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 والستون الثالثة الدورة
 *تمن جدول األعمال املؤق) أ (٦٧ند الب

 الـــصكوك تنفيـــذ : ومحايتـــهااإلنـــسان حقـــوق تعزيـــز
    اإلنسان حبقوق املتعلقة

 الالإنـسانية  التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
 املهينة أو
 

 العام األمني من مذكرة  
 

 مانفريـد  لـسيد ل املؤقـت  التقريـر  العامة اجلمعية أعضاء إىل حييل أن العام ألمنيا يشرف 
ــواك ــررا ،ن ــسان حقــوق جمللــس اخلــاص ملق ــة ضــروب مــن وغــريه بالتعــذيب املعــين اإلن  املعامل
 .٦٢/١٤٨ العامة اجلمعية قرارل اوفق هقدم الذي املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو
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ضـروب   لمقرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن            ؤقت ل املتقرير  ال  
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعاملة

 

 موجز 
 ،٦٢/١٤٨ العامـة  اجلمعيـة  بقـرار  عمـال  املقـدم  التقريـر،  هـذا  يف اخلـاص  املقرر تناولي 
الـيت   سائلاملب يتعلق فيما العامة والتطورات االجتاهات األخص على منهاو ه،اهتمام تثري قضايا
 .واليته إطار ضمن تندرج

 اجلمعيـة العامـة إىل حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين        نتبـاه ويوجه املقـرر اخلـاص ا      
 والعزلـة، إضـافة إىل العنـف البـدين        التقييـد يتعرضـون لإلمهـال وألشـكال خطـرية مـن            مـا    كثريا

ات اليت ترتكب يف املؤسـسات العامـة   القلق ألن هذه املمارس   ب يشعروهو   . واجلنسي والفكري
 غري مرئية وغري معتـرف هبـا كمعاملـة أو عقوبـة قاسـية      تزال ما، أيضا احلياة اخلاصة   ويف جمال 

ــة  ــسانية أو مهين ــيح و .أو الإن ــا     يت ــة وبروتوكوهل ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــاذ اتفاقي نف
املتـصل  اهـضة التعـذيب   يف الوقـت املناسـب السـتعراض إطـار من     تـأيت    فرصةمؤخرا  االختياري  

ديــد للعنــف واإلســاءة املــرتكبني  مــن خــالل وضــع مفهــوم ج و .باألشــخاص ذوي اإلعاقــات
 أن ميكـــن ،التعـــذيب أو غـــريه مـــن أشـــكال ســـوء املعاملـــة كاألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  ضـــد
ن انتـهاكات   مـ  وسـبل االنتـصاف    قانونيـة ال مايـة احل  مـن   مزيـدا  املـدافعني عنـهم   للـضحايا    يتوفر
 .ناإلنسا حقوق

ــع،    ــرع الراب ــسجن اال  يبحــثويف الف ــرر اخلــاص يف اســتخدام ال ــرادي املق ــذه ف .نف له
على الصحة العقلية، وهلـذا ينبغـي عـدم اللجـوء إليـه إال يف               موثق  أثر سليب   دون شك   املمارسة  

ويف مجيـع   .ألغـراض التحقيـق اجلنـائي    قطعـا  ضـروريا إذا كان استخدامها ظروف استثنائية أو    
ويوجـه املقـرر اخلـاص     .الـسجن االنفـرادي ألقـصر فتـرة مـن الـزمن      سـتخدام   ااحلاالت، ينبغـي    
 باعتبـاره    املرفق بـالتقرير،    السجن االنفرادي وآثاره   اللجوء إىل  بشأن   اسطنبولاالنتباه إىل بيان    

 .حقوق احملتجزين ومحايتهااحترام أداة جمدية لتعزيز 
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 مقدمة -أوال  
 مـن  وغـريه  بالتعـذيب  املعـين  اخلـاص  املقـرر  قدمهيالذي   عاشر ال تقريرال هو التقرير هذا - ١

وهـذا التقريـر    . العامـة  اجلمعيـة  إىل املهينـة  أو الالإنـسانية  أو القاسـية  العقوبـة  أو املعاملة ضروب
ــدم ــرار عمـــال مقـ ــة بقـ ــة اجلمعيـ ــرة( ٦٢/١٤٨ العامـ ــر وهـــو .)٣٢ الفقـ  الـــذي الرابـــع التقريـ
 باهتمـام  حتظـى  مـسائل  التقريـر  يـشمل و .احلاليـة  بالواليـة  املكلـف  نـواك،  مانفريد السيد يقدمه
 املدرجـة  باملـسائل  يتعلـق  فيما العامة والتطورات االجتاهات ال سيما و ص،اخلا ملقررا من خاص

 .واليته إطار يف

 الرئيـسي  تقريـره  تتـضمن  الـيت  ،A/HRC/7/3 الوثيقـة  إىل االنتبـاه  اخلـاص  املقـرر  ويوجه - ٢
 ضـد  بـالعنف  املتـصلة  الدوليـة  املعـايري  ثـر ألفيـه    تطـرق ي الـذي  ،اإلنسان حقوق جملس إىل املقدم
املــسائل  مراعــاة ذاتــه حــد يف التعريــف اســتيعاب إمكانيــة ملــدىو التعــذيب تعريــف علــى املــرأة

 ويعتقـد  .النـهج  هـذا  تبـع ت الـيت  الـدول  علـى  حمـددة  التزامـات  مـن  يترتـب  ما يناقشو ،اجلنسانية
 مكافحـة  منظور من املرأة ضد العنف من للحد العاملية احلملة إىل ينظر عندما أنه اخلاص املقرر

وإمكانيـة جلوئهـا إىل      ومحايتـها  املرأة لوقاية ايلاحل نطاقال وتوسيع هاتعزيز ميكننه  فإ ،التعذيب
 .القضاء وحصوهلا على التعويض

ــتو - ٣ ــة مشل ــرة A/HRC/7/3/Add.1 الوثيق ــدة الفت ــن املمت ــانون ١٦ م ــسمرب/األول ك  دي
 تعــذيب حــاالت نبــشأ ادعــاءات وتــضمنت ،٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون ١٤ إىل ٢٠٠٦
 أن احملتمـل  مـن  أفـراد  باسـم  عاجلـة  مناشـدات  أو التعـذيب  ظـاهرة  إىل عامـة  إشـارات  أو فردية

 .احلكومـات  مـن  واردة ردود إىل إضـافة  املعاملـة،  سـوء  أشكال من لغريه أو للتعذيب ايتعرضو
 .أن معظم الرسائل مل حيظ برد من احلكومات يالحظ اخلاص املقرر زال وما

 احلكومـــات مـــن املقدمـــة لمعلومـــاتل مـــوجزا A/HRC/7/3/Add.2الوثيقـــة  وتتـــضمن - ٤
 الزيــارات أعقــاب يف املقدمــة اخلــاص املقــرر توصــيات تنفيــذ بــشأن احلكوميــة غــري واملنظمــات
ــة ــدم ومل .القطري ــة تق ــا حكوم ــات أي منغولي ــة معلوم ــذ متابع ــارة من ــيت الزي ــا اضــطلع ال  يف هب
ــران ــه/حزي ــائق  .٢٠٠٥ يوني ــارير  هــيAdd.7إىل  A/HRC/7/3/Add.3والوث ــارات عــن تق  الزي
ــة ــيتا القطري ــا االضــطالع مت ل ــاراغواي إىل هب ــا ب ــسيا، النكــا وســري وتوغــو ونيجريي  وإندوني

 .التوايل على
 

 بالوالية املتصلة األنشطة - ثانيا 
 عمـال  مت االضـطالع هبـا     الـيت  األنـشطة  إىل العامـة  اجلمعيـة  اهتمـام  اخلـاص  املقرر وجهي - ٥

 ).Add.3-7 و A/HRC/7/3( اإلنسان حقوق جملس إىل تقريره قدم أن منذ بواليته
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 اإلنسان حقوق انتهاكاتب الرسائل املتعلقة  
ــاء اخلــاص، املقــرر مقــا - ٦  إىل ٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون ١٥ مــناملمتــدة  الفتــرة أثن

ــوز ٢٥ ــال،٢٠٠٨ يوليــه/مت ــاءات نبــشأ رســالة ٤٢  بإرس  حكومــة، ٣٤ إىل بالتعــذيب ادع
 ألشــكال أو للتعــذيب تعرضــهم حيتمــل الــذين األشــخاص باســم ةعاجلــ نــداءات ١٠٧ وجــهو

 .ردا ٣٩ ذاهتا الفترة يف وتلقى .حكومة ٤٢ إىل املعاملة سوء من أخرى
 

 قطريةال زياراتال  
 بزيـارة  اخلـاص  املقـرر  يـضطلع  أن املتوقـع  مـن  كان احلقائق، تقصي ببعثات يتعلق فيما - ٧
 لكــن ،٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  ٨ إىل ينــاير/الثـاين  نونكـا  ٣٠ مــن الفتـرة  يف االسـتوائية  غينيـا  إىل

 يف املعقـودة  اإلنـسان  حقـوق  جملـس  جلـسات  إحـدى  ويف .الزيارة هذه تأجيل طلبت احلكومة
 أن اخلـاص  ررللمقـ  اإلنـسان  حلقـوق  الـوزراء  جملـس  رئـيس  نائـب  أكد ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٥

ــارة ــتتم الزي ــرة يف س ــة الفت ــني الواقع ــشرين ٢٦ و ١٨ ب ــو/األول ت ــا .٢٠٠٨ برأكت ــت وم  زال
 مواعيـد  صبحتـ  بـأن  أملـه  عـن  اإلعـراب  اخلاص املقرر ويواصل .النظر قيد العراق زيارة مواعيد
 .وشيكة ،٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين يف أصال رجئتأُ اليت الروسي، االحتاد إىل الزيارات

 منركالـد ا إىل بزيـارة  ،٢٠٠٨ مـايو /أيار ٩ إىل ٢ من الفترة يف اخلاص، املقرر واضطلع - ٨
 علـى  وأثـىن  كامـل،  تعـاون  مـن  لـه  قـدمت  ملـا  للحكومـة  تقـديره  عـن  وأعـرب  .غرينالند مشلت

 مجيـع  يف التعـذيب  مناهـضة  إىل الراميـة  هـود اجل يف رائد بدور طويل أمد منذ منركاالد اضطالع
 مـن  جـدا  قليـل  عـدد  ورود وإىل التعـذيب  عن ادعاءات أي تلقيه عدم إىل وأشار .العامل أرجاء
 التعـذيب  جرميـة  ألن هأسـف   أعـرب عـن    أنه بيد .الزيارة هذه أثناء املعاملة سوء شأنب ىالشكاو
 يف الـسجون  نظـام  متيـز  الـيت  والسمة .منركياالد اجلنائي القانون يف مدرجة غري زالت ما بعينها

 حــد  أقـصى إىل الــسجن داخـل  احليـاة  ثــلمت أن بـه  قــصدي الـذي  “التطبيـع  مبــدأ” هـي  منركاالـد 
 يـويل  هنـج  مـع  املبـدأ  هـذا  الـسجون  مـوظفي  اعتمـاد  سـيؤدي و .خارجه احلياة عن صورةممكن  

 الـسجون  داخـل   بوجـه عـام   االحتجـاز  ظروف مستوى ارتفاع إىل احملتجزين لشواغل االهتمام
 ناجحـة  توعيـة  محالت لتنظيم جهود من احلكومة تبذله ما على اخلاص املقرر أثىنو .منركيةاالد

 حـىت  العائلي العنف مكافحة على العمل يلق مل غرينالند، ويف .اءبالنس واالجتار املرتيل بالعنف
 للحـد  جهـود  مـن  احلكومـة  تبذله مما وبالرغم .املشكلة هذه خطورة رغم الكايف االهتمام اآلن
 مـن  شـاغال املمارسـة    هـذه  إىلاملفـرط    اللجـوء  زالي ال االنفرادي، السجن عقوبة استخدام من

 علمـا  اخلـاص  املقـرر  أحـاط و .حملاكمـة ا رهـن  بـاحملتجزين  تعلقي فيما سيما الو اهلامة، الشواغل
 عـرب  املتـهمني  لتسليم  جوية رحالتب املركزية املخابرات وكالة  بقيام تتعلق ادعاءاتب القلق مع
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 إرهـابيون  أهنم يف املشتبه إلعادة الدبلوماسية الضمانات اللجوء إىل  وخطط وغرينالند منركاالد
 .ذيبالتع ارسةممب تعرف بلدان إىل

 املـرأة  ضـد  بـالعنف  املعنيـة  اخلاصـة  املقـررة  مـع  بالتعـذيب  املعين اخلاص املقرر اضطلعو - ٩
 إىل ٤ مـن  الفتـرة  يف وذلـك  ،ترانسنيـستريا  منطقـة  مشلـت  مولـدوفا  إىل بزيـارة  وعواقبه وأسبابه
ــه/متــوز ١١ ــام، لتعاوهنــا للحكومــة تقــديرمها عــن اخلاصــان املقــرران وأعــرب .٢٠٠٨ يولي  الت

 اسـتقالهلا  منـذ  اإلنـسان  حقـوق  محايـة  يف التقدم من قدرا كبريا  أحرزت قد مولدوفا أن وأكدا
ــاأل وأشــادا .١٩٩١ عــام يف ــةال طرب ــالــيت مت وضــعها   الئمــةامل قانوني ــرأة ضــد العنــف شأنب  امل

 العنــف منــع بــشأن مــؤخرا وضــع الــذي بالقــانون الــسياق، هــذا يف رحبــاو .التعــذيب وكــذلك
 باتفاقيـة  امللحـق  االختيـاري  الربوتوكـول  مبوجـب  وطنيـة  وقائيـة  آليـة  ءوإنشا ومكافحته العائلي
 غـري  . وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                التعذيب مناهضة
 .األرض علـى  والواقـع  املعيـاري  اإلطـار  بـني  القائمـة  الكـبرية  الفجـوات  القلـق  مـع  الحظا أهنما
 األساسـي  اهليكـل  وأن كافيـا  ااهتمامـ  يلـق  مل املـرأة  ضـد  العنـف  أن علـى  خـاص  بـشكل  وأكدا
لالحتجـاز   األوليـة  الفتـرة  أثنـاء  املعاملـة  سـوء  أن الحظـا  كما .كاف غري العنف ضحايا حلماية

 وضـاع األ أن ومع .كبري حد إىل فعالة غري الشكاوى آليات وأن نتشارلدى الشرطة واسعة اال   
 يف األوضـاع  زالـت  مـا  الـشيء،  بعـض  حتـسنت  قـد  العدل لوزارة اخلاضعة االحتجاز مراكز يف

 بالتنفيـذ  اخلاصـان  املقـرران  وطالـب  .بـالغ  قلـق  مـصدر  تـشكل  االحتجـاز لـدى الـشرطة      مرافق
 بتعزيـز  وأوصـيا  .املهـاجرين  للعمـال  املخصـصة  احلماية آليات وبتحسني احلالية للقوانني الفعال

 وقـوانني  سياسـات  صلب يف واإلدماج يلالتأه إعادة وبإدراج لمحتجزينل  املمنوحة ضماناتال
 .مولدوفا يف لعقوباتا

ــشري - ١٠ ــرر وي ــات إىل اخلــاص املق ــه طلب ــدول مــن دعــوات توجي ــة ال ــا :التالي ــام( إثيوبي  ع
 ؛)٢٠٠٥ عـــام( وأفغانـــستان ؛)٢٠٠٢ عـــام( وإســـرائيل ؛)٢٠٠٥ عـــام( وإريتريـــا ؛)٢٠٠٥

ــرانو ؛)٢٠٠٦ عــام( وأوزبكــستان ــة ( إي ــابوا؛ )٢٠٠٥ عــام( )اإلســالمية -مجهوري ــا وب  غيني
ــا ؛)٢٠٠٦ عــام( اجلديــدة  وتركمانــستان ؛)٢٠٠٥ عــام( وبــيالروس ؛)٢٠٠٥ عــام( وبوليفي

