
صرخات عبر الجدران
التعذيب وســوء المعاملة القائمان على التمييز

دراسات حالة من األردن

مؤسسة الحقوق املتساوية

بالرشاكة مع ميزان للقانون



مؤسسة الحقوق املتساوية منظمة دولية مستقلة هدفها مكافحة التمييز وتعزيز املساواة باعتبارها حقاً جوهرياً من حقوق 
اإلنسان ومبدأ أساسياً من مبادئ العدالة االجتامعية.

© آذار 2017 مؤسسة الحقوق املتساوية

التصميم / التخطيط: استفان فينيفيس
الرسوم التوضيحية: كيت إيفانز

ISBN: 978-0-9956403-9-9 
 

كل الحقوق محفوظة. ال يجوز ترجمة أي جزء من هذا التقرير أو إنتاجه أو إعادة إنتاجه أو تخزينه أو بثه بأي شكل أو 
بأي وسيلة أخرى إال بعد الحصول عىل إذن كتايب مسبق من النارش، أو عىل ترخيص بتصويره بشكل مقيد من وكالة تراخيص 

حقوق النرش املحدودة يف اململكة املتحدة، أو من مركز تصاريح حقوق النرش يف الواليات املتحدة األمريكية.

Equal Rights Trust
314-320 Gray’s Inn Road

London WC1X 8DP
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 610 2786
Fax: +44 (0) 207 833 0277

www.equalrightstrust.org

مؤسسة الحقوق املتساوية رشكة محدودة بضامنة تأسست يف إنجلرتا، وهي مؤسسة خريية مسجلة. رقم الرشكة 5559173. 
رقم املؤسسة الخريية 1113288. تم إعداد هذا التقرير مبساعدة مالية من االتحاد األورويب. إن محتويات هذا التقرير هي 

مسؤولية مؤسسة الحقوق املتساوية وال تعكس بحال من األحوال موقف االتحاد األورويب.



كان باإلمكان سامع ذلك طوال الليل... كان باإلمكان سامع أصواتهن ومعرفة ما يحدث لهن عىل الفور. )...( 
أنا مل يحدث يل يشء )...( لكنني سمعت ورأيت نساء أخريات تعرضن لالعتداء الجنيس )...( كان بإمكانهن 

تقديم شكوى لكنهن كن جميعًا مذعورات وال يجرؤن عىل إخبار الضباط بأي يشء.

غادة



المحتوى

شكر وتقدير 
ملخص تنفيذي 

1 1.    املقدمة 
1 1.1  غرض وهيكل التقرير 
2 1.2   إطار حقوق اإلنسان املوحد للمساواة 
4 1.3   منهجية البحث ونطاقه واملصطلحات املستخدمة 

6 2.    ما هو التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز ؟     
6 2.1   تقديم املفهوم 
8 2.2  التعذيب التمييزي 
9 2.2.1   أمل أو عذاب شديد 
10 2.2.2   التعّمد 
11 2.2.3   القصد 
12 2.2.4   مشاركة الدولة 
14 2.2.5   استثناءات ومرافعات 
14 2.3  سوء املعاملة التمييزي 
17 2.4  التزامات الدولة ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة 

19 3.   التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز يف األردن 
19 3.1  النظام السيايس 
20 3.2  حقوق اإلنسان يف األردن 
21 3.3  اإلطار القانوين املتعلق املساواة والتعذيب 
21 3.3.1   التزامات األردن الدولية 
24 3.3.2   اإلطار القانوين الوطني عىل املساواة وعدم التمييز 
25 3.3.3   اإلطار القانوين الوطني حول الحرية واألمان والتعذيب 

26 4.   معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن 
27 4.1    التزامات الدولة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية 
27 4.1.1   الرعاية الصحية 
29 4.1.2   اإليداع يف مؤسسات الرعاية 
31 4.1.3   األطفال 
32 4.2  اإلطار القانوين الوطني املتعلق باألشخاص ذوي  اإلعاقة   
36 4.3  السياق االجتامعي والسيايس 
36 4.3.1   وصمة العار االجتامعية، سوء الفهم، الحرمان من الخدمات 



38 4.3.2   قلة الدعم الحكومي 
40    4.4  تعذيب وسوء معاملة ذوي اإلعاقات الذهنية يف األردن   

40 4.4.1   االحتجاز اإلجباري 
42 4.4.2   التعنيف الجسدي والجنيس 
45 4.4.3   التخدير 
46 4.4.4   الحرمان أو عدم كفاية العناية الطبية 
51 4.3.5   غياب الرقابة عىل الرعاية الطبية 
52 4.5  استنتاجات وتوصيات 
52 4.5.1    توصيات للحكومة األردنية 
53 4.5.2   توصيات لهيئات حقوق اإلنسان الدولية 
54 4.5.3  توصية للمجتمع املدين 

55 5.    الحبس الوقايئ 
57 5.1  الحبس الوقايئ يف القانون الدويل 
58 5.1.1   حرية التنقل واالحتجاز التعسفي 
59 5.1.2   عدم التمييز 
59 5.1.3   التزامات الدولة بحظر العنف الجنساين 
61 5.1.4   الحبس الوقايئ والتعذيب التمييزي 
62 5.2  اإلطار القانوين الوطني املتعلق بالحبس الوقايئ والعنف الجنساين 
63 5.3  الحبس الوقايئ يف األردن 
64 5.3.1   أسباب الحبس الوقايئ 
70 5.3.2   املعاملة أثناء االحتجاز 
71 5.3.3   ظروف االحتجاز 
77 5.3.4   تأثري الحبس الوقايئ 
79 5.3.5   الحياة بعد الحبس الوقايئ 
80 5.4  استنتاجات وتوصيات 
80 5.4.1   االستنتاجات 
81 5.4.2   التوصيات 

84 6.    االستنتاجات والتوصيات 
84 6.1  االستنتاجات 
84 6.2  التوصيات 
85 6.2.1   توصيات للحكومة األردنية 
86 6.2.2   توصيات موجهة إىل املجتمع الدويل واملجتمع املدين 

88 املراجع 





شكر وتقدير

هذا التقرير تنرشه مؤسسة الحقوق املتساوية وميزان للقانون، وهو جزء من املرشوع األوسع الذي تديره املؤسسة يف األردن 
لتناول موضوع التعذيب التمييزي وغريه من رضوب سوء املعاملة. يجري تنسيق املرشوع مع جيد غلينيسرت، مسؤول الشؤون 

القانونية والربامج يف املؤسسة، ويرشف عليه إدارياً جوانا وايتامن وجيم فيتزغرالد، املديران املشرتكان للمؤسسة.

أجرى البحث امليداين يف هذا التقرير باسل الحمد ولبنى دواين وفاطمة الحلبية وأريج محمد سمرين ورهف صايف، كام قامت 
رهف صايف بجمع وترتيب نتائج البحث امليداين مع كاتريونا هاريس، وفاطمة أحدش الزميلتني الباحثتني يف الشؤون القانونية 
للرشق األوسط ضمن املؤسسة؛ كام تم تحليل هذه النتائج بإرشاف وتوجيه من جيد غلينيسرت، وهو الذي بحث وصاغ األقسام 
التي تتناول القانون الوطني واألطر القانونية الدولية واإلقليمية، مبساعدة جديرة بالذكر يف بحث وصياغة الجزء 5 من سام 
بارنز. اثنان من املتدربني يف املؤسسة، هام روزي موناغان وستاييس سرتاود، قّدما دعاًم مثيناً يف البحث والتحرير. وقامت إيفا 
أبو حالوة، املدير التنفيذي مليزان للقانون، باإلرشاف التحريري عىل تحليل النظم السياسية والقانونية يف األردن. وأخرياً قامت 

جوانا وايتامن بالتوجيه واإلرشاف التحريري عىل مجمل التقرير.

كام جرت عمليات تحقق للتقرير، وهنا ال بد من توجيه الشكر ملجموعة الخرباء الذين قدموا تعليقاتهم الثمينة خالل هذه 
العملية، وال سيام السيد إريك روزينثال.

تتوجه املؤسسة أيضاً بالشكر إىل استفان فينيفيس الذي قام بتصميم وتخطيط هذا التقرير، وإىل شارلوت برويد التي ساعدت 
يف إطالقه ونرشه.

وقد تم إنتاج هذا التقرير مبساعدة مالية من االتحاد األورويب. محتويات التقرير هي مسؤولية مؤسسة الحقوق املتساوية فقط، 
وهي ال تعكس بحال من األحوال موقف االتحاد األورويب.

أخرياً، وقبل كل ذلك، توّد املؤسسة أن تشكر كل الذين امتلكوا الشجاعة الكافية ليتحدثوا إلينا عن تجاربهم. يغطي التقرير 
من  بالخشية  الكثريون  شعر  ثقيلة.  اجتامعية  وصمة  بها  تحيط  تزال  ما  مسائل  ويناقش  اإلنسان،  لحقوق  فظيعة  انتهاكات 
التحدث عن تجاربهم. لذلك نتوجه بالشكر العميق لألفراد الذين حدثونا عن تجربتهم مع التعذيب وسوء املعاملة، أو عن 
شهادتهم عىل سوء املعاملة يف املؤسسات التي عملوا أو يعملون فيها. هذا التقرير هو من أجلكم وأجلكّن، ومن أجل جميع 

الذين يعانون بصمت. 
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ملخص تنفيذي

بني جميع انتهاكات حقوق اإلنسان، يعترب التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة أحد أخطر انتهاكات 
حقوق اإلنسان، فهو يؤدي إىل آثار فورية تفوق الوصف، باإلضافة إىل عمق انعكاساته الجسدية والنفسية عىل املدى الطويل. 
وتحظى حاالت التعذيب وسوء املعاملة مبوقع مركزي بحق عند املدافعني عن حقوق اإلنسان، كام أنها موضع إدانة واسعة 
النطاق. غري أن العالقة بني التمييز من جهة، والتعذيب وسوء املعاملة من جهة أخرى، ما تزال غري مستقصاة بالقدر نفسه. لكن 
التمييز مركزي يف كثري من األحيان. قد يتعرض األفراد أحياناً للتعذيب ولغريه من رضوب سوء املعاملة بسبب التمييز؛ وقد تؤثر 
صفات الشخص، كالجنس أو اإلعاقة أو السّن، عىل الطريقة التي يعاين فيها من نوع معني من املعاملة؛ كام أن التصدي لوصمة 
العار قد يكون أساسياً للقضاء عىل حاالت محددة من التعذيب وسوء املعاملة. يسعى هذا التقرير إىل سد هذه الثغرة الكربى 

يف األدبيات الحقوقية، وذلك عرب النظر عن كثب يف هذه الظاهرة املحددة من التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز.

األردنية  اململكة  من  حالة  دراسات  خالل  من  التمييزي  املعاملة  وسوء  التمييزي  التعذيب  ظاهرة  التقرير  هذا  يستكشف 
الهاشمية )األردن(. يركز بشكل أسايس عىل تأثريات التعذيب وسوء املعاملة عىل اثنتني من الفئات املهمشة: النساء يف »الحبس 
الوقايئ« واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية. بينام ييضء املجتمع املدين ووسائل اإلعالم من وقت آلخر عىل املعاملة التمييزية 
التي تتلقاها هاتان الفئتان يف األردن، مثة حاجة ملزيد من التدقيق يف املعاملة التي تواجهها كلتا الفئتني، ويف مدى تعرضهم 
للتعذيب التمييزي وسوء املعاملة التمييزية. يهدف التقرير إىل تصوير تجارب هؤالء األفراد يف األردن، وإىل اإلضاءة عىل مدى 

توّسل النظرات التمييزية أثناء احتجازهم واإلساءة لهم وإسكاتهم.

الحالة  امليداين لدراسَتي  البحث  تنفيذ  بينام جرى  التقرير عىل مدى عامي 2015 و2016،  إنجاز بحث مكتبي لهذا  وقد تم 
)الجزئني 4 و5(، بالرشاكة مع ميزان للقانون، بني أواخر 2015 وأواخر 2016. تم اتخاذ قرار بالرتكيز عىل النساء واألشخاص ذوي 
اإلعاقة الذهنية بعد مشاورات مفصلة مع الجهات املعنية الرئيسية يف املجتمع املدين األردين، حيث جرى تحديد أبرز األمناط 
امللحوظة للتمييز يف التعذيب وسوء املعاملة يف األردن. سعى البحث إىل تحديد املعاملة التي تواجهها الفئتان يف املجالني العام 
والخاص، مع تركيز خاص عىل وضعهام داخل املؤسسات. يتبع التقرير مقاربة كلية الستقصاء هذه القضايا، ويقدم توصيات 

لألردن عىل أساس نتائج البحث.

الجزء 1: المقدمة
يقدم الفصل األول للقارئ ملحة موجزة عن خلفية التقرير. يوضح الجزء 1.1 أن غرض هذا التقرير هو النظر يف ظاهرة مل تنل 
ما تستحقه من االستقصاء، هي ظاهرة التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز، وذلك عرب كشف املعاملة التي تتلقاها 
فئتان مستضعفتان –عىل شدة االختالف بينهام– يف األردن: النساء يف »الحبس الوقايئ«؛ واألشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية. يفصل 
الجزء 1.1 هيكل التقرير، بينام يوضح الجزء 1.2 كيف يتخذ التقرير من إطار حقوق اإلنسان املوحد للمساواة، كام يعرضه 
إعالن مبادئ املساواة، إطاراً مفاهيمياً له؛ ويكفل هذا اإلطار االستقصاء والفهم الكاملني للعالقة بني الحق يف املساواة وحقوق 
اإلنسان األخرى. كذلك يوّضح الجزء 1.2 تأكيد اإلعالن عىل تعلق الحق يف املساواة بحقوق اإلنسان األخرى، ووجوب الكشف 
والفهم الكاملني ملدى الرتابط بني الالمساواة والتمييز وبني انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى، وذلك ليك تكون التدابري املتخذة 
لضامن التمتع الكامل لجميع األشخاص بحقوق اإلنسان تدابري مالمئة وتستجيب للقضايا املطروحة. فيام يخص التعذيب وسوء 
املعاملة، يتطلب األمر النظر يف كيفية تأثري تجارب التمييز البنيوي عىل شدة األمل والعذاب اللذين يعاين منهام األشخاص. كذلك 
يرشح الجزء 1.2 كيف ال ميكن اعتبار فئات مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية فئات متجانسة، حسب اإلطار املوحد، 
الذي يبنّي أن ذلك غري مفيد يف تحديد ومعالجة التعذيب وسوء املعاملة بالشكل األمثل: لتعدد أشكال التمييز والسياق الخاص 

بكل منها أهمية تحليلية كبرية.

املكتبي  البحث  بني  التقرير  يجمع   .1.3 الجزء  يف  كامل  بشكل  استخدمناها  التي  واملصطلحات  البحث  منهجية  تفصيل  يتم 
والبحث امليداين، والذي أجري يف عامي 2015 و2016. واشتمل البحث امليداين عىل التحدث إىل أفراد من الفئات املترضرة 
وأفراد من أرسهم، وإىل شخصيات من املجتمع املدين وعاملني يف املجال الطبي مع الفئات املستهدفة. كذلك يحدد الجزء 1.3 
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املصطلحات املستخدمة يف التقرير، معرتفاً أن »الحبس الوقايئ«، رغم أنه املصطلح األكرث شيوعاً يف األردن لإلشارة إىل مامرسة 
احتجاز النساء بحجة حاميتهن من مخاطر أو مخاطر محسوسة متعلقة بالعنف، إال أنه يبقى مغلوطاً. يوّضح الجزء 1.3 أيضاً 
أن مصطلح »األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية« هو أيضاً إشكايل، حيث يشمل مختلف األشخاص ذوي اإلعاقة املعرفية والنفسية-

االجتامعية وغريها من اإلعاقات اإلدراكية. وتتطلب أفضل املامرسات ترسياًم معيناً لحالة الفئات املختلفة داخل هذا املصطلح 
الفضفاض، لكن تم اعتامد هذا املصطلح بعد مشاورات متأنية مع الجهات املعنية يف األردن حول الوضع يف األردن، وحول 
احتامالت تجاوز سوء الفهم الشديد لإلعاقة الذهنية واستقصاء معاملة أصحابها بشكل كامل يف حال تم اعتامد ذلك الرتسيم 

بشكل مفّصل.

