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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  يف ذلك احلق يف التنمية ا مبواالجتماعية والثقافية،

 تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة              
  منديس. املهينة، السيد خوان إ  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية أو

  موجز    
يركز هذا التقرير على بعض أشكال اإلساءات يف أماكن الرعاية الـصحية الـيت      

العقوبة   أو املعاملة  أو  من سوء املعاملة ترقى إىل درجة التعذيب       عينة م ميكن أن تتجاوز عتبة   
 هـذه املمارسـات     تشجعوحيدد التقرير السياسات اليت     . املهينة  أو الالإنسانية  أو القاسية

  .املوجودةوثغرات احلماية 
 بتوضيح بعض هذه املمارسات التعسفية يف أماكن الرعاية الـصحية، يـسلط           و  
 غـري مكـشوفة     تبقـى   ما ى أشكال من املمارسات التعسفية اليت غالباً       الضوء عل  التقرير

 مع  ت تضارب بعض املعامال   أوجهوحتدث يف ظل سياسات الرعاية الصحية، ويشدد على         
خيص تنظيم ممارسـات      فيما وحيدد نطاق التزامات الدول   .  املعاملة وسوءحظر التعذيب   

  .  املعاملة بأي ذريعة كانتسوءنع الرعاية الصحية ومراقبتها واإلشراف عليها بغية م
 املقرر اخلاص عدداً من املمارسات التعسفية املبلغ عنها عادة يف أمـاكن   ويفحص  

 املعاملة يف   وسوء التعذيب    احلماية من  الرعاية الصحية ويصف الطريقة اليت ينطبق هبا إطار       
ماكن الرعاية الصحية  املعاملة يف أوسوءومن املرجح أال تكون أمثلة التعذيب       . هذا السياق 

  . من هذه املشكلة العاملية صغريٍاملناقشة سوى جزٍء
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  مقدمة  -أوالً  
  .١٦/٢٣ُيقدم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لقرار اجمللس   -١
ويرد تقريـرا الزيـارتني القطـريتني إىل طاجيكـستان واملغـرب يف الـوثيقتني                 -٢

A/HRC/22/53/Add.1 و Add.2 وتتضمن الوثيقة . ، على التوايلA/HRC/22/53/Add.3   ًحتـديثا
مالحظات أدىل هبا املقرر اخلـاص       A/HRC/22/53/Add.4تتضمن الوثيقة    ا كم لتدابري املتابعة 

 A/HRC/21/49و A/HRC/20/30بشأن بعض احلاالت الـيت تـضمنتها تقـارير البالغـات            
  .A/HRC/22/67و

  أنشطة املقرر اخلاص  -ثانياً  

  الزيارات القطرية املقبلة والطلبات املعلقة  -ألف  
 وغواتيماال يف اجلـزء     ٢٠١٣مايو  /أيارللبحرين يف   رة  زيايعتزم املقرر اخلاص إجراء       -٣

 وهو يعمل حالياً مع حكومة كل من هذين البلدين إلجياد مواعيد ميكن   ٢٠١٣  عام الثاين من 
هـو  و. ٢٠١٤فرباير /قبل املقرر اخلاص دعوة لزيارة تايلند يف شباط   قد  و. أن يقبلها الطرفان  

  .رة العراقيشري أيضاً مع التقدير إىل دعوة معلقة لزيا
وقد كرر املقرر اخلاص التأكيد على اهتمامه بإجراء زيارات قطرية إىل عـدد مـن                 -٤

إثيوبيا وأوزبكستان وزمبابوي وغانا : الدول، اليت توجد لديها طلبات معلقة لتوجيه الدعوات    
ر وطلب املقر . وكوبا وكينيا والواليات املتحدة األمريكية    ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  

 نـام  فييـت تشاد واجلمهورية الدومينيكية وجورجيـا و     لاخلاص أيضاً مؤخراً إجراء زيارة      
  . واملكسيكديفوار كوتو

  النقاط البارزة يف العروض واملشاورات الرئيسية  -باء  
، شارك املقرر اخلاص يف حدث لدار تشاتام استضافته         ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٠يف    -٥

  ".إنفاذ حظر التعذيب حظراً مطلقاً"ن منظمة إنصاف ضحايا التعذيب بشأ
، اجتمع املقرر اخلاص باملدير العام للجنـة الوطنيـة          ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف    -٦

  .حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا، الذي كان يف زيارة لواشنطن العاصمة
، عرض املقـرر اخلـاص      ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ إىل   ٢٢ويف الفترة من      -٧

على اجلمعية العامة وشارك يف حدثني جانبيني أحدمها ُعقـد يف            )A/67/279(ملؤقت  تقريره ا 
األعمال االنتقامية ضد ضـحايا     "البعثة الدائمة لدامنرك لدى األمم املتحدة يف نيويورك بشأن          
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واآلخر بتنظيم مشترك مع املنظمة العاملية ملناهـضة    "  املعاملة ضروب سوء التعذيب وغريه من    
نظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي ومركز احلقوق الدستورية ومرصد حقوق          التعذيب وامل 

واجتمع أيضاً مبمـثلني    ". الطريق إىل األمام  : عقوبة اإلعدام وحقوق اإلنسان   "اإلنسان بشأن   
  .للبعثات الدائمة لغواتيماال وأوروغواي

متها جامعة   نظ ندوة، شارك املقرر اخلاص يف      ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ويف    -٨
األوهـام امللتويـة    : احلبس االحتياطي "نيويورك بشأن ممارسة احلبس االنفرادي حتت عنوان        

  ".واحلقائق العارية
، أجرى املقرر اخلاص زيـارة      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٦ إىل   ٢ويف الفترة من      -٩

 تيناالتحـس ، بدعوة من احلكومة، لتقيـيم       )A/HRC/22/53/Add.3(متابعة إىل أوروغواي    
 العقوبة القاسـية   أويتعلق بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة   فيما وحتديد التحديات املتبقية  

  .املهينة  أوالالإنسانية أو
، عقد املقرر اخلاص اجتمـاع خـرباء   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول ١٤ و ١٣ويف    -١٠

إلنسان والقانون  يف مركز حقوق ا   "  يف أماكن الرعاية الصحية    وسوء املعاملة التعذيب  "بشأن  
  .اإلنساين يف اجلامعة األمريكية بواشنطن العاصمة

   املعاملة يف أماكن الرعاية الصحيةوسوءتطبيق إطار احلماية من التعذيب   -ثالثاً  
 بالتحديـد قليالً من االهتمام     )١( املعاملة يف أماكن الرعاية الصحية     سوء  مسألة نالت  -١١

كان ُيفهم على أنه أساسـاً        ما  من الرعاية الصحية غالباً    من والية املقرر اخلاص ألن احلرمان     
  ".احلق يف الصحة"التدخل يف 

ولئن سبق ملؤسسة املقرر اخلاص وغريها من آليات األمم املتحدة أن استكـشفت                -١٢
خمتلف جوانب التعذيب وسوء املعاملة يف أماكن الرعاية الصحية، فإن املقرر اخلاص يـشعر              

 ، اللـذين غالبـاً     حتديـداً  ضوء على املشكلة من حيث بعدها وشدهتا      باحلاجة إىل تسليط ال   
ُيكشف عنهما؛ وحتديد اإلساءات اليت تتعدى نطاق انتهاكات احلق يف الصحة وميكن             ال ما

  . أن ترقى إىل درجة التعذيب وسوء املعاملة؛ وتعزيز آليات املساءلة واالنتصاف
 املعاملة  وسوءول دون وقف التعذيب     ويسلم املقرر اخلاص بوجود حتديات فريدة حت        -١٣

يف أماكن الرعاية الصحية بسبب مجلة أمور منها فكرة أن السلطات قد تدافع عـن بعـض                 
 يربرها، ألسـباب الكفـاءة اإلداريـة        ما يوجد أبداً   مل املمارسات يف الرعاية الصحية، ولو    

 سـوء ل مجيع أشكال    واهلدف من هذا التقرير هو حتلي     . الضرورة الطبية   أو تعديل السلوك  أو
__________ 

إىل املستشفيات والعيادات العامة واخلاصة واملالجئ واملؤسسات اليت        " ة الصحية أماكن الرعاي "وتشري عبارة    )١(
 .ُتقدم فيها الرعاية الصحية
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حياول البعض تربيرها على أساس سياسات الرعاية الصحية، حتت العنوان          أو املعاملة اليت تقوم  
، وإجياد قضايا عامة التأثري تنطبق على كل        "معاملة الرعاية الصحية  "املشترك لتربيرهم املزعوم    

  .معظمها  أوهذه املمارسات

   املعاملةوسوءيب تطور التفسري املعتمد لتعريف التعذ  -ألف  
أشارت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان            -١٤

كلتامها إىل أن تعريف التعذيب خيضع لتقييم مستمر يف ضوء الظروف احلالية والقيم املـتغرية      
  .)٢(يف اجملتمعات الدميقراطية

 ماكن الرعاية الصحية بوصفها تعـذيباً     وُيعد وضع اإلطار املفاهيمي لإلساءات يف أ        -١٥
ويعتمد املقرر اخلاص يف هذا الفرع هذا التحول املستمر         . سوء معاملة ظاهرة حديثة نسبياً     أو

يف النماذج، الذي يشمل أكثر فأكثر خمتلف أشكال اإلساءة يف أماكن الرعاية الصحية ضمن              
 الدويل بدأ يعترف بأن التعـذيب  ويوضح املقرر اخلاص أن اجملتمع   . اخلطاب املتعلق بالتعذيب  

 معاقبتـهم   أو  غري سـياق اسـتجواب احملتجـزين        أخرى ميكن أيضاً أن حيدث يف سياقات     
  .ختويفهم رغم أن حظر التعذيب رمبا كان يف البداية ينطبق أساساً يف هذا السياق أو
 ويستند حتليل اإلساءة يف أماكن الرعاية الصحية من خالل منظار التعذيب وسـوء              -١٦

املعاملة إىل تعريف هذه االنتهاكات الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب              
وإليضاح مـدى   . املهينة وتفسرياهتا ذات احلجية     أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو املعاملة

مطابقة املمارسات التعسفية يف أماكن الرعاية الصحية لتعريف التعذيب، يقدم الفرع التـايل             
  .ة عن العناصر الرئيسية لتعريف التعذيبحمل

   املعاملة يف أماكن الرعاية الصحيةوسوءقابلية تطبيق إطار احلماية من التعذيب   -باء  

   املعاملةوسوءتعريف التعذيب لحملة عن العناصر الرئيسية   -١  
ـ      ١ من املادة    ١يتضمن تعريف التعذيب املقدم يف الفقرة         -١٧  ذيب من اتفاقية مناهـضة التع
؛ عقليـاً   أم  كان عذاب شديد، جسدياً    أو عمل ينتج عنه أمل   : يقل عن أربعة عناصر أساسية     ال ما

؛ والقصد احملدد؛ وتورط موظـف رمسـي، علـى األقـل بالـسكوت عنـه                التعمدوعنصر  
)A/HRC/13/39/Add.5   تستويف عناصـر هـذا       ال وميكن أن تشكل األعمال اليت    ). ٣٠، الفقرة

__________ 

 World Organization Against Torture (OMCT), The Prohibition of Torture and :انظر املرجع التـايل  )٢(

Ill-treatment in the Inter-American Human Rights System: A Handbook for Victims and Their 

Advocates (2006), p. 107, citing Inter-American Court of Human Rights, Cantoral-Benavides v. 

Peru, Series C, No. 69 (2000) para. 99; ECHR, Selmouni v. France, Application No. 25803/94 

(1999), para. 101.  
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، A/63/175( من االتفاقية    ١٦مهينة مبوجب املادة      أو إنسانية ال  أو قوبة قاسية ع  أو التعريف معاملة 
وتطرق املقررون اخلاصون السابقون بإسهاب للعناصر الرئيسية املكونـة لتعريـف           ). ٤٦الفقرة  
  .تستحق مزيداً من التفصيل ألغراض هذا التقرير ولكن بعض النقاط القليلة البارزة. التعذيب

ابق القضائية وتفسريات اهليئات الدولية حلقوق اإلنـسان ذات احلجيـة           وتوفر السو   -١٨
إرشادات مفيدة بشأن مدى انطباق املعايري األربعة الواردة يف تعريف التعـذيب يف سـياق               

وقد الحظت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن من املمكـن أن           . أماكن الرعاية الصحية  
إهانة عدمه هو     أو  من عمل الدولة   التعمد  أو ن القصد يكو  ال  عندما ٣حيدث انتهاك للمادة    

  .)٣(معاقبتها، ولكنه يفضي مع ذلك إىل هذه النتيجة  أوإذالهلا  أوالضحية
 العذاب الشديد والنية وتورط موظف رمسي       أو ومن السهل نسبياً تطبيق معايري األمل       -١٩
يف أمـاكن الرعايـة     أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية، باملوافقة على اإلسـاءات            أو

  .)٤( بعض التحليليستوجبولكن معيار القصد احملدد . السكوت عنها  أوالصحية
 من االتفاقية، ميكن    ١ يف املادة    املشترط،  التعمدسبق أن أشارت الوالية إىل أن       قد  و  -٢٠

وينطبـق ذلـك   . للتمييز على أساس اإلعاقة     ما  عندما يتعرض شخص   اًكون ضمني يفعالً أن   
 الطيب حيث ميكن أن يدافع مهنيـو الرعايـة الـصحية عـن              العالجيف سياق   بوجه خاص   

". حبسن نيـة  "االنتهاكات اجلسيمة والتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة على أهنا ُترتكب           
، ولكنه ميكـن أن يـشكل   ١ مبوجب املادة املشترط التعمدويفتقر سلوك اإلمهال احملض إىل      