 ؛)١٩٩٧ عـام  يف األوىل للمـرة  الطلـب  قـدم ( اجلزائر و ؛)١٩٩٨ عام( وتونس ؛)٢٠٠٣ عام(
 ؛)٢٠٠٥ عـــام( الـــسورية العربيـــة واجلمهوريـــة ؛)٢٠٠٥ عـــام( الليبيـــة العربيـــة واجلماهرييـــة

 ديفــوار وكــوت ؛)٢٠٠٦ عــام( وفيجــي ؛)٢٠٠٦ عــام( وغامبيــا ؛)٢٠٠٥ عــام( زمبــابويو
 عـام ( الـسعودية  العربية واململكة ؛)١٩٩٦ عام( ومصر ؛)٢٠٠٦ عام( وليربيا ؛)٢٠٠٥ عام(

 ألن األسـف  عـن  ويعـرب . )٢٠٠٥ عـام ( والـيمن  ومجهوريـة  ؛)١٩٩٣ عام( واهلند ؛)٢٠٠٥
 .دبعي أمد منذ مقدمة الطلبات هذه بعض
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 هامة صحفية بيانات  
 غريه مـن املكلفـني بواليـات        مع اخلاص املقرر أصدر ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٤ يف - ١١

خـسائر يف    من تكبده جرى ما إزاءالعميق   قلقهم عن فيهأعربوا   ابيان خاصة إجراءات مبوجب
 .ياكين يف اندلع الذي باالنتخابات املتصل العنف أعقاب يف متلكاتاملو رواحاأل

 يـدعون  بيانـا  بواليـات  آخرين مكلفني مع اخلاص املقرر أصدر أبريل،/نيسان ١٠ ويف - ١٢
 يف مــاعياجل عتقــالاال أعمــال نعــ تقــارير مــن ورد مــا بــشأن والــشفافية الــنفس ضــبط إىل فيــه

 .هبا احمليطة واملناطقالصني  يف الذايت باحلكم املتمتعة التبت منطقة

 آخــرين مكلفــني مــع مــشتركا بيانــا اخلــاص املقــرر رأصــد أبريــل،/نيــسان ٢٩ ويف - ١٣
 الربملانيـة  باالنتخابـات  صـلة  ذات وتعـذيب  وعنـف  ترهيـب  أعمـال  من وقع ما بشأن بواليات،
  .زمبابوي يف والرئاسية

 املقـرر  أصـدر  التعـذيب،  ضحايا ملساندة الدويل اليوم ومبناسبة يونيه،/حزيران ٢٦ ويف - ١٤
 الفرعيـة  واللجنـة  التعـذيب  مناهـضة  وجلنـة  املـرأة  ضـد  بـالعنف  عنيةامل اخلاصة املقررة مع اخلاص
 املتحـدة  األمـم  ومفوضـة  التعـذيب  لضحايا للتربعات األمم صندوق إدارة وجملس التعذيب ملنع

 احلاجـة  ضـمنها  مـن  أمـور  إىل االنتبـاه  البيـان  هذا ووجه .مشتركا بيانا اإلنسان حلقوق السامية
 .املعاملة وسوء التعذيب من اإلعاقة ذوي اصواألشخ املرأة محاية تعزيز إىل

ــران ٢٦ ويف - ١٥ ــه،/حزي ــرر أصــدر يوني ــا اخلــاص املق ــشتركا بيان ــع م  آخــرين مكلفــني م
 زمبـابوي  يف سياسـية  بدوافع عنف أعمال ارتكاب عنواسعة االنتشار    تقاريرال بشأن بواليات

 .يونيه/حزيران ٢٧ يف املقررة البلد يف الرئاسية لالنتخابات الثانية اجلولة أثناء
 

 امةاهل  التدريبيةلدوراتوا شاوراتاملو لعروضل بارزة مالمح  
ــر،/شــباط ٢٣ يف - ١٦ ــرر ألقــى فرباي ــوان  اخلطــاب هــراري، يف اخلــاص املق ــاحي بعن  االفتت
ــ أن زمبــابوي يف املــدين للمجتمــع ميكــن الــيت الــصكوك”  ،“التعــذيب مكافحــة يف ستخدمهاي

 .اإلنسان حقوق بشأن احلكومية غري املنظمات دىملنت العاشرة الذكرى مبناسبة

 مـن  املـرأة  محاية تعزيز” عن نقاش حلقة يف اخلاص املقرر شارك مارس،/آذار ١١ ويف - ١٧
 حلقـوق  املتحـدة  األمم مفوضية هاتنظم “اجلنس نوع يراعي للتعذيب تعريف اعتماد :التعذيب
 .اسويسر وحكومة اإلنسان

ــرأس مــارس،/آذار ١٢ ويف - ١٨ ــسان حقــوق جملــس يف نقــاش حلقــة اخلــاص املقــرر ت  اإلن
 .“التعذيب مكافحة يف األطباء دور” بشأن
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 خـدمات  شعبة وموظفي يرمد مع مشاورات اخلاص املقرر عقد مارس،/آذار ١٤ ويف - ١٩
 حتظــى مــسائل مناقــشة وجـرت  .الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمـم  مفوضــية يف الدوليــة احلمايـة 

 .التعاون تعزيز ووسائل سبل ىلإ إضافة مشترك اهتمامب

يف  العــدل وزارة عــن ممــثلني مــع اجتماعــا اخلــاص املقــرر عقــد مــارس،/آذار ٢٧ ويف - ٢٠
 .األجهزة الصاعقة استخدام بشأن فيينا يف النمسا

 للقـانون  جنيـف  أكادمييـة  نظمتـه  اجتماع يف اخلاص املقرر شارك أبريل،/نيسان ٣ ويف - ٢١
 مـن  بادرةمب ذلكو ،“اإلنسان حقوق أجل من خطة” بشأن نساناإل وحقوق الدويل اإلنساين
 .اإلنسان حلقوق العاملي لإلعالن الستني الذكرى إلحياءسويسرا  حكومة

 اخلـاص  املقـرر  قـدم  األردن، يف امليـت  البحـر  ويف أبريـل، /نيسان ١٥ و ١٤ يومي ويف - ٢٢
 ملنطقـة  املخـصص  اإلنسان حقوق بشأن اإلقليمي التدرييب الربنامج يف وشارك الرئيسي العرض
 وهــي العدالــة، منظمــةو والنــربغ راؤول معهــد نظمــه الــذي أفريقيــا، ومشــال األوســط الــشرق
 .حكومية غري حملية منظمة

 ،ابأملانيـ  ،ماهنـامي  يف الدوليـة  العفـو  منظمـة  نظمتـه  اجتمـاع  ويف أبريل،/نيسان ١٧ ويف - ٢٣
 التعـذيب  حظـر  إزاء ةراهنـ ال تحـديات ال :واإلرهـاب  التعذيب” بشأن عرضا اخلاص املقرر قدم
 .“اإلرهاب مكافحة  سياقيف

 مـع  مناقـشات  بفرنـسا،  ستراسـبورغ،  يف اخلـاص  املقـرر  أجرى أبريل،/نيسان ١٨ ويف - ٢٤
 وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                 التعـذيب  ملنـع  األوروبيـة  اللجنة

 .التعاون تعزيز ووسائل سبل إىل افةإض الطرفني هتم مسائل بشأن املهنية أو

ــومي ويف - ٢٥ ــسان ٢٤ و ٢٣ ي ــل،/ني ــة أبري ــدها لدراســة وكمتابع ــنأســالفه أع ــة  ع  حال
 شــارك ،)E/CN.4/2005/62( وإنتاجهــا التعــذيب ملمارســة خصيــصا مــصممة مبعــدات التجــارة
 وإقليميــة وطنيــة ضــوابط وضــع ومواصــلة الســتعراض دويل خــرباء اجتمــاع يف اخلــاص املقــرر
 مـن  كـل  االجتمـاع  هـذا  نظـم  وقـد  .للتعـذيب  ستخدمتـ  يتالـ  األمنيـة  املعدات نقل على ودولية
 .لندن يف أوميغا ومؤسسة الدولية العفو منظمة
نـا الدبلوماسـية    ي أكادمييـة في   حلقة دراسية يف   عقد املقرر اخلاص     ،أبريل/ نيسان ٣٠ ويف - ٢٦

 .“لتعذيبضد ا الدويل الكفاح”ان بفيينا حتت عنو

 العمـــل نظمهـــا حلقـــة يف  اخلـــاص شـــارك املقـــرر،مـــايو/ أيـــار٢٠  و١٩يـــومي يف و - ٢٧
ــ” الروســي بــشأن   باالحتــادغيب يف ســان بطرســرب ويب واالحتــاد األورواألور اجمللــس شكاوى ال
 .“الشرطة ضد
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 جتماعــات مـع ممثلـي احملكمــة  ا  اخلـاص  عقــد املقـرر ،ونيـه ي/ حزيـران ٣ و ٢يـومي  يف و - ٢٨
كمــة اخلاصــة لــسرياليون  ســالفيا الــسابقة واحملومــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغ كاجلنائيــة الدوليــة واحمل

 .الهاي يف

ــران٦ ويف - ٢٩ ــه/ حزي ــرأس ،يوني ــاش   ت ــة نق ــرر اخلــاص حلق ــة يف   املق ــة األمريكي  يف اجلامع
 ،يونيـه / حزيـران  ٩ يفو .“ اإلجراءات اخلاصة لألمـم املتحـدة      مستقبل” عن   واشنطن العاصمة، 

جـراءات اخلاصـة لألمـم املتحـدة        كيفيـة إدمـاج اإل    ” عـن     أيضا األمريكيةاجلامعة  يف  ألقى كلمة   
يف حلقـة نقـاش نظمهـا احتـاد        شـارك ،  يونيه/ حزيران ١٠ ويف   .“ستراتيجية حقوق اإلنسان  ايف  

ربـط اإلعـالن العـاملي      ” حتـت عنـوان      ،يف مركز واشنطن للمـؤمترات     احلريات املدنية األمريكي  
 .“الواليات املتحدةريات املدنية بحلقوق اإلنسان باحل

ــران١٠ ويف - ٣٠ ــه/ حزي ــشاو، أجــرىيوني ــعر م ــسان يف   ات م ــي جمموعــة حقــوق اإلن  ممثل
ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن        ال بشأن الربوتوكول ا   الواليات املتحدة كونغرس  

 .ة بواليتهملسائل األخرى املتعلقأو املهينة، واالالإنسانية ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
شارك املقرر اخلاص، بناء على دعـوة مـن وزارة           ،يونيه/حزيران ١٢  و ١١ويف يومي    - ٣١

وقـد  . “جـدول أعمـال حقـوق اإلنـسان    ” مواصـلة تطـوير  ، يف اجتماع بشأن جخارجية النروي 
 .نظمت االجتماع أكادميية جنيف للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان

شارك املقرر اخلاص يف اجتماع للخرباء يف برلني بشأن تطبيـق            ،يونيه/حزيران١٦ويف   - ٣٢
معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على القوات املـشاركة يف عمليـات الـسالم الـيت تقـوم       

منظمــة العفــو الدوليــة ومعهــد  هبــا األمــم املتحــدة، وقــد شــارك يف تنظــيم االجتمــاع كــل مــن   
 .شوكينغ ومؤسسة هينريتش بول فالتر

جتماعــا يف جنيــف مــع أعــضاء اللجنــة  ا عقــد املقــرر اخلــاص ،يونيــه/حزيــران ٢٣ يفو - ٣٣
 . مشتركهتماماب اليت حتظىالفرعية ملنع التعذيب ملناقشة األمور 

 مائـدة مـستديرة عـن        اجتماع  يف شارك املقرر اخلاص  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤يف  و - ٣٤
 واملقـرر اخلـاص املعـين    اين لإلنـصاف ئمسـت ال حتت رعايـة الـصندوق ا  يل عقد قانون الطريان الدو  

ب وبـدعم مـن      مكافحـة اإلرهـا     واحلريات األساسية ومحايتـها يف سـياق       حقوق اإلنسان تعزيز  ب
 .مفوضية حقوق اإلنسان

ايا التعـذيب، وهـو     مبناسبة اليوم الـدويل ملـساندة ضـح       ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥يف  و - ٣٥
ة قامــت بتنظيمهــا يف بروكــسل اللجنــة يونيــه، حــضر املقــرر اخلــاص، مناســب/ حزيــران٢٦يــوم 

 . التعذيبحظرملناقشة ، املعنية حبقوق اإلنسانللربملانات األوروبية الفرعية 
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احليـاة  ”حتـت عنـوان      الـذي عقـد       املؤمتر الدبلوماسي  ويف ،٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٩ ويف - ٣٦
تواجــه  ســنة مــن صــدوره؛ التحــديات الــيت ٦٠يف ظــل اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان بعــد 

والــذي نظمــه املركــز األورويب املــشترك بــني اجلامعــات حلقــوق اإلنــسان     ،“يبو األوراالحتــاد
هــل هنــاك ”دم املقــرر اخلــاص عرضــا عــن مــسألة ، قــالبندقيــة، بإيطاليــاوإرســاء الدميقراطيــة يف 

 .“تعلق مببدأ عدم اإلعادة القسرية؟بية منسقة فيما يوحاجة لسياسة أور
 

 اص ذوي اإلعاقة من التعذيبمحاية األشخ -ثالثا  
 عـن األشـكال املختلفـة    )١(ومن خالل ممارسته لواليته، تلقـى املقـرر اخلـاص معلومـات      - ٣٧

 سـواء أن كـانوا رجـاال أو نـساء           - يتعرض هلـا األشـخاص ذوي اإلعاقـة          عتداء اليت الللعنف وا 
 .عتداءال، يصبح هؤالء األشخاص هدفا لإلمهال وا ب إعاقتهمبولكن بس .)٢(أطفاال أو

ــة عــن اجملتمــع يف مؤســسات       - ٣٨ ــان يعــزل األشــخاص ذوي اإلعاق ويف الكــثري مــن األحي
هـم  و. األيتـام ومؤسـسات الـصحة العقليـة       تشمل السجون ومراكـز الرعايـة االجتماعيـة ودور          

حيرمون من حريتهم، إما ضد رغبتهم أو بدون موافقتهم احلرة واملـستنرية، لفتـرات طويلـة مـن          
 يتعــرض األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ،ويف كــثري مــن األحيــان. ر طيلــة العمــرالوقــت، قــد تــستم

مهــال، واألشــكال إل تــشمل؛ ااوصــفه داخــل تلــك املؤســسات، إىل أنــواع مــن اإلذالل يتعــذر 
نعـدام التجهيـزات   او )٣(القاسية من التقييد والعزل، إضافة إىل العنـف البـدين والعقلـي واجلنـسي        

_________________ 

ديـسمرب  / كـانون األول ١١إضـافة إىل ذلـك، شـارك املقـرر اخلـاص يف            . ٥٣-٣٦، الفقـرات    A/58/120انظر   )١( 
، “األشـخاص ذوي اإلعاقـة  عـدم التعـرض للتعـذيب وسـوء املعاملـة و     ” يف حلقة دراسية للخرباء عن  ٢٠٠٧

، حيــث متــت مناقــشة األوضــاع والقــضايا ذات الــصلة؛ وميكــن    قــوق اإلنــسانمفوضــية حقامــت بتنظيمهــا 
 .http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm :االضطالع على التقرير باملوقع

الـذين يعـانون مـن عاهـات بدنيـة           إىل النـساء والرجـال واألطفـال         “إلعاقةاألشخاص ذوي ا  ”يشري مصطلح    )٢( 
 . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة١عقلية أو ذهنية أو حسية، حسبما تبينه املادة  أو

وتركيـا  ) ٢٠٠٧(وصـربيا   ) ٢٠٠٧( عن األرجنتني    املنظمة الدولية حلقوق املعوقني عقليا    انظر، مثال، تقارير     )٣( 
ــريو ) ٢٠٠٥( ــواي ) ٢٠٠٤(وبـ ــوفو ) ٢٠٠٤(وأوروغـ ــسيك ) ٢٠٠٢(وكوسـ ــاد ) ٢٠٠٠(واملكـ واالحتـ

