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أوضاع النساء اللواتي
يواجهن عقوبة اإلعدام
صحيفة حقائق
العدد التقريبي لنساء محكومات باإلعدام ،أو تم إعدامهن،
خالل العشر سنوات المنصرمة.

المقدمة

حاليا ،يوجد ما يقارب  500امرأة حول العالم محكوم عليها
باإلعدام .مع أنه يستحيل الحصول على أرقام كاملة الدقة ،يقدر
بأن  100امرأة تم اعدامها خالل العشر سنوات المنصرمة – من
المحتمل أن يكون هناك مئات أخريات تم اعدامهن أو محكوم عليهن
باألعدام .ويوجد على األقل ( )21،919شخص محكومين باإلعدام
مع نهاية عام  ،1 2017نسبة النساء منهم المحكوم عليهن باإلعدام
واللواتي تم إعدامهن بالفعل أقل من .5%
عدد النساء اللواتي يواجهن عقوبة اإلعدام ليست مختلفة كثيرا عن
عدد األحداث (أقل من  18سنة عند ارتكابهم الجنحة) ،لكن األحداث
تلقوا اهتماما أكبر من هيئات حقوق اإلنسان والمحاكم الوطنية
والباحثين والناشطين والمختصين في المجال.

“

عادة ما يتم تجاهل احتياجات النساء السجينات.
يعزى الى التمييز بين الجنسين والصور النمطية
عن النساء المتهمات بارتكب الجرائم من قبل
نظام العدالة الجنائية“ :مشهورة كضحية ،منسية
كمدعى عليها” 2هذا التجاهل أكثر ممارسة في
حالة النساء المحكوم عليهن باإلعدام.

”

يوجد القليل من البيانات التجريبية حول الجرائم التي ارتكبتها
النساء المحكوم عليهن باإلعدام ،وعن وقائع وظروف حياتهن ما
قبل إدانتهن ،والظروف التي بموجبها يتم احتجازالنساء المحكوم
عليهن باإلعدام ،صحيفة الحقائق التي يتم وضعها بين أيديكم تركز
على األخيرة ،باإلضافة إلى بعض المالحظات التمهيدية على ملفات
النساء المحكوم عليهن باإلعدام .مبنية على البحث الذي تم نشره
من قبل مركز كورنيل لعقوبات اإلعدام العالمي عام  3 2018والذي
سلط الضوء على هذه الفئة المهملة.

معظم األشخاص المحكومين باإلعدام والذين تم
إعدامهم خالل العشر سنوات المنصرمة هم رجال

500

+

نساء محكومات
باإلعدام حاليا ً

100

+

امرأة أعدمت خالل العشر
سنوات المنصرمة

ملفات النساء المحكوم
عليهن باإلعدام

الجرائم التي أدت للحكم على النساء باإلعدام تكشف عن أنماط
مرتبطة بعدم المساواة بين الجنسين .الرابط بين العنف ضد النساء
والسجن ملفتة للنظر ،وباألخص للنساء المحكوم عليهن باإلعدام.
معظم النساء المحكوم عليهن باإلعدام محكومات بسبب ارتكابهن
جريمة قتل ،الكثير من هذه الجرائم ارتكبت بحق أفراد أسرة
مقربين في سياق العنف المبني على الجنس.

تم إعداد هذا البحث الذي يدعم منشور “صحيفة الحقائق” من قبل مركز كورنيل لعقوبات اإلعدام العالمي .الدراسة الكاملة نشرت تحت عنوان “حكم عليها ألكثر
من جريمتها” :نظرة شاملة وعالمية للنساء اللواتي يواجهن عقوبة اإلعدام( .مركز كورنيل لعقوبات اإلعدام العالمي :تقرير لصالح مشروع أليس) ،سبتمبر ،2018
يمكنكم ايجاده على الرابط التالي .bit.ly/MoreThanHerCrime :كل المراجع في هذا المنشور تعود لهذا البحث ما لم يذكر خالف ذلك.
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البلدان التي تقوم بإعدام أكبر عدد من النساء
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تقدر في
السنوات األخيرة