  ).٤٩، الفقرة A/63/175(ديدين سوء معاملة إذا أسفر عن أمل وعذاب ش
على ذكر عدة مقاصد ميكـن أن ُيمـارس         صراحة   ١وعالوة على ذلك، تأيت املادة        -٢١

من شخص ثالث؛     أو انتزاع اعتراف؛ واحلصول على معلومات من الضحية      : ألجلها التعذيب 
 ر إليهـا  ولكن ُيقبل عموماً أن هذه املقاصـد املـشا        . ؛ والتمييز واإلرغامواملعاقبة والتخويف   

شيء " الوقت نفسه، فاملقاصد اليت تنطوي على       ويف .احلصر  ال على سبيل اإلرشاد    إال ُتذكر مل
  ).٣٥، الفقرة A/HRC/13/39/Add.5(وحدها كافية " مشترك مع املقاصد املذكورة صراحة

 يف بعض احلاالت ألن     املشترطورغم أنه قد يكون من الصعب استيفاء قصد التمييز            -٢٢
، فإن مـن    "املريض" أن ُيّدعى أن الغرض من العالج هو أن يعود بالفائدة على             من األرجح 

وبالتحديد، يوضح وصف اإلساءات املبينة أدنـاه أن    .)٥(املمكن حتقيق ذلك بعدد من الطرق     
يكون موجوداً إىل     ما  التخويف، غالباً  هدف  أو إنزال العقوبة، الضمين من     أو الصريحدف  اهل

  .ة ظاهرياًجانب األهداف العالجي
__________ 

 Peers v. Greece, Application No. 28524/95 (2001), paras. 68, 74; Grori v:انظـر املرجـع التـايل    )٣(

Albania, Application No. 25336/04 (2009), para. 125.  
 Open Society Foundations, Treatment or Torture? Applying International :انظر املرجـع التـايل   )٤(

Human Rights Standards to Drug Detention Centers (2011), p. 10.  
  .١٢الصفحة ، نفسهاملرجع  )٥(
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  نطاق االلتزامات األساسية للدولة مبوجب حظر التعذيب وسوء املعاملة  -٢  
تفسر جلنة مناهضة التعذيب التزامات الدولة مبنع التعذيب على أهنا غري قابلة للتجزئة               -٢٣

 الالإنـسانية   أو القاسـية ) سوء املعاملة (العقوبة    أو ومتداخلة ومترابطة مع التزام منع املعاملة     
 .)٦(" املعاملة تسهل التعذيب يف كثري من األحيان       سوءالظروف اليت تؤدي إىل     "املهينة ألن    أو

على كل دولة طرف أن حتظر التعذيب وإساءة املعاملة ومتنعهما وجترب األضرار            "وأكدت أن   
وضعهم حتت الرقابة، مثلما هو احلـال يف          أو النامجة عنهما يف مجيع سياقات احتجاز األفراد      

 املـسنني   أو  واملستشفيات واملدارس واملؤسسات اليت تعمل يف جمال رعاية األطفال         السجون
 املؤسسات األخرى، فضالً  ويفاخلدمة العسكرية،  ويف املعوقني،  أو املصابني بأمراض عقلية   أو

عن السياقات اليت يؤدي فيها عدم تدخل الدولة إىل تشجيع وتعزيز خطر إحلاق الضرر مـن                
  .)٧("قبل جهات خاصة

ينطبق التزام الدولة مبنع التعذيب على املوظفني الرمسيني مثـل املـوظفني              ال وفعالً،  -٢٤
ن فحسب، بل أيضاً على األطباء ومهنيي الرعاية الصحية واألخصائيني          واملكلفني بإنفاذ القان  

االجتماعيني، مبن فيهم أولئك العاملون يف املستشفيات اخلاصة وغريهـا مـن املؤسـسات              
أبرزت جلنة مناهضة التعذيب، جيب إنفاذ        وكما ).٥١، الفقرة   A/63/175(الحتجاز  ومراكز ا 

حظر التعذيب يف مجيع أنواع املؤسسات وجيب على الدول أن تبذل العناية الواجبـة ملنـع                
الفاعلون من القطاع اخلاص والتحقيق فيها   أونياالنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون غري الرمسي   

  .)٨( ومعاقبتهمومقاضاة مرتكبيها
، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        دا سيلفا ضد الربازيل   ويف قضية     -٢٥
الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن عمل املؤسسات اخلاصة عنـدما قـدمت            " أن     املرأة

 بواجب تنظيم ومراقبـة مؤسـسات       حتتفظ دائماً "و" خدماهتا الطبية إىل مصادر خارجية    
وتناولت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان مـسؤولية         .)٩("حية اخلاصة الرعاية الص 

خيمينس  الدولة عن أعمال اجلهات الفاعلة اخلاصة يف سياق تقدمي الرعاية الصحية يف قضية           
  .)١٠(لوبيس ضد الربازيل

__________ 

  .٣، الفقرة )٢٠٠٧(٢التعليق العام رقم  )٦(
  .١٥ الفقرةاملرجع نفسه،  )٧(
انظـر أيـضاً جلنـة مناهـضة التعـذيب، الـبالغ            . ١٨ و ١٧ و ١٥، الفقـرات    ٢التعليق العام رقـم      )٨(

ة املعنيـة حبقـوق     ؛ واللجن ٢-٩، الفقرة   دزمياجل وآخرون ضد صربيا واجلبل األسود     ،  ١٦١/٢٠٠٠ رقم
  .٢، الفقرة )١٩٩٢(٢٠اإلنسان، التعليق العام رقم 

  .٥-٧، الفقرة ١٧/٢٠٠٨البالغ رقم  )٩(
 ,Inter-American Court of Human Rights. (Series C) No. 149 (2006), paras. 103 :انظر املرجع التايل )١٠(

150; see also Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general 

recommendation No. 19 (1992), para. 9.  
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ويشكل ضمان محاية خاصة لألقليات واملهمشني من اجلماعات واألفراد عنصراً بالغ             -٢٦
وأكدت جلنة مناهضة التعذيب وحمكمة البلدان . ية يف االلتزام مبنع التعذيب وسوء املعاملةاألمه

األمريكية حلقوق اإلنسان كلتامها أن الدول تتحمل مسؤولية مضاعفة حلماية األفراد الضعفاء            
 معرضني أكثر مـن غريهـم   نيكونو  ماأو املهمشني من التعذيب ألن هؤالء األفراد غالباً  /و

  .)١١(التعذيب وسوء املعاملةخلطر 

  املبادئ التفسريية والتوجيهية  -جيم  

  األهلية القانونية واملوافقة الواعية  -١  
ملوظفني الذين ميارسون حرية اإلرادة   ا حالة ختص متثل األهلية يف مجيع النظم القانونية         -٢٧

ة؛ لذلك جيب ثبوت    واألهلية قرينة غري قاطع   . عماهلم آثار قانونية  أل ُتنسبواالختيار والذين   
 ومبجرد  . اختاذ القرارات  غري قادر على  على أنه     ما قبل أن ميكن تعيني شخص    " عدم األهلية "

ومـن املبـادئ    .حتديد عدم األهلية، تصبح اخليارات اليت يعرب عنها الشخص غري ذات معىن    
احترام كرامـة األشـخاص املتأصـلة       "األساسية التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

)). أ(٣املـادة   " (يف ذلك حرية تقرير خياراهتم بأنفسهم واستقالليتهم        مبا ستقالهلم الذايت وا
 علـى   ١٢وفسرت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املتطلبات األساسية للمادة           
يراعـي    مبا أهنا االستعاضة عن نظام الوصاية يف اختاذ القرار بنظام للمساعدة يف اختاذ القرار،            

  .)١٢(قاللية األشخاص ذوي اإلعاقة ورغباهتم وأفضلياهتماست
والحظ املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن                 -٢٨

 جمرد قبول تدخل طيب وإمنا قـرار طـوعي           املوافقة الواعية ليست   الصحة البدنية والعقلية أن   
عية مسة أساسية الحترام االستقاللية وتقرير      وقال إن ضمان املوافقة الوا    . فيه الكفاية   مبا وواعٍ

املصري والكرامة اإلنسانية للفرد يف إطار توفري سلسلة مناسبة من خدمات الرعاية الـصحية              
  ).١٨، الفقرة A/64/272(الطوعية 

وكما الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، على الرغم من أن املوافقة الواعية                -٢٩
 مهددة يف جمـال     تكون  ما غالباًإلطار القانوين على الصعيد الوطين، فإهنا        يف ا  راسخة عموماً 
 أوجه عدم التكافؤ اهليكلية، مثل اختالل موازين القوة بني األطبـاء            وتؤدي. الرعاية الصحية 

 معينـة   فئـات وصم والتمييز، إىل إضعاف بعض األفراد من        الواملرضى، اليت تتفاقم بسبب     
  ).٩٢املرجع نفسه، الفقرة (هتدد قدرهتم على إعطاء موافقة واعية إىل درجة  إضعافاً شديداً

__________ 

  .١٠٣، الفقرة خيمينيس لوبيس ضد الربازيل: ٢١، الفقرة ٢ رقم العامجلنة مناهضة التعذيب، التعليق  )١١(
  .CRPD/C/ESP/CO/1انظر  )١٢(
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وشدد كل من اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملقرر اخلاص السابق              -٣٠
املعين مبسألة التعذيب على الصلة الوثيقة بني التدخالت الطبية القسرية القائمة على التمييـز              

  .)١٣(واحلرمان من األهلية القانونية

  "الضرورة الطبية"العجز ومبدأ   -٢  
يعتمد املرضى يف أماكن الرعاية الصحية على العاملني يف الرعاية الـصحية الـذين                -٣١

، بوصـفه   يفترض التعذيب مسبقاً  : "أشار املقرر اخلاص السابق     وكما .يقدمون هلم اخلدمات  
ة من العجز، يكـون     أخطر انتهاك حلق اإلنسان يف السالمة الشخصية والكرامة، وجود حال         

ومن هذه احلاالت حرمان الشخص      .)١٤("فيها الضحية حتت السيطرة الكاملة لشخص آخر      
 آخـرين، إىل    ألشـخاص من أهليته القانونية عندما ُتؤخذ منه ممارسة اختاذ القرارات وُتمنح           

  ).٥٠، الفقرة A/63/175(يف أماكن أخرى   أوجانب احلرمان من احلرية يف السجون
لمت الوالية بأن من شأن العالجات الطبية ذات الطبيعة االقتحامية والنهائية،           وقد س   -٣٢
سوء املعاملة إذا     أو  من ضروب التعذيب   تقوم على أهداف عالجية، أن تشكل ضرباً        ال اليت

 ٤٠ املرجع نفسه، الفقرتان( للشخص املعين والواعيةأجريت من دون املوافقة احلرة      أو ُنفِّذت
 مهمـشة، مثـل   فئات هو احلال بشكل خاص عندما خيضع مرضى من    ويكون هذا  ).٤٧و

األشخاص ذوي اإلعاقة، لعالجات اقتحامية وهنائية وغري موافق عليها، رغم ادعاءات حسن            
فعلى سبيل املثال، رأت الوالية أن الطبيعة التمييزية لتدخالت الطب          . الضرورة الطبية   أو النية

 التعمد إعاقات نفسية، تستويف كالً من       ذويشخاص  ، عندما ُترتكب ضد أ    ةالنفسي القسري 
الـيت  " النوايا احلسنة " من اتفاقية مناهضة التعذيب، رغم       ١ مبوجب املادة    املشترطنيوالقصد  

ُيدعى   ماأمثلة أخرى، غالباً  ويف).٤٨ و٤٧املرجع نفسه، الفقرتان (يدعيها املهنيون الطبيون 
ُيـسمى    ملـا   التعقيم غري الطوعي عالج ضروري     ممارسة  أو أن إعطاء دواء غري موافق عليه     
  .املصلحة الفضلى للشخص املعين

 ولكن االحتاد الدويل لطب النساء والتوليد شدد رداً على تقارير تعقـيم النـساء يف        -٣٣
ميكن أن ُيربر أخالقياً علـى        ال  على أن التعقيم من أجل منع احلمل يف املستقبل         ٢٠١١ عام

صـحتها    أو ىت إذا كان محل يف املستقبل قد يعرض حياة املـرأة          وح. أساس الطوارئ الطبية  
وجيب احتـرام   .  الوقت والدعم للنظر يف اختيارها      من حتتاجه  ما أن ُتمنح ... للخطر، جيب   

  .)١٥(قرارها الواعي، حىت إذا اعُترب أن من املمكن أن يكون مضراً لصحتها

__________ 

، Corr.1 و ،CRPD/C/CHN/CO/1؛ انظـر أيـضاً      )د(٢٥اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املـادة         )١٣(
  .٧٤ و٤٧، الفقرتان A/63/175؛ و٣٨ الفقرة

)١٤( A/63/175 ٥٠، الفقرة.  
)١٥( Ethical Issues in Obstetrics and Gynecology (2012), pp. 123-124.  
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املشكوك فيها لتربير إجراءات    ويف تلك احلاالت، اسُتخدمت أسباب الضرورة الطبية          -٣٤
سبق، مـن     ما ظل  ويف .اقتحامية وهنائية اتُّخذت بشأن املرضى دون موافقة حرة كاملة وواعية         

ي أقرته احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان يف   ذال" الضرورة الطبية"املناسب إذاً مساءلة مبدأ     
 تسكني األمل وممارسـة     حيث رأت احملكمة أن    ،)١٦()١٩٩٢( هريسيغفالفي ضد النمسا  قضية  