التقريـر اإلقليمـي     و ؛www.mdri.orgاليت ميكن االطـالع عليهـا بـاملوقع         ) ١٩٩٧(وهنغاريا  ) ١٩٩٩(الروسي  
 الـــذي ميكــن االطـــالع عليـــه بـــاملوقع  )٢٠٠٥(عــن آســـيا الـــصادر عــن املرصـــد الـــدويل حلقــوق املعـــوقني    

www.ideanet.org     ــا ؛ وتقريــر مركــز الــدعوة املعــين باإلعاقــة الذهنيــة عــن األِســرَّة احملاطــة بأقفــاص يف هنغاري
؛ وتقـارير منظمـة     www.mdac.info، متـاح علـى املوقـع        )٢٠٠٣(واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا     

 وتقريــر ؛www.amnesty.org، متــوفرة علــى املوقــع  )٢٠٠٥(ورومانيــا ) ٢٠٠٢(العفــو الدوليــة عــن بلغاريــا  
راض العقليـة    واجملـرمني ذوي األمـ      سـيئة التجهيـز    منظمة رصد حقوق اإلنسان عن سجون الواليـات املتحـدة         

 على التقريـر  لجنة حقوق الطفللانظر أيضا املالحظات اخلتامية   . www.hrw.org، متاح على املوقع     )٢٠٠٣(
ــة    ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــرة CRC/C/15/Add.153(األويل جلمهوريـ ــصربيا   ) ٥٠ الفقـ ــر األويل لـ ــن التقريـ وعـ

)CRC/C/SRB/CO/1   (كولومبيـا    ل الثالـث ، التقريـر الـدوري      )٣٦ و   ٣٥ الفقرتنيCRC/C/COL/CO/3   الفقـرة 
ــك،        )٥٠ ــنة واهلرسـ ــر األويل للبوسـ ــى التقريـ ــسان علـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــة املعنيـ ــة للجنـ ــات اخلتاميـ ؛ واملالحظـ

)CCPR/C/B1H/CO/1 ؛ واملالحظــات اخلتاميــة للجنــة مناهــضة التعــذيب علــى التقريــر الــدوري    )١٩ الفقــرة
 الفقـرتني   CAT/C/CR/821/6(يـر الـدوري الثالـث لبلغاريـا،         علـى التقر  ، و )١٨الفقرة  (الرابع لالحتاد الروسي،    

 .)هـ-٦هـ، و -٥
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عتـداء والتعـذيب    ال يزيد من خماطر التعرض لإلمهال والعنف وا       حتجاز رمبا الاملعقولة يف مرافق ا   
 .واملعاملة السيئة

 األشخاص ذوي اإلعاقة على وجه اخلصوص للعنـف         يتعرض،  ةاخلاصاحلياة  ويف جمال    - ٣٩
ت، أو علـى أيـدي أفـراد األسـرة،          عتـداء اجلنـسي، سـواء داخـل البيـ         العتداء، مبـا يف ذلـك ا      الوا
 .)٤( الصحيني، أو أفراد اجملتمعهنينيامل مقدمي الرعاية، أو أو

عالجـات   جتـارب طبيـة و    إلجراءواألشخاص ذوي اإلعاقة معرضون، دون موافقتهم،        - ٤٠
مثــل، التعقــيم واإلجهــاض والتــدخالت الــيت ترمــي إىل  (ال رجــوع فيــهأثــر يــة ذات طبيــة تدخل

ــة، مثــل  ــة والعقــا ب  العــالجتــصحيح أو ختفيــف إعاق ببة للهلوســة،  املــسقريالــصدمات الكهربائي
 ).فيها مضادات الذهان مبا

 حينما ُتْرتكب ضـد أشـخاص       ،تلك املمارسات   من أن  هقلقعن  املقرر اخلاص   يعرب  و - ٤١
عتـراف هبـا علـى      الذوي إعاقة، تظل يف كثري من احلاالت، غري مرئية أو يتم تربيرها، وال يـتم ا               

. القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة   غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  أهنا نوع من التعذيب أو 
ختياري، مـؤخرا فرصـة     ال اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبرتوكوهلا ا       بدء نفاذ ويوفر  
 .ا يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقةستعراض إطار تدابري مناهضة التعذيب فيمالمناسبة 

 
 وي اإلعاقة ضد التعذيبذاإلطار القانوين حلماية األشخاص  - ألف 

مت التأكيد جمددا يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على احلظـر التـام للتعـذيب                 - ٤٢
 الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية 

ــاحلقو       ــدويل اخلــاص ب ــسابعة مــن العهــد ال ــة، ويف املــادة ال ق املدنيــة والــسياسية، ويف  أو املهين
 حقــوق األشــخاص ذوي  مــن اتفاقيــة١٥ملــادة ا وتــنص.  مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل٣٧ ملــادةا

ــة ــة احلـــق يف ل علـــى أن، اإلعاقـ ــدألشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــة   عـ ــذيب أو املعاملـ م التعـــرض للتعـ
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، وبـشكل خـاص، عـدم التعـرض إلجـراء التجـارب                    أو

لزاما للدول األطـراف باختـاذ مجيـع التـدابري           إ ١٥ من املادة    ٢ل الفقرة   مشوت.  أو الطبية  العلمية
حلمايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة       ،   تـدابري أخـرى     أي ائية الفعالـة، أو   التشريعية واإلدارية والقض  

 .على قدم املساواة مع اآلخرينمن التعذيب أو سوء املعاملة 

_________________ 

 States of Disabled Peoples Rights in Kenya, Disability Rights Promotion International, p. 43-48انظـر   )٤( 

Waxman Fiduccia, B. and Wolfe, L. R., Women and girls with Disabilities: Defining the issues, Centre 

for Women Studies, 1999. 
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عنــف واالعتــداء واالســتغالل،  للض األشــخاص ذوي اإلعاقــة ي تعــر١٦وحتظــر املــادة  - ٤٣
 .حترام سالمته الشخصية والعقلية يف ا إعاقةي حبق كل شخص ذ١٧ املادة تعترفبينما 

  هبـؤالء  يمـا يتعلـق    ف  اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ويالحظ املقرر اخلاص أن    - ٤٤
 عـن   ئة الـسي   ُتكَمِّل صكوك حقوق اإلنسان األخرى بشأن منـع التعـذيب واملعاملـة            األشخاص،

تفاقيـة مببـدأ احتـرام      اال مـن    ٣فمـثال تنـادي املـادة       . اجلازمـة طريق تـوفري مزيـد مـن التوجيهـات          
وعــالوة  . يف تقريــر خيــاراهتم بأنفــسهمتــهم وحريألشــخاص ذوي اإلعاقــة لالــذايت ســتقاللالا

ن قانونية على قدم املساواة مع اآلخـري      الهلية  األتمتع ب قهم يف ال   حب ١٢ املادة   تعترف ذلك،   على
يف مجيع مناحي احليـاة، مثـل تقريـر املكـان الـذي يريـدون الـسكن فيـه ومـا إذا كـانوا يوافقـون               

 الرعايــة الطبيــة أن تكــون بــ٢٥ املــادة تعتــرفضــافة إىل ذلــك، وباإل. علــى العــالج الطــيب أم ال
فمـثال، يف حالـة املعـايري        . احلرة واملـستنرية   تهمموافق  على أساس   قائمة ألشخاص ذوي اإلعاقة  ل
سابقة غـري امللزمـة، مثـل مبـادئ محايـة األشـخاص املـصابني بـأمراض عقليـة وحتـسني الـصحة                       ال

، يالحــظ املقــرر اخلــاص بــأن املوافقــة علــى العــالج القــسري  )٥(١٩٩١العقليــة، الــصادرة عــام 
 .اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةواالحتجاز القسري تتناقض مع أحكام اتف

 اإلعاقة لتعذيب وسوء املعاملة لألشخاص ذويتطبيق إطار احلماية ضد ا -باء  
 فـإن الـدول     ،مبقتضى القانون الدويل، وعلى وجه اخلصوص اتفاقية مناهضة التعـذيب           - ٤٥

ملزمة بتجرمي أعمال التعذيب، وحماكمة مرتكبيها، وفرض العقوبـات الـيت تتناسـب مـع حجـم                 
عتـداء املرتكـب ضــد   الف واعتـراف بــالعن الاعــن طريـق  و.  علـيهم اجلرميـة، وجـرب أضــرار اجملـين   

 علــى أنــه نــوع مــن التعــذيب وغــريه مــن ضــروب   صــياغتهاألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإعــادة  
افعني عنـهم  املـد أو املهينـة، فإنـه ميكـن مـنح الـضحايا و      املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

 .محاية قانونية أقوى وجربا لألضرار النامجة عن انتهاكات حقوق اإلنسان
 

 تعريف عناصر التعذيب - ١ 

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املتعلقة مبنـع التعـذيب         ١٥إن تطبيق املادة     - ٤٦
 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ١وسوء املعاملة، ميكن أن يستفيد مـن تعريـف التعـذيب الـوارد يف املـادة                 

قة تعذيبا، فيلـزم    األشخاص ذوي اإلعا  ب فيما يتعلق ولكي يشكل أي عمل أو تقصري       . التعذيب
تفاقيـة وهـي األمل أو املعانـاة    اال تعريف التعـذيب الـواردة يف  ل  األربعةعناصرالأن تتوفر فيه مجيع    

_________________ 

 اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة” عــن التحــالف الــدويل للمعــوقني املقدمــة مــن وقــفانظــر ورقــة امل )٥( 
ــرى  ــصكوك األخـــــــــ ــصادرة يف نيـــــــــــسان “والـــــــــ ــل / الـــــــــ ــة بـــــــــــاملوقع ٢٠٠٨أبريـــــــــ : ، متاحـــــــــ

http://psychrights.org/Countries/UN/IDACRPDpaperfinal080425.pdf. 
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ر عــن هــذا التعريــف ُصقْــاألعمــال الــيت َتأمــا . الــشديدين، والنيــة، والغــرض، ومــشاركة الدولــة
ــ ــادة   ف ــضى امل ــشكل، مبقت ــة مناهــ  ١٦يمكن أن ت ــن اتفاقي ــذيب، ضــربا مــ   م ــة ضة التع ن املعامل
 .أو املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

ــر يف         - ٤٧ ــه، النظ ــسبيا يف طبيعت ــذي يكــون ن ــاة أو األمل، ال ــستوى املعان ــيم م ــب تقي ويتطل
كتــساب اإلعاقــة  ا إضــافة إىل البحــث عــن   ،)٦(ظــروف احلالــة، مبــا يف ذلــك وجــود اإلعاقــة     

وحيـث أن العـالج الطـيب    . )٧(الحتجـاز  ا ظـروف  لـدى املـريض نتيجـة للعـالج أو ل          تدهورها أو
 رمبـا يـؤدي إىل األمل أو املعانـاة الـشديدين، لـذا فـإن العالجـات الطبيـة                    متامـا الذي له مـا يـربره       

ــدخلي الطــابعذات  ــر إىل الغــرض العالجــي، أو ترمــي إىل    رجتــاعيغــري اال أو الت ــدما تفتق ، عن
ب أو ســوء املعاملــة إذا التعــذيضــروب تــصحيح أو ختفيــف إعاقــة مــا، رمبــا تــشكل ضــربا مــن  

 .حلرة واملستنرية للشخص املعينُنفِّذت أو أجريت من دون املوافقة ا
 أعمــال املعانــاة البدنيــة صــراحةتعريــف التعــذيب يف اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب حيظــر و - ٤٨

ويف حالـة األشـخاص     . والذهنية اليت ُترتكب ضد أشخاص ألسباب التمييز مهمـا كـان نوعهـا            
 من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت       ٢ يشري املقرر اخلاص إىل املادة       ذوي اإلعاقة، 

أي متييــز أو اســتبعاد أو تقييــد علــى أســاس ” يعــين تــنص علــى أن التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة
 حقــوق اإلنــسان واحلريــات جبميــع االعتــراف إلغــاءاإلعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضــعاف أو 

مــع اآلخــرين، يف امليــادين الــسياسي  ممارســتها، علــى قــدم املــساواة األساســية أو التمتــع هبــا أو
يشمل مجيـع أشـكال   هو و.  أو أي ميدان آخراالقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو املدين   أو

 .“التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من ترتيبات تيسريية معقولة

 النية الـوارد    توفر شرط ، على    وبفعالية دليل ضمنا  إىل ذلك، فإنه ميكن الت     وعالوة على  - ٤٩
 من اتفاقية مناهضة التعذيب حينما يكون الشخص قد تعـرض للتمييـز علـى أسـاس                ١يف املادة   
وهذا مناسب على وجه اخلصوص يف سياق العالج الطـيب لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،               . اإلعاقة

هما ذوي اإلعاقــة بوصــفحيــث ميكــن إخفــاء االنتــهاكات والتمييــز اخلطرييــن ضــد األشــخاص  
الــسلوك املتــصف باإلمهــال احملــض يفتقــر إىل و. ينيصح الــاملهنــيني مــن جانــب “نوايــا حــسنة”

_________________ 

ضد فرنـسا  . ن. ، يف قضية م١٩٩٤مارس / آذار١٠، املؤرخ املفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان انظر تقرير    )٦( 
 .٤٨ و ٤٧ و ٣٠، الفقرات ١٩٤٦٥/٩٢برقم 

، كليمنـت فرانـسيس     ٦٠٦/١٩٩٤الـبالغ رقـم      بعنـوان، آراء عـن       قـوق اإلنـسان   حب  املعنية لجنةانظر تقرير ال   )٧( 
والـبالغ  ) ٢-٩الفقـرة   ( ،)CCPR/54/D/606/1994 (١٩٩٥يوليـه   / متـوز  ٢٥اعتمـدت يف    ضد جامايكا، اليت    

ــتراليا، الـــــذي اعتمـــــد يف  . ، ســـــي٩٠٠/١٩٩٩رقـــــم  ، ٢٠٠٢أكتـــــوبر / تـــــشرين األول٢٨ضـــــد أســـ
)(CCPR/C/76/D/900/1999 )حمكمـــة البلـــدان انظـــر أيـــضا بوينـــو ألفـــيس ضـــد األرجنـــتني، ). ٤-٨ الفقـــرة

 .٨٦-٨٤ و ٧١، الفقرات ٢٠٠٧مايو / أيار١١ احلكم الصادر بتاريخ ،األمريكية حلقوق اإلنسان
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ملـــة إذا أدى إىل األمل ، ورمبـــا يـــشكل ضـــربا مـــن ســـوء املعا ١املطلوبـــة مبقتـــضى املـــادة  النيـــة
 .الشديدين واملعاناة

 خـصية الشخطـر انتـهاك حلـق اإلنـسان يف الـسالمة            أفترض التعـذيب مـسبقا، بوصـفه        ُي - ٥٠
.  حتـت الـسيطرة الكاملـة لـشخص آخـر          الضحيةكون فيها   يوالكرامة، وجود حالة من العجز،      

 علـى سـبيل   حيرمـون  يف مثل هـذه احلـاالت، عنـدما    أنفسهماملعوقون األشخاص  وكثريا ما جيد    
 القـائمني   سـيطرة  عنـدما يقعـون حتـت        أو،  أخـرى أمـاكن   يف   أواملثال من حريتهم يف الـسجون       

العجـز اخلـاص   يـؤدي  ويف سياق معـني، مـن املـرجح أن     . القانونينيأوصيائهم أوعلى رعايتهم   
بيــد أن .  لــسوء املعاملــةأســهل، وجيعلــه هــدفا مــن التبعيــةجعلــه يف حالــة إىل  فــرادألابفــرد مــن 

كمـا يف حالـة     ،  “عـاجزا ”عن إرادة الفرد هي اليت جتعله يف معظـم األحيـان            الظروف اخلارجة   
 ممارســـات متييزيـــة أو القانونيـــة بقـــوانني واألهليـــةاذ القـــرارات ممارســـة اختـــجتريـــد الفـــرد مـــن 

 .لآلخرين ومتنح
 

 َمن املسؤول؟ - ٢ 

 حظـر التعـذيب ال يتعلـق        أنشرط مشاركة الدولة، يالحظ املقرر اخلـاص        فيما يتعلق ب   - ٥١
 ينطبـق علـى   أن، ولكن ميكـن  األدقعىن بامل القانون إنفاذ نيموظفكفقط باملوظفني العموميني،  

ن يف  و االجتماعيني، مبا يف ذلك العـامل      واألخصائيني واملهنيني العاملني يف جمال الصحة،       األطباء
 يـسري حظـر     أنوجيـب   . )٨(املستشفيات اخلاصـة، وغريهـا مـن املؤسـسات ومراكـز االحتجـاز            

يف مجيــع ، )٢٠٠٨( ٢ العــام رقــم هــا التعــذيب يف تعليقة جلنــة مناهــضأكــدتالتعــذيب، كمــا 
ــة تبــذل أنويــتعني علــى الــدول   )٩( املؤســساتأنــواع ــة غــري  ملنــع الواجبــة العناي مــوظفي الدول

 .)١٠(حماكمتهم ومعاقبتهم يف القطاع اخلاص، والتحقيق معهم والفاعلةاجلهات  أو
 

 مسؤول عن ماذا؟ - ٣ 

 ظروف االحتجاز السيئة )أ( 
ردي أحـوال  زاء تـ إ التعذيب يف العديـد مـن املناسـبات عـن قلقهـا      ة جلنة مناهض أعربت - ٥٢

ــازل   املعيــشة يف ــة املعــوقني يف ســياق ســوء  األشــخاص مؤســسات الطــب النفــسي، ومن  املعامل

_________________ 

ــم    )٨(  ــام رقـ ــق العـ ــر التعليـ ــض ) ٢٠٠٨ (٢انظـ ــة مناهـ ــادة   ةللجنـ ــذ املـ ــشأن تنفيـ ــذيب بـ ــة  ٢ التعـ ــن االتفاقيـ  مـ
)CAT/C/GC/2( ،١٧ الفقرة،) A/HRC/7/3( ٣١، الفقرة. 

