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مقدمة
تعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منــذ زمــن
طويــل مــن أجــل منــع ظاهــرة العنــف الجنســي
المدمــرة فــي النزاعــات المســلحة وإنهائهــا وضمــان
حصــول أعــداد الضحايــا التــي ال تحصــى مــن
الرجــال والنســاء والصبيــان والفتيــات علــى
المســاعدة التــي يحتاجونهــا.
ويتنــاول هــذا الكتيــب مســألة العنــف الجنســي
وباألخــص فيمــا يتعلــق بأماكــن االحتجــاز حيــث
ـام
تنتشــر هــذه الظاهــرة فــي حيــن ال تحظــى باهتمـ ٍ
كافٍ بوجــه عــام .واســتنادًا إلــى وجودنــا الملمــوس
فــي أماكــن االحتجــاز فــي جميــع أنحــاء العالــم
نســتعرض أســباب تعــرض األفــراد لمخاطــر
العنــف الجنســي فــي مرافــق االحتجــاز ،وفــي
بعــض األشــكال التــي يمكــن أن يتخذهــا العنــف
الجنســي وبعــض األماكــن واللحظــات التــي تصــل
فيهــا المخاطــر لمســتويات عاليــة وكذلــك الفئــات
المعرضــة للخطــر وعوامــل الخطــورة.

ونأمــل فــي أن نســاعد علــى تقليــل المخاطــر
بتحســين قــدرة مــن يــزورون أماكــن االحتجــاز
والعامليــن بهــا والنــزالء فيهــا علــى فهــم المشــكلة
واالعتــراف بهــا والتصــدي لهــا .وينصــب تركيزنــا
األساســي علــى منــع المخاطــر والحــد منهــا فــي
ضــا بعــض الخطــوات المحتملــة التــي
حيــن نحــدد أي ً
يتعيــن اتخاذهــا عندمــا يقــع العنــف الجنســي.

1

فهم مخاطر العنف الجنسي
ما الذي يشكل العنف الجنسي في مرافق االحتجاز؟
يســتخدم مصطلــح «العنــف الجنســي» لوصــف
األعمــال ذات الطابــع الجنســي التــي يرتكبهــا أي
شــخص ضــد شــخص آخــر باإلجبــار .واإلجبــار
قــد ينتــج عــن ظــروف مثــل الخــوف مــن التعــرض
للعنــف ،أو اإلكــراه ،أو اســتخدام القــوة ،أو التهديــد
باســتخدام القــوة ،أو االضطهــاد النفســي أو إســاءة
اســتخدام الســلطة .كمــا يتضمــن العنــف الجنســي
األعمــال ذات الطابــع الجنســي التــي تُرتكــب عــن
طريــق اســتغالل البيئــة القســرية أو عجــز الشــخص
عــن التعبيــر حقيقــة عــن الرضــا.
والنشــاط الجنســي أمــر شــائع فــي جميــع أشــكال
الحيــاة ويتواجــد أينمــا عــاش البشــر وعملــوا علــى
مقربــة شــديدة مــن بعضهــم البعــض بمــا فــي ذلــك
أماكــن االحتجــاز .وتحــدث األعمــال ذات الطابــع
الجنســي فــي مرافــق االحتجــاز حتــى إذا كانــت
ضــد القانــون أو العــرف المحلــي .ولتحديــد متــى
تشــكل األعمــال عنفًــا جنسـيًا نحتــاج إلــى استكشــاف
الظــروف المعقــدة والصعبــة التــي يخلقهــا االحتجاز.
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وحتــى أكثــر أماكــن االحتجــاز إنســانية ظاهريًــا هــي
باألســاس قســرية :مجموعــة واحــدة مــن األشــخاص
مخولــة ســلطة اإلشــراف علــى مجموعــة أخــرى من
األفــراد واحتوائهــا .ودرجــة االســتقالل الذاتــي التــي
يملكهــا المحتجــزون محــدودة ودرجــة اعتمادهــم
علــى العامليــن وعلــى بعضهــم البعــض كبيــرة.
وعندمــا يُحــرم األفــراد مــن حريتهــم يصبــح التعبيــر
حقيقــة عــن الرضــا فــي األمــور الجنســية لهــذا
الســبب مســتحيل تقريبًــا .ومــن المعقــول االفتــراض
بــأن األعمــال الكثيــرة ذات الطابــع الجنســي يمكــن
أن تشــكل عنفًــا جنس ـيًا.
وتكــون احتماليــة حــدوث العنــف الجنســي أكبــر
عنــد وجــود نمــط أوســع نطاقًــا مــن اإلهمــال ،وعــدم
احتــرام الكرامــة اإلنســانية واإلســاءة ،وعندمــا
تخفــق الســلطات فــي توفيــر بيئــة احتجازيــة آمنــة
وكريمــة أو عندمــا تــروج لطريقــة تركــز علــى
الســلطة واســتخدام القــوة ضــد المحتجزيــن.
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ويمكــن لألعمــال التــي تنطــوي علــى عنــف جنســي
فــي أماكــن االحتجــاز أن تتبايــن تباينًــا شاس ـعًا مــن
حيــث شــدتها .فقــد تشــمل االغتصــاب والبغــاء
القســري واالســتعباد الجنســي والحمــل القســري
والتعقيــم القســري ولكنهــا ال تشــمل االتصــال البدنــي
بالضــرورة .فعلــى ســبيل المثــال إلــى جانــب اإليالج
بعضــو جنســي أو بعضــو آخــر من الجســم أو بشــيء
مــن األشــياء ،قــد تتضمــن األعمــال التــي تنطــوي
علــى عنــف جنســي شــهوة التلصــص ،والتعــري
بقصــد اإلغــواء ،والتواصــل غيــر الالئــق أو غيــر
المالئــم ،واالتصــال الجنســي ،واإلهانــة واللمــس.
وقــد يُســتخدم العنــف الجنســي عمــدًا لفــرض
الســلطة ،والعقــاب ،وإثــارة الخــوف ،واإلهانــة،
والتمييــز والحصــول علــى معلومــات .وفــي بعــض
الظــروف يمكــن أن يصــل العنــف الجنســي إلــى
درجــة التعذيــب.