الضروريات األساسية مثل الغذاء  .8في سيراليون ،هناك تقارير تفيد
بأن حراس السجون وسجناء آخرين يسيئون معاملة السجينات اللواتي
يعانين من اضطرابات في الصحة العقلية (أي يستغلونها جنسيا) .9
تكبيل السجناء المحكوم عليهم باإلعدام يعد أمرا شائعا في بعض
البلدان ،على سبيل المثال في الصين يتم استخدام األصفاد في جميع
األوقات (تكبيل اليدين والقدمين) .هناك تقارير تفيد بأن األطفال
مطالبون بمساعدة النساء المكبالت باألصفاد ،مما يوضح آثار هذه
الممارسة المهينة وغير الضرورية  .10على الرغم من أن قواعد
بانكوك تحظر استخدام القيود أو تكبيل النساء الحوامل أثناء الوالدة
أو بعد الوالدة.
في السودان وجدت حالة إلمرأة من المحكومات بعقوبة اإلعدام،
تم تكبيلها وهي حامل بشهرها الثامن وأثناء رعايتها لطفل صغير،
وخالل الوالدة .11
وبالمثل ،كثيراً ما يُحتجز السجناء المحكوم عليهن باإلعدام في الحبس
االنفرادي ،إما بحكم عقوبتهن أو كعقوبة تأديبية .وعلى الرغم من
القيود أو المحددات الواردة في قواعد مانديال ،تم اإلبالغ عن الحبس
االنفرادي المطول (المحظور) للنساء والرجال المحكوم عليهم باإلعدام
في الصين وإندونيسيا واألردن والهند والواليات المتحدة .12
تشير األدلة إلى أن الحبس االنفرادي يجلب األذى والمخاطر الشديدة
للسجينات .ويرتبط ذلك بالمعدالت العالية بشكل غير متناسب لألمراض
العقلية والصدمة الناتجة عن اإلساءات السابقة التي عانت منها النساء
في السجن  .13الحبس االنفرادي يحد أيضا من الزيارات بين األم
وأطفالها ،وفي الواقع يعاقب األطفال .14
ويؤثر االكتظاظ في السجون على مرافق االحتجاز على الصعيد
العالمي ،بما في ذلك على النساء المحكومات باإلعدام ،مما
يؤدي إلى مجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان والظروف غير
الصحية الخطيرة.
في تايلند ،على سبيل المثال ،يتم احتجاز السجينات المحكومات باإلعدام
مع عامة السجناء ،تزدحم الزنازين بحيث يجب على النساء أن يتناوبن
النوم على األرضية العارية .15