 )٩( )CAT/C/GC/2(، ١٥ الفقرة. 
 .١٨ الفقرة املرجع نفسه، )١٠( 
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 األوضـــاعوكـــثريا مـــا يكـــون ســـوء  .)١١( مـــن اتفاقيـــه مناهـــضه التعـــذيب١٦مبوجـــب املـــادة 
  احملتجـزين لـديها  األشـخاص تزويد إزاء املؤسسات نتيجة لعدم قيام الدولة بالوفاء بالتزاماهتا        يف

ســوء   الــصحية واملالبــس، وقــد يــشكل ذلــك تعــذيبا أو والرعايــةى مــن الغــذاء واملــاء مبــا يكفــ
 .)١٢(معاملة

 ظـروف االحتجـاز بـشكل       أو املعاملـة ال متيـز     أنبكفالـة   على الدول التزام آخـر      يقع  و - ٥٣
 تــرتل أملــا التمييزيــة املعاملــة كانــت هــذه وإذا.  املعــوقنياألشــخاص غــري مباشــر ضــد أومباشــر 

 هـاملتون ويف قـضية   .املعاملـة  سـوء    أشـكال  غريه مـن     أوقد تشكل تعذيبا    ف،  ينشديدمعاناة   أو
قيــام عــدم مــن زعــم مــا  كــان إذا يف مــا اإلنــسان، حبثــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق ضــد جامايكــا

ــسجن   ــار ووضــع الترتيبــات   بوضــع ســلطات ال ــشاكي يف االعتب ــه  املناســبةعجــز ال  للــسماح ل
ووجـدت   .)١٣( مـن العهـد    ١٠ و   ٧للمادتني  يشكل انتهاكا   ته   دلو فضال  وإزالة الزنزانة ةمبغادر

 مـع احتـرام     إنـسانية كـان مـشلول الـساقني، مل يتلـق معاملـة            الـذي    مقـدم الـشكوى،      أناللجنة  
ويف . ، مـن العهـد  ١٠ملادة من ا ١ الفقرةانتهاك ويف ذلك  اإلنسان يف شخص   املتأصلةالكرامة  
 ظــروف أن اإلنــسان حلقــوق األوروبيــة كمــةاحمل، وجــدت  املتحــدةاململكــةبــرايس ضــد قــضية 

حــد ، بلغــت  والــسرير دورات امليــاهإىل ا جــسديا، مبــا فيهــا تعــذر وصــوهلةقــا معامــرأةاحتجــاز 
 .)١٤(اإلنسان حلقوق األوروبية من االتفاقية ٣ مبوجب املادة املهينةاملعاملة 

ن اتفاقيــة ، مــ١٤املــادة  ،٢ الفقــرةن علــى الــدول مبوجــب  أويالحــظ املقــرر اخلــاص   - ٥٤
أن ... ،   مـن حريتـهم    األشـخاص أن تكفـل يف حالـة حرمـان         حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     

 التعـديالت   بإدخـال وهـذا يعـين االلتـزام        .“الترتيبـات التيـسريية املعقولـة هلـم       تـوفري   ”خيول هلـم    
 الرعايــة ملراكــز االعتقــال، مبــا فيهــا مؤســسات     املاديــة والتــسهيالت اإلجــراءات يف املناســبة

 كغريهـم،   األساسـية  بـنفس احلقـوق واحلريـات        ني املعـوق  األشـخاص متتع   لكفالةستشفيات،  وامل
وقــد يــؤدي إنكــار   .ض عبئــا غــري متناســب أو ال مــربر لــه  كانــت هــذه التعــديالت ال تفــر إذا

_________________ 

ــات   )١١(  ــر املالحظـ ــةانظـ ــض اخلتاميـ ــة مناهـ ــي   ة للجنـ ــاد الروسـ ــع لالحتـ ــدوري الرابـ ــر الـ ــشأن التقريـ ــذيب بـ   التعـ
)CAT/C/RUS/CO/4( ،)ــرة ــر  )١٨ الفقـ ــشأن التقريـ ــدوري ؛ وبـ ــع إلالالـ ــتونيا، رابـ ، )CAT/C/EST/CO/4(سـ
 ).هـ-٦ـ و ه-٥الفقرتان (، )CAT/C/CR/32/6(لبلغاريا والتقرير الدوري الثالث ) ٢٤ الفقرة(

 هيوليـ / متـوز ٤، احلكم الـصادر يف  زميينيس لوبيز ضد الربازيل  ،  اإلنسان حلقوق   األمريكيةالبلدان   ةانظر حمكم  )١٢( 
 .١٥٠ و ١٣٢ ان، الفقرت٢٠٠٦

ــسان    )١٣(  ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــشأن (اللجن ــبالغ آراء ب ــوز٢٨ اعتمــدت يف )٦١٦/١٩٩٥ال ــه / مت ، ١٩٩٩يولي
)CCPR/C/66/D/616/1995( ٢-٨ و ١-٣، الفقرتان. 

 يوليــه/ متــوز١٠، احلكــم الـصادر يف  اإلنــسان حلقـوق  األوروبيــة احملكمـة ،  املتحــدةاململكــةانظـر بــرايس ضـد    )١٤( 
 .٣٠ الفقرة، ٣٣٩٤/٩٦، الطلب رقم ٢٠٠١
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االعتقـال والظـروف    إجياد حالـة مـن       إىل لألشخاص املعوقني أو عدم وجودها       املعقولةالوسائل  
 . والتعذيباملعاملة سوء ىلإ اليت تصل املعيشية

 
 استخدام القيود والعزلة )ب( 

د ومـن القيـ   خطـرية   بأشـكال   يف معظـم األحيـان      وضاع السيئة يف املؤسـسات      تقترن األ  - ٥٥
أو مهـدهم أو كرسـيهم لفتـرات    بأسـرهتم   والكبـار  األطفـال مـن   ميكن تقييد املعوقني    و. والعزلة

 ورمبـا   “ناموسـيات ” أو “قفـص ”يـسجنون يف    ، وقـد    واألغاللطويلة، مبا يف ذلك بالسالسل      
 أن إىل اإلشـــارةومـــن املهــم  . )١٥(الكيميــائي القيـــد يبــالغ يف عالجهـــم كــشكل مـــن أشــكال    

االستخدام املطول للقيود ميكن أن يؤدي إىل ضمور العضالت، والتشوهات اليت هتدد احليـاة              ”
ــؤدي “وحــىت فــشل األجهــزة  ــه أرر اخلــاص ويالحــظ املقــ  .)١٦( تفــاقم الــضرر النفــسي إىل وي ن

 حـد   إىل يكون هنـاك مـربر عالجـي لالسـتخدام املطـول للقيـود، والـذي قـد يـصل                     أنميكن   ال
 .)١٧(التعذيب وسوء املعاملة

 حــبس انفــرادي أو ةكــثريا مــا حيتجــز األشــخاص املعوقــون داخــل املؤســسات يف عزلــ  - ٥٦
 ة عالجيـ  سـباب ألنه ال ميكـن تربيـر ذلـك         إكشكل من أشكال السيطرة أو العالج الطيب، رغم         

ــن أو ــكال كـــشكل مـ ــابأشـ ــانون  .)١٨( العقـ ــسمرب /األولويف كـ ــة  ٢٠٠٣ديـ ــرت اللجنـ ، أقـ
 فـردا حمتجـزين يف      ٤٦٠ حلمايـة تـدابري وقائيـة      اإلنـسان  حلقـوق    األمريكيةاملشتركة بني البلدان    

مراهقـان كانــا  ن فـيهم   العـصبية والنفــسية تـديرها الدولـة يف بـاراغواي، مبــ    لألمـراض مستـشفى  
 من أربع سنوات يف زنزانات العزل عـراة يف ظـروف غـري              ألكثر يف احلبس االنفرادي     حمتجزين

_________________ 

ة التابعة جمللـس  مناهضة منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية أو املهينجلنة  وضعتها  انظر املعايري اليت     )١٥( 
 ،)CPT/INF/E (2002) 1. Rev 2006 للجنـــة مـــن التقريـــر العـــاماملوضـــوعية جـــزاء األالـــواردة يف أوروبـــا 
 .٦٤ الصفحة

ــددة األطــراف   )١٦(  ــادرة املتع ــالعــزل املعــوقني مــن  : ال عــالج: التعــذيب”املب ــار واإلســاءة هلــم يف  األطف  والكب
 .٤٩ و ٤٧ و ١٩ ، الفقرات٢٠٠٤، “صربيا

الفقـرات  ) ١٢املرجـع الـسالف الـذكر       (،  زميرت ضـد الربازيـل    حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،      انظر   )١٧( 
 .٦٨-٦٢الصفحات ، املرجع السالف الذكر، معايري جلنة مناهضة التعذيبانظر أيضا . ١٣٦-١٣٣

 لثـــاين لـــسلوفاكيا  علـــى التقريـــر الـــدوري ا  اإلنـــسان للجنـــة املعنيـــة حبقـــوق   اخلتاميـــةانظـــر املالحظـــات   )١٨( 
)CCPR/CO/78/SVK( ،)التــــــشيكية،  للجمهوريــــــةعلــــــى التقريــــــر الــــــدوري الثــــــاين    و) ١٣ الفقــــــرة
)CCPR/C/CZE/CO/Z(  ،)شبكة األسـرة     استمرار استخدام  إزاء اللجنة عن قلقها     أعربت، حيث   )١٣ الفقرة

 إنـسانية  تعتـرب معاملـه ال     ةاملمارسـ ن هـذه    أ إىلمـشرية    القفصية بوصفها وسيلة لكبح مجاح املرضى النفـسيني،       
 . من العهد١٠ و ٩ و ٧ومهينة، ومبثابة انتهاك للمواد 
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ــة املــشتركة بــني  فيكتــور روزاريــو كونغــو ضــد إكــوادور  ويف قــضية . )١٩(صــحية ، رأت اللجن
الـذي  ( تعـرض لـه الـسيد كونغـو      الـذي  احلبس االنفرادي    أن اإلنسان حلقوق   األمريكيةالبلدان  

 ة ومهينـ  إنـسانية  ال ة مركز إلعادة التأهيل االجتماعي يشكل معامل      يف) ةإعاقة ذهني مصابا ب كان  
 أنويالحــظ املقــرر اخلــاص  .)٢٠(األمريكيــة مــن االتفاقيــة ٥املــادة مــن  ٢ الفقــرة ألحكــاموفقــا 

 .)٢١( يشكل تعذيبا وسوء معاملةأن ميكن األشخاصاحلبس االنفرادي ملدة طويلة وعزل 
 

 السياق الطيب )ج( 
 املعوقون لإلساءة واالنتهاكات اخلطـرية      األشخاصلطيب كثريا ما يتعرض     ويف السياق ا   - ٥٧

 طـرق العـالج املوجهـة       أو، وال سيما فيما يتعلـق بالتجـارب         والعقلية البدنية السالمة   يفحلقهم  
 .لتصحيح أوجه ضعف خاصة والتخفيف من وطأهتا

 
 التجارب الطبية والعلمية ‘١’ 

فاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة إجـــراء   مـــن ات١٥ال جيـــوز مبوجـــب املـــادة  - ٥٨
 عنـدما  إال، األدويـة  علـى األشـخاص املعـوقني، مبـا يف ذلـك اختبـار             العلميـة التجارب الطبية أو    

 ة قاسـي  ة معاملـ  أو تعـذيبا    التجربـة  طـابع عـد   يرضاه احلـر، وعنـدما ال       عن   الشخص املعين    عربي
 .)٢٢(ة مهينأو إنسانيةال أو
 

 التدخالت الطبية ‘٢’ 

وكلمــا .  يكــون إجـراء اجلراحــة الفــصية والعـالج النفــسي مثــالني علـى ذلــك   أنميكـن   - ٥٩
لكفالـة عـدم قيـام       جتاوزا وال رجعة فيها، ازداد االلتزام الواقع على الـدول            أكثركانت املعاجلة   

بنـاء علـى موافقتـهم احلـرة واملـستنرية          إال   لألشـخاص املعـوقني      الرعايـة الصحيني بتـوفري    املهنيني  
املهنــيني العــاملني يف اجملــال عــدم قيــام ، جيــب علــى الــدول كفالــة األطفــاليف حالــة و .فحــسب

، وأهنــا تــصب يف املــصاحل ة عالجيــأغراضــاالــصحي مبثــل هــذه التــدخالت إال إذا كانــت ختــدم 
_________________ 

 ٢٠٠٣ عــــام اإلنــــسان حلقــــوق األمريكيــــةالتقريــــر الــــسنوي للجنــــة املــــشتركة بــــني البلــــدان      انظــــر  )١٩( 
)OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 5 rev. 2(، ٦٠الفقرة ، ١-الفصل الثالث، جيم. 

