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نبذة عن املؤلفني
مساعدة  إلى  السجون  لدراسات  الدولي  املركز  يسعى 
احلكومات واجلهات األخرى ذات الصلة في وضع سياسات 
مالئمة بشأن السجون واالستفادة من مدة احلبس. ويقوم 
أجل  من  االستشارة  أو  املشروع  أساس  على  بعمله  املركز 
غير  واملنظمات  احلكومية  واملؤسسات  الدولية  الهيئات 

احلكومية.

ومشروعاته  أبحاثه  نتائج  نشر  إلى  املركز  ويهدف 
األكادميية املتوافرة على نطاق واسع للمجموعات واألفراد، 
عادة  يستعينون  ال  الذين  والدولي،  احمللي  املستويني  على 
السياسات  صانعي  ذلك  ويشمل  األعمال.  من  نوع  بهكذا 
واملمارسني ومن يشغلون مناصب إدارية ووسائل اإلعالم 
وعامة الشعب. وسوف يساعد هذا االنتشار على زيادة فهم 

الغرض من السجون وما املتوقع منها.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجان 
)Kristin Valasek(، مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على 

القوات املسلحة.

شكر وتقدير
يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن 
ُيعِرب عن شكره وتقديره للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي 

)Spanish Agency for International Development
Cooperation )AECID((

 التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

إلسهاماتهم  أسماؤهم  التالية  للسادة  بالشكر  نتقدم  كما 
التقرير،  التي قدموها على مسودات هذا  القيّمة  وتعليقاتهم 
 ،)Helen Fair( فير  هيلني   ،)Rob Allen( آلني  روب  وهم: 
 Andrew( جيفرسون  أندرو   ،)Mel James( جاميس  ميل 
راني   ،)Omalara Ojeah( أوجيه  أوموالرا   ،)Jefferson
املتحدة  )Rani Shankardass( من معهد األمم  شانكارداس 
الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة. كما نعرب 
 ،)Benjamin Buckland( عن شكرنا لكل من بنيامني باكالند
وماجيهو   )Anthony Drummond( دراموند  وأنتوني 
هذا  في حترير  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita( تاكشيتا 
التقرير، وألجنا إبنوثر )Anja Ebnöther( للجهد الذي بذلته 

في توجيه هذا املشروع.
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املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع  صممت  والتي  هذه، 
بالنوع االجتماعي ملمارسي إصالح القطاع األمني وصانعي 

السياسات اخلاصة به، 12 أداة ومالحظة عملية عليها:
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على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  ٧   
القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي ٨   
النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على  ٩   

القطاع األمني
العسكرية  القوات  في  وأثره  االجتماعي  النوع    10

وشركات األمن اخلاصة
القطاع  إصالح  تقييم  في  وأثره  االجتماعي  النوع    11

األمني ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع    12

األمني 

ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يتقدم  كما 
أوروبا/مكتب  في  واألمن  التعاون  ومنظمة  املسلحة، 
األمم  ومعهد  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  لوزارة  وامتنانهم  شكرهم  بجزيل 

ملساهمتها في إخراج هذه األدلة إلى النور.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يساعد 
املسلحة على إدارة القطاع األمني وإصالحه بطريقة جيدة. 
في  اجليدة  املمارسات  حول  أبحاثاً  املركز  ويجري  كما 
هذا  في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع  املجال  هذا 
اخلصوص على املستويات احمللية والدولية ويقدم التوصيات 
املساعدة  بالسياسات كما ويقدم املشورة والبرامج  املتعلقة 
شركاء  بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن  هذا  في 
املدني  املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات  املركز: 
واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني مثل 
االستخبارات  القضائية ووكاالت  والسلطة  الشرطة  أجهزة 

وخدمات أمن احلدود واجليش.
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات

1 مقدمة
يعتبر نظام العقوبات جزًءا حيوًيا من القطاع األمني. ويجب 
لديها  يكون  أن  القانون  لسيادة  وفقاً  تعمل  دولة  أية  على 
نظام قضائي قادر على فرض عقوبات – عند اللزوم – على 
املدانني. ومعظم الدول لديها مجموعة من العقوبات تتراوح 
إلى  وصوالً  املجتمع  خدمة  وعقوبات  االنذارات  بني  ما 
وينال  نافذ  القانون  أن  العقوبات  نظام  كما يضمن  السجن. 
االحترام الواجب. ويعمل كذلك على حماية املجتمع بالتخلص 
األذى لآلخرين بردع من  أو يسببون  ممن يشكلون تهديداً 
رفض  وإعالن  املجرمني،  تأهيل  وإعادة  لإلجرام،  مييلون 
املجتمع لتصرفاتهم. ومع ذلك، فالتمييز الذي يستفحل في 
العديد من أنظمة  القضائية بصفة عامة يتواجد في  األنظمة 
األحكام  توقيع  إجراءات  في  مالحظته  وميكن  العقوبات 
إدراج قضايا  العقوبات. وسوف يساعد  تنفيذ  إدارة  وطرق 
املختلفة وحقوق  االحتياجات  املتمثلة في  االجتماعي،  النوع 
عمليات  في  والصبيان،  والفتيات  والرجال  النساء  وقدرات 
للعقوبات  فعال  نظام  بناء  في  العقوبات،  نظام  إصالح 
تأهيل  ويعزز  اإلنسان  حقوق  معايير  ويلبي  متييزي  غير 

السجناء.
دليالً  العقوبات  نظام  بإصالح  اخلاص  التقرير  هذا  ويوفر 
نظام  داخل  االجتماعي  النوع  قضايا  مع  التجاوب  بشأن 
اإلدارة  عن  املسؤولني  مساعدة  إلى  يهدف  وهو  العقوبات. 
السجون  إصالح  عن  املسؤولني  أو  السياسة  وواضعي 
داخل بلدانهم واألطراف الدولية واإلقليمية الفاعلة التي تؤيد 
املجتمع  البرملان ومنظمات  أعضاء  السجون وكذلك  إصالح 
ومتابعة  رقابة  في  دور  لها  التي  األخرى  واألطراف  املدني 

أوضاع السجون.

2ما هو مفهوم إصالح نظام العقوبات؟
العقوبات  نظام  تغيير  عملية  العقوبات  نظام  إصالح  يعتبر 
لتتماشى مع سيادة القانون واإلطار الدولي حلقوق اإلنسان. 
وهو يهدف إلى ضمان مالئمة العقوبات وبأنها غير متييزية 
وقادرة على التأهيل، كما أنه يهدف على وجه اخلصوص إلى 
حتويل املؤسسات العقابية إلى أماكن حتترم فيها كرامة الفرد 
وتضمن حصول السجناء على حقوقهم القانونية1. ويسهم 
بخدمات  وتتصل  مدنياً  تدار  سجون  إلى  السجون  تطوير 
في  للمساعدة  قوية  ولها عالقات  احمللية  والرفاهية  الصحة 
إعادة االندماج في املجتمع وإعادة التأهيل إسهاماً مهماً في 

مكافحة اجلرمية وتوافق املجتمع واستقراره2.

مجمل  على  تغييرات  إجراء  العقوبات  نظام  إصالح  يتطلب 
نظام توقيع العقوبات مبا في ذلك اإلجراءات السالبة وغير 
السالبة للحرية. وفي العادة توفر الدول الفقيرة بدائل قليلة 
سواء عن احلبس االحتياطي أو عقوبات السجن. وفي معظم 
الدول تكون الغرامات مبوجب أمر من احملكمة، ولكن ينتهي 
األمر مبن وقعت عليهم بالسجن لعدم قدرتهم على دفع هذه 
للسجن  أخرى  بدائل  توجد  النامية،  الدول  وفي  الغرامات. 
وتشمل الكفالة ملتهم على ذمة احملاكمة وعقوبات أخرى مثل 

القيام بالعمل االجتماعي للمحكومني.

ونظراً لطبيعة السجون الغالبة في األنظمة العقابية واحتمال 
معظم  تتركز  السجون،  داخل  وتعذيب  انتهاكات  حدوث 
وتدار  السجون.  إصالحات  على  العقوبات  إصالح  أنشطة 
بعض  أن  غير  احلكومات،  جانب  من  عامة  بصفة  السجون 
من  عدد  إلدارة  خاصة  شركات  مع  تعاقدت  قد  احلكومات 

سجونها.

احتجاز  وظيفتني:  العالم  دول  جميع  في  السجون  وتؤدي 
املسجونني احتياطياً واملدانني في القضايا ويقضون أحكاماً 
بالسجن كعقوبة على ما ارتكبوه من مخالفات. وفي بعض 
نطاق  خارج  اإلداري  احلبس  قيد  األشخاص  يودع  الدول، 
احملاكمات القضائية وقد توجد سجون تدار من جانب خدمة 
أمنية خارج نظام السجون املعتاد. كما يتم سجن األشخاص 
أماكن  أو  العقلية  املصحات  مثل  العقابية  املؤسسات  خارج 
األنظمة  هذه  إصالح  إلى  ينظر  وال  املهاجرين.  احتجاز 
النوع  هذا  إن  حيث  العقوبات،  إصالح  من  جزء  باعتباره 
القضائي  النظام  اختصاص  ال يخضع ضمن  االحتجاز  من 

اجلنائي.

إنها  العقوبات على احلكومات حيث  وتعتمد أنشطة إصالح 
وسلب  العقوبات  توقيع  سلطة  لها  التي  الوحيدة  اجلهات 
اإلصالح  وسائل  تكون  أن  ميكن  ذلك،  ومع  األفراد.  حرية 
أية  أو  داخلية  جهات  أو  محامني  أو  حكومية  غير  منظمات 
حقوق  جماعات  أو  جلان  مثل  اإلدارة  داخل  أخرى  كيانات 

اإلنسان.

وتشمل املشكالت التي تعتري النظم العقابية ما يلي: 

غير  واإلجراءات  العقوبات  توقيع  وسائل  موارد  قلة 
في  السجن  عقوبات  توقيع  يتسنى  حتى  للحريات  السالبة 
أكثر  للحرية  السالبة  غير  العقوبة  فيها  تكون  التي  احلاالت 

مالئمة وأقل ضرراً.٣ 

يكون  حيثما  االحتياطي  السجن  استخدام  في  اإلفراط 
اإلفراج على ذمة القضية أكثر مالئمة. ٤

٩
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السجن حيثما يكون التدخل الصحي أو الرفاهي أكثر عدالً 
ومالئمة.٥ 

وال  التدريب  إلى  يفتقرون  بالسجون  موظفني  وجود 
يتقاضون رواتب كافية.٦

يصعب  والذي  األنظمة،  من  العديد  في  املتغلغل  الفساد 
القضاء عليه بسبب ضعف رواتب العاملني وغياب الشفافية 

وآليات الرقابة الفعالة.

وتشمل أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان داخل السجون ما 
يلي: 

ويوجد في ثلثي النظم العقابية في  n  – االزدحام الشديد
العالم. وهذا يعني، في حده األدنى، سجن ثالثة أشخاص 
في زنزانة مخصصة لسجني واحد. واألسوأ من ذلك، أن 
يتناوب النزالء على النوم بينما يربط اآلخرون أنفسهم 

إلى قضبان الزنزانة وينامون وقوفاً.٧

املباني  األمن في  انعدام  إلى  مبا يؤدي  n  – املوارد  ندرة 
والطبية،  الغذائية  اإلمدادات  في  والنقص  وتساقطها 
من  أسرهم  لهم  تقدمه  ما  على  السجناء  بعض  ويعيش 

مؤن.

وزيادة  بسرعة،  تنتشر  التي   n املعدية األمراض  تفشي 
معدالت األمراض العقلية.٨

العاملني  جانب  من  ويكون  n  – والوحشية  العنف 
حيث  السجناء  بني  وفيما  السجناء،  ضد  بالسجون 
يتحكم النزالء األقوياء بالسجون ويفرضون سطوتهم 

بإرهاب اآلخرين وكذلك استشراء العنف اجلنسي.

النقص احلاد في األنشطة التأهيلية n وكذلك ترتيبات 
إعادة االندماج في املجتمع بعد اإلفراج.

مالئمة  العقوبات  نظام  إصالح  أنشطة  تكون  أن  يلزم  كما 
سمات  لها  القضائية  األنظمة  أن  من  الرغم  وعلى  للسياق. 
تشكل  التي  واالفتراضات  العقوبات  نظام  أن  إال  مشتركة، 
النظام  بنوع  تتأثر  دولة  أي  في  السجون  إدارة  أساس 
القانوني املعمول به، إضافة إلى العوامل الثقافية والتاريخية 

واالجتماعية االقتصادية.

يستلزم إصالح نظام العقوبات مجموعة كبيرة من 
اإلجراءات مثل: 

نقل إدارة السجون من اجليش أو الشرطة إلى السلطات  n 
املدنية.

تدريب العاملني بالسجون لتبني منهج إلدارة السجون  n 
يرتكز على حقوق اإلنسان.

دون  األمن  حتقيق  ميكن  بأنه  السجون  إدارة  إقناع  n 
القضبان احلديدية الغليظة التي تغطي نوافذ الزنزانات، 

مما  والهواء  للضوء  التعرض  من  ستزيد  إزالتها  وأن 
يساعد على منع انتشار األمراض.٩

يتم  حتى  اجلنائية  املسؤولية  لسن  األدنى  احلد  رفع  n 
الرعاية  نظام  عبر  األطفال  من  املخالفني  مع  التعامل 

االجتماعية وليس النظم العقابية. 10

وضع نظام للمساعدة واالستشارة القانونية للسجناء،  n 
املدربني  احملامني  توافر  عدم  عند  متطوعون  يقدمها 

والتمويل العام. 11

تشكيل جماعات من املواطنني لزيارة السجناء واإلبالغ  n 
عن أية انتهاكات وعن طريقة املعاملة.

تشمل املعوقات التي تواجه إصالح نظام العقوبات ما 
يلي: 

منتهكني  باعتبارهم  إليهم  ينظر  ممن  السياسي  النفور  n 
للقانون.

إلى  وتوجيهها  املوارد  على  احلصول  على  املنافسة  n 
املجاالت التي يرى أنها تستحق دعم أكبر.

داخل  العقوبات  نظام  يلقاها  التي  الضئيلة  األولوية  n 
النظام القضائي الواسع.

الطبيعة االنغالقية لنظام السجون التي تسهل استبعاد  n 
إخفاء  ثم  ومن  أمنية  ألسباب  والعامة  اإلعالم  وسائل 

االنتهاكات.

مكافحة  العقوبات  لنظام  الشامل  اإلصالح  مزايا  وتشمل 
بشكل  يزيد  قد  التأهيل، مما  وإعادة  أفضل  بشكل  اجلرمية 
اإلنسان وكرامة  املجتمع ويعزز من حقوق  أمن  مباشر من 

السجناء.

3 ملاذا يحتل النوع االجتماعي أهمية 
بالنسبة إلصالح نظام العقوبات؟

والعالقات  األدوار  إلى  االجتماعي״  ״النوع  لفظ  ويشير 
التي  والقيم  والسلوكيات  واملواقف  الشخصية  والسمات 
يعزوها املجتمع للمرأة والرجل. وعلى ذلك يشير لفظ ״النوع 
واملرأة  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات  الى  االجتماعي״ 
بينما يشير لفظ ״اجلنس״ إلى االختالفات البيولوجية بني 
األنثى والذكر. وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنوًعا هائالً 
ال  كما  الزمن،  مبرور  تتغير  وقد  وعبرها  الثقافات  ضمن 
يشير لفظ ״النوع االجتماعي״ إلى املرأة والرجل فحسب 

بل يشمل العالقات بينهما.

حتديد  ״عملية  على  االجتماعي  النوع  توجيه  يقوم 
االحتياجات الالزمة للمرأة والرجل في أي عمل يخطط له، 
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ويشمل ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع 
املجاالت وعلى كل املستويات.12  

3-1 تطبيق املؤسسات العقابية ملعايير حقوق اإلنسان
اإلنسان  بحقوق  املعنية  واإلقليمية  الدولية  املعاهدات  حتظر 
الكرامة،  من  واحلاطة  اإلنسانية  غير  املعاملة  أو  العقاب 
الذين سلبت حريتهم باالحترام  األفراد  أن يعامل  وتشترط 
والكرامة الالئقني باإلنسان. ويجب أن تطبق هذه املعاهدات 
النظام  بإدارة  اخلاصة  واإلقليمية  الدولية  والقوانني 
على  القائم  التمييز  حظر  مع  يتفق  مبا  والسجون  القضائي 
أن  يجب  االلتزامات،  بهذه  الوفاء  أجل  أساس اجلنس. ومن 
يكون هناك فهماً ألهمية اختالفات النوع االجتماعي والرغبة 
في تطوير سياسات تتبنى سياسات تضمن احترام حقوق 
والصبيان.  والفتيات  والنساء  الرجال  من  لكل  اإلنسان 
وعالوة على ذلك، يجب وضع عدد من معايير العقوبات التي 

توضح التزامات محددة تلبي احتياجات السجينات.