التغذية القسرية على مريض كان مقيداً بدنياً بربطه إىل سرير ملدة أسبوعني يتوافق مع ذلك مع                
 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ألن العـالج            ٣أحكام املادة   

  . النفسي املقبولة آنذاكاملعين كان ضرورياً من الناحية الطبية ومتمشياً مع ممارسة الطب
وما زال مبدأ الضرورة الطبية يشكل عائقاً للحماية من اإلساءات التعسفية يف أماكن      -٣٥

لذلك من املهم توضيح أن العالج املقدم يف انتهاك لبنود اتفاقيـة حقـوق              . الرعاية الصحية 
 ون مـشروعاً  ميكن أن يك    ال -التمييز    أو إما عن طريق اإلكراه    -األشخاص ذوي اإلعاقة    

  .مربراً مبوجب مبدأ الضرورة الطبية أو

  اهلويات املوصومة  -٣  
 ٢٠١١  عامدرست مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقرير صدر يف           -٣٦

)A/HRC/19/41 (         همالقوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف ضد األفراد على أساس ميل 
والحظت بروز منط من انتـهاكات      . أماكن الرعاية الصحية   اجلنسانية يف    تهماجلنسي وهوي 

، ٢٠١١يونيـه   / يف حزيـران   ١٧/١٩ومع اعتماد القرار    . جيب التصدي له  حقوق اإلنسان   
 إزاء العنف والتمييز على أسـاس امليـل         "بالغ قلقه "أعرب جملس حقوق اإلنسان رمسياً عن       

  .اجلنسي واهلوية اجلنسانية
ملمارسات اليت تؤدي إىل اإلساءة يف أماكن الرعاية الصحية         والكثري من السياسات وا     -٣٧

وللتمييز دور بارز يف حتليل انتهاكات احلقوق       .  األشخاص املهمشني  يستهدفناجتة عن متييز    
سوء املعاملة ألن هذه االنتهاكات تقوم عموماً على اجلـنس            أو اإلجنابية كأشكال للتعذيب  

يتعلق بتعريف للتعذيب يراعـي االعتبـارات         فيما وقد أشارت الوالية،  . اجلنساين والتحيز
اجلنسانية، إىل أن عنصر القصد يتحقق دائماً عندما يتعلق األمر بالعنف اجلنساين ضد املـرأة               
ألن هذا العنف متييزي يف جوهره والتمييز هو أحد املقاصد املمكنة املـذكورة يف االتفاقيـة                

)A/HRC/7/3 ٦٨، الفقرة.(  
ملـشورة  يف ا  األولوية للموافقة الواعية كعنـصر بـالغ األمهيـة           ويف سياق إعطاء    -٣٨

واالختبارات الصحية واملسار العالجي، الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أيـضاً             
 مـن مبـادئ   ١٨ و١٧ويـسلط املبـدآن   .  الضعيفة الفئاتإىل  ضرورة إيالء أمهية خاصة     

وجيب أن يكون   . قة واعية لألقليات اجلنسية   يوغياكارتا، مثالً، الضوء على أمهية ضمان مواف      

__________ 

  .٨٣ و٢٧، الفقرتان ١٠٥٣٣/٨٣الطلب رقم  )١٦(
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 يمقدمو الرعاية الصحية مدركني الحتياجات املثليات واملثليني وثنائيي امليل اجلنسي ومغاير          
اللجنـة    وقد أشارت   ). ٤٦، الفقرة   A/64/272( معها   وأن يتكيفوا اهلوية اجلنسانية واخلناثى    

 إىل أن العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            فيةاملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيظر أي متييز يف الوصول إىل الرعاية الصحية واملقومـات             

امليل اجلنسي واهلوية    األساسية للصحة، وكذلك إىل وسائل وحقوق احلصول عليها، بسبب        
  .)١٧(اجلنسانية

  اإلساءات يف أماكن الرعاية الصحيةاالعتراف الناشئ مبختلف أشكال   -رابعاً  
وثق عدد من التقارير جمموعة واسعة من اإلساءات املرتكبة ضد املرضى واألفـراد               -٣٩

 وُيزعم أن مقدمي اخلدمات الصحية ميتنعون عن تقدمي الرعايـة         . اخلاضعني لإلشراف الطيب  
ي قـصد طـيب    عذاباً شـديداً دون أ      أو إمهال أملاً   أو عمديقدمون عالجات تسبب عن      أو

  شديداً دون سـبب يـربره معاملـة   عذاباًوميكن اعتبار الرعاية الطبية اليت تسبب     . مشروع
 وكان القصد حمدداً، يكون متورطةمهينة، وإذا كانت الدولة   أوإنسانية ال  أوعقوبة قاسية أو

  .ذلك تعذيباً

  االحتجاز القسري ألسباب طبية  -ألف  
. ُيسمى مراكز إعـادة التأهيـل       فيما خدرات قسراً من الشائع احتجاز مستعملي امل      -٤٠

 معـسكرات   أو مراكز  أو وُيشار إىل هذه املراكز أحياناً باسم مراكز عالج إدمان املخدرات         
شـبه    أو تسريها قوات عسكرية    ما ، وهي مؤسسات غالباً   "إعادة التأهيل من خالل العمل    "

تجز يف هذه املراكز وُيرغمون     وُيح. شركات خاصة   أو قوات األمن،   أو الشرطة  أو عسكرية،
ُيشتبه يف أهنـم      أو على اخلضوع ملختلف التدخالت األشخاص الذين يستعملون املخدرات       

وتفيد التقـارير    .)١٨(إعادة التأهيل   أو خيتارون طواعية العالج من املخدرات      وال يستعملوهنا
ـ   فيها أطفال الشوارع واألشخا     مبا أن جمموعة واسعة من الفئات املهمشة،     ب  ةص ذوي اإلعاق

النفسية والعاملني يف اجلنس واملشردين ومرضى السل، ُتحتجز يف هذه املراكـز يف بعـض               
  .)١٩(البلدان

__________ 

  .١٨، الفقرة )٢٠٠٠(١٤التعليق العام رقم  )١٧(
 World Health Organization (WHO), Assessment of Compulsory Treatment of :انظر املرجع التـايل  )١٨(

People Who Use Drugs in Cambodia, China, Malaysia and Viet Nam (2009).  
 Human Rights Watch (HRW), Torture in the Name of Treatment: Human Rights :انظر املرجع التايل )١٩(

Abuses in Vietnam, China, Cambodia, and LAO PDR (2012), p. 4.  



A/HRC/22/53 

GE.13-10575 12 

 أن مستعملي املخدرات غري املشروعة احملتجزين يف هذه املراكز          عديدةوتوثق تقارير     -٤١
 ية جمهولة أدوويتجرعون انقطاع مؤمل عن إدمان املخدرات دون مساعدة طبية،      يعيشون حالة 

يتعرضـون  الـسياط، و    أو  بالقضبان ُيضربون  كما  جتيزه الدولة،  اًضربُيضربون  جتريبية، و  أو
وتشمل اإلساءات األخـرى املبلـغ عنـها         .)٢٠(املتعمدلسخرة واإلساءة اجلنسية واإلذالل     ل
، والصدمات الكهربائية اليت تفـضي إىل نوبـات         "العالج باخلبز واملاء  "، و "العالج باجللد "

ُيتاح املهنيون الطبيون    ال  ما هذه األماكن، غالباً    ويف .ية، كلها حتت غطاء إعادة التأهيل     مرض
  .بوصفها أمراضاً طبية .)٢١(املدربون إلدارة اضطرابات إدمان املخدرات

وبرامج العالج اإللزامي، اليت تنطوي أساساً على متارين تأديبية بدنيـة وتـشمل يف      -٤٢
). ٣٤ و ٣١، الفقرتـان    A/65/255(ة، تتجاهل األدلة الطبية     الغالب عمليات تدريب عسكري   

مل يعتـرف   "ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،           
بالعمل القسري على أنه عالج لالضطرابات الناجتة عـن اسـتعمال             وال باالحتجاز  ال العلم

 الـذي ُينفـذ يف الغالـب دون تقيـيم طـيب            -يقدم هذا االحتجاز      وال .)٢٢("املخدرات
لذلك فإن  . فعال  أو )٢٣(أي عالج قائم على األدلة     -حق يف الطعن      أو استعراض قضائي  أو

االحتجاز وبرامج العمل القسري ينتهكان القانون الدويل حلقوق اإلنسان ويشكالن بـديلني          
يلة، والتدخالت النفسية، وغري غري مشروعني للتدابري القائمة على األدلة، مثل العالج مبواد بد         

وتبني األدلـة  ). ٣١، الفقرة A/65/255(ذلك من أشكال العالج املقدم مبوافقة كاملة وواعية    
إسـاءة بدنيـة     - مكـان ويكون   -تصاحبه    ما أن هذا العالج التعسفي وغري املربر غالباً      

  .فظيعة وعقلية

  حملة عن التطورات اليت حصلت حىت اآلن    
 روتيين للدعوات العديدة اليت توجهها خمتلف املنظمات الدولية واإلقليميـة      مثة إمهال   -٤٣

فضالً عن األوامر الزجرية    ،  )٢٤(إلغالق مراكز االحتجاز اإلجباري اخلاصة مبتعاطي املخدرات      

__________ 

 Daniel Wolfe and Roxanne Saucier, “In rehabilitation’s name? Ending:انظـر املرجـع التـايل    )٢٠(

institutionalized cruelty and degrading treatment of people who use drugs”, International Journal 

of Drug Policy, vol. 21, No. 3 (2010), pp. 145-148.  
 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and WHO, “Principles of : التايلانظر املرجع )٢١(

drug dependence treatment”, discussion paper, 2008.  
  .١٥الصفحة ، نفسهاملرجع  )٢٢(
 WHO, UNODC, UNAIDS, Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal:مثالًانظر  )٢٣(

Access to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users (WHO, 2009).  
 World Medical Association, “Call for compulsory drug Detention centers to be :انظر املرجع التايل )٢٤(

closed”, press statement, 17 May 2011; United Nations entities, “Compulsory drug detention and 

rehabilitation centres”, joint statement, March 2012. 
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والتوصيات العديدة اليت تتضمنها املبادئ التوجيهية اليت نشرهتا منظمة الصحة العاملية مؤخراً            
وتوجيه السياسة العامة ملكتب األمم املتحدة املعين        ،)٢٥(يدالين ملدمين األفيون  عن العالج الص  

باملخدرات واجلرمية بشأن مسؤوليات املنظمة املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مراكز االحتجـاز            
زالت هـذه املراكـز       وما .)٢٨(اتاملخدر )٢٧(وقرارات جلنة  ،)٢٦(اخلاصة مبتعاطي املخدرات  

غري مباشرين من ماحنني دولـيني دون أي          أو دعم ومساعدة مباشرين  تزاول نشاطها غالباً ب   
  .)٢٩(رقابة مالئمة على حقوق اإلنسان

ادون والعالج القائم على األدلة باملقارنة مع النـهج         ثورغم االلتزام بزيادة العالج باملي      -٤٤
 لية من املخدرات  العقابية، فإن عدد أولئك املودعني رهن العالج القسري يف املراكز العقابية اخلا           

  .)٣٠(إدمان املخدرات قائماً على األدلةمن زال يفوق كثرياً عدد أولئك الذين يتلقون عالجاً  ما

  انتهاكات احلقوق اإلجنابية  -باء  
استجاب املقرر اخلاص، يف مناسبات عديدة، ملختلف املبادرات يف جمـال تعمـيم               -٤٥

أة، بوسائل منها فحص أشكال التعـذيب       مراعاة املنظور اجلنساين ومكافحة العنف ضد املر      
ويسعى  .)٣١(اجلنساين بغية ضمان أن إطار احلماية من التعذيب ُيطبق بطريقة شاملة للجنسني           

املقرر اخلاص إىل استكمال هذه اجلهود بتحديد املمارسات املتعلقة بـاحلقوق اإلجنابيـة يف              
  .سوء املعاملة  أوأماكن الرعاية الصحية اليت يرى أهنا ترقى إىل درجة التعذيب

وبدأت هيئات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية تعترف بأن اإلساءة للنساء اللوايت             -٤٦
 بدنياً وعاطفيـاً    عذاباًيلتمسن خدمات الصحة اإلجنابية وسوء معاملتهن ميكن أن يسبب هلن           

املعاملـة  وتشمل أمثلة هذه االنتهاكات      .)٣٢( به على أساس نوع اجلنس     ُيصنبهائالً ودائماً   
والتعقيم غري الطوعي؛ واحلرمان من اخلدمات الصحية        ؛)٣٣(التعسفية واإلذالل يف املؤسسات   

بعد اإلجهاض؛ وعمليات اإلجهـاض والتعقـيم       ما مثل اإلجهاض ورعاية   )٣٤(املتاحة قانونياً 
__________ 

  .”Wolfe and Saucier, “In rehabilitation’s name :انظر )٢٥(
 ,UNODC and the promotion and protection of human rights”, position paper“:انظر املرجع التـايل  )٢٦(

2012, p. 8.  
  .)٢٠١٢(٥٥/١٠؛ و)٢٠١٢(٥٥/٢؛ و)٢٠١٢(٥٥/١٢مثل القرارات  )٢٧(
  .”Wolfe and Saucier, “In rehabilitation’s name :انظر )٢٨(
 .HRW, submission to the Special Rapporteur on the question of torture, 2012 :انظر املرجع التايل )٢٩(
  .”Wolfe and Saucier, “In rehabilitation’s name: انظر )٣٠(
  .A/55/290، وA/54/426انظر  )٣١(
)٣٢( CAT/C/CR/32/5 ٧، الفقرة)١١ان، الفقرة للجنة املعنية حبقوق اإلنس) ٢٠٠٠(٢٨؛ التعليق العام رقم )م .  
 ,Center for Reproductive Rights, Reproductive Rights Violations as Torture and Cruel :انظر املرجع التايل ) ٣٣(

Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment: A Critical Human Rights Analysis (2011).  
  .٢٣، الفقرة CAT/C/PER/CO/4انظر  )٣٤(
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وانتهاكات الـسرية الطبيـة وسـرية        ؛)٣٦( األعضاء التناسلية لإلناث   وتشويه ؛)٣٥(القسرية
ات يف أماكن الرعاية الصحية، مثل الوشاية بالنساء من جانب املوظفني الطبيني عنـد              املعلوم

العثور على أدلة اإلجهاض غري القانوين؛ وممارسة حماولة احلصول على اعترافات من النـساء              
  .)٣٧(كشرط حلصوهلن على عالج طيب قد ينقذ حياهتن بعد خضوعهن لعملية إجهاض

، مثالً، رأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن هناك         اضد بولند . ر. رويف قضية     -٤٧
 يف قضية امرأة ُحرمت من احلصول على اختبار وراثي قبل الوالدة عنـدما              ٣انتهاكاً للمادة   

 كانت  املدعية"واعترفت احملكمة بأن    . كشفت املوجات فوق الصوتية عن تشوه جنيين حمتمل       
 املماطلة يتحقق بسبب   مل  االختبار الوراثي  على. ر. وأن حصول ر   )٣٨("يف حالة ضعف كبري   

ومن اإللزامي أن حتـصل      .)٣٩(املدعيةمشورة ومعلومات مناسبة إىل     تقدمي  واالرتباك وعدم   
املرأة على املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية لتتمكن من ممارسة االستقاللية اإلجنابية واحلق            

  .يف الصحة والسالمة البدنية
بـسبب  وض النساء ألشكال متعددة من التمييز على أساس جنسهن      وقد تتعرض بع    -٤٨
ويشكل استهداف األقليات اإلثنية والعرقية، والنساء مـن الفئـات          . هوية أخرى   أو وضع

بسبب مفاهيم متييزية تفيـد      )٤٢(للتعقيم غري الطوعي   )٤١(والنساء ذوات اإلعاقة   )٤٠(املهمشة
والتعقيم القسري عمل من    . تزايدة يف العامل  مشكلة م  )٤٣(حلمل األطفال " غري صاحلات "بأهنن  

 االجتماعي، وانتهاك للحق يف عدم التعـرض        التحكموشكل من أشكال     ،)٤٤(أعمال العنف 
وأكـدت   .)٤٥(املهينة  أوالالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة    

 هبا مسؤولون يف الدولة تطبيقـاً       التعقيم القسري اليت يقوم     أو عمليات اإلجهاض "الوالية أن   
  .)٤٦("سياسات قهرية يف جمال تنظيم األسرة ميكن أن تتساَوى بالتعذيب  أولقوانني

__________ 

)٣٥( E/CN.4/2005/51، ١٢ و٩ الفقرتان.  
)٣٦( A/HRC/7/3 ؛ و٥٣ و٥١ و٥٠، الفقراتCAT/C/IDN/CO/2 ١٦، الفقرة.  
)٣٧( CAT/C/CR/32/5 ٦، الفقرة)ي.(  
 .ECHR, R.R. v. Poland, Application No. 27617/04 (2011), para. 159 :انظر املرجع التايل )٣٨(
  .١٥٣املرجع نفسه، الفقرة  )٣٩(
  .ECHR, V.C. v. Slovakia, Application No. 18968/07 (2011): انظر املرجع التايل )٤٠(
)٤١( A/67/227 ؛ و٢٨، الفقرةA/HRC/7/3 ٣٨، الفقرة.  
)٤٢( A/64/272 ٥٥، الفقرة.  
 Open Society Foundations, Against Her Will: Forced and Coerced Sterilization :انظر املرجع التايل )٤٣(

of Women Worldwide (2011).  
؛ واللجنة املعنية حبقوق    ٢٢، الفقرة   ١٩، التعليق العام رقم      التمييز ضد املرأة   اللجنة املعنية بالقضاء على   انظر   )٤٤(

  .٢٠ و١١، الفقرتان ٢٨اإلنسان، التعليق العام رقم 
)٤٥( A/HRC/7/3 ٣٩ و٣٨، الفقرتان.  
  .٦٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤٦(
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إجراءات إىل  وبالنسبة للعديد من الناجيات من االغتصاب، يستحيل تقريباً الوصول            -٤٩
 .لتـهم إجهاض آمن بسبب جمموعة من احلواجز اإلدارية املعقدة، وإمهـال املـوظفني وعرق            

، رأت اللجنة املعنية حبقـوق  ضد بريو . ه. ل. ن. كالقرار املرجعي الصادر بشأن قضية       ويف
اإلنسان أن احلرمان من إجهاض عالجي يشكل انتهاكاً حلق الفرد يف عدم التعرض لـسوء               

، أشارت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل       ضد بولندا . وس. بقضية    ويف .)٤٧(املعاملة
، سببت الكثري من األسى واألمل،      ... ة العامة املرتبطة باإلجهاض والعنف اجلنسي     الوصم"أن  

  .)٤٨("عقلياً  أوسواء بدنياً
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء القيود املفروضة علـى               -٥٠

الوصول إىل اإلجهاض وإزاء حاالت احلظر املطلق على اإلجهاض بوصفها تنتـهك حظـر              
 قلقها إزاء عنمناسبات عديدة، أعربت هيئات األمم املتحدة   ويف.)٤٩(التعذيب وسوء املعاملة 

 غالباً لغرضـي املعاقبـة     ،)٥٠(إليها بشروط الوصول    أو بعد اإلجهاض   ما احلرمان من رعاية  
وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان صراحة إىل        .)٥١(االعتراف غري املشروع احملظورين    أو

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تشمل اإلجهـاض           ٧اكات املادة   أن انته 
ىل عمليات إجهاض آمنة للنساء اللوايت محلن بسبب        إالقسري، وكذلك احلرمان من الوصول      

  .وأثارت شواغل بشأن احلواجز اليت تعرقل اإلجهاض عندما يكون مشروعاً )٥٢(االغتصاب

  ملاحلرمان من عالج األ  -جيم  
 شخص يعيـشون يف     باليني ٥,٥، قدرت منظمة الصحة العاملية أن       ٢٠١٢  عام يف  -٥١
ميكنهم احلصول عليهـا بنـسبة        أو ميكنهم فيها احلصول على األدوية املتحكم فيها        ال بلدان

ميكنهم احلصول عليـه      أو الشديد  أو لى عالج لألمل املعتدل   عصول  ميكنهم احل   وال منخفضة
ورغم البالغات املتكررة اليت توجهها جلنة املخـدرات إىل الـدول            .)٥٣(بكميات غري كافية  
ميكنهم الوصول إىل عالج لألمل       ال  يف املائة من سكان العامل     ٨٣فإن  ،  )٥٤(لتذكريها بالتزاماهتا 

ويعاين عشرات املاليـني مـن      . ميكنهم الوصول إليه بنسبة غري كافية       أو الشديد  أو املعتدل

__________ 

  .٣-٦، الفقرة )٢٠٠٥(١١٥٣/٢٠٠٣البالغ رقم  )٤٧(
  .٧٦، الفقرة )٢٠١٢(٥٧٣٧٥/٠٨م احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، الطلب رق )٤٨(
  .٢٣، الفقرة CAT/C/PER/CO/4انظر  )٤٩(
  .٣٠، الفقرة A/66/254؛ و)م(٧ ، الفقرةCAT/C/CR/32/5انظر  )٥٠(
)٥١( CAT/C/CR/32/5 ٧، الفقرة)م.(  
  .١٤، الفقرة CCPR/CO.70/ARG؛ انظر أيضاً ١١، الفقرة ٢٨التعليق العام رقم  )٥٢(
  .WHO, “Access to Controlled Medicines Programme”, briefing note (2012), p. 1 :انظر املرجع التايل )٥٣(
  ).٢٠١١(٥٤/٦و) ٢٠١٠(٥٣/٤القراران  )٥٤(
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 ماليني مريض من السرطان يف املرحلة النهائيـة ومليـون           ٥,٥فيهم حوايل     مبا شخاص،األ
اإليدز يف املرحلة األخرية، من أمل معتدل إىل شـديد          /البشريةمريض من فريوس نقص املناعة      

  .)٥٥(دون عالج  عامكل
والبلدان ذات   .)٥٦(تتخذ الترتيبات الكافية لإلمداد هبذه األدوية       ال وهناك بلدان عديدة    -٥٢

 يف املائة من استعمال املورفني على الصعيد العاملي يف          ٦واملتوسط مسؤولة عن    الدخل املنخفض   
 يف املائة من كل حاالت العدوى       ٩٥حني أهنا حتتضن حوايل نصف جمموع مرضى السرطان و        

 وليست املورفني متاحة تقريباً يف اثنني وثالثني بلـداً         .)٥٧(البشريةاجلديدة بفريوس نقص املناعة     
 .)٥٩(يزيد على ثلث املرضى عالجاً كافياً لـألمل         ما يتلقى  ال الواليات املتحدة،   ويف .)٥٨(أفريقياً
فرنسا، أظهرت دراسة أن األطباء يقللون من شأن األمل لدى أكثر من نـصف مرضـاهم           ويف

يوجد لدى أكثر من نصف مراكز الـسرطان اإلقليميـة يف     الاهلند،  ويف.)٦٠(املصابني باإليدز 
أكثر من مرضاهم     أو  يف املائة  ٧٠وذلك رغم أن    . اء مدربون الستخدامها  أطب  وال البلد مورفني 

  .)٦١(ألمللعالج لمصابون حباالت سرطان متقدمة ومن املرجح أن حيتاجوا 
 نسبياً وكثرية الفعالية مثل املورفني وغريها من املخدرات         الرخيصةورغم أن األدوية      -٥٣

ذه األنواع من األدوية مفقودة تقريباً يف أكثر        ، فإن ه  )٦٢("لتخفيف اآلالم " أساسية   اأثبتت أهن 
 وتؤثر سلباً   ضرورة  بال وتشمل احلواجز اليت تعيق احلصول على املورفني       .)٦٣( بلداً ١٥٠من  

 سـوء   أغلب األحيان   ويف ،)٦٤(ينبغي  مما على إتاحتها لوائح مراقبة املخدرات التقييدية أكثر      
ل يف إدارة اإلمداد باملخدرات؛ وعدم كفاية       واالختال ؛)٦٥(عدا ذلك   فيما تفسري لوائح مناسبة  

__________ 

  .WHO, “Access”, p. 1: انظر )٥٥(
 HRW, “Please Do Not Make Us Suffer Any More...”: Access to Pain Treatment :انظر املرجع التايل )٥٦(

as a Human Right (2009). 
 Open Society Foundations, “Palliative care as a human right”, Public Health Fact:انظر املرجع التايل )٥٧(

Sheet, 2012.  
  .نفسهاملرجع  )٥٨(
  .نفسهاملرجع  )٥٩(
  .نفسهاملرجع  )٦٠(
  .HRW, Unbearable Pain: India’s Obligation to Ensure Palliative Care (2009), p. 3 :انظر املرجع التايل ) ٦١(
  .، الديباجة١٩٦١ات، االتفاقية الوحيدة للمخدر )٦٢(
 Joseph Amon and Diederik Lohman, “Denial of pain treatment and the:انظـر املرجـع التـايل    )٦٣(

prohibition of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”, INTERIGHTS 

Bulletin, vol. 16, No. 4 (2011), p. 172.  
  .”HRW, “Please Do Not Make Us Suffer: انظر )٦٤(
)٦٥( E/INCB/1999/1 ٧، الصفحة.  
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؛ واألفكـار املـسبقة     )٦٧(وعدم إعطاء األولوية للرعاية املخففة لآلالم      ؛)٦٦(اهلياكل األساسية 
 وغيـاب سياسـات إدارة األمل   ؛)٦٨(املترسخة بشأن استخدام شبائه األفيون لألغراض الطبية   

  .)٦٩(مبادئ توجيهية للممارسني أو

    احلماية من التعذيب وسوء املعاملةقابلية تطبيق إطار    
 ،)٧٠( أعمال اإلغفال وليس االرتكاب     على ألمل، عموماً، اينطوي احلرمان من عالج       -٥٤

 ولكـن، . العـذاب وينتج عن اإلمهال وسوء السياسات احلكومية، وليس عن قصد إلحلاق           
من   ما ا شخص مهينة كل حالة يعاين فيه      أو إنسانية ال  أو عقوبة قاسية   أو تشكل معاملة  لن

 يكون هـذا هـو احلـال        ولن .يستطيع احلصول على العالج املناسب      ال أمل شديد ولكنه  
عندما يكون األمل شديداً ويستويف احلد األدىن مبوجب حظر التعذيب وسـوء املعاملـة؛               إال

 يف ذلك احلـاالت الـيت       مبا ،بالعذابينبغي أن تكون، على علم        أو وعندما تكون الدولة،  
حلماية  )٧١(تتخذ احلكومة مجيع اخلطوات املعقولة      ال يها أي عالج مناسب؛ وعندما    ُيقدم ف  مل

  .)٧٢(السالمة البدنية والعقلية لألفراد
وليس ضمان إتاحة األدوية املدرجة يف قائمة منظمة الـصحة العامليـة النموذجيـة          -٥٥

