
 عة من األردنتجارب مرو  عبر سرد وسوء المعاملة التمييزية التمييزي ظاهرة التعذيب يستقصي تقرير مؤسسة الحقوق المتساوية 

الجدران: التعذيب التمييزي صرخات عبر اليوم تقريراً بعنوان  ميزان للقانونمجموعة بالشراكة مع  مؤسسة الحقوق المتساويةتنشر 
من جهة بين التمييز المستقصاة بعد حيوية في العالقة غير ثغرة ، وهو يسعى إلى سد ، دراسات حالة من األردنوسوء المعاملة

المعاملة التي تتلقاها فئتان مهمشتان في المجتمع مروعة بشأن نتائج بحث يعرض كما ، من جهة أخرى المعاملةوسوء والتعذيب 
 .األردني

 ويتم إطالقفي األردن.  «الوقائيالحبس »األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والنساء المحتجزات في كل من وينظر التقرير في تجارب 
لجنة الالدورة السابعة عشرة للجنة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك قبل أسبوع من استعراض بالتزامن مع التقرير 

 األردن.داخل ذوي اإلعاقة ألوضاع حقوق األشخاص 

 لمؤسسة الحقوق المتساوية،المشتركة يتمان، المديرة اجوانا و، حسب تعبير «اً يلعب دورين مهمين جد الجدرانصرخات عبر يلعب »
ً  ،يكشف النقاب عن تعذيب وسوء معاملة قاسيين يتم ارتكابهما في األردن بحق فئتين مستضعفتين على أساس تمييزي أولً فهو »  وثانيا
ملة. األهم من المعاوسوء الذي يلعبه التمييز في وجود التعذيب غالباً على الصعيد العالمي بالدور المركزي مزيد من اإلقرار دعو إلى ي

 «.لهذه الظاهرةبشكل مختلف التصدي  ةالتقرير، ضروريشير ذلك، كما 

تم جمع شهادات مباشرة من المتضررين ، حيث 2016و 2015بين عامي  الجدرانصرخات عبر  يهالذي يقوم علالبحث تم إجراء 
على التجارب المباشرة بعض تنطوي . من الفئتينمع كل المجتمع المدني ومهنيين يعملون شخصيات من باإلضافة إلى  أسرهم،أفراد و

 خطيرة.دعاوى 

المؤسسات، يخلص التقرير إلى أن التعذيب وسوء المعاملة داخل األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية وهي عن  ،في دراسة الحالة األولى
أخبرت . في إحدى الحالت، بشكل تمييزي لتخديراواستخدام  ،والجنسيوالتعنيف الجسدي  ،الحتجاز غير الطوعييشمالن  التمييزيين

 ، ما أدى إلى إصابات دائمة.إحدى المؤسساتللضرب على رأسه في ابنها تعرض المؤسسة كيف طفل يعاني من إعاقة عقلية والدة 

عاملتهم شرح تأثير معن فلهم أو تشخيص طعن إخبارهم باألطباء تقاعس كيف شرحوا آباء وأمهات آخرين، يوثق التقرير تجربة كما 
 .القسري والتعقيمالقسرية ية تدخالت النفسلحقوق اإلنسان الاألخرى النتهاكات أبرز . وتشمل عليه

التقرير يشير ، جنسانيلحمايتهن من عنف  «الحجز الوقائي»ممارسة احتجاز النساء في التي تدور حول ، وفي دراسة الحالة الثانية
لمدة ثمة نساء تم احتجازهن . سوء المعاملة، وقد تكون في بعض الحالت تعذيباً ضرب من ضروب حد ذاتها بالممارسة هذه أن إلى 

. األسريحالت العنف بين ممارسة بالغة الخطورة ما يجعلها ، زوج أو قريب ذكرولم يفرج عنهن إل بدعم من  ،سنوات 10تصل إلى 
يرسم التقرير سالمتهن. تكفلهم بقاربهن الذكور، على الرغم من أل هناحإطالق سربمجرد لنساء لإلى حالت قتل فعالً التقرير ويشير 
 ،النظافةوسوء الرعاية الصحية، ونقص ، بما في ذلك الكتظاظ، مراكز الحتجازفي العثور عليها صورة قاتمة للظروف التي تم أيضاً 

 وقلة فرص العمل.

عبر تقديم  مكافحتهمايهدف إلى وهو . في األردنالتمييزيين ي للتعذيب وسوء المعاملة الباب أمام التصد  الجدران صرخات عبر يفتح 
األشخاص ذوي اإلعاقة إيداع ، إلى إنهاء التي يدعوها، بين أمور أخرىو، جتمع المدني والسلطات األردنيةلملمن التوصيات مجموعة 
ألشخاص ذوي التعامل مع اتشريعات تكفل المساواة في لى سن  إو ،«الوقائيالحبس »ممارسة إنهاء وفي مؤسسات الرعاية العقلية 
التعذيب وسوء المعاملة اإلقرار بقضية المجتمع الدولي وغيره إلى التقرير ، يدعو لعنف الجنساني. وأخيراً وتضع حداً لاإلعاقة 
 ا.ملهالوسائل المستخدمة للتصدي العتراف بعنصر التمييز فيهما في جميع ضمان إلى ، ويينالتمييز

 التواصل على:وميزان للقانون، يرجى المؤسسة مقابلة مع الحصول على لمزيد من التفاصيل، بما في ذلك 
charlotte.broyd@equalrightstrust.org / +44 (0) 7732819400. 

 مالحظات للمحررين

عتبارها حقاً جوهرياً من حقوق اإلنسان منظمة دولية مستقلة هدفها مكافحة التمييز وتعزيز المساواة با مؤسسة الحقوق المتساوية
 www.equalrightstrust.orgة. ومبدأ أساسياً من مبادئ العدالة الجتماعي

تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية في األردن، وتسعى إلى تطوير تشريعات ونشر الوعي بحقوق  مجموعة ميزان للقانون
 www.mizangroup.jo اإلنسان لتقوية ضحايا في وجه النتهاكات الحقوقية.

لتفاقية حقوق األشخاص اء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول األطراف هي هيئة الخبراللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
. جميع الدول األطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول األطراف أن ذوي اإلعاقة

ريراً كل أربع سنوات. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم وأن تقدم بعد ذلك تق ،تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول التفاقية
 ً صادق  وترسل هذه القتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية. ،اقتراحات وتوصيات عامة بشأن التقرير وفقاً لما تراه مناسبا

 http://bit.ly/MgpbLC. 2008األردن على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام 

تقرير ، حيث يجري استعراض 2017نيسان  12وحتى  2017آذار  20تجري في الفترة الممتدة بين  الدورة السابعة عشرة للجنة
)الجمهورية اإلسالمية البلدان التالية: أرمينيا، البوسنة والهرسك، كندا، قبرص، هندوراس، من الدول ، باإلضافة إلى تقارير األردن

 http://bit.ly/2mKKM1lجمهورية مولدوفا.  ،إيرانفي( 

http://www.equalrightstrust.org/
http://www.equalrightstrust.org/
http://www.mizangroup.jo/
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Jordan%20report_ENG_0.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Jordan%20report_ENG_0.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Jordan%20report_ENG_0.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Jordan%20report_ENG_0.pdf
http://www.equalrightstrust.org/
http://www.mizangroup.jo/
http://www.mizangroup.jo/
http://bit.ly/MgpbLC
http://bit.ly/2mKKM1l