االجتماعي  النوع  االختالفات بني  أن  االعتبار  األخذ في  مع 
مهمة لاللتزام بحقوق اإلنسان، ألن السجون هي مؤسسات 
غير طبيعية وحيدة اجلنس مبنية على القسر. في السجون 
وأشكال  الرجال  اغتصاب  تكثر حوادث  بالرجال،  ااخلاصة 
يتورط  األحيان،  بعض  وفي  اجلنسي.1٣  لالستغالل  أخرى 
الفساد والتعذيب والعنف اجلنسي  بالسجون في  العاملون 
ويؤلبون السجناء على بعض السجناء اآلخرين إليذائهم.1٤ 
وصغار السجناء هم األكثر عرضة لهذا االستغالل. وكذلك 
جانب  من  اجلنسي  لالعتداء  السجينات  تتعرض  أن  ميكن 
العاملني الذكور. أما السجناء ممن ال ميتثلون ألدوار النوع 
والسحاقيات  املثليني  السجناء  )مثل  التقليدية  االجتماعي 
ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية( فيتعرضون 
األقليات  تتعرض  كما  العنف.1٥  ملخاطر  خاصة  بصفة 
من  مختلفة  ألشكال  السجون  في  األصليني  والسكان 
والسكان  األقليات  نساء  على  أثره  يتضاعف  والتي  التمييز 
التي تسعى إلى خفض  األصليني.1٦ كما أن أنظمة السجون 
اخلارجية،  االجتماعية  واحلياة  السجن  حياة  بني  الفروقات 
العنف  تزيد من فرص خفض مستويات  أن  التي ميكن  هي 
اجليدة  الترتيبات  تسهم  أن  ميكن  وكذلك  السجون.  داخل 
للزيارات األسرية )مبا فيها الزيارات األسرية اخلاصة( في 

نزع فتيل التوتر.

تستلزم حياة السجون إجراءات أمنية مكثفة حيث تستخدم 
اقتحامية  إجراءات  األمن  على  للحفاظ  األنظمة  من  العديد 

إجبار  أو  الداخلي  والتفتيش  بالتعري  التفتيش  مثل  ومهينة 
التبول  أو  املرايا  على  القرفصاء  جلوس  على  السجناء 
تعاطي  عن  للكشف  عينات  ألخذ  بالسجون  العاملني  أمام 
عمليات  بإجراء  األنظمة  بعض  تسمح  كما  املخدرات.1٧ 
اجلنس  من  للسجناء  بالسجون  العاملني  جانب  من  تفتيش 
اآلخر. ومع ذلك، فقد تتعارض احلاجة إلى حماية السجناء 
من التحرش وإساءة املعاملة مع مبدأ الفرص املتكافئة التي 
الرجل  من  كل  أمام  السجون  داخل  املناصب  جميع  تفتح 
االحترام  من  السجون  حياة  نواحي  جميع  تنتقص  واملرأة. 
توفر  ال  التي  الصحية  واملرافق  االستحمام  مثل  والكرامة 
أو اتساخ  اخلصوصية وذلك ألنها غير مغلقة وغير مالئمة 

مالبس السجناء جراء استخدام احلمامات املشتركة.

مع  متجاوبة  وتطبيقات  سياسات  إرساء  يسهم  أن  ميكن 
وقوع  منع  في  السجون  نظام  داخل  االجتماعي  النوع 
انتهاكات حلقوق اإلنسان وضمان التعامل معها بفاعلية في 
سياسات  الدول  من  دولة  أي  لدى  كان  وإذا  وقوعها.  حال 
وتطبيقات غير مالئمة للتعامل مع هذه األمور فهي ال تكون 

بذلك قد أوفت بالتزاماتها بحقوق اإلنسان.

3-2 ضمان السياسات العقابية املتكافئة التي ال تتسم 
بالتمييز  

قد تتسم عملية توقيع العقوبات بالتمييز. فقد حتتجز النساء 
للنظرة  نظراً  أشد  عقوبات  تواجهن  وقد  داع،  بال  احتياطياً 
السائدة بأن املرأة الشريرة ״للغاية״ هي من ترتكب اجلرائم. 
العقوبات على  وقد يختلف تأثير سياسات السجن وتوقيع 
التي تكون فيها  املرأة والرجل وخاصة في احلاالت  كل من 
القضائية  األنظمة  بعض  وفي  لألسرة.  الوحيد  الراعي  هي 
نظراً  النساء  بحق  للحرية  سالبة  غير  عقوبات  توقيع  يقل 
ألن التسهيالت املتاحة للرجال ال تتاح للنساء.1٨ وقد يواجه 
املتهمون من السحاقيات واملثليني متييزاً عند توقيع العقوبة 
بسبب املعتقد السائد والتحيز من جانب النظام القضائي. أما 
أفراد األقليات والسكان األصليني فهم األقل متثيالً نسبياً في 

السجون.

للرجال  متساوية  خدمات  توفر  ال  السجون  أنظمة  معظم 
للسجون  نظام  أي  في  السجينات  نسبة  وتتراوح  والنساء. 
نتائج وضع  وأحد  و٩%.1٩   %2 بني  ما  العالم  مستوى  على 
تنظيمها  يتم  وسياساتها  وأنظمتها  السجون  أن  هو  األقلية 
الذكور.  من  السجناء  ومتطلبات  احتياجات  أساس  على 
وتختلف صورة السجينات عن صورة السجناء من الذكور، 
وتقل  مكتسبة  جرائم  بسبب  للسجن  يتعرضن  فالنساء 
اجلنائية  واألضرار  اخلطيرة  العنف  جرائم  في  إدانتهن 
لعدم  للسجن  خاص  بوجه  يتعرضن  كما  املهنية.  واجلرائم 
الكفالة.  دفع  اجلنح و/أو  الغرامات عن  دفع  على  مقدرتهن 
يخضعن  كما  منظماً.  متييزاً  موقفاً  يواجهن  ما  غالباً  وهن 
التي يشكلنها  املخاطر  أمنية ال تتناسب متاماً مع  ملستويات 

أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 
وأثره في إصالح القطاع األمني

 أنظر امللحق اخلاص بالقوانني والوثائق 
الدولية واإلقليمية 

11



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

وذلك ألن التشديدات األمنية تطبق على كامل نظام السجن 
للنساء. ونظراً  تعتبر ضرورية  توجد سياسات خاصة  وال 
العاملني  تدريب  يتجاهل  ما  فغالباً  األقلية،  ميثلن  ألنهن 
بالسجون على معاملتهن بطريقة خاصة كونهن نساء. وعلى 
ذلك، ففي أغلب األحيان تتركز برامج التدريب والتثقيف على 
الذكور. وقد الحظ  تلبية احتياجات ومتطلبات السجناء من 
جنوب  في  أنه  أفريقيا  في  بالسجون  املعني  اخلاص  املقرر 
مثل  ملهن  احلرفي  التدريب  السجون،  معظم  ״في  أفريقيا 
فقط.  الذكور  للنزالء  يقدم  والبناء  واحلدادة  النجارة  أعمال 
النساء  تشترك  النسائي،  لإلصالح  دوربان  مركز  وفي 
لقلة عدد اآلالت وال يتمكّن  في احلياكة والغسيل فقط نظراً 

جميعهن من املشاركة״.20

وفي بعض األحيان يشير العدد الصغير للسجينات أن هناك 
سجناً واحداً للنساء في الدولة بأكملها. ونظراً لبعد املسافة 
على  الصعب  من  فيكون  منازلهن،  عن  النساء  تفصل  التي 
على  بالغاً  تأثيراً  السجن  يؤثر  وبذلك  زيارتهن،  أسرهن 
األوروبية  اللجنة  الحظت  وقد  األسرية.  احلياة  في  حقهن 
من  احلاط  اإلنساني  غير  العقاب  أو  واملعاملة  التعذيب  ملنع 
من  محدود  عدد  في  غالبًا  ״يتواجدن  النساء  أن  الكرامة 
أطفال  لديهن  وبعضهن  منازلهن  عن  يبعدن  )أحياًنا  املواقع 
)وقد  خصيصاً  صممت  مبان  في  لرعايتهن(  يحتاجون 
يشاركهن( السجناء من الذكور. وفي هذه الظروف، يجب أن 
تقدم رعاية خاصة لضمان احتجاز النساء اللواتي حرمن من 

حريتهن في بيئة سالبة للحرية آمنة والئقة״.21

اومشتهي  واملثليني  السحاقيات  مجموعات  تواجه  كما 
وقد  أيضاً.  التمييز  اجلنسية  الهوية  ومغايري  اجلنسني 
صغار  أن  املتحدة  الواليات  في  أجريت  دراسة  أوضحت 
السجن  املثليي والسحاقيات قد يوضعون قيد  السجناء من 
االنفرادي ظاهرياً حلمايتهم. وقد قدمت إلحدى احملاكم في 
هاواي أدلة عديدة على حدوث اعتداءات ضد صغار السجناء 

من املثليني والسحاقيات.22 

״عند وصولي إلى ]عنبر حجز األحداث[، قاموا بنزع 
شعري املستعار وقص أظافري ومسح مساحيق التجميل 
عن وجهي وجردوني من مالبسي الداخلية وأرغموني على 

ارتداء مالبس داخلية ومالبس خاصة بالرجال״.
جاءت هذه العبارة على لسان أحد صغار السجناء من مغايري الهوية 

اجلنسية في مقابلة أجريت معه في الواليات املتحدة 2٣

على مؤسسات الدولة منع التمييز حيت يساعد التأكيد على 
أن السياسات العقابية تأخذ النوع االجتماعي بعني االعتبار 
وكذلك  والفتيات  النساء  ضد  التمييز  حتديد  على  وتساعد 

الرجال والصبيان، ووضع إجراءات للقضاء عليه. 

3-3 حتقيق تأهيل السجناء وإصالحهم 
أي  في  البالغني  ملجموعات  ممثلة  عينة  السجون  لدى  ليس 

دولة حيث ينعكس التمييز في املجتمع بأسره في السجون. 
األكثر  هم  اجتماعياً  املهمشة  املجموعات  وأفراد  والفقراء 
النظام  أمام  ميثلون  من  ومعظم  السجون.  ليدخلوا  عرضة 
املجموعات  أكثر  من  هم  واملدانني  املتهمني  مثل  العقابي 
حرماناً في املجتمع، بتهم تتعلق بالعنف واالعتداء اجلنسي 
خمس  بني  من  أربع  أبلغت  كندا،  وفي  األحيان.  معظم  في 
املاضي.2٤  في  لالعتداء  تعرضن  أنهن  السجون  في  نسوة 
ومع ذلك، ينفق املجتمع املزيد من املوارد في محاكمتهن من 
خالل نظام القضاء اجلنائي، ومن ثم سجنهن بدالً من رفع 

وإصالح األذى الذي تعرضن له في حياتهن السابقة.

على أنظمة العقوبات اإلقرار باحتياجات األفراد الذين تتعامل 
تعرضوا  الذين  للضحايا  املساعدة  تقدمي  وضمان  معهم 
للعنف في السابق. فالعديد من النساء في السجون بحاجة 
للتغلب على جتاربهن  إلى استشارات ضرورية ملساعدتهم 
من  السجناء  وصغار  األحداث  من  العديد  ويأتي  السابقة. 
وفقاً  الشوارع  في  تربوا  أو  بالعنف  تتسم  منزلية  خلفيات 

لثقافة العصابات. 

من  كان  إذا  ضرورياً  املشكالت  هذه  مع  التعامل  ويعتبر 
خالية  بيئة  في  للعيش  سينتقلون  اخللفية  هذه  إلى  ينتمون 
من ارتكاب اجلرائم وإحلاق العنف باآلخرين. أما إذا لم يتم 
في  السجون  تستمر  فسوف  املشكالت،  هذه  مع  التعامل 
إطالق األفراد إلى الشوارع بعد اإلفراج عنهم وقد يصبحون 
أكثر وحشية وضرراً نظراً لتجاربهم في السجون، فالعديد 
أعنف  يصبحون  قد  خفيفة،  بتهمة  السجون  يدخلون  ممن 

ويشكلون خطراً مضاعفاً عقب اإلفراج عنهم.

3-4 تعزيز صحة عامة أفضل
إن السجون أماكن غير صحية حيث يكون من يزج بهم فيها 
مثل  أمراض  السجون  في  تشيع  للغاية حيث  معتلة  بصحة 
تتفشى  وهي  وبي،  سي  الوبائي  الكبدي  وااللتهاب  اإليدز 
بني السجناء أكثر من غيرهم من العامة ألنهم ميثلون نسبة 
أو  برعاية صحية محدودة  يتمتعون  الفقراء ممن  من  عالية 
من  لعدد  النسبي  االرتفاع  إلى  إضافة  أبداً،  بها  يتمتعون  ال 
يتعاطون املخدرات غير املشروعة. وقد يؤدي سوء األحوال 
النشاط  أو  اجلنسي  العنف  وشيوع  السجون  في  الصحية 
اجلنسي فيما بني السجناء إلى نقل مثل هذه األمراض. وقد 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت 
العوازل  بتوفير  تسمح  بسياسات  واجلرمية  باملخدرات 
اجلنسية في السجون وقد تبنتها بعض الدول.2٥ كما يعتبر 
احلد من انتشار األمراض املعدية في السجون أمراً اساسياً، 
خشية أن ينقلها السجناء إلى منازلهم أو شركائهم وأطفالهم 

بعد اإلفراج عنهم.
وتعاني النساء داخل السجون من مشكالت صحية خاصة 
تتطلب اهتماماً خاصاً. في بعض الدول، سجلت نسبة اإلصابة 
 .2٦ للغاية  كبيراً  ارتفاعاً  السجينات  بني  العقلية  باألمراض 
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للعالج.  حتتاج  نسائية  أمراض  من  منهن  العديد  وتعاني 
العديد  في  حوامل.  وهن  السجون  إلى  النساء  وقد حتضر 
السجن  الذي يولد داخل  للطفل  السجون  الدول، تسمح  من 
يبقون  أن  للرضع  يسمح  كما  السجينة،  والدته  مع  بالبقاء 
مع أمهاتهم في السجن، عندها تكون السجون مسؤولة عن 

حماية وصحة ومنو هؤالء األطفال في سنواتهم األولى.
الرعاية  وتطبيقات  أن سياسات  على  التأكيد  فإن  وبالتالي، 
الصحية داخل السجون التي تأخذ في االعتبار االحتياجات 
هي  والصبيان  والرجال  والفتيات  للنساء  املختلفة  الصحية 

جزء ال يتجزأ من عملية تعزيز صحة عامة أفضل. 

3-5 تعزيز املعاملة املتساوية ومشاركة الرجل واملرأة 
في العمل داخل نظام العقوبات

قد تواجه النساء أيضاً التمييز والعنف عند العمل داخل أنظمة 
السجون كعامالت، حيث ينحصر عملهن إما مع السجينات 
أو في األعمال اإلدارية وتعتبر فرص ترقيتهن محدودة. ففي 
القليل من الدول فقط تتاح أمام النساء فرص العمل نفسها 
املتاحة أمام الرجال، حيث يصبحن مديرات لسجون كبيرة 

تضم سجناء من الرجال.

وتشير بعض التقارير الصادرة عن بعض الدول التي تعمل 
فيها النساء في سجون الرجال إلى أن هؤالء النساء يتعرضن 
للتحرش والتمييز من جانب زمالء العمل من الرجال.2٧ كما 
وردت تقارير بشأن معاملة مماثلة يتعرض لها العاملون من 

املثليني والسحاقيات.

4كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في 
عملية إصالح نظام العقوبات؟

فال  تنفيذها،  ويجري  اإلصالح  لعملية  تصور  يوجد  بينما 
النوع  أخذ قضايا  على  بالتأكيد  لالهتمام  هناك حاجة  تزال 
مطبوعات  تتجاهل  ما  وغالباً  احلسبان.  في  االجتماعي 
القائم على  السجون واخلطوط اإلرشادية لإلصالح العنف 
للنساء  اخلاصة  واالحتياجات  االجتماعي  النوع  أساس 
أنحاء  في  السجون  أنظمة  في  الشائع  والتمييز  واألحداث 

العالم.

