إٌشرج اإلٌىررؤُح ٌمىاػذ تأىىن
إٌساء فٍ ِراوس اإلحرجاز
وأىْ األوي  /دَسّثر 3102

دًٌُ ذذرَثٍ حىي لىاػذ األُِ اٌّرحذج ٌّؼاٍِح اٌسجُٕاخ (لىاػذ تأىىن)
مرحبا بكم فً النشرة الدورٌة للمنظمة الدولٌة لالصالح الجنائً حول قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجٌنات (قواعد بانكوك)
 ،والتً تتضمن ملخص حول األخبار والتطورات من المنظمة و انحاء العالم حول النساء السجٌنات  ،وتطبٌق قواعد بانكوك.
اآلراء الواردة فً النشرة لٌست بالضرورة ان تعكس آراء المنظمة الدولٌة لالصالح الجنائً.
نرحب بمساهماتكم للنشرة وآراكم على العنوان التالًpublications@penalreform.org :

فً هذا العدد:







فً دائرة الضوء
مطبوعات جدٌدة
البحوث القادمة  ،اطالق دورات ومطبوعات من المنظمة الدولٌة لالصالح الجنائً
أحدث نشاطات المنظمة
ملخص اخبار شبكة قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجٌنات (قواعد بانكوك)
أخبار أخرى متعلقة بالنساء فً نظام العدالة الجنائٌة

ِا هٍ لىاػذ تأىىن؟
هً مجموعة من المعاٌٌرالتً تم إعتمادها من قبل األمم المتحدة فً فً  12كانون األول  ،1222والتً هً تكملة للقواعد
النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء تهدف إلى تلبٌة إحتٌاجات النساء وأخذ إحتٌاجاتهن وخصائصهن فً عٌن اإلعتبار ضمن
نظام العدالة الجنائٌة.

فٍ دائرج اٌضىء
ِٕرذي اٌسوار :اٌرطٍغ إًٌ ذارَخ اإلػرذاءاخ اٌجٕسُح تحك إٌساء فٍ اٌسجىْ
زٌادة معدالت النساء السجٌنات فً العدٌد من البلدان قد سلط الضوء على الظروف والسٌاسات التً تؤثر على النساء فً
نزاع مع القانون .وال ٌختلف الوضع فً أسترالٌا .فً المدونة التالٌة تتحدث ماري ستاتوبولوس من المركز األسترالً
لدراسة االعتداءات الجنسٌة عن اسالٌب معالجة السجٌنات الذٌن تعرضن لالعتداء الجنسً .
لقرائة المدونة بالغة االنجلٌزٌة اتٌع الرابط التالً :رابط المدونة (باللغة اإلنجلٌزٌة)

اخثار ِٓ إٌّظّح اٌذوٌُح ٌالصالح اٌجٕائٍ
من هم النساء السجينات؟ نتائج دراسة من ارمينيا وجورجيا
اصدرت المنظمة الدولٌة لالصالح الجنائً السلسلة األولى من تقارٌر دراسة أوضاع وخلفٌات النساء السجٌنات .كجزء من
البحث ،قامت المنظمة بإجراء دراسة ل  54و  02بالمائة من النزٌالت فً جورجٌا وأرمٌنٌا  ،باإلضافة إلى اجراء تحلٌل
الإلحصاءات الواردة من السلطات ومقابالت مع أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن.
تم اطالق التقرٌر فً اجتماع تطبٌق البعد اإلنسانً فً منظمة األمن والتعاون فً وارسو فً  14اٌلول  /سبتمبر ،1222
ومتوفر حالٌا ً باللغات اإلنجلٌزٌة والروسٌة .كما تم إجراء بحوث مماثلة فً كازاخستان وقٌرغٌزستان ،وسٌتم اطالق التقرٌر
قرٌبا.

برنامج تعليمي حول قواعد األمم المتحدة (قواعد بانكوك) :دورة الكترونية مجانية  ،دليل إرشادي ومؤشرات التنفيذ
اطلقت المنظمة الدولٌة لالصالح الجنائً فً تشرٌن األول  /اكتوبر  1222برنامج تعلٌمً إلكترونً حول قواعد األمم
المتحدة (قواعد بانكوك) وذلك خالل اجتماع األمم المتحدة فً فً نٌوٌورك .وتم عرض اثنٌن من المصادر الرئٌسٌة :الدليل
اإلرشادي ومؤشرات التنفيذ والبرنامج اإللكترونً الذاتً ،المرأة في االحتجاز :تطبيق حول قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات
(قواعد بانكوك)  ،كما قدمت األمٌرة باجراكٌتٌابها ماهٌدول من تاٌالند الخطاب الرئٌسً.