متى يصبح العنف الجنسي تعذيبًا؟
العنــف الجنســي الــذي ينطــوي علــى تعريــض
أحــد األفــراد أو الغيــر مثــل أحــد األقــارب
علــى نحــو متعمــد آلالم أو معانــاة شــديدة
ســواء كانــت عقليــة أم بدنيــة ألغــراض مثــل
الحصــول علــى معلومــات أو اعتــراف أو
عقــاب أو ترهيــب أو إجبــار أو ألي ســبب
يســتند إلــى التمييــز مــن أي نــوع ،ينــدرج
فــي إطــار تعريــف التعذيــب بموجــب القانــون
الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان
الدولــي.
ودون تحقــق عنصــر القصــد ،ال يــزال مــن
الممكــن تصنيــف العنــف الجنســي باعتبــاره
معاملــة أو عقــاب يتســم بالشــر أو انعــدام
اإلنســانية أو اإلهانــة.
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والممارســات التــي تأتــي فــي إطــار الروتيــن
األمنــي قــد تشــبه العنــف الجنســي حتــى إذا تمــت
دون تحقــق ذلــك القصــد .فمثـ ًـا مراقبــة المحتجزيــن
أثنــاء خلعهــم لمالبســهم أو اغتســالهم أو أثنــاء
اســتخدامهم دورات الميــاه؛ وإجــراءات التفتيــش
علــى الجســم؛ وأمــر المحتجزيــن باتخــاذ أوضــاع
معينــة بالجســم؛ وإدخــال األصابــع أو األشــياء داخــل
الفــم أو غيــره مــن التجويفــات الجســدية؛ واســتخدام
أجهــزة المراقبــة البصريــة ومعــدات التســجيل :كل
هــذه األمــور مــن المحتمــل أن تكــون مســيئة.
واألفعــال التــي قــد تبــدو غيــر مضــرة يمكــن أن
يعتبرهــا المحتجــزون تهديــدًا جنســيًا مثــل إذا مــا
وقــف أحــد العامليــن بالقــرب مــن أحــد المحتجزيــن
أو خلفــه أو كان بمفــرده فــي الغرفــة مــع هــذا
المحتجــز .ويــزداد هــذا الشــعور إذا كانــا من جنســين
مختلفيــن .وهــذا هــو الحــال بصفــة خاصــة خــال
مراحــل االحتجــاز عندمــا يشــعر فيهــا المحتجــز
بأنــه عرضــة لمخاطــر كبيــرة عنــد وصولــه للمــرة
األولــى إلــى مــكان االحتجــاز أو عنــد اســتجوابه
ً
مثــا .وقــد تُعتبــر أي مــن هــذه األفعــال عنيفــة
أو مســيئة أيضًــا لألفــراد الذيــن تعرضــوا للعنــف
الجنســي فــي الماضــي ســواء وقــع هــذا العنــف فــي
ســياق االحتجــاز أم ال.
ومــن وجهــة النظــر اإلنســانية ســواء كان الفعــل
ـورا فــي القانــون المحلي أو الدولــي أم ال ينبغي
محظـ ً
أال يكــون لــه األســبقية علــى كيفيــة شــعور الضحيــة
نحــو هــذا الفعــل وعلــى تلبيــة أهــم احتياجاتهــا التــي
تتضمــن الحاجــة إلــى الشــعور باألمــان.
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مــا هــي آثــار العنــف الجنســي ومــا نــوع المســاعدة
التــي يحتاجهــا الضحايــا؟
قــد ينتــج عــن العنــف الجنســي مشــاكل صحيــة
ـرا مــا يعانــي الضحايــا
جســيمة بدنيًــا ونفس ـيًا .فكثيـ ً
مــن الصدمــات واالضطرابــات الناتجــة عــن
الضغــوط النفســية ،ومــن القلــق و /أو االكتئاب .وإذا
وقــع العنــف الجنســي خــال فتــرة االحتجــاز والتــي
تكــون مســببة للصدمــة فــي حــد ذاتهــا بوجــه عــام قــد
يــؤدي التعــرض للعنــف الجنســي إلــى تفاقــم مشــاعر
اليــأس واالنعــزال وعــدم الجــدارة والرفــض مثــل
مــا يمكــن أن يســببه خشــية االنكشــاف واألعمــال
االنتقاميــة الالحقــة .وهــذه األمــور فــي المقابــل مــن
شــأنها منــع األشــخاص مــن الســعي نحــو االنتصــاف
والحصــول علــى التعويــض وبالتالــي تتفاقــم اآلثــار
أو تطــول مدتهــا.
ولــدى ضحايــا العنــف الجنســي احتياجــات كثيــرة.
وتشــكل بعــض أشــكال العنــف الجنســي حالــة
طــوارئ طبيــة :فمــن األهميــة بمــكان الحصــول
علــى الرعايــة الطبيــة الجيــدة وفــي حينهــا ودون
عوائــق .وكفالــة أمــن الضحايــا ومنــع وقــوع
األعمــال االنتقاميــة واالعتــداءات الالحقــة فــي
منتهــى األهميــة كذلــك .وقــد تشــمل االحتياجــات
األخــرى الحصــول علــى آذان صاغيــة ،والطمأنــة،
والدعــم النفســي أو الرعايــة النفســية المتخصصــة
وإمكانيــة تســجيل التجــارب التــي مــروا بهــا،
وتوافــر محــام ومحكمــة لرفــع شــكواهم إليهــا
والحصــول علــى تعويــض .كل هــذه األمــور تكــون
صعبــة المنــال فــي مــكان االحتجــاز.

B. Hoffman/ICRC
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مــن الــذي يرتكــب العنــف الجنســي فــي مرافــق
االحتجــاز؟
العنــف الجنســي يمكــن أن يرتكبــه أشــخاص مــن أي
عمــر أو جنــس أو هويــة جنســانية.
وبينمــا يُعتقــد أن الرجــال هــم األكثــر جنو ًحــا
الرتــكاب العنــف الجنســي ضــد المحتجزيــن قــد
يكــون النســاء والصبيــة والفتيــات مســؤولين عــن
أفعــال مشــابهة بــدور مباشــر أو مســاعد.
وقــد يكــون مرتكبــو جريمــة العنــف الجنســي
هــم الموظفــون أو أي شــخص يمــارس الســلطة
علــى المحتجزيــن .وقــد يكونــون أفــرادًا يــؤدون
مجموعــة متنوعــة مــن األدوار بمــا فــي ذلــك
االعتقــال والبحــث والنقــل .وبالنســبة للمحققيــن
والمســتجوبين يمكــن أن يكــون العنــف الجنســي
أداة واحــدة مــن بيــن العديــد مــن األدوات األخــرى
الســتخالص المعلومــات أو االعترافــات.
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ويُعــد مديــرو أماكــن االحتجــاز والعامليــن لديهــم،
ضــا جنــاة
الذيــن يتعاملــون يوميًــا مــع المحتجزيــن أي ً
محتملــون .وحتــى فــي أماكــن االحتجــاز التــي تــدار
علــى نحــو جيــد وحيــث توجــد عالقــات قائمــة علــى
االحتــرام المتبــادل بيــن العامليــن والمحتجزيــن،
يظــل مــن المحتمــل أن تتصــف العالقــة بيــن
المحتجــز وموظــف االحتجــاز بأنهــا قســرية مــن
جانــب الموظــف .لــذا فــإن العالقــات الجنســية بيــن
االثنيــن قــد تعتبــر لهــذا الســبب انتهاكيــة بســبب
طبيعتهــا.
كمــا يمــارس المحتجــزون العنــف الجنســي ضــد
غيرهــم مــن المحتجزيــن .وعنــد النظــر فــي مــا إذا
كانــت األفعــال قســرية أم ال يجــب إعمــال الفكــر فــي
مســألة اســتضعاف محتجزيــن محدديــن ،والمــكان
الــذي يشــغلونه ضمــن هرميــة القــوة غيــر الرســمية
للمحتجزيــن ،والمحتجزيــن الذيــن وضعتهــم
الســلطات فــي مراكــز القــوة وغيــر ذلــك.

G. Binet/ICRC

مــن هــم ضحايــا العنــف الجنســي فــي مرافــق
االحتجــاز؟
يمكــن ألي شــخص أن يكــون ضحيــة .فالرجــال
والصبيــة هــم ضحايــا العنــف الجنســي فــي مرافــق
االحتجــاز ويوقعــه عليهــم رجــال آخــرون فــي
الغالــب .وقــد يكــون الصبيــة والبالغــون مــن الرجــال
ذوي المظهــر الشــبابي عرضــة لمخاطــر كبيــرة.
وفــي بعــض األماكــن ال يتــم فصــل المحتجــزات
علــى النحــو الواجــب عــن المحتجزيــن وال يســتفدن
مــن اإلشــراف الفعــال الــذي تقــوم بــه موظفــات
االحتجــاز والــذي يوفــر بوجــه عــام بعــض الحمايــة
لهــن مــن العنــف الجنســي .والفتيــات عرضــة إلــى
مخاطــر أشــد بســبب مجموعــة مــن العوامــل المتعلقة
بعمرهــن وجنســهن وحقيقــة وجــود عــدد أقــل منهــن
فــي المرفــق االحتجــازي مقارنــة بالنســاء البالغــات.
وتزيــد الخصائــص البيولوجيــة للنســاء والفتيــات
مــن مخاطــر تعرضهــن للعنــف الجنســي وعواقبــه.
فإلــى جانــب حــدوث الحمــل غيــر المرغــوب فيــه
يكـ ّ
ـن عرضــة بشــكل خــاص لإلصابــة باألمــراض
المنقولــة جنس ـيًا.
ويــزداد تعــرض العديــد مــن المحتجــزات للمخاطــر
بســبب تعرضهــن العتــداءات جنســية ســابقة
قبــل احتجازهــن أو لتدنــي وضعهــن التعليمــي
واالجتماعــي عــن الرجــال.