ال يوجد متاثل في سياق إصالح نظام العقوبات أو السجون، 
حيث تختلف احتياجات كل من النساء والرجال في مختلف 
األماكن. وفيما يلي مقترحات إلدراج قضايا النوع االجتماعي 
العقوبات والتي ميكن مالئمتها مع  في عملية إصالح نظام 
السياق اخلاص الذي جتري فيه عملية اإلصالح. وسيتناول 
القسم ٦ بعض التحديات والفرص اخلاصة التي قد تتواجد 
في سياقات الدول في مرحلة ما بعد النزاع والدول االنتقالية 

والدول النامية والدول املتقدمة.

4-1 ضمان مالئمة السياسات العقابية لكل السجناء 
والسجينات 

أن تعمل، وفقاً  يتوقع منها  أو  السجون،  أنظمة  تعمل معظم 
للقانون وإلجراءات العمل، حيث يتوفر نطاق محدود للرشد 
واملعاملة الفردية. ونادراً ما تضم اخلطوط اإلرشادية لتوقيع 
العقوبات أي اعتراف لالختالفات بني اجلنسني ومتطلباتها. 
البيانات التي تتيح إصدار  وال تقوم احلكومات دائماً بجمع 
عدمه  من  السياسات  مالئمة  على  التأكيد  بشأن  األحكام 
السياسات  أن  حيث  للجدل  مثير  أمر  وهذا  عامة.  للشعب 
الذكور.  من  السجناء  احتياجات  لتلبي  وضعت  قد  العقابية 
أكثر مالئمة وغير متييزية،  السياسات  ولضمان جعل هذه 
خاص  نحو  على  العقوبات  نظام  احتياجات  حتليل  يتعني 
)أنظر  اجلميع  مع  متساٍو  بشكل  تعاملها  كيفية  ودراسة 

اإلطار رقم 1(. أما النقاط التي يتعني دراستها فهي: 
النساء  احتجاز  يتم  هل  n  – السجن االحتياطي  تطبيق 
بحق  تطبق  التي  تلك  عن  مختلفة  معايير  أساس  على 
الرجال، كاحلاجة إلى التقارير النفسية أو احلماية، متى 
املسؤوليات  تؤخذ  هل  غير ضروري؟  االحتجاز  يكون 
السجن  اعتبارات  دراسة  عند  االعتبار  في  األسرية 

االحتياطي؟

 n العقوبات لتوقيع  العملي  التطبيق  يعكس  هل 
هل  االجتماعي؟  النوع  أساس  على  القائمة  االختالفات 
تقدم  التي  واالستشارات  اإلرشادية  اخلطوط  تتضمن 
للعقوبة بحق  األثر االجتماعي  القضائي دراسة  للنظام 
من تقع على عاتقهم مسؤوليات الرعاية األولية؟ يشترط 
قانون العقوبات الروسي الوقف التلقائي لعقوبة السجن 
بحق املرأة احلامل أو احلاضنة لطفل صغير واملدانة في 
جنحة حتى يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة، وإذا لم تدن 
هذه املرأة مرة أخرى خالل هذه الفترة االنتقالية ال يتم 

تفعيل هذه العقوبة.2٨

هل يعمل بنظام العقوبات غير السالبة للحرية n بشكل 
بالتناسب في  للنساء؟ وهل يتم متثيلهن  بالنسبة  فعال 

تلك العقوبات؟ 2٩

لديهم  ممن  كبير  عدد  السجون  نزالء  بني  من  هل  n 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  مع  سابقة  جتارب 
االجتماعي؟ هل كان من االمكان التعامل معهم بطريقة 

أفضل في نظام الصحة والرعاية؟

بشأن  نتائج  استخراج   n اإلدارة سجالت  تتيح  هل 
مفصلة  اإلحصائيات  هل  املختلفة؟  املجموعات  معاملة 
لتوضيح اجلنس والسن؟ هل تتاح هذه البيانات للعامة 
للمجموعات  يتسنى  حتى  والبرملان  اإلعالم  ووسائل 
مغايري  واملثليني  والسحاقيات  املرأة  بشؤون  املعنية 
تلك  معاملة  تسجيل  يتم  كيف  حتديد  اجلنسية  الهوية 

املجموعات؟
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4-2 ضمان الرقابة ووجود آليات للرقابة والشكاوى 
تتجاوب مع النوع االجتماعي

يعتبر توفير الرقابة اخلارجية واملتابعة استراتيجية رئيسية 
لرفع املعايير وضمان معاملة أفضل للسجناء، حيث تتمكن 
أي جهة مختصة مستقلة عن إدارة السجن من تفقد أحوال 
ورفع  معاملة  إساءة  وجود  امكانية  من  والتحقق  السجن 
على  التصرف  سلطة  لها  التي  احلكومية  اجلهة  إلى  تقرير 
إحدى  أيضاً  الشكاوى  آلية  تعتبر  كما  النتائج.  هذه  ضوء 
املتطلبات األساسية حيث تعتبر هذه اآلليات ضرورية كون 
السجون عبارة عن عالم مغلق ويضم أكثر األفراد ضعفاً في 
كبيرة  سلطة  لديهم  السجون  في  العاملني  وأن  مجتمع،  أي 

على السجناء.

إذا  بدورها  القيام  عن  والشكاوى  الرقابة  آليات  تعجز  وقد 
وبالتالي  والتمييز،  االجتماعي  النوع  مع  متجاوبة  تكن  لم 
تعجز عن حتديد العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 

واإلبالغ عنه.

الرقابة الفاعلة 
ميكن لوضع رقابة أو نظام تفتيش محلي حتقيق ما يلي: 

املساعدة في حماية السجناء من االعتداء وسوء املعاملة  n 
مبا في ذلك العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
جميع  مع  التعامل  يتم  حيث  االحترام  ثقافة  تعزيز  n 
امليول  أو  اجلنس  عن  النظر  بغض  بكرامة  السجناء 

اجلنسية أو األصل.
تهيئة مناخ حيث ال يتم دفن اإلساءات مثل العنف القائم  n 

على أساس النوع االجتماعي في ثقافة التكتم.

في  العاملني  والنساء  الرجال  حماية  في  املساعدة  n 
السجون من االتهامات الكاذبة من خالل عمليات تقييم 

مستقلة للشكاوى املقدمة ضدهم.
قد تتخذ آليات التفتيش أشكاالً مختلفة: 

تعيني قضاة على نحو خاص n 

منظمات املجتمع املدني n 

تعيني مفتشني للسجون على نحو خاص n 

جلان حقوق اإلنسان n 

جهات الرقابة الدولية n 

ال تعتبر جميع آليات التفتيش فاعلة وال تعير جميعها قضايا 
النوع االجتماعي االهتمام املالئم. وميكن بكل سهولة إبعاد 
يريد  ال  التي  املسائل  عن  للسجون  اخلارج  من  الزائرين 
مديرو السجون إبداؤها لهم وال سيما األمور املتعلقة بالعنف 
يغضون  ما  غالباً  التي  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
النظر عنها. وقد يتعرض السجناء ممن وقعوا ضحية للعنف 
للعقاب لتحدثهم للمفتشني، كما يتم اختيار السجناء املطيعني 
تتمكن  ال  وقد  وردية.  صورة  إليهم  ونقل  املفتشني  للقاء 
والتمويل  الدعم  على  تعتمد  التي  املدني،  املجتمع  منظمات 
احلكومي، من إجناز املهمة بالشكل املالئم بسبب خوفها من 
تعرض متويلها واالعتراف بها للخطر إذا حتدثت بصراحة 
عما الحظته أو بسبب قلة التدريب واخلبرة الالزمة لكشف 

النقاب عن مسائل حساسة كاالغتصاب مثالً.

املراجعة اخلارجية لسجن النساء في أستراليااإلطار رقم 1

أجرت اللجنة املناهضة للتمييز في والية كوينزالند في أستراليا مراجعة لسجن النساء للوقوف على مدى وفاء إدارة اخلدمات 
اإلصالحية مبقتضيات توفير اخلدمات اإلصالحية ״من خالل االحتواء اإلنساني واإلشراف على املتهمني وإعادة تأهيلهم״ 

من دون متييز. وقد استنتجت اللجنة ما يلي: 
قد تؤدي سياسات وإجراءات التصنيف األمني إلى املغاالة في تصنيف النساء. n 

عدم مراعاة رعاية األطفال سواء في توقيع العقوبة أو داخل السجن. n 

غالباً ما يتم جتاهل الصحة العقلية. n 

أن النساء من مجموعات السكان األصليني على نحو خاص يواجهن التمييز. n 

وقد صدر عن التقرير عدة توصيات تضمنت التدريب األفضل للعاملني في السجن على عدم التمييز وإنشاء آلية تفتيش ترفع 
تقاريرها إلى البرملان.٣0

– ملراجعة نظام العقوبات. وقد أجريت  – بهدف محاربة التمييز  وقد أوضحت هذه العملية مدى أهمية وجود جهة مستقلة 
مراجعة مقارنة في إجنلترا ومقاطعة ويلز من جانب أحد أعضاء البرملان. وقد أوصت هذه املراجعة بجعل املراكز املخصصة 
للنساء بديالً عن السجن، وإنشاء وحدات احتجاز محلية تتسع من 20 إلى ٣0 امرأة لتحل محل سجون النساء.٣1 وغالباً ما 

ينتج عن هذه املراجعات اخلارجية بتوصيات جوهرية للتغيير بدالً من عمليات املراجعة الداخلية.
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كبير مفتشي السجون في اسكتلندا: تفتيش السجون من أجل اإلنسانية واللياقة واالحترام اإلطار رقم 2
في  السجون  مفتشي  كبير  أقر  اإلنسان،  العاملي حلقوق  لإلطار  وفقاً  السجون  معايير  وتبنيه  استقالليته  توضيح  أجل  من 

اسكتلندا مجموعة جديدة من معايير التفتيش وتشمل ثالث محاور: 
األمان. n 

اللياقة واإلنسانية واحترام احلقوق القانونية. n 

توفير فرص للتحسن الذاتي والوصول إلى اخلدمات واألنشطة. n 

وفيما يلي مقتطفات من املعايير املستخدمة في التفتيش على السجون في اسكتلندا فيما يتعلق بعمليات التفتيش والزيارات 
األسرية: 
النتيجة

يلقى السجناء معاملة محترمة من العاملني بالسجون.

املعيار
القيام باإلجراءات األمنية مثل عمليات التفتيش آخذين في االعتبار حماية الكرامة اإلنسانية.

املؤشرات
أن يخضع السجناء لعمليات التفتيش الذاتي من جانب ضباط من نفس اجلنس فقط. n 

ال جتري عمليات التفتيش الذاتي بطريقة مهينة. n 

ال يتم إجراء عمليات التفتيش بالتعري بشكل روتيني، وأن جترى فقط عند وجود سبب وجيه. n 

أن يتواجد السجناء أثناء تفتيش زنازينهم أو متعلقاتهم الشخصية. n 

النتيجة
املواظبة على االتصال اجليد باألسرة واألصدقاء.

املعيار
أن تولى الزيارات األسرية أهمية كبيرة من حيث تكرارها ومدتها وكيفيتها، وال يتم منعها كنوع من التأديب أو عملية التحكم.

املؤشرات
متكني أفراد األسرة من املشاركة في نظام السحب للسجناء اجلدد. n 

توفير معلومات واضحة ومفيدة ألفراد األسرة عن أنظمة الزيارات، وعمل ترتيبات خاصة لالنتقال إلى السجن إذا لم تكن  n 
وسائل املواصالت العامة كافية.

عمل ترتيبات لطلبات الزيارة شفافة، سهلة وغير مكلفة. n 
حصول معظم السجناء على زيارات أسبوعية لساعة واحدة على األقل. n 

عدم إلغاء الزيارات ألسباب إدارية أو في عدم وجود حاالت عملية طارئة. n 
عدم خصم الوقت الذي تتطلبه اإلجراءات اإلدارية الطويلة عند الدخول من الوقت املخصص للزائرين مع السجناء. n 

عدم ربط استحقاقات الزيارة بعمليات تقييم السجون. n 
وأن تتم مراجعة فرضها بانتظام. n  – فرض الزيارات املغلقة فقط في حالة ثبوت سوء املعاملة – وليس كعقوبة

في حالة حظر الزيارات، يجب توضيح األسباب وامكانية طعن القرار ومراجعته بانتظام. n 
بذل اجلهود لسجن املتهمني على أقرب مسافة ممكنة من منازلهم. n 

في حال نقل السجني، تعطى عائلته إشعاًرا مالئًما بذلك. n 
توضح هذه املعايير مدى التزام السجون بالتأثير املتباين للسجن على مختلف املجموعات كالسجناء والسجينات كما يتعني أن 
تسعى هذه املعايير لقياس مدى حتسن معاملة النساء واملجموعات املستضعفة وكذا مدى انخفاض في معدالت العنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي نتيجة لهذه املعايير.
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التفتيش  إجراءات  ضمان  أجل  من  نصائح     !
الفعالة التي تأخذ في اعتبارها النوع االجتماعي

على  بالقدرة  التفتيش  على  القائمون  يتمتع  أن  يجب  n 
التواصل واكتساب ثقة جميع السجناء، ولهذا يتعني أن 

يتكون فريق التفتيش من الرجال والنساء.

يجب أن مينح املفتشون إمكانية غير مقيدة للدخول إلى  n 
يتم  ال  حتى  األوقات  جميع  في  السجون  أجزاء  جميع 

حجب أي سجني عن املالحظة.

يجب أن مينح املفتشني حق القيام بزيارات غير متوقعة  n 
واستقبالهم على الفور.

للمرأة  املالئمة  املعاملة  على  للمفتشني  خاصة  تدريبات  n 
السجون  داخل  أمهاتهم  يرافقون  الذين  واألطفال 

واملجموعات األخرى ذات االحتياجات اخلاصة.

التفتيش اختصاصيني ذوي خبرة  يتعني أن تضم فرق  n 
في مجال الصحة.

توافر إجراءات الشكاوى الفعالة للجميع
من دون وجود إجراءات معدة على النحو الصحيح ومستقلة 
السجون  سلطات  رحمة  حتت  السجناء  يقع  للشكاوى، 
وهذا  املعاملة.  إساءة  عن  للتعويض  طريقة  ألية  ويفتقرون 
القائم على أساس  العنف  ينطبق على وجه اخلصوص على 
الشكاوى.  لتقدميهم  معاقبتهم  تتم  فقد  االجتماعي،  النوع 
وبصفة عامة، تدعو احلاجة ألن تكتسب آليات الشكاوى ثقة 

السجناء.

الفعالة  الشكاوى  إجراءات  ضمان  أجل  من  نصائح   !
التي تأخذ في اعتبارها النوع االجتماعي
إتاحة الفرص لتقدمي شكاوى سرية. n 

وعدم  الشكاوى  لتقدميهم  االنتقام  من  السجناء  حماية  n 
احتواء النظام على معوقات حتول دون تقدمي الشكاوى 
زائفة  أو  إثباتها  يتم  لم  شكاوى  تقدمي  على  كالعقاب 

وخبيثة.
وبطريقة  الشكاوى  نظام  بوجود  السجناء  إبالغ جميع  n 
الوصول إليه. معظم األنظمة لديها لوحات إعالنية معلقة 
مع  التواصل  كيفية  حول  تفاصيل  توفر  السجن  حول 

محقق الشكاوى أو مكتب التظلمات.
آلية  إلى  السهل  الوصول  للسجناء  يتوفر  أن  يتعني  n 
الشكاوى سواء شفاهة أو كتابة. عند تنوع النزالء داخل 
الصلة.  ذات  باللغات  معلومات  توفير  فيجب  السجن، 
إلى  املعلومة  وصول  لضمان  إجراءات  اتخاذ  ويجب 
السجناء األميني حول كيفية الوصول اإلى آلية الشكاوى.