ٌمكنك مشاهدة الفٌدٌو القصٌر حول الدورة اإللكترونٌة على الرابط التالً:
/http://www.penalreform.org/resource/women-detention-putting-bangkok-rules-practice
باب التسجٌل مفتوح اآلن للمشاركة فً البرنامج باللغة االنجلٌزٌة على الرابط التالًhttp://penalreform-elearning.org:
تقوم المنظمة حالٌا بإعداد النسخة العربٌة والروسٌة من البرنامج.

اٌرطٍؼاخ اٌّسرمثٍُح
ِٓ هُ إٌساء اٌسجُٕاخ ٔ :رائج دراسح ِٓ وازاخسراْ و لرغُسسراْ
تستعد المنظمة إلطالق التقرٌر الثانً من سلسلة الدراسات حول أوضاع النساء فً السجون ،وتبحث فً الملف الشخصً
وخلفٌات السجٌنات فً كازاخستان وقٌرغٌزستان.
تظهر النتائج األولٌة من البحث أن:


 23فً المائة فقط من النساء التً شملتهم الدراسة فً قرغٌزستان كانوا ٌعملون قبل دخولهم السجن ،مقارنة ب
 40فً المائة فً كازاخستان .



بٌنت الدراسة بان  42فً المائة من النساء فً كازاخستان ٌعانون من االكتئاب فً السجن ،ولكن  2فً المائة فقط
تلقوا العالج النفسً .



بخالف األثر النفسً ،بالنسبة للنساء كانت العواقب األكثر شٌوعا نتٌجة للحبس فقدان العمل واإلقامة ،والتفكك
األسري ووصمة العار من قبل أسرهم والمجتمع.

سٌتوفر التقرٌر الكامل باللغة اإلنجلٌزٌة والروسٌة قرٌبا ً.

كما قامت المنظمة بإستكمال مشروع دراسة أحوال السجٌنات فً األردن فً شهر كانون األول  /دٌسمبر .1222

اٌسجٓ تؼُذا ػٓ إٌّسي :أثر اٌؼسٌح اإلجرّاػُح ػًٍ إٌساء اٌسجُٕاخ
الباحثة والإلستشارٌة ،فرانسٌس شٌهان كتبت عن أثر العزلة اإلجتماعٌة على السجٌنات فً كازاخستان .حٌث ٌبعد سجن
كوكسن للنساء ساعة ونصف عن أقرب مدٌنة فً قراغندي  .وألخد لمحة فرٌدة عن طبٌعة الحٌاة فً سجون قٌرغٌزستان،
قضى المصور الفرنسً ارٌك جورالن شهرا وراء القضبان ،بما فً ذلك أسبوع واحد فً سجن للنساء .وافتتح معرضا ً
للصور التً التقطتها خالل هذه الفترة فً بٌشكٌك فً تشرٌن األول  /اكتوبر .1222
ٌمكنك اإلطالع على الصورعبر الرابط التالًhttp://iwpr.net/report-news/month-prison-kyrgyzstan :

األحداث السابقة
زَارج إٌّظّح اٌذوٌُح ٌإلصالح اٌجٕائٍ اًٌ سجٓ أذُراو ٌٍٕساء :
أجرت المنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائًٌ (مكتب آسٌا الوسطى) فً شهر تشرٌن الثانً  /نوفمبر  ،1222زٌارة الى سجن
أتٌراو كجزء من مشروع تعزٌز الخدمات الصحٌة واإلجتماعٌة للنساء واألطفال فً السجون فً كازاخستان .وقد تبٌن أن
مبنى السجن مبنً حدٌثا ً مع ظروف صحٌة جٌدة .هناك ثالثة علماء نفس ٌعملون فً الموقع وٌعتبرون أٌضا أخصائٌٌن
إجتماعٌٌن 12 .فً المائة من النساء هم فً سن العمل و  22فً المائة ٌعملون حالٌا ً إما كطهاة وعامالت نظافة أو فً ورش
الخٌاطةٌ .توفر التعلٌم الثانوي والتدرٌب على تصفٌف الشعر والخٌاطة ،والخبازة ولكن فرص الحصول على القراءة
والإلطالع قلٌل جدا .وقدمت توصٌات بشراء الكتب من المكتبات  ،وتوفٌر أجهزة الكمبٌوتر وخدمة اإلنترنت بصفة محدودة
باألضافة الى توفٌر دورات تعلٌم الكمبٌوتر .