في مالوي ،يجب على بعض النساء التبول أو التبرز في دلو في
الليل ألن المراحيض خارج الزنزانات ال يمكن الوصول إليها في
الليل  .16علما أن هذا هو حال الرجال أيضاً ،لكن انعدام الخصوصية
يجلب وصمة عار غير متناسبة على النساء ،ويوضح كيف يمكن
لتصميم البنية التحتية للسجون أن يؤثر سلبا ً على تلبية احتياجات النساء
الخاصة بها.
تفشل السجون بشكل عام في تزويد النساء بالرعاية الصحية الخاصة
بالنساء وحرمانهن من اللوازم الصحية الضرورية .بالنسبة ألولئك
الذين يقضون فترات طويلة في السجن  ،تصبح احتياجات الرعاية
الصحية أكبر وأكثر تعقيدا  -بما في ذلك سوء الصحة العقلية
والمضاعفات الناجمة عن نقص النظافة  -وخاصة في المرافق المكتظة
أو التي تفتقر إلى توفير الرعاية الصحية.
ال تقدم العديد من السجون الرعاية الصحية والنظافة الكافية بشكل
استباقي لحيض المرأة .في زامبيا  ،يجب على السجناء غسل المالبس
اثناء فترة العادة الشهرية بمنظفات غير كافية أو بدون منظفات ،حيث
أن السجن ال يوفر الصابون  .17ومما يضاعف من عدم وجود رعاية
الطمث عدم وجود الخصوصية ومرافق الغسيل واالستحمام في معظم
السجون .وعالوة على ذلك  ،يتم في بعض األحيان حجب الفوط
الصحية كعقوبة .18
العديد من السجون ال تقدم الرعاية الصحية والنظافة الكافية بشكل
استباقي لحيض المرأة .في زامبيا ،يجب على السجناء غسل المالبس
والفوط الخاصة بالطمث بمنظفات غير كافية أو بدون منظفات،
حيث أن السجن ال يوفر الصابون .ومما يضاعف سوء عدم وجود
رعاية لموضوع الطمث ،هو عدم وجود الخصوصية ومرافق الغسيل
واالستحمام في معظم السجون .وعالوة على ذلك ،يتم في بعض
األحيان حجب الفوط الصحية كعقوبة.
تواجه السجينات في بعض األحيان تحديات أكبر في الوصول إلى
الرعاية الصحية الكافية بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال .وفي
إندونيسيا ،العيادات الصحية في السجون النسائية تعتبر بدائية وال
تضم دائما ً أطباء ،على عكس المستوصفات في السجون األكبر
للرجال .يجب أن تتحمل النساء ظروف النقل وهن مكبالت باألغالل
إلى المستشفيات حتى للمعالجة البسيطة  . 19نادراً ما تتوفر الرعاية
الصحية العقلية على الرغم من أن نسبة عالية من النساء في
السجون لديهن تاريخ من الصدمات الجنسية والجسدية وهن عرضة
لإلصابة باالكتئاب .20
في معظم الدول التي تفرض عقوبة اإلعدام ،ال تحصل السجينات على
ما يكفي من الطعام ،سواء كن على شفا تنفيذ حكم اإلعدام أم ال .وبغض
النظر عن المحتوى الغذائي السيئ ،غالبا ً ما يكون الغذاء المقدم في
سجون النساء غير كا ٍ
ف وال يحتوي على السعرات الحرارية.
الميزانية اإلجمالية لألغذية في إندونيسيا تساوي  1.20دوالر أمريكي
لكل سجين في اليوم  .21في الواقع ،هذا يعني إهمال الذين يحتاجون
لنظام غذائي خاص ،مثل السجناء المصابين بالسكري .22
في الهند ،تنص األنظمة على وجوب تلقي الرجال والنساء نفس الكمية
من السعرات الحرارية في اليوم ،لكن بالواقع ،تحصل النساء على
طعام أقل بكثير من الرجال .عالوة على ذلك ،يتم توفير الطعام ذو
السعرات الحرارية العالية للرجال الذين يقومون بعمل “ثقيل” ،الذي
ال تستطيع النساء القيام به ،وبالتالي ال يمكنهن الحصول على طعام
عالي الجودة  ،23ويعتمد السجناء عموما ً على أسرهم لتوفير أو تكملة
الحصص الغذائية التي توفرها السجون ،لكن النساء المحكوم عليهن
باإلعدام ،الالتي غالبا ً ما يتم التخلي عنهن من قبل أسرهن ،ال يمكن أن
يعتمدن على الدعم الغذائي من الخارج .24
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نوضح أنها تشير أيضا ً إلى أن الظروف المخففة التي تستحقها
المرأة بالرأفة هي ارتباطها باألمومة .ال انه ال تتوفر أية وسائل
حماية دولية للنساء اللواتي ال يتوافقن مع هذا الدور.

جرائم شائعة تحكم عليها النساء باإلعدام
القتل

تشترط قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير
االحتجازية ضد المجرمات (قواعد بانكوك)  6على المحاكم أن تنظر
في االسباب المخففة عند إصدار األحكام على النساء “مثل عدم
وجود تاريخ إجرامي وعدم وضوح نسبي وطبيعة السلوك اإلجرامي
في ضوء مسؤوليات رعاية المرأة والخلفيات النموذجية”.