 الجــزء 2:  ما هو التعذيب وســوء المعاملة القائمان على
 التمييز؟

يتم يف الفصل الثاين من التقرير، يف الجزء 2.1، تعريف القارئ مبعنى التعذيب التمييزي وسوء املعاملة التمييزية، حيث يشري 
املفهوم إىل الظروف التي يكون فيها التمييز عاماًل وثيق الصلة يف متظهر التعذيب أو سوء املعاملة. يجادل التقرير أن التعذيب 
وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز يختلف نوعياً عن حاالت أخرى من التعذيب وسوء املعاملة، ما يستوجب اعرتافاً محدداً بأن 

هذا االختالف النوعي يستلزم استجابة متاميزة تكافح كاًل من التمييز والتعذيب.

يف الجزء 2.2 يتم استقصاء تعريف التعذيب التمييزي، مع اإلشارة إىل العنارص األربعة الرئيسية التي ينبغي إثباتها يك ميكن 
عىل إثرها وصف معاملة ما بأنها تعذيب حسب القانون الدويل: التعّمد؛ القصد؛ مشاركة الدولة )األجزاء من 2.2.1 إىل 2.2.4(. 
خالل هذه األقسام الفرعية، يحدد التقرير عدداً من الطرق املهمة التي يكون فيها تحليل التمييز وثيق الصلة. باختصار، يشري 
التقرير أوالً إىل أن هناك عنرصاً ذاتياً يف تحديد األمل والعذاب الشديد، وينبغي أخذ صفات الفرد يف االعتبار عند تقرير ما إذا 
كان قد تم الوصول إىل الحد األدىن من الشّدة. ثانياً، يستقيص التقرير إىل أي مدى ميكن، يف حال وجود متييز، أن يقال إن هناك 
نية معقودة. ثالثاً، يؤكد التقرير عىل أن املعاملة »ألسباب تتعلق بالتمييز« واحدة من األغراض الرئيسية التي تحددها اتفاقية 
مناهضة التعذيب، لكن مل تتم االستفادة من هذه العبارة كام يجب حتى اآلن. أخرياً، يرشح التقرير الوضع القانوين الدويل 
فيام يتعلق مبشاركة الدولة يف أعامل األفراد والتزاماتها ببذل العناية الواجبة. بعد ذلك يفّصل الجزء 2.2.5 املعاملة التي ميكن 
استبعادها من تعريف التعذيب، مشرياً عىل وجه الخصوص إىل أنه ال ميكن للدولة القول إن شخصاً ما وافق عىل معاملة تسّبب 
أملاً وعذاباً شديدين بشكل متعّمد – وهو ما تسعى الدول غالباً للمجادلة بشأنه أثناء تقديم »العالج الطبي« لألشخاص ذوي 

اإلعاقة الذهنية.

يستقيص الجزء 2.3 مفهوم سوء املعاملة التمييزية ومدى ارتباطه مبفهوم التعذيب التمييزي. ليس هناك إجامع بشأن ما إذا 
كان يجب، أو كيف ميكن، أن منّيز بني التعذيب وسوء املعاملة، حيث يتم استعراض مختلف مقاربات السلطات الدولية لهذه 
القضية بالتفصيل. يتم إعطاء أمثلة عىل املعاملة التي تم إدراجها تحت عتبة التعذيب لرشح تعقيد تصنيفات التعذيب وسوء 
املعاملة. وعيد الجزء 2.3 يكرر أنه ال بد من أخذ مواطن الضعف الخاصة بالفرد بعني االعتبار أثناء تقرير الحد األدىن لشّدة األمل 
والعذاب الناجم عن معاملة يحظرها القانون الدويل، واملتعلق بالحق يف عدم التعرض لرضوب املعاملة القاسية والالإنسانية 
واملهينة. يشدد هذا الجزء أيضاً عىل أن التمييز، عند النظر يف مسألة إذالل فرد، وثيق الصلة بتقرير ما إذا كانت املعاملة مهينة.

يف الجزء 2.4، يستعرض التقرير القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والذي يلزم الدول بحظر أعامل التعذيب وسوء املعاملة، كام 
يفرض عىل الدول وجود نظم كافية الستجواب ومعاقبة مرتكبي هذه األعامل. يشري هذا الجزء أيضاً إىل أن عىل الدول بذل 
العناية الواجبة ملنع أعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. يجادل التقرير أن هذا يستوجب تدابري وقائية مالمئة 
ومحددة الهدف للتعامل مع املعاملة املعنية، وال سيام حني يكون التعذيب وسوء املعاملة منترشاً بشكل خاص ضد فئة محمية 

قابلة للتحديد. عىل التدابري املتخذة أن تكون محددة الهدف، كام ينبغي اتخاذ خطوات إضافية إذا لزم األمر.

 الجزء 3: التعذيب وســوء المعاملــة القائمان على التمييز
في األردن

يقدم الفصل الثالث من التقرير ملحة سياقية عن النظام السيايس األردين )الجزء 3.1( وسجّله يف مجال حقوق اإلنسان )الجزء 
3.2(. كام يناقش السلطة التنفيذية والترشيعية الواسعة املخولة للملك عبد الله الثاين، والضعف الذي يطرأ عىل فصل السلطات 
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يف البالد بسبب ذلك. يشري التقرير إىل أن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان أوردتها منظامت غري حكومية، مبا يف 
ذلك االستخدام الواسع النطاق للتوقيف اإلداري، وزيادة القيود عىل حرية التعبري، وإحياء عقوبة اإلعدام، وحصانة مرتكبي 
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. ويقدم التقرير نظرة أوىف عىل بعض األشكال األكرث شيوعاً للتمييز يف األردن وآثار كل 
منهام. فاستمرار املامرسات والتقاليد املؤذية، مبا يف ذلك تعدد الزوجات، واملواقف األبوية والقوالب النمطية الراسخة، ما تزال 
تكرس التمييز ضد النساء يف األردن. كام يتم إبراز غياب فرص التعليم والعمل لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعنيف األطفال 

املعوقني يف دور الرعاية، كبعض أشد قضايا التمييز إثارة للقلق.

الجزء 3.3.1  املعاملة. يستعرض  إساءة  والتعذيب وغريه من أشكال  باملساواة  املتعلقة  القانونية  األطر  إىل  التقرير  ينتقل  ثم 
التزامات األردن مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، مشرياً إىل أن السلطات مقرّصة يف تنفيذه التفاقية القضاء عىل جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة. ييل ذلك نقاش حول الطبيعة امللزمة للقانون الدويل العريف، وتنفيذ القانون الدويل يف األردن. بعد 
ذلك وانطالقاً من ذلك، يحّلل الجزء 3 اإلطار القانوين الوطني عىل املساواة وعدم التمييز )الجزء 3.3.2( واإلطار القانوين الوطني 
حول الحرية واألمان والتعذيب )الجزء 3.3.3(. يخلص التقرير إىل أن هذه األطر ال ترقى إىل ما هو مطلوب مبوجب القانون 
الدويل. عىل وجه الخصوص، مسألة أن الدستور ينص بشكل رصيح فقط عىل عدم التمييز عىل أساس العرق واللغة والدين، 
وتوصيفه التعذيب كمجرد جنحة يف قانون العقوبات األردين، يثبتان عدم كفاية هذه األطر يف معالجة مشكلة التعذيب وسوء 

املعاملة القامئني عىل التمييز.

الجزء 4: معاملة األشــخاص ذوي اإلعاقة الذهنية
أي مدى  األردن، وإىل  الذهنية يف  اإلعاقة  األشخاص ذوي  تتكلم عن  التي  األرقام  بعدم وضوح  باالعرتاف  الرابع  الفصل  يبدأ 
بالضبط يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية للتعنيف التمييزي. ومع ذلك، تشري األدلة املقدمة يف هذا الفصل إىل أن التمييز 
الواسع النطاق ضد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية مشكلة متواصلة، وأن تقصري األردن يف تنفيذ التزاماته وفقاً التفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة يساهم يف تعذيب وإساءة معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية.

من  وغريه  التعذيب  من  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحامية  األردن  القانون  بها  يلزم  التي  االلتزامات   4.1 الجزء  يرشح 
رضوب سوء املعاملة. وهو يركز عىل اإلطار الحقوقي التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعىل الطريقة التي تعمل بها 
لحظر التمييز الذي يؤدي إىل االستغالل وتعنيف األشخاص ذوي اإلعاقة. يف الجزء 4.1.1 يتم استقصاء الحق يف الصحة )الوارد 
يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(، حيث تتم اإلشارة 
لألشخاص  املعقولة  التيسريية  الرتتيبات  وتوفري  الكافية  الطبية  الرعاية  توفري  الصحة –عرب  الحق يف  التقصري يف ضامن  أن  إىل 
ذوي اإلعاقة– ميكن أن يرقى إىل التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة. يعطي التقرير أمثلة عىل انتهاكات أخرى للحق 
يف الصحة، كالتدخالت النفسانية القرسية والتعقيم القرسي والحرمان من األهلية القانونية. كام ينظر الجزء 4.1.2 عىل وجه 
التحديد يف حظر اإليداع يف مؤسسات الرعاية مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، قبل أن ينظر الجزء 4.1.3 يف حقوق 

األطفال املعوقني، املعرضني ملواجهة متييز متعدد الجوانب بسبب احتياجاتهم الخاصة.

ويف الجزء 4.2 يجري فحص اإلطار القانوين الوطني املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة. رغم اتخاذ األردن عدة خطوات ملكافحة 
التمييز عرب سّن قانون لتعزيز حقوق األشخاص املعوقني، ال يرقى هذا القانون إىل املعايري التي يتطلبها القانون الدويل. يقدم 
التقرير عدة أمثلة ألوجه القصور التي يتضمنها ذلك القانون، مبا يف ذلك املصادقة عىل مراكز نهارية منفصلة، وعىل اإليداع 
اإلجباري يف مؤسسات الرعاية، وعىل اتخاذ القرار البديل. ثم يتم يف الجزء 4.3 استقصاء السياق االجتامعي والسيايس لألشخاص 
ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن مبزيد من التعمق: يستند الجزء 4.3.1 إىل شهادات مهنيني عاملني يف قطاع الصحة العامة لتبيني 
وصمة العار التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية، وما قد تخلقه هذه الوصمة من عوائق تحول بينهم وبني حصولهم 
عىل الخدمات، مبا يف ذلك التعليم والعمل. كام يحدد الجزء 4.3.2 أوجه التقصري يف مقاربة الحكومة لدعم األشخاص ذوي 

اإلعاقة، مثل عدم توفري ما يكفي من الدعم املايل واملوارد الطبية.

ويرسد الجزء 4.4 النتائج املتعلقة بتعذيب وإساءة معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية. استناداً إىل شهادة 77 فرداً، يخوض 
التقرير يف دعاوى مجموعة من املامرسات املقلقة بعمق والتي ال تزال تجري يف األردن، مبا يف ذلك االحتجاز اإلجباري )الجزء 
من هذه  أي  يرقى  قد   .)4.4.3 )الجزء  للتخدير  التعسفي  واالستخدام  4.4.2(؛  )الجزء  والجنيس  الجسدي  والتعنيف  4.4.1(؛ 
املامرسات إىل التعذيب أو سوء املعاملة، إما النطوائه عىل إلحاق متعمد ومتييزي لألمل والعذاب أو ألن الدولة تقاعست عن 
تنفيذ نظم ملراقبة وتوثيق املؤسسات بشكل الئق. يف بعض الحاالت املوثقة، يتم إلحاق أمل وعذاب شديد بأفراد ذوي مواطن 
ضعف خاصة. تم إبالغ املؤسسة باعتداء جنيس وكرس ذراع تعرض له أحد األفراد، وهو طفل ذو إعاقة كان محتجزاً يف إحدى 
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ابنها ذو اإلعاقة الذهنية للرضب عىل رأسه يف إحدى املؤسسات، ما سّبب  الرعاية. وروت إحدى األمهات كيف تعرض  دور 
له عاهة دامئة يف عينه. أكرث من ذلك، يتم تفصيل حاالت من الحرمان من، أو نقص، الرعاية الطبية الكافية )الجزء 4.4.4(؛ 
وعدم وجود رقابة عىل الرعاية الطبية )الجزء 4.4.5(. وقال عدد ممن متت مقابلتهم أن هناك من رفض تقديم الرعاية الطبية 
ألطفالهم؛ أو أنهم مل يتمكنوا من عقد مواعيد مع األطباء؛ أو أن األطباء مل يطلعوهم عىل التشخيص أو مل يرشحوا لهم تأثريات 

العالج.

ويؤكد التقرير أنه ال بد من أخذ اآلثار الرتاكمية لهذه األعامل بعني االعتبار، كام يحث األردن عىل اتخاذ إجراءات للتحقيق يف 
هذه الحوادث ومعالجة أوجه التقصري. ويقدم الجزء 4.5 استنتاجات مستقاة من النتائج التي توصل إليها البحث، كام يقدم 
مجموعة من التوصيات للحكومة األردنية، مبا يف ذلك إنهاء اإليداع يف املؤسسات لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، واستجواب 
ومعاقبة مرتكبي أعامل التعنيف، وتعديل الترشيعات لحظر جميع أشكال التمييز وفقاً التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
واستدخال تدابري أوسع لضامن معاملة متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة. كام يحث التقرير الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان 

واملجتمع املدين عىل العمل معاً ملراقبة ونرش تقدم األردن يف تحقيق هذه التوصيات.

الجــزء 5: الحبس الوقائي
يقدم الفصل الخامس من التقرير أدلة تتعلق مبامرسة األردن الحتجاز النساء رهن الحبس الوقايئ. عىل الرغم من ذريعة حامية 
النساء من العنف الجنساين، يسلم التقرير بأن الحبس الوقايئ ليس فقط يفشل يف تحقيق ذلك الغرض، بل إنه يفاقم األذى 

الذي تتعرض له النساء من خالل انتهاك عدد من حقوقهم اإلنسانية.

يبدأ هذا الفصل بتزويد القارئ بخلفية عامة لقضية العنف الجنساين يف األردن. يحدد الجزء 5.1 التزام األردن الحقوقي الدويل 
مبكافحة العنف ضد النساء، ويشري إىل أن توّسل األردن الحبس الوقايئ كاستجابة رئيسية للعنف ضد النساء يعني أنه يف حالة 
إخفاق شديد فيام يتعلق بالوفاء بالتزاماته الحقوقية الدولية بهذا الصدد. أكرث من ذلك، األثر التقييدي الذي يخّلفه الحبس 
الوقايئ عىل حق النساء يف عدم التعرض لسوء املعاملة، ويف الحرية وحرية التنقل )الجزء 5.1.1( والحق يف عدم التعرض للتمييز 
الجنساين )الجزء 5.1.2( يعني أن الحبس الوقايئ، بحد ذاته، يشكل انتهاكاً اللتزامات األردن الدولية. يف الجزء 5.1.3 يناقش 
التقرير بالتفصيل ما يطالب به القانون الدويل ملكافحة العنف ضد النساء: ينبغي وجود إطار قانوين كاٍف لحظر ومعاقبة العنف 
التدابري العملية املالمئة لضامن حامية النساء )الجزء 5.1.3.2(؛ كام  الجنساين )الجزء 5.1.3.1(؛ وينبغي عىل الدول أن تتخذ 

ينبغي منع واستجواب ومحاكمة ومعاقبة األفراد الذين يرتكبون العنف ضد النساء من قبل الدولة )الجزء 5.1.3.3(.

أو سوء  التعذيب  إىل  يرقى  أن  الوقايئ  الحبس  النساء رهن  التي ميكن عربها الحتجاز  الطرق  الجزء 5.1.4  يتناول  بعد ذلك، 
املعاملة، حيث يشري إىل واجب الدولة يف بذل العناية الواجبة لحامية النساء من العنف الجنساين، وإىل تقصري األردن يف القيام 
بذلك عرب توّسل الحبس الوقايئ كآلية احرتازية. ومييض التقرير إىل املجادلة بأن الحبس الوقايئ، نظراً ألنه متعّمد ومتييزي، قد 
يرقى إىل املعاملة الالإنسانية يف حال حقق الحد األدىن من شدة األمل والعذاب، وحيثام يشتد األمل والعذاب الناجامن يرقى إىل 
التعذيب. باإلضافة إىل ذلك، قد ترقى ظروف االحتجاز وطريقة معاملة النساء املحتجزات يف مراكز التأهيل واإلصالح، ما إن 

يتحقق عنرصا األمل والعذاب، إىل التعذيب أو إىل املعاملة الالإنسانية واملهينة.