ــة املــشتركة   )٢٠(  ــةبــني البلــدان انظــر اللجن ــر ضــد إكــوادور روزاريــو كونغــو، اإلنــسان حلقــوق األمريكي ، التقري
ــضية ،٦٣/٩٩ ــؤرخ  ٤٢٧-١١ الق ــسان١٣امل ــل أ/ ني ــرة ،١٩٩٩بري ــان ضــد  انظــر . ٥٩ الفق  اململكــةكين

ــة، املتحــدة ــة احملكم ــوق األوروبي ــسان حلق ــصادر يف  اإلن ــسان٣، احلكــم ال ــل / ني ــم  ٢٠٠١أبري ــب رق ، الطل
 .١١٣ ةالفقر، ٢٧٢٢٩/٩٥

 . الرابع أدناهرعانظر الف )٢١( 
بـشأن  ) ١٩٩٢ (٢٠التعليـق العـام رقـم      ، الفرع الثاين، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        HRI/GEN/Rev.8انظر   )٢٢( 

 .٦ الفقرة العقوبة، أو القاسية واملعاملةحظر التعذيب 
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علـى الـرغم مـن ضـرورة جتاهـل          ( لآلبـاء    واملـستنرية الفضلى للطفل، وتقوم على املوافقـة احلـرة         
يـشري  ،  احلـاالت لـك تخالف يف و. )٢٣()انت ضد املصاحل الفضلى للطفل     ك إذاموافقة الوالدين   
ــاص   ــرر اخلـ ــن   أنإىل املقـ ــات ميكـ ــذه العالجـ ــل هـ ــذيبا،  أن مثـ ــشكل تعـ ــي أو تـ ــه قاسـ  ة معاملـ

 . مهينةأو إنسانيةال أو
 

 اإلجهاض والتعقيم )أ( 
 املعــوقني قــسرا نتيجــة للـــسياسات    واألطفــال مت تعقــيم عــدد ال حيــصى مــن الكبــار       - ٦٠
ــرض   وا ــذا الغ ــيت ســنت هل ــشريعات ال ــ الو .)٢٤(لت ــون،  ي ــساء وخباصــةزال األشــخاص املعوق  الن

ــات، يتعرضــون   ــهم احلــرة    والتعقــيملإلجهــاضوالفتي  داخــل واملــستنريةالقــسريني دون موافقت
ويالحـظ املقـرر     .)٢٦(ما فتئـت تـدعو إىل القلـق البـالغ          ةوتلك ممارس  ،)٢٥(املؤسسات وخارجها 

 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي  ٢٣ ملتزمــة مبوجــب املــادة األطــراف الــدول أناخلــاص 
على خـصوبتهم   يف احلفاظ   ،  األطفال، مبن فيهم    ذوي اإلعاقة  األشخاصحق  ”اإلعاقة بضمان   

عـدد  اختـاذ قـرار حـر ومـسؤول بـشأن            أن وضـمان حقهـم يف       “اآلخرينعلى قدم املساواة مع     
 .))ب (٢٣املادة (فترة التباعد بينهم األطفال و

_________________ 

ــصلة     )٢٣(  ــضايا ذات الــ ــشة القــ ــى مناقــ ــالع علــ ــنطن اال ،لالطــ ــر واشــ ــر تقريــ ــوق  انظــ ــن حقــ ــصائي عــ  ستقــ
 : متـــــــــــــــاح يف٢٠٠٧مـــــــــــــــايو / أيـــــــــــــــار،“شـــــــــــــــليأعـــــــــــــــالج ”بـــــــــــــــشأن املعـــــــــــــــوقني 

www.disablilityrightswa.org/news-l/ashtey-treatment-investigation.. 
 علـــى ســـبيل املثـــال، مـــا يتعلـــق بالـــسياسة املطبقـــة يف العهـــد النـــازي بـــشأن التعقـــيم القـــسري، انظـــر             )٢٤( 

H.Grodin and G. Annas, “physicians and torture lessons from the Nazi doctrine”, International review of 

the Red Cross،  انظـر  . ٦٣٩ و ٦٣٨ الفقرتـان  ،٢٠٠٧ ،٨٦٧  رقـم ،٨٩ اجمللـدPerlin, M.L. . وآخـرون، 
International Human Rights and comparative Mental Disability law: cases and Materials (Durham, NC,)، 

 .٩٨٠ ص ،األكادمييةمطبعة كارولينا 
 انظـر أيـضا     ،١ صفحة   ، للمعوقني واإلجنابية اجلنسية املتحدة للسكان عن الصحة      األمممنشور صندوق   انظر   )٢٥( 

 عن حـق كـل فـرد يف التمتـع بـأعلى مـستوى مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة ميكـن بلوغـه،            تقرير املقرر اخلاص    
E/CN.4/2005/51، ١٢ الفقرة. 

 القـسري بوصـفهما   اإلجهـاض  دون موافقتها فضال عن املرأة تعقيم إىل اإلنسان اللجنة املعنية حبقوق     أشارت )٢٦( 
 للجنـة املعنيـة     ٢٨التعليـق العـام رقـم       ، الفـرع الثـاين،      HRI/GEN/1/Rev.8انظـر   .  مـن العهـد    ٧انتهاكا للمـادة    

 جلنــة أيــضاانظــر . ١١ الفقــرة ، والنــساءبــشأن املــساواة يف احلقــوق بــني الرجــال ) ٢٠٠٠( اإلنــسانحبقــوق 
؛ التــــشيكيةللجمهوريــــة الثالــــث  علــــى التقريــــر الــــدوري   اخلتاميــــة املالحظــــات ،مناهــــضه التعــــذيب 

)CAT/C/CR/32/2(،) (لـبريو   الرابـع    وعلـى التقريـر الـدوري        ))ن (٦و  ) ك (٥تان  الفقرCAT/C/PER/CO/4 ،
ــرة ــة حبقــوق  و؛ )٢٣ الفق ــة املعني ــساناللجن ــةحظــات  املال،اإلن ــع   اخلتامي ــدوري الراب ــر ال ــشأن التقري ــ ب بريو ل

)CCPR/CO/70/PER ،التـــــــشيكية؛ وعلـــــــى التقريـــــــر الـــــــدوري الثـــــــاين للجمهوريـــــــة  )٢١ الفقـــــــرة، 
)CCPR/C/CZE/CO/2 ،ــر ــسلوفاكيا   )١٠ة الفقـ ــاين لـ ــدوري الثـ ــر الـ ــى التقريـ ، CCPR/CO/72/SVK (،؛ وعلـ

 .)٣١ الفقرة، CCPR/C/79/Add.102(ليابان  وعلى التقرير الدوري الرابع ل،)٢١ و ١٢ انالفقرت
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 عالج النوبات التشنجية بالكهرباء )ب( 
. )٢٧( مع السجناء يشكل تعذيبا وسوء معاملـة       ةيئ استخدام الصدمات الكهربا   أن تبنيو - ٦١

 عـالج النوبـات     أو الكهربائيـة وقد بدأ يف الثالثينات مـن القـرن العـشرين اسـتخدام الـصدمات               
 اإلعاقـات  ذوي   صلألشـخا  العـالج    أشـكال شكل مـن    كـ  نوبات   الستثارةالتشنجية بالكهرباء   

عـالج  ال مؤسـسات    يف ملنع التعذيب حـاالت      األوروبيةوقد وثقّت اللجنة     .)٢٨(والفكرية العقلية
ــديل      ال ــاء دون تع ــشنجية بالكهرب ــات الت ــا عــالج النوب ــستخدم فيه ــدون ختــدير  أي(نفــسي ي  ب
ــد    أو ــضالت أو التزويـ ــات العـ ــسجنيمرخيـ ــع ) باألكـ ــخاصمـ ــالج األشـ ــاهتم لعـ ــل إعاقـ ، بـ

ــن واســتخدامه كــ  ــابأشــكالشكل م ــرر اخلــاص   . )٢٩( العق ــات  أنويالحــظ املق  عــالج النوب
 إىلالتــشنجية بالكهربــاء دون تعــديل قــد يــسبب األمل واملعانــاة الــشديدين، وكــثريا مــا يــؤدي    

 والعمـود الفقـري والعجـز املعـريف ورمبـا فقـدان           واألربطـة عواقب طبية، مبا فيها كسور العظـام        
ــذاكرة ــرب ممأنميكــن  وال.)٣٠(ال ــ يعت ــة ةارس ــة مقبول ــذيبا وســوء   أنوميكــن  ،)٣١( طبي ــشكل تع  ي
 البالغة عدم استخدام عالج النوبات التشنجية بالكهرباء يف شـكله املعـدل             األمهيةومن   .معاملة

ــة احلــرة   إال ــى أســاس املوافق ــستنرية عل ــة     وامل ــار اجلانبي ــة باآلث ــا املعرف ــا فيه  للــشخص املعــين، مب
ــل    ــصلة، مثـ ــاطر ذات الـ ــواملخـ ــصلة بضاعفات املـ ــاملتـ ــذاكرة  القلـ ــدان الـ ــاك وفقـ  ،ب واالرتبـ

 .الوفاة وحىت

_________________ 

التعـذيب   :تـسليح ممارسـي التعـذيب     ، وتقرير منظمة العفو الدوليـة عـن         ١١٩ الفقرة ،E/CN.4/1986/15انظر   )٢٧( 
انظـر أيـضا    .AI Index ACT 40/001/1997 ،١٩٩٧ عـام  قانتـشار تكنولوجيـا الـصع   و ةبالـصدمات الكهربائيـ  

CAT/C/75 غريـل موتـا    ،  ١١/١٩٧٧نسان، آراء بشأن الـبالغ رقـم         املعنية حبقوق اإل   ، واللجنة ١٤٣ ، الفقرة
، ٣٦٦/٨٩، والـبالغ رقـم      )CCPR/C/10/D/11/1966(،  ١٩٨٠يوليـه   / متـوز  ٢٩ املعتمـدة يف     غـواي وضد أور 

 ).CCPR/C/49/D/366/1989(، ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ املعتمد يف كانانا ضد زائري
 )٢٨( Rudorfer, M.E.Henry. H.A. Snackelm, Electroconvulsive Therapy, in Tasman, Kay and lieborman (ods) 

Psychial, Second Edition Vol. 1 , set.vi, Chap.92 (chiochoster; John Wiley & Sons Lid 2003. 
 يف شـكله   “ربـاء عالج النوبات التـشنجية بالكه    ”التقارير الواردة من جلنة مناهضة التعذيب وثقّت استخدام          )٢٩( 

ــا     ــسي يف تركيـ ــب النفـ ــسات الطـ ــدل يف مؤسـ ــري املعـ ــايل  . غـ ــن إمجـ ــات  ١٥ ٨٧٧ومـ ــالج النوبـ  دورة لعـ
ــش ــاكريوكي، مل   نجيةالت ــاء يف ب ــدل ســوى  تبالكهرب ــة ٥١٢ع  ،CPT/Inf (2006) 30انظــر ).  ٪٢,٣( حال

 .١٨٢-١٧٨ الفقرات ،CPT/Inf (99) 2  و٦٨-٥٨الفقرات 
 يف مرافـق الطـب   اإلنـسان  انتهاكات حقـوق   :ةبواب املغلق أل الدويل، وراء ا   ة العقلي ةاق اإلع تقرير حقوق انظر   )٣٠( 

 .٤-٣ ص ،)٢٠٠٥ ( التأهيل يف تركياإعادةيتام ومراكز ألالنفسي، ودور ا
كمـا دعـت منظمـة الـصحة        . ٤١-٣٩، الفقـرات     املرجع السالف الذكر   :انظر معايري جلنة مناهضة التعذيب     )٣١( 

 .ىل وقف هذه املمارسةإمريكية ألة للبلدان االعاملية ومنظمة الصح



A/63/175
 

20 08-44073 
 

 القسريةالتدخالت النفسية  )ج( 
لمعاملـة   ل وأاستخدام أساليب الطب النفـسي بوصـفها وسـيلة للتعـذيب            جيري توثيق   و - ٦٢

 وبدرجــة )٣٣(بــشكل جيــد يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ،)٣٢(ألغــراض القمــع الــسياسي الــسيئة
. )٣٤(ومراقبتـهم وتعــديل ميــوهلم اجلنــسية قمــع األفــراد،  تفــرض مـن أجــل  الــيتأقـل، يف املعاملــة  

خاص علـى األشـ   قـسرا  وتطبيقـه أن املقرر اخلاص يالحظ أن إساءة استعمال الطب النفسي       إال
 هــو أمــر الفكريــة، وأ علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة  ذوي اإلعاقــة، وبالدرجــة األوىل

 .إيالء املزيد من االهتماميستدعي 
ــسات - ٦٣ ــسي، ويف مؤسـ ــب النفـ ــى     الطـ ــسري للمرضـ ــالج القـ ــياق العـ ــذلك يف سـ  وكـ

) املهــدئات العــصبية(أدويـة الطــب النفــسي، مبـا فيهــا مــضادات الـذُّهان    قــد تعطــى اخلـارجيني،  
 احلـرة   تـهم وغريها مـن العقـاقري املـسببة للهلوسـة، لألشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة دون موافق                 

إعطـاء  اتـضح أن    و.  من أشكال العقاب   كشكلحتت اإلكراه، أو    وواملستنرية أو رغم إرادهتم،     
العقاقري يف مراكز االعتقال أو مؤسسات الطب النفسي، مبا فيها مضادات الذهان الـيت تـسبب             

ثـل شـكال مـن أشـكال     مي، غبيـا عـل مـن ُتعطـى لـه فـاتر الـشعور        وجت وتقلصات ا وارتعاش اارجتاف
قـوق اإلنـسان    حب  املعنيـة  لجنـة الخلصت  وغواي،  فيانا أكوستا ضد أور   ويف قضية   . )٣٥(التعذيب

، الذي اشتمل على جتارب نفسية وحقن قـسري باملهـدئات       الشاكيإىل أن العالج الذي تلقاه      
ويالحظ املقـرر اخلـاص أن إعطـاء العقـاقري النفـسية           . )٣٦(رغم إرادته، شكل معاملة غري إنسانية     

 مــن أجــل عــالج حالــة ســيما مــضادات الــذهان، للــشخص بــشكل قــسري ودون رضــاه، وال
 لظـروف احلالـة، فـإن املعانـاة الـيت يتعـرض هلـا الفـرد                 وتبعـا  .عقلية ما، حباجة إىل متحيص دقيق     

 .إساءة املعاملة وأوآثارها على صحته قد متثل شكال من أشكال التعذيب 

_________________ 

 Human Rights Watch, Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and its Origins in theانظـر   )٣٢( 

Mao Era, 2002; Perlin et al., op. cit., and The Breaking of Bodies and Minds: Torture, Psychiatric Abuse, 

and the Health Professionals, E. Stover and E. Nightlingale (eds.), (W. H. Freeman, 1985), pp. 130-158.. 
 اسـتخدام مـا يـثري اخلـوف املرضـي لــدى       اأساليب التحقيق املـستخدمة يف خلـيج غوانتانـامو مبـا فيهـ        قائمة  انظر   )٣٣( 

ــز ــى  يناحملتجـ ــث علـ ـــاد، للحـ ــيت اإلجهـ ــّر” الـ ــصحة التأضـ ــزين  بالـ ــة للمحتجـ ، E/CN.4/2006/120. (“عقليـ
 .)٧٨ الفقرة

 Amnesty International, “Crimes of hate, conspiracy of silence”, torture and ill-treatment based onانظـر   )٣٤( 

sexual identity, 2000, AI index ACT 40/016/2007. 
 )٣٥( E/CN.4/1986/15،١١٩لفقرة  ا. 
اعتمـد   الذي   أوروغوايفيانا أكوستا ضد    ،  ١١٠/١٩٨١ية حبقوق اإلنسان، آراء بشأن البالغ رقم        اللجنة املعن  )٣٦( 

 .١٥  و١٤، ٧-٢الفقرات  ،(CCPR/C/21/D/110/1981) ١٩٨٤مارس / آذار٢٩يف 
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 اإليداع القسري يف مؤسسات األمراض العقلية )د( 

نوين أو عدمـه، باحتجـاز األشـخاص ذوي        أسـاس قـا   بوجود  يسمح الكثري من الدول،      - ٦٤
تـشخيص بوجـود    باالسـتناد إىل    ؤسسات دون موافقتهم احلـرة واملـستنرية،        امل يف    العقلية اإلعاقة

نفـسه   علـى    اخطـر كونه يـشكل    ”إعاقة عقلية عادة ما تكون مصحوبة مبعايري إضافية من قبيل           
 مـن اتفاقيـة     ١٤ص بـأن املـادة      يذكّر املقـرر اخلـا    و. )٣٧(“ أو حباجة إىل العالج    “وعلى اآلخرين 

ــشكل         ــانوين أو ب ــشكل غــري ق ــة ب ــن احلري ــان م ــة حتظــر احلرم ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق حق
 .)٣٨(وأن يكون وجود اإلعاقة مربرا ألي حرمان من احلريةتعسفي، 

 أو بـشكل غـري      لحرمـان مـن احلريـة بـشكل تعـسفي         ميكـن أيـضا ل    ويف بعض احلاالت،     - ٦٥
عاقة أن يلحق أملا أو معاناة شديدين بالفرد، مما جيعلـه ينـدرج يف       اإل وجودباالستناد إىل   قانوين  
جيـب  وعند تقييم األمل الذي يسببه احلرمان من احلرية،         .  مناهضة التعذيب  اتفاقيةأحكام  نطاق  
 .املفروضةطول فترة البقاء يف مؤسسة األمراض العقلية، ظروف االحتجاز واملعاملة مراعاة 