4-3 إزالة التمييز في الطريقة التي تدار بها السجون 

خفض مستويات األمن غير املالئمة  
وسائل  محدودية  على  النساء  لسجون  النسبية  القلة  تدل 
الراحة ونوعها بالنسبة للسجينات عن غيرهن من السجناء 
من الذكور. على سبيل املثال، في املنطقة التي قد يتواجد فيها 
أربعة سجون للرجال ذات تصنيفات أمنية مختلفة، قد جند 
سجنًا واحًدا للنساء. وحيث هي احلالة، فسوف يتم حتديد 
نظام هذا السجن الواحد باحلد األقصى من املتطلبات األمنية. 
وهذا يعني احتمال أن تدخل السجينات ضمن تصنيف أمني 

أكثر صرامة من أي خطر يشكلنه.٣2

األمنية  اإلجراءات والقواعد  ما تطبق  إلى ذلك، غالباً  إضافة 
من  الرغم  على  السجينات  على  الرجال  بالسجناء  اخلاصة 
ما  غالباً  النساء  وأن  عنفاً  أقل  عادًة  تكون  النساء  جرائم  أن 
تقرير  تضمن  وقد  السجون.  داخل  مختلفاً  سلوكاً  يسلكن 
إجنلترا  في  السجون  داخل  النساء  بشأن  مؤخراً  صدر 

ومقاطعة ويلز ما يلي: 

״وضعت اإلجراءات األمنية داخل السجون ملنع الرجال 
إما من الهرب أو التجمع ملواجهة سلطات السجون. ولكن 
النساء ال يتصرفن بهذه الطريقة. وبالطبع تتمكن بعض 
إلى  أنهن بصفة عامة يذهنب  الهرب غير  السجينات من 
منازلهن ألنهن ال يستطعن االنفصال عن أطفالهن״.٣٣

التقييدية  األوضاع  أن  من  التأكد  السجون  إصالح  يشمل 
تنفذ فقط مبا يكون ضرورياً للحجز اآلمن للسجناء وتوفير 
غير  ومن  السجون.  داخل  التنظيم  من  كبير  قدر  على  حياة 
السجون  جميع  على  تطبق  عامة  أمنية  قواعد  وضع  املالئم 

بغض النظر عن كون السجني رجالً أم امرأة.

يتعني صياغة قواعد مختلفة للرجال والنساء مبا فيها 
تلك التي تطبق على ما يلي:

السجن  املباني وخارج محيط  داخل  األمنية  اإلجراءات  n 
العالية  واجلدران  الشائكة  واألسالك  القضبان  مثل 

واحلرس املسلحني.
معاملة الزائرين وترتيبات الزيارات األسرية. n 

للسجن  النساء  مغادرة  عند  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  n 
مؤقتاً كالذهاب للمستشفى مثالً.

املشروط  واإلفراج  اليومي  بالتنزه  اخلاصة  الترتيبات  n 
واإلذن بالذهاب إلى املنزل. 

توفير أنشطة مالئمة للنساء واملجموعات األخرى 
املنبوذة

ال تقدم العديد من السجون أية أنشطة للسجناء سواء كانوا 
أنشطة، حتصل  تقدم  التي  السجون  وفي  نساًء.  أو  رجاالً 
اخلياطة  لتكون  األكثر محدودية،  الفرص  على  عادة  النساء 

1٦



النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات 

النشاط األكثر شيوعاً.٣٤ كما يفقد السجناء املستضعفون مثل 
مرضى اإليدز ومن يحتجزون في وحدات خاصة حلمايتهم 

من السجناء اآلخرين فرص التعليم واألنشطة األخرى.

مع  للنزيالت  النساء  سجون  في  أنشطة  تخصيص  يتعني 
توفير التعليم األساسي الالزم للعديد منهن. غير أنه يتعني 
أن يكون الهدف األساسي تقدمي أنشطة تساعد النساء على 
واعتماداً  استقاللية  أكثر  ويصبحن  ماضيهن  مع  التصالح 
البلدان  جميع  في  الطريقة  هذه  تطبيق  وميكن  النفس.  على 
ميكن  فقراً،  األكثر  الدول  في  مواردها.  مستوى  كان  مهما 
إشراك  ميكن  كما  غيرهن  تعليم  السجينات  من  للمتعلمات 
متطوعني من املجتمع املدني. والتدريب على الزراعة وصنع 
املنتجات التي ميكن بيعها في األسواق يساعد على االعتماد 
على  االعتماد  أهمية  وتكمن  عنهن.  اإلفراج  عند  النفس  على 
النفس على نحو خاص للنساء اللواتي ينتمني إلى دول حيث 
يعتبر دخول السجن مجلبة للعار ومن املستحيل الوفاق مع 

األسرة.

في الدول املتقدمة، يتعني أن توجه البرامج في سجون النساء 
نحو بناء الثقة واالحترام الذاتي والتغلب على جتارب املاضي 
املرأة من احلصول على  احلالية مبا ميّكن  والعادات  األليمة 
املجتمع خارج السجون ووضع  لها في  اخلدمات املستحقة 

أساس لهن لكسب عيشهن بطريقة قانونية.

4-4 ضمان تعامل السجون بشكل مالئم مع 
االحتياجات اخلاصة للرجل واملرأة

تعزيز التواصل مع األسرة
التخطيط  عند  خاصاً  اهتماماً  باألسرة  االتصال  يكتسب 
االجتماعي. وهو  النوع  مع  يتجاوب  العقوبات مبا  إلصالح 
مهم للذكور من السجناء ألنه يساعدهم على توطيد العالقة 
حال  في  وأطفالهم  أسرهم  مع  وكذلك  اخلارجي  العالم  مع 
وجودهم. أما بالنسبة للسجينات، فهو ذات أهمية أكبر حيث 
تقوم املرأة في معظم الدول باملسؤوليات األساسية لرعاية 
األسرة، فالسجينات قد يضطلعن بالدور األوحد أو الرئيسي 
أكثر من السجناء في رعاية الصغار وأفراد األسرة اآلخرين 
وتشير  السجن.  إيداعهن  قبل  السن  كبار  من  األقارب  مثل 
التقديرات أنه في االحتاد األوروبي ما يقرب الـ ٧00.000 
السجن.٣٥  عام بسبب  كل  الوالدين  أحد  عن  ينفصلون  طفل 
السجينات ويعتبر  األطفال من معاناة  االنفصال عن  ويزيد 
تسهيل ترتيبات زيارات األطفال أمراً بالغ األهمية. ومع ذلك، 
ونظراً لبعد سجون النساء، يتم سجن النساء في أماكن بعيدة 
جداً عن أسرهن ولهذا فهن يستقبلن عدداً أقل من الزيارات 

األسرية.

السجن  إلدارة  أيضاً  مهماً  األسري  االتصال  يعتبر  كما 
عالقات  تربطهم  الذين  فالسجناء  السجناء.  تأهيل  وإعادة 
نظامية  مشكالت  عنهم  تصدر  السجن  مدة  خالل  أسرية 

عليهم  ويسهل  أفضل  وعقلية  بدنية  بصحة  ويتمتعون  أقل 
االندماج في املجتمع عند اإلفراج عنهم وال يحتمل عودتهم 

للجرمية.٣٦

املوافقة على  القانوني  النظام  الدول، يشترط  العديد من  في 
االتصال بني املسجونني احتياطياً وبني أسرهم وأصدقائهم 
السماح  وعند  القضائي.  والنظام  اإلدعاء  جهات  جانب  من 
التقييدية مثل املراقبة املباشرة  بها، ميكن تطبيق اإلجراءات 
االتصال  وحظر  الزيارات  مدة  وقصر  السجون  عاملي  من 
اجلسدي.٣٧ وفي العديد من أنظمة السجون ال تلقى ترتيبات 
السماح  وميكن  الالزمة،  األولوية  احملكومني  زيارات 
تسمح  ال  في ظروف  وتتم  متباعدة،  فترات  على  بالزيارات 
الصياح  والزائر  السجني  على  ويكون  اجلسدي،  باالتصال 
الوقوف  أو  من خالل حاجز زجاجي  بينهما  فيما  للتواصل 
إلى أحد جانبي القضبان. وفي سجن النساء في موريشيوس 
عام 2001، مت عزل النساء عن أطفالهن بلوح زجاجي، وهو 
وضع جتده النساء مصدرا لإلزعاج.٣٨ وفي إحدى زيارتها 
أحد  في  التعذيب  منع  جلنة  كشفت   ،2002 عام  أليرلندا 
وتتسم  اخلصوصية  توفر  ال  الزيارة  ترتيبات  أن  السجون 
باجللبة الشديدة حيث يستقبل العديد من السجناء الزيارات 
في نفس الوقت. ٣٩ وال تسمح بعض األنظمة بزيارة األطفال 

على اإلطالق.

! يتعني أن يولى إصالح نظام العقوبات املتجاوب مع 
أولوية  الزيارات  ترتيبات  حتسني  االجتماعي  النوع 

قصوى، ويأخذ في االعتبار األمور التالية: 
منازلهم  قريبة من  السجناء في سجون  احتجاز  يتعني  n 

وعائالتهم قدر اإلمكان.
دراسة  يتعني  بعيدة،  أمكان  في  السجناء  احتجاز  عند  n 
النموذج املوجود في بعض دول آسيا الوسطى وأوروبا 
وهو  وكاليفورنيا(  )كندا  الشمالية  وأمريكا  الشرقية 
عبارة عن السماح بالزيارة األسرية ثالث أيام في غرفة 

داخل السجن أو في محيطه.
قدر  ومرنة  ممتدة  الزيارة  فرص  تكون  أن  يتعني  n 

اإلمكان.
ال يتعني أن يعتمد تعدد الزيارات ونوعيتها على السلوك  n 

أو يتم تعديلها.
أن تكون  الزائرين بكل احترام وال يتعني  يتعني معاملة  n 

اإلجراءات األمنية مهينة أو حاطة من الكرامة.
ال يتعني وضع قيود أو وجود حواجز تفصل بني السجناء  n 
ويتعني  لهذا  ملحة  دواع  هناك  كان  إذا  إال  وزائريهم 
مراجعة مثل تلك القيود بانتظام. وعلى وجه اخلصوص، 

يتعني السماح باالتصال اجلسدي باألطفال.
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توفير  وتتيح  مريحة  الزيارة  مرافق  تكون  أن  يتعني  n 
اخلصوصية واألنشطة اإليجابية.

أو  مميزة  مالبس  السجناء  ارتداء  اشتراط  يتعني  ال  n 
محّقرة أثناء الزيارات.

يتعني تشجيع أيام الزيارات األسرية في سجون النساء،  n 
ففي سجن إميو بالينز في نيو ساوث ويلز في أستراليا 
للزائرين في عطالت نهاية األسبوع واإلجازات  يسمح 
الرسمية بالزيارة من الثامنة صباحاً حتى احلادية عشر 
والنصف ومن ثم استراحة غذاء، ومعاودة الزيارة من 

الثانية عشر والنصف حتى الثالثة والنصف مساًء.
للسجناء  اخلاصة  الزوجية״  ״للخلوة  أماكن  وجود  n 
سلطات  وعلى  العالم.  مناطق  من  العديد  في  الذكور 
هذه  مثل  على  السجينات  حصول  ضمان  السجون 
وتوصي  الذكور.  من  بالسجناء  مساواة  الزيارات 
أثناء  اجلنسية  العوازل  بتوفير  العاملية  الصحة  منظمة 
إجراءات  دون  ״من  السجن  داخل  األسرية  الزيارات 
مهينة أو معقدة للحصول عليها كأن تطلب من العاملني 

بالسجن.״٤0

احلفاظ على الكرامة اإلنسانية  
واحترام  بإنسانية  السجناء  جميع  معاملة  اشتراط  يعتبر 
كما  العالم.  مستوى  على  تطبق  جوهرية  قاعدة  كرامتهم 
تطبق على جميع مناحي حياة السجون، مبا في ذلك األمور 
اخلاصة مثل املظهر الشخصي وتأدية الوظائف البدنية. تعتبر 
حد  على  والنساء  للرجال  األهمية  شديدة  البدنية  الوظائف 
سواء في العديد من الثقافات، فال يجب تعريض السجناء عراة 
والسيما أمام اجلنس اآلخر، على أن تؤخذ الترتيبات األمنية 

وتوافر العاملني من اجلنسني بعني االعتبار. 
״نقوم بخلع مالبسنا يومياً أمام أشخاص ال نعرفهم ويقال 
لنا أننا اعتدنا القيام بذلك في ديارنا فلما التذمر. ففي املنزل 
لدينا إحساس باخلجل والكرامة وهم يفترضون أنه عند 
دخولنا السجن كسجينات نفقد جميع العواطف الرقيقة 

لدينا كنساء.״ 
إحدى السجينات في الهند٤1

وملعاملتهم باحترام للمحافظة على كبريائهم، يجب أن يتمكن 
البدنية  وظائفهم  وأداء  نظافتهم  على  احملافظة  من  السجناء 
على انفراد وليس علناً. وتصرح معايير اللجنة األوروبية ملنع 
إلى  الوصول  :״إن سهولة  يلي  ما  السجن  املرأة في  تعذيب 
األماكن الصحية وأماكن اإلستحمام، ترتيب التدابير اآلمنة 
فيما يتعلق بالعادة الشهرية وتأمني السلع اخلاصة بالنظافة 
جميعها  تشّكل  الصحية  والسدادات  الصحية  الفوط  مثل 
عناصر بالغة األهمية. والفشل في تأمني هكذا ضرورات قد 

يزيد، بحد ذاته، من احلّط من شأن العالج. ٤2

! تشمل األمور الواجب أخذها في االعتبار ما يلي: 
النزالء  خلع  ضرورة  عند  اخلصوصية  ترتيبات  n 

ملالبسهم.

اخلصوصية في املراحيض وأماكن االستحمام. n 

أبواب  على  اخلصوصية  تضمن  أقفال  استخدام  n 
الزنازين.

تأمني الفوط الصحية للنساء. n 

احلد من اإلهانة عند التبول أو أخذ عينات لتحليل تعاطي  n 
املخدرات. 

يجب أن يخضع السجناء لعمليات التفتيش البدنية الشخصية 
عند الضرورة فقط مع احلفاظ على اخلصوصية قدر اإلمكان. 
مثيرة  اآلخر  اجلنس  جانب  من  التفتيش  عمليات  تعتبر  كما 
ملنع  األوروبية  باللجنة  اخلاصة  املعايير  وحتدد  للجدل.٤٣ 
التعذيب بأنه ״يتعني أن يتم تفتيش األشخاص الذي سلبت 
حريتهم من قبل عاملني من نفس اجلنس ويتعني أن يجري 
أعني  عن  بعيداً  النزيل خلع مالبسه  من  يستلزم  تفتيش  أي 
محكمة  قررت  وقد  اآلخر.״  اجلنس  من  بالسجن  العاملني 
بالسجن  للعامالت  يجوز  بأنه   1٩٩٣ عام  في  العليا  كندا 
تفتيش السجناء من الذكور وتفقد زنازينهم من دون سابق 

إنذار لكنه ال يسمح للعاملني الذكور تفتيش السجينات.٤٤

بالتعري  التفتيش  عمليات  اإلناث  من  السجينات  جتد  وقد 
أمراً مخزياً على وجه اخلصوص، ويتعني صياغة سياسات 
يتعلق  فيما  وبعناية  منفصل  بشكل  بالتعري  التفتيش 
بالسجينات.٤٥ كما ال يجب فرض عمليات التفتيش بالتعري 
التفتيش  من  النوع  لهذا  يكون  وعندما  العقاب.  من  كنوع 
للسجينات ما يبرره في ظروف خاصة، فال يجب أن يتم في 

حضور الذكور )أنظر اإلطار ٣(.

اجلسدية اإلطار رقم 3 التفتيش  عمليات  إلغاء 
الداخلية للسجينات46

العادة  قضت  موسكو،  في  النسائي  االحتياط  سجن  في 
الدخول،  عند  للسجينات  داخلي  جسدي  تفتيش  إجراء 
وكانت تبرر لدواعي أمنية للتأكد من عدم حمل مواد غير 
أنها  الواقع،  إلى داخل السجن. وفي  أو محظورة  قانونية 
السجينات اجلدد وغرس  إذالل  كانت تستخدم كنوع من 
الشركاء  االلتزام. وقد شعر  البداية بوجوب  االنطباع من 
من اململكة املتحدة العاملني في مشروع حتسني السجون 
مبرر  يوجد  ال  بأنه  الروس  شركائهم  وأقنعوا  بالصدمة 
أمني لهذه املمارسات وأنها تشكل انتهاكاً شخصياً كبيراً.
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إلدارة  أكبر  إزعاج  مصدر  ذلك  يشكل  ذلك،  إلى  وإضافة 
املواد  تهريب  عملية  أية  من  السجينات  ولصحة  السجن 
املشروع،  على  عام  وبعد  السجن.  داخل  إلى  املخدرة 
وافق الشركاء الروس على وقف هذه العمليات الروتينية 
تقتضي  عندما  الفردية  احلاالت  في  فقط  واستخدامها 
بأن  اإلحصائية  الدالئل  وتشير  ذلك.  األمنية  الضرورة 
النشاط اإلجرامي قد انخفض بدالً من أن يزداد منذ تطبيق 

هذا التغيير.