يف الجزء 5.2 يتم استعراض اإلطار القانوين الوطني املتعلق بالحبس الوقايئ والعنف الجنساين. يشري التقرير بقلق إىل أن الحكم 
القانوين الذي يشيع االعتامد عليها كمربر العتقال النساء رهن الحبس الوقايئ، وهو املادة 3 من قانون منع الجرائم لعام 1954، 
التي تجرّم العنف األرسي واالعتداء الجنيس شديدة  ال يوفر أي أساس قانوين لتلك املامرسة. يضاف إىل ذلك أن الترشيعات 

التساهل وتخفق متاماً يف تحقيق ما هو مطلوب مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

ويذهب الجزء 5.3 نحو مزيد من التفاصيل حول تجربة النساء املحتجزات يف الحبس الوقايئ يف األردن، حيث يتم إيراد نتائج 
البحث امليداين الذي أجرته كل من مؤسسة الحقوق املتساوية وميزان للقانون مع النساء األردنيات )الجزء 5.3.1.1( واألجنبيات 
غري  واملنظامت  املحامني  من  الشهود  شهادة  عرب  النساء  احتجاز  أسباب  عرض  ويتم  الخصوص،  وجه  عىل   .)5.3.1.2 )الجزء 
الحكومية ومحتجزات يف مركز اإلصالح والتأهيل التابع لسجن الجويدة للنساء. ويحدد الجزء 5.3.1.3 عمق األثر الناجم عن 
إساءة تطبيق قانون منع الجرائم. يف بعض الحاالت تم احتجاز نساء ما مدته 10 سنوات، ومل يطلق رساحهن إال بدعم من زوج 
أو أحد األقارب الذكور، وهي مامرسة ليست فقط متييزية، بل قد تكون خطرية بشكل جذري يف سياق حاالت العنف األرسي. 

وقد تم توثيق حاالت قتل نساء عقب اإلفراج عنهن ألحد أقاربهن الذكر، رغم تكفل هؤالء بعدم تعرضهن ألذى.
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أما الجزء 5.3.2 فريكز عىل دعاوى سوء املعاملة داخل املراكز من قبل نزيالت السجن األخريات أو ضابطات الحراسة. ويتم 
مناقشة ظروف ومشاكل االحتجاز يف الجزء 5.3.3، وأهمها االكتظاظ وسوء النظافة وعدم الحصول عىل الرعاية الصحية وعدم 

وجود رعاية كافية للحوامل، باإلضافة إىل مشكالت حقوق الزيارة وقلة فرص العمل والرتفيه.

وتتم مناقشة تأثري الحبس الوقايئ عىل النساء، باإلشارة إىل شهادات شهود تحدثوا إىل املؤسسة وإىل نتائج البحوث امليدانية، 
مبا يف البحث الذي نفذته املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ. يستقيص التقرير بعد ذلك مستقبل النساء اللوايت أفرج عنهن من 

الحبس الوقايئ، حيث يؤكد أن هناك نقصاً يف الدعم املتاح ملساعدتهن عىل العودة إىل العيش بصورة مستقلة.

ويقدم التقرير يف الجزء 5.4.2 مجموعة من التوصيات فيام يتعلق بالحبس الوقايئ، إذ يحث األردن عىل إيقاف وحظر مامرسة 
الدولية  لاللتزامات  االمتثال  لضامن  والترشيعية(  العملية  الناحيتني  )من  التدابري  من  عدد  أخذ  وعىل  نهائياً،  الوقايئ  الحبس 

املتعلقة بحامية النساء من العنف الجنساين، وعىل التحقيق يف ظروف االحتجاز ضمن مراكز اإلصالح والتأهيل النسائية.

الجزء 6: االســتنتاجات والتوصيات
املعاملة  وسوء  التمييزي  التعذيب  إىل  ترقى  قد  معاملة  أشكال  عن  خطرية  دعاوى  وجود  عىل  بالتأكيد   6.1 الجزء  ويختتم 
التمييزية فيام يتعلق بدراستي الحالة يف األردن. إىل حني كتابة التقرير، مل يحصل استقصاء حقيقي لألوضاع التي تواجهها كل 
من النساء يف »الحبس الوقايئ« واألشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية، وال سيام يف املؤسسات، من خالل منظور التعذيب التمييزي 
وسوء املعاملة التمييزي. ومع ابتداء هذا التقرير لتلك العملية، ما يزال الكثري من االهتامم مطلوباً، سواء من قبل املجتمع 
املدين أو السلطات األردنية، لضامن منع مزيد من التعذيب وسوء املعاملة، ولضامن تحديد االستجابات املناسبة لحامية الناس 

وتلبية حقوقهم ومعاقبة الجناة.

ويقدم الجزء 6.2 مجموعة من التوصيات لألردن وللمجتمع الدويل. قبل كل يشء، يدعو الجهات املعنية ألن تعتمد مصطلح 
»التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز«، وأن تويل اهتامماً خاصاً لتحديد أشكال هذه املعاملة، ولضامن وجود استجابات 
بهدف تحسني  لألردن،  التوصيات  من  6.2 عدداً  الجزء  يقدم  املطروحة. كام  التمييز  تعرتف مبختلف حاالت  الهدف  محددة 
القانون الوطني األردين ترشيعاً ومامرسة، وكذلك ضامن إمكانية أقىص درجات املحاسبة عن طريق آليات الشكاوى الدولية. 
التمييز«، مبا يف  القامئني عىل  املجتمع الدويل لتوفري توجيهات محددة حول »التعذيب وسوء املعاملة  يدعو الجزء 6.2 أيضاً 
ذلك كيفية تحديده واالستجابة له، كام يحث عىل تخصيص قدر معني من املوارد واالهتامم لهذه القضية، وعىل أن يكون هذا 
االهتامم واعياً عىل االلتزامات املحددة يف االتفاقيات املتعلقة بالتمييز، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
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1.    المقدمــة

انتهاكات حقوق اإلنسان. باإلضافة لتحقيقه  القاسية والالإنسانية واملهينة أحد أخطر  التعذيب وسائر رضوب املعاملة  يعترب 
آثاراً فورية شديدة، يؤدي تعرض الفرد ملعاملة من هذا النوع يف أغلب األحيان إىل انعكاسات عميقة وطويلة األمد عىل صحته 
البدنية والعقلية، ويؤثر يف كل جوانب حياته. لذلك ليس من املفاجئ كم الجهود املبذولة للفت االنتباه إىل هذه املظامل والسعي 
للقضاء عليها. ومع ذلك، ما يزال هناك نقص يف فهم رضورة التصّدي للتمييز كأحد الجوانب املحورية ملكافحة التعذيب. قد 
يتعرض األفراد أحياناً للتعذيب ولغريه من رضوب سوء املعاملة بسبب التمييز؛ وقد تؤثر صفات الشخص، كالجنس أو اإلعاقة 
أو السّن، عىل الطريقة التي يعاين فيها من نوع معني من املعاملة؛ كام أن التصدي لوصمة العار قد يكون أساسياً للقضاء عىل 
حاالت محددة من التعذيب وسوء املعاملة. ولهذا من الرضوري النظر عن كثب يف هذه الظاهرة املحددة من التعذيب وسوء 

املعاملة القامئني عىل التمييز.

ميكن العثور عىل هذه الظاهرة يف كل مكان، لكن سريكز هذا التقرير عىل اململكة األردنية الهاشمية )األردن(. ينترش التمييز 
ضد األشخاص ذوي مواطن الضعف عىل نطاق واسع يف األردن، ويتجذر يف النظرات والصور النمطية التقليدية الراسخة منذ 
زمن طويل. خالل املراحل األوىل من استقراء مؤسسة الحقوق املتساوية ألوضاع التمييز وسوء املعاملة يف األردن، الحظنا أن كاًل 
من النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، عىل وجه الخصوص، يواجهون متييزاً فظيعاً للغاية، ما يؤدي إىل تعنيفهم واإلساءة 
إليهم1 . استدعت هذه الوترية امللحوظة مزيداً من االستقصاء. لذا سيدرس هذا التقرير املعاملة التي تتلقاها كلتا الفئتني يف 
األردن، وذلك لتسليط الضوء عىل ما يواجهونه، وأيضاً الستقراء الطريقة التي يتقاطع فيها الحق باملساواة وعدم التمييز مع 
حظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. رغم أنه جرى استقراء العالقة بني هذه الحقوق يف أماكن أخرى، ظل النقاش 

محدوداً بشكل عام2 . يهدف هذا التقرير لسد هذه الثغرة.

البحث  املفاهيمي ومنهجية  اإلطار  التفصيل، كام سيتم رشح  التقرير وهيكله مبزيد من  األول سيتم تحديد غرض  الجزء  يف 
واملصطلحات املستخدمة.

1.1  غــرض وهيكل التقرير
غرض هذا التقرير تقديم دراسة لظاهرة مل تنل حتى اآلن ما تستحقه من استقصاء، هي ظاهرة التعذيب وسوء املعاملة القامئني 
عىل التمييز. ستجري هذه الدراسة عرب كشف املعاملة التي تتلقاها فئتان مستضعفتان –عىل شدة االختالف بينهام– يف األردن: 
املرأة يف »الحبس الوقايئ«3 ؛ واألشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية. تم اختيار الفئتني بعد نقاشات أولية ملجموعة بؤرية ضمت خرباء 
يف حقوق اإلنسان واملساواة يف األردن، وقد اعتربوا أن القضيتني حالتان سائدتان بشكل خاص. ينظر التقرير يف الطريقة التي يتم 

1       انظر أدناه، الجزء 1.4.2. 

2       ركز معظم النقاش عىل مسؤولية الدولة عن أعامل األفراد. انظر مثاًل:
Copelon, R., “Recognizing the Egregious in the Everyday: Domestic Violence as Torture”, Columbia Journal of Human Rights Law 
Review, Vol. 25, 1994;

Cochrane Alexander, B., “Convention Against Torture: A Viable Alternative Legal Remedy for Domestic Violence Victims”, American 
University International Law Review, Vol. 15, 2000.

 

3      كام تم الرشح يف قسم املصطلحات املستخدمة، يشري »الحبس الوقايئ« إىل مامرسة احتجاز النساء بحجة حاميتهن من تهديد أو تهدد متصور بالعنف. يشار إىل 
الحبس الوقايئ أحياناً بالحبس أو الحجز »االتقايئ« أو »االحرتازي« . يستخدم هذا التقرير مصطلح الحبس الوقايئ حسب االستخدام الواسع له. لكن، وكام أشار 
محامون ومنظامت غري حكومية أردنية عاملة يف مجال مكافحة العنف ضد النساء، مصطلح الحبس الوقايئ مغلوط، فهو يشري إىل وضع يتم فيه احتجاز نساء 

بانتهاك كل من القانونني الوطني والدويل القانون، وليس توفري حامية لهن من العنف وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان. 
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التعامل فيها مع كل من الفئتني، ويقارن معايري الرعاية واملعاملة التي تم تحديدها عرب البحث امليداين مع املعايري التي ينبغي 
توفرها مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان. كانت معاملة النساء رهن الحبس الوقايئ موضوع دراسة صدرت مؤخرا4ً ، لكن 
ليس هناك سوى محاوالت قليلة جداً لدراسة معاملة األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية5 . ويف كلتا الحالتني مل يحصل استقراء 

شامل وتام لهذه القضية عرب استخدام منوذج التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز.

يتألف التقرير من خمسة أجزاء. يحدد الجزء األول اإلطار املفاهيمي للتقرير، ومنهجية البحث التي تم اتباعها، كام يوفر 
تفسرياً للمصطلحات املستخدمة. ويناقش الجزء الثاين حظر التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز حسب مقتضيات 
القانون الدويل لحقوق اإلنسان. كام يقدم الجزء الثالث خلفية عن سياق هذا التقرير يف ثالثة أجزاء: نقاش موجز للنظام 
السيايس يف األردن؛ تليه ملحة عامة عن أوضاع حقوق اإلنسان؛ ثم تفسري لألحكام الدستورية املتصلة بهذا الشأن ولإلطار القانوين 

الوطني املتصل بحظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة من جهة، وباملساواة من جهة أخرى.

يعود الجزءان الرابع والخامس من التقرير لدراسة معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والنساء رهن الحبس الوقايئ. يبدأ 
كل قسم بوضع ملحة عامة عن االلتزامات ذات الصلة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الوطني األردين، وذلك قبل 
عرض تفاصيل النتائج التي توصل إليها البحث. ويخلص كل قسم إىل مناقشة مدى امتثال األردن للقانون الدويل لحقوق اإلنسان 
بالنسبة ملعاملة كل من الفئتني. ويقدم الجزء السادس من التقرير، أخرياً، سلسلة من التوصيات لكل من الحكومة األردنية 

واملجتمع الدويل، وذلك عىل أساس نتائج البحث يف الجزءين الرابع والخامس. 

1.2   إطار حقوق اإلنســان الموحد للمســاواة   
 يتخذ هذا التقرير من إطار حقوق اإلنسان املوحد للمساواة إطاراً مفاهيمياً، وهو إطار يؤكد عىل دور املساواة الجوهري يف 
التمتع بجميع حقوق اإلنسان. ويتم التعبري عن اإلطار املوحد يف إعالن مبادئ املساواة6 . يعرّف املبدأ 1 من اإلعالن الحق يف 

املساواة كام ييل:

الحق يف املساواة هو حق جميع البرش يف أن يكونوا متساوين يف الكرامة، وأن يعاملوا باحرتام واهتامم، 
أو  االجتامعية  أو  االقتصادية  الحياة  مجاالت  من  أي  يف  اآلخرين  مع  املساواة  قدم  عىل  يشاركوا  وأن 
بحامية  التمتع  يف  الحق  ولهم  القانون،  أمام  متساوون  البرش  املدنية. جميع  أو  الثقافية  أو  السياسية 

متساوية ويف اإلفادة من القانون.

يستوجب التعريف أن تكون املساواة متاحة يف كل مجاالت الحياة، مبا يف ذلك بالنسبة بالحقوق املدنية والسياسية، والحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية. هو لذلك يؤكد عىل العالقة بني الحق يف املساواة وحقوق اإلنسان األخرى، وهو يشرتط الفهم 
التام ملدى الرتابط بني الالمساواة والتمييز من جهة، وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى من جهة أخرى، لضامن مالءمة التدابري 
التمتع الكامل بحقوق اإلنسان لجميع األشخاص واالستجابة للقضايا املطروحة. عىل سبيل املثال، يف سياق  املتخذة لتحقيق 
التعذيب وسائر رضوب سوء املعاملة، يستوجب هذا اإلطار املفاهمي النظر يف كيفية تأثري تجارب التمييز البنيوي عىل شدة 

األمل واملعاناة التي يعاين منها األشخاص.

ويستقي فهم املساواة، معرباً عنه يف اإلطار املوحد ومنصوصاً عليه يف اإلعالن، من املفاهيم واألحكام القضائية التي تطورت 

Baker, J. and Søndergaard, E., Conditions for Women in Detention in Jordan: Needs, vulnerabilities and good practices, DIGNITY, De-     4
cember 2015, Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey results from Jordan and Tunisia, 2014

5      صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر يف معاملة األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية من قبل امللك عبد الله الثاين، وذلك رداً عىل تحقيق يب يب يس العربية وكان 
برئاسة وزير التنمية االجتامعية. انظر: املركز الوطني لحقوق اإلنسان، التقرير امللحق لتقرير الظل الرابع والخامس التفاقية حقوق الطفل املقدم من وجهة نظر 

املنظامت غري الحكومية، 2012-2013، متاح عىل الرابط: 
http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/Alternative%20Report2%20.pdf.

         وأيضاً:
BBC, “BBC Uncovers Abuse at Childrens Care Homes In Jordan”, BBC News, 15 May 2012, available at: http://www.bbc.co.uk/news/
world-middle-east-18073144. 

      Equal Rights Trust, Declaration of Principles on Equality, London, 2008 .      6
         يف 2008، بتسهيل من مؤسسة الحقوق املتساوية، جرت مشاورات بني 128 خبرياً يف حقوق اإلنسان واملساواة من 47 دولة من مختلف مناطق العامل، واتفقوا عىل  
مجموعة من مبادئ املساواة: إعالن مبادئ املساواة. يعّزز/يرّوج اإلعالن ملقاربة موحدة يف للمساواة وعدم التمييز، ومبادئها »تقوم عىل املفاهيم واالجتهادات 

التي تطورت يف السياقات الدولية واإلقليمية والوطنية«. 