 
 ص ذوي اإلعاقة مبا فيه العنف اجلنسيالعنف ضد األشخا )د( 

، للعنـف  األمـراض العقليـة   اإلعاقة، داخل مؤسـسات  وميكن أن يتعرض األشخاص ذو  - ٦٦
ويف قــضية . )٣٩(علــى يــد املرضــى أو الــسجناء اآلخــرين، وكــذلك علــى يــد مــوظفي املؤســسة  

_________________ 

ق بشأن ح) ١٩٨٢ (٨ العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليقالفرع الثاين، ، HRI/GEN/1/Rev.8 انظر )٣٧( 
ئيــة  اجلنااحلــاالتســواء يف ” تنطبــق ٩ أن املــادة وضــح اللجنــةت، حيــث ١ ة، الفقــرواألمــنيف احلريــة الــشخص 

االحتجـاز  بتقريـر الفريـق العامـل املعـين      أيـضا  انظـر . “كاألمراض العقلية على سبيل املثالخرى أيف حاالت    وأ
 نـسان وروبيـة حلقـوق اإل   األةاحملكم أجرهتا    املناقشة اليت  كذلكانظر  و. ٥٨ ، الفقرة (E/CN.4/2005/6)التعسفي،  
 .٢٠٠٨مارس /ذارآ ٢٧احلكم الصادر يف و، ٤٤٠٠٩/٠٥رقم الطلب ، ضد روسياشتوكاتوروف يف ادعاء 

، وجنـوب  ا، وأسـتراليا، والـصني، ونيوزيلنـدا   غنـد وكنـدا، وأ (خالل عمليـة صـياغة االتفاقيـة أيـد بعـض البلـدان          )٣٨( 
. لـسماح باحلرمـان مـن احلريـة علـى أسـاس اإلعاقـة عنـدما تقتـرن بأسـباب أخـرى                     ا) أفريقيا، واالحتاد األورويب  

وأخــريا، ويف الــدورة الــسابعة للجنــة املخصــصة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة وتعزيــز حقــوق   
يـصبح   حبيـث    ١٤األشخاص ذوي اإلعاقـة وكرامتـهم، سـعت اليابـان، بـدعم مـن الـصني، لتعـديل نـص املـادة                       

حرمـان مـن    مـربرا ألي    ‘ وحـدها أو حـصرا    ’أن يكون وجـود اإلعاقـة       ال جيوز بأي حال من األحوال       ” :نصها
انظر املوجز اليومي للمناقشات يف الـدورة الـسابعة الـيت جـرت يف           . إال أن هذا االقتراح قوبل بالرفض      .“احلرية
ــانون الثــــــاين١٩  و١٨ ــاير / كــــ ــبكة اإلنت املوقــــــع  واملتــــــاح علــــــى ٢٠٠٦ينــــ رنــــــت التــــــايل علــــــى شــــ

www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7summary.htm. 
 MDRI and Center for Legal and Social Studies (CELS), Ruined Lives, Segregation from Society inانظـر   )٣٩( 

Argentina’s Psychiatric Asylums, 2007, pp. 23-25; MDRI, Not on the Agenda: Human Rights of People 

with Mental Disabilities in Kosovo, 2002, pp. 10 and 11; MDRI, Behind Closed Doors: Human Rights 

Abuses in the Psychiatric Facilities, Orphanages and Rehabilitation Centers of Turkey, 2005, pp. 12, 23, 

24. See also Human Rights Watch, Ill-equipped, op. cit., pp. 56-59 and 92. K. L. Raye, Women’s Rights 

Advocacy Initiative: Violence, Women and Mental Disability, MDRI, 1999. 
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ن سـياق   اعتـربت حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان أ            خيمينيس لـوبيس ضـد الربازيـل        
يف املشايف النفسية مقرونا بالضرب املنتظم والقيود املفروضـة         الذين أدخلوا   العنف ضد املرضى    

الرعايــة الــصحية الــسيئة، وظــروف مرافــق     أي (علــى الــضحايا وظــروف االحتجــاز الــسيئة     
لحـق يف الـسالمة البدنيـة والعقليـة وحظـر           تعتـرب انتـهاكا ل    ،  )الصرف الصحي وختـزين األطعمـة     

 من االتفاقية األمريكيـة حلقـوق   ٥من املادة ، ٢  و١يف إطار الفقرتني   واملعاملة السيئة التعذيب  
 .)٤٠(اإلنسان

ـــ    - ٦٧ ــى أن اغت ــد علـ ــاص التأكيـ ــرر اخلـ ــرر املقـ ــذيبا إذا  وكـ ــشكل تعـ ــسجينات يـ صاب الـ
 يف املــشايف ومؤســسات الرعايــة ارتكبــه املوظفــون العــامون، مبــن فــيهم املوظفــون العــاملون  مــا
 .)٤١(، أو بتحريض منهم أو مبوافقتهم أو تغاضيهم عنهشاهبها وما
 اإلعاقــة، رجــاال كــانوا   ويقــع األشــخاص ذو  مــن األرجــح أن  ويف احليــاة اخلاصــة،   - ٦٨
على يـد أفـراد أسـرهم أو علـى يـد مـن          واالغتصاب البدين واجلنسي لالعتداء  ، ضحايا   نساء أم

مرتفـع مـن    ض النـساء والفتيـات ملعـدل         وتتعر .بنسبة تصل إىل ثالثة أمثال     )٤٢(يقدم هلم الرعاية  
عنـــف يـــشمل عنـــف العـــشري، وذلـــك نتيجـــة للتمييـــز املـــزدوج علـــى أســـاس نـــوع اجلـــنس   ال

 ،ضــد اململكــة املتحــدة. أ وقــضيةوآخــرون ضــد اململكــة املتحــدة . زويف قــضية . )٤٣(واإلعاقــة
ــدول     ــسان بواجــب ال ــة حلقــوق اإلن ــة األ أقــرت احملكمــة األوروبي ــدابري حلماي ــراد، يف اختــاذ ت  ف

سيما األطفال، وغريهم من األشخاص املستـضعفني مـن املعاملـة الـسيئة، فـضال عـن اختـاذ                    وال
 أو يفتـرض أهنـا كانـت        خطوات حكيمة ملنع املعاملة السيئة اليت كانت السلطات على علم هبـا           

 .)٤٤(على علم هبا

 واجـب   ذوي اإلعاقة، فـإن مـن     األشخاص   من اتفاقية حقوق     ١٦وكما جاء يف املادة      - ٦٩
الدول اختاذ مجيع التدابري املناسبة حلماية األشـخاص ذوي اإلعاقـة، داخـل منـازهلم وخارجهـا،                 

، مبا يف ذلك جوانبها القائمـة علـى نـوع    ومنعهاواالعتداء العنف  االستغالل و من مجيع أشكال    
_________________ 

 .Lopes vs. Brasil, op. cit paras. 120-122 and 150انظر  )٤٠( 
 .١٨ و ١٧ ن، الفقرتا CAT/C/GC/2انظر )٤١( 
 )٤٢( World Bank/Yale University, HIV/AIDS & Disability: Capturing Hidden Voices. Report of the Global 

Survey on HIV/AIDS and Disability (Washington, D.C.: World Bank, 2004), p. 11. 
 ,http://www.hrw.org/women/disabled.html Human Rights Watch, Women and Girls with Disabilitiesانظـر   )٤٣( 

available at and P.E, Erwin, Intimate and Caregiver Violence Against Women with Disabilities, Battered 

Women’s Justice Project-Criminal Justice Office, 2000. 
 Z and others v. The United Kingdom, Application no. 29392/95, judgment of 10 May 2001, para. 73 andانظـر   )٤٤( 

74. and A. v. The United Kingdom, application No. 25599/94, judgment of 23 September 1998, pars. 22. 
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الــدول إقــرار ويالحــظ املقــرر اخلــاص أن  .املــسؤولني عنــهاحماكمــة  والتحقيــق فيهــا و،اجلــنس
مارسـات  املطـر و األ تـشمل  كـثرية  يتخذ أشـكاال  ميكن أن لعنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة      ل
إمكانيــة  كفالــة عــدمتمييزيــة مثــل القــوانني الــيت حتــرمهم مــن أهليتــهم القانونيــة أو  التــشريعية ال

أعمـال  إفـالت  لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ممـا يـسفر عـن          على قدم املـساواة     اللجوء إىل القضاء    
 .من العقاب القبيلعنف من هذا ال
 

 استنتاجات وتوصيات - جيم 
تؤكـد  يرحب املقرر اخلاص ببـدء نفـاذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت                   - ٧٠

احلظر املطلق للتعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، والـيت                   من جديد   
ــدم توجيهــات   ــة تق ــات جازم ــة يف تفــسري احلقــوق واحلري  . األساســية لألشــخاص ذوي اإلعاق

 املرتكبــةة، واإلمهــال، والعنــف واإلســاءة نــيهاســتمرار ورود التقــارير عــن املعاملــة املضــوء  ويف
 التعــذيب أي مبــا هــي عليــه، اتاألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــإن االعتــراف هبــذه املمارســ  ضــد

ــذيب      ــة التعـ ــدويل ملكافحـ ــار الـ ــتخدام اإلطـ ــسيئة، واسـ ــة الـ ــواملعاملـ ــة  يقدم سـ ــبالً للحمايـ سـ
 .القانونيني واالنتصاف

ــب  - ٧١ ــاص  يهيـ ــرر اخلـ ــدول باملقـ ــصادق الـ ــأن تـ ــخاص   علـ ــوق األشـ ــة حقـ ى اتفاقيـ
اإلعاقــة وكفالــة وضــعها موضــع التنفيــذ الكامــل، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للحكــم    ذوي

 .٢ املادة ،املتعلق بعدم التمييز

وزيـع االتفاقيـة علـى أوسـع        نـشر وت  أن تكفـل    تفاقيـة   اليف ا األطـراف   ينبغي للدول    - ٧٢
نطاق ممكن، ووضـع بـرامج توعيـة لعامـة اجلمهـور وإقامـة دورات تدريبيـة جلميـع الفئـات             

مثل القضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي اخلدمـة املدنيـة،          (الفنية ذات الصلة    
 وينبغي أن ).املوظفني الصحيني واملؤسساتومسؤويل احلكم احمللي، واملوظفني العاملني يف 

دور بـ واجلهات الفاعلة من القطـاع اخلـاص علـى حـد سـواء              يضطلع املوظفون العموميون    
 .معاملتهموإساءة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة ومنع تعذيبهم 

 تقـّر باألهليـة     ت تـشريعا  أن تعتمـد  تفاقيـة جيـب علـى الـدول         االومتشيا مـع أحكـام       - ٧٣
يــدهم، عنــد احلاجــة، بالــدعم الــالزم الختــاذ   القانونيــة هلــؤالء األشــخاص، وأن تكفــل تزو 

 .مستنريةقرارات 

مــع تتماشــى وينبغــي للــدول أن تــصدر مبــادئ توجيهيــة واضــحة وال لــبس فيهــا     - ٧٤
، وإتاحـة اإلجـراءات     “املوافقة احلـرة واملـستنرية    ”أحكام االتفاقية بشأن املقصود من عبارة       

 .الشكاوى املتعلقة بتقدمي
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 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مثل(ق اإلنسان املستقلني وينبغي ملراقيب حقو - ٧٥
بـصورة منتظمـة    يقومـوا   أن  ) واآلليات الوقائية الوطنيـة ملناهـضة التعـذيب، واجملتمـع املـدين           

السجون، ومراكـز الرعايـة   ك اإلعاقة، واملؤسسات اليت قد يقيم فيها األشخاص ذو   برصد  
 . العقليةاالجتماعية، ودور األيتام، ومؤسسات الصحة

 اإلقليميـة حلقـوق اإلنـسان       واآلليـات  ةاملتحـد  اخلـاص آليـات األمـم        املقـرر ويدعو   - ٧٦
ذات الصلة، مبا فيها اآلليات اليت تتناول الشكاوى الفردية وترصد أماكن االحتجـاز، إىل              

 .تفاقية وإدماجها يف أعماهلااال الواردة يف ةأن تراعي بشكل كامل املعايري اجلديد
 

 احلبس االنفرادي -رابعا  
أعــرب املقــرر اخلــاص يف ســياق ممارســته لواليتــه، وال ســيما خــالل زياراتــه ألمــاكن      - ٧٧

االعتقال، وكذلك من خالل استجابته للمزاعم اليت وصلته، عن قلقـه بـشأن اسـتخدام احلـبس       
 سـاعة يف اليـوم،   ٢٤ سـاعة و    ٢٢أي العزل اجلـسدي يف زنزانـة ملـدة تتـراوح بـني              (االنفرادي  

ويــرى ). يف بعــض الواليــات القــضائية، يــسمح هلــم بــاخلروج ملــدة ال تتجــاوز ســاعة واحــدة  و
املقرر اخلاص أن عزل احملتجزين الطويل األمـد قـد يـصل إىل مرتبـة املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                    

 .أو الالإنسانية أو املهينة، ويف بعض احلاالت، قد تصل إىل مرتبة التعذيب
 :وعلى سبيل املثال - ٧٨

ففي أخبازيا، جبورجيا، أعـرب املقـرر اخلـاص عـن قلقـه بـشأن سـجني حمكـوم                    )أ( 
 أمتار لـزمن طويـل جـدا        ٣X٤عليه باإلعدام وحمتجز قيد احلبس االنفرادي يف زنزانة مساحتها          

 ؛)٥٣، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.3(كما يبدو 
اخلــاص ويف منغوليــا، أعــرب املقــرر اخلــاص عــن قلقــه بــشأن نظــام العــزل          )ب( 

)E/CN.4/2006/6/Add.4 التقـــى بتـــسعة ســـجناء ٤٠٥ففـــي الـــسجن ). ٤٩-٤٧، الفقـــرات ،
 أمتــار لفتــرة ٣X٣ عامــا، حمتجــزين يف زنزانــات مــساحتها ٣٠يقــضون حكمــا بالــسجن ملــدة 

وكانت الكآبة بادية على وجوه السجناء كما عربوا عن يأسهم، وتفكريهـم            . ساعة يوميا  ٢٤
ولــيس وراء عــزل .  يفــضلون عقوبــة املــوت علــى احلــبس االنفــرادي يف االنتحــار، وقــالوا أهنــم

املعتقلني كليا على ما يبدو أسباب أمنية؛ بل أن القـصد كمـا يبـدو هـو فـرض عقوبـة إضـافية،                       
وقــد خلــص املقــرر اخلــاص إىل أن النظــام برمتــه يــصل إىل   . تــؤدي إىل آالم ومعانــاة شــديدين 

وفيمــا يتعلــق بالــسجناء .  يكــن هــو التعــذيب بعينــه مرتبــة العقوبــة القاســية والالإنــسانية، إن مل 
ويف مركــز زمنــود ) غــانتس هــوداك (٤٦١احملكــوم علــيهم باإلعــدام يف مركــز االعتقــال رقــم   

ــة كاملــة، مقيــدي األيــدي واألرجــل بــشكل      لالعتقــال، فــإن كــون الــسجناء معــتقلني يف عزل
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 ميكـن وصـفها إال بأهنـا    مستمر وحمـرومني مـن الطعـام الكـايف، إمنـا يـشكل عقوبـات إضـافية ال             
 ؛)٥٤-٥٠املرجع ذاته، الفقرات (تعذيب 
ويف الــصني، تلقــى املقــرر اخلــاص ادعــاءات تتعلــق بــاحلبس االنفــرادي ألمــد      )ج( 

ــادة تثقيــــــف النــــــساء عــــــن طريــــــق العمــــــل     طويــــــل يف مرفــــــق بــــــيجني البلــــــدي إلعــــ
)E/CN.4/2006/6/Add.6 الــسجن  وعلــى الــرغم مــن أن مــوظفي    ). ١٠، الفقــرة  ٢، التــذييل