وقد أجريت عملية إصالح أخرى للتأكد من فتح العامالت 
الروسية  السجون  قواعد  فبموجب  السجينات،  لزنازين 
يجب حضور أحد احلراس الذكور عند فتح الزنزانة، غير 
أن يفتحن  النساء هن من يجب  بأن  العاملني  إقناع  أنه مت 
زنزانة السجينات ويكن أول من يدخلن وبإمكان العاملني 

الذكور اإلنتظار في املمر.

4-5 منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
والتعامل معه  

يتعني أن تدار السجون وفقاً لسيادة القانون، وعليه، يتعني 
وعليهم  بالسجناء  التحرش  أو  االعتداء  من  العاملني  منع 
ألذى  التعرض  من  السجناء  وحماية  أمن  مسؤولية ضمان 
يتم  ما  نادراً  الدول،  من  العديد  وفي  اآلخرين.  السجناء 
مالحقة فريق العمل في تهمة انتهاك القانون. وبينما يكون 
من املهم التعامل مع اجلرائم التي ترتكب ضد السجناء من 

خالل النظام القضائي، يتعني اتخاذ إجراءات احتياطية.

وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي
) n وجود التشريع املناسب )أنظر اإلطار رقم ٤

إدارة على قدر جيد من التدريب والكفاءة n 

الرقابة على السجون من جانب جهات خارجية مستقلة n 

آلية فعالة للشكاوى n 

اإلطار  )أنظر  والتحقيق  للمتابعة  بروتوكوالت  وضع  n 
رقم ٥(

تدريب العاملني n 

إلدارة  وليس  الصحية  للسلطات  تابعة  خدمات صحية  n 
السجن

داخل اإلطار رقم 4 باالغتصاب  اخلاص  التشريع 
السجن في الواليات املتحدة

سبعة  نزالء  على   2000 عام  أجريت  دراسة  أوضحت 
النزالء  أن 21% من  املتحدة  الواليات  للرجال في  سجون 
إرغامهم  أو  إلغوائهم  األقل  على  واحدة  بتجربة  مروا  قد 
تعرضوا  قد  منهم   %٧ وأن  اجلنسي  االتصال  على 

لالغتصاب.٤٧

وفي الواليات املتحدة أيضا، شنت منظمة تطلق على نفسها 
Stop Prisoner Rape ״أوقفوا االغتصاب في السجون״ 
ستيف  مؤسسها  تعرض  وقد  االعتداء.  هذا  ضد  حملة 
لالغتصاب  شخصياً   )Steve( Donaldson دونالدسون 
العاصمة  واشنطن  في  السجن  في  أثناء وجوده  اجلماعي 
لكمبوديا.  األمريكي  القصف  على  العتراضه   1٩٧٣ عام 
وفي العام 200٣ أي بعد ٣0 عام، مت إقرار مشروع قانون 
القضاء على االغتصاب داخل السجون. يدعو هذا القانون 
إلى جمع إحصائيات داخلية عن االغتصاب داخل السجون 
كيفية  حول  للواليات  إرشادية  خطوط  ووضع  األمريكية 
لعقد  السجناء وإنشاء جلنة مراجعة  اغتصاب  التعامل مع 
للواليات للقضاء على هذه  اجتماعات سنوية وتقدمي منح 
املشكلة. وقد توفى ستيف دونالدسون عام 1٩٩٦ حيث كان 

قد أصيب مبرض اإليدز جراء اغتصابه داخل السجن.٤٨

املشروع  إقرار  بعد  سنوات  ثالث  أول  تقييم  أظهر  وقد 
معدل  خلفض  العمل  في  ملحوظ  تقدم  حدوث  كقانون 

االغتصاب داخل السجون من خالل ما يلي.

وضع السياسات )بدالً من السرية واإلنكار( n 

للسجناء  أفضل  أماكن  تهيئة  خالل  )من  الوقاية  n 
وخفض االزدحام وتثقيف السجناء(

التحقيق واملالحقة n 

تقدمي خدمات للضحايا n 

تدريب العاملني n 

n التعاون مع جهات من خارج السجون ٤٩

وهذا يوضح كيف تستطيع احلمالت ذات العزمية على مدار 
السنوات من كشف اإلساءة القائمة على النوع االجتماعي 
القوانني إلى إجراءات عملية  وكيف ميكن أن يؤدي تغيير 

للتخفيف من حدتها.

4-6 ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية للسجناء 
والسجينات  

تعتبر الرعاية الصحية أهم جانب من جوانب حياة السجون، 
الفئات  أكثر  من  كبيرة  نسبة  داخلها  النزالء  يضم  حيث 
املزمنة  واحلاالت  املعتلة  الصحة  ذوي  املجتمع  في  املهمشة 
العقلية، حيث  الصحة  تتم معاجلتها ومشكالت في  لم  التي 
ينتهي احلال بالعديد منهم ممن يشتركون في أنشطة متثل 
خطورة كبيرة على الصحة مثل حقن املواد املخدرة واألعمال 
اجلنسية التجارية في السجون. كما ترتفع معدالت اإلصابة 
بفيروس االلتهاب الكبدي الوبائي بي وسي داخل السجون 
معدالت  ترتفع  وقد  اخلارج.٥1  في  بها  املصابني  نسبة  عن 
اإلصابة باإليدز في السجون بـ٧٥ ضعف نسبتها في املجتمع 
فيه  ميثل  الذي  الوقت  في  املثال،  سبيل  فعلى  اخلارجي.٥2 
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السجناء 0.01% من إجمالي السكان األسبان، فهم يشكلون 
السجون  إلى  النساء  وتأتي  باإليدز.٥٣  املصابني  من   %٧
من  أعلى  بنسب  املعاملة  وسوء  بالعنف  تتسم  خلفيات  من 
باألمراض  اإلصابة  معدالت  ترتفع  كما  الذكور،  السجناء 
العقلية بني النساء عنها بني السجناء من الذكور. وكذلك يأتي 
فيها سوء  يشيع  أسرية مضطربة حيث  بيئات  من  األطفال 
املعاملة٥٤. وفي داخل السجون ترتفع املخاطر الصحية مبا 
فيها التعرض للعنف اجلنسي واألشكال األخرى من العنف.

بروتوكول من 12 خطوة للتعامل مع االدعاءات باالعتداء اجلنسي داخل السجون والتحقيق فيهااإلطار رقم 5

وضعت والية أوريجون في الواليات املتحدة بروتوكوالً خاصاً باالعتداء اجلنسي حلماية النزالء من الوقوع ضحايا جلرائم 
أخرى وللتأكد من أن العاملني بالسجن يشتركون في عملية فعالة جلمع األدلة وأساليب التحقيق والتوثيق: 

عند إبالغ أحد النزالء عن حادثة، فعلى فريق العمل القيام مبا يلي: 1 .

أ. إبالغ الضابط املسؤول
ب. التأكد من أن الضحية في أمان ومبنأى عن املعتدي

ج. التأكد من عدم قيام الضحية باإلستحمام أو األكل أو الشرب حتى يتم جمع األدلة
د. تأمني منطقة احلادث والتعامل معها كمسرح جرمية حتى االنتهاء من التحقيق

يقوم الضابط املسؤول بعزل الضحية أثناء نقله إلى اخلدمة الصحية ويطلب منه اإلفصاح عن موعد ومكان اجلرمية ومن  2 .
ارتكبها إضافة إلى بعض األسئلة األخرى ذات الصلة.

إفساد  دون  واملناسب  الضروري  العالج  له  توفر  حتى  جنسي  اعتداء  بوقوع  الصحية  اخلدمة  املسؤول  الضابط  يبلغ  ٣ .
األدلة.

يبلغ الضابط املسؤول فريق التعامل مع االعتداء اجلنسي )داخل السجن( عن حالة الضحية. ٤ .

إذا كان االعتداء قد حدث في غضون ٧2. ٥ ساعة، يقوم الضابط املسؤول بإيداع النزيل املعتدي في زنزانة فصل جافة. وإذا 
كان مسموحاً له، يقوم باستجواب املعتدي ويضبط مالبس اجلاني والضحية.

يبلغ الضابط املسؤول وحدة التحقيقات حتى يتسنى لها التنسيق في التحقيق مع شرطة والية أوريجون. ٦ .

يبلغ الضابط املسؤول شرطة والية أوريجون باالعتداء اجلنسي. ٧ .

يبلغ الضابط املسؤول مساعد املشرف على األمن ومدير املؤسسة ومدير االتصاالت ويقدم لهم تقريراً موجزاً. ٨ .

يعمل الضابط املسؤول مع فريق اخلدمات الصحية في املؤسسة لترتيب نقل الضحية إلى املستشفى احمللي لتلقي العالج  ٩ .
والفحص والتوثيق وجمع األدلة اجلنائية والكشف على األمراض املنقولة جنسياً واإلحالة لالستشارة.

يعد الضابط املسؤول جلولة تفقدية وتخصيص فريق لإلغاثة. 10 .

فيما يتعلق بالقضايا التي تتعامل معها شرطة والية أوريجون، يعمل الضابط املسؤول على احلفاظ على مسرح اجلرمية  11 .
واألدلة حتى يتم اإلفراج عنها إلى شرطة والية أوريجون ويعد تقريراً بحادثة غير معتادة.

أما إذا مت اإلبالغ عن حالة االعتداء اجلنسي بعد مضي ٧2. 12 ساعة على حصولها، يقوم ضابط االتصال بالتشاور مع ضابط 
االتصال اخلاص باالعتداءات اجلنسية ومحققي إدارة اإلصالح مبراجعة وتطبيق اخلطوات املالئمة والعمل مع اخلدمة 

الطبية التابعة للمؤسسة لتحديد ما إذا كان سيجري عمل التقييم الطبي في املوقع أو النقل إلى املستشفى احمللي.٥0 

״كنا 22 سجيناً في الزنزانة، وكان اثنان من النزالء 
يتخذون األحداث ״كزوجات״، وكانوا يحصلون عليهم 

برشوة مسؤولي السجن على البوابة الرئيسية. وقد وافق 
هؤالء األحداث على ممارسة اجلنس مع هؤالء الرجال ألنه 
لم يكن لديهم مالبس وال أغطية وكانوا جوعى. وفي أحد 

األيام صرخ هؤالء الفتيان ورفضوا ممارسة اجلنس، فنزع 
عنهم الرجال األغطية وبعد قضاء ليلة في البرد وافقوا على 
السماح للرجال مبمارسة اجلنس معهم مرة أخرى. وقد 

حاولنا أن نخبر هؤالء الفتية بأنهم سيموتون من اإلصابة 
باإليدز، ولكن ماذا يستطيع هؤالء الفتية أن يفعلوا؟״

أحد السجناء في ماالوي٥٥

20



النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات 

السجون  العديد من  التي تقدم في  الرعاية الصحية  وتعتبر 
غير كافية بشكل كبير. ومن أهم جوانب اإلصالح هو الربط 
الوثيق بني الصحة داخل السجون بالصحة العامة وترسيخ 
بالنفع  أن يعود ذلك  العامة. وميكن  الصحة  ملبادئ  السيادة 
من حيث ضمان أن عملية إصالح نظام العقوبات تأخذ بعني 

االعتبار االحتياجات املختلفة للسجناء والسجينات.

أن تتمكن السجينات من زيارة طبيب النساء عند طلبها. n 

سلطات  إمرة  حتت  يعمل  ال  الذي  الطبي  الطاقم  أن  n 
السجون يكون من السهل عليهم إصدار أحكام مستقلة 
وتقدمي احتياجات املرضى على متطلبات إدارة السجن.

عدم إتباع اإلجراءات األمنية غير املالئمة )كتقييد النساء  n 
الفحوصات  أو  للمستشفى  زيارتهن  أثناء  باألسرة 
تتوافر  وأن  الوالدة(،  أو  النساء  بأمراض  اخلاصة 
املهينة  اإلجراءات  تخفيف  وكذلك  اجلنسية  العوازل 

للواتي تتعاطني املواد املخدرة.

الصحة  مبادئ  مع  تتفق  التي  اإلجراءات  اتخاذ  يتعني  n 
وتقدمي  الغذائية  الوجبات  حتسني  مثل  اجليدة  العامة 
من  واملرضعات  للحوامل  البروتينات  من  كاف  قدر 
بنفس  الوالدة  وبعد  قبل  الرعاية  توفير  السجينات، 
والتأكد  اخلارجي  املجتمع  في  بها  تقدم  التي  املعايير 
التدريب  النساء  مع  املتعامل  الطبي  الطاقم  تدريب  من 

الكافي.

الصحة العقلية ورعاية النساء داخل السجون في منطقة أندرا براديشاإلطار رقم 6

قامت إحدى املنظمات الهندية وهي احتاد إصالح نظم العقوبات والعدالة معسكرات صحية على مدار األسبوع في اثنني من 
السجون في مدينتي حيدر أباد وراجاموندري كجزء من برنامج لتعزيز الصحة النفسية ورعاية النساء داخل السجون.

وأثناء انعقاد معسكر الصحة مت ما يلي:

فحص العينني لتشخيص األمراض وضعف البصر. ومت توزيع ٦٩ n زوجاً من النظارات على من يعانني من ضعف البصر 
وكانت إحدى النزيالت تعاني من إعتام عدسة العني.

توزيع قطرات للعني وفيتامينات وأدوية أخرى. n 

قامت وحدة حتليل الدم بتحديد فصائل الدم ووزعت بطاقات بها على السجينات. n 

أطباء  من  أربعة  الفحوصات  أجرى  النساء.  تنظيم معسكر ألمراض  ذلك  وتبع  العام  للفحص  النساء  إخضاع جميع  مت  n 
من  يعانني  منهن  وقليل  اليأس  قبل سن  ما  أعراض  من  يعانني  النساء  بعض  أن  وجد  كما  مساعد.  طبي  وطاقم  النساء 
مشكالت مزمنة تتعلق بالطمث والكثيرات لديهن مشاكل في اجلهاز البولي وأخريات يعانني من حاالت متعلقة باإلرهاق 

العام.
أظهر فحص األسنان أن الصحة العامة للفم عند النزيالت بحالة سيئة وقدمت لهن االستشارة الطبية حول أهمية صحة  n 

الفم.
n كما متت معاجلة أمراض اإلذن واحلنجرة وقدمت اقتراحات باإلجراءات الوقائية.٥٦

وقد أوضح مشروع املعسكر الصحي الذي نظمته املنظمة كيف أنه   حتى في دولة فقيرة للغاية – من غير املقبول أن يحرم 
السجناء من احلد األدنى من الرعاية الصحية، وأنه من املمكن إيجاد طرق لتقدمي احلقوق األساسية بأقل قدر من املوارد.

التأكد من نقل حاالت املرض العقلي املزمنة من السجون  n 
االستشارية  اخلدمات  تقدمي  ودعم  الطبية  املنشأة  إلى 
هذه  ملرتكبي  وكذلك  السابقة  العنف  حوادث  لضحايا 

االعتداءات.

أساس  على  القائم  العنف  حوادث  عن  اإلبالغ  ضمان  n 
دون  من  الطبي  الفريق  أفراد  إلى  االجتماعي  النوع 

اخلوف من ردة الفعل االنتقامية.

4-7 تلبية احتياجات احلوامل وأمهات األطفال الصغار  
من أكثر املشكالت صعوبة التي تواجهها أنظمة السجون عند 
للحوامل  املناسبة  املعاملة  من  التأكد  هو  النساء  مع  التعامل 

واألمهات احلاضنات لألطفال.

