1الموارد)
D Dكذلك ينبغي أن تقوم سلطات السجون بالتعاون مع منظمات المجتمع
ن
المد� المعنية بقضايا المرأة ،باستحداث برامج تدريبية خاصة لجميع
ي
ين
ين
المنتدب� ش
للإ�اف عىل السجينات لتدريبهم عىل حقوق
الموظف�
النسان المكفولة للسجينات ،فضال ً عن عنارص خاصة بشأن المتطلبات
إ
ف
ت
الخاصة إلعادة إدماجهن ي� المجتمع .ينبغي أن يس�شد التدريب بأحكام
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وقواعد بانكوك .وإن هذه
ت
ال� ي ن
تكمل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
ب� أيدينا قد ِّ
الوثيقة ي
وقواعد بانكوك فيما يتعلق بالتدريبات أو بتطوير مواد تدريبية إضافية.
D Dينبغي عىل سلطات السجون أن تكفل حصول موظفات السجن عىل
تدريبات تعادل ف ي� مستواها ما يُقدم لنظرائهن الذكور من تدريبات.
D Dينبغي أن يهدف بناء قدرات الموظفات إىل تمكينهن من شغل المناصب
العليا ف� دائرة السجن وأن تقع عىل عاتقهن مسؤولية وضع ت
االس�اتيجيات
ي
وال�امج الالزمة إلدارة سجون النساء وإعادة تأهيل السجينات.
والسياسات ب

أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
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يز
الجنس بالموظفات
التمي� والتحرش
مكافحة
ي

يز
D Dإن إدارة السجن بحاجة إىل توضيح ت ز
التمي� والتحرش
ال�امها بالقضاء عىل
الجنس بالمرأة العاملة ف� دائرة السجن .وينبغي أن يتضح هذا ت ز
االل�ام
ي
ي
ف� رؤية إدارة السجون وخططها ت
وي�ز ف ي� سياسات إدارة
االس�اتيجية ،ب
ي
السجن.
D Dينبغي عىل خدمات السجن أن تراجع إجراءات االستقدام وبرامج التدريب
وسبل إتاحتها وقواعد ت
ال�قية ومستويات الرواتب عىل نحو يكفل عدم
الت�يعات واللوائح والقواعد والسياسات أي أساس ن
يز
تضمن ش
للتمي�
قانو�
ي
ضد الموظفات عمليا.
ين
يز
الموظف�.
التمي� ف ي� تدريب
D Dينبغي إدراج مبدأ عدم
D Dينبغي ي ن
تمك� الموظفات من تقديم الشكاوى دون خوف من االنتقام،
إذا حدث ي ز
الجنس بهن .ينبغي أن تكون هناك إجراءات
تمي� ف ي� التحرش
ي
ين
الموظف� إىل حاالتهن،
لتقديم الشكاوى تتيح للموظفات لفت أنظار كبار
ين
ين
وغ�هم من السلطات المختصة
المفتش�
وكذلك انتباه
المستقل� ي
الوط� �ف
ن
النسان والقانون
المرخص لها بمراقبة االمتثال
لمعاي� حقوق إ
ي
ي ي
السجون.

التوعية والتدريب عىل الرعاية الصحية الأساسية
ين
ين
المنتدب� للعمل ف ي� سجون النساء
الموظف�
D Dينبغي أن يشتمل تدريب
عىل تدريبات أساسية عىل المسائل الرئيسية المتصلة بصحة النساء ،ح�ت
ين
توف� المساعدة الفورية إذا لم يكن هناك طبيب
يصبح بإمكان
الموظف� ي
ن
العامل� بالرعاية
متاح ،وضمان إحالة المحتاجات للرعاية الطبية فوراً إىل
ي
الصحية.
أ
ين
لك يقدموا مساعدات
D Dيجب تدريب
الموظف� عىل إ
السعافات الولية ي
ف
ن
العامل� بالرعاية الصحية.
فورية ف ي� الحاالت العاجلة ي� حال تغيب
ي

 D Dف� حالة السماح أ
للطفال بالبقاء مع أمهاتهم ف ي� السجن ،ينبغي أيضاً أن
ي
ف
يتلقى موظفو السجون المنتدبون للعمل ي� سجون النساء تدريباً أساسياً
عىل حقوق الطفل ،ونمو الطفل ورعايته الصحية ليستجيبوا عند الحاجة
ف
و� حاالت الطوارئ عىل نحو مناسب.
ي
D Dينبغي أن تشتمل المناهج التدريبية لموظفي السجون عىل برامج لبناء
القدرات بشأن يف�وس نقص المناعة ش
وبالضافة إىل الوقاية من
الب�ية .إ
يف�وس نقص المناعة ش
(اليدز)
الب�ية/متالزمة نقص المناعة المكتسب إ
ف
ين
للمصاب� به ،ينبغي أن تدرج أيضاً ي� تلك
وتوف� العالج والرعاية والدعم
ي
ت
ز
النسان ،مع ال� يك� الخاص
المناهج مسائل من قبيل نوع الجنس وحقوق إ
والتمي�.ز
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية والوصم
ي
عىل صلتها ي

322
323
324
325

ف
ين
المصاب� به
اليدز وعالجه ورعاية
D Dكما ورد ي� «ورقة سياسات ،الوقاية من إ
أ
ف
تداب� متكاملة» الصادرة
ي� السجون والظروف االحتجازية الخرى :حزمة ي
عن مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة العمل
المم المتحدة
ي
الدولية ،وبرنامج أ
المم المتحدة إ ئ
نما� ،فمن الواجب وضع إجراءات
ال ي
ئ
الوبا�
وف�وس الكبد
السالمة المهنية
والتداب� الصحية الخاصة إ
باليدز ي
ي
ي
ن
للموظف� بالسجن .يجب أن يتلقى الموظفون بالسجن معلومات
والسل
ي
أ
ن
ن
ن
خصائي� بالطب والصحة
العمالي� وال
المفتش�
وتوعية وتدريب من
ي
ي
ي
322
العامة ،بما يمكنهم من أداء واجباتهم بشكل صحي وآمن.
D Dيجب أال يخضع موظفو السجن مطلقاً لفحوصات إجبارية ويجب أن يُيرس
323
اليدز الرسية.
وصولهم إىل فحوصات إ
ئ
الوبا� ب وأن يُيرس
D Dيجب أن يُتاح مجاناً لموظفي السجن أمصال الكبد
ي
حصولهم عىل معدات الوقاية ،مثل القفازات وأقنعة الوجه الخاصة
ق
ين
للعين� وصابون ومرايا التفتيش والفحص
ووا�
إ
بالفاقة من التخدير ،ي
ف
وتداب� الوقاية من العدوى بعد التعرض لها ي� حالة التعرض للعدوى
ي
324
أثناء مزاولة العمل.
سن آليات لمكان العمل تُ ن
بالمعاي�
ع� بالتفتيش عىل االمتثال
ي
D Dكما يجب ّ
المنطبقة والتبليغ بالتعرض للعدوى أثناء مزاولة العمل ،والحوادث
أ
325
والمراض المرتبطة بمزاولة موظفي السجن لعملهم.
D Dينبغي تدريب موظفي السجون عىل التعرف عن احتياجات الرعاية الصحية
العقلية وخطر إيذاء النفس واالنتحار ي ن
ب� السجينات ،وعىل االستجابة
ين
المختص�.
المناسبة ،عن طريق تقديم العون وإحالة هذه الحاالت إىل