أشــاروا إىل أن الــسجينات ال يعــتقلن ألكثــر مــن ســبعة أيــام يف الزنزانــات االنفراديــة الــصغرية    
ــرة بلغــت حــىت          ــتقلن لفت ــأهنن اع ــتقالت ب ــد زعمــت املع ــف، فق ــدريب املكث ــسم الت ــة لق التابع

  حلملهن على نبذ معتقداهتن؛“التدريب”يوما، حيث يتلقني  ٦٠
عدة البحرية يف خليج غوانتنامو التابعـة للواليـات        أما بالنسبة للمعتقلني يف القا     )د( 

 يوما من العـزل هـي   ٣٠املتحدة األمريكية، فقد ذكر املقرر اخلاص أنه على الرغم من أن فترة     
الفترة القصوى املسموح هبـا، فـإن املعـتقلني سـرعان مـا يعـادون إىل العـزل بعـد فواصـل زمنيـة                    

ــبه    ــة شـ ــارهم يف حالـ ــدا، حبيـــث ميكـــن اعتبـ ــرة تـــصل حـــىت  قـــصرية جـ ــزل لفتـ ــهرا ١٨ عـ  شـ
)E/CN.4/2006/120  وقــد مت التوصـل إىل اســتنتاج مفـاده أن عــدم الـيقني بــشأن    ). ٥٣، الفقـرة

طول فترة االعتقـال واحلـبس االنفـرادي الطويـل األمـد للـسجناء يبلـغ حـد املعاملـة الالإنـسانية                      
 ؛)٨٧املرجع ذاته، الفقرة (

ح وإعــادة التأهيــل، املغلــق حاليــا، تلقــى ويف األردن، يف مركــز اجلفــر لإلصــال )هـ( 
املقرر اخلاص مـزاعم مـن سـجناء وصـلوا حـديثا بـشأن تعرضـهم للـضرب يف زنزانـات احلـبس                       

ــرادي  ــرة  A/HRC/4/33/Add.3(االنفـ ــذييل، الفقـ ــال يف   ). ٩، التـ ــزاعم باالعتقـ ــى مـ ــا تلقـ كمـ
 ؛)٢١املرجع ذاته، الفقرة (زنزانات انفرادية لفترات وصلت حىت ثالثة أشهر 

، تلقــى املقــرر اخلــاص مــزاعم باالعتقــال يف زنزانــات انفراديــة   يويف بــاراغوا )و( 
كمـا مت تلقـي     ). ٤٦، التـذييل األول، الفقـرة       A/HRC/7/3/Add.3(لفترة تزيد عن شـهر واحـد        

مــزاعم مــن ســجن النــساء عــن احلــبس االنفــرادي لفتــرة تــصل حــىت أســبوعني لعقوبــة تأديبيــة     
 ؛)٤املرجع ذاته، الفقرة (

ــأن       )ز(  ــد ب ــيت تفي ــزاعم ال ــد مــن امل ــا، اســتمع املقــرر اخلــاص إىل العدي ويف نيجريي
. الـــسجناء قـــد تعرضـــوا للحـــبس االنفـــرادي لفتـــرة تـــصل حـــىت أســـبوعني ألســـباب تأديبيـــة   

السجن األمين املتوسط يف كادونا، َعثَر على صيب مراهق يعـاين مـن مـرض عقلـي شـديد،                     ويف
ــع     ــة مـ ــسجن يف زنزانـ ــد عوقـــب بالـ ــه  وقـ ــد قدميـ ــذييل األول، A/HRC/7/3/Add.4(تقييـ ، التـ

 ؛)١١٥ الفقرة
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ويف إندونيسيا، تلقى املقرر اخلـاص ادعـاءات باالعتقـال يف زنزانـات انفراديـة                )ح( 
كمــا وردت ). ٣٤، التــذييل األول، الفقــرة A/HRC/4/3/Add.7(ملــدة تزيــد عــن شــهر واحــد  

عـزل مظلمـة ملـدة وصـلت حـىت أسـبوع            ادعاءات من سجناء وصلوا حديثا بـأهنم يف زنزانـات           
 ؛)٨٢املرجع ذاته، الفقرة (

ــسبب اللجــوء إىل احلــبس         )ط(  ــه ب ــن قلق ــرر اخلــاص ع ــرب املق ــدامنرك، أع ويف ال
النـشرة  (االنفرادي على نطاق واسع، وال سيما فيما يتعلـق بـاملعتقلني الـذين هـم قيـد التحقيـق              

 ).مايو/ أيار٩الصحفية لألمم املتحدة، 
م احلبس االنفرادي عادة كشكل من أشكال العقوبة التأديبية للسجناء الـذين            ويستخد - ٧٩

يصدر عنهم إخالل باألمن والنظام، ولعـزل املـشتبه فـيهم أثنـاء التحقيقـات اجلنائيـة، وكحكـم                
ويستخدم أحيانا، كما أشري إىل ذلك أعاله، كشكل مـن أشـكال املعاملـة أو العقوبـة                 . قضائي

املؤسسات أو للسيطرة على فئـات معينـة مـن الـسجناء، كالفئـات              لألشخاص ذوي اإلعاقة يف     
 .اليت تعترب يف حاجة إىل رعاية الطب النفسي

، أن )١٩٩٢ (٢٠وأفـــادت اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان يف التعليـــق العـــام رقـــم   - ٨٠
 مـن العهـد الـدويل    ٧استخدام احلبس االنفـرادي ألمـد طويـل قـد يـصل إىل حـد انتـهاك املـادة                  

كمـا اعترفـت جلنـة مناهـضة التعـذيب باآلثـار            ). ٦الفقـرة   (اص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       اخل
اجلسمية والعقلية املؤذية النامجة عن احلبس االنفرادي الطويل األمد، وأعربت عن قلقها بـشأن              
ــدبري        ــق، وكــذلك كت ــائي خــالل االحتجــاز رهــن التحقي ــدبري وق ــا يف ذلــك كت اســتخدامه، مب

ــاء االعتقــال    وقــد . )٤٥(تــأدييب ــة بإلغــاء اســتخدام احلــبس االنفــرادي وخاصــة أثن أوصــت اللجن
املــدة (التحقيــق، أو علــى األقــل بــأن خيــضع ذلــك للتنظــيم القــانوين بــشكل صــارم حمــدد   رهــن

، وباســتخدامه حتــت إشــراف القــضاء، وذلــك فيمــا عــدا الظــروف االســتثنائية،  )القــصوى، إخل
كمـا أوصـت جلنـة حقـوق الطفـل          .  أو املمتلكـات   عندما يتعلق األمر مـثال بـسالمة األشـخاص        

 مــن املبــادئ األساســية  ٧، ويــنص املبــدأ )٤٦(بعــدم اســتخدام احلــبس االنفــرادي ضــد األطفــال  
_________________ 

ثــائق الرمسيــة الوانظــر علــى ســبيل املثــال املالحظــات اخلتاميــة للجنــة علــى التقريــر الــدوري الثالــث للــدامنرك،  )٤٥( 
، الفــصل الرابــع، الفــرع أوال،   )A/52/44 (٤٤للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة واخلمــسون، امللحــق رقــم       

املرجع نفسه، الفصل الرابع، الفـرع كـاف،        (؛ وعلى التقرير الدوري الثالث للسويد       ١٨٦ و   ١٨١ الفقرتان
رجـع نفـسه، الـدورة الثالثـة واخلمـسون،          امل(؛ وعلى التقرير الدوري الثالـث للنـرويج         ٢٢٥ و   ٢٢٠الفقرتان  

؛ وعلـى التقريـر الـدوري       ١٥٦ و   ١٥٤، الفـصل الرابـع، الفـرع حـاء، الفقرتـان            )A/53/44 (٤٤امللحق رقـم    
ــسا  ــرة )CAT/C/FRA/CO/13(الثالـــث لفرنـ ــدة   ١٩، الفقـ ــاين للواليـــات املتحـ ــر الـــدوري الثـ ؛ وعلـــى التقريـ

، )CAT/C/CR/32/4(ى التقريـر الـدوري الثالـث لنيوزيلنـدا     ؛ وعل ٣٦، الفقرة   )CAT/C/USA/CO/2( األمريكية
 ).د (٦و ) د (٥الفقرتان 

 )).أ (٥٩، املرفق، الفقرة CRC/C/DNK/CO/3(على سبيل املثال، فيما يتعلق بالدامنرك  )٤٦( 
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ــد        ــة، أو لتقيي ــاء احلــبس االنفــرادي كعقوب ــة إىل إلغ ــذل اجلهــود الرامي ــسجناء علــى ب ــة ال ملعامل
 .استخدامه، والتشجيع على ذلك

النفــرادي وآثــاره يف املعــتقلني هــو موضــوع موثــق بــشكل  وتــاريخ اســتخدام احلــبس ا - ٨١
ففي نظم السجون احلديثة يف العامل ميكـن للمـرء أن يتتبـع فلـسفة إعـادة التأهيـل عـن          . )٤٧(جيد

طريق العزل إىل منوذج السجن يف بنـسلفانيا، الـذي أُنـشئ يف العقـد الثالـث مـن القـرن التاسـع                
وكــان . انيا، بالواليــات املتحــدة األمريكيــةعــشر يف ســجن تــشريي هيــل يف فيالدلفيــا، بنــسلف 

اهلدف من هذا النموذج هو إعـادة تأهيـل اجملـرمني عـن طريـق احلـبس االنفـرادي؛ حيـث كـان            
الـــسجناء يقـــضون كـــل وقتـــهم يف زنزانـــاهتم، مبـــا يف ذلـــك وقـــت العمـــل، وذلـــك للـــتفكري    

ومت يف وقـت    . ة نظيفـة  أقدموا عليه من جتاوزات ومن مث العودة إىل اجملتمع بصفحة أخالقي           فيما
الحق استرياد النموذج البنـسلفاين واسـتخدامه يف العديـد مـن بلـدان أوروبـا وأمريكـا اجلنوبيـة                    

 .ابتداء من العقد الرابع من القرن التاسع عشر
ويشري حجم األدلة املتراكمـة حـىت اآلن إىل خطـورة اآلثـار الـصحية اخلطـرية والـسيئة                    - ٨٢

ــراديالنامجــة عــن اســتخدام احلــبس ا   ــراوح بــني األَرق والتــشوش وبــني اهللوســة    : النف الــيت تت
والعامــل الــسيء الرئيــسي النــاجم عــن احلــبس االنفــرادي هــو ختفــيض         . واألمــراض العقليــة 

االحتكاك االجتمـاعي والنفـسي اجملـدي إىل احلـد األدىن املطلـق، أي إىل احلـد الـذي ال يكفـي                      
وعـالوة علـى ذلـك، قـد تكـون آثـار احلـبس        . ابالنسبة ملعظم املعتقلني كي يبقوا صـاحلني عقليـ    

االنفرادي يف املعـتقلني رهـن التحقيـق أسـوأ مـن آثـاره يف املعـتقلني اآلخـرين املعرضـني للعـزل،                
وذلك بالنظر إىل عدم اليقني املتوقع بالنسبة لطول فترة االعتقال، واحتمال اسـتخدامه النتـزاع    

ت االنتحـار وإيـذاء الـنفس خـالل األسـبوعني           فهناك زيادة يف معدال   . املعلومات أو االعترافات  
 .األولني من احلبس االنفرادي يف حاالت املعتقلني رهن التحقيق يف احلبس االنفرادي

ــه ينبغــي إبقــاء اســتخدام احلــبس االنفــرادي يف حــده األدىن،       - ٨٣ ويــرى املقــرر اخلــاص أن
وبغـض النظـر   . خـري فقـط  واستخدامه يف حاالت استثنائية جدا، وألقصر مدة ممكنة، وكمالذ أ 

ــستوى االحتكــاك          ــع م ــود لرف ــذل اجله ــضروري ب ــن ال عــن الظــروف احملــددة الســتخدامه، م
كاالحتكــاك بــني الــسجناء ومــوظفي الــسجن، والــسماح بالوصــول إىل : االجتمــاعي للــسجناء

األنشطة االجتماعية مع السجناء اآلخرين، والسماح بعدد أكرب من الزيارات، وتوفري إمكانيـة             
 .ل على خدمات الصحة العقليةاحلصو

_________________ 

 Scharff Smith, P. “The effects of solitary confinement on prison inmates: A brief historyعلى سـبيل املثـال،    )٤٧( 

and review of the literature.” Crime and Justice, vol. 34, 2006 (University of Chicago Press), pp. 441-528. 
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، يف النــدوة ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٨ و ٧وقــد شــارك املقــرر اخلــاص، يــومي  - ٨٤
الدوليــة اخلامــسة املعنيــة بالــصدمات النفــسية يف اســطنبول، بتركيــا، حيــث ألقــى كلمــة بعنــوان 

 كمـا اشـترك  . “احلبس االنفرادي وممارسات العزل كمشكلة من مشكالت حقوق اإلنـسان     ”
يف فريــق عمــل إىل جانــب العديــد مــن اخلــرباء الــدوليني البــارزين يف ميــدان احلــبس االنفــرادي   

بيان اسطنبول بـشأن اسـتخدام احلـبس    ”والسجون والتعذيب، ومت إصدار وثيقة ختامية، وهي   
وهتدف الوثيقـة إىل تعزيـز اسـتخدام معـايري حقـوق اإلنـسان املوجـودة            . )٤٨(“االنفرادي وآثاره 

 .خدام احلبس االنفرادي وإجياد معايري جديدة تستند إىل أحدث األحباثيف جمال است
ــان اســطنبول،     - ٨٥ ــة العامــة إىل بي ، )انظــر املرفــق(ويلفــت املقــرر اخلــاص نظــر اجلمعي

ويشجع الدول بقوة على إمعـان النظـر يف هـذا البيـان كوسـيلة مفيـدة يف اجلهـود املبذولـة                      
 .التعزيز احترام حقوق املعتقلني ومحايته

 

_________________ 

 P. Scharff Smith “Solitary confinement: An introduction to the Istanbul Statement on the Use andانظـر   )٤٨( 

Effects of Solitary Confinement”; Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of 

Torture, vol. 18, No. 1, pp.56-62. 
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 رفقامل
 

 بيان اسطنبول بشأن استخدام احلبس االنفرادي وآثاره  
ــد يف  ــانون األول٩املعتمـــ ــسمرب / كـــ ــة ٢٠٠٧ديـــ ــدوة الدوليـــ ــصدمات   يف النـــ ــة للـــ  املعنيـــ

 .اسطنبول النفسية،
  

  البيانمنغرض ال  
ــصارم         ــرادي ال ــادة يف اســتخدام ممارســات احلــبس االنف ــوام األخــرية زي شــهدت األع

. ضائية يف مجيــع أحنــاء العــاملالواليــات القــخمتلــف والطويــل األمــد غالبــا يف نظــم الــسجون يف  
 إنـشاء  القيـام علـى حنـو متزايـد ب         شـكل تـدبري تـأدييب غـري متناسـب، أو          احلـبس   يأخـذ هـذا      وقد

ــا نعتــرف بــأن  . )أ(بكاملــها علــى منــوذج العــزل الــصارم للــسجناء  قائمــة ســجون  ويف حــني أنن
استخدام احلـبس االنفـرادي يف حـاالت اسـتثنائية قـد يكـون ضـروريا، فإننـا نعتـرب هـذا التطـور                 

بيـان   نرى أن الوقت قد حان ملعاجلة هـذه املـسألة ب            فإننا ولذلك. ينمثريا للقلق واجلدل الشديد   
 . عن اخلرباء بشأن استخدام احلبس االنفرادي وآثارهصادر

 
 التعريف  

يف زنزانــاهتم ملــدة تتــراوح بــني  احلــبس االنفــرادي هــو العــزل البــدين لألفــراد حببــسهم    
سمح للـسجناء بـاخلروج      يُـ  ،ويف كثري من الواليات القـضائية     .  ساعة يف اليوم   ٢٤ساعة و    ٢٢

أمـا االتـصال بأشـخاص    . بـشكل انفـرادي  الرياضـية   من زنزاناهتم ملدة ساعة من أجل التمـارين       
ــيخ،آخــرين بــشكل جمــدٍ   يف احلــوافز هــو لــيس مــن   واالخنفــاض. فض عــادة إىل احلــد األدىن ف