إٌّظّح اٌذوٌُح ٌإلصالح اٌجٕائٍ ذشارن فٍ اٌّؤذّر اٌسٕىٌ ٌٍجٕح اٌذوٌُح ٌٍصٍُة األحّر حىي اٌرػاَح اٌصحُح
فً شهر تشرٌن األول  /اكتوبر  1222شاركت مسؤولة البرامج فً المنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائً اولٌفر روب فً
المؤتمر السنوي للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر حول الرعاٌة الصحٌة  ،والذي ركز هذا العام على السجناء كبار السن
والنساء .وتحدثت عن قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجٌنات (قواعد بانكوك) والرعاٌة الصحٌة الخاصة بالنساء فً
السجون.

تُاْ إٌّظّح اٌذوٌُح ٌالصالح اٌجٕائٍ فٍ اجرّاع ذطثُك اٌثؼذ اإلٔسأٍ ٌّٕظّح األِٓ واٌرؼاوْ فٍ أوروتا
فً أٌلول  /سبتمبر  1222قدمت المنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائً بٌانا ً فً اجتماع تطبٌق البعد اإلنسانً لمنظمة األمن
والتعاون فً أوروبا ٌ ،سلط الضوء على الصلة بٌن التمٌٌز ضد المرأة فً نظام العدالة الجنائٌة والعنف ضد المرأة .وٌوضح
البٌان أن نسبة كبٌرة من السجٌنات قد تعرضوا للعنف قبل دخولهم السجن ،وأن النساء معرضات لسوء المعاملة أثناء اإلعتقال
واإلستجواب وداخل السجون .ودعت المنظمة اعضاء منظمة األمن والتعاون لمراجعة تشرٌعاتها العقابٌة والسٌاسات
والممارسات لتتماشى مع قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجٌنات (قواعد بانكوك).

ِٕرذي إٌّظّح اٌذوٌُح ٌالصالح اٌجٕائٍ :إٌساء فٍ اٌسجىْ :
تتحدث مسؤولة البرامج فً المنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائً اولٌفر روب عن النقاشات التً تمت بٌن المشاركٌن فً اجتماع
تنفٌذ البعد اإلنسانً لمنظمة األمن والتعاون فً أوروبا الذي عقد فً أٌلول  /سبتمبر  ، 1222كما تتحدث عن النشاط الجانبً
للمنظمة حٌث تم اطلق التقرٌر الجدٌد  :هم النساء السجٌنات؟ نتائج الدراسة من أرمٌنٌا وجورجٌا.

جذَذ اٌشثىح
ذمرَر ِمررج األُِ اٌّرحذج اٌخاصح اٌّؼُٕح تّسأٌح اٌؼٕف ضذ اٌّرأج
فً شهر تشرٌن األول  /أكتوبر  1222قدمت مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنٌة بمسألة العنف ضد المرأة رشٌدة مانجو،
تقرٌراً جدٌداً حول أسباب وظروف حبس النساء واآلثار المترتبة علٌه ،مبٌنة الصلة القوٌة بٌن سجن النساء والعنف ضدهن
سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد السجن .واوضح التقرٌر أن قواعد بانكوك قدمت ألول مره معاٌٌر انشأت خصٌصا ً للنساء
السجٌنات ،وقدمت إرشادات شاملة لمعاملة تراعً الفوارق بٌن الجنسٌن من السجناء.

اٌذػىج إًٌ ذمذَُ ػضىَح إًٌ فرَك األُِ اٌّرحذج اٌؼاًِ اٌّؼٍٕ تّسأٌح اٌرُُّس ضذ اٌّرأج فٍ اٌمأىْ واٌّّارسح،
(ِجّىػح أِرَىا اٌالذُُٕح واٌىارَثٍ)
دعت األمانة العامة لمجلس حقوق اإلنسان لتقدٌم الطلبات لعضوٌة إلى مجموعة أمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً
للفرٌق العامل المعنً بمسألة التمٌٌز ضد المرأة فً القانون والممارسة .الموعد النهائً لتقدٌم الطلبات هو  5من ٌناٌر
 ،1223وللمزٌد من التفاصٌل بشأن إجراءات التقدٌم متوفرة على الرابط التالً:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/HRC25.aspx