الجهات الفاعلة الرئيسية
B Bالوزارة المسؤولة عن السجون
B Bوزارة الصحة
B Bسلطات السجون
B Bخدمات الرعاية الصحية بالسجون
ن ف
ين
وال ش�اف عىل
الموظف�
B Bجميع
المشارك� ي� إدارة السجون النسائية إ
ي
السجينات
B Bخدمات الرعاية الصحية المجتمعية
ن
المد� المعنية
B Bالمنظمات يغ� الحكومية ،ومنها منظمات المجتمع
ي
بقضايا المرأة

المع� بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة العمل الدولية ،وبرنامج أ
أ
المم المتحدة إ ئ
ن
ين
المصاب� به ف ي� السجون
اليدز وعالجه ورعاية
نما�« ،ورقة سياسات ،الوقاية من إ
ال ي
مكتب المم المتحدة أ ي
تداب� متكاملة» ،2012 ،ص .4
والظروف االحتجازية الخرى :حزمة ي
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.

الفصل الحادي ش
ع�:
إجراء البحوث وإعداد الخطط والتقييم
والتوعية العامة
(من القاعدة  67إىل )70
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الفصل الحادي ش
ع� :إجراء البحوث وإعداد الخطط
والتقييم والتوعية العامة

ال تشتمل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عىل أي قواعد بشأن
ف
معاي� أخرى ذات صلة،
البحوث والتخطيط .وما وضع ي� السنوات الالحقة من ي
مثل قواعد طوكيو وقواعد ي ن
بيك� ،يفرد قسماً منفصال ً للبحوث والتخطيط
وصياغة السياسات وتقييمها ،من منطلق ت
االع�اف بأن فعالية السياسات
ت
ال� وضعت لمعالجة السجناء وإعادة إدماجهم االجتماعي تتوقف
ب
وال�امج ي
ف
عىل مدى ارتباطها بالواقع ي� كل والية قضائية وتقييم أثر مختلف التدخالت
والنهج .ويبدو أنه عندما اعتمدت قواعد طوكيو وقواعد ي ن
بك� أصبح الشعور
والرشادات الخاصة بإجراء البحوث والتخطيط
بالحاجة إىل بعض القواعد إ
وصياغة السياسات وتقييمها أشد وفهمها أوعى وأعمق.
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ولم تُ ِش� القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وال قواعد طوكيو إىل
العالم ف ي� شن� نتائج
الحاجة إىل تعميق الوعي العام والتعاون مع وسائل إ
أ
وت�ز القاعدة  70من
البحاث والمعلومات المتعلقة بما تغطيه من قضايا .ب
العالم والرأي العام ف ي�
ئيس لوسائل إ
قواعد بانكوك تزايد الوعي بالدور الر ي
ت
صياغة السياسات ف ي� مجال العدالة الجنائية .وتقوم عىل االع�اف بأنه كلما
ارتفع مستوى الجهل بالجريمة ومكافحة الجريمة ،اشتدت المخاوف وازدادت
مسؤول العدالة الجنائية عىل قواعد
الحاجة إىل قسوة العقاب 326.وإن تدريب
ي
أساس أيضاً يقتضيه تفعيل
بانكوك وتعميق إحساسهم ووعيهم بها مطلب
ي
ف
هذه القواعد ،ال سيما إذا ارتبطت بالسياسات المتبعة ي� إصدار الحكم وبدائل
السجن.

 11.1إجراء البحوث وإعداد الخطط والتقييم
قاعدة 67

أ
ت
ت
ال� تدفعهن إىل الوقوع تحت طائلة
تبذل الجهود لتنظيم وتشجيع إجراء بحوث شاملة تركز عىل النتائج بشأن الجرائم ي
ال� ترتكبها النساء والسباب ي
أ
ف
ف
ت
ت
ت
ال� تصمم
ال� تتسم بها المجرمات ب
العدالة الجنائية والثر الذي ي�تب عىل الوجود ي� وسط إجرامي والسجن ي� النساء وبشأن الخصائص ي
وال�امج ي
ال�امج والسياسات عىل نحو فعال لتلبية االحتياجات المتعلقة بإعادة
للحد من إمكانية معاودة النساء ارتكاب الجرم ،كأساس إلعداد الخطط ووضع ب
إدماج المجرمات ي ف� المجتمع.

قاعدة 68
تبذل الجهود لتنظيم وتشجيع البحوث بشأن عدد الأطفال الذين ض
يت�رون بسبب خضوع أمهاتهم لنظام العدالة الجنائية وحبسهن بوجه خاص وما
ف أ
ف
وال�امج مع مراعاة مصلحة الطفل ي ف� المقام الأول.
تي�تب عىل ذلك من أثر ي� الطفال ،من أجل المساهمة ي� وضع السياسات ب

قاعدة 69
الجرامي ومدى فعالية تلبية االحتياجات
تبذل الجهود للقيام عىل نحو دوري باستعراض االتجاهات والمشاكل والعوامل المرتبطة بسلوك المرأة إ
أ
ف
ش
السل�
المتعلقة بإعادة إدماج المجرمات وأطفالهن ي� المجتمع وتقييمها ون� المعلومات عن ذلك ،من أجل الحد من وصمهن ووصم أطفالهن والثر ب ي
الذي يلحق بهم من جراء وقوع هؤالء النساء تحت طائلة نظام العدالة الجنائية.

بم�رات هذه القاعدة
D Dفيما أجري ،منذ اعتماد القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ،قدر
ين
المجرم�،
كب� من البحوث والدراسات عن أسباب الجريمة ،وخصائص
ي
ال�امج وعىل
وأثر السجن
وتأث� ذلك عىل بعض ب
والتداب� يغ� االحتجازية ي
ي

معدالت العودة إىل الجرام ،فلم تبدأ هذه أ
البحاث والدراسات إال
إ
منذ مطلع أ
اللفية الجديدة ف� ت
ال� ي ز
ك� عىل نوع الجنس ف ي� نظام العدالة
ي
الجنائية ،وأوجه االختالف ي ن
ب� خلفيات المرأة والرجل واحتياجات إعادة
أ
ف
كث�اً من هذه البحوث ال
إدماجهما ي� المجتمع .ومن شديد السف أن ي
ينطبق إال عىل الدول الغربية.