وقــد يــؤدي وضعهــن القانونــي إلــى التقليــل مــن
احتماليــة ســماع شــكاويهن بوقــوع عنــف جنســي
عليهــن.
والمحتجــزون مــن األطفــال عرضــة للعنف الجنســي
ألنهــم بمعــزل عــادة عــن العالقــات المشــمولة
بالحمايــة إال إذا تــم تســكينهم مــع أفــراد األســرة.
وعــادة مــا تفتقــر آليــات التكيــف لــدى األطفــال
ً
فضــا عــن
المحتجزيــن للتطــور الكافــي نســبيًا.
ـادرا مــا تلبــي المرافــق واألنظمــة احتياجاتهم
ذلــك ،نـ ً
البدنيــة أو النفســية أو االجتماعيــة .وحتــى إذا تــم
احتجازهــم بمعــزل عــن البالغيــن ،يظــل األطفــال
عرضــة للعنــف الجنســي مــن جانــب العامليــن أو من
غيرهــم مــن األطفــال وال ســيما حيــث ُوجــدت رقابــة
ضعيفــة وأعــداد كبيــرة منهــم ولــم يتــم فصــل مختلف
الفئــات العمريــة والجنســية والفئــات المعرضــة
للخطــر .وأينمــا مــر األطفــال بأنــواع مختلفــة
مــن االعتــداءات قبــل االحتجــاز يكونــون عرضــة
لمخاطــر إضافيــة تــؤدي إلــى ظهــور احتياجــات
محــددة تقتضــي االنتبــاه .فالطفــل الــذي ارتكــب ً
فعل
ضــا اعتبــاره
ينطــوي علــى عنــف جنســي يمكــن أي ً
ضحيــة ذات احتياجــات محــددة للغايــة.
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ووجــود التحيــز وغيــره مــن التوجهــات الثقافيــة
معنــاه زيــادة مخاطــر التعــرض للعنــف الجنســي
مــن العامليــن والزمــاء المحتجزيــن بوجــه
خــاص بالنســبة للمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي
الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية
مــن المحتجــزات والمحتجزيــن .حتــى أن العنــف
الجنســي يُرتكــب ضدهــم بوصفــه «تصحي ًحــا»
للســلوك والمظهــر الذّيــن يعتبــران مذمو ّميــن فــي
مــكان االحتجــاز أو الثقافــة األوســع نطاقًــا.
وثمــة أدلــة واســعة االنتشــار علــى وجــود مســتويات
فائقــة مــن العنــف الجنســي يتعرض لهــا المهاجرون
بأيــدي المتاجريــن بالبشــر والســلطات معدومــة
الضميــر أو غيــر المجهــزة .وتســتمر االعتــداءات
فــي مرافــق االحتجــاز عندمــا يتعــرض المهاجــرون
ألحــوال معيشــية وخيمــة وغيــر آمنــة ويكونــون
مجبريــن علــى االنخــراط فــي أعمــال جنســية أمـ ًـا
فــي الســماح لهــم باالســتمرار فــي رحلتهــم أو فــي
البقــاء حيــث يوجــدون بعــد اإلفــراج عنهــم.
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وهــذا صحيــح بوجــه خــاص بالنســبة للمحتجــزات
واألطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن
ذويهــم .فإلــى جانــب الحواجــز اللغويــة ،قــد يتجنــب
المهاجــرون اإلبــاغ عــن وقــوع اعتــداء عليهــم مــن
قبــل ســلطات االحتجــاز خشــية أن يؤثــر ذلــك علــى
طلباتهــم المقدمــة للبقــاء فــي البــاد .وقــد يكونــون
الئجيــن عابريــن وغيــر قادريــن علــى الحصــول
علــى تعويــض.
وكثيــرا مــا يتداخــل العــرق واإلثنيــة والنــوع
ً
االجتماعــي فــي حــاالت العنــف الجنســي .فقــد
تكــون األقليــات اإلثنيــة المحتجــزة هدفًــا أكبــر لجميع
أشــكال االعتــداء بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي الذي
يمارســه المحتجــزون وســلطات االحتجــاز .فضـ ًـا
عــن ذلــك ،يمكــن أن تــؤدي الحواجــز اللغويــة
وانعــدام الفهــم الثقافــي ووجــود التمييــز إلــى منــع
هــؤالء المحتجزيــن مــن تقديــم الشــكاوى والحصــول
علــى العــاج الطبــي.

B. Heger/ICRC

والذيــن يمارســون البغــاء مهــددون بشــكل كبيــر
بخطــر التعــرض للعنــف الجنســي بســبب التصــور
المســبق بأنهــم «متاحــون» .فهــم معرضــون ألن
يســتغلهم غيرهــم مــن المحتجزيــن أو مــن أعضــاء
ســلطة االحتجــاز فــي البغــاء.

كمــا أن أســر المحتجزيــن معرضــون للعنــف
الجنســي .فقــد تكــون األســر هدفًا ألعمــال ذات طابع
جنســي عنــد محاولتهــم البحــث عــن أحــد األقــارب
المحتجزيــن أو زيارتــه ،أو خــال اســتجواب أحــد
األقــارب.

والمحتجــزون ذوو اإلعاقــات العقليــة والفكريــة/
اضطرابــات التعلــم معرضــون لمخاطــر العنــف
الجنســي مــن غيرهــم مــن المحتجزيــن والعامليــن
فــي مرفــق االحتجــاز وقــد يعجــزون عــن الحصــول
علــى مســاعدة مثلهــم مثــل المحتجزيــن ذوي
اإلعاقــات البدنيــة المعينــة (مثــل اإلعاقــات المتعلقــة
باإلبصــار والســمع والتكلــم والحركــة).
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P. Yazdi/ICRC

متى يمكن أن يحدث العنف الجنسي؟
يمكــن أن يحــدث العنــف الجنســي فــي أي مرحلــة
مــن مراحــل عمليــة االحتجــاز ،بــد ًءا مــن االعتقــال
وحتــى اإلفــراج ،ولكــن بعــض المراحــل والمواقــع
تكــون أكثــر خطــورة مــن غيرهــا.
ويكــون المحتجــزون معرضيــن لخطــر محــدد
يكمــن فــي ســوء المعاملــة ويشــمل العنــف الجنســي
خــال االعتقــال والفتــرة التــي تليــه مباشــرة،
ألنهــم يتواجــدون فــي بيئــة غيــر مألوفــة ،حيــث ال
يتحكمــون فيمــا ســيحدث لهــم.
وقــد يكــون مرفــق االحتجــاز ال ُ
شــرطي محفوفًــا
بالمخاطــر ألن تلــك المبانــي مصممــة لالحتجــاز
لمــدد قصيــرة والشــرطة بوجــه عــام ال تســتطيع
توفيــر الخصوصيــة أو فصــل المجموعــات
المســتضعفة أو حتــى تلبيــة االحتياجــات األساســية
للمحتجزيــن.
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ومــن المســتحيل عــادة فصــل األفــراد المســتضعفين
عــن األشــخاص الذيــن يشــكلون خطــورة مــن
وكثيــرا مــا
ارتكابهــم المحتمــل للعنــف الجنســي.
ً
ال يتوفــر عــدد كاف مــن العامــات لضمــان القيــام
باإلشــراف وإجــراءات التفتيــش وغيــر ذلــك مــن
اإلجــراءات التــي تكــون مــن نفــس الجنــس.
وتكــون المخاطــر بجميــع أنواعهــا ومنهــا العنــف
ضــا فــي األشــكال غيــر الرســمية
الجنســي شــديدة أي ً
مــن االحتجــاز (علــى ســبيل المثــال االحتجــاز غيــر
القانونــي أو الســري أو غيــر المعتــرف بــه).

وخــال التحقيــق واالســتجواب ،يكــون المحتجــزون
أكثــر عرضــة لســوء المعاملــة ومنــه العنف الجنســي
الــذي يســتخدم بوصفــه أداة إلضعــاف مقاومــة
المحتجــز المحتملــة ،واســتخالص المعلومــات منــه
ـرا مــا يكــون
وإجبــاره علــى االعتــراف .فمثـ ًـا كثيـ ً
اإلجبــار علــى التعــري والتهديــدات الجنســية اللفظيــة
واإلهانــة مصاحبــة لألشــكال األخــرى مــن ســوء
المعاملــة أثنــاء التحقيــق .وأحيانًــا يتعــرض أفــراد
مــن أســرة المحتجــز للتهديــد أو االعتــداء الجنســي
خــال جلســة المحتجــز أو فــي نفــس المبنــى فــي
إطــار العنــف الجنســي الــذي يتعــرض لــه المحتجــز.
صــا إذا كان لمســافات
ونقــل المحتجزيــن ،وخصو ً
طويلــة ،هــو الوقــت الــذي تقــل فيــه عــادة التدابيــر
الوقائيــة ضــد وقــوع االعتــداءات ،وال يوجــد فيــه
فصــل بيــن المحتجزيــن المنقوليــن أو يكــون هــذا
الفصــل غيــر كافٍ ويكــون اإلشــراف والمســاءلة
محدوديــن للعامليــن المصاحبيــن لهــم .وقــد تكــون
الســلع والخدمــات األساســية محــدودة أيضًــا ،مــا
يجبــر المحتجزيــن علــى المقايضــة بالجنــس مــن
أجــل الحصــول علــى الغــذاء والمــاء وغيرهمــا مــن
المــواد األساســية.
وكثيــرا مــا يتعــرض المحتجــزون للعنــف الجنســي
عنــد الوصــول إلــى أماكــن االحتجــاز.
إجــراءات التفتيــش ســمة مــن ســمات معظــم أشــكال
االحتجــاز وتتضمــن المحتجزيــن وممتلكاتهــم
وســكنهم وزوارهــم .ودائ ًمــا مــا تكــون إجــراءات
التفتيــش التــي تنتهــك الخصوصيــة ،ويمكــن أن
تصبــح مهينــة وحتــى مســببة للصدمــة إذا تكــررت
دون مبــرر أو علــى نحــو غيــر متناســب وإذا لــم
تتــم باحتــرام لكرامــة المحتجــز .وتكــون مخاطــر
التعــرض للعنــف الجنســي أشــد أثنــاء إجــراءات
التفتيــش ســواء عنــد الوصــول إلــى المرفــق
ـري
االحتجــازي أو بعــده ،وباألخــص التفتيــش ال ُمعـ ّ
وتفتيــش التجويفــات الجســدية حتــى إذا أجراهــا
شــخص مــن نفــس الجنــس أو مــن الطاقــم الطبــي.