ٌُىادو (اٌراتطح اٌىّثىدَح ٌرؼسَس واٌذفاع ػٓ حمىق اإلٔساْ) ذٕشر ذمرَرا تؼٕىاْ "أطفاي وراء اٌمضثاْ:إٌشأٖ فٍ سجىْ
وّثىدَا"
اصدرت الرابطة الكمبودٌة لتعزٌز والدفاع عن حقوق اإلنسان فً تشرٌن األول  /أكتوبر  1222سلسلة هً األولى من دراسة
الحاالت لتقٌٌم أثر نشأة األطفال داخل السجون فً كمبودٌا .وتهدف هذه السلسلة إلى توفٌر مفهوم أوسع حول العواقب
الجسدٌة والنفسٌة لألطفال الذٌن ٌعٌشون مع امهاتهم داخل السجن .وتنص الدراسة على ان "غالبا ما ٌنسى األطفال فً
السجون الكمبودٌة من قبل المجتمع .واألسوأ من ذلك ،غالبا ما ٌكونون مهملٌن من قبل السلطات المسؤولة عنهم ".
اَرٌٕذا :إػادج ذشىًُ إٌّظ :اٌّرأج ؤظاَ اٌؼذاٌح اٌجٕائُح
عقدت هٌئة اإلصالح الجنائً فً اٌرلندا  -ثقة ( )IPRTمؤتمراً فً مدٌنة دبلن فً تارٌخ  3دٌسمبر  ، 1222ركز على
استجابات المجتمع للنساء السجٌنات .وأطلق خالل الحدث ورقة جدٌدة ،بعنوان المرأة ونظام العدالة الجنائٌة  :نحو نهج بدائل
االحتجاز.
هً اٌؼذاٌح اٌجٕائُح شىً ِٓ أشىاي اٌؼٕف ضذ اٌّرأج؟
عقد مركز دراسات الجرٌمة والعدالة ،وكجزء من مشروع شؤون العدالة ،جلسة نقاشٌة حول ما إذا كانت العدالة الجنائٌة هً
شكل من أشكال العنف ضد المرأة ،وكٌف ٌمكن للمنظمات العاملة فً هذا مجال التخفٌف من أسوء آثار هذه األضرار.وتسعى
المنظمات إلى تقلٌص نظم العدالة الجنائٌة فً المملكة المتحدة ،واٌجاد البدائل وتطوٌرجدول األعمال للحد من اإلعتماد على
نظام العدالة الجنائٌة.
دًٌُ ِىرة األُِ اٌّرحذج اٌّؼٍٕ تاٌّخذراخ واٌجرَّح ػٓ اسرراذُجُاخ ٌٍحذ ِٓ االورظاظ فٍ اٌسجىْ:
نشرمكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة دلٌل تدرٌبً حول استراتٌجٌات الحد من االكتظاظ فً السجون .والذي
ٌتضمن جزء عن المرأة والبدائل غٌر االحتجازٌة كما هً مبٌنة فً قواعد بانكوك.
ذمرَر ِىرة األُِ اٌّرحذج اٌّؼٍٕ تاٌّخذراخ واٌجرَّح ػٓ وضغ اٌّرأج فٍ ٔظاَ اٌؼذاٌح اٌجٕائُح فٍ فُرٕاَ:
أطلق فً تشرٌن الثانً  /نوفمبر  ، 1222تقرٌراً هو األول من نوعهٌ ،حدد التحدٌات والثغرات الرئٌسٌة التً ٌتعٌن
معالجتها عبر نظام العدالة الجنائٌة باإلعتماد على الخبرات المقدمة من مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة
( ، )UNODCوهٌئة األمم المتحدة للمرأة ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ( ،)UNFPAوٌغطً التقرٌر مختلف القضاٌا التً
تواجها المرأة فً فٌتنام بما فً ذلك السجناء والمجرمٌن والمتهمٌن.
ػماب طىًَ األِذ :أثر جرَّح حُازج اٌّخذراخ ػًٍ اسرحمالاخ اٌرػاَح االجرّاػُح:
ٚكشف انرقشٚش انجذٚذ يٍ يششٔع األدكاو أَّ ذى انذكى ػهٗ يا ٚقاسب  081,111ايشأج فٔ 01 ٙالٚح ف ٙأيشٚكا قذ ذؼشضٍ
نذظش يذٖ انذٛاج ػهٗ اسرذقاقاخ انشػاٚح اإلجرًاػٛح َرٛجح دٛاصذٓى ػهٗ انًخذساخٔ ،يذٖ ذأثٛش ْزِ انقإٌَ ػهٗ ْؤالء
انُساء ٔأطفانٍٓ.