الخ�اء الزائرين بالدورة التدريبية الدولية الحادية
ال�-سيباال ،تعزيز البدائل المجتمعية  -ضمان قبول
التداب� وتنفيذها ،2002 ،ص  .95انظر UNAFEI :أوراق ب
ي
 326انظر عىل سبيل المثال ،تابيو ب ي
ش
والع�ين بعد المائةhttp://www.quno.org/resource/2012/3/children-alleged-offenders-revised-draft-framework-decision-making ،
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أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي

كب�ة ف ي� التأكيد عىل الحاجة
D Dومن ثم فإن القاعدة  67و  68تشكالن أهمية ي
ت
ال� تتعلق
إىل إجراء بحوث عىل مجموعة متنوعة من القضايا ذات الصلة ي
بوقوع المرأة تحت طائلة نظام العدالة الجنائية .والهدف هو التأكد من
أن ت
االس�اتيجيات والسياسات المتبعة تصلح لتلبية متطلبات إعادة إدماج
أ
ت
ال�
هؤالء النساء اجتماعياً وتعزيزه ،بنا ًء عىل الحقائق والوعي بالسباب ي
تؤدي بالنساء ف ي� نهاية المطاف إىل الوقوع تحت طائلة نظام العدالة
الجنائية وغالباً ما تتسم بالتعقيد الشديد ،وكذلك ض�ورة االستجابة
لهذه االحتياجات عىل نحو أشد كياسة وفطنة ،لزيادة فعاليتها .وهاتان
القاعدتان ت
تس�عيان االنتباه إىل ض�ورة إجراء بحوث من هذا القبيل عىل
أ
يس�
أوضاع الطفال الذين سجنت أمهاتهم ،وهو مجال لم يحظ إال بنذر ي
من العمل ث
البح� ويستدعي مزيداً من االهتمام.
ي
ت
ال�
D Dوتستند القاعدة  69عىل الوعي بأن تقييم التدخالت ب
وال�امج والنهج ي
أ
ف
تهدف إىل تحديد مستوى نجاحها أو فشلها من العوامل الساسية ي� تطوير
وال�امج وتعديلها بطريقة مبنية عىل الشواهد العلمية .وهذا
السياسات ب
آ
الهمال فيما يتعلق بجميع السجناء ،والسيما
المجال هو الخر ُمهمل أشد إ
ما يتعلق بالنساء ،وخصوصاً فيما يتعلق بأطفال أ
المهات المسجونات.

التطبيق
D Dينبغي عىل واضعي السياسات وسلطات العدالة الجنائية اتخاذ جميع
ت
ال� تكفل دمج البحوث وجمع البيانات
ي
التداب� الالزمة وتخصيص الموارد ي
ف� أعمالها المتعلقة بالمرأة أ
والطفال الذين تقع أمهاتهم تحت طائلة
ي
العدالة الجنائية.
ت
ن
ال� يرتكبها النساء،
يع� أن يشكل جمع البيانات عن الجرائم ي
D Dوهذا ي
وخصائص المجرمات (مثل مستواهن التعليمي والوظيفي وظروفهن
االقتصادية واالجتماعية وجنسياتهن ،الخ) ،وعدد أطفالهن ،وأعمارهم
وظروفهم بعد سجن أمهاتهم (إذا كانوا برفقة أمهاتهم ف ي� السجن،
وترتيبات رعايتهم إن كانوا خارجه) جانباً من العمل اليومي الذي تقوم به
وكاالت العدالة الجنائية وكذلك دوائر الخدمات االجتماعية ف ي� المجتمع
إذا لزم أ
المر.
D Dينبغي عىل واضعي السياسات تخصيص الموارد الالزمة إلجراء بحوث عىل
ت
ث
ال� تدفع المرأة إىل ارتكاب
قضايا أخرى من قبيل أك� العوامل شيو ًعا ي
وتأث� الحبس وفرض العقوبات يغ� االحتجازية عليها ومدى تأثر
الجرائم ي
أ
الطفال بسجن أمهاتهم.
D Dإن احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالنسبة للسجينات ،ومنها تحديداً
احتياجات رعاية الصحة العقلية ،وإدمان المخدرات ي ن
ب� النساء ونتائج

الفراج ،هي مجاالت أخرى مهمة يكون
العالج ومعدالت االنتكاس بعد إ
توفر المزيد من المعلومات فيها مهماً لتخطيط السياسات وصياغتها.
D Dكما أن البحوث بشأن الممارسات والظروف المؤثرة عىل صحة السجينات
(عىل سبيل المثال ،الحبس االنفرادي واضطراب الصالت أ
الرسية)
تعد ذات أهمية خاصة ،من أجل إدخال تحسينات تعتمد عىل أ
الدلة
ين
تحس� فرص إعادة االندماج االجتماعي
للممارسات والظروف لصالح
للنساء ف ي� السجن.
D Dأما مجاالت البحث أ
الخرى فينبغي أن تركز عىل فئات خاصة من السجينات
ف
والتداب� والعقوبات يغ� االحتجازية
وتأث� الحبس
ي
بما ي� ذلك خلفياتهن ي
واحتياجاتهن الخاصة ومدى االهتمام بتلبية احتياجاتهن.
D Dوال ض� ف� تشجيع المؤسسات أ
الكاديمية والمنظمات يغ� الحكومية عىل
ي ي
إجراء البحوث ف� المجاالت المذكورة أعاله ف
و� يغ�ها من المجاالت ال�ت
ي
ي
ي
تتعلق باتصال المرأة بنظام العدالة الجنائية ،لتعميق وتوسيع القاعدة
ت
ال� تقوم عليها السياسات.
المعرفية ي
D Dيجب أن تنفذ جميع البحوث باالمتثال للمبادئ أ
الخالقية المتفق عليها
ُ
ت
ز
دولياً .يجب أن تل�م أي بحوث بمجال الرعاية الصحية بمبادئ أخالقيات
مهنة الطب.
ت
تخزن نتائج
D Dيجب ي
ال� ّ
توف� الحماية الفعالة لجميع قواعد البيانات ي
البحوث .كما يجب تخزين جميع بيانات الرعاية الصحية بشكل يحجب
هويات أ
ن
(بمع� أال تظهر هويات النساء ف ي� قاعدة البيانات).
الفراد
D Dينبغي عىل مؤسسات العدالة الجنائية وواضعي السياسات التحقق من أن
داخل دوري لقياس ما يتحقق
وال�امج تخضع لتقييم مستقل
السياسات ب
ي
أ
أ
وتعديلها/تغي�ها إذا لزم المر والخذ بالممارسات الفضىل
من نتائج
ي
ش
ون�ها.
D Dتكمن القيمة الحقيقية إلجراء البحوث وجمع البيانات ف ي� استغالل ما
ف
ال�امج والسياسات القائمة أو استحداث
يُستقى من معلومات ي� ضبط ب
ين
أخرى .ومن ثم ينبغي إنشاء روابط تجمع ي ن
المسؤول� عن إجراء البحوث
ب�
ف
ين
والمسؤول� عن صياغة السياسات ووضع الخطط .وهذا قد يكون ي� صورة
قاعدة بيانات ت
مش�كة إذا سمحت التكنولوجيا المتوفرة والموارد المتاحة أو
االنتظام ف ي� تقديم البيانات المجمعة ونتائج البحوث إىل وحدات وضع
ض� إذا أكملتها اجتماعات
السياسات وإعداد الخطط ذات الصلة .وال ي
ف
منتظمة تعقد ي ن
ب� جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ،بما ي� ذلك واضعو
ف
السياسات والجهات الفاعلة ي� مجال العدالة الجنائية ،لمناقشة النتائج
تشارك وتعميق الوعي باستمرار.
وتيس� التشاور واعتماد نهج
ي
ي