وكثيــرا مــا تكــون الخصوصيــة غيــر كافيــة أو
ً
غيــر موجــودة فــي أماكــن االحتجــاز وإشــراف
العامليــن فــي مناطــق النــوم ومناطــق ارتــداء /خلــع
المالبــس ،وأماكــن االغتســال ودورات الميــاه قــد
ينطــوي علــى انتهــاك شــديد للخصوصيــة أو قــد
يكــون غيــر مالئــم علــى اإلطــاق ،مــا يــؤدي إلــى
خطــر التعــرض للعنــف الجنســي وإثــارة المخــاوف
بالتعــرض لــه علــى حــد ســواء .كمــا يمكــن لقاعــات
النــوم وأماكــن االســتحمام ودورات الميــاه أن
ـرض المحتجزيــن لخطــر التعــرض للعنــف مــن
تعـ ّ
غيرهــم مــن المحتجزيــن وال ســيما عندمــا ال يكــون
الرجــال والنســاء واألطفــال مفصوليــن عــن بعضهــم
البعــض.
والمخاطــر تكــون شــديدة باألخــص فــي المرافــق
المكتظــة وفــي جميــع الحــاالت التــي يضطــر
فيهــا المحتجــزون إلــى اســتخدام آليــات تكيــف
للتغلــب علــى نــدرة المــوارد والتــي قــد تضطرهــم
إلــى اللجــوء إلــى المقايضــة بالجنــس فــي مقابــل
الحصــول علــى الحمايــة والغــذاء والمســاحة
والرعايــة الصحيــة أو غيــر ذلــك مــن االحتياجــات
األساســية.
وأعمــال الشــغب وغيرهــا مــن الحــاالت الطارئــة
التــي تخلــق االضطــراب واالرتبــاك وتقلــل
اإلشــراف تجلــب معهــا مخاطــر التعــرض للعنــف
الجنســي مــن المحتجزيــن أو العامليــن أو القــوات
الخارجيــة التــي تتدخــل فــي مــكان االحتجــاز.

11

الحد من مخاطر العنف الجنسي
االعتــراف باحتماليــة وقــوع عنــف جنســي فــي
مرافــق االحتجــاز
يعــد االعتــراف بوجــود العنــف الجنســي فــي مرافــق
االحتجــاز شــر ً
طا أساسـيًا لمنعــه والتصــدي لــه.

•

وينبغــي علــى جميــع ســلطات االحتجــاز تقييــم
مخاطــر العنــف الجنســي الــذي تمثلــه مرافقهــا
وممارســاتها .ويجــب أن يكــون كل مــن يتعامــل
مــع المحتجزيــن وأســرهم مل ًمــا بكيفيــة منــع العنــف
الجنســي بأشــكاله المختلفــة ،وأن يكونــوا مســتعدين
لتحديــده عنــد حدوثــه ،والتصــرف بموجبــه
واالســتجابة للضحايــا بالرعايــة التــي يحتاجونهــا.
منع العنف الجنسي في مرافق االحتجاز
تقييــم االحتياجــات والمخاطــر لــدى وصــول
المحتجزيــن إلــى مرفــق االحتجــاز وإجــراءات
المتا بعــة
• تســتطيع ســلطات االحتجــاز التــي تجــري
تقييــم االحتياجــات والمخاطــر لــدى وصــول
المحتجزيــن إلــى المرفــق االحتجــازي تحديــد
المحتجزيــن األكثــر عرضــة لوقــوع عنــف
ـرا
جنســي عليهــم وأولئــك الذيــن يشــكلون خطـ ً
بتســببهم فــي وقــوع مثــل هــذا العنــف .وينبغــي
أن يؤثــر التقييــم علــى نــوع الدعــم واإلشــراف
المطلــوب للتعامــل مــع أوجــه الضعــف
المحــددة .وينبغــي الحفــاظ علــى الســرية بعنايــة
لكــي ال تخلــق التدابيــر الوقائيــة أي مخاطــر
جديــدة.
• وينبغــي االســتعانة باألخصائييــن الطبييــن
طــوال فتــرة االحتجــاز مــن أجــل تحســين
احتماليــة التصــدي لألعمــال التــي تنطــوي
علــى عنــف جنســي واآلثــار المترتبــة عليــه.
وهــذا ليــس مجــرد وســيلة لمنــع العنــف
الجنســي بــل طريــق للرعايــة الفرديــة.
• وينبغــي فصــل الرجــال والنســاء والصبيــة
والفتيــات إال إذا تــم تســكين األســر باعتبارهــا
وحــدة واحــدة.
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•

•

(وهــذا األمــر ال يــزال يقتضــي أن تبــذل
ســلطة االحتجــاز العنايــة الواجبــة فيمــا يخــص
المخاطــر المحتملــة للعنــف الجنســي الــذي
يمارســه أفراد األســرة والزمــاء المحتجزين).
وينبغــي توافــر الخيــارات لجعــل المحتجزيــن
المســتضعفين فــي مأمــن غيــر اللجــوء للعــزل.
فتوافــر هــذه الخيــارات يمنــع الفصــل مــن أن
يصبــح ذي طابــع ومــدة ودرجــة تصــل إلــى
الحبــس االنفــرادي ومــن أن يُعتبــر إجــرا ًء
عقابيًــا .وأينمــا اقتضــت الضــرورة فصــل
مجموعــة مــن المحتجزيــن عــن باقــي نــزالء
الســجن ،يجــب أن تكفــل الســلطات أن هــذا
الفصــل ال يُلحــق الوصــم بالمحتجزيــن،
وأال يــؤدي إلــى حرمانهــم مــن الحصــول
كغيرهــم علــى الســلع واألنشــطة والخدمــات
األساســية التــي تشــمل الرعايــة الصحيــة.
وينبغــي أن تســنح الفرصــة للمحتجــزات
والمحتجزيــن مــن المثليــات والمثلييــن
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري
الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات
الجنســين للتعبيرعــن وجهــات نظرهــم
بشــأن مخاطــر العنــف الجنســي التــي
يواجهونهــا وبشــأن احتياجاتهــم .وهــذا هــو
الســبيل لتوفيــر أجــواء أكثــر حمايــة لهــم.
وينبغــي أال تحــدث أي إجــراءات تفتيــش
تنتهــك الخصوصيــة – مثــل اإلجــراءات التــي
تهــدف إلــى تحديــد التوجــه الجنســي ألحــد
ً
طفــا
األشــخاص ،وســواء كان شــخص مــا
أو مــا إذا كانــت المــرأة أو البنــت عــذراء.

تعزيز االحترام وتلبية االحتياجات األساسية
للمحتجزين
• ويمكــن لســلطات االحتجــاز منــع بعــض العنف
الجنســي عــن طريــق اســتخدام المعلومــات
واســتراتيجيات التعليــم والتدريــب التــي تحتــرم
حقــوق األطفــال وتثنــي عــن الســلوكيات
المعاديــة للمــرأة وللمثلييــن والمتحيــزة للرجــال
وغيرهــا مــن الســلوكيات التــي تنطــوي علــى
تمييــز أو عنــف.