وقد تؤدي أوضاع السجن املتردية ونقص الرعاية واخلدمات 
املالئمة واملستوى املرتفع من الضغط التي تصاحب السجن 
إيداع  ويتعني  للخطر.  واجلنني  احلامل  صحة  تعريض  إلى 
احلامل السجن فقط في أقصى الظروف التي تستدعي ذلك 
ذكره  ما  وفق  وهذا  عنف.  بجرمية  فعلي  تهديد  يوجد  كأن 
في  االحتجاز  وأوضاع  بالسجون  املعني  اخلاص  املقرر 

أفريقيا حيث قال:

الرّضع  وال  احلامل  للسيدة  آمن  مبكان  السجن  ״ليس 
أمهاتهم،  عن  بعزلهم  ينصح  وال  الصغار،  لألطفال  وال 
يتم سجن هؤالء  إيجاد حلول حتى ال  املمكن  أنه من  غير 
األحكام  أو  احتياطياً  للسجينات  الكفالة  كتطبيق  النساء 

21



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

غير السالبة للحرية أو اإلفراج املبكر / املشروط أو إطالق 
وقف  ]أو[  املراقبة  حتت  الوضع  أو  املشروط  السراح 

األحكام بالنسبة ]للسجينات[״.٥٧

وفي حالة وجود احلامل داخل السجن، ينبغي تقدمي خدمات 
خاصة للرعاية والعالج ملا قبل وما بعد الوالدة. فمن الثابت 
في معايير حقوق اإلنسان الدولية أنه ال يتعني والدة مولود 
داخل السجن، وإذا حدث ذلك فيجب تسجيل والدته ولكن ال 
يجب أن يذكر في شهادة امليالد أن محل الوالدة هو السجن.٥٨ 
كما ال يجب استخدام إجراءات التقييد اجلسدي مثل القيود 
في  التي  أو  احلامل  مع  األكمام  مقفلة  احملكمة  السترات  أو 

حالة املخاض إال إذا كان هناك داع اضطراري لذلك.

تتنوع الترتيبات التي تتخذ للعناية مبولود األمهات السجينات 
عن  املولود  إبعاد  من  العالم  مستوى  على  الصغار  ورعاية 
حتى  األمهات  رعاية  في  إبقائهم  إلى  الوالدة  بعد  األمهات 
سن السادسة أو أكثر٥٩، وفي كال احللني هناك معضلة، فكما 
لتربية  املناسب  املكان  أن السجن ليس هو  ذكرنا فيما سبق 
األطفال فيه ولكن فصل الرضيع عن أمه يضر بنموه حتى لو 

أودع في منزل بديل.

واحلل األفضل هو أال تودع احلامل أو احلاضنة للطفل في 
أطفال  بشأن  تصدر  التي  القرارات  كل  تتفق  وأن  السجن، 
أن  ويجب  الطفل،  بحقوق  اخلاصة  االتفاقية  مع  السجينات 
تنال مصالح الطفل االهتمام األساسي٦0، ويجب أن تصدر 
ضمان  في  الدولة  مبسؤولية  يختص  فيما  القرارات  هذه 

توفير احلماية واملساعدة اخلاصة للطفل.

في حال إقامة األطفال مع أمهاتهم داخل السجن يجب وضع 
أحكام خاصة مناسبة لضمان احلفاظ على حقوق الطفل 
وحمايتها أثناء وجودهم في السجن وخالل مدة انفصالهم 

عن أمهاتهم بإتباع ما يلي: 

رعاية  هي  القرار  صانعي  مسؤولية  تكون  أن  يتعني  n 
باألطفال  يتعلق  فيما  السجون  سلطات  وليس  األطفال 

داخل السجون.

يلزم إجراء ترتيبات للحد من الطبيعة التقييدية للسجن  n 
بالنسبة لألطفال وتعزيز الرابط بني األم والطفل وإتاحة 
قدر  الطبيعية  باألوضاع  التمتع  في  للطفل  الفرصة 

اإلمكان.

يجب وضع آليات مالئمة حلماية األطفال داخل السجون  n 
ذلك  في  مبا  واملعنوي  البدني  العنف  أشكال  جميع  من 

االعتداء اجلنسي أو اإلهمال أو املعاملة املتهاونة.

الشرقية  وأوروبا  الوسطى  آسيا  دول  في  املوقف  إن  n 
بهم  االعتناء  ويتم  حضانات  في  األطفال  يودع  حيث 
من جانب جليسات محترفات وتقوم األمهات بزيارتهم 
لعدة ساعات مرغوب أقل من الترتيبات في بلدان أخرى 

حيث يعيش األطفال مع أمهاتهم في وحدات خاصة.

أمهاتهم ويودعون في  األطفال من  ينزع  الدول  وفي بعض 
اإلفراج  وعقب  السجن.  األمهات  دخول  عند  الدولة  رعاية 
عنهن، يستلزم األمر إعادة تأسيس منزل مستقر الستعادة 
البريطانية  الدراسات  إحدى  أشارت  وقد  أطفالهن.  رعاية 
إلى ״أن نصف النساء ممن هن على وشك اإلفراج عنهن ال 
يتوقعن العودة إلى سابق عهدن من االستقرار وأن أربع من 
بني كل عشر نساء قد فقدن منازلهن وزاد عدد املتشردات.״٦2 
ويتطلب اإلفراج عن هؤالء السجينات تخطيطاً ودعماً خاصاً 
األسرة.  شمل  لم  ودعم  آمنة  إقامة  توفير  على  التأكيد  مع 
وميكن ملنظمات املجتمع املدني أن تسهم في ذلك باملساعدة 
بتقدمي منازل  االجتماعية كأن يكون ذلك  الوحدة  إعادة  في 

متوسطة وأماكن آمنة للنساء.
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املدانات بجنح.  للحوامل واحلاضنات للصغير  العقوبات  الروسي على وقف  القانون اجلنائي  كما شرحنا فيما سبق، ينص 
أما في احلاالت األخرى، فيسمح القانون بسجن احلوامل وأن يولد األطفال داخل السجن ويبقون مع أمهاتهم وفقاً للشروط 

التالية.

املعيشية  األوضاع  توفير  لها  ويحق  معها  تبقيهم  أن  الثالثة  دون سن  أطفال  ولها  االحتياطي  احلبس  قيد  للمرأة  يجوز  n 
املالئمة والرعاية الصحية املتخصصة وزيادة املخصص لها من الغذاء والكساء وأن تقضي وقتاً أطول خارج الزنزانة وأال 

توضع في زنازين العقاب.
ويجوز إنشاء حضانات داخل املؤسسات العقابية لتربية أطفال النزيالت وتوفير الرعاية لهم حتى بلوغ سن الثالثة. n 

يحق للحامل أو احلاضنة للصغير احلصول على تبرعات غذائية إضافية عبر البريد أو خالل الزيارات وكذلك احلصول  n 
على الرعاية الطبية.

% على األقل من أجرها أو معاشها أو أي دخل آخر في حسابها الشخصي. n ٥0 تتقاضى احلامل أو احلاضنة للصغير
يجوز للنزيالت ممن لهن أطفال بحضانة السجن والنزيالت اللواتي أعفني من العمل بسبب احلمل أو ممن ولدن حديثاً أال  n 

يوضعن في زنازين العقاب أو زنازين السجن املشدد.٦1
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4-8 ضمان وجود طاقم عمل مالئم وذي مهارة في 
السجون  

التدريب
السجون  في  العاملني  تدريب  يتم  ال  الدول،  من  العديد  في 
في  وحتى  تأديتها.  منهم  املطلوب  املهام  على  كافياً  تدريباً 
الدول التي يوجد فيها هذا التدريب، نادراً ما يتناول تدريب 
وأفراد  النساء  واحتياجات  اخلاصة  املشكالت  العاملني 
في سجون  االختالفات  أو  األخرى  املستضعفة  املجموعات 
وتنمية  املنتظم  العاملني  تدريب  ويكون  والنساء.  الرجال 
مهامهم  تنفيذ  على  قادرين  كانوا  إذا  ضرورياً  قدراتهم 
ويتعني  االجتماعي.  النوع  اختالفات  مع  تتجاوب  بطريقة 
كذلك أن يكون التدريب حساساً فيما يتعلق بتعرض السجناء 
بسياسات  يتعلق  فيما  وأيضاً  املعاملة،  لسوء  والسجينات 

وإجراءات منع اإلساءات والتعامل معها.

التوظيف
أن  االعتبار حقيقة  بعني  التوظيف  تأخذ سياسات  أن  يتعني 
يتمتع  أن  فيتعني  أمني،  حارس  كونه  يتعدى  السجن  عمل 
لتوفير  الالزمة  العديدة  باملهارات  السجون  في  العاملون 
داخل  السجون  عمل  إجناز  يتم  وأن  اإلنسانية  اخلدمات 
حلقوق  الدولية  املعايير  مع  يتفق  الذي  األخالقي  اإلطار 
اإلنسان. كما يجب أن تستبعد عملية التوظيف املرشحني غير 
الالئقني الذين تشير تقاريرهم إلى إمكانية جلوءهم للعنف أو 
إساءة استخدام سلطتهم على اآلخرين. كما يجب أن تعكس 
الترقي  ومعايير  التوظيف  وإجراءات  الوظيفية  التوصيفات 

متطلبات اخلدمة اإلنسانية لدور ضابط السجن.

فقط  السجن  بأن تشرف عامالت  السجون  تشترط معايير 
النساء  إن  حيث  السجينات،  على  واإلشراف  إدخال  على 
خاصة عرضة ملخاطر االعتداء اجلنسي والبدني عند توظيف 
العاملني من الذكور بسلطات غير مالئمة في سجون النساء. 
ولذلك، فمن الضروري أن تأخذ برامج توظيف العاملني في 
وهذا  النساء،  من  كاف  عدد  توظيف  اعتبارها  في  السجون 
املجتمعي  التواصل  إجراءات خاصة مثل حمالت  يتطلب  قد 
ووضع  والتجمعات  واملدارس  اإلعالم  وسائل  في  الهادفة 
لضمان  خاص  نص  وضع  مع  للتوظيف  مالئمة  سياسات 

تثبيت وترقي العامالت.

النساء  من  والعاملني  للعامالت  املتساوية  املعاملة 
ومغايري  اجلنسني  ومشتهي  واملثليني  والسحاقيات 

الهوية اجلنسية
في الوقت الذي عملت فيه النساء في سجون النساء لسنوات 
عديدة، فإن عملهن في سجون الرجال هو تطور حديث. وفي 
البلدان التي تعمل فيها النساء في سجون الرجال فإنهن قد 
الرجال  والتحرش من جانب زمالئهن من  للتمييز  تعرضن 
واملثليني  السحاقيات  مجموعات  أفراد  لها  يتعرض  كما 

ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية.٦٣

4-9 إشراك منظمات املجتمع املدني  

النوع  قضايا  مع  الفعال  التعامل  لضمان  الطرق  أهم  من 
منظمات  إشراك  زيادة  هي  السجون  داخل  االجتماعي 
لها خبرة واسعة في قضايا  املدني والتي قد يكون  املجتمع 

النوع االجتماعي.

أنظر التقرير اخلاص بتدريب أفراد القطاع 
األمني على النوع االجتماعي

الفرص املتساوية في العمل في إجنلترا ومقاطعة ويلزاإلطار رقم 8

الفرص  أجل ضمان  من  وضعت  التي  والقواعد  السياسات  من  مجموعة  ويلز  ومقاطعة  إجنلترا  في  السجون  خدمة  تضم 
املتساوية في العمل ومنها ما يلي:

النوع  حتديد  إعادة  لعمليات  خضعوا  الذين  للعاملني  يجوز  بأنه  السجون  خدمة  في  املتساوية  الفرص  سياسة  تنص  n 
نفس  الضباط من  من  املخصصة ألي  العادية  التفتيش اجلسدي  مهام  تأدية  اخلدمة  قبولهم من جانب  االجتماعي ومت 

اجلنس.٦٤
هي شبكة دعم العاملني في خدمة السجون. وهي تدعم جميع العاملني واملديرين بغض النظر  n  )GALIPS( ومنظمة جاليبس
الهوية  السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري  عن ميولهم اجلنسية، وتقدم كذلك االستشارة بشأن قضايا 
اجلنسية. والعضوية فيها مجانية وهي مفتوحة جلميع العاملني املهتمني بقضايا السحاقيات واملثليي ومشتهي اجلنسني 
ومغايري الهوية اجلنسية ومن يطلبون املساعدة والنصيحة وأي شخص يرغب في دعم الشبكة سواء كان ينتمي ملجموعة 

السحاقيات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية أم ال.

أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

وأثره في إصالح الشرطة لوضع 
استراتيجيات مماثلة لتوظيف ضابطات 

الشرطة
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

، مت توقيع اتفاقية بني خدمة السجون في إجنلترا ومقاطعة ويلز مع جلنة الفرص املتكافئة بشأن خطة عمل  n 200في العام ٧
للتعامل بفاعلية مع التحرش اجلنسي في خدمة السجون. وجاءت هذه االتفاقية نتيجة لعملية بدأت العام 200٥ عندما 
قررت جلنة الفرص املتكافئة اعتزامها إجراء حتقيق بشأن ״تكرار واستمرار التحرش اجلنسي ضد النساء والرجال״ 

العاملني في خدمة السجون.

تلزم االتفاقية خدمة السجن العمل على النحو التالي: 
  حتديد حوادث التحرش اجلنسي للعاملني في خدمة السجون.

التصرف  معايير  جلميع  كامل  واستيعاب  اضطالع  على  العاملني  يكون  وحيث  اجلنسية  التحرشات  ترفض  بيئة  خلق    
املطلوبة.

  ضمان التعامل مع التحرش اجلنسي بفاعلية والتزام في أرجاء خدمة السجون.
  ضمان تفهم املدراء لواجبهم في منع التحرش اجلنسي وتطبيق ذلك بشكل يومي.

  تسهيل آلية الشكاوى للعاملني بشأن التحرش اجلنسي ومساعدة املشتكني قبل وبعد تقدمي الشكوى.
  ضمان ثقة املشتكني في إجراءات الشكوى وأنه سيتم النظر فيها على الفور وبشفافية وبالشكل الالئق.

بالتحرش  املتعلقة  الرسمية  وغير  الرسمية  الشكاوى  جميع  ومراقبة  تسجيل  تضمن  التي  النظم  لتنفيذ  خطوات  اتخاذ    
اجلنسي.

  التعامل مع مرتكبي التحرش بالشكل املالئم.

تشمل بعض اإلجراءات التي تلتزم بها خدمة السجون ما يلي:

  مراجعة وحتليل شكاوى التحرش اجلنسي على مدار 12 شهراُ لتحديد خصائص شكاوى التحرش ومدى مالئمة طريقة 
التعامل مع الشكاوى والدروس املستفادة.

  مراجعة وحتليل مكتوب ل10 ملفات لشكاوى مت استكمالها ويتم اختيارها عشوائياً في كل عام من العامني.
  إجراء دراسة للعاملني والعامالت وتشكيل مجموعات تركيز من العاملني للوقوف على حوادث التحرش اجلنسي وطبيعته 
ومداه من خالل املالحظة والتجربة والنظر فيما إذا كان العاملون يتمتعون بحرية تقدمي الشكاوى من عدمه وإذا لم يثبت 
ذلك فما هي األسباب وهل يشعرون بالثقة في إجراءات الشكوى، وإذا لم يثبت فما هي األسباب وكذلك النظر في اإلجراءات 

التي ميكن اتباعها ملنع التحرش اجلنسي.٦٥

ميكن إشراك منظمات املجتمع املدني في املجاالت 
التالية:

توفير اخلدمات n للسجناء مثل مساعدة النساء ممن هن 
في حاجة لالستشارة أو أية مساعدة أخرى للتعافي من 
إساءة املعاملة أو اإلدمان وتقدمي االستشارة للمصابات 
حوادث  ملرتكبي  خاصة  برامج  وعمل  اإليدز  مبرض 
فرصة  إيجاد  من  يتمكّن  حتى  النساء  وتدريب  العنف 
عمل عقب اإلفراج عنهن وعقد صداقة مع األطفال ممن 
املساعدات  يفتقدون األسرة ومساعدتهم وكذلك تقدمي 
من  اآلخرين  والسجناء  واألطفال  للنساء  الطبية 

املجموعات املستضعفة.

إلى  االنتباه  جلذب   n اإلنسان بحقوق  اخلاص  العمل 
قضايا النوع االجتماعي في أنظمة العقوبات وباملشاركة 
في رفع تقارير اختيارية جلهات مثل جلنة األمم املتحدة 
املناهضة  املتحدة  األمم  وجلنة  الطفل  بحقوق  املعنية 
للتعذيب وكذلك إلى اآلليات اإلقليمية ذات الصلة واللجوء 

إلى القانون عند حدوث انتهاكات صارخة.

بناء قدرات n العاملني في نظام العقوبات وحقوق اإلنسان 
العقوبات  نظام  إصالح  ومجموعات  التمييز  ومناهضة 
في  االجتماعي  النوع  قضايا  إدراج  في  ومساعدتها 

عملها.