جب االتفاقيـة   لألدوية األساسية وقابلية احلصول عليها خطوة معقولة فحسب، بل التزام مبو          
 وعندما حيكم عدم اختـاذ الـدول خلطـوات إجيابيـة،      . ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة    

، مربر  بالإحجامها عن التدخل يف خدمات الرعاية الصحية، على املرضى باملعاناة من األمل أو
ختالف احلق يف الصحة فحسب بل ميكن أيضاً أن تنتهك التزاماً مؤكداً مبوجب               ال فإن الدول 

  ).٧٢، الفقرة Corr.1و A/HRC/10/44(ر التعذيب وسوء املعاملة حظ
ويف بيان مشترك مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، أكد املقرر اخلاص املعـين                 -٥٦

مبسألة التعذيب جمدداً أن عدم ضمان احلصول على األدوية املـتحكم فيهـا لتخفيـف األمل                
احلماية من املعاملـة القاسـية والالإنـسانية          ويف ة يف الصح  ني األساسي ني يهدد احلق  والعذاب

__________ 

)٦٦( A/65/255 ٤٠، الفقرة.  
الرعاية املخففة لآلالم هنج يسعى إىل حتسني نوعية حياة املرضى الذين ُتشّخص عندهم أمـراض مهـددة                  )٦٧(

انظـر  (ايـة املخففـة لـآلالم       نتعريف منظمة الصحة العاملية للع    . للحياة، عن طريق الوقاية وختفيف األمل     
www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.(  

)٦٨( E/INCB/1999/1 ٧، الصفحة.  
  .HRW, “Please Do Not Make Us Suffer", p. 2: انظر )٦٩(
  .Amon and Lohman, “Denial”, p. 172: انظر )٧٠(
 .ECHR, Osman v. United Kingdom, Application No. 23452/94 (1998), paras:انظر مثالً املرجع التايل )٧١(

115-122; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 14.  
  .Amon and Lohman, “Denial”, p. 172: انظر )٧٢(
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 أخـرى،   أدويةاليت تشمل، يف مجلة      -وجيب أن تضمن احلكومات األدوية األساسية       . واملهينة
كجزء من التزاماهتا األساسية الدنيا مبوجب احلق يف الصحة، وتتخذ           -املسكنات شبه األفيونية    

  .)٧٣( لواليتها من املعاملة الالإنسانية واملهينةالتدابري الالزمة حلماية األشخاص اخلاضعني

   النفسيةاألشخاص ذوو اإلعاقات  -دال  
يـشمل األشـخاص    ،  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     من اتفاقية    ١وفقاً للمادة     -٥٧
حسية، قد متنعهم لـدى       أو طويلة األجل ذهنية  اإلعاقة أولئك الذين يعانون من عاهات        ذوو

 من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع          التعامل مع خمتلف احلواجز   
 وهؤالء أفراد سبق إمهاهلم أو احتجازهم يف مؤسسات الرعاية النفسية واالجتماعية،            .اآلخرين

أو املصحات النفسية، أو خميمات الصلوات، أو مدارس املعاجلة الداخلية العلمانيـة والدينيـة،              
  .)٧٤( مراكز العالج املقيم اخلاصة، أو مراكز االستشفاء التقليديةمعسكرات التدريب، أو أو
، خطت الوالية خطوات ملحوظة يف جمال وضع املعايري الراميـة إىل            ٢٠٠٨ويف عام     -٥٨

إلغاء التدخالت النفسية القسرية على أساس اإلعاقة وحدها باعتبارها ضـرباً مـن ضـروب               
تقدم  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ما أن اتفاقية    ك). A/63/175انظر  (التعذيب وسوء املعاملة    

العالج القـسري واالحتجـاز    بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحتظر    توجيهات جازمة 
، مثل مبادئ محاية األشخاص املـصابني       املعايري السابقة  بسبب اإلعاقة، فألغت بذلك      القسري
  ).١٩٩١ئ عام مباد (١٩٩١ لعام الصحة العقليةالعناية ب وحتسني  عقليمبرض
وال تزال إساءات خطرية كاإلمهال واإلساءة العقلية والبدنية والعنـف اجلنـسي              -٥٩

 ضد األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف أماكن            ُترتكب
  .)٧٥(الصحية الرعاية
ق وتوجد عدة جماالت يود املقرر اخلاص أن يقترح بشأهنا خطوات تتجاوز مـا سـب                -٦٠

اقتراحه يف الوالية املكلف هبا، يف إطار جهوده الرامية إىل تعزيز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي               
  .اإلعاقة بوصفها النداء بل والنموذج املعياري اجلديد لتدابري مكافحة اإلفالت من العقاب

  منوذج معايري جديد  -١  
 مناهـضة التعـذيب     ال يزال العديد من النداءات النامجة عن والية استعراض إطار           -٦١

ومن الضروري بالتـايل إعـادة      .  يف حاجة إىل معاجلة    )٧٦(املتصل باألشخاص ذوي اإلعاقة   
__________ 

  .٤، الصفحة ٢٠٠٨رسالة مشتركة موجهة إىل رئيس الدورة الثانية واخلمسني للجنة املخدرات،  )٧٣(
 .HRW, “Like a Death Sentence”: Abuses against Persons with Mental Disabilities in Ghana (2012)انظر  ) ٧٤(
 فرد  ٣٠٠  البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان تدابري وقائية حلماية       جلنةأقرت  ،  ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين   )٧٥(

 .يف مرفق الطب النفسي يف غواتيماال، حيث جرى توثيق أشكال مذهلة من اإلساءات
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التأكيد على أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة توفر أمشل جمموعة من املعايري املتعلقة              
ي حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف مجلة سياقات منها الرعاية الصحية حيث يكثر التغاض            

مـصلحتهم  "إىل ما ُيفترض أنـه      اً  عن اخليارات اليت يرتضيها األشخاص ذوو اإلعاقة استناد       
ميكن إخفاء االنتهاكات والتمييز اخلطريين ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة          ، وحيث   "الفضلى

  ).٤٩، الفقرة A/63/175(مزاويل املهن الصحية  من جانب "سنةاحلنوايا ال" حتت قناع
از التدابري اإلضافية الالزمة ملنع وقوع التعذيب وسوء املعاملة على         ومن الضروري إبر    -٦٢

األشخاص ذوي اإلعاقات، بتوليف املعايري وتنسيق اإلجراءات مبا يتماشى مع اتفاقية حقوق            
  .)٧٧(األشخاص ذوي اإلعاقة

  فرض حظر مطلق على القيود والعزلة  -٢  
ون هناك مربر عالجي السـتخدام      سبق أن أعلن املكلف بالوالية أنه ال ميكن أن يك           -٦٣

 وفرض القيود لفترة طويلة على األشخاص ذوي اإلعاقات يف مؤسـسات            احلبس االنفرادي 
وسـوء معاملـة    اً  الطب النفسي؛ فالعزلة والقيود لفترات طويلة قد تشكالن كلتامها تعذيب         

)A/63/175   وذكـر  وقد تناول املقرر اخلاص مسألة احلبس االنفرادي ). ٥٦ و ٥٥، الفقرتان ،
من ضروب املعاملـة  اً على األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية، ألي مدة، يشكل ضرب   أن فرضه   

وعالوة على ذلـك،    ). ٧٨ و ٦٨-٦٧، الفقرات   A/66/268 (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
اً قد يشكل تعـذيب فأي تقييد ُيفرض على شخص ذي إعاقات عقلية، ولو ملدة زمنية قصرية،            

وال بد من فرض حظر مطلق على كافة التدابري القسرية وغري املتفق عليها،              .)٧٨(وسوء معاملة 
مبا فيها التقييد واحلبس االنفرادي لألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية والذهنية يف مجيع أماكن           

وقد تؤدي البيئـة  . احلرمان من احلرية، مبا فيها مؤسسات الطب النفسي والرعاية االجتماعية      
ا املريض قواه ويساء عالج األشخاص ذوي اإلعاقة واليت ُتستخدم فيها القيـود    اليت يفقد فيه  

  .وإجراءات الصدم الكهربائياً والعزلة إىل عالج آخر غري متفق عليه، كتقدمي األدوية قسر

  التشريعات احمللية اليت تتيح التدخالت القسرية  -٣  
 املنهجي للتدخالت القسرية يف     ال يزال املكلف بالوالية يتلقى تقارير عن االستخدام         -٦٤

وقد أقر املكلف هبذه الوالية وكذلك املكلفون بواليات هيئات معاهـدات   . مجيع أحناء العامل  
األمم املتحدة بأن العالج غري الطوعي وغريه من التدخالت النفسية يف مرافق الرعاية الصحية              

ما تربرها خطأً   اً  اليت كثري والتدخالت القسرية،    .)٧٩(هي أشكال من التعذيب وسوء املعاملة     
__________ 

 .٤١ة  الفقرA/63/175؛ وA/58/120نظر ا )٧٦(
، جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشـخاص ذوي اإلعاقـة       انظر مثال منظمة الدول األمريكية،       )٧٧(

 .، املرفقCEDDIS/RES.1 (I-E/11) (2011) القرار
 ECHR, Bures v. Czech Republic, Application No. 37679/08 ؛ و)د(١٩، الفقـرة  CAT/C/CAN/CO/6انظر  ) ٧٨(

(2012), para. 132. 
)٧٩( A/63/175   ١١٠/١٩٨١غ رقـم    لجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البال    ؛ ال ٦٣، و ٦١، و ٤٧، و ٤٤، الفقرات ،

 .١٥، و١٤، و٧-٢، الفقرات فيانا أكوستا ضد أوروغواي
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نظريات العجز والضرورة العالجية خالفاً ملا جاء يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،             
مبوجب القوانني الوطنية، وقد تتمتع بدعم مجاهريي واسع باعتبار أهنا اً مشروعاً  تكتسب طابع 

ومعاناة اً  هنا تسبب أمل  وبالرغم من ذلك، فبما أ    . للشخص املعين " املصلحة الفضلى "تصب يف   
شديدين فإهنا تنتهك احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية             

واالهتمام باستقاللية األشـخاص ذوي     ). ٤١، و ٤٠، و ٣٨، الفقرات   A/63/175(املهينة   أو
لية اليت تتـيح    اإلعاقة وكرامتهم يدعو املقرر اخلاص إىل أن حيث على مراجعة التشريعات احمل           

  .التدخالت القسرية

االحترام الكامل لألهلية القانونية لكل شخص هو خطوة أوىل على طريق منع التعـذيب                -٤  
  وسوء املعاملة

ُتنتزع األهلية القانونية من ماليني األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع أحناء العامل بسبب   -٦٥
دم األهلية أو مبجرد قرار يصدره طبيـب        الوصم والتمييز، عن طريق إعالن قضائي يقضي بع       

وبعد حرمان الشخص من أهليته القانونية، يعني       . اختاذ القرارات " فاقد ألهلية "بأن الشخص   
له وصي، أو من حيل حمله من متخذي القرارات، ُتعترب موافقته كافية لتربير العالج القـسري    

)E/CN.4/2005/51 ٧٩، الفقرة.(  
الية آنفاً، فاملعايري اليت حتدد األسباب اليت تسوغ تقدمي العالج    وكما قال املكلف بالو     -٦٦

يف غياب املوافقة احلرة والواعية ينبغي توضيحها يف القانون، وال ينبغي التفرقة بني األشخاص              
وال جيوز ملقدم الرعاية الصحية الشروع يف إجـراء ُمنقـذ           . )٨٠(ذوي اإلعاقة واملعافني منها   

للحياة دون احلصول على املوافقة الواعية للمريض إال يف حالة طارئة تكون فيها حياته عرضة               
ومن هذا املنظور، قـد     . )٨١(ةفر األهلية القانوني  ايكون فيها خالف على عدم تو      للخطر وال 

حكام اتفاقيـة حقـوق   ظر باعتبارها خمالفة أل إعادة الن١٩٩١يستدعي عدد من مبادئ عام   
  ).٤٤، الفقرة A/63/175 (األشخاص ذوي اإلعاقة

  اإليداع غري الطوعي يف مؤسسات الطب النفسي  -٥  
يف العديد من البلدان اليت توجد هبا سياسات وقوانني تتعلق بالصحة العقلية، جيـري          -٦٧

 مؤسسات الطب النفسي دون توفري      التركيز على حبس األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية يف       
  .)٨٢(ضمانات فعالة ملا هلم من حقوق اإلنسان

__________ 

 .٧٤، الفقرة A/64/272 انظر أيضاً )٨٠(
 .١٢ نفسه، الفقرة املرجع )٨١(
 Mental health legislation and human rights – denied citizens: including the“منظمـة الـصحة العامليـة،     ) ٨٢(

excluded”)  ١، الصفحة )إدماج املستبعدين:  مواطنون حمرومون-تشريعات الصحة العقلية وحقوق اإلنسان. 
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. )٨٣(داًجياً  وقد جرى توثيق اإليداع غري الطوعي يف مؤسسات الطب النفسي توثيق            -٦٨
ومثة أمثلة موثقة جيداً على أن هناك أشخاصاً يعيشون كل حياهتم يف مؤسـسات الطـب                

وكانت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة  . )٨٤(النفسي والرعاية االجتماعية هذه  
يف الدعوة إىل حظر االحتجاز القائم على اإلعاقة، أي اإليداع املدين واإليـداع    اً  واضحة جد 

وأقرت أن العيش يف اجملتمع مع      . )٨٥(اإللزامي أو احلبس يف املستشفيات باالستناد إىل اإلعاقة       
السياسات املواتية وإمنا هو حـق معتـرف بـه          احلصول على الدعم مل يعد من باب وضع         