T. Znidarcic
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•

وتحــد مرافــق االحتجــاز التــي تُــدار علــى
نحــو جيــد مــن مخاطــر العنــف الجنســي وهــذا
يعنــي تعزيــز ثقافــة االحتــرام المتبــادل وكفالــة
توافــر ظــروف احتجــاز آمنــة وكريمــة تلبــي
احتياجــات المحتجزيــن البدنيــة والنفســية.
فمثـ ًـا قــد تحــد ســلطات االحتجــاز مــن مخاطــر
إجبــار المحتجزيــن علــى المقايضــة بالجنــس
مــع العامليــن أو غيرهــم إذا كفلــت الوصــول
إلــى الطعــام والمــاء والمســاحة والرعايــة
الطبيــة واالتصــال باألســرة والمعلومــات
والمشــورة القانونيــة وموظفــي الرصــد
المســتقلين وغيرهــم.

منع العنف الجنسي بين المحتجرين

•
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إلــى جانــب التصنيــف والتخصيــص الســليمين
يأتــي فــي إطــار منــع العنــف الجنســي
بيــن المحتجزيــن اإلشــراف الفعــال علــى
المحتجزيــن داخــل المناطــق المشــتركة دون
انتهــاك خصوصيتهــم ،وال ســيما أماكــن النــوم
(يحتــاج جميــع المحتجزيــن إلــى أماكــن نــوم
منفصلــة) .ومــن األهميــة بمــكان تصميــم
المبانــي ومــكان العيــش ومســتويات التوظيــف
وأنمــاط اإلشــراف؛ فأماكــن العيــش المزدحمــة
ونقــص الموظفيــن يجعــل مــن اإلشــراف
ً
مســتحيل.
أمــرا
الفعــال
ً

وينبغــي علــى الســلطات أن تحســب بدقــة عــدد
المحتجزيــن مــن الفئــات المختلفــة الذيــن
يمكــن تســكينهم بأمــان بالنظــر إلــى العامليــن
المتاحيــن .وال ينبغــي تجــاوز هــذا العــدد.
• ويتعيــن أن تحقــق ســلطات االحتجــاز توازنًــا
دقيقًــا بيــن حمايــة المحتجزيــن مــن العنــف
الجنســي واحتــرام حاجتهــم للحميميــة العاطفية.
وإذا كانــت االســتجابة المعتــادة بشــأن اكتشــاف
التعلــق بيــن المحتجزيــن هــو فصلهــم أو
حتــى عقابهــم فمــن المحتمــل أن تــؤدي هــذه
االســتجابة إلــى اجتنــاب الشــفافية .والنتيجــة
المترتبــة علــى ذلــك هــي عــدم تمكــن العامليــن
مــن تقديــم الدعــم إلــى مــن هــم أطــراف فــي
عالقــات انتهاكيــة أو تحديــد األشــكال األخــرى
مــن العنــف بيــن المحتجزيــن.
• ويمكــن إلتاحــة المعلومــات بشــأن الجنــس
والعالقــات أن تســاعد المحتجزيــن فــي حمايــة
أنفســهم .فعلــى ســبيل المثــال ،مــن أجــل منــع
نقــل األمــراض المعديــة المنقولــة جنسـيًا تتيــح
بعــض الــدول الواقيــات الذكريــة واألغلفــة
المطاطيــة للمحتجزيــن ،إلــى جانــب تقديــم
المشــورة حــول كيفيــة اســتخدامها وكيفيــة
اإلبــاغ عــن العنــف الجنســي بــكل ســرية.

•

لــم يُعــرف مــا إذا كان توفيــر إمكانيــة إقامــة
عالقــة جنســية للمحتجــز /المحتجــزة مــع
الــزوج /الزوجــة أو الشــريك /الشــريكة ،يحــد
مــن العنــف الجنســي فــي مرفــق االحتجــاز.
إال أن مســاعدة المحتجزيــن فــي الحفــاظ
علــى الجوانــب البدنيــة والعاطفيــة لعالقتهــم
بشــركائهم الحميمييــن الذيــن يظلــون خــارج
مــكان االحتجــاز (بمــا فــي ذلــك المحتجزيــن
فــي أماكــن االحتجــاز األخــرى) قــد يســاعد
علــى منــع بعــض حــوادث العنــف الجنســي
ويمكــن أن يســاعد فــي زيــادة القــدرة علــى
التعافــي أو اإلبقــاء عليهــا .وإذا وافقــت الــدول
بالفعــل علــى الســماح للمحتجزيــن باســتقبال
زيــارات زوجيــة أو زيــارة منازلهــم ،ينبغــي
الســماح بذلــك دون تمييــز .والحصــول
علــى موافقــة المحتجــز الحــرة والمســتنيرة
(مــع إيــاء االعتبــار الــازم لصعوبــة تقييــم
«الموافقــة» فــي المرفــق االحتجــازي) قــد
يســاعد علــى كفالــة أال يتــم تســهيل العنــف
الجنســي مــن جــراء الزيــارات التــي يقــوم
بهــا الــزوج /الزوجــة أو الشــريك /الشــريكة،
وترتيبــات العيــش المختلطــة والمغــادرة إلــى
المنــزل ،ومثــال ذلــك البغــاء القســري بتعريض
المحتجــز إلــى المتاجريــن بــه فــي الســابق أو
القواديــن أو الشــركاء الحميمييــن المســيئين فــي
الســابق.

منع العنف الجنسي من العاملين في مرافق
االحتجاز
• تعــد الدقــة فــي االختيــار والتدريــب واإلشــراف
أمــورا ضروريــة أينمــا كان األفــراد فــي
ً
موضــع ســلطة علــى اآلخريــن( .وهــذا يتضمن
بالطبــع عندمــا تمنــح الســلطات للمحتجزيــن
الســلطة علــى غيرهــم مــن المحتجزيــن).
• ويعــد الفحــص الفعــال للعامليــن فــي مرفــق
أمــرا ضروريًــا
االحتجــاز عنــد التعييــن
ً
لضمــان عــدم ارتكابهــم ألي حــوادث ســابقة
تنطــوي علــى عنــف جنســي أو غيــره مــن
أشــكال العنــف غيــر المشــروعة ،وأنهــم
قــادرون علــى التعامــل بحساســية مــع المخاطر
واالحتياجــات المرتبطــة باالحتجــاز وراغبــون
فــي ذلــك .ومــن الشــائع أن يعمــل أفــراد الجيش
والشــرطة (المقاتلــون الســابقون فــي حــاالت ما
بعــد النــزاع) فــي مرافــق االحتجــاز .وينبغــي
عــدم اســتخدام موظفــي االحتجــاز واالحتفــاظ
بهــم بهــدف وحيــد أو أساســي يســتند إلــى
قدرتهــم علــى الســيطرة أو ممارســة الســلطة
علــى المحتجزيــن ،ولكــن علــى قدرتهــم علــى
تلبيــة احتياجــات األشــخاص المســتضعفين فــي
الحــاالت المحفوفــة بالمخاطــر.
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كما أن التدريب والدعم المالئمين والمســتمرين
للعامليــن ضروريــان لكفالــة تحقــق المعاييــر
األخالقيــة العاليــة ومهــارات التواصــل المهنيــة
ومنهــا تلــك التــي تتصــف بكونهــا «أمنًــا
ديناميًــا» ،وهــي طريقــة تعــزز العالقــات
المناســبة بيــن الموظفيــن والمحتجزيــن.
وســعت بعــض الــدول للحــد مــن العنــف
الجنســي عــن طريــق حظــر جميــع أشــكال
العالقــات الجنســية والمواقعــة الجنســية بيــن
العامليــن فــي مرفــق االحتجــاز والمحتجزيــن.
وقــد يــؤدي تنــوع القــوة العاملــة إلــى قدرتهــا
علــى فهــم التنــوع فــي احتياجــات المحتجزيــن
واســتيعابه علــى نحــو أفضــل .لــذا ينبغــي علــى
ســلطات االحتجــاز اســتخدام مجموعــة متنوعة
مــن األنــواع االجتماعيــة وأفــراد مــن خلفيــات
ثقافيــة ودينيــة ولغويــة مختلفــة .ويكتســب
هــذا األمــر أهميــة خاصــة عندمــا ال يشــعر
المحتجــزون بالقــرب مــن الجنســية أو الثقافة أو
اإلقليــم الســائد .ويجــب أن تُمثــل المــرأة تمثيـ ًـا
جيًــدا وأن تشــغل مراكــز القــوة والنفــوذ فــي
هرميــة إدارة المرفــق االحتجــازي ،وال ســيما
فــي المرافــق التــي تحتجــز النســاء والفتيــات.
وينبغــي أال يقــوم باإلشــراف إال العامليــن مــن
نفــس الجنــس بالنســبة لمناطــق ارتداء/خلــع
المالبــس وأماكــن االغتســال ودورات الميــاه.
وينبغــي أن يقتصــر اإلشــراف المباشــر علــى
النســاء والفتيــات علــى العامــات .وينبغــي
للمحتجــزات أينمــا أمكــن أن يملكــن االختيــار
فــي أن يخضعــوا لعــاج طبيبــة مــن الطبيبــات.
وإذا لــم تكــن العاملــة فــي القطــاع الطبــي
متاحــة ينبغــي أن يتــاح للمحتجــزة خيــار أن
يتواجــد أثنــاء االستشــارة إحــدى الموظفــات
أو زميلــة مــن زميالتهــا المحتجــزات أو
حيثمــا أمكــن إحــدى الصديقــات أو أحــد أفــراد
األســرة .وينبغــي االمتنــاع عــن اســتخدام
األصفــاد وغيرهــا مــن القيــود فــي فحوصــات
أمــراض النســاء أو الــوالدة ،وينبغــي االمتنــاع
تما ًمــا عــن وضــع النســاء والفتيــات الالتــي
علــى وشــك الــوالدة فــي قيــود ميكانيكيــة
حتــى أثنــاء نقلهــن مــن وإلــى المستشــفى.