الفصل الحادي ش
ع� :إجراء البحوث وإعداد الخطط والتقييم والتوعية العامة
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B Bدوائر مراقبة السلوك ودوائر إ
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B Bوسائل إ

 11.2تعميق الوعي العام وتبادل المعلومات والتدريب
قاعدة 70

أ
ت
ال� تجعل النساء تحت طائلة نظام العدالة الجنائية وبأنجع السبل الكفيلة بالتصدي لذلك ،من
 .1يجب توعية وسائل إ
العالم والجمهور بالسباب ي
أ
ف
ف
أجل إتاحة إمكانية إعادة إدماج النساء ي� المجتمع ،مع مراعاة مصلحة الطفل ي� المقام الول.
ت
ي ن
تحس� النتائج المتوخاة من إجراءات نظام العدالة الجنائية للتصدي للمجرمات وزيادة إنصاف النساء
ال� ترمي إىل
 .2يجب أن تشمل السياسات ي
وأطفالهن ش
ن� وتعميم البحوث والأمثلة بشأن الممارسات الفضىل ي ف� هذا المجال.
ت
ال� تتحمل مسؤولية مهنية ي ف� المسائل المتعلقة بالسجينات والمجرمات عىل نحو منتظم بمعلومات
 .3تزود وسائل إ
العالم والجمهور والجهات ي
وقائعية عن المسائل المشمولة بهذه القواعد وعن تنفيذها.
ي ن
ي ن
المعني� ي ف� نظام العدالة الجنائية بشأن هذه القواعد وبشأن نتائج البحوث من أجل توعيتهم بالأحكام
للمسؤول�
 .4تعد وتنفذ برامج تدريبية
الواردة فيها وتشجيعهم عىل العمل بها.

بم�رات هذه القاعدة
ت
ال� أدت إىل السلوك
D Dإن العامة ليسوا عىل دراية جيدة عموماً بالظروف ي
الجرامي وال خصائص المجرم وال مدى ض�ر السجن .بل وأقل دراية،
إ
ف
حسبما جاء ي� التعليق عىل هذه القاعدة ،بالوضع الخاص للمجرمات
والتأث� بعيد المدى لسجن المرأة عىل نفسها وعىل أطفالها 327.وأغلب
ي
ت
ال� أدت إىل تجاوز النساء
الظن أن إحاطة العامة علماً بأشهر العوامل ي
واليذاء الذي تعرض له أغلبهن ف ي� حياتهن وعواقبه عىل أطفالهن،
القانون إ
جن ،واحتياجاتهن الخاصة بإعادة إدماجهن اجتماعياً ،من شأنها
إذا ُس ّ

 327قواعد بانكوك ،تعليق عىل القاعدة .70

ت
ال� ترمي إىل الحد ،قدر المستطاع ،من سجن النساء،
أن تعزز الجهود ي
حسبما أوصت به قواعد بانكوك .وإن وعي العامة وتعاونهم هما السبيل
والتداب� يغ� االحتجازية وكذلك الحد من وصمة
إىل تفعيل العقوبات
ي
ت
ت
ال� ترتكب جرما.
ال� تواجهها المرأة ي
العار ي
D Dإن القاعدة  )4( 70تغطي أحد الجوانب الرئيسية أيضا ،أال وهو الحاجة
مسؤول العدالة الجنائية بقواعد بانكوك وتدريبهم عليها،
إىل إشعار
ي
وتعميق فهمهم الخلفية المعتادة للمجرمات واحتياجاتهن الخاصة بإعادة
إدماجهن اجتماعياً ،بغية التأكد من أن سبل استجابة العدالة الجنائية
للنساء تراعي احتياجاتهن الخاصة ومصالح أطفالهن الفضىل.
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أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي

التطبيق

الجهات الفاعلة الرئيسية

تداب� عملية تكفل إطالع العامة
D Dينبغي أن يتخذ واضعو السياسات ي
ت
ال� تقتضيها القاعدتان  67و .68
عىل نتائج جمع البيانات والبحوث ي
وهذا يتحقق بعديد من السبل ،ومنها ،عىل سبيل المثال ،إتاحة هذه
المعلومات عىل الموقع إ ت ن
و� للوزارات المعنية ،والتعاون مع وسائل
اللك� ي
العالم لضمان شن� البيانات الجديدة ونتائج البحوث.
إ

B Bواضعو السياسات

ين
ين
ين
ب� الوسائل النافعة :ي ن
D Dومن ي ن
وتحس� سبل وصول
إعالمي�
موظف�
تعي�
أ
ين
كاديمي� واستخدام التقنيات
الحصاءات وال
خ�اء إ
وسائل إ
العالم إىل ب
ف
الحصائية للصحافة.
الحديثة ي� توصيل المعلومات إ
D Dينبغي أن تتعاون مؤسسات العدالة الجنائية وواضعو السياسات تعاوناً
وثيقاً مع المنظمات يغ� الحكومية المعنية ف ي� شن� معلومات عن النساء ف ي�
ف
ت
ال�
منظومة العدالة الجنائية وعن أطفالهن ،ي
و� برامج التوعية والتدريب ي
تجريها هذه المنظمات يغ� الحكومية.
D Dينبغي أن تقوم الوزارات المعنية ومؤسسات العدالة الجنائية بمراجعة
المناهج التدريبية الخاصة بموظفيها وتنقيحها لتضمينها أحكام قواعد
بانكوك.
D Dينبغي وضع برامج تدريبية خاصة تتعلق بقواعد بانكوك ،مدعومة بمواد
ين
تدريبية أخرى تستند إىل قواعد بانكوك ،من أجل ش
والمدع�
ال�طة
ين
ين
ين
العمومي� ،حيثما كان هذا مناسباً،
والمحام�
العمومي� والقضاة
ض
بالضافة إىل تدريب موظفي السجن ،بمقت� القواعد من  29إىل .35
إ

B Bمؤسسات العدالة الجنائية
B Bالمؤسسات البحثية
العالم
B Bوسائل إ
B Bالمنظمات يغ� الحكومية

المالحق

ا

ا
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1

ملحق رقم :1
أ
الطراف الرئيسيون والقواعد ذات الصلة بكل قطاع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

رقم
القاعدة

ü

واضعو السياسات
بما ف ي� ذلك الوزارات
ذات الصلة

ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ش
الم�عون/
ِّ
ال�لمانيون
ب

ü

إعمال القانون/
أطراف العدالة
الجنائية

ü

ü

سلطات
السجون/
موظفو
السجون

ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

خدمات
الرعاية
الصحية
بالسجون

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

موظفو السجن المسؤولون
عن إعادة التأهيل/
االخصائيون االجتماعيون/
وموظفو الرعاية االجتماعية