.
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يف مختلف السياقات القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية. يتم استخدام املقاربة نفسها للتفصيل يف ظاهرة متييزية محددة 
ولوضع فهم تام ملحتوى حقوق اإلنسان األخرى، وهو ما يسعى إليه هذا التقرير من خالل استقصاء التعذيب وسوء املعاملة 

القامئني عىل التمييز.

ويضع اإلعالن ثالثة أنواع من السلوك املحظور الذي يشكل تعذيباً:

التمييز املبارش عندما، لسبب يتعلق بواحد أو أكرث من األسس املحظورة، تتم معاملة شخص  يحدث 
أو فئة أخرى من األشخاص يف  ليعاَمل به شخص آخر  التحّيز مل يكن  أو فئة من األشخاص بقدر من 
ظروف مشابهة؛ أو عندما، لسبب يتعلق بواحد أو أكرث من األسس املحظورة، يتعرض شخص أو فئة من 
األشخاص ألذى. قد ميكن السامح بالتمييز املبارش فقط يف حاالت استثنائية جدًا، عندما ميكن تربيره عىل 

أساس معايري محددة بدقة.

يحدث التمييز غري املبارش عندما ميكن لحكم أو معيار أو مامرسة أن تضع األشخاص ذوي الوضعية أو 
الصفة املرتبطة بواحد أو أكرث من األسس املحظورة يف موقع ضعف باملقارنة مع األشخاص اآلخرين، إال 
إذا كان لهذا الحكم أو املعيار أو املامرسة تربير موضوعي قائم عىل هدف مرشوع، رشط أن تكون وسيلة 

تحقيق هذا الهدف مالمئة والزمة. 

يشكل التحرش متييزًا عندما يحصل سلوك غري مرغوب متعلق بأحد األسس املحظورة، يكون غرضه أو 
أثره انتهاك كرامة شخص أو خلق بيئة مخيفة أو عدوانية أو مهينة أو مذّلة أو جارحة.

ميكن ارتكاب عمل متييزي عن قصد أو عن غري قصد7 .

يعكس كل من هذه املفاهيم الثالثة رأي الخرباء الحايل بتعريف التمييز الوارد يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان8 . باإلضافة 
إىل ذلك، ومتاشياً مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان، ينتهج التقرير الرأي القائل إن الحرمان من الرتتيبات التيسريية املعقولة 

يشكل متييزاً 9. ينّص املبدأ 13 من اإلعالن عىل أنه:

لتحقيق املساواة الكاملة والفعلية، قد يكون من الرضوري أن تقدم مؤسسات القطاع العام والخاص 
ترتيبات تيسريية معقولة ملختلف مقدرات األفراد املتعلقة بواحد أو أكرث من األسس املحظورة.

تعني الرتتيبات التيسريية التعديالت والتسويات الالزمة واملالمئة، مبا يف ذلك التدابري االستباقية، لتسهيل 
قدرة كل فرد عىل املشاركة يف أي من مجاالت الحياة االقتصادية واالجتامعية أو السياسية أو الثقافية 
أو املدنية عىل قدم املساواة مع اآلخرين. ال يكون استيعاب الفروقات ملزمًا عندما قد فرض ذلك عبئًا 

باهظًا وغري متكافئ عىل من يقّدمه.

جميع األشكال األربعة للتمييز املحظور متعلقة بتقرير ما إذا كان العمل يرقى إىل التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز، 
وهو ما ستتم مناقشته مبزيد من التفصيل يف الجزء 2 من التقرير.

التمييز عىل أساس الجنس أو اإلعاقة أو الحالة الصحية أمثلة واضحة للتمييز عىل أسس محظورة. التمييز أيضاً محظور10 :

7        انظر أعاله الهامش 6، املبدأ 5. 

8       انظر مثاًل: اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 20 للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية: عدم التمييز 
يف الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )الفقرة 2 من املادة 2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(، وثيقة لألمم املتحدة 
GC/12.E/C/20، 2009، الفقرة 10؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 3 )2016( – املادة السادسة: النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، 

وثيقة لألمم املتحدة CRPD/C/GC/3، 2016، الفقرة 17. 

9  انظر عىل سبيل املثال، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ميثاق لألمم املتحدة 2515/3، 2006، املادة الثانية؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
 ،22/1995/E مرجع سابق، الفقرة 15؛ اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 5: األشخاص ذوو العجز، وثيقة لألمم املتحدة

1995، الفقرة 15.

10  انظر أعاله، الهامش 6، املبدأ 5. تشمل القامئة الكاملة: »العرق، أو اللون، أو اإلثنية، أو النسب، أو الجنس، أو الحمل، أو األمومة، أو الحالة املدنية، أو الحالة 
الحالة  أو  الجنسية،  أو  أو االجتامعية،  القومية  أو األصول  املولد،  أو  السيايس وغريه،  الرأي  أو  املعتقد،  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  األرسية، أو وجود رعاية خاصة، 
االقتصادية، أو االنتامء إىل أقلية قومية، أو التوجه الجنيس، أو الهوية الجندرية، أو السن، أو اإلعاقة، أو الحالة الصحية، أو القابلية –الوراثية أو غري ذلك– للمرض«.



ية
او

س
مت

 ال
ق

قو
ح

 ال
سة

س
مؤ

4

عندما يجري عىل خلفية ارتباط شخص بأشخاص آخرين ينطبق عليهم أساس محظور، أو عىل خلفية 
تصّور، بغض النظر عن دّقته، أن هذا الشخص لديه صفات مرتبطة بأساس محظورة 11.

من املهم أيضاً اإلدراك، كام ينص املبدأ 12 من اإلعالن، أن الشخص قد يعاين من متييز متعّدد، أي متييز عىل أكرث من أساس واحد. 
كام أشارت اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يعني ذلك اإلدراك:

الناجم عن أشكال متعددة ومتقاطعة من  املضاعف  الغنب  املعيش وتجارب  بواقع األشخاص  التسليم 
التمييز، األمر الذي يتطلب تدابري ذات هدف محدد فيام يتعلق بالجمع التفصييل للبيانات، والتشاور، 

وصنع السياسات، وفرض قوانني عدم التمييز وتوفري أدوات انتصاف فعالة12 .

الجدير بالذكر فيام يتعلق بغرض هذا التقرير، عىل سبيل املثال، أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية معرّضات بشكل 
خاص لخطر التعذيب وسوء املعاملة13 . اعتبار املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية فئات متجانسة ال ميكن أن يفيد يف تحديد 

ومعالجة املشاكل املحددة القامئة.

1.3   منهجيــة البحث ونطاقه والمصطلحات المســتخدمة
تستند نتائج التقرير عىل تضافر نتائج بحث ميداين وبحث مكتبي. وقد تطورت األجزاء 1 و2 و3 من التقرير من خالل بحث 
مكتبي يف املصادر املنشورة القامئة، وتم وضع األطر القانونية الوطنية والدولية التي سيتم نقاشها يف الجزء 4.1 و5.1 من التقرير 
بالطريقة نفسها. وقد خضع اإلطار املفاهيمي من التقرير )الجزء 1.2( واألطر القانونية الدولية )األجزاء 2، 4.1 و5.1( لعملية 
تحقق عىل االنرتنت، قدم خاللها مجموعة من خرباء القانون الدويل لحقوق اإلنسان تعليقات حول دقة واكتامل كل من هذه 

األجزاء.

النتائج املقدمة يف كل من الجزئني 4.3 و5.3 من التقرير قام بتحصيلها الباحثون امليدانيون الذين كلفتهم مؤسسة الحقوق 
املتساوية، باإلضافة إىل نتائج أخرى وردت يف دراسات أخرى حيث وجدت. تم إجراء البحث امليداين عىل مرحلتني: تم إنجاز 
املرحلة األوىل بني ترشين الثاين 2015 وشباط 2016، وقد أجراها باسل الحمد ولبنى دواين وفاطمة الحلبية؛ أما املرحلة الثانية 
أريج محمد سمرين ورهف صايف وفاطمة  أجرتها  عام 2016، وقد  الثاين  وانتهت يف ترشين  األول 2016  فبدأت يف ترشين 
الوقايئ،  الحبس  قيد  والنساء  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مع  مبارش  بشكل  التحدث  إىل  امليداين  البحث  سعى  الحلبية. 
ومع أفراد أرسهم. باإلضافة إىل ذلك، تم إجراء مقابالت، أو مجموعات بؤرية، مع مجموعة من األطراف املعنية، مثل أطباء 
وممرضات ومعلمني وناشطني يف املجتمع املدين. بهذه الطريقة، سعى البحث لوضع صورة شاملة لكيفية معاملة األشخاص 
ذوي اإلعاقة الذهنية والنساء قيد الحبس الوقايئ يف األردن. األسئلة التي تم طرحها خالل املقابالت واملجموعات البؤرية اتبعت 
تسجيل  تم  األوىل.  املرحلة  االنتهاء من  بعد  أكرث  تنقيحها  تم  والتي  البحث،  بداية  قبل  املوضوعة  األسئلة  قامئة مقرتحة من 
االحتفاظ  وتم  االحتجاز.  مكان  والقامئون عىل  مقابلتهم  تجري  الذين  األشخاص  حيثام سمح  البؤرية  واملجموعات  املقابالت 
بهذه التسجيالت يف ملف لدى مؤسسة الحقوق املتساوية. كذلك بقيت املالحظات املأخوذة، يف املقابالت التي مل يتم السامح 

بتسجيلها، يف ملف لدى مؤسسة الحقوق املتساوية.

ما مجموعه 120 شخصاً متت مقابلتهم أو شاركوا يف املجموعات البؤرية. متت مقابلة 40 شخصاً من ذوي اإلعاقات الذهنية 
أو أفراد من أرسهم، كام أجربت مقابالت أو مجموعات بؤرية مع 36 شخصاً عملوا يف مجال رعاية أو منارصة ذوي اإلعاقات 
الذهنية. بني هؤالء األشخاص الـ40، خمسة كانوا يف مصّحات، وخمسة آخرون تحدثوا عن أفراد من أرسهم كانوا يف مصّحات. 
كام متت مقابلة 21 امرأة محتجزة أو كانت سابقاً محتجزة يف حبس وقايئ، وكذلك تم إجراء مقابالت أو مجموعات بؤرية مع 
23 شخصاً ممن يعملون مع نساء محتجزات يف الحبس الوقايئ. جرى اختيار هؤالء األشخاص من قبل ميزان للقانون والباحثني 
أنفسهم من خالل زيارات إىل مراكز اإلصالح والتأهيل وإىل العيادات، ومن خالل التحدث إىل املنظامت الذين عملت مع هذه 
الفئات. يستخدم التقرير أسامء مستعارة لإلشارة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو املحتجزات يف الحبس الوقايئ، وكذلك 

11  املرجع السابق، املبدأ 5.

12  انظر أيضاً، اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أعاله، الهامش 8، الفقرة 16.

A/  13      مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة األمم املتحدة
HRC/57/31ـ 5 كانون الثاين 2016، الفقرة 9؛ انظر أيضاً، اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أعاله، الهامش 8، الفقرة 10. 
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لإلشارة إىل أفراد أرسهم. كام سيتم التنويه يف الجزء 4.3، كان هناك تردد عام من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية للتحدث 
عن تجاربهم، نظراً للوصمة االجتامعية املرتبطة باإلعاقة الذهنية يف األردن.

كذلك خضعت نتائج وخالصات وتوصيات البحث امليداين لعملية تحقق عىل االنرتنت، سعت للحصول عىل تعليقات من خرباء 
عىل الوضع التي يواجه النساء يف الحبس الوقايئ واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن.

من املهم اإلشارة إىل مسائل كانت خارج نطاق البحث: مل يكن تفتيش األماكن التي فيها تم احتجاز األشخاص بني اهتاممات 
البحث، وال استكشاف ظروف النساء اللوايت اعتقلن إدارياً ألسباب أخرى غري الحبس الوقايئ.

يتم استخدام املصطلحات التالية يف التقرير:

املعتقل اإلداري يشري لشخص معتقل يف مركز إصالح وتأهيل ولكن ليس نتيجة إلجراءات العدالة الجنائية. يشمل 
ذلك النساء اللوايت يتم احتجازهم يف »الحبس الوقايئ«.

سوء املعاملة يشري إىل معاملة أو عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة، وتفهم هذه املصطلحات ضمن مسائل قانون 
دويل واملامرسة املثىل.

األشخاص ذوو اإلعاقة يشري إىل »أولئك الذين لديهم عاهات بدنية أو ذهنية أو معرفية أو حسية طويلة األمد، 
والتي ميكنها بالتفاعل مع مختلف العوائق أن تحول دون املشاركة الكاملة والفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين14« .

املعرفية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جميع  ليشمل  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مصطلح  التقرير  هذا  يستخدم 
استخدام  أن  أعاله،  الجزء 1.1  مّر يف  املؤسسة، كام  . تعرتف  اإلدراكية  اإلعاقات  والنفسية-االجتامعية وغريها من 
لحاالت الفئات املختلفة داخل هذا املصطلح  هذا املصطلح إشكايل وأن أفضل املامرسات تتطلب ترسياًم محدداً 
الفضفاض. لكن تم التوافق عىل اإلبقاء عليه أثناء استقصاء املعاملة التي يتلقاها ذوو اإلعاقة الذهنية بشكل عام، 

وذلك بعد مشاورات متأنية مع الجهات املعنية يف األردن.

الحبس الوقايئ يشري إىل مامرسة احتجاز النساء بحجة حاميتهن من مخاطر أو مخاطر محسوسة متعلقة بالعنف. 
يشار إىل الحبس الوقايئ أحياناً بالحبس أو الحجز »االتقايئ« أو »االحرتازي15« . يستخدم هذا التقرير مصطلح الحبس 
الوقايئ حسب االستخدام الواسع له. لكن، وكام أشار محامون ومنظامت غري حكومية أردنية تعمل يف مجال مكافحة 
العنف ضد النساء، يبقى مصطلح الحبس الوقايئ مغلوطاً، إذ يشري إىل وضع احتجاز نساء مبا يشكل انتهاكاً لكل من 

القانونني الوطني والدويل، وليس بهدف توفري حامية لهن من العنف وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان16 .

14     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 1. االتفاقية تدرك أن »اإلعاقة تشّكل مفهوماً ال يزال قيد التطور وأن اإلعاقة تحدث بسبب التفاعل بني األشخاص 
املصابني بعاهة، والحواجز يف املواقف والبيئات املحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة يف مجتمعهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين«، انظر 

الديباجة )هـ(. 

15      انظر:
  Baker, J. and Søndergaard, E. above, note 4, p. 27.

16   التعليقات ُقّدمت يف طاولة نقاش نظمتها مؤسسة الحقوق املتساوية حول العنف ضد النساء، عاّمن، األردن، 1 ترشين الثاين 2016. انظر أدناه، الجزء 4 من أجل 
مناقشة الطريقة التي يشكل فيها الحبس الوقايئ انتهاكاً للقانون الوطني والدويل.
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   2.    ما هو التعذيب وســوء المعاملة القائمان
التمييز؟      على 

عالقة التمييز بالتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة مسألة مل يتم استقصاؤها بالكامل. مع ما شهدته السنوات األخرية من 
زيادة يف مناقشة ما إذا كانت أعامل األفراد ترقى إىل درجة التعذيب، تحديداً يف سياق العنف ضد النساء1 ، مل تكن هناك أية 
معالجة مستفيضة للطريقة التي يتعلق فيها التمييز بكل من عنارص تعريف التعذيب، وبتقرير ما إذا كان هناك سوء معاملة. 
يسعى هذا الجزء من التقرير إىل سد هذه الثغرة يف الخطاب الحايل، وذلك عرب استقراء ما يشكل »متييزاً يف التعذيب وغريه من 
رضوب سوء املعاملة«، وهو بذلك يلقي الضوء عىل أهمية النظر يف الالمساواة والتمييز عند تقييم ما إذا كان عمل ما يشكل 

تعذيباً أو سوء معاملة.

ويستخدم التقرير مصطلح »التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز « لإلشارة إىل الظروف التي يكون فيها التمييز أحد 
عوامل متظهر التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة. يف هذا السياق، يشمل التمييز أربعة أنواع من السلوك كام هو مبنّي يف 
الجزء 1.2: التمييز املبارش، التمييز غري املبارش، التحرش، عدم توفري ترتيبات تيسريية معقولة. من املهم أيضاً اإلشارة منذ البداية 

إىل أن التمييز قد يحدث عن قصد أو عن غري قصد، وأنه ال يتطلب أي دافع كيدي2 .