وهيئات  البرملان  وأعضاء  العامة  لدى   n الوعي زيادة 
الرقابة بضرورة تغيير السياسة وتبني إجراءات خاصة 

للتعامل مع التمييز واملعاملة السيئة داخل السجون.

مراجعة n نظام العقوبات لزيادة الوعي بالنوع االجتماعي 
وتقدمي النصح بشأن إجراءات التعامل املالئمة. 

4-10 إيجاد تأييد عام إلصالح نظام العقوبات

نظام  إلصالح  العامة  دعم  على  احلصول  السهل  من  ليس 
العقوبات حيث يصعب خروج عمليات اإلصالح التي تهدف 
إلى خفض عدد السجناء أو إلى حتسني أوضاع السجون إلى 

أنظر التقرير اخلاص بالنوع االجتماعي 

وأثره على رقابة املجتمع املدني على 
القطاع األمني 
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات 

من  العقوبات  نظام  في  العاملني  جميع  على  ويتعني  النور. 
مديري السجون والسياسيني واإلعالم ومجموعات املجتمع 
املدني العمل بشكل متواصل إلشراك العامة في نقاش حول 
عقوبة السجن واستخدامها كما يتعني توفير ونشر معلومات 

وإعداد تقارير منتظمة وإحصائيات.

املجتمع املدني النسائي في اليمناإلطار رقم 9

في اليمن، تدعم اللجنة الوطنية للمرأة احلوار مع صانعي 
كان  قريب،  وقت  وحتى  للمرأة.  العدالة  لضمان  القرار 
ولي  يأت  لم  ما  السجن  مغادرة  السجينات  على  يحظر 
الوطنية للمرأة  اللجنة  أمر ذكر الستالمهن. وقد مارست 
هذه  تغيير  لها  حتى حتقق  الداخلية  وزارة  على  ضغوطاً 
محامية   ٣٦ اليمن  نساء  احتاد  يضم  املجحفة.  القاعدة 
للسجينات  املجانية  القانونية  االستشارة  لتقدمي  متطوعة 
الشرطة.  وأقسام  احملاكم  وفي  السجن  داخل  الفقيرات 
ونتيجة للمساعدة القانونية التي تقدمنها، مت إطالق سراح 

٤٥0 امرأة فيما بني عامي 200٤ و200٥. ٦٦

ميكن أن يكون احلصول على الدعم لتحسني معاملة النساء 
أكثر  السجون  داخل  األخرى  املستضعفة  واملجموعات 
عامة.  بصفة  اإلصالح  تأييد  على  احلصول  من  سهولة 
واألطفال  النساء  عن  معلومات  توفير  احلكومة  على  ويجب 
داخل السجون بطريقة يسهل الوصول إليها وال تطوى في 
املدني  املجتمع  منظمات  ومبشاركة  مطولة.  تقارير  نهاية 
السجون  تعاون  وضمان  واألطفال  النساء  بشؤون  املعنية 
مع هذه املنظمات بالسماح لها بالدخول، ميكن تفعيل أنشطة 

متعددة ميكن أن تبني التأييد العام.

5 إدراج قضايا النوع االجتماعي في 
إجراءات إصالح نظام العقوبات في سياقات 

محددة
5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاعات  

نبذة عامة 
داخلي  اضطراب  أو  نزاع  من  خرجت  التي  الدول  تواجه 
وفي  العقوبات.  نظام  إصالح  عملية  في  خاصة  حتديات 
بناء  إعادة  مثل  امللحة،  العديدة  األولويات  من  خلفية  مقابل 
فإن  الرئيسية،  املؤسسات  تأسيس  وإعادة  التحتية  البنية 
غير  أولوية  باعتباره  إليه  ينظر  العقوبات  نظام  بناء  إعادة 
الصلة  ذات  اإلدارية احلكومية  اجلهة  تقر  أن  ويتعني  ملحة. 
االحتجاز  منشآت  توفير  إلى  احلاجة  بأهمية  البداية  منذ 

وإداراتها وتخصيص املوارد الالزمة لهذا الغرض.

التحديات والفرص التي تواجه إدراج النوع االجتماعي
التعقيد، وفيما  العقوبات بالغة  تعتبر عملية إعادة بناء نظام 

يلي أهم االعتبارات لذلك:

بحاجة  بالسجون  اخلاص  احلالي  احمللي  الوضع  أن  n 
السوء  بالغة  األوضاع  بعض  توجد  وقد  الفهم.  إلى 
داخل السجون كالسجن من دون محاكمة واالغتصاب 
والتعذيب واإلعدام. وقد تكون إعادة البناء فرصة لبدء 
املعاملة  إساءة  فيه  تقل  نظام  وتأسيس  جديدة  صفحة 

ويراعي النوع االجتماعي ويكتسب ثقة العامة أكثر.

قد يكون النظام القدمي عاجزاً عن تأدية مهامه أو خارج  n 
اخلدمة متاماً فيما يتعلق بسيادة القانون واملساواة بني 
اجلنسني وهناك إمكانية أنه كان يدار من جانب الشرطة 
أو اجليش مبا ينافي ممارسات حقوق اإلنسان. وإذا كان 
األمر كذلك، يتعني إيجاد منوذج مختلف للسجن ولكن 
هناك تخوف أن يتم استيراد النماذج من اخلارج تكون 
تأسيس  يعاد  أن  يجب  أنه  على  للظروف.  مالئمة  غير 
نظام العقوبات بطريقة تأخذ في اعتبارها البيئة الثقافية 
توفير  مثل  أفكار  لتقدمي  اجلهود  بذل  مع  واالجتماعية 

معاملة أفضل للنساء وتوظيف العامالت.

ال  النزاع  قبل  فيما  عامة  خدمة سجون  هناك  كان  وإذا  n 
تزال قائمة وميكن إعادة تأسيسها بشكل سريع، فيمكن 
أن توفر بيئة ما بعد النزاع فرصة للتحري عن العاملني 
ممن تورطوا في االنتهاكات واإلبقاء على اآلخرين ممن 
مع  ولديهم جتاوب  اإلنسان  حقوق  مبنهج  أخذاً  عملوا 

النوع االجتماعي.

وقد يكون هناك قانون خاص بالسجون فيما قبل النزاع  n 
عليه  عفى  أو  كافي  غير  يكون  قد  لكنه  سارياً  وكان 
الزمن أو استبعد لبطالنه. ولكن يجب أن يدار أي مكان 
لالحتجاز يتم إنشاؤه بتدخل دولي فيما بعد النزاع وفًقا 
للقانون حيث إن الهدف من هذا التدخل هو املساعدة في 
إعادة تأسيس الدولة امللتزمة بالقانون. وخالل املرحلة 
اخلاصة  الدولية  القوات  أسست  عام 1٩٩٩،  االنتقالية 
بتيمور الشرقية سجناً أولياً بناء على القانون واملعايير 
بزيارات منتظمة  التمييز والسماح  الدولية يضمن عدم 
الصحة  خدمات  وتوفير  مستقلة  خارجية  جهات  من 
التمارين  وممارسة  للشراء  ومنشآت  والغذاء  العامة 
اخلدمات  إلى  والوصول  الدينية  الطقوس  وممارسة 
يحترم  نظام  له  إعادة سجن  في  البدء  ويوفر  الطبية.٦٨ 
جيداً  أساساً  التمييز  عدم  ويضمن  اإلنسان  حقوق 
النوع  مع  متجاوب  عقابي  نظام  لبناء  األمر  نهاية  في 

االجتماعي.
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! النصائح
في األوضاع بعد النزاع، يعتبر الوقوف على االحتياجات  n 
في  غاية  أمراً  واملرأة  الرجل  من  لكل  املختلفة  واألدوار 
األهمية، والسيما إذا كان العنف اجلنسي ميارس أثناء 
النزاع. والقوات واجلهات األجنبية التي أتت في أوضاع 
إلى  بحاجة  السجون ستكون  نظام  لبناء  النزاع  بعد  ما 
واحلساسية  الثقافي  الوعي  على  اخلاص  التدريب 

بالنسبة للنوع االجتماعي.
تسلم السجون من الشرطة واجليش ونقلها إلى خدمة  n 

مدنية بأسرع ما ميكن.
التي كانت قائمة ما قبل  إعادة بناء أي من األنظمة  عند  n 
النزاع، يتم التعامل مع صغار العاملني ممن تقع عليهم 
مسؤولية أقل في االنتهاكات السابقة والذين من احملتمل 
أن يكون لديهم قبول للعمل وفق منهج يتوافق مع حقوق 

اإلنسان ويتجاوب مع النوع االجتماعي.
إدارة  في  للعمل  أخرى  دول  عاملون من  عندما يحضر  n 
التأكد من  املهم  االنتقالية، فمن  املرحلة  السجون خالل 
أن من وقع عليهم االختيار من الرجال أو النساء لديهم 

خبرة في التعامل مع السجينات والسجناء من الشباب. 
إلى  العاملني  تعيني  على  القائمون  ينظر  أن  ويتعني 
احلساسية الثقافية والتواصل اجليد واملهارات الفردية 
النوع  مع  والتجاوب  املشرف  الشخصي  والتاريخ 

االجتماعي.
من  جزًءا  األخرى  األجنبية  الدول  زيارة  تكون  عندما  n 
التدريب العملي في مجال العقوبات، فمن املهم تعريفهم 
بالنوع  املتعلقة  األمور  بشأن  املمارسات  بأفضل 
بل  املسؤولني  مع  فقط  ليس  واالجتماعات  االجتماعي 
بالقضايا  املعنية  املدني  املجتمع  مجموعات  مع  أيضاً 

املتعلقة بالنوع االجتماعي.
التأكد من توافر معلومات دقيقة عن السجون والنظام  n 
على  الرد  يتم  ال  حتى  العامة  على  ونشرها  واملعاملة 
اجلنسي  والعنف  املعاملة  سوء  بادعاءات  اإلشاعات 
الزيارات  تعتبر  كما  العنف.  من  األخرى  واألشكال 
األسرية مهمة للغاية ليس لألسر املعنية فحسب، ولكن 
حتى يتسنى لألسر تبديد اإلشاعات واالفتراءات بشأن 

االدعاء بسوء املعاملة.

النساء داخل السجون في أفغانستان67اإلطار رقم 10

الذكور في مبنى  من  – السجن مع 2٣٦ سجيناً  الـ1٥  أخرى وأطفالهن  امرأة  – مع 12  تورداي وشفيقة  تتشارك كل من 
الطني والذي كان فيما سبق نقطة لشرطة املرور في مدينة مزار. ويوجد باملبنى فناءين صغيرين فقط وتسعة زنازين  من 

للمحكومني من الرجال والنساء.

ونقص املساحة هذا يعني أن احملبوسني احتياطياً يتواجدون مع احملكومني في نفس الزنازين. ووفقاً ملا ذكره العقيد عبد الرب 
الشديد  القدمية واالزدحام  الغرف  املالئمة هنا فإن مشكلة  الصحية والطبية  الرعاية  إلى نقص  السجن: ״بأنه إضافة  مدير 
تزيد من معاناة السجناء الذي يعيشون في هذا املبنى، وأضاف: ״أن حوالي ٣0 سجيناً يعيشون في غرفة صممت في األصل 

لتتسع لـ 10 أفراد״. 

كما اشتكت سلطات السجون في مدينة مزار من نقص املواد الغذائية وكذلك اخلدمات الطبية والتعليمية املالئمة لألطفال الذين 
يعيشون مع أمهاتهم داخل السجن. وقال أحد املسؤولني عن السجون: ״توفر احلكومة فقط أقل من دوالر واحد لكل نزيل 

يوميًا والتي ال ميكن أن تكفي ثمنًا خلبز جاف״.

وقد عبرت منظمات حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء أحوال السجن املتردية في إحدى دول آسيا الوسطى الفقيرة حيث يوجد بها 
٣٤ سجناً ويفتقر العديد منها إلى وجود مباني منفصلة للسجينات واللواتي حتتجزن في زنازين كانت مخصصة في األصل 

للسجناء من الرجال.

وقال املسؤول نفسه ״يعيش حوالي ٩0 طفالً داخل السجون مع أمهاتهم ممن أدّن بجرائم مختلفة من دون وجود حضانات 
لتنشئتهم في جميع السجون داخل البالد״.

وذكرت إحدى جلان حقوق اإلنسان املستقلة في أفغانستان في تقرير لها صدر عام 200٥ ״أن األوضاع داخل السجون في 
أفغانستان ال تزال متردية وعلى السجناء أن يعتمدوا فقط على ما يحضره أقاربهم من الغذاء واملصروفات األخرى. وأضاف 
التقرير أيضاً أن السجون والعاملني فيها تعاني من قلة املوارد الشديدة وال يتم تقدمي تدريب للعاملني بها على كيفية معاملة 

السجناء أو حول واجباتهم بشأن حقوق اإلنسان بالنسبة للسجناء״.

ووفقا ملا ذكره التقرير فقد ساعدت املنظمات احلقوقية في إطالق سراح 1٣٨٦ من احملبوسني بشكل غير قانوني ونقل 2٧ 
طفل من زنازين سجون الكبار عام 200٥.
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح نظام العقوبات 

5-2 الدول االنتقالية في أوروبا الشرقية ووسط آسيا 
تقع دول وسط آسيا وأوربا الشرقية )التي يطلق عليها الدول 
االنتقالية بعد عام 1٩٨٩ حيث تعتبر أنها في مرحلة االنتقال 
إلى شكل جديد من أشكال احلكم( حتت حكم أنظمة متعددة 
فيما يتعلق بنظام العقوبات. وقد انضمت حالياً دول أوروبا 
ملتزمة  وصارت  أوروبا  مجلس  إلى  والقوقاز  الشرقية 
والوثيقة  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  األوروبية  باالتفاقية 
اإلرشادية وهي قواعد السجون األوروبية. وقد أجريت في 
روسيا عدة إصالحات هامة نحو نظام أكثر التزاماً بحقوق 
آسيا  في وسط  أما  السوفياتي.  االحتاد  تفكك  منذ  اإلنسان 
فقد استمر االلتزام بالنموذج الروسي فيما يخص السجون 
قواعد  مع  اتساًقا  أكثر  ليكون  تغييرات  عليه  أجريت  ولكن 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

التحديات والفرص أمام إدراج النوع االجتماعي
واألمهات  للنساء  املختلفة  للمعاملة  قانوني  وضع نص  n 
احلاضنات للصغار داخل السجون مما قد يشكل أساساً 

لإلصالح.
على  اإلصالح  تأسيس  أوروبا  مجلس  عمل  إطار  يتيح  n 

عناصر متطلبات حقوق اإلنسان غير التمييزية.

! النصائح
مثل  النسائية  العمالية  االحتادات  تشجيع  ميكن  n 
في  املشاركة  على  والطبيبات  احملاميات  مجموعات 

مساعدة النساء داخل السجون.
تخضع الدول األعضاء في مجلس أوروبا لزيارات من  n 
تعمل  والتي  التعذيب  ملناهضة  األوروبية  اللجنة  جانب 
وتعير  عليها.  احلكومة  رد  مع  نتائجها  نشر  على  عادة 
بالنوع  املتعلقة  لألمور  خاصة  أهمية  التقارير  هذه 
االجتماعي. وميكن كذلك أن تستخدمها منظمات املجتمع 

املدني وأعضاء البرملان كأساس لزيادة الوعي.

5-3 الدول النامية

تعتمد أنظمة السجون في العديد من الدول النامية مبا فيها 
باللغة  الناطقة  الكاريبي  ودول  اإلفريقية  الصحراء  جنوب 
السابقة.  السلطة االستعمارية  املوروث من  اإلجنليزية على 
في  السجون  تتبع  السابقة،  البريطانية  املستعمرات  وفي 
تصميمها النموذج اإلجنليزي وتضم بعض مظاهر السجون 
في بريطانيا في سابق عهدها. وتؤدي الضغوط االقتصادية 
والفشل في اإلدارة إلى سوء أوضاع السجون والتي تكون 
الفرانكفونية  أفريقيا  تتبع  كما  للحياة.  مهددة  الغالب  في 
النظام القانوني الفرنسي ولكن هنا أيضاً أوضاع السجون 
فقيرة جداً. وفي بنجالديش والهند وباكستان يتضح التأثير 
االستعماري القوي. وفي هذه البلدان، فقد فرض االستعمار 

إلى  أكثر  التي كانت متيل  األنظمة  املبنية على  السجن  فكرة 
واحًدا  جزًءا  القضائي  النظام  وكان  التأهيل.  من  التعويض 
فقط من مجموعة واسعة من اخليارات للتعامل مع التصرفات 

التي ينظر إليها املجتمع بالرفض.