منع العنف الجنسي خالل االستجواب
• ال تختلــف التدابيــر الوقائيــة ضــد العنــف
كثيــرا عــن تلــك
الجنســي أثنــاء االســتجواب
ً
التدابيــر المتخــذة ضــد غيــره مــن أشــكال
ســوء المعاملــة .وهــي تشــمل إجــراءات
واضحــة بشــأن كيفيــة إجــراء المقابــات
وتوفيــر المعلومــات للمحتجزيــن بشــأن
حقوقهــم ،وتســجيل االســتجواب (التســجيل
بالفيديــو مــن الناحيــة المثلــى) ،واالحتفــاظ
بالســجالت المكتوبــة بأســماء جميــع
الحاضريــن ،وحضــور محامــي المحتجــز،
واحتــرام الحــق فــي التــزام الصمــت،
وإجــراء المقابــات الســرية مــع العامليــن فــي
القطــاع الطبــي المســتقلين والمدربيــن قبــل
االســتجواب وبعــده ،وتوفيــر ســبل الوصــول
إلــى إجــراءات الرصــد والشــكوى ،ورفــض
المحاكــم لألقــوال المنتزعــة بفعــل التعذيــب
وغيــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة ،وحمايــة
حقــوق الشــهود/أفراد األســرة وغيرهــم.
• ويكــون التدريــب الخــاص مطلوبًا عنــد التحقيق
فــي المســائل المتعلقــة باألطفــال وال ســيما فيمــا
يتعلــق بحمايتهــم وإجــراء مقابــات معهــم.

D. Revol/ICRC

منع العنف الجنسي أثناء نقل المحتجزين
• تتضمــن التدابيــر الراميــة نحــو حمايــة
المحتجزيــن مــن العنــف الجنســي أثنــاء
نقلهــم الحضــور الفعــال للعامليــن المدربيــن
علــى النحــو الواجــب الذيــن يكــون نوعهــم
االجتماعــي هــو األنســب ،والفصــل المالئــم
واالحتفــاظ بســجالت الهويــة والجنــس وعــدد
المرافقيــن ،وتقليــل الوقــت الــازم للنقــل
إلــى أقــل حــد ممكــن ،والتوفيــر المالئــم
الحتياجــات المحتجزيــن األساســية أثنــاء
نقلهــم والوصــول فــي الوقــت المناســب
إلــى آليــات الرصــد والشــكوى فيمــا يخــص
األحــداث التــي تقــع أثنــاء نقــل المحتجزيــن.
منع العنف الجنسي أثناء إجراءات التفتيش
• ينبغــي وضــع إطــار عمــل تنظيمــي لجميــع
أنــواع إجــراءات التفتيــش للفئــات المختلفــة
مــن المحتجزيــن (وللعامليــن بــكل تأكيــد)
واإلعــان عنــه ،كمــا ينبغــي أن يعكــس
إطــار العمــل هــذا اإللمــام بالمخاطــر
ومخــاوف التعــرض للعنــف الجنســي.
وينبغــي أن يوضــح بالتفصيــل كيفيــة القيــام
بإجــراءات التفتيــش بالحــد األدنــى مــن انتهــاك
الخصوصيــة واســتخدام القــوة .كمــا ينبغــي
علــى ســلطة االحتجــاز االحتفــاظ بســجالت
إجــراءات التفتيــش وال ســيما إجــراءات
التفتيــش التــي تنطــوي علــى خلــع المالبــس
وإجــراءات تفتيــش التجويفــات الجســدية.

•

•

وينبغــي أال تتحــول إجــراءات التفتيــش علــى
الجســد العــاري والتجويفــات الجســدية إلــى
أمــر روتينــي .فــا ينبغــي اســتخدامها إال عنــد
الضــرورة القصــوى وبنــاء علــى التقييمــات
الفرديــة للمخاطــر .كمــا ينبغــي اســتخدام
بدائــل إلجــراءات تفتيــش التجويفــات الجســدية
(الماســحات الضوئيــة ،وكاشــفات المعــادن،
وجمــع المعلومــات ،وغــرف المراقبــة حيــث
يســمح الوقــت بالتخلــص مــن أحــد األشــياء،
وغيــر ذلــك) .وينبغــي أال يخضــع األطفــال
إلجــراءات تفتيــش التجويفــات الجســدية.
وينبغــي فــي العــادة تواجــد شــخصين مــن
نفــس جنــس المحتجــز (أحدهمــا للتفتيــش
واآلخــر للرصــد) أثنــاء إجــراءات تفتيــش
الجســم بعيــدًا عــن أنظــار أي شــخص مــن
الجنــس اآلخــر .وينبغــي إيــاء اعتبــار خــاص
ألي حــوادث عنــف جنســي ســابقة لتجنــب
مــرور المحتجزيــن بتجــارب مؤلمــة مــرة
أخــرى .كمــا ينبغــي أن توجــد مبــادئ توجيهيــة
محــددة إلجــراءات تفتيــش الجســم بالنســبة
لألفــراد مــن المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي
الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية
وحاملــي صفــات الجنســين وغيرهــم مــن
األفــراد األكثــر عرضــة للعنــف الجنســي.
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يمتنــع أطبــاء االحتجــاز والعامليــن فــي
القطــاع الطبــي الذيــن يضطلعــون بمهمــة
عــا تا ًمــا عــن
توفيــر الرعايــة للمحتجريــن امتنا ً
المشــاركة فــي إجــراءات تفتيــش التجويفــات
الجســدية ألن هــذا مــن شــأنه اإلخــال
بااللتزامــات األخالقيــة المهنيــة للعامليــن
الطبييــن والمســاس بعالقــة الثقــة التــي بينهــم
وبيــن المحتجــز .وإذا كان مــن غيــر الممكــن
تجنــب تفتيــش األجــزاء الحميمــة مــن الجســم،
ينبغــي أن يتــم هــذا التفتيــش مــن قبــل عامــل
مــن نفــس الجنــس تلقــى تدريبًــا طبيًــا لهــذا
اإلجــراء .ومــن الممكــن أن يكــون هــذا العامــل
طبيبًــا ال تربطــه أي عالقــة بالمحتجــز .وفــي
هــذه الحالــة ،ينبغــي علــى الطبيــب أن يوضــح
للمحتجــز أنــه فــي هــذه الحالــة فإنــه غيــر
عــا
ملتــزم بالســرية أي أنــه إذا وجــد شــيئًا ممنو ً
يجــب عليــه أن يبلــغ الســلطات .وينبغــي تقديــم
معلومــات إلــى المحتجزيــن حــول طبيعــة
أي تفتيــش والخيــارات البديلــة التــي يمكــن
تقديمهــا .وإذا طلــب المحتجــز أن يقــوم أحــد
األطبــاء بإجــراء تفتيــش األجــزاء الحميمــة
ينبغــي االســتجابة لهــذا الطلــب.