يبدأ هذا الجزء بتعريف موجز للتعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز، قبل أن ينظر بتفصيل أكرب يف أهمية التمييز يف 
تعريف التعذيب، ثم يف تعريف الرضوب األخرى من سوء املعاملة. سينتهي الجزء باستعراض التزامات الدولة يف حظر التعذيب 

وسائر رضوب سوء املعاملة.

2.1   تقديــم المفهوم
تستخدم مؤسسة الحقوق املتساوية مصطلح التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز بسبب خطورة العالقة بني التمييز 
وبني التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، وبسبب عدم نيل هذه العالقة ما تستحقه من اعرتاف3 . تنبع خطورة العالقة 
من سببني: أوالً، ألن التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز  يختلفان نوعياً عن حاالت أخرى من التعذيب وسوء املعاملة، 
وهو اختالف نوعي يستوجب اعرتافاً محدداً وواضحاً؛ وثانياً، هذا االختالف النوعي يستلزم استجابة متاميزة تكافح كاًل من 

التمييز والتعذيب. سيتم تناول كل من هذه النقاط بدورها.

االختالف النوعي الذي تتميز به ظاهرة التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز له شكالن أساسيان. أوالً، التمييز يف كثري 

1      انظر، عىل سبيل املثال:
Copelon, R., “Recognizing the Egregious in the Everyday: Domestic Violence as Torture”, Columbia Journal of Human Rights Law 
Review, Vol. 25, 1994;

Cochrane Alexander, B., “Convention Against Torture: A Viable Alternative Legal Remedy for Domestic Violence Victims”, American 
University International Law Review, Vol. 15, 2000. 

Equal Rights Trust, Declaration of Principles on Equality, London, 2008, Principle 5.  2
        وانظر أيضاً تعريفات التمييز املتضمنة يف املادة األوىل )الجزء األول( من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، ميثاق لألمم املتحدة 1965؛ 
وكذلك املادة األوىل من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )اتفاقية سيداو(، ميثاق لألمم املتحدة 1979؛ وأخرياً املادة الثانية من اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، ميثاق لألمم املتحدة 2006. تتيح جميع هذه االتفاقيات الحكم بوجود متييز عىل أساس »أثر أو غرض« االختالف يف املعاملة.

3  انظر مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة لألمم املتحدة 
الدول األطراف، وثيقة لألمم املتحدة  املادة 2 من قبل  تنفيذ  العام رقم 2:  التعليق  التع ذيب،  الثاين 2016؛ لجنة مناهضة  بتاريخ 5 كانون   57/31/A/HRC
CAT/C/GC/2, 2008، الفقرات 20-24؛ والجمعية العمومية لألمم املتحدة، تقرير مؤقت للمقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من رضوب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة لألمم املتحدة A/175/63، 28 متوز 2008.
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من األحيان هو سبب للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة بالنسبة للفئات املحمية4 . قد يحدث هذا مبعنى أن فئة معينة، 
املعاملة،  أو غريه من رضوب سوء  التعذيب  إىل  ترقى  االختيار ألعامل محددة  يقع عليها  الذهنية،  اإلعاقة  أو ذوي  كالنساء 
أو يكون لديها هشاشة معينة تجاه مثل هذه األعامل5 . قد يحدث ذلك أيضاً بقدر أقل من العالنية. فالتقصري يف استيعاب 
االحتياجات الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة املحتجزين، مثاًل، واملعاملة الالإنسانية واملهينة التي قد تنجم عن هذا التقصري، هي 
متظهر للتمييز األوسع الذي يواجهه األشخاص ذوو اإلعاقة يف املجتمع6 . الشكل الثاين لذلك االختالف النوعي هو ما يحدثه 
سوء املعاملة من آثار غري متناسبة ومختلفة عىل فئات معينة، مبا يف ذلك أولئك الذين يواجهون غبناً تاريخياً –كالنساء– وأولئك 
الذين لديهم مواطن ضعف معينة – كحاالت محددة من ذوي اإلعاقات الذهنية7 . عىل سبيل املثال، قد يعاين شخص ذو إعاقة 
ذهنية من سوء معاملة نفيس بطريقة مختلفة عن معاناة آخرين، وبطريقة تعني أن تأثري سوء املعاملة ذاك قد يكون شديداً 
مبا يكفي لريقى إىل التعذيب. إن عدم التسليم الواضح بخطورة العالقة بني التمييز واملعاملة يقلل من دقة األخبار التي تروي 
قصص انتهاكات حقوق اإلنسان، كام يقلل من القدرة عىل فهم مدى متّتع الجميع بالحق يف عدم التعرض ملثل هذه املعاملة 

بغض النظر عن صفات معينة ميتلكونها.

الفروق بني التعذيب االتمييزي وسوء املعاملة التمييزي، وبني سائر أنواع التعذيب وسوء املعاملة، تستلزم أيضاً استجابة من نوع 
خاص. إدراك التمييز كأحد أسباب التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يجعل من الواضح أنه، يف العديد من السياقات، 
لن تكون الخطوات املتخذة ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة فعالة ما مل يتم أيضاً اتخاذ خطوات ملكافحة التمييز 
املؤدي إىل مثل هذه األعامل. وقد أقّر بذلك املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة )املقرر الخاص(:

الدمج الكامل ملنظور يراعي االعتبارات الجندرية يف أي تحليل للتعذيب وسوء املعاملة هو أمر بالغ 
التمييزية  االجتامعية  املعايري  املتجذرة يف  لالنتهاكات  واملعالجة  والتناول  اإلدراك  متام  لضامن  األهمية 

املتعلقة بالجندر والجنسانية8 .

قد يعني التمييز والقوالب النمطية أن تعذيب أو سوء معاملة األشخاص ذوي مواطن الضعف أمور مقبولة من قبل املجتمع 
عىل نطاق أوسع، وأن وضعية التهميش التي يعاين منها الضحايا قد تعني أنهم أقل قدرة أو رغبًة يف طلب املساعدة، ما يتيح 
مناخاً يسهل فيه اإلفالت من العقاب9 . إن تناول التمييز هو إذن جزء أسايس من منع الحصانة عن مامريس التعذيب وغريه من 
رضوب سوء املعاملة. عىل سبيل املثال، من غري املرجح أن تكون التدابري املتخذة ملنع املعاملة الالإنسانية يف املستقبل فعالة حقاً 

ما مل ترتافق مع السعي لتناول الوصمة املجتمعية الكامنة والتحامل املسبق ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

باإلضافة إىل ذلك، استعامل منظار التمييز يعيد النظر يف األعامل التي مل تكن تعترب يف السابق تعذيباً أو سوء معاملة ويسمح 
بإدراكها بشكل صحيح عىل أنها كذلك. عىل سبيل املثال، اتخاذ مقاربة حساسة للفروق بني الجنسني لتعريف التعذيب وغريه 
من رضوب سوء املعاملة أدى إىل االعرتاف بأن العنف األرسي وغريه من أشكال العنف ضد النساء هو تعذيب أو سوء معاملة10 . 
يشمل ذلك أن تؤخذ بعني االعتبار أشكال معاناة مختلف الفئات من التعذيب وسوء املعاملة من أجل تقرير ما إذا كانت 

األفعال ترقى إىل التعذيب وسوء املعاملة. كام لفت املقرر الخاص:

معينة  تلحقها مامرسات  التي  واملعاناة  األمل  أعراض  إخفاء  الجندرية دورًا يف  النمطية  القوالب  تلعب 

4  مرجع سابق، مجلس حقوق اإلنسان، الفقرة 6؛ مرجع سابق، لجنة مناهضة التعذيب، الفقرة 21؛ اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،التعليق العام 
رقم 3 )2016(، املادة 6: النساء ذوات اإلعاقة، وثيقة لألمم املتحدة CRPD/C/GC/3، 2016، الفقرة 53؛ مجلس حقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية بشأن مسألة 
العنف ضد النساء والفتيات واإلعاقة: تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/5/20، 30 آذار 2012، الفقرات 14-

.16

5  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 20؛ مرجع سابق، لجنة مناهضة التعذيب، الفقرة 21؛ مرجع سابق، اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، الفقرة 53؛ مرجع سابق، مجلس حقوق اإلنسان، الفقرات 14-16؛ انظر أيضاً الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 3، الفقرة 39.

6  مرجع سابق، مجلس حقوق اإلنسان، الفقرة 16؛ انظر أيضاً مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 9.

7  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 9؛ املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، كينان ضد اململكة املتحدة، طلب رقم 95/27229، 3 نيسان 2001، 
الفقرة 11؛ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، كتيب إرشادي عن السجناء ذوي االحتياجات الخاصة، منشورات لتعزيز النزاهة ولتحقيق العدالة، 

2009، ص44-46؛ وأخرياً اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، فوالن ضد فنلندا، بالغ رقم 1987/265، وثيقة لألمم املتحدة A/40/44، 1989، الفقرة 9.2.

8  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 6.

9  انظر اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أعاله، الهامش 4، الفقرة 53؛ وكذلك مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 9.

10  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 55.
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بالنساء والفتيات واملثليات واملثليني وثنائيي ومتحويل الجنس11 .

لذا فإن أخذ مواطن الضعف الخاصة بعني االعتبار يحّد من امليل نحو التقليل من شأن بعض األعامل12 .

القانوين، يتم استدعاؤها  أنها تعذيب وسوء معاملة أيضاً مسألة هامة ألنه يتيح سباًل إضافية لالنتصاف  إدراك األعامل عىل 
وتوظيفها باالنطالق من فكرة أن التعذيب وسوء املعاملة محظوران. متت اإلشارة إىل أهمية إدراك »املامرسات عىل حقيقتها، 

أي كتعذيب وسوء معاملة13«  من قبل املقرر الخاص:

من خالل إدراك وإعادة تأطري العنف واإلساءة املرتكبني بحق األشخاص ذوي اإلعاقة، باعتبارهام تعذيبًا 
أو رضبًا من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ميكن للضحايا واملنارصين أن 

يحصلوا عىل حامية أقوى وسبل انتصاف أقوى يف وجه االنتهاكات الحقوقية التي يتصّدون لها14 .

تربير  من  الدولة  مينع  املعاملة  تعذيب وسوء  أنها  األعامل عىل  إدراك  الصحية،  األوساط  تحصل يف  التي  اإلساءات  سياق  يف 
تقصريها يف منع مثل هذه األعامل بحجة نقص املوارد، إذ كان ميكن تربير التقصري لو تم االكتفاء بالنظر إىل هذه األعامل فقط 

يف إطار الحق يف الصحة15 .

لذلك من الواضح أنه يجب النظر إىل التزامات الدولة يف مكافحة التمييز ومكافحة التعذيب وسوء املعاملة كالتزامات تعّزز 
لبعضها البعض. ستنجح مكافحة التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز فقط عرب إدراكه عىل أنه كذلك، وعرب تنفيذ الدول 

الكامل لتدابري مكافحة كل من االتعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز.

2.2  التعذيــب التمييزي
حظر التعذيب هو حق مطلق عىل جميع الدول اإلقرار به16 ، وهو متضمن يف العديد من معاهدات حقوق اإلنسان، مثل 
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية17  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة18  واتفاقية حقوق الطفل19  واتفاقية 
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 20 وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان21 . 

املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب تقدم تعريفاً للتعذيب يعترب مرجعياً 22:

11  املرجع السابق، الفقرة 9.

12  املرجع السابق، الفقرة 8.

13  انظر الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 3، الفقرة 70.

14  املرجع السابق، الفقرات 45 و70 و83.

املرجع السابق، الفقرة 83.  15

16  محكمة العدل الدولية، أسئلة متعلقة باملطاردة الجنائية )بلجيكا ضد السنغال(، تقارير املحكمة 2012، 20 متوز 2012، الفقرة 99؛ وانظر لجنة مناهضة التعذيب 
أعاله، الهامش 3، الفقرة 1؛ محكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان، غوابرو وآخرون ضد الباراغواي، 22 أيلول 2006، الفقرة 128. انظر أيضاً، املحكمة الدولية 
ملالحقة األشخاص املسؤولني عن انتهاكات جدية للقانون اإلنساين العاملي املرتبكة يف أرايض يوغسالفيا السابقة منذ 1991، املدعي ضد فورونزيجا، الحالة رقم 

T-1/17-95-IT، غرفة املحاكمة، 10 كانون األول 1998، الفقرة 154.

17  امليثاق العاملي للحقوق املدنية والسياسية، ميثاق لألمم املتحدة 171/999، 1966، املادة 7.

18  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ميثاق لألمم املتحدة 3/2515، 2006، املادة 15.

19  اتفاقية حقوق الطفل، ميثاق لألمم املتحدة 1577/3، 1989، املادة 37.

20  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ميثاق لألمم املتحدة 1465/85، 1984، املادة 1.

21  جامعة الدول العربية، امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، 15 أيلول 1994، املادة 8.

Rodley, N., “The Definition)s( of Torture in International Law”, Current Legal Problems, Vol. 55, 2002, p. 476.  22
Miller, G.H., Defining Torture, Floersheimer Center for Constitutional Democracy, Benjamin N. Cardozo School of Law, 2005, pp. 
5-6;

Morris McDonnell, M., Nordgren, L.F. and Loewenstein, G., “Torture in the Eyes of the Beholder: The Psychological Difficulty of 
Defining Torture in Law and Policy”, Vanderbilt Journal of Transnational Law Vol. 44, 2011, fn. 2;

Lasson, K., “Torture, Truth Serum, and Ticking Bombs: Toward a Pragmatic Perspective on Coercive Interrogation”, Loyola University 
Chicago Law Journal, Vol. 39, 2008, p. 334.
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أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من 
هذا الشخص أو من شخص ثالث عىل معلومات أو عىل اعرتاف؛ أو بقصد معاقبته عىل عمل ارتكبه أو 
يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث؛ أو بقصد تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث؛ أو عندما 
يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز أيًا كان نوعه، أو يحّرض عليه أو يوافق عليه 
أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب 

الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

حسب هذا التعريف، ينبغي وجود أربعة عنارص ميكن عىل إثرها وصف املعاملة بأنها ترقى إىل التعذيب: أمل وعذاب شديد؛ يتم 
إلحاقه عمداً؛ بقصد ما؛ عىل يد أو مبوافقة أو بسكوت جهة رسمية23 . سيتم تناول هذه العنارص واحداً واحداً.

2.2.1 ألم أو عذاب شديد

ليك يتم اعتبار أي عمل تعذيباً، ينبغي أن يسّبب أملاً وعذاباً شديداً. من الواضح أن ذلك يتضمن العذاب واملعاناة الذهنية )سواًء 
لوحدها أو باالقرتان مع أمل وعذاب جسدي(24 . من األمثلة عىل األفعال التي يعترب أنها تسبب أملاً وعذاباً شديداً، االغتصاب، 
الناجم عن االعتقال  والفلقة )الجلد عىل أسفل القدم(، والتهديد باإلعدام25 . يف الحاالت القصوى، قد يقود الشعور باليأس 

التعسفي الطويل بحد ذاته إىل األمل والعذاب الشديد26 .

هناك عنرص ذايت يف تحديد معاناة الشخص من األمل والعذاب، ويف تحديد شدة هذا األمل والعذاب، وقد يتضمن ذلك عوامل 
النظر يف ما إذا كان  مثل عمر وجنس وصحة الضحية27 . كام أشار املقّررون الخاّصون، تتضمن هذه االعتبارات الذاتية أيضاً 

الشخص لديه إعاقة ما:

تقدير مستوى العذاب أو األمل، النسبي بطبيعته، يتطلب النظر يف الظروف التي يف كل حالة، مبا يف ذلك 
وجود إعاقة، باإلضافة إىل مالحظة اكتساب أو تدهور إعاقة ما لدى الضحية نتيجة للمعاملة أو لظروف 

االعتقال28 .