جرائم مخدرات غير عنيفة
الجرائم الجنسية غير األخالقية
الكفر والردّة

ظروف السجن للنساء
المحكوم عليهم باإلعدام

سرقة مس ّلحة
الخطف
الشعوذة

النسب التقديرية ألحكام اإلعدام بحسب نوع الجريمة

النساء اللواتي يتم احالتهن للقضاء بتهم مرتبطة بالعنف المنزلي
وتصل عقوبتها الى االعدام يعانين من التمييز المبني على الجنس
علي مستويات عديدة .مع القليل من االستثناءات ،فإن منظومة
العدالة الجنائية ال تنصف النساء في هذة الحاالت المرتبطة بتاريخ
من العنف المنزلي ،بل تقوم بإهمال الصدمات التي قد يتعرضن
اليها ،كما يتضح من دراسة أجرتها المنظمة الدولية لإلصالح
الجنائي ( )PRIولينكليترز ( )LLPفي عام  2016عن حاالت
القتل الناتجة عن جرائم مرتبطة بالعنف المنزلي :كيف تستجيب
أنظمة العدالة الجنائية؟  4في العديد من البلدان  ،ال يوجد أساس
منفصل في القانون أو آليات تسمح للمحاكم بالنظر في أدلة مرتبطة
بالعنف المبني على اساس الجنس أو النوع االجتماعي .وعالوة
على ذلك ،فإن المحاكم ينقصها بناء القدرات والتدريب لبناء االتجاه
االيجابي الصحيح أو تظهر عدم رغبتها في أخذ الضحية في
عين االعتبار.
تشكل الجرائم المتعلقة بالمخدرات ثاني أكبر فئة من الجرائم التي
يحكم بموجبها باإلعدام بالنسبة للنساء  -خاصة في الشرق األوسط
وآسيا .ومرة أخرى ،تعد الديناميكيات الجنسانية باإلضافة إلى عدم
تمكين المرأة ،من العوامل البارزة المرتبطة بانخراط المرأة في
جرائم المخدرات .يضاف لها مجموعة من الجرائم األخرى التي
يحكم بسببها باإلعدام بحق النساء مثل  :جرائم الجرائم الجنسية
والتي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛ الجرائم المتعلقة باإلرهاب؛ السحر؛
الكفر؛ الخطف؛ والسطو المسلح.
تتزايد أعداد النساء المستضعفات المحكوم عليهن بعقوبة اإلعدام،
باالضافة الى كثير من المهمشين والذين يعانون من اضطرابات
عقلية أو إعاقات ذهنية .أفراد األقليات العرقية أو الدينية معرضون
بشكل خاص للمقاضاة على جرائم تصل عقوبتها الى اإلعدام.
وباإلضافة إلى ذلك ،تواجه المرأة أشكاال متعددة من التمييز على
أساس “الصور النمطية الجنسانية ،ووصمة العار ،والعنف الثقافي
والجماعي ،والعنف المبني على الجنس” .5
في حين أن ثالثة بلدان فقط احتفظت بعقوبة اإلعدام في تشريعاتها
اال انها تحظر تطبيقها على جميع النساء (بيالروسيا وطاجيكستان
وزيمبابوي) ،فإن النساء الحوامل يتم استبعادهن عالميا ً من تنفيذ
عقوبة اإلعدام – رغم أنه قد يتم إعدامهن في بعض البلدان بعد
الوالدة – .وفي حين أن هذه القيود تجسد قواعد مهمة لحقوق
اإلنسان  ،بما في ذلك مبدأ مصالح الطفل الفضلى  ،يجدر بنا أن
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إن ظروف االحتجاز في معظم البلدان التي تمارس عقوبة
اإلعدام ال تستجيب للحد األدنى من المعايير.الوضع الفريد للنساء
المحكومات باإلعدام يستحق االهتمام ،ال سيما ألننا ال نعرف إال
القليل عن ظروف معيشتهن .معالجة االحتياجات الخاصة للمرأة
مهم جدا وخصوصا ً في فترة وقف التنفيذ .تبقى النساء بانتظار تنفيذ
األحكام باإلعدام لفترات طويلة في سجون غير مصممة للنساء
بشكل عام.