وقد ابتعدت االتفاقية ابتعاداً جذرياً عن هذا النهج مبنع احلرمان من احلرية علـى              . )٨٦(دولياً
 .أساس وجود أي إعاقة، مبا يف ذلك اإلعاقة العقلية أو الذهنية كونه ينطوي علـى التمييـز                

أال يكون وجود اإلعاقة    "اً قاطعاً على     من االتفاقية نص   ١٤من املادة   ) ب)(١(وتنص الفقرة   
وجيب إلغاء التشريعات اليت جتيز إيداع       ".مربراً بأي حال من األحوال ألي حرمان من احلرية        

األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسات ألسباب إعاقتهم بدون احلصول على موافقتهم احلـرة    
ألشخاص ذوي اإلعاقـة يف     وجيب أن يشمل ذلك إلغاء األحكام اليت جتيز إيداع ا          .والواعية

مؤسسات لرعايتهم وعالجهم بدون احلصول على موافقتهم احلرة والنرية إضافة إىل األحكام            
اليت جتيز احلبس االحتياطي لألشخاص املعوقني ألسباب، مثل أن يشكل الشخص مـصدراً             

كون فيها  حمتمالً خطرياً لألذى الوشيك أو الفوري لنفسه أو لآلخرين يف مجيع احلاالت اليت ت             
 مـشخص  أسباب الرعاية والعالج واألمن العام مرتبطة يف التشريعات مبرض عقلي ظاهر أو           

)A/HRC/10/48 ٤٩ و٤٨، الفقرتان(.  
وليس للحرمان من احلرية على أساس مرض عقلي ما يربره إذا كان أساسه التمييز                 -٦٩
وق اإلنسان، جيب أن    ومبوجب االتفاقية األوروبية حلق   . التحيز ضد أشخاص ذوي إعاقات     أو

ويعتقد . )٨٧(يكون االضطراب العقلي على درجة معينة من الشدة حىت يكون االحتجاز مربراً           
املقرر اخلاص أن شدة املرض العقلي ليست كافية يف حد ذاهتا لتربير االحتجاز؛ وجيب على               

ـ . الدولة أيضاً أن تبني أن االحتجاز ضروري حلماية سالمة الشخص أو اآلخرين            تثناء وباس
حاالت الطوارئ، ال ينبغي حرمان الفرد املعين من حريته ما مل يتبني بطريقة موثوق منها أن                

__________ 

 ,”Thomas Hammarberg, “Inhuman treatment of persons with disabilities in institutionsانظـر   )٨٣(

Human Rights Comment (2010). 
 Dorottya Karsay and Oliver Lewis, “Disability, torture and ill-treatment: taking stock and endingانظـر   ) ٨٤(

abuses”, The International Journal of Human Rights, vol. 16, No. 6 (2012), pp. 816-830. 
 .٢٨ و٢٧، الفقرتان CRPD/C/HUN/CO/1 انظر أيضاً )٨٥(
 .٩٣ و٩٢، الفقرتان Corr.1 وCRPD/C/CHN/CO/1انظر  )٨٦(
 Peter Bartlett, “A mental disorder of a kind or degree warranting confinement: examining justificationsانظر  ) ٨٧(

for psychiatric detention, The International Journal of Human Rights, vol. 16, No. 6 (2012), pp. 831-844. 
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وملا كان االحتجاز يف مؤسسة للطب النفسي قد يـؤدي إىل عـالج             . )٨٨("عقله غري سليم  "
، فقد ذكر املكلف بالوالية أن احلرمان من احلرية القائم على أساس            )٨٩(نفسي غري متفق عليه   

قة والذي يسبب أملاً ومعاناة شديدين ميكن أن يقع يف نطاق اتفاقية مناهضة التعـذيب               اإلعا
)A/63/175   وعند إجراء مثل هذا التقييم، ينبغي أن توضع يف احلسبان عوامـل     ). ٦٥، الفقرة

مثل اخلوف والقلق النامجني عن االحتجاز لفترة ال هنائية، وفرض أدوية أو صدمات كهربائية              
  .)٩٠(دام القيود والعزلة، والفصل عن األسرة واجملتمع، وما إىل ذلكقسراً، واستخ

وعالوة على ذلك، فاآلثار املترتبة على إيداع األفراد الذين ال يستوفون معايري الدخول               -٧٠
املناسبة يف املؤسسات، كما يف حالة معظم املؤسسات اخلارجة عن نطاق املراقبة واليت تفتقر إىل               

، تثري أسئلة حمددة تندرج يف إطار حظر التعـذيب وسـوء    )٩١(ى الدخول اإلشراف املناسب عل  
وإيداع األفراد يف املؤسسات بصورة غري مناسبة أو غري متفق عليها قد يصل إىل حـد                . املعاملة

  .)٩٢(التعذيب أو سوء املعاملة باعتباره استخداماً للقوة يتجاوز الضرورة املاسة

  الفئات املهمشة  -هاء  

  اإليدز/البشريةملصابون بفريوس نقص املناعة ااألشخاص   -١  
وثقّت تقارير كثرية سوء معاملة مقدمي اخلدمات الـصحية لألشـخاص املـصابني               -٧١

وأُفيد عن رفـض املستـشفيات      . )٩٣(اإليدز، أو رفض عالجهم   /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ى اخلدمات الطبيـة    استقباهلم، وعن إخراجهم منها قبل األوان، وعن حرماهنم من احلصول عل          

، وتقدمي رعاية رديئة إليهم تنتقص من إنسانيتهم وتضر حبالتـهم           )٩٤(مل يوافقوا على التعقيم    ما

__________ 

 ,ECHR, E v. Norway ، وECHR, Winterwerp v. The Netherlands, Application No. 6301/73 (1979)انظـر   ) ٨٨(

Application No. 11701/85 (1990). 
 .”Bartlett, “A mental disorderانظر  )٨٩(
)٩٠( Stop Torture in Healthcare, “Torture and ill-treatment of people with disabilities in healthcare 

settings”, Campaign Briefing, 2012. 
 .٢٦، الفقرة CAT/C/JPN/CO/1انظر  )٩١(
)٩٢( ECHR, Mouisel v. France, Application No. 67263/01 (2002), para. 48 ً؛ وانظر أيـضاNell Monroe, 

“Define acceptable: how can we ensure that treatment for mental disorder in detention is consistent 

with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities?”, The International Journal of 

Human Rights, vol. 16, No. 6 (2012). 
)٩٣( Campaign to Stop Torture in Health Care, “Torture and ill-treatment in health settings: a failure of 

accountability”, Interights Bulletin, vol. 16, No. 4 (2011), p. 162. 
)٩٤( Open Society Foundations, Against Her Will)  أعاله٤٣احلاشية .( 
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صابة بفريوس نقص املناعـة     إلكما أن الفحص القسري أو اإللزامي ل      . )٩٥(الصحية اهلشة أصالً  
 أساس متييـزي     على  (...)أُجريت" إساءة شائعة ميكن أن تشكل معاملة مهينة إذا ما           البشرية

كما أن  ). ٦٥، الفقرة   Corr.1 و A/HRC/10/44" (دون مراعاة شرط املوافقة ودواعي الضرورة     
اإلفصاح دون إذن عن حالة اإلصابة بالفريوس للشركاء اجلنسيني وأفراد األسرة وأرباب العمل             
والعاملني يف القطاع الصحي اآلخرين يشكل إساءة يف حق األشخاص املـصابني بـالفريوس              

  .تؤدي إىل عنف بدين قد

  تعاطون املخدراتاألشخاص الذين ي  -٢  
اً يشكل األشخاص الذين يتعاطون املخدرات فئة توصم وجتـرَّم بـشدة، وكـثري              -٧٢
ما يقاَبل من   اً  وكثري. تنطوي جتربتهم يف جمال الرعاية الصحية على إذالل وعقاب وقسوة          ما

اإليدز برفض العالج الطيب يف     /البشريةاعة  يتعاطون املخدرات من املصابني بفريوس نقص املن      
ويف بعض احلاالت، جتعل القوانني خصوصاً مـن وضـع متعـاطي            . )٩٦(حاالت الطوارئ 

. املخدرات أساساً وحيداً حلرمانه من الوالية على أبنائه أو من حقوقـه األبويـة األخـرى               
ل الرعاية الـصحية  الشرطة والعاملون يف جمااليت حيّدد فيها     - استخدام سجالت املخدرات  و

مما يؤدي إىل تقلـيص حقـوقهم       ،   قوائم هبم  ويضعوناألشخاص الذين يتعاطون املخدرات     
، تؤدي إىل استمرار تعرضـهم      )٩٧( تشكل انتهاكات لسرية املعلومات عن املرضى      - املدنية

  .لسوء املعاملة على أيدي مقدمي اخلدمات الصحية
لتعذيب احملتمل اليت يتعرض هلا متعـاطو       ومثة شكل خاص من أشكال سوء املعاملة وا         -٧٣

املخدرات، يتمثل يف رفض العالج ببدائل األفيون كوسيلة من وسائل انتزاع االعترافات اجلنائية             
). ٥٧، الفقرة   Corr.1، و A/HRC/10/44(حبفز األعراض املؤملة املترتبة على احلرمان من املخدر         

تجاز يشكل انتهاكاً للحق يف عدم التعـرض        وقد أصبح رفض العالج بامليثادون يف أماكن االح       
وينبغي أن ينطبق منطـق     ). ٧١املرجع نفسه، الفقرة    (للتعذيب وسوء املعاملة يف ظروف معينة       

مماثل يف التفكري على سياق عدم االحتجاز، وال سيما يف احلاالت اليت تفرض فيها احلكومات               
وتعترب املمارسة الشائعة املتمثلة    . )٩٨(ضرارحظراً كامالً على العالج بالبدائل وتدابري احلد من األ        

يف احلرمان من عالج املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية من متعاطي املخدرات مبـضادات              
الفريوسات القهقرية، بافتراض أهنم لن يتمكنوا من االلتزام بالعالج، معاملة قاسية وال إنسانية،             

 عن تقدم احلالة املرضية؛ كما أهنا تشكل معاملة تعـسفية           نظراً ملعاناهتم البدنية والنفسية النامجة    
  .استناداً إىل متييز غري مربر يتصل بالوضع الصحي وحده

__________ 

 .HRW, Rhetoric and Risk: Human Rights Abuses Impeding Ukraine’s Fight against HIV/AIDS (2006)انظر  ) ٩٥(
 .٤٤املرجع نفسه، الصفحة  )٩٦(
)٩٧( A/65/255 ٢٠، الفقرة. 
 .HRW, Lessons Not Learned: Human Rights Abuses and HIV/AIDS in the Russian Federation (2004)انظر  ) ٩٨(
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وحني ترفض السياسات احلكومية املتعلقة باملخدرات العالج الفعال من املخدرات،            -٧٤
ل، وتعاقبـهم   فإهنا تعّرض عن عمد فئة عريضة من الناس لشدة األمل البدين واملعاناة واإلذال            

فعلياً على تعاطي املخدرات، وحتاول إكراههم على االمتناع عن التعاطي، يف جتاهـل تـام               
  .يتسم به اإلدمان من طابع مزمن ولألدلة العلمية اليت تشري إىل انعدام فعالية التدابري العقابية ملا

  املشتغلون باجلنس  -٣  
ية ومعوقة مـن جانـب العـاملني        وثَّق تقرير عن املشتغلني باجلنس سلوكيات سلب        -٧٥
ويف بعـض   . )٩٩(القطاع الطيب، تشمل رفض تقدمي خدمات الرعاية الصحية الـضرورية          يف

احلاالت، استخدمت مربرات الصحة العامة إلجراء فحوص ومعاجلات إلزامية بشأن فريوس           
ـ   ، ب  وللكشف عن وضع املصابني هبذا الفريوس      اإليدز/البشريةنقص املناعة    رض االقتران مع ف
ويشكل خرق االلتزام باخلصوصية والسرية إهانـة إضـافية للمـشتغلني         . )١٠٠(تدابري عقابية 

وقد أشارت جلنة مناهضة التعذيب يف اآلونة األخرية        . )١٠١(باجلنس يف أماكن الرعاية الصحية    
وردها من تقارير بشأن ادعاءات عدم مراعاة اخلصوصية والظروف املذلة اليت تبلـغ              ما"إىل  

والحظ املكلف بالوالية أن اإلجراءات الرامية      . )١٠٢("لة املهينة أثناء الفحوص الطبية    حّد املعام 
أم ال، قد تـشكل  اً إىل إذالل الضحية، بغض النظر عما إذا كان األمل الناجم عن ذلك شديد          

، E/CN.4/2006/6(عقوبة مهينة بسبب املعاناة العقلية اليت يتكبدها الشخص املعين           معاملة أو 
  ).٣٥ الفقرة

  واخلُناثىاملثليات واملثليون ومزدوجو امليول اجلنسية ومغايرو اهلوية اجلنسانية   -٤  
خلصت منظمة الصحة للبلدان األمريكية إىل أن سوء املعاملة الناجم عـن خطـاب                -٧٦

وكـثرية هـي    . )١٠٣(الكراهية من جانب مزاويل املهن الصحية غري مقبول وينبغي منعه وإدانته          
ت اليت يرويها األشخاص الذين ُرفض حصوهلم على العالج الطيب وُوجهت           الروايات والشهادا 

إليهم إساءات كالمية، وتعرضوا لإلذالل على املأل والتقييم النفسي وطائفة مـن اإلجـراءات              
القسرية كالتعقيم وفحوص الشرج القسرية برعاية الدولة ملالحقة املشتبه يف ممارستهم ألنشطة            

