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احتجاز النساء :مبادئ املساواة ونبذ التمييز
آيل مكغنيل

مي ِّثل نبذ التمييز مبدأً رئيسياً من مبادئ القانون الدويل لحقوق
اإلنسان ،وهو راسخ يف عدد متنوع من املعاهدات الدولية مبا
فيها اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بإنهاء جميع أشكال التمييز
ضد املرأة (سيداو) التي تع ّرف التمييز ضد املرأة بأنه «التفرقة أو
اإلقصاء أو التقييد املامرس عىل أساس الجنس» املؤدي إىل تقييد
حقوق املرأة اإلنسانية وحرياتها الرئيسية.
وتقر قواعد األمم املتحدة املتعلقة مبعاملة النساء السجينات
والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )1بالحاجات
املميزة للنساء يف منظومة العدالة الجنائية و ُتدخل ضامنات
لحامية النساء من سوء املعاملة .ومع َّأن بيئات احتجاز املهاجرين
ال تغطيها قواعد بانكوكَّ ،
فإن تلك املبادئ وثيقة الصلة بها ،خاصة
َّأن إرشادات االحتجاز ملفوضية األمم السامية لالجئني ،عىل سبيل
املثال ،تشري إىل قواعد بانكوك يف توجيهها الخاص بالنساء طالبات
اللجوء املحتجزات 2.ومع مراعاة أماكن االحتجاز من ناحية الجندر،
تشري منظمة اإلصالح العقايب الدولية ورابطة منع التعذيب إىل َّأن
النساء يواجهن حالة كبرية من االستضعاف واملخاطر َّ
وأن هذين
العاملني وإن كانا ناتجني عن “أسباب جذرية” أجنبية يف الغالب
عن الظروف املادية لالحتجاز ،رسعان ما “تتزايد حدتهام إىل درجة
3
كبرية يف األماكن املانعة للحرية”.

أطباء بال حدود /أملو كالفو

يجب تطبيق املبادئ الدولية للمساواة ونبذ التمييز عىل نظام ترحيل املهاجرين التي تحتجز النساء ،وكذلك متتنع مراكز االحتجاز
احتجاز املهاجرين يف اململكة املتحدة الذي ال يستويف يف الوقت عن اإلعالن عن معدالت الكوادر النسائية لديها.
الحارض الحد األدىن من املعايري املط َّبقة عىل السجون.

مركز االحتجاز ،مالطا.

وعىل ضوء املعايري الدولية واملحلية ،من املقلق َّأن الحاجات
الخاصة للنساء املحتجزات يف اململكة املتحدة ويف غريها من الدول
وأن واقع املحتجزات اليومي غالباً
ال ُينظر إليها بعني االعتبار أبداً َّ
ما يكون أدىن من هذه املبادئ الرئيسية الداعية للمساواة ونبذ
التمييز.

ويف اململكة املتحدةُ ،يل ِزم واجب املساواة الذي دخل حيز النفاذ يف آيل مكغينيل ،ali.mcginley@aviddetention.org.uk ،مديرة
أبريل/نيسان  2011املؤسسات الحكومية «إيالء االعتبار الواجب» رابطة زائري املحتجزين املهاجرين 4يف لندن ،اململكة املتحدة
للخصائص املحمية مبا فيها الجندر .ومع ذلك ،مل ُت َ
دخل بعد
www.penalreform.org/publications/bangkok+rules .1
أي سياسة مخصصة مراعية للجندر ملعاملة اإلناث املحتجزات  .2مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( )2012إرشادات حول املعايري واجبة التطبيق
يف اململكة املتحدة (خالفاً ملا عليه الحال يف السجون) ويف كثري املتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء -بدائل لالحتجاز
من املجاالت ،يشوب القصور معايري تطبيق إج ـراءات احتجاز (Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the
)Detention of Asylum seekers an Alternatives to Detention
املهاجرين .ومثال ذلكَّ ،
أن مراكز االحتجاز قصرية األمد تشهد www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html
احتجاز الرجال والنساء يف املركز ذاته ،وهو األمر الذي ال يحدث  .3منظمة اإلصالح العقايب الدولية ورابطة منع التعذيب ( ،)2013النساء يف االحتجاز:
يف منظومة السجون الخاضعة ألمر خدمات السجون املتعلقة دليل حول الرصد املراعي للجندر
)،(Women in Detention: a guide to gender-sensitive monitoring
بتعيني خليط مناسب من املوظفني حسب الجندر يف املؤسسات http://tinyurl.com/PenalReform-wid-2013
( )PSO8005الذي يؤكد عىل االعتبارات املناسبة لتوظيف الكوادر  .4يف عام  ،2012متكنت رابطة زائري املحتجزين املهاجرين من إبرام اتفاقية مع مؤسسة
والذي يضع يف الحسبان الجندر واملهام املحددة بالجندر واملرتبطة الحدود الربيطانية إلجراء مقارنة بني سياسات خدمات السجون الربيطانية املتعلقة بالنساء
ولتحديد النقاط التي ميكن التعلم منها والتي ميكن تطبيقها عىل النساء يف منظومة
بة يف السجن .مثل تلك السياسة التوجيهية غري موجودة يف مراكز االحتجاز .لكنَّ نرش النتائج عُ ِّلق ألسباب عزتها مؤسسة الحدود الربيطانية لضغوط فرضتها
أولويات العمل وأعباء القضايا التي تتابعها.
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