مؤخراً، أشار املقّررون الخاّصون إىل أنه »ميكن أن تؤدي الهويات املتقاطعة إىل املعاناة من التعذيب وسوء املعاملة بطرق مختلفة«29  . 
لذا من الواضح أنه ينبغي النظر يف مواطن الضعف الخاصة بالشخص أثناء تقدير شدة األمل والعذاب الذي مّر به – العمل نفسه 
إذا تعرض له مجموعة من الناس قد يؤدي إىل أمل وعذاب شديد ألشخاص لهم خاصية محددة، كالنساء أو ذوي اإلعاقات الذهنية، 

        تضم لجنة مناهضة التعذيب 159 من الدول األطراف و10 موقعني. مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، »لوحة املتابعة التفاعلية لحالة التصديق«، متاحة 
عىل الرابط: http://indicators.ohchr.org. يعترب البعض أن التعريف نفسه هو اآلن جزء من القانون الدويل العريف، انظر املحكمة الدولية ملالحقة األشخاص 

املسؤولني عن انتهاكات جدية للقانون اإلنساين العاملي املرتبكة يف أرايض يوغسالفيا السابقة أعاله، الهامش 16، الفقرات 161-159.

23  انظر Copelon أعاله، الهامش 1، ص308.

24  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 1. انظر أيضاً عىل سبيل املثال اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان: تعليق عام رقم 20: املادة 7 )حظر التعذيب وغريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة(، 1992، الفقرة 5؛ وأيضاً اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 7، الفقرة 9.2. كام ميكن العثور عىل 

نقاش حول علم القانون يف:
Rodley, N. with Pollard, M., The Treatment of Prisoners Under International Law, 3rd ed., Oxford University Press, 2009, pp. 97-98.

املرجع السابق، ص97-95.  25

للواليات  التابعة  البحرية  القاعدة  يف  املحتجزين  األشخاص  حالة  بشأن  الخاص  املقرر  به  أدىل  الذي  »البيان  اإلنسان،  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب    26
http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews. عىل  متاح   ،2013 األول  ترشين   3 غوانتانامو«،  خليج  يف  األمريكية  املتحدة 

LangID=E&13859=aspx?NewsID. انظر أيضاً مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، »لجنة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان، فريق األمم املتحدة املعني 
باالحتجاز التعسفي، مقرر األمم املتحدة املعني بالتعذيب، مقرر األمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، ومقرر األمم املتحدة املعني بالصحة 

يلّحون عىل رضورة إنهاء احتجاز أفراد ألجل غري مسمى يف قاعدة غوانتانامو البحرية يف ضوء األزمة الراهنة لحقوق اإلنسان«، 1 أيار 2013، متاح عىل: 
http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13278&LangID=E        

        يف بعض حاالت االعتقال الطويل ال يكون واضحاً ما إذا كان االعتقال يرقى إىل التعذيب أو ألشكال أخرى من سوء املعاملة. انظر: اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، 
ف.ك.أ.غ. وآخرون ضد أسرتاليا، بالغ رقم 2011/2094، وثيقة لألمم املتحدة D/108/CCPR/C/2011/2094، 20 آب 2013، الفقرة 9.8؛ املحكمة األوروبية 

لحقوق اإلنسان، فنرت وآخرون ضد اململكة املتحدة، أرقام الطلبات 09/66069، 10/130 و10/3896، 9 متوز 2013، الفقرة 78.

انظر الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 3، الفقرة 47؛ وانظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 7، الفقرة 9.2. هذه املقاربة أيضاً متبعة   27
يف املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، يوردانوف ضد بلغاريا، طلب رقم 00/56856، 10 آب 20106، الفقرة 86 حيث أشارت املحكمة إىل أن »عىل سوء املعاملة، 
يك تقع يف نطاق املادة 3، أن تحقق الحد األدىن من الشدة. تقدير هذه الحد األدىن نسبي؛ فهو يعتمد عىل كل ظروف الحالة، مثل مدة املعاملة، آثارها الجسدية 

والذهنية، ويف بعض الحاالت جنس وسّن وصحة الضحية«.

انظر الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 3، الفقرة 47.  28

انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 9.  29



ية
او

س
مت

 ال
ق

قو
ح

 ال
سة

س
مؤ

10

للحاجة للنظر يف مواطن الضعف الخاصة لدى  بينام ال يصل إىل عتبة الشدة الكافية لريقى إىل التعذيب بالنسبة آلخرين. نظراً 
الشخص، من الواضح أيضاً أنه ميكن اعتبار التقصري يف تقديم ترتيبات تيسريية معقولة زيادة يف األمل والعذاب، أو أنه بحد ذاته 
يلحق أملاً وعذاباً شديداً بالشخص30 . مثاًل، يف حالة ز.هـ ضد هنغاريا، وجدت املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أن اعتقال رجل ذي 
إعاقة معرفية، والذي كان أيضاً أصم وأبكم، ودون تقديم ما يكفي من ترتيبات تيسريية معقولة يك يتمكن من فهم وضعه والتغلب 
عىل مشاعر عزلته، يصل إىل معاملة الإنسانية ومهينة31 . رغم أن هذه الحالة تشري إىل معاملة الإنسانية ومهينة أكرث مام تشري إىل 

تعذيب، إال أن املبادئ املنصوص عليها تطّبق بالقدر نفسه عىل تقرير األمل والعذاب ألغراض التعذيب32 .

باإلضافة إىل أخذ مواطن الضعف الخاصة بالشخص بعني االعتبار، ينبغي أيضاً النظر يف أثر أي دافع متييزي أو أي كالم متييزي 
قيل أثناء القيام بعمل ما33 ، ويف أثر اختالل موازين القوة بني الضحية والجاين بسبب التمييز املنهجي والبنيوي. عىل سبيل 
الجسدي لوحده، ومن  االعتداء  أشّد من  أثر  املوجهة للشخص  التمييزية  الجسدي والعبارات  العنف  املثال، قد يكون ملزيج 
الواضح أن قانون حقوق اإلنسان يسمح بالنظر يف مجمل األثر الرتاكمي لهذه األفعال عند تقرير عتبة الشدة التي يصل إليها 
األمل والعذاب34 . وفيام يتعلق بالتمييز املنهجي والبنيوي، أشار املقّرر الخاص مؤخراً إىل أن عىل تقدير مستوى األمل والعذاب أن 
يتضمن النظر يف »األطر املعيارية واملؤسسية التي تعّزز القوالب النمطية الجندرية وتفاقم األذى«35 . ومن الواضح أن التمييز 
قد يكون يف بعض الظروف عاماًل حاساًم يف تقدير ما إذا كان الضحية قد عاىن أملاً وعذاباً شديداً مبا يكفي ليندرج ضمن حاالت 

التعذيب.

2.2.2 التعّمد

يشرتط تعريف التعذيب أن يكون األمل والعذاب الشديد قد لحق بالشخص عمداً. املقصود بالتعّمد هنا وجود النّية بشكل عام، 
وليس وجود نّية محددة، وهو يستوجب فقط أنه تم القيام بالفعل عن سابق تصميم )وليس مثاًل نتيجة لحادث أو مرض(. 
ليس من الرضوري إثبات أن الجاين َعِمد إىل تسبيب األمل واملعاناة من خالل أعامله36 . أعامل اإلهامل البحتة، من ناحية أخرى، 

ال تندرج ضمن حاالت التعذيب، لكن ميكن اعتبارها رضباً آخر من رضوب سوء املعاملة37 .

من املسلم به اىل حد كبري أن تعريف التعذيب، رغم أنه يشري فقط إىل »أعامل«، يتضمن أيضاً السهو املتعّمد، مثل حرمان 
الشخص من الطعام، وإال لكان استبعاد سهو متعّمد من هذا النوع من نطاق التعريف تعارضاً مع الغرض من حظر التعذيب38  . 
يف حني مل يسبق استقصاؤه وفهمه بالشكل الصحيح، تقصري الدولة يف توفري ترتيبات تيسريية معقولة، حني تكون ملزمة بذلك، 
سيقع يف أغلب األحوال ضمن نطاق التعريف. السؤال يصبح إن كان ميكن أصاًل اعتبار هذه التقصريات غري متعّمدة لغرض 
التعريف. كام متت اإلشارة أعاله يف الجزء 1.2، التقصري يف توفري ترتيبات تيسريية معقولة يشمل التقصري يف إجراء التسويات 

Lawson, A., “Disability equality, reasonable accommodation and the avoidance of ill-treatment in places of detention: the role of supra-  30
national monitoring and inspection bodies”, The International Journal of Human Rights, Vol. 16)6(, 2012, pp. 851-852

31  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ز.هـ ضد هنغاريا، طلب رقم 11/28973، 8 ترشين الثاين 2012، الفقرات 28-33. مل تستعمل املحكمة عبارة » ترتيبات 
تيسريية معقولة« يف ما خلصت إليه، بل ذكرت يف الفقرة 33 أنه »ال بد أن حجز مقدم الطلب، دون اتخاذ التدابري الالزمة ضمن مدة زمنية معقولة، قد أدى إىل 

وضع يرقى إىل املعاملة الالإنسانية واملعينة«. انظر أيضاً نقاش قانون هذه الحالة يف املرجع السابق يف الهامش 30، الفقرات 854-852.

ستتم مناقشة التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز  يف الجزء 2.3 أدناه.  32

33  انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، دزمياجل ضد يوغسالفيا، بالغ رقم 2000/161، وثيقة لألمم املتحدة D/29/CAT/C/2000/161، 21 ترشين الثاين، الفقرة 
.9.2

 30 ،2001/973/D/83/CCPR/C 34  انظر عىل سبيل املثال اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، خليلوف ضد طاجكستان، بالغ رقم 2001/973، وثيقة لألمم املتحدة
آذار 2006، الفقرة 7.2.

انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 68.  35

.Rodley, N. and Pollard, M., “Criminalisation of torture: state obligations under the United Nations Convention Against Torture and  36
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, European Human Rights Law Review, 2006, pp. 124–125 .

        ومن أجل نقاش حول هذه املسألة، انظر: 
Hathaway, O., Nowlan, A. and Spiegel, J., “Tortured Reasoning: The Intent to Torture Under International and Domestic Law” Vir-
ginia Journal of International Law, Vol. 52, 2012, pp. 792-794;

Glenister, J., Good Intentions: Can the “Protective Custody” of Women Amount to Torture?” Equal Rights Review, Vol. 16, 2016, pp. 
31-33. 

انظر الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 3، الفقرة 49. وكذلك:  37
Burgers, J. H. and Danelius, H., The United Nations Convention Against Torture: A Handbook on the Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 118.

38  انظر Rodley, N. وPollard, M. أعاله، الهامش 36، ص120 واملصادر املذكورة هناك. وكذلك Miller, G.H. أعاله، الهامش 22، ص8-6.

.
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الرضورية للسامح للشخص بالتمتع بحقوقه اإلنسانية عىل قدم املساواة مع اآلخرين، أي اإلغفال. يف الحقيقة ميكن املحاججة 
بأنه ال ينبغي النظر إىل تقصريات كهذه عىل أنها مجرد إغفال، فهي التزامات حقوقية إيجابية، لكن تلك مسألة مل يتم البّت 

فيها بعد.

2.2.3 القصد

يشرتط تعريف التعذيب أن يكون وراء األمل واملعاناة قصد ما، مثل39 :

الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل 
ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو ... 

ألي سبب يقوم عىل التمييز أيًا كان نوعه40 .

اللغة  استخدام  الهدف من  األغراض. مثاًل قد يكون  تتحقق بعض هذه  متييزياً، قد  تعذيباً  التي تشمل  الحاالت  يف كثري من 
التمييز  التمييزية تخويف الشخص41 . لكن هناك حاالت أخرى يكون هناك فقط آخر هذه األغراض، »أي سبب يقوم عىل 
أياً كان نوعه«. مثاًل قد يعترب العالج الطبي »من صلب مصلحة« املريض، لكن يف الواقع قد يستند هذا التقدير عىل مفاهيم 
متييزية ملا هو صلب مصلحة الشخص. يف تقرير عن التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف أوساط الرعاية الصحية، ذكر 

املقرر الخاص أنه:

الغرض  إىل  تفتقر  حني  اإللغاء،  واملتعذرة  التدخيل  الطابع  ذات  الطبية  املعالجات  أن  الوالية  أدركت 
العالجي، قد تشكل تعذيبًا أو سوء معاملة عندما تفرض بشكل قرسي أو يتم تدبريها دون موافقة حّرة 
ومستنرية من الشخص املعني. ينطبق ذلك بصورة خاصة عىل تنفيذ معالجات تدخلية متعذرة اإللغاء 
وتخلو من الرتايض عىل مرىض من فئات مهمشة، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، بغض النظر عن مزاعم 
النوايا الحسنة أو الرضورة الطبية. عىل سبيل املثال، ارتأت الوالية أن الطابع التمييزي للتدخالت النفسية 
القرسية، عندما ترتكب بحق أشخاص ذوي إعاقة نفسية-اجتامعية، تحقق كاًل من رشَطي املادة 1 من 
التي يذكرها  الرغم من مزاعم »النوايا الحسنة«  التعّمد والقصد هذا عىل  التعذيب:  اتفاقية مناهضة 

العاملون يف الطب42 . )املرجع محذوف(

وشّكك املقرر الخاص أيضاً يف نهج املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان –يف قضية من عام 1992– حني قبلت بالرضورة الطبية 
كإحدى ذرائع التعذيب وسوء املعاملة، مشرياً إىل أن:

املعاملة التي تنتهك بنود اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة –سواء باإلكراه أو بالتمييز– ال ميكن أن 
تكون مرشوعة أو مرّبرة وفقًا ملبدأ الرضورة الطبية43 .

وباملثل، األعامل التي ترقى إىل متييز عىل أساس الجنس أيضاً تم إدراكها من قبل املقرر الخاص عىل أنها تحقق رشط »القصد« 
الذي يتطّلبه تعريف التعذيب. عام 2008، ذكر املقرر الخاص آنذاك مانفريد نواك ما ييل:

عىل  األعامل  إظهار  ميكن  أنه  طاملا   ، دامئــاً محقق  القصد  عنرص  النساء،  ضد  بالعنف  يتعلق  فيام 
اتفاقية  تعريف  يف  املذكورة  العنارص  أحد  هو  التمييز  ألن  نظرًا  الجندر،  أساس  عىل  جرت  أنها 

مناهضة التعذيب44 . )املرجع محذوف(

39  تعترب هذه القامئة إجامالً غري شاملة. انظر الجمعية العمومية لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة، جوان ي. ميندز، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/53/22، 1 شباط 2013، الفقرة 23.

اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 1.  40

        Stop Torture in Health Care, Treatment or Torture? Applying International Human Rights Standards to Drug Detention Centres, June  41
     2011, p. 12

42  انظر أعاله، الهامش 39، الفقرة 32.

43  املرجع السابق، الفقرات 34-35. قرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان املشار إليه هو املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، هرجغفاليف ضد النمسا، طلب رقم    
83/10533، 24 أيلول 1992، الفقرات 83-81.

44  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نواك، وثيقة لألمم 
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يف مناقشته لسياق األشخاص ذوي اإلعاقة، وللتمييز كأحد أغراض التعذيب املنصوص عليها يف املادة 1 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب، »استدعى« املقرر الخاص تعريف التمييز يف املادة 2 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو تعريف جامع 

ويتضمن جميع أشكال التمييز 45. تنص املادة 2 عىل أن التمييز عىل أساس اإلعاقة يعني:

أي متييز أو استبعاد أو تقييد عىل أساس اإلعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعرتاف بكافة 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، يف امليادين 
أشكال  أي ميدان آخر. ويشمل جميع  أو  املدنية  أو  الثقافية  أو  االجتامعية  أو  السياسية واالقتصادية 

التمييز، مبا يف ذلك الحرمان من ترتيبات تيسريية معقولة.

وفقاً ألحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، يجب أن يؤخذ بتعريف التمييز الوارد يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
ويف غريها من املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان عند تفسري اتفاقية مناهضة التعذيب46 . تتطلب اتفاقية فيينا أن تؤخذ بعني 
االعتبار »أية قواعد ذات صلة من القانون الدويل قابلة للتطبيق يف العالقات بني األطراف«47  أثناء معاهدة ما، مبا يف ذلك 

املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان48 .

تفسري اإلشارة إىل التمييز يف اتفاقية مناهضة التعذيب بالتاميش مع تعريف التمييز الوارد يف معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان 
يضّمن كل أشكال التمييز األربعة املحظورة يف نطاق الجانب املتعلق بالتمييز من رشط القصد الوارد يف تعريف التعذيب. هذا 
يعني أنه، يف حني أن الفعل )أو اإلغفال( نفسه يجب أن يكون متعمداً )مبعنى أنه ليس من قبيل الصدفة كام نوقش أعاله 
يف الجزء 2.2.2(، ليست هناك حاجة إلثبات أن الجاين ارتكب التمييز ضد الضحية عن دراية أو عن قصد49 . األخذ بهذا الرأي 
يجعل من ضمن تعريف التعذيب حاالت يتم فيها تنفيذ أعامل بـ»حسن نية« تقوم عىل التمييز عن غري دراية50 . عىل سبيل 
املثال، يعترب تعقيم النساء ذوات اإلعاقة الذهنية غالباً يف صلب مصلحة املرأة، ولكنه يف الحقيقة مبني عىل مواقف متييزية 

كامنة )وغالباً غري واعية( حول مدى مالءمتهن لألمومة أو حول ما هو يف صلب مصلحتهم51 .