ü

ü
ü

دوائر مراقبة السلوك
والفراج ش
الم�وط ووكاالت
إ
الرعاية االجتماعية ورعاية
أ
الطفال

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü

هيئات مراقبة
السجون

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

خدمات
الرعاية
الصحية �ف
ي
المجتمع

أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

رقم
القاعدة

ü

واضعو السياسات
بما ف ي� ذلك الوزارات
ذات الصلة

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü

ش
الم�عون/
ِّ
ال�لمانيون
ب

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

إعمال القانون/
أطراف العدالة
الجنائية

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

سلطات
السجون/
موظفو
السجون

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

خدمات
الرعاية
الصحية
بالسجون

ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

موظفو السجن المسؤولون
عن إعادة التأهيل/
االخصائيون االجتماعيون/
وموظفو الرعاية االجتماعية

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

دوائر مراقبة السلوك
والفراج ش
الم�وط ووكاالت
إ
الرعاية االجتماعية ورعاية
أ
الطفال

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

هيئات مراقبة
السجون

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

خدمات
الرعاية
الصحية �ف
ي
المجتمع

2
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مجموعة أ
الدوات
الخاصة بقواعد
بانكوك الصادرة عن
أ
المم المتحدة  
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ئ
الجنا�
مصادر أخرى تتوفر ضمن مجموعة أدوات المنظمة الدولية ل إلصالح
ي
حول قواعد بانكوك
J Jفهرس التنفيذ:

ين
الفاعل� ،ويمكن استخدامها ف ي� تطوير السياسات
تم تنظيم قائمة مرجعية شاملة لتقييم تنفيذ القواعد لمختلف
ت
واالس�اتيجيات.

يز
التمي� ضد المرأة ف ي� نظام العدالة الجنائية
J Jملخص حول

يز
بالتمي� ضد النساء كمتهمات أو مدانات ف ي� نظم العدالة ،ويعطي ش
مؤ�ات حول
يستعرض الموجز جوانب القلق المتعلقة
ف
ت
تعت� ممارسات فضىل ي� مجال
ذلك من جانب هيئات حقوق إ
ال� ب
النسان ،ويعطي أمثلة عن مجاالت القلق والمجاالت ي
الحساسية للنوع االجتماعي ف ي� المجاالت التالية  :الجرائم المرتبطة بالنوع االجتماعي ،ضعف االستجابات الحساسة للنوع
االجتماعي أثناء الجراءات العقابية ،الجراءات غ� االحتجازية ،إمكانية التعرض أ
الجنس ،السجن/االحتجاز،الفتيات
للذى
إ
إ
ي
ي
ف ي� السجون  ،وإعادة التأهيل.

J Jدليل حول الرقابة الحساسة للنوع االجتماعي

ت
ال� تتوىل الرقابة عىل أماكن االحتجاز عىل دمج مراعاة النوع االجتماعي أثناء قيامها بعملها
دليل لمساعدة الهيئات ي
ت
باالش�اك مع جمعية منع التعذيب (.)APT
والتصدي لحاالت العنف ضد النساء والفتيات المحتجزات .شن�

إلك�ونية“ :النساء المحتجزات :تطبيق قواعد أ
J Jدورة تدريبية عىل ت
المم المتحدة لمعاملة السجينات
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
ي

دورة تدريبية ت
إلك�ونية متعددة المراحل متضمنة تحليل للقواعد وتقييمات تفاعلية وتطبيق للقواعد عىل مواقف حقيقية،
ف
ويحصل المشارك عىل شهادة مشاركة ي� نهاية الدورة.

J Jملخص حول الفتيات واالحتجاز

ت
هذا الملخص ي ن
والقليمية المطبقة للتصدي لهذه
ال� تواجه الفتيات المحتجزات،
والمعاي� الدولية إ
ي
يب� طبيعة التحديات ي
ن
المد� من أجل تعزيز حقوق الفتيات المحتجزات.
التحديات ويتضمن توصيات للدول والمجتمع
ي

J Jالتقارير البحثية:

ثالثة تقارير بحثية« :من هن السجينات؟» تنظر إىل خلفية وصفات النساء السجينات .تمت تغطية ستة بلدان :أرمينيا،
أ
وق� ي ز
غ�ستان.
جورجيا ،الردن ،تونس ،قازاخستان ي

ئ
ال ت
 JJش
الجنا�
لك�ونية الصادرة عن المنظمة الدولية ل إلصالح
الن�ة إ
ي

تقرير ربع سنوي للمعلومات المتوفرة حول النساء ف� نظم العدالة الجنائية ،وقواعد أ
المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي
ئ
الجنا� وآخرين حول القواعد.
للإصالح
الدولية
المنظمة
وأنشطة
بانكوك)،
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد
ي
ي
ت
ش
لالش�اك بالن�ة أرسل رسالة إىلinfo@penalreform.org :

تتوفر مجموعة أ
الدوات بعدة لغات عىل موقع المنظمةwww.penalreform.org :
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أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي

قضايا عامة والمرأة ف ي� نظام العدالة الجنائية

ئ
الجنا�
مصادر المنظمة الدولية ل إلصالح
ي
J Jخالصة شت�يعات السجون المقارنة2008 ،

www.penalreform.org/resource/compendium-comparative-prisonlegislation/
(ال ي ز
نجل�ية)
إ

ين
القوان� والسياسات2010 ،
J Jمن أجل فعالية

www.penalreform.org/resource/making-law-policy-work/

(ال ي ز
السبانية)
نجل�ية ،الفرنسية ،إ
إ

J Jدليل تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء2001 ،

www.penalreform.org/resource/making-standards-workinternational-handbook-good-prison-practice/

(ال ي ز
السبانية ،الروسية ،العربية)
نجل�ية ،الفرنسية ،الفارسية ،إ
إ
J Jمذكرة إحاطة رقم  :3النساء ف ي� السجون2008 ،

www.penalreform.org/resource/penal-reform-briefing-no3women-prison/

(ال ي ز
نجل�ية ،العربية ،الفرنسية)
إ

مصادر أخرى
الدول لدراسات السجون ،إدارة السجون من منظور حقوق
J Jكويل ،أيه؛ المركز
ي
النسان ،كُتيب لموظفي السجون ،الطبعة الثانية.2009 ،
إ

http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/
resources/downloads/handbook_2nd_ed_arabic_pdf.pdf
(العربية)