المعايير الدولية
االتفاقيات الدولية الرئيسية التي تحمي حقوق اإلنسان للمحكومين
باإلعدام هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية
مناهضة التعذيب .وبينما توفر هذه االتفاقيات الدولية والصكوك
اإلقليمية ذات الصلة حماية هامة ،فإنها تركز في الغالب على أدوار
المرأة ،بوصفها كأم او كمقدمة رعاية.
قواعد بانكوك هي األداة األساسية التي تقدم تعليمات عن معاملة
النساء في السجن .تكمّل قواعد بانكوك قواعد األمم المتحدة
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديال) ،التي تتضمن
أحكاما ً محددة تتعلق بالمرأة ،بما في ذلك قواعد فصلهن عن السجناء
الذكور واإلشراف عليهن من قبل موظفات نساء.

ظروف غير إنسانية
ال تزال ظروف المعيشة في مواجهة عقوبة اإلعدام سيئة بالنسبة لكل
من الرجال والنساء على حد سواء؛ لكن نظراً ألن معظم المرافق
مصممة مع مراعاة للغالبية من الذكور ،يتم التغاضي عن احتياجات
النساء وأوجه ضعفهن الخاصة بكونهن نساء .في البلدان التي ال
تنفذ احكام االعدام بحق النساء ،فإن طول مدة أحكام اإلعدام يعني
أن الظروف السيئة لها تأثير مضاعف وغير متناسب على سالمتها
البدنية والعقلية.
النساء اللواتي يقضين فترة احتجاز انتظارا لتنفيذ أحكام اإلعدام،
عرضة للعنف ،ال سيما في السجون التي يشرف عليها الموظفين
الذكور ،أو عندما تخفق سلطات السجون في حمايتهن من العنف
على أيدي السجناء اآلخرين .على سبيل المثال ،في الصين ،تعاني
السجينات (مثل نظرائهن من الرجال) من “أمناء الخلية” ،الذين
يسيطرون على زمالئهم في مكان االحتجاز من خالل وسائل
تعسفية ،مما يؤدي في بعض األحيان إلى الوفاة  .7المرأة عرضة
للضعف ،بسبب نوع الجنس والمعايير االجتماعية ،لذلك غالبا ً ما
تطلب الحماية من الموظفين أو السجينات األخريات .في بعض
الحاالت ،على سبيل المثال في تنزانيا ،تترتب على ذلك “العالقات”
االبتزاز والمقايضة القهرية ،والتي قد تسبب أن يطلب من النساء
المحكومات باإلعدام القيام بأمور جنسية مقابل الحصول على
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 10نصائح أساسية
التوصيات التالية ليست شاملة ،بل تشير باألحرى إلى المجاالت ذات األولوية ألصحاب المصلحة لمعالجة القضايا العاجلة التي
تؤثر على النساء في السجون بشكل عام ،وخاصة النساء المحكومات باإلعدام.

01

العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام ،وفقا ً لمقتضيات
المواثيق الدولية إللغاء عقوبة اإلعدام تدريجياً،
من خالل القضاء على الجرائم التي ال تنطبق
عليها شروط “أشد الجرائم خطورة” ،ال سيما
الجرائم التي ال تشمل القتل المتعمد ،بما في ذلك
جرائم المخدرات غير العنيفة؛ جرائم األخالق مثل
التجديف والزنا والمثلية أو السحاقية؛ وجرائم القتل
حيث لم يقتل المدعى عليه أو ينوي القتل .تخفيف
أحكام النساء المحكوم عليهم باإلعدام في الوقت
الحالي لمثل هذه الجرائم ،وضمان أن األحكام
البديلة متناسبة (على األقل ال تكون السجن مدى
الحياة بدون إفراج مشروط).