•

ويجــب اإلعــان أيضًــا عــن األنظمــة
والسياســات المتعلقــة بالــزوار الذيــن ينتظــرون
الدخــول إلــى مــكان االحتجــاز وكفالــة أن تكون
إجــراءات التفتيــش متناســبة وضروريــة وأال
تتــم بطريقــة مهينــة .وينبغــي أن يكــون للــزوار
الخيــار فــي رفــض إجــراءات التفتيــش فــي
أي مرحلــة مــن المراحــل ،وكذلــك االختيــار
مــا بيــن أن تتــم الزيــارة فــي ظــل ظــروف ال
تســمح بإمكانيــة االتصــال البدنــي بالمحتجــز
أو مغــادرة مــكان االحتجــاز .وينبغــي اجتنــاب
القيــام بإجــراءات تفتيــش التجويفــات الجســدية
لجميــع الــزوار وأال تُســتخدم مــع الــزوار مــن
األطفــال.

E. Vestvik

التعامل مع العنف الجنسي إذا وقع
اكتشاف عالمات وقوع العنف الجنسي
• ينبغــي أن ينتبــه كل مــن يتعاملــون مــع
المحتجزيــن إلــى العالمــات البدنيــة والنفســية
التــي تشــير إلــى التعــرض للعنــف الجنســي
وعواقبــه .وهــذا يتضمــن جميــع العامليــن
الذيــن يتعاملــون يوميًــا مــع المحتجزيــن فضـ ًـا
عــن االختصاصييــن الطبييــن ،وعلمــاء النفــس
واألخصائييــن االجتماعييــن والمفتشــين أو
موظفــي الرصــد.

•

وينبغــي أيضًــا رفــع مســتوى الوعــي ،إال أن
غيــاب هــذه العالمــات ليــس دليـ ًـا علــى عــدم
وقــوع العنــف الجنســي« .فالعالمــة» قــد
تكــون بــكل بســاطة تغيــر فــي الســلوك .ويجــب
أن يكــون العاملــون علــى علــم بــأن تمكيــن
ضحايــا العنــف الجنســي مــن نقــل تجاربهــم
واحتياجاتهــم يقتضــي مهــارة وتعاطفًــا ووقتًــا.

النقاط التالية قد تكون مؤشرات على وقوع عنف جنسي:
	•االضطرابــات الناتجــة عــن الضغــوط النفســية الالحقــة للصدمــة واالكتئــاب الشــديد واألعــراض التــي
تتضمــن ضعــف التركيــز ،وقلــة الرغبــة فــي ممارســة األنشــطة ،وضعــف الشــهية واضطرابــات النــوم،
واألفــكار االنتحاريــة /محــاوالت االنتحــار ،والكوابيــس ،والشــعور بالخــزي ،وفقــدان االعتــداد بالنفــس،
وكــره الــذات ،والغضــب ،وعــدم القــدرة علــى التركيــز فــي روتيــن يومــي ،واللــوم والعجــز واإلحســاس
الدائــم بالضعــف تجــاه اآلخريــن؛
	•إصابات في األعضاء التناسلية ،فتحة الشرج و /أو الفم؛
	•عالمات عض ،جروح أو إصابات في الجسم ،كدمات؛
	•ألــم مزمــن وأنمــاط اإلصابــة بأعــراض تناســلية بوليــة بمــا فــي ذلــك النــزف المهبلــي والــدورات
الشــهرية المؤلمــة ،والنــزف الشــرجي ،وألــم فــي أســفل الظهــر ،وألــم محيــط بالشــرج ،وألم عنــد التبول،
وحــاالت اإلصابــة المتكــررة بالصــداع أو الصــداع النصفــي ،وصعوبــة فــي المشــي والجلــوس؛
	•األمراض المعدية المنقولة جنسيًا والسيما لدى أحد األطفال؛
	•حدوث حمل.
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تشجيع اإلفصاح والحث على طلب المساعدة
• ينبغــي لــكل محتجــز أن تســنح لــه الفرصــة
فــي جميــع األوقــات لرفــع شــكاوى بشــأن
العنــف الجنســي .مــع األخــذ فــي االعتبــار بيئــة
االحتجــاز المغلقــة واعتمــاد المحتجزيــن علــى
مــن يمارســون العنــف الجنســي عليهــم (ســواء
كانــوا العامليــن أو زمالئهــم مــن المحتجزيــن)،
مــن المهــم علــى وجــه الخصــوص أن يتمكــن
المحتجــزون من رفع شــكاوى مباشــرة وســرية
إلــى الســلطات األعلــى داخــل مرفــق االحتجــاز
وإلــى الهيئــات التــي تملــك مهمــة إشــرافية على
مرافــق االحتجــاز ،وأن يتــم زيارتهــم مــن قبــل
هيئــات خارجيــة مســتقلة عــن مــكان االحتجــاز
(مثــل مكاتــب أمنــاء المظالــم وموظفــي
الرصــد المحلييــن أو الدولييــن) .وينبغــي علــى
المحتجزيــن فهــم هــذه اآلليــات واإللمــام بهــا
وأن يكونــوا قادريــن علــى اســتخدامها .وينبغــي
أن تكــون هــذه اآلليــات ملمــة بكيفيــة االســتجابة
ً
ســبل فعالــة لالســتجابة .وتعــد
وأن تملــك
القوانيــن المحليــة التــي تصــف أي ضحيــة
للعنــف الجنســي بأنــه مجــرم أحــد العوائــق
التــي تقــف أمــام اإلفصــاح عــن وقــوع هــذا
العنــف وإجــراءات الوقايــة منــه.
• فــي حالــة وقــوع اعتــداء ،ينبغــي تقييــم
االحتياجــات المباشــرة واالحتياجــات طويلــة
األجــل علــى حــد ســواء وتوفيــر الرعايــة
المناســبة .وينبغــي أن تكــون الرعايــة مســاوية
علــى األقــل للرعايــة التــي يمكــن للضحيــة
الحصــول عليهــا مــن النظــام الصحــي العــام
فــي المجتمــع المحلــي .وينبغــي أن يكــون
الضحايــا قادريــن علــى الوصــول إلــى
األخصائييــن الطبييــن وأخصائيــي الصحــة
العقليــة ،دون مقابــل ودون عوائــق وبســرية
وعلــى نحــو يكفــل االحتــرام لســامتهم .ويجــب
أن يكــون الطاقــم الطبــي مل ًمــا بكيفيــة التعامــل
مــع عالمــات أو ادعــاءات العنــف الجنســي
وتوفيــر الدعــم والرعايــة الالزميــن .وحــال
حصــول الطاقــم الطبــي علــى موافقــة المحتجــز
المســتنيرة ،ينبغــي عليــه إبــاغ الســلطة
المختصــة عــن وقــوع هــذا االعتــداء.
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•

ينبغــي علــى المحتجزيــن الذيــن يدعــون
تعرضهــم العتــداء جنســي الحصــول علــى
الحمايــة أثنــاء أي تحقيــق وبعــد انتهائــه أينمــا
اقتضــت الضــرورة .وينبغــي أال تتضمــن
الحمايــة العــزل ألنــه يُلحــق األذى بالمحتجــز
ويعمــل علــى تفاقــم آثــار االعتــداء األصلــي
وقــد يُنظــر إليــه علــى أنــه عقــاب للضحيــة .لــذا
ينبغــي البحــث عــن بديــل آمــن خــارج مــكان
االحتجــاز إذا اقتضــت الضــرورة .وفــي حالــة
توجيــه االتهــام ضــد أحــد العامليــن ،ينبغــي
إيقافــه عــن العمــل أو تعيينــه فــي موقــع آخــر
ال يشــكل فيــه أي خطــورة إلــى حيــن االنتهــاء
مــن اإلجــراءات المتخــذة ضــده .وفــي حالــة
توجيــه االتهــام ضــد محتجــز آخــر ،يجــب
حمايــة الضحيــة المزعومــة مــن هــذا المحتجــز
ومــن أي مــن معاونيــه.
أمــا بالنســبة للمحتجزيــن الذيــن ال يســتطيعون
الحصــول علــى مســاعدة مالئمــة وفعالــة إال
بعــد اإلفــراج عنهــم ،ينبغــي إتاحــة جميــع
أشــكال المســاعدة ذات الصلــة (فــي رفــع
الشــكوى والحصــول علــى رعايــة طبيــة
وغيــر ذلــك) فــي المجتمــع المحلــي.
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J. Powell/ICRC