J Jمجموعة أدوات إصالح قطاع أ
ين
الجنس� ،المحررون :ميغان
المن وقضايا
ين
كريست� فاالسيك
باستيك،
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عىل القوات المسلحة ،منظمة أ
المن والتعاون �ف
ي
أوروبا  /مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق النسان ،أ
المم المتحدة  -المعهد
إ
الدول للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ،2008
ي

www.dcaf.ch/Publications/Gender-Security-Sector-Reform-Toolkit

ال ي ز
الندونيسية ،مونتينيجرن ،الروسية) (انظر أدوات
نجل�ية ،الفرنسية ،إ
(العربية ،إ
ئ
والجنس�)ن
ن
ن
الجنا�
والصالح
إصالح العدالة والمساواة يب�
الجنس� إ
ي
ي
ي
J Jمكتب كويكر لدى أ
المم المتحدة ،النساء ف ي� السجون :تعليق عىل القواعد
الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء إم باستيك و إل .تاونهيد ،يونيو 2008

_www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/HR_Prisoners
QUNO_2008.pdf
J Jمطبوعات مكتب كويكر أ
الخرى حول النساء ف ي� السجون:

www.quno.org/areas-of-work/women-prison

J Jمكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،كتيب لمديري السجون
المم المتحدة
ي
وواضعي السياسات بشأن المرأة والسجن ،نيويورك2014 ،

_www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Women
and_Imprisonment-2nd_edition-A.pdf

التداب� يغ� االحتجازية
ي

ئ
الجنا�
مصادر المنظمة الدولية ل إلصالح
ي

مصادر أخرى

J Jتفعيل نشاط الخدمة المجتمعية :حزمة موارد من ش�ق أفريقيا2012 ،

الدول لدراسات السجون .مذكرة توجيهية  ،15استحداث عقوبات بديلة
J Jالمركز
ي

www.penalreform.org/resource/making-community-service-workresource-pack-east-africa/

(ال ي ز
نحل�ية)
إ

www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resources/
downloads/gn15_5.pdf

ف
ست�ن ،ف يّ� ،استحداث بدائل للسجن ف ي� أوروبا ش
و� آسيا
 JJي
ال�قية والوسطى ي
ف
الدول لدراسات السجون ،كينغز كوليدج ي� لندن،
المركز
إرشادي،
كتيب
الوسطى،
ي
مايو 2002
J Jكتيب المبادئ أ
الساسية والممارسات الواعدة بشأن بدائل السجن ،الصادر عن
مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،نيويورك2007 ،
المم المتحدة
ي

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.
html?ref=menuside
(ال ي ز
نجل�ية ،الفرنسية)
إ
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الرعاية الصحية ونوع الجنس
J Jالمكتب القليمي لمنظمة الصحة العالمية ف� أوروبا ،ومكتب أ
المم المتحدة
إ
ي
ف
ف
ن
ن
الجنس� ي� الصحة
للمخدرات والجريمة ،صحة المرأة ي� السجن :رفع الظلم يب�
ي
بالسجون ،كوبنهاجن( .2009 ،إعالن كييف بشأن صحة المرأة ف ي� السجن)

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications.html

(ال ي ز
نجل�ية ،الفرنسية ،الروسية)
إ

J Jمكتب منظمة الصحة العالمية القليمي ألوروبا ،مكتب أ
المم المتحدة
إ
للمخدرات والجريمة ،صحة المرأة ف ي� السجن ،توجيهات عملية وقوائم مرجعية
لمراجعة السياسات والممارسات الحالية ،فان دن يب�غ ،ب ي� ،غاذرر ،أيه (مكتب
أ
القليمي ألوروبا) ،أتاباي ،ت ي�  ،هاريغا ،إف (مكتب المم
منظمة الصحة العالمية إ
المتحدة للمخدرات والجريمة).2011 ،
ف
عمل وقائمة مرجعية لمراجعة السياسات
J Jصحة المرأة ي� السجن ،دليل ي
والممارسات الحالية،

www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/healthdeterminants/prisons-and-health/publications/womens-health-inprison-action-guidance-and-checklists-to-review-current-policiesand-practices

(ال ي ز
نجل�ية ،الروسية).
إ

االنتحار وإيذاء النفس
J Jمنظمة الصحة العالمية ،الرابطة الدولية لمنع االنتحار ،منع االنتحار ف ي�
السجون والمعتقالت2007 ،

www.who.int/mental_health/resources/preventingsuicide/en/
index.html

(ال ي ز
اليطالية،
الستونية ،المجرية ،إ
السبانية ،الصينية ،الروسية ،إ
نجل�ية ،الفرنسية ،إ
إ
اليابانية ،البولندية ،الرصبية ،السويدية ،ت
ال�كية)

وف�وس نقص المناعة ش
الب�ية
العالج من تعاطي المخدرات ي

J Jمجموعة أدوات مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة لمعالجة
المم المتحدة
ي
العقاق� ورعاية النساء :دراسات حالة ودروس
تعاطي المخدرات ،معالجة تعاطي
ي
مستفادة ،أ
المم المتحدة ،نيويورك2004 ،

www.unodc.org/docs/treatment/Case_Studies_E.pdf

(ال ي ز
نجل�ية)
إ

J Jمكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،منظمة الصحة العالمية،
المم المتحدة
ي
مبادئ معالجة إدمان المخدرات ،ورقة مناقشة ،مارس 2008

www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHOPrinciples-of-Drug-Dependence-Treatment-March08.pdf

(ال ي ز
نجل�ية)
إ

ب� مكتب أ
ن
ت
المش�ك ي ن
المع� بالمخدرات والجريمة
المم المتحدة
ال�نامج
 JJب
ي
ن
مدم� المخدرات ورعايتهم ،مايو 2009
لمعالجة
العالمية
الصحة
ومنظمة
ي

www.who.int/substance_abuse/activities/unodc_who/en/

ال ي ز
السبانية)
نجل�ية ،الفرنسية ،الروسية ،إ
(العر� ،الصينية ،إ
بي

J Jمكتب أ
ن
الكراه إىل التالحم:
المم المتحدة
المع� بالمخدرات والجريمة ،من إ
ي
معالجة ن
مدم� المخدرات عن طريق الرعاية الصحية ،وليس العقاب ،ورقة مناقشة،
ي
أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،فرع الصحة
ج�ا ،جي ،مكتب المم المتحدة
ي
ي
إن .منظمة الصحة العالمية ،قسم الصحة العقلية
والوقاية من المخدرات ،كالرك ّ
العقاق�2010 ،
وتعاطي
ي

_www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to
cohesion.pdf

(ال ي ز
نجل�ية)
إ

J Jمكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،منظمة الصحة العالمية،
المم المتحدة
ي
برنامج أ
ت
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ()2006
المم المتحدة
الب�ية إ
المش�ك ي
ين
الوقاية من يف�وس نقص المناعة ش
المصاب� به وعالجهم
اليدز ورعاية
الب�ية  /إ
ودعمهم ف ي� السجون ،إطار عمل االستجابة القومية الفعالة ،نيويورك2006 ،

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications.html

ال ي ز
السبانية)
ال�تغالية ،الروسية ،إ
(العربية ،الصينية ،إ
نجل�ية ،الفرنسية ،ب

المع� بالمخدرات والجريمة  /برنامج أ
J Jمكتب أ
ن
المم المتحدة
المم المتحدة
ي
ت
لف�وس نقص المناعة ش
وف�وس نقص المناعة ف ي�
الب�ي إ
واليدز ،المرأة ي
المش�ك ي
السجون