اٌسَاراخ اٌؼائٍُح ٌٍسجىْ  :اٌرأثُراخ،إٌجاحاخ واٌّؼُماخ
أطهقد  Eurochipsانسهسهح انثاَٛح يٍ انُششاخ انإلخثاسٚح األستؼح انقائًح ػهٗ انثذٕز دٕل سثم يؼانجح انقضاٚا انرٕٚ ٙاجٓا
األطفال انسجُاءٔ .سٛرى اطالق األػذاد انرانٛح خالل األساتٛغ انقاديحٔ ،سركٌٕ يرادح ػهٗ يٕقغ  Eurochipsذذد ػُٕاٌ
"خشٚف  1102األػذاد انخاصح يٍ انُششاخ اإلخثاسٚح".

ذذخالخ ٌرؼسَس اٌصحح اٌؼمٍُح ألطفاي اٌّساجُٓ
ذى ف ٙذشش ٍٚاألٔل  /اكرٕتش َ 1102شش انرقشٚش انُٓائ ٙنًششٔع انركٛف انًًٕل يٍ اإلذذاد األٔسٔتٔ ٙانز٘ اسرًش نًذج
ثالز سُٕاخٔ .ذشٛش انذساسح إنٗ أٌ األطفال انز ٍٚادذ ٔانذٓٚى ف ٙانسجٍ يؼشضٌٕ يشذَٔ ٍٛصف أكثش يٍ األطفال اٜخشٍٚ
نهًشاكم انؼقهٛحٔ ،انٕصًح االجرًاػٛح ٔيسأئ أخشٖٔ .اقٛى فَٓ ٙاٚح انًششٔع يؤذًش ف ٙتشٔكسم ف 6 ٙذشش ٍٚانثاَ/ ٙ
َٕفًثش  1102تؼُٕاٌ  :انركٛف يغ سجٍ أدذ انٕانذ :ٍٚخطح ػًم نإلصالح انقٕاَ.ٍٛ

رساٌح ِشرروح إًٌ ٌجٕح األُِ اٌّرحذج اٌّؼُٕح تىضغ اٌّرأج حىي أرهاواخ حمىق اإلٔساْ ٌٍٕساء اٌّهاجراخ فٍ إسثأُا:
االحرجاز فٍ ِراوس احرجاز األجأة ()CIES ،Centro de Internamiento
قذيا تشٔ اجٕال ٔفٛشٔكاسٚم كالَذٚسر ُٕٛسسانح يشرشكح إنٗ نجُح األيى انًرذذج انًؼُٛح تٕضغ انًشأج ،يٍ خالل ذسهٛظ انضٕء
ػهٗ سٛاسح اسرفشاد انُساء انًٓاجشاخ دسة انرًُٛظ انؼشقٔ ٙدشيآَى يٍ انذشٚح .ذٕضخ انشسانح يجًٕػح يٍ االَرٓاكاخ
نذقٕق اإلَساٌ انر ٙذؼاَ ٙيُٓا انُساء انًٓجشاخٔ ،ذقذو ذذاتٛش يقرشدح نهسهطاخ اإلسثاَٛح نرصٕٚة انٕضغ.

اٌٍّىٔح ضذ اٌؼٕف
اطالق دًٌُ ذذرَثٍ جذَذ ِٓ أساَد! إٌساء رواخ اٌثشرج
ّ
إَفار انقإٌَ تانؼُف ضذ انُساء رٔاخ انثششج انًهَّٕح:يصذس جذٚذ ٔدنٛم ذذسٚث ٙدٕل ذذذ٘ اَفار انقإٌَ تانؼُف ف ٙانٕالٚاخ
انًرذذج.

هً ٌذَه ِماالخ وِصادر جذَذج حىي اٌّراج ؤظاَ اٌؼذاٌح اٌجٕائُح؟
ًٚكُكى اسسال يشاسكاذكى ػهٗ انثشٚذ اإلنكرشَٔ ٙانرانinfo@penalreform.org :ٙ
ذاتؼُا ػهٗ ذٕٚرش@penalreformint :