02

اصالح التشريعات وتدريب الجهات القضائية
الفاعلة لضمان أخذ تاريخ اإلساءة بعين اإلعتبار
كعامل مخفف في الحاالت ذات الصلة ،بما
يشمل تدوين الدفاعات الخاصة بالجنس و/أو
العوامل المخففة.

03

تنفيذ السياسات واإلصالحات التشريعية التي تمنع
تطبيق عقوبة اإلعدام على النساء اللواتي دافعن
عن أنفسهن ضد من يسيئ إليهم ،وتخفيف األحكام
الصادرة بحق النساء الالتي ينتظرن أو يواجهن
تنفيذ ا حكم باإلعدام في مثل هذه الحاالت.

04

وفقا لقواعد مانديال وقواعد بانكوك ،ضمان
سالمة المرأة وأمنها أثناء االحتجاز ،بما في ذلك
عن طريق تعيين وتدريب موظفات سجون إناث
لإلشراف على السجينات ،ومنع استخدام الحبس
االنفرادي والحرمان من الزيارات كعقوبة.

05

الحد من التكبيل باستخدام األصفاد أو أي قيود على
النساء المحكوم عليهن باإلعدام ،تماشيا مع قواعد
مانديال ،ويحظر تماما استخدامه تلك الوسائل أثناء
الحمل والوالدة والتمريض ،كما هو منصوص عليه
بقواعد بانكوك.

06

توفير خدمات صحية خاصة بالنوع االجتماعي
للنساء في صفوف المحكومات باإلعدام،
وتدريب الموظفين على التعرف على أعراض
األمراض العقلية وضمان وصول النساء إلى
الخدمات الصحية.

07

بذل الجهود إليواء النساء في اماكن احتجاز
قريبة من منازلهن ومجتمعاتهن لتسهيل االتصال
بالعالم الخارجي.

08

توفير االحتياجات الطبية والتعليمية واالجتماعية
وفقا للمعايير الدولية لألطفال الذين يعيشون مع
أمهاتهم اللواتي ينتظرن تنفيذ أحكام اإلعدام

09

زيادة الشفافية من خالل إتاحة البيانات والمعلومات
للجمهور عن عدد النساء اللواتي ينتظرن تنفيذ حكم
اإلعدام ،وتصنيفهن حسب السن والجرائم التي تم
ادانتهن والحكم عليهن من أجلها ،من أجل مواصلة
دعم السياسات والممارسات البحثية والقائمة
على األدلة.

10

السماح وتشجيع مشاركة النساء في المتهمات
بجرائم عقوبتها االعدام او المحكومات باإلعدام
في برامج التعليم وبرامج إعادة التأهيل األخرى
في السجن.
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العزلة عن األسرة والمجتمع

إدرا ًكا لألثر الضار للعزلة على النساء ،تؤكد قواعد بانكوك على
أهمية تواصل النساء مع العائلة واألصدقاء ،وخاصة التواصل
مع أطفالهن .25
مع ذلك ،فإن الوصمة االجتماعية المرتبطة بالنساء المدانات
والسجينات ،المقترنة في بعض الحاالت بقوانين زيارة مقيدة لألسرة
ولألطفال ،والبعد المكاني عن مجتمعاتهن  ،26يعني أن العديد
من السجينات المحكومات باإلعدام في جميع أنحاء العالم يعانين
من نقص دائم في التواصل العائلي .وينطبق هذا بشكل خاص
على النساء اللواتي تم إدانتهن بجريمة مرتبطة بالعنف ضد أحد
أفراد العائلة ،األمر الذي يؤدي في كثير من األحيان إلى تخلي
األسرة عنهن .27
في مالوي ،نادراً ما تتلقى النساء المحكومات باإلعدام أية
زيارات  .28تحتفظ السجون في نيجيريا أو الواليات المتحدة بسياسات
زيارة محدودة الوقت ،مما يزيد من صعوبة التخطيط للزيارات .29
وفي بعض البلدان واألحيان ،يقوم موظفو السجون بتقييد أو حجب
الزيارة لمعاقبة سجناء محكوم عليهم باإلعدام ،األمر المخالف
لقواعد بانكوك .30