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications.html

(ال ي ز
ال�تغالية)
نجل�ية ،إ
إ
السبانية ،الروسية ،العربية ،باهاسا إندونيسيا ،ب

J Jموجز سياسات مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،وبرنامج
المم المتحدة
ي
أ
ت
لف�وس نقص المناعة ش
واليدز ،ومنظمة الصحة
المم المتحدة
الب�ية إ
المش�ك ي
بف�وس نقص المناعة ش
الب�ية وخدمات المشورة بشأنه ف ي�
العالمية ،اختبار إ
الصابة ي
أ
وغ�ها من الماكن المغلقة،
السجون ي

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications.html
(ال ي ز
نجل�ية ،العربية)
إ

J Jمنشورات أخرى عن الرعاية والعالج من المخدرات:

www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.
html
J Jمنشورات أخرى عن يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية وتعاطي المخدرات ف ي�
السجون:

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications.html
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أ
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وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي

التعذيب وسوء المعاملة

ئ
الجنا�
مصادر المنظمة الدولية ل إلصالح
ي

مصادر أخرى

www.penalreform.org/resource/women-detention-guidegendersensitive-monitoring/

أ
تقص
J Jمكتب المم المتحدة للمفوض السامي لحقوق إ
النسان ،دليل تفعيل ي
وغ�ه من ض�وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
وتوثيق التعذيب ي
المهينة («بروتوكول اسطنبول»)2004 ،

J Jالنساء رهن االحتجاز :دليل لمراقبة تراعي نوع الجنس2013 ،
(ال ي ز
نجل�ية ،الجورجية ،الروسية)
إ

، 2013J Jةيئاقولا ةبقارملل لمع راطإ :زاجتحالا نهر ةيسسؤملا ةفاقثلا

www.penalreform.org/resource/institutional-culture-detentionframework-preventive-monitoring-3/
(ال ي ز
نجل�ية ،الجورجية ،الروسية)
إ

www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf

(ال ي ز
نجل�ية).
إ

أ
النسان عىل
للغات الخرى انظر مكتبة جمعيات تعليم حقوق إ

www.hrea.org

آ
ال ي ز
نجل�ية ،الفرنسية ،الجورجية ،المجرية،
(العربية ،الذرية ،الكتالونية ،الصينية ،إ
السبانية ،ت
ال�كية)
ال�تغالية ،الروسية ،الرصبية ،إ
إ
الندونيسية ،الكورية ،ب
النسان ،جامعة إسكس،
س ،مركز حقوق إ
J Jكتيب إ
البالغ عن التعذيب ،غيفارد ،ي
.2000

www.penalreform.org/publications/torture-reporting-handbook

(الفارسية)

التجار ش
بالب�
إ

J Jمكتب أ
ن
الدول لتنفيذ
الطار
المم المتحدة
المع� بالمخدرات والجريمة ،إ
ي
ي
التجار ش
بالب� ()2010
بروتوكول إ

J Jمكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة مجموعة أدوات لمكافحة
المم المتحدة
ي
االتجار أ
بالشخاص (أكتوبر )2008

ال ي ز
السبانية)
نجل�ية ،الفرنسية ،الروسية ،إ
(العربية ،الصينية ،إ

ال ي ز
السبانية)
نجل�ية ،الفرنسية ،الروسية ،إ
(العربية ،الصينية ،إ

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.
html?ref=menuside

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.
html?ref=menuside

قضاء أ
الحداث

ئ
الجنا�
مصادر المنظمة الدولية ل إلصالح
ي

مصادر أخرى

ف
تدري� وإطار
J Jحماية حقوق الطفل ي� إطار أنظمة العدالة الجنائية :دليل ب ي
ين
للعامل� وصناع القرار2014 ،
مرجعي

J Jمكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،اليونسيف ،دليل قياس
المم المتحدة
ي
مؤ�ات قضاء أ
ش
الحداث ،2006 ،ص 1

www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/CR_TrainingManual_Arabic.pdf

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html

(ال ي ز
السبانية ،الروسية)
نجل�ية ،الفرنسية ،إ
إ

يز
التمي� ضد الفتيات رهن االحتجاز( ،مقرر شن�ه ف ي� عام
J Jعالقات عىل الهامش:
 ،)2013انظر:

الطفال لمكتب أ
يمكنكم الحصول عىل منشورات أخرى عن قضاء أ
المم المتحدة
ن
المع� بالمخدرات والجريمة بع�:
ي

www.penalreform.org/priorities/justice-for-children/

الع� لعدالة جنائية نزيهة وفعالة أ
J Jخطة النقاط ش
للطفال،2013 ،

www.penalreform.org/resource/tenpoint-plan-fair-effectivecriminal-justice-children/

السبانية ،ت
ال ي ز
ال�كية)
نجل�ية ،الفرنسية ،الروسية ،إ
(العربية ،إ

يمكنكم الحصول عىل منشورات أخرى عن قضاء أ
الطفال للمنظمة الدولية
ئ
الجنا� بع�:
للإصالح
ي
www.penalreform.org/priorities/justice-for-children/

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.
html?ref=menuside
انظر أيضا «مراقبة السجون» أدناه.
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السجناء ذوو االحتياجات الخاصة

ئ
الجنا�
مصادر المنظمة الدولية ل إلصالح
ي

مصادر أخرى

ئ
J Jالدليل
النسان
التدري� رقم  1للمنظمة الدولية للإصالح
الجنا� :حقوق إ
ي
بي
ين
المستضعف�2004 ،
والسجناء

J Jكُتيب مكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة بشأن السجناء ذوي
المم المتحدة
ي
االحتياجات الخاصة .أتاباي ،ت ي� ،نيويورك.2009 ،

(ال ي ز
السبانية)
نجل�ية ،الفارسية ،الفرنسية ،إ
إ

(ال ي ز
نجل�ية)
إ

www.penalreform.org/publications/pri-training-manual-no1human-rights-and-vulnerable-prisoners

أطفال آ
ين
المسجون�
الباء

ئ
الجنا�
مصادر المنظمة الدولية ل إلصالح
ي
الحداث :أطفال آ
J Jبيان رقم  3بشأن عدالة أ
الباء ف ي� نزاع مع القانون،2012 ،

www.penalreform.org/resource/justice-children-briefing-3children-parents-conflict-law-2/

(ال ي ز
نجل�ية ،الروسية)
إ

J Jلجنة حقوق الطفل ،يوم المناقشة العامة ،تقرير يوم المناقشة العامة
وتوصياته بشأن «أطفال آ
ين
سبتم� ،2011
المسجون�» 30
الباء
ب

www.penalreform.org/resource/protecting-children-prison-parent/

(ال ي ز
نجل�ية)
إ

مصادر أخرى
J Jمكتب كويكر لدى أ
المم المتحدة ،أطفال سجنوا صدفة ،روبرتسون ،أُو؛ أبريل
2008
الوروبية ألطفال آ
J Jالمعهد الدنمارك لحقوق النسان ،الشبكة أ
ين
المسجون�،
الباء
إ
ي
أولس� و»أطفال بدون آباء» ( ،)2011أطفال آ
الجسون� ،محررون :ت
ت
ين
بي�
ال[اء
جامعة
ولوس غامبل
شارف-سميث
ي