2.2.4 مشاركة الدولة

من أجل اعتبار عمل ما تعذيباً، ينبغي أن »يقوم به، أو يحرّض عليه، أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص 
يترصف بصفته الرسمية«52 . تضمني »املوافقة أو السكوت« يجعل من الواضح أن األعامل الفردية تندرج يف نطاق التعريف. 
هذا يشمل األعامل التي يأمر بها أو يشّجع عليها مسؤول يف الدولة، سواء بشكل رصيح أو ضمني، وكذلك الحاالت التي فشلت 

فيها الدولة يف بذل العناية الواجبة53 .

وأوضحت لجنة مناهضة التعذيب أن تقصري الدولة يف بذل العناية الواجبة يرقى إىل السكوت أو املوافقة عىل أعامل التعذيب:

املتحدة A/HRC/3/7، 15 كانون الثاين 2008، الفقرة 30.

45  انظر الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 3، الفقرة 48.

46  انظر Glenister, J. أعاله، الهامش 36، ص34-36؛ وانظر أيضاً مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 9.

47  اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ميثاق لألمم املتحدة 331/1155، 1969، املادة 31 )الجزء الثالث()ج(.

  Fitzmaurice, M., “Interpretation of Human Rights Treaties” in Shelton, D. )ed(, The Oxford Handbook of International Human Rights  48
 Law, Oxford University Press, 2013, pp. 749-750
International Court of Justice, Legal Consequences for States of the continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) 
Notwithstanding Security Council Resolution 276, 21 June 1971, Para 53.

49  ال بد من التنويه إىل أن هذا الجانب من التعريف قد يكون خالفياً. انظر مثاًل:
McGregor, L., “Applying the Definition of Torture to the Acts of Non-State Actors: The Case of Trafficking in Human Beings”, Human 
Rights Quarterly, Vol. 36, 2014, p. 219;

50  انظر Glenister, J. أعاله، الهامش 36، ص30.

 Women With Disabilities Australia, Dehumanised: The Forced Sterilisation of Women and Girls With Disabilities in Australia, March   51
2013, Paras 71-74, 93-96

52  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 1. رمبا ال يتوفر الرشط نفسها مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 
24، الفقرة 2؛ وانظر أعاله الهامش 41، ص12.

53  انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 3، الفقرات 19-17.
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حيثام تترصف سلطات الدولة أو غريها بصفتها الرسمية أو تحت غطاء قانوين، أو تعرف أو تكون لديها 
أو  رسميني  غري  مسؤولني  قبل  من  تجري  معاملة  سوء  أو  التعذيب  أعامل  بأن  للظن  معقولة  أسباب 
العناية الواجبة ملنع واستجواب ومحاكمة ومعاقبة هؤالء املسؤولني  جهات خاصة، ثم تفشل يف بذل 
وينبغي  املسؤولية،  الدولة  تتحمل  عندها  االتفاقية،  مع  يتوافق  مبا  الخاصة  الجهات  أو  الرسميني  غري 
اعتبار مسؤوليها كام لو كانوا جناة أو متواطئني أو عىل األقل مسؤولني، مبوجب االتفاقية، عن املوافقة 
أو السكوت عن مثل هذه األعامل املمنوعة. مبا أن تقصري الدولة يف بذل العناية الواجبة للتدخل لوقف 
ارتكاب أعامل  الرسمية من  الجهات غري  التعذيب يسّهل وميّكن  االنتصاف لضحايا  وردع وتوفري سبل 
الواقع  ممنوعة مبوجب االتفاقية ومن اإلفالت من العقاب، فإن المباالة أو تقاعس الدولة هو بحكم 

شكل من أشكال من التشجيع و/أو اإلذن54 .

مبدأ العناية الواجبة املعرب عنه بهذه الطريقة يستخدم كثرياً لتحميل الدول املسؤولية عن انتهاكات حظر التعذيب يف الحاالت 
الفردية، عندما تقرّص يف اتخاذ تدابري لحامية شخص أو مجموعة أشخاص من أعامل أحد األفراد. عدم حامية الدولة للنساء 
من العنف الجندري، كالعنف األرسي واإلتجار، غالباً ما يأيت عىل شكل عدم تحقيق ما ينبغي تحقيقه من متطلبات العناية 
الواجبة55  . من الواضح أنه ميكن اعتبار الدرجة املطلوبة من مشاركة الدولة محققة يف األعامل التي تجري يف مؤسسات خاصة. 

يف هذا الصدد ذكرت لجنة مناهضة التعذيب ما ييل:

عىل كل من الدول األطراف حظر ومنع وتعويض أعامل التعذيب وسوء املعاملة يف جميع سياقات سلب 
الحرية أو تقييدها، مبا يف ذلك مثاًل يف السجون واملستشفيات واملدارس واملؤسسات التي تعمل يف مجال 
رعاية األطفال أو املسّنني أو املصابني بأمراض عقلية أو األشخاص ذوي اإلعاقة، ويف الخدمة العسكرية 
ويف املؤسسات األخرى، فضاًل عن السياقات التي يفيض فيها عدم تدخل الدولة إىل تشجيع وتعزيز خطر 

الرضر الناجم عن جهات خاصة56 .

باإلضافة إىل تطبيقه يف الظروف التي يكون فيها أذى شخص معني خطراً معلوماً )أو ينبغي أن يكون معلوماً(، قد يطبق مبدأ 
العناية الواجبة عىل مستوى منهجي، فيحّمل الدول مسؤولية األعامل الفردية عندما تقرص الدولة عموماً يف الوفاء بالتزاماتها 
مبنع التعذيب57 . يف مثل هذه الظروف، تكون الدولة مسؤولة ليس لدرايتها بخطر معني عىل أي شخص من األشخاص، بل ألنها 
قرصت يف التزاماتها لدرجة أن هناك خطراً عىل جميع األشخاص يف فئة من الفئات. يف حالة ماريا دا بنها ضد الربازيل، ذكرت 

لجنة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان أن:

النفسية  والعوامل  الجذور  تكريس  إىل  فقط  يؤدي  بأكمله  النظام  قبل  من  الوضع  هذا  عن  التغايض 
له  تعرضت  الذي  العنف  ألن  نظرًا  النساء.  ضد  العنف  وتشجع  تدعم  التي  والتاريخية  واالجتامعية 
ماريا دا بنها جزء من نسق عام من اإلهامل وغياب اإلجراءات الفعالة من قبل الدولة ملالحقة وإدانة 
املعتدين، فإن وجهة نظر اللجنة أن هذه الحالة تشمل ال فقط عدم الوفاء بااللتزام املتعلق باملالحقة 
العام  القضايئ  اإلخفاق  هذا  املهينة.  املامرسات  هذه  مبنع  بااللتزام  الوفاء  عدم  ولكن  فقط،  واإلدانة 
والتمييزي يخلق أيضًا مناخًا يفيض إىل العنف األرسي، طاملا ال يرى املجتمع دلياًل عىل رغبة لدى الدولة، 

كممثل للمجتمع، يف اتخاذ إجراءات فعالة لفرض عقوبات عىل مثل هذه األعامل58 .

وهكذا فإن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها ملنع التعذيب بصفة عامة، مبا يف ذلك عدم اتخاذ تدابري محددة ملنع املعاملة التمييزية، 
قد يقود يف بعض الحاالت إىل تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حظر التعذيب يف الحاالت الفردية. سيتم استقراء هذه االلتزامات 

مبزيد من التفصيل يف الجزء 2.3 أدناه.

54  املرجع السابق، الفقرة 18.

55  املرجع السابق، الفقرة 18. انظر مثاًل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، أوبوز ضد تركيا، طلب رقم 02/33401، 9 حزيران 2009 يف سياق الحق بالحياة.

56  انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 3، الفقرة 17. انظر أيضاً أعاله، الهامش 39، الفقرة 24. كام يشري املقرر الخاص، نصت اللجنة املعنية بالقضاء عىل 
التمييز ضد املرأة عىل أن »الدولة مسؤولة بشكل مبارش عن أفعال املؤسسات الخاصة حني تلجأ لخدماتها الطبية، وعالوة عىل ذلك أن من واجب الدولة دامئاً 
تنظيم ومراقبة مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة«، يف اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، دا سيلفيا بيمنتل ضد الربازيل، بالغ رقم 2008/17، وثيقة 

لألمم املتحدة D/49/CEDAW/C/2008/17، 27 أيلول 2011، الفقرة 7.5.

Redress, Using international jurisprudence on rape as a form of torture or other ill-treatment, October 2013, pp. 70-74 .  57

58  لجنة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان، ماريا دا بنها ضد الربازيل، قضية 12.051، قرار 16 نيسان 2001، تقرير رقم 01/54، 2001، الفقرات 56-55.
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2.2.5 استثناءات ومرافعات

يتضمن تعريف التعذيب استثناء رصيحاً واحداً ال يندرج يف نطاقه، هو »األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية 
العقوبات  ينطبق عىل  أنه  االستثناء  يتضح من صياغة هذا   . لها«59  نتيجة عرضية  يكون  الذي  أو  العقوبات  لهذه  املالزم  أو 
)الجزاءات(. ومع ذلك، ليس من الواضح من صياغة التعريف ما إذا كان عىل هذه الجزاءات أن تكون قانونية وفقاً للقانون 

الوطني أو الدويل )أو كليهام(. عندما كان نايجل روديل املقرر الخاص، بنّي أن الجزاءات القانونية:

يجب بالرضورة أن تعني تلك الجزاءات التي تشكل املامرسات التي يقبلها املجتمع الدويل عىل نطاق 
واسع كمامرسات رشعية، مثل الحرمان من الحرية عرب السجن، وهو أمر شائع يف كل النظم الجنائية 
تقريبًا. )...( عىل النقيض من ذلك، ال ميكن للمقرر الخاص أن يقبل فكرة أن تدبري عقوبات من قبيل 
الرجم حتى املوت والجلد والبرت –أي األفعال التي من شأنها أن تكون غري قانونية مثاًل يف سياق الحجز 
عىل ذمة التحقيق– ميكن عّدها قانونية بحجة أنه تم إقرارها بطريقة مرشوعة إجرائيًا، أي من خالل 

التصديق عليها بالترشيع أو بأوامر تنفيذية أو بحكم قضايئ60 .

هذه املقاربة مسّلم بها اآلن عىل نطاق واسع61 .

باإلضافة إىل االستثناء الواضح للجزاءات القانونية من تعريف التعذيب، يرى البعض أنه، مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، 
»ميكن للدول أن تذهب حد املرافعة بالقول إن هناك من وافق عىل معاملة تشمل تعّمد إلحاق أمل أو عذاب«62 . هذا أمر 
خاليف إىل حد بعيد63 . يف حال تم منح املوافقة، ال بد أن يتم منحها طوعاً وبكامل الوعي64 . ال ميكن التخيل عن اشرتاط املوافقة 
بافرتاض أن الشخص يفتقر إىل القدرة عىل اتخاذ القرار، وال ميكن للمواقف التمييزية التي تقبل اتخاذ قرارات »لصالح« املريض 
أن تربر عدم الحصول عىل موافقة 65. وباملثل، قد يؤدي التمييز إىل املزيد من اختالل التوازن يف القوة بني املرىض واألطباء، 
كأن ال ميلك املريض حقاً بحرية االختيار66 . ستتم مناقشة رشط املوافقة يف املعالجة الطبية بشكل أوسع يف الجزء 2.2.3 أعاله.

2.3  ســوء المعاملة التمييزي
مناهضة  واتفاقية  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  التعذيب( محظور يف  إىل  يرقى  ال  )الذي  املعاملة  سوء 
العريب، تحظر  امليثاق  باستثناء  املعاهدات،  . جميع هذه  العريب67  اإلعاقة وامليثاق  التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

59  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 1.

السجن  أو  االحتجاز  أشكال  من  شكل  ألي  يتعرضون  الذين  األشخاص  جميع  حقوق  حول  أسئلة  املتحدة،  لألمم  التابع  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس   60
بالخصوص:التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة: تقرير املقرر الخاص السيد نايجل روديل، املقدمة حسب قانون اللجنة 

املعنية بحقوق اإلنسان 37/1995 ب، وثيقة لألمم املتحدة E/CN.7/1997/4، 10 كانون الثاين 1997، الفقرة 8.

61  الجمعية العمومية لألمم املتحدة، التقرير املؤقت للمقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة 
لألمم املتحدة A/279/67، 9 آب 2012، الفقرة 28. يبقى من املجادل فيه من قبل بعض الدول:

Mendez, J., The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment, 
2012, p. 3.

62  انظر Rodley, N. مع Pollard, M. أعاله، الهامش 36، ص124.

63  يناقش أوليفر لويس إمكانية أن يوافق شخص ما سوء معاملة مثل الجلد بهدف »معالجة« مرض نفيس. انظر:
Lewis, O. “Consent to ill-treatment”, MDAC, 11 March 2013 available at: http://www.mdac.info/en/olivertalks/2013/03/11/con-
sent-ill-treatment.

         يف القانون الجنايئ الدويل ال تعترب املوافقة مرافعة عن التعذيب، انظر مثاًل:
De Brouwer, A.L.M, Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR, 
Intersentia, 2005, p. 121 and fn. 162; McDonald, G.K. and Swaak-Goldman, O. )eds(, “Substantive and Procedural Aspects of Inter-
national Criminal Law: The Experience of International and National Courts”, Kluwer Law International, Vol 1, 2000, pp. 314-315.

64  انظر أعاله، الهامش 38، الفقرة 27.

65  املرجع السابق، الفقرة 27؛ الجمعية العمومية لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية 
 Women With Disabilities Australia 272/64، 10 آب 2009، الفقرات 10-17. من أجل أمثلة حول هذه القرارات، انظر/A والعقلية، وثيقة لألمم املتحدة

أعاله، الهامش 51، الفقرات 99-93.

66  انظر أعاله، الهامش 39، الفقرت 29؛ انظر أيضاً الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 65، الفقرة 45.

67  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 7؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 16؛ اتفاقية حقوق الطفل، املادة 37؛ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
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»املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة« )مشاراً إليها جميعاً كـ»غريه من رضوب سوء املعاملة«(، ولكن ال تقدم 
أي منها مزيداً من التوضيح ملا تعنيه هذه املصطلحات68 . يف كثري من األحيان مل يكن هناك متييز واضح بني التعذيب وغريه من 
رضوب سوء املعاملة. يف الواقع، أشارت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان رصاحًة أنها ال تعترب أن من الرضوري التمييز بني املفاهيم، 
وأن إمكانية التمييز تعتمد عىل شدة وطبيعة وغرض املعاملة، كام تعكس اجتهاداتها هذا الرأي إىل حد كبري69 . من ناحية أخرى، 
رسمت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان متييزاً بني التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة70 ، عىل الرغم من أن املحكمة ال 

تقوم دامئاً بهذا التمييز يف أحكامها، حيث تكتفي يف بعض الحاالت باإلشارة إىل »سوء معاملة«71 .

وغالباً ما يشار إىل التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز  بإشارة سلبية – رضوب سوء املعاملة هي تلك التي ال ترقى إىل 
التعذيب، ألنها ال تحقق واحداً أو أكرث من عنارص تعريف التعذيب72 . إن تفسري سوء املعاملة كمعاملة ال تصل إىل حد التعذيب 
ألنها ال تحقق واحداً أو أكرث من عنارص تعريف التعذيب، بدالً من تحديد عنرص فارق واحد بني التعذيب وسوء املعاملة كأن 
يقال مثاًل إنه يجب أن تحقق رضوب سوء املعاملة باقي عنارص تعريف التعذيب73  – هذا يوسع نطاق ما ميكن اعتباره تعذيباً 
أو غريه من رضوب سوء املعاملة. يتامىش ذلك مع كل من الصيغة املستخدمة يف املادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وكذلك مع ’مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن‘ التي 

أصدرتها الجمعية العمومية لألمم املتحدة74 ، والتي تنص عىل ما ييل:

يجب تفسري مصطلح »املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة« بحيث يوّفر أوسع نطاق ممكن 
من الحامية من األذى، الجسدي منه أو النفيس، مبا يف ذلك احتجاز املعتقل يف ظروف قد تحرمه، بصفة مؤقتة 

أو دامئة، من استعامل إحدى حواسه الطبيعية مثل السمع والبرص، أو من الوعي باملكان أم مبرور الزمن75 .