أطفال مع أمهاتهم بانتظار تنفيذ حكم اإلعدام
تنص قواعد بانكوك أن تضمن السجون لألطفال المحتجزين مع
أمهاتهم بيئة قريبة قدر اإلمكان من بيئة العالم الخارجي والتي تشمل
دعم طبي وتعليمي مناسب .31
وفي حين أنه أمر غير معتاد ،فقد كانت هناك حاالت والدة لنساء
محكومات باإلعدام ويبقين لعدة سنوات في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام.
في الهند ،اعتقلت إحدى السجينات المحكوم عليها باإلعدام وهي
حامل ،بالتالي ولدت في السجن .وظل ابنها معها حتى بلغ السادسة
من العمر ،حينها فرضت أنظمة السجن أمرً ا عليه بترك السجن .32
وبما أن الطفل لم يكن لديه عائلة على استعداد لرعايته ،فقد وضع مع
أسرة حاضنة وكان يعاني من مشاكل حادة لالندماج في الحياة خارج
السجن  .33وجدت حاالت أخرى في باكستان وأوغندا من األطفال
الذين يعيشون مع أمهاتهم في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام.

“

نقص فرص العمل والتعليم
تلزم قواعد مانديال وقواعد بانكوك سلطات السجون بتنفيذ برامج
العمل والتعليم التي توفر االستقرار للسجناء ،وتمنحهم بنظام روتيني
في حياتهم وإحساس باإلنجاز للمرأة .34
تعد هذه البرامج نادرة في الواقع ،وعندما يتم تقديمها غالبا ً ما
تنطوي على أنشطة نمطية جنسانية .في إندونيسيا  ،قد تشارك النساء
المحكوم عليها باإلعدام في دورات الطبخ والتنظيف  ،35وفي مالوي
قد يشاركن في النسيج والبستنة واألعمال المنزلية.
مع ذلك وفي دول أخرى ،تقتصر هذه البرامج على أولئك الذين
قد يتم إطالق سراحهم في نهاية المطاف .على سبيل المثال ،يمكن
للسجينات اإلناث في تايالند الوصول إلى برامج العمل ،لكن السجناء
المحكوم عليهم باإلعدام ال يحصلون على ذلك.
السجينات المحكوم عليهن باإلعدام اللواتي ال يستطعون العمل هن
أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب حيث تقل فرص مشاركتهن ويشكلن
عالقات أقل (ذات مغزى) مع السجينات األخريات  .36كما أوضحت
إحدى النساء في غانا ،بعد حرمانها من فرص التعليم أثناء انتظار
تنفيذ حكم اإلعدام“ :ال أفعل شي ًئا .أكنس وأنتظر” .37

الخالصة

هناك بيانات ومعلومات شحيحة حول النساء في صفوف اإلعدام:
تجاهل الباحثون والناشطون وصانعو السياسات إلى حد كبير
كيف ولماذا يحكم على النساء باإلعدام  ،ناهيك عن الظروف التي
يواجهنها في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام .وينطبق ذلك أيضا على
السجينات عموما حتى اعتماد قواعد بانكوك بشأن السجينات في
عام  ، 2010ويعزى ذلك إلى التمييز بين الجنسين.
وهكذا ظلت النساء المحكومات باإلعدام غير مرئيات إلى حد كبير
كفئة محددة من اصحاب الحقوق بموجب القانون الدولي .على الرغم
من قواعد بانكوك وقواعد مانديال  ،ال تزال ظروف االحتجاز في
معظم حاالت المحكومين او الذين يواجهون عقوبة اإلعدام غير كافية
على اإلطالق  ،وفي بعض الحاالت  ،تهدد الحياة.

ال أفعل شي ًئا.
أكنس وأنتظ

”

النساء في غانا ،بعد حرمانهن من فرص
التعليم أثناء انتظار تنفيذ حكم اإلعدام .37
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