التحقيــق فــي الحــوادث وكفالــة توفيــر ســبل
االنتصــاف الفعالــة
• تضطلــع ســلطات االحتجــاز بمســؤولية البــت
فــي الشــكاوى والتقاريــر بجديــة ودون تمييــز
ومنهــا تلــك الشــكاوى والتقاريــر التــي تقــوم
علــى النــوع االجتماعــي والســن والوضــع
القانونــي بطريقــة مالئمــة وفــي الوقــت
المناســب .ويجــب أن تســمح اإلجــراءات
للضحايــا بــأن يوضحــوا االنتهــاكات التــي
تعرضــوا لهــا فــي بيئــة غيــر مهــددة وداعمــة.
وينبغــي حمايــة الضحايــا مــن تعريضهــم
لصدمــة أخــرى مــن خــال تجنــب الفحوصــات
واالســتجوابات غيــر الضروريــة التــي قــد
تنتهــك خصوصيتهــم .وتقتضــي اإلجــراءات
والمتابعــة تنســيق اســتجابات محتملــة مــن
قبــل موظفــي األمــن والممارســين فــي مجــال
الطــب الشــرعي والطبــي والصحــة العقليــة،
والمحققيــن والعامليــن فــي مرفــق االحتجــاز
المســؤولين عــن إعــادة تخصيــص أماكــن
اإلقامــة.
• تقتضــي االســتجابة المالئمــة للعنــف الجنســي
ســبل انتصــاف فعالــة .وســواء فُرضــت
عقوبــات إداريــة علــى الجانــي و /أو تــم إدانتــه
جنائيًــا ،يجــب أن تكــون تلــك اإلجــراءات
متناســبة مــع جســامة الجريمــة .وإذا كان
الجانــي أحــد العامليــن ينبغــي منعــه مــن تولــي
منصــب مشــابه ينطــوي علــى ســلطة .وينبغــي
ضــا إجــراءات
أن تتضمــن ســبل االنتصــاف أي ً
تأهيليــة للضحايــا والتعويــض.
• فــي حالــة حــدوث حمــل للضحايــا مــن اإلنــاث
فــي مرافــق االحتجــاز نتيجــة تعرضهــن
للعنــف الجنســي ،ينبغــي توفيــر المشــورة
الطبيــة والعــاج المالئميــن بســرية تامــة ووفقًــا
لرغبــة الضحيــة ومســاويًا علــى األقــل لمــا هــو
متــاح فــي المجتمــع المحلــي .وإذا قــررت
الضحيــة أو لــم يكــن لديهــا خيــار آخــر ســوى
االســتمرار فــي الحمــل ،ينبغــي توفيــر الحمايــة
المالئمــة لــكل مــن األم والطفــل خــال فتــرة
الحمــل وبعــد الــوالدة.

•

وقــد يحتــاج الطفــل عال ًجــا طبًيــا إذا تعــرض
نمــوه لــأذى مــن جــراء العنــف الــذي تعرضت
لــه والدتــه .ويجــب أن يتولــى مســؤولية
الرعايــة ســلطة االحتجــاز لضمــان حمايــة
هــؤالء األطفــال مــن التخلــي والقتــل إضافــة
إلــى حمايتهــم مــن التمييــز مــن قبــل العامليــن
وغيرهــم مــن المحتجزيــن .وقــد يحتاجــون
أيضًــا إلــى مســاعدة عمليــة للغايــة تتعلــق
بتوثيــق الهويــة وانعــدام الجنســية والميــراث
والحصــول علــى تعليــم.
وفــي الحــاالت التــي كان فيهــا األطفــال
المحتجــزون ضحايــا للعنــف الجنســي ،ينبغــي
إيــاء عنايــة خاصــة لتوضيــح الخيــارات
المتاحــة لهــم والتبعــات المحتملــة والســعي
إلــى الحصــول علــى وجهــات نظرهــم بشــأن
اإلجــراء الــذي يتوافــق مــع أفضــل مصالحهــم.
وينبغــي مواءمــة اإلجــراء الحتياجاتهــم البدنيــة
والنفســية كمــا ينبغــي أن توجــد إجــراءات
ووثائــق يمكــن أن تثبــت أن أفضــل مصالحهــم
تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار واالســتجابة لهــا.
وينبغــي أن يكــون االحتجــاز هــو المــاذ
األخيــر ألي طفــل وال ســيما ألي طفــل عانــى
مــن العنــف الجنســي ،لــذا ينبغــي البحــث عــن
أشــكال بديلــة لإلقامــة والرعايــة.

خاتمة
أمــرا واقعًــا فــي مرافــق
يعــد العنــف الجنســي
ً
االحتجــاز ويتعــرض لــه الكثيــر مــن الرجــال
والنســاء واألطفــال .إال أنــه ليــس بأمــر حتمــي.
واألشــخاص الذيــن يقومــون باالحتجــاز يضطلعــون
بالمســؤولية وتكــون لديهــم الفرصــة علــى حــد ســواء
لمنــع وقــوع العنــف الجنســي .ويكــون المنــع ممكنًــا
عندمــا يتــم إيــاء األولويــة للحفــاظ علــى الكرامــة
اإلنســانية للمحروميــن مــن حريتهــم وحمايتهــا
وعندمــا توجــد إدارة حريصــة ورقابــة مســتقلة منــذ
لحظــة االحتجــاز أو التوقيــف فصاعــدًا.

عندمــا يقــع العنــف الجنســي بالفعــل ،توجد مســؤولية
وفرصــة للتصــرف علــى حــد ســواء .فيجــب عــدم
الســماح للجنــاة باالســتمرار مــع اإلفــات مــن
العقــاب .ويجــب االعتــراف بعوامــل الخطــورة
والتصــدي لهــا .وفــوق كل شــيء يجــب أن يتــاح
للضحايــا إمكانيــة الوصــول اآلمــن لجميــع أشــكال
الدعــم البدنــي والنفســي والقانونــي التــي يحتاجونهــا.
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مجموعــة مختــارة مــن القواعــد والمعاييــر الدوليــة
التــي تســهم فــي حمايــة األشــخاص مــن تعرضهــم
للعنــف الجنســي فــي مرافــق االحتجــاز
القانــون الدولــي اإلنســاني فــي النزاعــات المســلحة
الدولية:
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة :المــادة  ،)4( 25المــادة 29
( ،)2المــادة  ،)4( 97المــادة .)2( 108
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة :المــادة  ،)4( 76المــادة
 ،)2( 82المــادة  ،)3( 82المــادة  ،)4( 85المــادة
 ،)4( 97المــادة )3( 124؛ البروتوكــول اإلضافــي
األول :المــادة  ،)5( 75المــادة .)4( 77
القانــون الدولــي اإلنســاني المطبــق فــي النزاعــات
المســلحة غيــر الدوليــة:
المــادة المشــتركة والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي:
المــادة ( )2( 5أ).
القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي بشــأن النزاعات
المســلحة الدوليــة وغيــر الدولية:
القاعدة  119والقاعدة .120
للمراجــع الكاملــة بشــأن القانــون الدولــي اإلنســاني،
يرجــى الرجــوع إلــى النشــرة القانونيــة للجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر :المنــع والقمــع الجنائــي
لالغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي
أثنــاء النزاعــات المســلحة:
https://www.icrc.org/en/document/
prevention-and-criminal-repressionrape-and-other-forms-sexualviolence-during-armed
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المراجع األخرى:
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
المهينــة :المــادة .11
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية :المادتــان
 10و.17
اتفاقية حقوق الطفل :المادة .37
القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء (قواعــد
نيلســون مانديــا) :القواعــد،)b( )1( 29 ،11 :
.81 ،54 ،52 ،51 ،50 ،40 ،30
قواعــد معاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر
االحتجازيــة للمجرمــات (قواعــد بانكــوك) :القواعــد
( 6أ).21 ،20 ،19 ،8 ،7 ،
بروتوكــول اســطنبول :دليــل التقصــي والتوثيــق
الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة :البنــد
الثامــن مــن الفصــل الخامــس.

المهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غيــر متحيــزة ومحايــدة
ومســتقلة ،تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل فــي حمايــة أرواح
وكرامــة ضحايــا النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــاالت العنــف
وتقديــم المســاعدة لهــم.
ضــا اللجنــة الدوليــة كل الجهــود الممكنــة لتفادي المعاناة بنشــر
وتبــذل أي ً
أحــكام القانــون اإلنســاني والمبادئ اإلنســانية العالميــة وتعزيزها.
ضــت
أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــام  1863وقــد تمخ ّ
عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال
األحمــر .وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة
فــي حــاالت النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــاالت العنــف.
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