_www.prisonersfamilies.org.uk/uploadedFiles/2010_Publications
And_Resources/children_260411_page.pdf

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
Arabic_09-86638_Ebook.pdf

المم المتحدة لرعاية أ
J Jدليل أ
الطفال البديلة (قرار الجمعية العامة A/
ف
ديسم� )2009
 RES/64/142اعتمد ي� 18
ب
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/142
J Jمكتب كويكر لدى أ
المم المتحدة ،أيتام العدالة ،بحثاً عن مصالح الطفل
الفضىل عندما يسجن أحد أبويه :تحليل ن
قانو� ،ي ن
تومك� ،جيه؛ أغسطس 2009
ي
J Jمكتب كويكر لدى أ
ين
ين
الطار المنقَّح
المجرم�
المم المتحدة ،أطفال
(المزعوم�) :إ
وك� ن� ،ي ن
هيل� إف؛ مارس 2012
التخاذ القرارات ،لماسون وايت ،ايتش؛ ي ي

www.quno.org/resource/2012/3/children-alleged-offendersrevised-draft-framework-decision-making

المم المتحدة ،إدانات عارضة :أطفال آ
J Jمكتب كويكر لدى أ
ين
المحبوس�،
الباء
أ
توصيات وممارسات فضىل من لجنة المم المتحدة لحقوق الطفل ،يوم المناقشة
العامة  ،2011روبرتسون أو ،.مارس 2012

_www.quno.org/sites/default/files/resources/ENGLISH
Collateral%20Convicts_Recommendations%20and%20good%20
practice.pdf
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أ
والتداب� يغ� االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
وثيقة إرشادية حول قواعد المم المتحدة لمعاملة السجينات
ي

مراقبة السجون وتقييمها

ئ
الجنا�
مصادر المنظمة الدولية ل إلصالح
ي

J Jالنساء المحتجزات :دليل لمراقبة تراعي نوع الجنس ،المنظمة الدولية للإصالح
ئ
الجنا� وجمعية منع التعذيب2013 ،
ي

www.penalreform.org/resource/women-detention-guidegendersensitive-monitoring/

(ال ي ز
نجل�ية ،الجورجية ،الروسية)
إ

والبالغ عنها2011 ،
J Jاستحداث نهج دعوي للرقابة عىل ظروف االحتجاز إ

www.penalreform.org/publications/developing-advocacyapproach-monitoring-reporting-conditions-detention

(ال ي ز
نجل�ية)
إ

J Jالدليل التدري� :المراقبون المستقلون لمرافق احتجاز أ
الحداث2011 ،
بي

www.penalreform.org/resource/training-manual-independentmonitors-juvenile-detention-facilities/
(ال ي ز
نجل�ية ،الروسية)
إ

الطفال المحتجزين :آليات المراقبة المستقلة أ
J Jحماية أ
للطفال رهن االحتجاز ف ي�
ال�ق أ
ش
الوسط وشمال أفريقيا2011 ،

www.penalreform.org/resource/safeguarding-children-detentionindependent-monitoring-mechanisms-children-detention/

(ال ي ز
نجل�ية)
إ

مصادر أخرى
J Jمجموعة أدوات إصالح قطاع أ
ين
الجنس� ،المحررون :ميغان
المن وقضايا
ين
كريست� فاالسيك مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عىل القوات المسلحة،
باستيك،
أ
ف
النسان،
منظمة المن والتعاون ي� أوروبا  /مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق إ
أ
الدول للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ،2008
المم المتحدة  -المعهد
ي

www.dcaf.ch/Publications/Gender-Security-Sector-Reform-Toolkit

انظر أدوات الرقابة ال�لمانية عىل قطاع أ
ن
المد�
المن ونوع الجنس ،رقابة المجتمع
ب
ي
أ
عىل قطاع أ
المن ونوع الجنس و تقييم إصالح قطاع المن ومراقبته وقياسه ونوع
الجنس.
J Jمكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،مجموعة أدوات تقييم
المم المتحدة
ي
العدالة الجنائية

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/CriminalJustice-Toolkit.html

J Jمكتب أ
ن
المع� بالمخدرات والجريمة ،النوع االجتماعي ف ي� أداة
المم المتحدة
ي
تقييم منظومة العدالة الجنائية ،مجموعة أدوات تقييم العدالة الجنائية2010 ،

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/CriminalJustice-Toolkit.html

(ال ي ز
السبانية ،الروسية ،الفرنسية)
نجل�ية ،إ
إ
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 المخترصات:3 الملحق

الميثاق أ
- الفريقي لحقوق ورفاه الطفل
African Charter on the Rights and Welfare of the Child
اللجنة أ
- الوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة

ACRWC

- اتفاقية حقوق الطفل
Convention on the Rights of the Child
أ
- العاقة
اللجنة المعنية بحقوق الشخاص ذوي إ
Committee on the Rights of Persons with Disabilities

CRC

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

CPT

CRPD

- الرابطة الدولية لمنع االنتحار
International Association for Suicide Prevention

IASP

- الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد
ي
International Covenant on Civil and Political Rights

ICCPR

- الدول الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
العهد
ي
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICESCR

- المحكمة الجنائية الدولية الخاص برواندا
International Criminal Tribunal for Rwanda

ICTR

- المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICTY

- المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسانية
Lesbian, gay, bisexual, trans/transgender and intersex people

LGBTI

- منظمات يغ� حكومية
Non-governmental organisations

NGOs

- آليات الوقاية الوطنية
National Preventative Mechanisms

NPMs

- ال�وتوكول االختصاري التفاقية مناهضة التعذيب
ب
Optional Protocol to the Convention against Torture
ئ
- �الجنا
المنظمة الدولية للإصالح
ي
Penal Reform International

OPCAT

- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

SMR

- ًأمراض معدية تنتقل جنسيا
Sexually transmitted infections
مكتب أ
ن
- المع� بالمخدرات والجريمة
المم المتحدة
ي
UN Office on Drugs and Crime

STIs

PRI

UNODC

- منظمة الصحة العالمية
World Health Organization

WHO

- المنظمة الطبية العالمية
World Medical Association

WMA

ئ
�الجنا
للصالح
المنظمة الدولية إ
ي
ئيس
المكتب الر ي
60–62 Commercial Street
London E1 6LT
United Kingdom
www.penalreform.org :الموقع
@PenalReformInt
Thailand Institute of Justice
15th Floor GPF Building 1/93
Witthayu Road (Wireless Road), Lumpini
Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
www.tijthailand.org :الموقع
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