، والعـالج   )١٠٤(رية التقحمية، من جانب مقدمي الرعاية الصحية      جنسية مثلية، وفحوص العذ   
__________ 

)٩٩( Campaign to Stop Torture in Health Care, “Torture”, p. 163 ؛ وانظر أيضاA/64/272 ٨٥، الفقرة. 
)١٠٠( WHO and the Global Coalition on Women and AIDS, “Violence against sex workers and HIV 

prevention” (WHO, 2005), p. 2. 
)١٠١( Campaign to Stop Torture in Health Care, “Torture”, p. 163. 
)١٠٢( CAT/C/AUT/CO/4-5 ٢٢، الفقرة. 
)١٠٣( PAHO, “ ‘Cures’ for an illness that does not exist” (2012), p. 3. 
 HRW, In a Time of Torture: The Assault on Justice in Egypt’s Crackdown on Homosexualانظـر   )١٠٤(

Conduct (2003). 
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العالجـات  "اهلرموين وجراحات تطبيع األعـضاء اجلنـسية بـدعوى مـا يطلـق عليـه                
، وميكنها أن   )١٠٦(ونادراً ما تكون هذه اإلجراءات ضرورية من الناحية الطبية        .)١٠٥("اإلصالحية

ل البول، واكتئاباً مدى احلياة، كما أهنا       تسبب ندبات، وفقداناً لإلحساس اجلنسي، وأملاً، وسلس      
). ٢٣، الفقـرة    A/HRC/14/20 (غري علمية، ورمبا ضارة، وتـسهم يف الوصـم        ُتنتقد لكوهنا   

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء كون املثليات ومزدوجات              
قعن ضحية انتهاكات وسوء معاملة يرتكبها      ي"امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسانية واخلناثى       

  ).٥٦، الفقرة A/HRC/19/41 ("مقدمو اخلدمات الصحية
 لتحديد نوع جنسهم بـشكل  ن لصفات اجلنسني واألطفال احلامل ما يتعرض   اً  وكثري  -٧٧
ُتجرى رجعة فيه، وللتعقيم غري الطوعي، وجراحات غري طوعية لتطبيع األعضاء اجلنسية،             ال

، مع تركهم   )١٠٧("لتحديد نوع جنسهم  يف حماولة   "، أو موافقة آبائهم،     لواعيةادون موافقتهم   
  .يف حالة انعدام خصوبة دائم وغري قبل للعالج، وتكبيدهم معاناة عقلية شديدة

وُيشترط على مغايري اهلوية اجلنسانية يف بلدان عديدة اخلضوع عـادةً جلراحـات               -٧٨
ففي أوروبـا،   . لقانوين بنوع جنسهم املفضل   تعقيم دون رغبتهم كشرط للتمتع باالعتراف ا      

. س القانوين ملغايري اهلوية اجلنـسانية ن دولة إجراءات التعقيم لالعتراف بنوع اجل ٢٩ تشترط
، ال يزال مياَرس    )١٠٨( دولة ال يوجد هبا تشريع ينظم االعتراف القانوين بنوع اجلنس          ١١ ويف

لواليـات املتحـدة األمريكيـة     والية من ا   ٢٠، كانت   ٢٠٠٨وحىت عام   . التعقيم القسري 
جراحة لتغيري  "أو  " جراحة لتأكيد نوع اجلنس     "  لتشترط على مغاير اهلوية اجلنسانية اخلضوع       

ويف كندا، فإن مقاطعة أونتـاريو      . )١٠٩(قبل أن يتمكن من تغيري جنسه القانوين      " نوع اجلنس 
لسجل اجلنسي على   لتصويب ا " جراحة مغايرة اهلوية اجلنسية   " تفرض إجراء  فقط هي اليت ال   
وقد خلصت بعض احملاكم احمللية إىل أن اجلراحة القسرية ال تسفر عن            . )١١٠(شهادات امليالد 

تعقيم دائم وتغيريات يف اجلسم ال رجعة فيها، وتؤثر يف احلياة األسرية واإلجنابية فحسب، بل               
، ٢٠١٢ عـام    ويف. وال رجعة فيه يف سالمة الشخص البدنية      اً  شديد  تعترب تدخالً اً  إهنا أيض 

حكمت حمكمة االستئناف اإلدارية السويدية بأن اشتراط التعقيم القسري هبدف التدخل يف            

__________ 

)١٠٥( PAHO/WHO, “ ‘Therapies’ to change sexual orientation lack medical justification and threaten 

health”, news statement, 17 May 2012; and submission by Advocates for Informed Choice to the 

Special Rapporteur on the question of torture, 2012. 
)١٠٦( PAHO/WHO, “ ‘Therapies’”. 
)١٠٧( A/HRC/19/41 ٥٧، الفقرة. 
)١٠٨( Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Discrimination on Grounds of Sexual 

Orientation and Gender Identity in Europe (2011), pp. 86-87. 
)١٠٩( D. Spade, “Documenting gender”, Hastings Law Journal, vol. 59, No. 1 (2008), pp. 830-831. 
)١١٠( XY v. Ontario, 2012 HRTO 726 (CanLII), judgement of 11 April 2012. 
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، حكمت احملكمـة    ٢٠١١ويف عام   . )١١١(طوعياًاً  السالمة البدنية للفرد ال ميكن اعتباره أمر      
 الدستورية يف أملانيا بأن اشتراط جراحة تغيري نوع اجلنس ينتهك احلق يف الـسالمة البدنيـة               

بـأن  اً ، حكمت احملكمة العليا اإلدارية النمساوية أيـض   ٢٠٠٩ويف عام   . )١١٢(وتقرير املصري 
التغيري اإللزامي لنوع اجلنس، كشرط لالعتراف القانوين باهلويـة اجلنـسانية، أمـر غـري               

، أشار املفوض السابق حلقوق اإلنسان يف جملس أوروبا إىل أن           ٢٠٠٩ويف عام   . )١١٣(قانوين
  .)١١٤("تتناىف بوضوح مع احترام السالمة البدنية للشخص] قيم غري الطوعيالتع[اشتراطات "

أفراد األقليات ذات امليول اجلنسية اخلارجة عن املألوف        "أن  والحظ املكلف بالوالية      -٧٩
تتعرض بأشكال متفاوتة للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملـة، ألهنـم ال يـستجيبون              

وبالفعل، فإن التمييز على أساس امليل اجلنـسي        . ع جنسهم للتوقعات اليت حيددها اجملتمع لنو    
اهلوية اجلنسانية غالباً ما يساهم يف عملية نزع الصفة اإلنسانية عـن الـضحية، وهـذا                 أو
وقـد أدان  . )١١٥("يشكل غالباً شرطاً من الشروط الضرورية للتعذيب وإسـاءة املعاملـة        ما

إخضاع الرجال املشتبه يف سلوكهم     املتمثلة يف   و" العدمية اجلدوى من الناحية الطبية    "املمارسة  
 كل مـن    )١١٦(مثليتهم اجلنسية " إثبات"املثلي جنسياً لفحوص شرجية دون موافقتهم هبدف        

جلنة مناهضة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، والفريق العامل املعين باالحتجاز           
، A/HRC/19/41 (لتعذيب وسوء املعاملـة أن هذه املمارسة ختالف حظر ا  التعسفي الذين رأوا    

  ).٣٧الفقرة 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٥  
بالتدخالت الطبية القـسرية، وال يزالـون       اً  بالغاً  يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة تأثر      -٨٠

ويف حالـة األطفـال يف      ). ٤٠، الفقرة   A/63/175(ُعرضة ملمارسات طبية غري متفق عليها       
 )١١٧(ؤدي إعاقة فعلية أو مستشفَّة إىل التقليل من وزن آراء الطفلأماكن الرعاية الصحية، قد ت

عند حتديد مصلحته الفضلى، أو قد ُتتخذ ذريعة لكي حيل الوالدان أو األوصياء أو مقـدمو                
أما النـساء   . )١١٨(السلطات احلكومية حمله يف التحديد اجلنساين أو اختاذ القرارات         الرعاية أو 

__________ 

)١١١( Mål nr 1968-12, Kammarrätten i Stockholm, Avdelning 03,   
http://du2.pentagonvillan.se/images/stories/Kammarrttens_dom_-_121219.pdf, p. 4 

)١١٢( Federal Constitutional Court, 1 BvR 3295/07. Available from 

www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20110111_1bvr329507.html 
 .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧، احلكم الصادر يف ٢٠٠٨/١٧/٥٤، رقم ةاحملكمة العليا اإلداري )١١٣(
)١١٤( “Human rights and gender identity”, issue paper (2009), p. 19. 
)١١٥( A/56/156 وانظر أيضاً. ١٩، الفقرة E/CN.4/2001/66/Add.2 ١٩٩، الفقرة. 
 .٢٩، الفقرة )٢٠٠٩ (٢٥/٢٠٠٩رقم الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، الرأي  )١١٦(
 .٢١، الفقرة )٢٠٠٩(١٢جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )١١٧(
 .٥٩، الفقرة A/63/175؛ و)د(٥٣، الفقرة A/HRC/20/5انظر  )١١٨(
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ت منهن خاصةً باملرض النفسي، فيتعرضن ألشكال متعددة من         املصابات باإلعاقة، واملوسوما  
وقد جرى توثيق التعقيم القسري للفتيات والنساء . التمييز واإلساءة يف أماكن الرعاية الصحية

ويتيح القانون الوطين يف إسبانيا، مـن بـني بلـدان           . )١١٩(ذوات اإلعاقة على نطاق واسع    
وقد عجـز   . صابتهن بإعاقات ذهنية شديدة   ، تعقيم القاصرات الالئي ُتكتشف إ     )١٢٠(أخرى

للمرض العقلي يف القانون    " عالج" كالربملان املصري عن إدراج حكم حيظر استخدام التعقيم         
 والية قوانني ال توفر احلمايـة       ١٥ويف الواليات املتحدة، توجد يف      . املصري حلماية املرضى  

  .)١٢١(للنساء ذوات اإلعاقة من التعقيم غري الطوعي

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

  أمهية تصنيف اإلساءات يف أماكن الرعاية الصحية كتعذيب وسوء معاملة  -ألف  
األمثلة املذكورة آنفاً على التعذيب وسوء املعاملة يف أماكن الرعاية          من املرجح أن      -٨١

ئمـاً  وتعترب هذه التـدخالت دا   . الصحية متثل جزءاً صغرياً من هذه املشكلة العاملية النطاق        
معاملة ال إنسانية ومهينة على أقل تقدير، وكثرياً ما ُيحتمل استيفاؤها ملعـايري التعـذيب،               

  .وحيظرها القانون الدويل دائماً
ويشكل حظر التعذيب واحداً من حقوق اإلنسان القليلة املطلقة وغـري القابلـة               -٨٢

 أحكـام القـانون     ، وحكم ملزم من   )١٢٣(، وهو مسألة تتعلق بالقواعد اآلمرة     )١٢٢(لالنتقاص
ويهيئ حبث اإلساءات يف أماكن الرعاية الصحية من منظور توفري احلماية من            . الدويل العريف 

التعذيب فرصة لتقوية فهم هذه االنتهاكات وإبراز االلتزامات اإلجيابية اليت تفـرض علـى         
 الدول أن متنع مبوجبها هذه االنتهاكات وتالحق مرتكبيها وتوفر االنتصاف مـن الـضرر             

  .الناجم عنها
التزامات ") احلق يف الصحة  ("وحيدد احلق يف مستوى مناسب من الرعاية الصحية           -٨٣

ويرسي الطابع املطلـق وغـري القابـل        . الدول حيال األشخاص الذين يعانون من املرض      
لالنتقاص الذي يتسم به احلق يف احلماية من التعذيب وسوء املعاملة قيوداً موضوعية بدوره              

__________ 

التقرير العاملي عن العنـف     انظر اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال،              )١١٩(
 ).٢٠٠٩ (ضد األطفال

)١٢٠( Open Society Foundations, Against Her Will (footnote 43 above), p. 6؛ وA/64/272 ٧١، الفقرة. 
)١٢١( Open Society Foundations, Against Her Will, p. 6. 
 .٧؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة ٢ من املادة ٢اتفاقية مناهضة التعذيب، الفقرة  )١٢٢(
-International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Furundzija, case No. ITانظر  ) ١٢٣(

95- 17/1-T, judgement (1998). 
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ففي سياق اإلساءات املتعلقة بالصحة، يعزز التركيـز علـى حظـر            . ت معينة على عالجا 
التعذيب الدعوة إىل املساءلة، ويأيت بالتوازن السليم بني حرية الفرد وكرامتـه وشـواغل              

وهكذا، يكفل االهتمام بإطار التعذيب عدم تربير سوء املعاملة بسبب أوجه           . الصحة العامة 
وعلى الرغم من أن القيود املفروضة علـى        . وارد أو اخلدمات  قصور النظام وافتقاره إىل امل    

املوارد قد تربر عدم الوفاء إال جزئياً ببعض جوانب احلق يف الصحة، فال ميكـن أن تـربر                  
  .)١٢٤(الدولة عدم امتثاهلا اللتزامات أساسية مثل احلظر املطلق للتعذيب أياً كانت الظروف

ات يف أماكن الرعاية الصحية بوصفها      ساءومن خالل وضع مفهوم جديد للعنف واإل        -٨٤
من احلمايـة القانونيـة     اً  مزيدمن سوء املعاملة احملظورة، ُتوفر للضحايا واملدافعني عنهم         اً  ضرب

ويف هذا الـصدد، يقـدم التعليـق العـام          . نتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان    االوسبل  
 االنتـصاف واجلـرب   الصادر عن جلنة مناهضة التعذيب بـشأن احلـق يف           ) ٢٠١٢(٣ رقم