ختيـار احلـوافز املتـوفرة      فنـادرا مـا يـتم ا      .  بل أيـضا مـن الناحيـة النوعيـة         ،الناحية الكمية فحسب  
ــ امعـــتكـــون هـــذه بوجـــه  االجتمـــاعي العرضـــي حبريـــة، وواالحتكـــاك ى وتـــرية واحـــدة، علـ

 .أي تعاطف على  غالباتنطوي وال
 

 حلبس االنفرادياملمارسات الشائعة يف ا  
ة اجلنائيـة يف مجيـع      طبق احلبس االنفرادي يف أربعة ظروف عامة يف خمتلف نظم العدال          ُي 

ق أثنــاء التحقيــ وإمــا لعــزل األفــراد ة تأديبيــة للــسجناء احملكــوم علــيهم؛ إمــا كعقوبــ:أحنــاء العــامل
 طرة علـى مجاعـات حمـددة مـن الـسجناء؛           كوسيلة إدارية للـسي    ، وباطراد ، وإما اجلنائي اجلاري؛ 

 

شـكل مـن   فئـة واسـعة تـشمل األشـخاص اخلاضـعني ألي          “ الـسجني ” لغرض هذه الوثيقـة، يعـين مـصطلح          )أ( 
 .أشكال احلجز أو السجن
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ــ. كحكــم قــضائي إمــا و واليــات القــضائية  الستخدم احلــبس االنفــرادي أيــضا يف كــثري مــن   وُي
وباإلضـافة إىل   . ني عقليـا  خـتل  مـن أجـل األفـراد امل        املالئمـة  كبديل عن الرعاية الطبية أو النفسية     

  مـا يكـون  غالبـا وستخدم احلبس االنفرادي بـاطراد كجـزء مـن االسـتجواب القـسري،       ، يُ ذلك
 .قلط االنفرادي املجازت أو االح)ب(ء القسريا ال يتجزأ من حاالت االختفاجزء

 
 آثار احلبس االنفرادي  

قنـع يف مناسـبات عـدة أن احلـبس االنفـرادي قـد يتـسبب يف آثـار                   من املوثـق بـشكل مُ      
 يف ٩٠ أن ما بني الثلـث وحـىت    إىل األحباثشريإذ ت .)ج(نفسية وأحيانا سلوكية مرضية خطرية    

كمـا مت توثيـق قائمـة طويلـة         . نفـرادي  اال عانون من أعراض سـيئة يف احلـبس       املائة من السجناء ي   
ــني     ــن األعــراض تتــراوح ب ــة واال  و األرقم ضــطراب العقلــي املعــروف   التــشوش وبــني اهللوس

لــة فقــط مــن احلــبس االنفــرادي،  وميكــن أن حتــدث آثــار صــحية ســلبية بعــد أيــام قلي . بالــذهان
 .قضى يف هذه الظروفأن املخاطر الصحية تزداد مع كل يوم إضايف ُي كما

ا  كـبري  اومـع ذلـك، فـإن عـدد       . بالنسبة للحـبس االنفـرادي     قد خيتلف رد فعل األفراد    و 
 من مشاكل صحية خطرية بغض النظر عن األحـوال احملـددة، وبغـض النظـر                من األفراد يعانون  

 فالـسمة الـضارة   .  الشخـصية املوجـودة سـابقا      عن الزمان واملكـان، وبغـض النظـر عـن العوامـل           
ــسي ــرا ةالرئي ــو  يف احلــبس االنف ــاعي اجملــدي إىل مــستوى      أدي ه ــاك االجتم ــه خيفــض االحتك ن
صـــحتهم ن للمحافظـــة علـــى لكـــثريي  غـــري كـــاف بالنـــسبة االجتمـــاعي والنفـــسيتنبيـــهال مـــن

 .هلمحا وُحْسن
 يتـضمن بعـدا مؤذيـا        احلبس االحتيـاطي   سجون  كما أن استخدام احلبس االنفرادي يف      

ضـعا واقعيـا فيـه ضـغط نفـسي ميكـن أن يـؤثر            بالنظر إىل أن اآلثار الضارة ستخلق غالبا و        اآخر
 . االعتراف بالذنبىليف املعتقلني رهن التحقيق ويدفعهم إ

 

ــشهر كــانون األول       )ب(  ــع األشــخاص مــن االختفــاء القــسري ل ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي ــسمرب / ُتعــّرف االتفاقي دي
ــه   ٢٠٠٦ اعتقــال األشــخاص أو احتجــازهم أو اختطــافهم أو حرمــاهنم مــن    ”، االختفــاء القــسري علــى أن

حريتهم علـى أي حنـو آخـر علـى أيـدي مـوظفي الدوليـة أو علـى أيـدي جمموعـات أو أفـراد يعملـون باسـم                              
 مـن حريتـهم   يني األشـخاص املعنـ  احلكومة أو بدعم منها أو برضاها أو بقبوهلـا، مث رفـض االعتـراف حبرمـان      

 .“رفض الكشف عن أماكن وجودهم، مما جيرد هؤالء األشخاص من محاية القانون أو
 Peter Scharff Smith, P., “The لالطـالع علـى دراسـات تتعلـق باآلثـار الـصحية للحـبس االنفـرادي، انظـر           )ج( 

effects of solitary confinement on prison inmates: A brief history and review of the literature” in Crime 

and Justice, vol. 34, 2006; Craig Haney, “Mental Health Issues in Long-Term Solitary and 'Supermax' 

Confinement” in Crime and Delinquency 49 (10), 2003; Stuart Grassian, “Psychopathological Effects 

of Solitary Confinement” in American Journal of Psychiatry, vol. 140, 1983. 
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 فـإن هـذه   العـزل، نظمـة  أ كجـزء مـن   استخدم عنـصر الـضغط النفـسي عمـد    وعنـدما يُـ   
 . التعذيبحداملمارسات تصبح قسرية وميكن أن تصل إىل 

 وهـذا ميكـن أن      عـن أنظـار العدالـة،      األفـراد بعيـدا       فإن احلبس االنفرادي يضع    ،وأخريا 
احلــبس وتــاريخ . يتــسبب يف مــشاكل حــىت يف اجملتمعــات القائمــة تقليــديا علــى ســيادة القــانون 

ــى    ــة عل ــل باألمثل ــرادي حاف ــةاو املمارســات العداالنف ــو ني ــيت تتط ــوال   ال ــذه األح ــل ه . ر يف مث
وجـدت أنظمـة     حيثمـا     للغايـة  امـا ظ على حقوق السجناء حتديا خاصا وه      يصبح احلفا  ،ولذلك

 .احلبس االنفرادي
 

 حقوق اإلنسان واحلبس االنفرادي  
استخدام التعذيب أو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة هـو ممارسـة                     
 اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  الــدويلد مــن العهــ٧املــادة ( إطالقــا مبوجــب القــانون الــدويل حمظـورة 

ــذيب   ــضة التعـ ــة مناهـ ــسياسية واتفاقيـ ــية    والـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب املعاملـ ــن ضـ ــريه مـ  وغـ
قـوق اإلنـسان التابعـة      حب  املعنيـة  لجنـة الوقـد نـصت     . ، على سـبيل املثـال     الالإنسانية أو املهينة   أو

 مـن   ٧ للمادةعترب انتهاكا    قد ي  ويل األمد طالعلى أن استخدام احلبس االنفرادي      لألمم املتحدة   
ت لــدأوقــد . ))١٩٩٢ (٢٠التعليــق العــام (د الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية العهــ

إفــادات مماثلــة، مــع اإلشــارة بوجــه خــاص إىل  ب لألمــم املتحــدة ةجلنــة مناهــضة التعــذيب التابعــ
وأوصت جلنة حقوق الطفـل التابعـة       . ادي خالل االعتقال رهن التحقيق    استخدام احلبس االنفر  

 مـن   ٧وينص املبدأ   .  كذلك بعدم استخدام احلبس االنفرادي بالنسبة لألطفال       )د(لألمم املتحدة 
ينبغـي بـذل اجلهـود ملعاجلـة موضـوع         ”مبادئ األمم املتحدة األساسية ملعاملة السجناء على أنه         

وسـبق للجنـة    . “تقييـد اسـتخدامه، والتـشجيع علـى ذلـك         لوبة، أو   عقكإلغاء احلبس االنفرادي    
 يعتــرب لعــزلحمــدد لم ا نظــ وجــود أن اعتــربت لألمــم املتحــدة أنةقــوق اإلنــسان التابعــاملعنيــة حب

قـضية   ( من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية   ١٠ و ٧ املادتني انتهاكا لكل من 
 ).١٩٩٨يناير / كانون الثاين٩  احلكم الصادر يف بريو،كامبوس ضد

 وجلنـة حقـوق      حلقـوق اإلنـسان     احملكمة األوروبيـة    أوضحت وعلى املستوى اإلقليمي،   
 استخدام احلـبس االنفـرادي   أن )CPT(تعذيب الاإلنسان سابقا، وكذلك اللجنة األوروبية ملنع     

 واحلريـات  نحقـوق اإلنـسا  األوروبيـة حلمايـة   تفاقيـة  ال مـن ا ٣ انتـهاك املـادة   حـد قـد يـصل إىل   
، األمــر الــذي يتوقــف علــى )، أو معاملــة الإنــسانية أو مهينــةاتعــذيبأي أنــه يــشكل (األساســية 

العـزل الكامـل    . ..”رف بـأن    وقد اعتُ .  ومدته ظروف االحتجاز الظروف احملددة يف القضية، و    

 

 .Concluding Observations on the third periodic report of Denmark (CRC/C/DNK/CO/3), para. 59 (a)  )د( 
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 الشخـصية ويـشكل شـكال مـن         طـم  الكامل، ميكـن أن حي     اجلسديباالقتران مع العزل    للحواس  
 .)هــ ( أسـباب أخـرى  ةأيـ بات األمـن أو    ضيتـ قميكـن تربيرهـا مب     املعاملة الالإنـسانية الـيت ال     أشكال  

قـــد يـــصل إىل ”وقـــد أفـــادت اللجنـــة األوروبيـــة ملنـــع التعـــذيب أيـــضا أن احلـــبس االنفـــرادي  
كمـا انتقـدت يف عـدة مناسـبات هـذه املمارسـات وأوصـت        “ املعاملـة الالإنـسانية واملهينـة      حد

أو قـصر اسـتخدام احلـبس االنفـرادي     /ما بـالتخلي عـن أنظمـة حمـددة، و     أي إ-بإجراء إصالح  
. )و(أو ضـــمان حـــد أعلـــى مـــن االحتكـــاك االجتمـــاعي للـــسجناء /علـــى ظـــروف اســـتثنائية و

 أنشطة مجاعية للسجناء املعرضـني ملختلـف أشـكال نظـم            تنظيم التشديد مثال على أمهية    مت وقد
 إىل ٤ يف الفتـــرة مـــن  زيـــارة تركيـــا عـــنريـــرتقالاللجنـــة األوروبيـــة ملنـــع التعـــذيب،  (العـــزل 

وعالوة على ذلـك، نـصت قواعـد الـسجون          ). ٤٣، الفقرة   ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ١٤
ــة املنقحــة لعــام  واألور ــدبري    ٢٠٠٦بي  بوضــوح علــى ضــرورة اســتخدام احلــبس االنفــرادي كت

دان كمــا نــصت حمكمــة البلــ . )ز( أن يكــون ألقــصر وقــت ممكــن ،اســتثنائي، وعنــد اســتخدامه 
 مــن أشــكال  هــو شــكلاألمريكيــة حلقــوق اإلنــسان علــى أن احلــبس االنفــرادي الطويــل األمــد

ــة القاســية أو الال  ــادة   املعامل ــة احملظــورة مبوجــب امل ــسانية أو املهين ــة  ٥إن ــة األمريكي  مــن االتفاقي
 ).١٩٩٩مايو، /أيار ٣٠كاستيوبيتروزي وآخرون، احلكم الصادر يف (حلقوق اإلنسان 

 
 ترتبة يف السياساتاآلثار امل  

ــسابق         ــي يف ال ــن مــرض عقل ــانون م ــذين ال يع ــسجناء ال ــؤذي ال ــرادي ي ، احلــبس االنف
.  بالنـسبة للـسجناء الـذين يعـانون مـن أمـراض عقليـة              ح إىل زيـادة احلالـة العقليـة سـوءا         جين كما

وهنـاك شـكل مـن أشـكال        . أدىنولذلك ينبغـي اسـتخدام احلـبس االنفـرادي يف الـسجون حبـد               
ــاحلــبس االنفــرادي   ــسجون  ُي ــع أنظمــة ال  يف الوحــدات أو الــسجون اخلاصــة  -ستخدم يف مجي

ولكـن بغـض النظـر عـن الظـروف          . لنظـام يف الـسجن    ا لألمـن و   عتـربون هتديـدا   املتعلقة بالـذين يُ   
لحيلولـة   إداري أم ل   صدد عـزل تـأدييب أم     ستخدم بـ  ما إذا كـان احلـبس االنفـرادي يُـ         عاحملددة، و 

بـذل اجلهـود لرفـع مـستوى     الـضروري    مـن     احلبس االحتياطي،  دون حدوث تواطؤ يف سجون    
 بعدد من الطرق، مثـل رفـع        ذلك وميكن حتقيق . االحتكاك االجتماعي اجملدي بالنسبة للسجناء    

 

 .Ramirez Sanchez v. France, Grand Chamber, Judgment of 4 July 2006, para. 123  )هـ( 
 Rod Morgan and Malcolm Evans 'Combating Torture in Europe', 2001, p. 118. See also  )و( 

recommendation Rec (2003) 23 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, para. 7, 20 

and 22. 
 See recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe (Adopted  )ز( 

by the Committee of Ministers on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers' Deputies), 

para. 60.5. See also CPT, 2nd General Report (1991), para. 56. 
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 أنـشطة اجتماعيـة     رسـة اممستوى االحتكاك بني الـسجناء ومـوظفي الـسجن، والـسماح هلـم مب             
 والـسماح بترتيـب حمادثــات   ،ن، والـسماح هلـم بعــدد أكـرب مـن الزيـارات     مـع الـسجناء اآلخـري   

 واملتطـوعني مـن   ،متعمقة مع علماء النفس وأطباء النفس وموظفي الـشؤون الدينيـة يف الـسجن       
لحفـاظ علـى العالقـات مـع العـامل          لومن املهم بشكل خـاص وجـود احتمـاالت          . اجملتمع احمللي 

 وأفــراد ، واألطفــال،األزواج، والــشركاءمــع  ذلــك اخلــارجي وتطــوير هــذه العالقــات، مبــا يف 
 احلـبس االنفـرادي بأنـشطة       سـجناء  تزويـد    كما إن من املهم جدا    . واألصدقاء ،العائلة اآلخرين 

كما تدل األحباث على أن العزل على شـكل مجاعـات صـغرية     . جمدية داخل الزنزانة وخارجها   
 وأنـه ينبغـي عـدم األخـذ هبـذه           ،دييف بعض الظروف قد يكون لـه آثـار مماثلـة للحـبس االنفـرا              

 . كبديل مناسب عن احلبس االنفرادينظمال
 :مطلق يف الظروف التاليةبشكل وينبغي حظر استخدام احلبس االنفرادي  

ظر إىل  وذلـك بـالن  ،بالنسبة للسجناء احملكوم عليهم باإلعـدام أو بالـسجن مـدى احليـاة             • 
 طبيعة احلكم الصادر حبقهم

 ضى عقليا املربالنسبة للسجناء • 
 . عاما١٨بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  • 

 
 السـتعمال الـضغط النفـسي     ويف حال استخدام نظـم العـزل عمـدا      وعالوة على ذلك،   

 .على السجناء، فإن هذه املمارسات تصبح قسرية وينبغي حظرها إطالقا
 ، اسـتثنائية جـدا  وكمبدأ عام، ينبغي عدم اسـتخدام الـسجن االنفـرادي إال يف حـاالت            

 .كمالذ أخري فقطووألقصر وقت ممكن، 
 
 