من  الدول  هذه  في  السجون  داخل  واألحداث  النساء  تعاني 
ملخالفات  السجن  املرأة  تدخل  أن  ميكن  حيث  مشاكل،  عدة 
كما  اغتصاب.  ضحية  تكون  أن  أو  الزنا  أو  باملهر  تتعلق 
هذه  وفي  أطفالها.  من  وحترم  األهل  لها  يتنكر  أن  يحتمل 
واملواد  الغذاء  على  معتمداً  البقاء  يكون  حيث  أيضاً،  الدول 
كبير،  حرمان  من  معاناة  هناك  األسرة،  من  املقدمة  الطبية 
وغالباً ال يتم فصل األحداث عن البالغني وهو ما ينذر بخطر 

داهم بوقوع االعتداءات.

أما في جنوب شرق آسيا، فنظام السجون يكون أكثر تنظيماً 
عادة مع وضع قواعد صارمة حتى في طريقة ترتيب األغطية 
هذه  عليها  تقوم  التي  والفكرة  السجناء.  جلوس  وطريقة 
أن  يفترض  حيث  لإلصالح  مكاناً  السجون  أن  هي  األنظمة 
يقلع السجناء عن طريقتهم اخلاطئة في التفكير وأن يعودوا 
إلى املجتمع. ويتم إيداع العديد من النساء السجن ملخالفات 

بسيطة تتعلق باملخدرات. 

بإدارة  كبار  مسؤولون  رافق   ،2002 فبراير   1٤ في 
زيارة  في  الدولية  العفو  منظمة  وفد  اإلصالحات 
في  نونثابوري  مبقاطعة  للنساء  ياو  الرد  لسجن 
ضواحي بانكوك. أقر املسؤولون بوجود مشاكل تتعلق 
السجناء  عدد  زيادة  بالنسبة  اخلطر  ومدى  باالزدحام 
سجون  معظم  في  احلالة  هي  وحيث  العاملني.  مقابل 
معدل  ارتفاع  عن  ينتج  احلاد  االزدحام  فإن  اململكة، 

االعتقال واالحتجاز ملتعاطي وجتار املخدرات.٦٩

التحديات والفرص التي تواجه إدراج النوع االجتماعي
غالباً ما ينتشر التمييز ضد املرأة في هذه الدول ويعكس  n 
السجينات  مبعاملة  يتعلق  فيما  ذلك  العقابي  النظام 

والعامالت داخل السجون.

العنف  مع  التعامل  دون  احملظورات  حتول  أن  يحتمل  n 
بوجود  اإلقرار  بشأن  مضى  فيما  اجلنسي  واالعتداء 
هذه املشكالت ولهذا قد ال تتوافر االستشارة. وباملثل، 
داخل  اجلنسي  العنف  مكافحة  جهود  ترتطم  أن  ميكن 

السجون بالصمت التآمري.

عند العمل في دول فقيرة للغاية لتحسني السجون، من  n 
الضروري إيجاد حلول أقل تكلفة مناسبة وناجحة من 

وجهة النظر االقتصادية احمللية.

وفي الدول الفقيرة أيضاً، قد يكون نظام السجون قادراً  n 
على االستفادة من مساعدة املنظمات مثل اللجنة الدولية 
تلبية  في  حدود  بال  أطباء  ومنظمة  األحمر  للصليب 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 

االحتياجات الصحية واالحتياجات األخرى للسجناء.

! النصائح
من احلكمة الوقوف على الدور الذي تلعبه السجون في  n 
النساء  على  تؤثر  التي  القضايا  وكذلك  والثقافة  النظام 
قبل  اتساعه  على  املجتمع  في  األخرى  واملجموعات 
النوع  مع  املتجاوب  العقوبات  نظام  إصالح  في  البدء 

االجتماعي.
يتعني أن تأخذ أنظمة السجون بالنسبة للنساء في الدول  n 
النامية بعني االعتبار إمكانية التخلي عنهن وعودتهن إلى 
ما كن عليه عقب اخلروج من السجن وبذل اجلهود في 

توفير سبل بديلة لكسب العيش لهن.
العمل على إخراج األطفال واألحداث من سجون  ميكن  n 
الكبار وإيداعهم في أماكن أكثر مالئمة مبساعدة املنظمات 
اخلارجية مثل اليونيسيف وهيئات األمم املتحدة األخرى 
واملنظمات غير احلكومية التي ميكن أن تسهم في جهود 

حتسني أوضاع النساء داخل السجون. 

5-4 الدول املتقدمة

إن غنى هذه الدول فقط ال يعني بالضرورة أن تكون سجونها 
لقوانني  ومراعاة  متييز  دون  من  احلسنة  للمعاملة  منوذجاً 
األوروبية  اللجنة  فقد كشفت  الواقع،  وفي  اإلنسان.  حقوق 
ملناهضة التعذيب التي تزور جميع أماكن االحتجاز في ٤٧ 
منها  الكثير  أن  أوروبا  األعضاء في مجلس  الدول  دولة من 
بحاجة للتغيير في دول أوروبا الغربية أكثر من دول أوروبا 

الشرقية.

على سبيل املثال، في زيارة للجمهورية التشيكية عام 200٦، 
األوكرانيني، ف.،  السجناء  أحد  بشأن  تقريراً  اللجنة  قدمت 
بتهمة  االنفرادي  السجن  زنزانة  في  محتجزاً  كان  والذي 
هزيالً ومرجتفاً.  بدا نحيالً  والذي  السجن  حتطيم ممتلكات 
وقد كونت اللجنة رأيها بأنه تعرض ملرات عديدة لالغتصاب 
وتعرض لالعتداء البدني حينما كان مودعاً بسجن فالديتش. 
إقامته في عنبر ״إي״، خضع  أثناء  وعالوة على ذلك، ففي 
ثالث  مع  والفموي  الشرجي  اجلنس  ممارسة  على  مجبراً 

سجناء مختلفني كما أجبر على استمنائهم.٧0

عقوبة  استخدام  نحو  اجتاهاً  املتقدمة  الدول  بعض  وتشهد 
السجن بشكل متزايد وسريع وخاصة زيادة معدل استخدام 
عقوبة السجن للنساء. في إجنلترا ومقاطعة ويلز، تضاعف 
عدد السجينات عما كان عليه في السنوات املاضية.٧1 وفي 
عدد  تزايد  و200٦   2000 عامي  بني  املتحدة،  الواليات 
السجناء  نسبة  زادت  بينما  سنوياً   ٣.٣ بنسبة  السجينات 

مبعدل %2.٧2

وقد تكون لدى الدول املتقدمة سياسات فرص تكافؤ العمل 

بعض  وفي  العمل.  في  اجلنسني  بني  اجلمع  إلى  يؤدي  مما 
اإلدارية  املناصب  أعلى  إلى  النساء  وصلت  األخرى،  الدول 
التي  السجون  ألكبر  مديرات  أصبحن  أو  السجون  داخل 
هناك  تزال  فال  ذلك،  ومع  فقط.  الرجال  السجناء  تضم 
مشكالت تتعلق بالتحرش ضد العامالت واالعتداء اجلنسي 

ضد السجناء.

التحديات والفرص التي تواجه إدراج النوع االجتماعي
القانون  السياسي ضد مخالفي  التشدد  قد يكون مناخ  n 
أكثر  املعاجلة  تكون  بينما  السجن  عقوبة  واستخدام 
املخدرة  املواد  باستخدام  يتصل  فيما  وخاصة  مالئمة 
احملظورة، قد أثر سلباً على النساء في النظام القضائي 

اجلنائي في بعض الدول املتقدمة.

متيل الدول املتقدمة إلى التأثير على السياسات العقابية  n 
للدول النامية من خالل املساعدات وكذلك وضع أجندة 
اجلهات املانحة، ولذلك يتم تصدير هذه السياسات غير 
املتجاوبة مع  العقوبات  بالنسبة إلصالح  فيها  املرغوب 

النوع االجتماعي.

املتقدمة  الدول  من  العديد  في  النزالء  عدد  تزايد  n 
سلباً  يتأثر  وبذلك  املوارد،  زيادة  في  تناسب  دون 
والسجناء  للنساء  اخلاصة  االحتياجات  على  التدريب 
مثل  السجناء  مساعدة  وبرامج  اآلخرين  املستضعفني 
اإلساءة  جتارب  بشأن  للسجناء  االستشارات  توفير 

السابقة التي عانوا منها.

ومع ذلك، فمعظم الدول املتقدمة لديها ما يلي: n 

نسبياً  املوارد  وجيدة  نشطة  مدني  مجتمع  منظمات    
السجون  إصالح  أجل  من  حمالت  في  تشارك 
املساعدة  تقدم  املنظمات  من  أخرى  ومجموعات 
إعادة  في  مساعدتهم  وكذلك  السجناء  إلى  والدعم 

االندماج االجتماعي.
  أنظمة للرعاية لضمان خروج السجناء وخاصة النساء 

واألطفال وعدم تركهم.
  تعمل جهات احملافظة على حقوق اإلنسان على مراقبة 

عالج املسجونني والذين يعانون من التمييز.

األوروبي  االحتاد  بقوانني  األوروبية  الدول  تلتزم  n 
املناهضة للتمييز واملتطلبات التي تشمل النوع االجتماعي 
اخلاصة  األوروبية  باالتفاقية  وكذلك  اجلنسية  وامليول 
بحقوق اإلنسان التي جترم التمييز ويشارك ممثليها في 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  األمور  في  األوروبي  البرملان 

ومناهضة التمييز.
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! النصائح
إن وسائل اإلعالم لها تأثير خاص في تشكيل املواقف  n 
عن  اجليدة  اإلعالمية  فالتغطية  والعقاب.  اجلرمية  من 
قد  بذلك  املتعلقة  واملشاكل  للنساء  السجون  استخدام 

تكون مؤثرة في إحداث التغيير.
إن قوانني مناهضة التمييز لالحتاد األوروبي ومجلس  n 
موقف  لتحسني  واسع  نطاق  على  تستخدم  ال  أوروبا 

النساء في السجون إال أنها قادرة على ذلك.
املوارد  أحد  التعذيب  ملناهضة  األوروبية  اللجنة  تعتبر  n 
مفصالً  اهتماماً  أولت  والتي  دولة   ٤٧ يغطي  الذي 
للنساء داخل السجون والعنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي. قد تساعد منظمات املجتمع املدني في العمل 
احلكومات  إلى  والتوصيات  التقارير  نقل  ضمان  على 

لتنفيذها. 
ميكن للجهات املانحة التي تدعم إصالح نظام العقوبات  n 
النوع  مع قضايا  التجاوب  تدعم  أن  األخرى  الدول  في 

االجتماعي. 

6 التوصيات الرئيسية
العقابي  النظام  حتليل  يتم  املعلومات: 1  وجمع  حتديد 
بعدالة  يتعامل  وأنه  متييزي  غير  تأثيره  أن  لضمان 
ومساواة مع جميع من تؤثر عليهم مبا في ذلك العاملني 
البيانات الرسمية  وأُسر السجناء. يتعني أن يوفر جمع 
بشأن النظام العقابي معلومات تفصيلية حسب اجلنس 
العقوبة  واستخدام السجن االحتياطي ومستوى ومدة 
وتوضيح  العنف  بشأن حوادث  بيانات  توافر  وضمان 

مستوى العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

تراقب  التفتيش  نظم  أن  ضمان  واملتابعة: 2  الرقابة 
تقارير  ونشر  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  القضايا 
عن  املفتشني  استقاللية  على  التأكيد  ويتعني  املفتشني. 
إلى  الدخول  وقت  أي  في  لهم  يتاح  وأن  السجن  إدارة 
رجال  التفتيش  فرق  تضم  أن  ويتعني  السجن.  أماكن 
ونساء وأن يتاح لها التفتيش على اخلدمات الصحية.

جميع  في  للشكاوى  آليات  إنشاء  الشكاوى: 3  آلية 
على  القائم  العنف  عن  اإلبالغ  يتسنى  حتى  السجون 
مقدم  من  االنتقام  دون  من  االجتماعي  النوع  أساس 

الشكوى.

أن  من  التأكد  واألنشطة: ٤  املالئمة  األمنية  الإجراءات 
سجون النساء ال تخضع لدرجة مرتفعة من اإلجراءات 
تشكلنه.  الذي  اخلطر  مستوى  يستحقه  عما  األمنية 
داخل  واملهنية  التعليمية  اخلدمات  تكون  أن  يتعني  كما 

للرجال  النفس  على  االعتماد  لتوفير  مالئمة  السجون 
والنساء عند مغادرة السجن.

التواصل األسري: 5 وضع التواصل األسري في محور 
إلضفاء  كطريقة  السجون  أنشطة  ضمن  االهتمامات 
ملسة إنسانية على نظام السجن ولم شمل األسرة. كما 
كنوع من  أو تخفيضه  األسري  التواصل  منع  ال يجب 
الشخصي  بالتواصل  السماح  عدم  ويتعني  التأديب. 

فقط عند وجود دالئل واضحة على املخاطر األمنية.

اإلنسانية  الكرامة  احترام  اإلنسانية: 6 ضمان  الكرامة 
كأولوية عظمى لدى إدارة السجون والقواعد اإلجرائية. 
السماح  عدم  على  واضح  نص  هناك  يكون  أن  ويجب 
للعاملني من الرجال بتفتيش السجينات وعدم تواجدهم 
في أماكن تبديل املالبس واستحمام النساء. ويتعني أن 
بعمليات  يتعلق  فيما  وخاصة  السجون  إجراءات  تبنى 
متطلبات  على  الداخلي  والتفتيش  بالتعرية  التفتيش 

فعلية فيما يتعلق بالسجناء والسجينات.

االجتماعي: 7 وضع  النوع  القائم على أساس  العنف 
أساس  على  القائم  العنف  من  السجناء  حلماية  آليات 
النوع االجتماعي على يد العاملني بالسجون أو السجناء 
الرقابة  آليات  تسهل  أن  ضمان  وكذلك  اآلخرين. 
ومعاقبة  العنف  من  النوع  هذا  عن  اإلبالغ  والشكاوى 

مرتكبي هذه االنتهاكات ومساعدة الضحايا.

الرعاية الصحية  العمل على توفير  الرعاية الصحية: 8 
وتلبية  العامة  بالصحة  وربطها  السجون  في  اجليدة 

االحتياجات الصحية للسجناء والسجينات.

واألمهات  احلوامل  سجن  واألمهات: 9  احلوامل 
يتعني  وال  الضرورة.  عند  فقط  لألطفال  احلاضنات 
تقييد املرأة التي تلد في مستشفى خارجي بالقيود وفي 
الفراش وأن تتلقى الرعاية املطلوبة. عند وجود األطفال 
داخل السجون مع أمهاتهم، يتعني أن تكون البيئة التي 

ينشأ فيها مماثلة للبيئة اخلارجية في املجتمع.

إصالح  السجون: 10  في  العاملني  وتدريب  توظيف 
سياسات توظيف وتدريب العاملني في السجون لضمان 
الرئيسي  العمل. والهدف  األولي داخل  التدريب  تقدمي 
للتدريب يكمن في حماية السجناء من العنف اجلنسي 
والسجينات.  للسجناء  املختلفة  االحتياجات  وتلبية 
ويتعني أن يكون ذلك هو جوهر عناصر تدريب العاملني 
بالسجون وكذلك ضمان الفرص املتكافئة للعامالت من 
ومشتهي  واملثليني  السحاقيات  ومجموعات  اإلناث 

اجلنسني ومغايري الهوية اجلنسية.
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املجتمع  منظمات  أمام  السجون  فتح  املدني: 11  املجتمع 
بالنساء ومجموعات  املعنية  املجموعات  فيها  املدني مبا 
ومغايري  اجلنسني  ومشتهي  واملثليني  السحاقيات 
األهم ملنع اإلساءة  الطريقة  الهوية اجلنسية، وهذه هي 
وضمان حصول املرأة واملجموعات األخرى املستضعفة 
على اخلدمات املتخصصة التي يحتاجونها داخل السجن 

وعند اخلروج منه.

تأييد إصالح نظام العقوبات: بناء تأييد شعبي إلصالح  12 
املدني  املجتمع  ومنظمات  البرملان  مع  بالعمل  العقوبات 

ووسائل اإلعالم.
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