وبصفة خاصة،  . توجيهات قّيمة فيما يتصل بالتدابري االستباقية الالزمة ملنع التدخالت القسرية         
، )١٢٥(ترى اللجنة أن واجب توفري سبل االنتصاف واجلرب ميتد إىل مجيع أعمال سوء املعاملـة              

عايـة الـصحية   تكون هناك قيمة يف هذا الشأن ملا إذا كانت اإلساءات يف أماكن الر   ال حبيث
ويفتح هذا اإلطار إمكانـات جديـدة لعمليـات         . تستويف معايري التعذيب يف حد ذاته أم ال       

اجتماعية شاملة تعزز تقدير التجارب احلياتية لألشخاص، مبـا يف ذلـك تـدابري الترضـية                
  .وضمانات عدم تكرار اإلساءات، وإلغاء األحكام القانونية غري املتسقة مع ذلك

  التوصيات  -باء  
  :يهيب املقرر اخلاص جبميع الدول أن تقوم مبا يلي  -٨٥

إنفاذ حظر التعذيب يف مجيع مؤسسات الرعاية الصحية، العامة واخلاصـة             )أ(  
على حد سواء، عن طريق مجلة أمور منها اإلعالن عن أن اإلساءات املرتكبـة يف سـياق                 

ية أو ال إنـسانية أو مهينـة؛        الرعاية الصحية ميكن اعتبارها تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاس         
ووضع قواعد ناظمة ملمارسات الرعاية الصحية هبدف منع سوء املعاملة أياً كانت الذريعة؛             

  وإدماج أحكام منع التعذيب وسوء املعاملة يف سياسات الرعاية الصحية؛
تعزيز املساءلة عن التعذيب وسوء املعاملة يف أمـاكن الرعايـة الـصحية        )ب(  

ني والسياسات واملمارسات املفضية إىل اإلساءة؛ ومتكني آليات الوقاية الوطنية          بتحديد القوان 
  من املراقبة املنهجية، وتلقي الشكاوى، وبدء املالحقات؛

__________ 

 . للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٤التعليق العام رقم انظر  )١٢٤(
 .٣ من التعليق العام رقم ١الفقرة  )١٢٥(
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إجراء حتقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة يف مجيع االدعاءات بوقوع تعذيب            )ج(  
ك، مالحقة اجلناة واختاذ    أو سوء معاملة يف أماكن الرعاية الصحية؛ وحيثما كفلت األدلة ذل          

إجراءات ضدهم؛ وتوفري سبل انتصاف وإنصاف فعالة للضحايا، مبا يف ذلك تدابري اجلـرب              
  والترضية وضمانات عدم التكرار، فضالً عن االسترداد والتعويض وإعادة التأهيل؛

توفري ما هو مناسب من تثقيف ومعلومات عن حقوق اإلنسان للعاملني يف              )د(  
حية بشأن حظر التعذيب وسوء املعاملة، وبشأن وجود ومدى وشـدة وآثـار             الرعاية الص 

احلاالت املختلفة اليت تعترب تعذيباً ومعاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة؛ وتعزيـز                
ثقافة احترام سالمة اإلنسان وكرامته، واحترام التنوع والقضاء علـى أسـلويب الوصـم              

 وتدريب األطباء والقضاة ووكالء النيابة وأفراد الـشرطة         .باإلصابة مبرض نفسي والرهاب   
  على املعايري املتصلة باملوافقة احلرة والواعية؛

ضمان املوافقة احلرة والواعية على قدم املساواة بني مجيع األفراد دون أي              )ه(  
استثناء، عن طريق إطار قانوين وقضائي وآليات إدارية، مبا يف ذلك سياسات وممارسـات              

وجيب مراجعة أية أحكام قانونية تتناىف مع ذلك، كاألحكام الـيت           . ماية من اإلساءات  للح
تتيح احلبس أو العالج اإللزامي يف أماكن الصحة العقلية، مبا يف ذلك عن طريق الوصـاية                

واعتماد سياسات وبروتوكوالت تـدعم االسـتقاللية       . وغريها من بدائل اختاذ القرارات    
املعلومات عن الصحة متاحـة  كفالة أن تكون . والكرامة اإلنسانيةوتقرير املصري   الشخصية  

؛ وكفالة نشرها وإفهامهـا بواسـطة       وذات نوعية جيدة   ومقبولة وميسورة على حنو كامل    
، A/64/272 (جمموعة واسعة من اخلدمات وسبل الدعم اجملتمعيـة       تدابري داعمة ووقائية مثل     

ج دون موافقـة واعيـة؛ وينبغـي تقـدمي          وينبغي التحقيق يف حاالت العال    ). ٩٣الفقرة  
  االنتصاف إىل ضحايا هذا العالج؛

ضمان محاية خاصة للفئات واألفراد من األقليات واملهمـشني كعنـصر             )و(  
عن طريق مجلة أمور منـها االسـتثمار يف         . )١٢٦(حاسم لاللتزام مبنع التعذيب وسوء املعاملة     

راد املهمشني من ممارسـة أهليتـهم       نطاق عريض من وسائل الدعم الطوعي اليت متكن األف        
القانونية واليت توفر االحترام الكامل الستقالليتهم الفردية وإرادهتم وتفضيالهتم، وتـوفري           

  .هذه الوسائل هلم

  رفض ختفيف اآلالم  -١  
  :يهيب املقرر اخلاص جبميع الدول أن تقوم مبا يلي  -٨٦

على سبيل  املخدرات  مكافحة  إزاء  اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان         )أ(  
 الرامية إىل تقليص العـرض  ج احلاليةُهتهاكات املستمرة للحقوق بسبب النولوية ملنع االن  األ

 وضمان اعتراف القوانني احمللية ملكافحـة املخـدرات         .)٤٨، الفقرة   A/65/255 (والطلب

__________ 

 .١٤التعليق العام رقم من ) و(-)أ(٤٣الفقرة ية واالجتماعية والثقافية، جلنة احلقوق االقتصادانظر  )١٢٦(
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الم  اليت ال غىن عنـها للتخفيـف مـن اآل          عقاقري العالج النفسي  بطبيعة العقاقري املخدرة و   
واملعاناة؛ ومراجعة التشريعات الوطنية واإلجراءات اإلدارية لضمان توافر هـذه األدويـة            

  بالقدر الكايف لالستخدامات الطبية املشروعة؛
 والتغلب على   الرعاية املخففة لآلالم  ضمان إمكانية احلصول الكامل على        )ب(  

 اليت تقيد توافر األدوية     والسلوكيةاحلواجز القائمة حالياً على األصعدة التنظيمية والتعليمية        
وينبغـي  . األساسية الالزمة للرعاية املخففة لآلالم، وخباصة املورفني املأخوذ عن طريق الفم          

للدول أن تستحدث وتنفذ سياسات تشجع املعرفة على نطاق واسع بالفائـدة العالجيـة              
   واستخدامها بطريقة رشيدة؛لمواد اخلاضعة للمراقبةل

رعاية املخففة لآلالم وإدماجها يف نظام الصحة العامة عن طريـق           تطوير ال   )ج(  
إدراجها يف مجيع اخلطط والسياسات واملناهج وبرامج التدريب الوطنية املتعلقة بالـصحة،            

  .وإعداد ما يلزم من معايري ومبادئ توجيهية وبروتوكوالت سريرية

  االحتجاز القسري ألسباب طبية  -٢  
  :ميع الدول أن تقوم مبا يلييهيب املقرر اخلاص جب  -٨٧

" إعادة التأهيـل  "إغالق مراكز االحتجاز اإللزامية ملتعاطي املخدرات و        )أ(  
دون تأخري، ونشر خدمات صحية واجتماعية طوعية ُمثبتة باألدلة وقائمة علـى حقـوق    

وإجراء حتقيقات لضمان عدم حدوث اإلساءات، مبا فيها التعـذيب          . اإلنسان يف اجملتمع  
ملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف مراكز العالج من إدمان املخدرات الـيت              املعا أو

  يديرها القطاع اخلاص؛
وقف الدعم الذي يقدَّم لتشغيل مراكز االحتجاز القائمـة أو إلنـشاء              )ب(  

. وال ينبغي اختاذ أي قرار بالتمويل إال بعد إجراء تقييم دقيق للمخـاطر            . املراكز اجلديدة 
بوضـوح مبـدة زمنيـة،      اً  لة تقدمي األموال، ينبغي أن يكون هذا التمويل حمـدد         ويف حا 
االلتزام بتنفيذ عملية سريعة إلغالق مراكـز       ) أ: (ينبغي تقدميه إال بالشرطني التاليني     وال

االحتجاز ملتعاطي املخدرات وإعادة ختصيص املوارد املذكورة لتوسيع نطـاق اخلـدمات            
االستعاضة عن النـُهج    ) ب(تة باألدلة لعالج إدمان املخدرات؛ و     الطوعية واجملتمعية واملُثب  

العقابية والعناصر اإللزامية لعالج املخدرات جبهود أخرى ُمثبتة باألدلة للوقاية من فريوس            
وإخضاع هذه املراكز، مع    .  وغريه من األضرار املرتبطة باملخدرات     البشريةنقص املناعة   

  سلطات على إغالقها، لرقابة مستقلة كاملة؛استمرارها يف العمل حلني إقدام ال
  إنشاء آلية فعالة ملراقبة ممارسات عالج اإلدمان واالمتثال للمعايري الدولية؛  )ج(  
إدمـان   عـالج كفالة إتاحة مجيع تدابري احلد من األضـرار وخـدمات             )د(  

  منـهم  سيما السجناء  األفيون، ملتعاطي املخدرات، وال   ببدائل  عالج  الاملخدرات، وخباصة   
)A/65/255 ٧٦، الفقرة(.  
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  واخلُناثىاملثليات واملثليون ومزدوجو امليول اجلنسية ومغايرو اهلوية اجلنسانية   -٣  
يهيب املقرر اخلاص جبميع الدول أن تلغي أي قانون يتـيح تنفيـذ أو إجـراء                  -٨٨

ـ              لية، العالجات التقحمية واليت ال رجعة فيها، مبا يف ذلك جراحة تطبيع األعضاء التناس
العالجـات  "التعقيم غري الطوعي، أو التجارب غري األخالقية، أو العرض الطـيب، أو     أو

موافقة حرة  على  لشخص املعين   من ا   احلصول دون،  "عالجات التحويل " ، أو "اإلصالحية
يهيب هبا أن حتّرم التعقيم القسري أو اإلجبـاري يف كافـة األحـوال،               كما. ومستنرية

  .شخاص املنتمني إىل فئات مهمشةتوفر محاية خاصة لأل وأن

  األشخاص ذوو اإلعاقات النفسية  -٤  
  :يهيب املقرر اخلاص جبميع الدول أن تقوم مبا يلي  -٨٩

 إطار مناهضة التعذيب املتـصل باألشـخاص ذوي اإلعاقـات         مراجعة    )أ(  
يتماشى مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بوصفها مصدر التوجيهات اجلازمة            مبا
  ا يتصل حبقوقهم يف سياق الرعاية الصحية؛فيم

فرض حظر مطلق على مجيع التدخالت الطبية القسرية وغري املتفق عليها         )ب(  
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك القيام دون اتفاق بإجراء اجلراحـة النفـسية،               

ـ  مضادات الذهان  مثل   املسببة للهلوسة والصدم الكهربائي، وتقدمي العقاقري      تخدام ، واس
وااللتزام بإهناء التدخالت . القيود واحلبس االنفرادي ملدة طويلة أو قصرية على حد سواء      

النفسية القسرية باالستناد إىل سبب اإلعاقة وحده أمر واجب التطبيـق علـى الفـور،               
  ؛)١٢٧(ميكن التذرع بشح املوارد املالية لتأجيل تنفيذه وال

اع يف املـصحات خبـدمات يف       االستعاضة عن العالج القسري واإليد      )ج(  
وجيب أن تليب هذه اخلـدمات االحتياجـات الـيت يعـرب عنـها األشـخاص                . اجملتمع
حتترم استقاللية الشخص املعين وخياراته وكرامته وخصوصيته، مـع       اإلعاقات، وأن  ذوو

، الدعم املقدم من النظراء   التأكيد على بدائل النموذج الطيب للصحة العقلية، مبا يف ذلك           
  لصحية العقلية وإنفاذ القوانني وغريهم؛دة وعي وتدريب موظفي الرعاية اياوز

مراجعة األحكام القانونية اليت تتيح االحتجاز على أساس الصحة العقلية            )د(  
أو يف مرافق الصحة العقلية، وأية تدخالت أو عالجات قسرية يف أماكن الصحة العقليـة    

وجيب إلغاء التشريعات اليت    . خص املعين دون احلصول على موافقة حرة وواعية من الش       
 إعاقتهم دون احلصول على     على أساس جتيز إيداع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسات        

  .والواعيةموافقتهم احلرة 

__________ 

 .٤ من املادة ٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الفقرة  )١٢٧(
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  احلقوق اإلجنابية  -٥  
يهيب املقرر اخلاص جبميع الدول أن تكفل للمرأة احلصول على الرعاية الطبية يف               -٩٠

ذلك الرعاية التالية لإلجهاض، دون خوف من العقوبات اجلنائيـة          حاالت الطوارئ، مبا يف     
وينبغي للدول اليت يأذن قانوهنا الداخلي باإلجهاض يف ظروف خمتلفة          . األعمال االنتقامية  أو

  .أن تكفل توافر اخلدمات فعلياً دون آثار سلبية على املرأة أو على مزاويل املهن الصحية

        