وفقاً للتفسري املذكور أعاله، ميكن اعتبار املعاملة التي تلحق أملاً وعذاباً ال يصل إىل الشدة الكافية رضباً من رضوب سوء املعاملة76 .

اإلعاقة، املادة 15.

68  يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، تستعمل املادة 8 صياغة مشابهة، وتحظر »املعاملة القاسية أو املذلة أو الالإنسانية«. ويف االتفاقية األوروبية لحامية حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية، 1950، تستعمل املادة 3 صياغة »املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة«.

69  انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 24، الفقرة 4؛ انظر Rodley, N. مع Pollard, M. أعاله، الهامش 24، ص93-94. وقد لفتت لجنة مناهضة 
التعذيب أن »الفرق بني التعذيب وسوء املعاملة غري واضح غالباً«، انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 3، الفقرة 2.

70  منظمة العفو الدولية، مكافحة التعذيب وغري ذلك من سوء املعاملة: كتيب للتحرك، 11 ترشين الثاين 2016، ص78 )مرجع باللغة اإلنكليزية(:
Amnesty International, Combatting Torture and Other Ill-Treatment: A Manual for Action, 11 November 2016, p. 78.

        انظر مثاًل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، املرصي ضد جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، طلب رقم 09/39630، 13 كانون األول 2012، الفقرة 197.

71  انظر مثاًل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ميتياغيني ضد روسيا، طلب رقم 06/20325، 4 كانون األول 2012.

72  منظمة العفو الدولية أعاله، الهامش 70، ص76-75.

التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز يستقى يف أعم األحوال من معايري: شدة األمل والعذاب؛ القصد )فقط التعذيب يتطلب قصداً(؛ أو مزيج كل من   73
هذين العنرصين. فيام يتعلق بالتمييزات عىل أساس شدة األمل والعذاب، انظر مثاًل لجنة مناهضة التعذيب، كرمدشيف ضد بلغاريا، بالغ رقم 2004/257، وثيقة 
لألمم املتحدة D/41/CAT/C/2004/257، 21 ترشين الثاين 2008، الفقرة 9.3. انظر أيضاً Rodley, N. مع Pollard, M. أعاله، الهامش 24، ص99-98، 114. 

لكن ينبغي التنويه أن هذا ال يعترب اشرتاطاً إللحاق التعذيب شيئاً أكرث من األمل والعذاب الشديد، كام كان يقرتح من قبل. انظر:
Nowak, M., “What Practices Constitute Torture?: UN and US Standards” Human Rights Quarterly, Vol. 28, 2006, pp. 820–821;

        وانظر Rodley, N. أعاله، الهامش 22، ص476. بخصوص التمييزات بناًء عىل القصد، انظر مثاًل Rodley, N. مع Pollard, M. أعاله، الهامش 24، ص99-98. 
يأخذ نواك املقاربة نقسها، لكنه يضيف أيضاً عنرص عجز الضحية، »املعيار الحاسم لتمييز التعذيب عن املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة رمبا ميكن فهمه 
بأفضل شكل من خالل غرض السلوك وعجز الضحية«، الجمعية العمومية لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفرد نواك، وثيقة لألمم املتحدة E/CN.6/2006/4، 23 كانون األول 2005، الفقرة 39.
;77 .p ,2008 ,Nowak, M. and McArthur, E., The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press         
Nowak, M. and McArthur, E., “The distinction between torture and cruel, inhuman or degrading treatment”, Torture, Vol. 16, 2006.

         إضافة العجز كأحد عنارص تعريف التعذيب )إن كان هذا هو مقرتح نواك( كان مثرياً للكثري من الجدل. انظر مثاًل:
Copelon, R, “Gender Violence as Torture: The Contribution of CAT General Comment No. 2”, New York City Law Review, Vol. 11, 
2008, p. 242.

       فيام يتعلق بالفروق املستدة من مزيج كل من العاملني، انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 24، الفقرتان 4 و10. وانظر أيضاً اللجنة املناهضة 
للتعذيب   أعاله، الهامش 3، الفقرة 10.

74  انظر منظمة العفو الدولية أعاله، الهامش 70، ص75-75. قد يكون هذا أيضاً ما عنته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان حني أشارت إىل أن التمييز يعتمد عىل »طبيعة 
وغرض وشدة املعاملة«، انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 24، الفقرة 4.

75  الجمعية العمومية لألمم املتحدة، مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 9 كانون األول 
1988، امللحق، املبدأ 6.

76  انظر منظمة العفو الدولية أعاله، الهامش 70، ص76-75.
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وقد علقت لجنة مناهضة التعذيب أن التمييز بني التعذيب وسوء املعاملة ليس واضحاً دامئاً، ولكن هذا يتوقف عىل شدة األمل 
والعذاب77 . عىل سبيل املثال، وجدت اللجنة أن اإلصابات التي لحقت بأحد األفراد إثر استعامل الرشطة للقوة املفرطة أثناء 
اعتقاله، مبا يف ذلك التسبب بكدمات يف الكليتني، وقعت ضمن تعريف سوء املعاملة يف املادة 16، زليس املادة 1 من اتفاقية 
املعاملة  . من رضوب سوء  الشديد78  والعذاب  األمل  الطلب مل تصل إىل حدود  إصابات صاحب  أن  التعذيب، طاملا  مناهضة 
األخرى التي قد تندرج ضمن املادة 16، عىل سبيل املثال، ظروف االحتجاز السيئة79 ، واستخدام كرايس التقييد وأجهزة الصعق 

الكهربايئ80  ، ويف بعض الحاالت الحبس االنفرادي81 .

وعىل غرار اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، مل تقم لجنة الواليات األمريكية ومحكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان واللجنة 
اللجنة  املثال، وجدت  املعاملة. عىل سبيل  أن يشكل سوء  ملا ميكن  الواضح  بالتصنيف  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقية 
األفريقية أن احتجاز فرد يف زنزانة طولها 3م وعرضها 2م ولها إضاءة متواصلة ملدة ثالثة أشهر ومن دون دخول الحامم يرقى إىل 
سوء املعاملة، لكنه مل يصل إىل عتبة الشدة الخاصة بالتعذيب82 . وقد جاء عىل لسان لجنة الواليات األمريكية أن عىل التعذيب 
وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز أن »يتم عىل أساس كل حالة عىل حدة، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات كل من هذه 

الحاالت، ومدة العذاب، واآلثار الجسدية والذهنية عىل كل من ضحية بعينه، والظروف الشخصية للضحية«83 .

وقد نوقش التمييز بني الشديد وغري الشديد من األمل والعذاب ببعض التفصيل يف ملفات املحكمة األوروبية، وهي مصدر معظم 
النقاشات واالجتهادات التي تفّصل يف محتوى ما يشكل »معاملة وعقوبة الإنسانية ومهينة«. وقد أوضحت املحكمة أنه ما يزال 
عىل األعامل أن تحقق الحد األدىن من األمل والعذاب يك يتم اعتبارها من بني رضوب سوء املعاملة84 . غري أنه ال ينبغي املبالغة يف 
مدى إمكانية استخالص مبادئ عامة من اجتهاداتها واجتهادات وتعليقات هيئات دولية وإقليمية أخرى. سيتم النظر يف وقائع 

محددة لحالة فردية بشكل عن كثب أثناء البّت يف األمر.

من هنا فإن املحكمة األوروبية اعتربت املعاملة الإنسانية »ألنها، بني جملة أمور، كانت عن سبق اإلرصار والتعمد، وتم تطبيقها 
عدة ساعات يف املرة الواحدة، وتسببت إما بإصابات بدنية فعلية أو بعذاب جسدي وذهني حاّد«85 . كام متت اإلشارة أعاله، 
التمييز ومواطن الضعف الخاصة للفرد لهام صلة وثيقة بتقدير شدة األمل والعذاب. وقد اعتربت املحكمة تكبيل كاحل سجني 
القتياده إىل رسير املستشفى معاملة الإنسانية86 . وهي تتوصل يف كثري من األحيان إىل أن املعاملة »الإنسانية ومهينة« عىل حد 
سواء. مثاًل، اعتربت املحكمة العذاب الناجم عن ظروف االحتجاز يف أحد السجون الإنسانياً ومهيناً حني كانت الزنازين مكتظة، 
وكانت فيها منتفعات صحية رديئة، وكان يستمر حجز السجناء يف زنازينهم دون إضاءة طبيعية ما يقارب 24 ساعة يف اليوم، 

ومن دون فرصة القيام بأية أنشطة87 .

تتصف األعامل املهينة عموماً بأنها تذّل الضحية. وقد وصفت املحكمة األوروبية املعاملة املهينة عىل أنها املعاملة التي:

تثري يف ضحاياها مشاعر الخوف والكرب والدونية، مام يذّلهم ويحط من قدرهم، ورمبا يكرس قدرتهم 
عىل الصمود الجسدي أو املعنوي، أو عندما يتم دفع الضحية للترصف ضد إرادته أو ضمريه88 . )املرجع 

77  انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 3، الفقرة 10.

78  انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 73، الفقرة 9.3.

79  لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية: نيبال، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/NPL/CO/2، 15 كانون األول 2005، الفقرة 31.

80  لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية: الواليات املتحدة األمريكية، وثيقة لألمم املتحدة A/44/55، 1-19 أيار 2000، الفقرة 179.

81  لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية: سويرسا، وثيقة لألمم املتحدة A/44/49، 1994، الفقرة 133. انظر أيضاً الجمعية العمومية لألمم املتحدة، التقرير 
املؤقت للمقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة لألمم املتحدة A/268/66، 5 آب 2011، 

الفقرات 70-78 من أجل نقاش أوسع متعلق بالحبس االنفرادي كنوع من أنواع التعذيب أو سوء املعاملة.

82  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، أوكا ضد كينيا، طلب رقم 99/232، 2000، الفقرتان 23 و26.

83  لجنة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان، لويس لزاردة كابريرا ضد جمهورية الدومينيك، القضية 10.832، 1997، الفقرة 83.

84  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، جالوه ضد أملانيا، طلب رقم 00/54810، 11 متوز 2006، الفقرة 67.

85  املرجع السابق، الفقرة 68. انظر أيضاً املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، بريتي ضد اململكة املتحدة، طلب رقم 02/2346، 29 نيسان 2002، الفقرة 52. انظر 
أيضاً األمثلة التي يقدمها Rodley, وN.  مع Pollard, M. أعاله، الهامش 24، ص143-126

86  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، هيناف ضد فرنسا، طلب رقم 01/65436، 27 شباط 2004، الفقرات 80-70.

87  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ي.ي. ضد بلغاريا، طلب رقم 98/44082، 9 حزيران 2005، الفقرات 80-70.

88  انظر أعاله، الهامش 84، الفقرة 68. انظر أيضاً املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، بوييد ضد بلجيكا، طلب رقم 09/23380، 28 أيلول 2015، الفقرة 87.
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املقرر الخاص السابق، مانفريد نواك، نّوه باملثل إىل أن »األفعال التي تستهدف إذالل الضحية تشكل معاملة أو عقوبة مهينة 
حتى حني ال تلحق أملاً شديداً«89 .

وجود نية لإلذالل أو الحط من القيمة هو ما يهم يف تقدير املعاملة، ولكنه ليس رضورياً الستنتاج وجود معاملة مهينة90 . ميكن 
أن يستشعر الضحية الذّل بعينيه، وليس من الرضوري أن يعتربه آخرون قيد اإلذالل91 . من األمثلة عىل أفعال تعترب مهينة، حلق 
رأس املعتقل بالقوة92 ، ماإلساءة والسخرية اللفظية من معتقل أثناء تفتيشه عارياً 93، والتعرّض للصفع من قبل ضابط رشطة 
أثناء االحتجاز94 . هنا ستكون مسألة التمييز مهمة يف تقرير ما إذا كان قد تم إذالل الشخص. لقد تم إدراك التمييز عىل أنه 

بحد ذاته قد يرقى يف بعض الظروف إىل املعاملة املهينة. وقد لفتت املحكمة األوروبية إىل:

أن التخصيص العلني لفئة من األشخاص مبعاملة تفريقية عىل أساس العرق قد تشكل يف ظروف معينة 
شكاًل خاصًا من أشكال إهانة كرامة اإلنسان؛ وهذه املعاملة التفريقية )...( قد تكون بذلك كافية لتشكل 

معاملة مهينة95 .

وفيام يتعلق بالتعديات عىل كرامة اإلنسان، أشارت املحكمة مؤخراً إىل أنه:

لهذا السبب فإن أي سلوك ينتقص من الكرامة اإلنسانية يقوم به ضباط إنفاذ القانون يف مواجهة فرد ما 
يشكل انتهاكًا للامدة 3 من االتفاقية. ينطبق ذلك بشكل خاص عىل استخدام القوة املادية ضد الفرد يف غياب 

الرضورة القصوى التي يستدعيها سلوكه، بغض النظر عن أثرها عىل الشخص املعني96 .

      2.4  التزامات الدولة لمنع التعذيب وغيره من ضروب ســوء
المعاملة

أوضحت لجنة مناهضة التعذيب أن حظر التعذيب وسائر رضوب سوء املعاملة مسألة غري قابلة لالنتقاص، وأن الدول ملزمة 
باتخاذ خطوات ملنع كل من التعذيب وسوء املعاملة97 . وأكدت اللجنة أن االلتزامات التي تنطبق عىل التعذيب واملنصوص 

عليها يف اتفاقية مناهضة التعذيب تنطبق أيضاً عىل حظر سائر رضوب سوء املعاملة98 .

قانونها  التعذيب هي جرائم مبوجب  أعامل  أن »جميع  الدول  أن تضمن  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  4 من  املادة  تستوجب 

89  انظر مثاًل الجمعية العمومية لألمم املتحدة أعاله، الهامش 73، الفقرة 35. انظر أيضاً أعاله، الهامش 7، الفقرة 9.2 حيث تشري اللجنة إىل أنه »من أجل أن تكون 
العقوبة مهينة، عىل اإلذالل أو الحط من الكرامة أن يصال إىل درجة معينة، ويف كل األحوال أن يتضمنا عنارص أخرى سوى فكرة الحرمان من الحرية«. تنتهج 
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مقاربة مشابهة، »حيثام تذّل املعاملة أو تحط من كرامة الفرد، أو تظهر عدم احرتام أو انتقاصاً من كرامته اإلنسانية، أو تثري 
مشاعر الخوف أو الكرب أو الدونية القادرة عىل كرس صمود الفرد املعنوي واملادي، ميكن اعتبار مثل هذه املعاملة مهينة«. انظر املحكمة األوروبية لحقوق 

اإلنسان أعاله، الهامش 85، الفقرة 52.

90  انظر، عىل سبيل املثال، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، يانكوف ضد بلغاريا، طلب رقم 97/39084، 11 كانون األول 2003، الفقرتان 105 و117.

91  انظر أعاله، الهامش 88، الفقرة 87.

انظر أعاله، الهامش 90، الفقرات 122-108.  92

93  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، إفانجزوك ضد بولندا، طلب رقم 94/25196، 15 ترشين الثاين 2001، الفقرات 60-58.

94  انظر أعاله، الهامش 88، الفقرات 113-100.

95  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، آسيويون من رشق إفريقيا ضد اململكة املتحدة، طلب رقم 70/4403، 14 كانون األول 1973، الفقرة 207. لكن هذا كان 
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قربص ضد تركيا، طلب رقم 94/25781، 10 أيار 2001،  أساسه »األهمية الخاصة« املرتبطة بالتمييز العنرصي. انظر أيضاً 
الفقرات 309-310، حيث وجدت املحكمة أيضاً معاملة متييزية تصل إىل حد اإلهانة باملعنى الوارد يف املادة 3. املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، عبد العزيز، 
كبالس وبلقندايل ضد اململكة املتحدة، طلبات رقم 80/9214؛ 81/9473؛ 81/9474، 28 أيار 1985، الفقرات 90-91، حيث مل تجد املحكمة معاملة متييزية تصل 
إىل حد اإلهانة، وأشارت إىل أن »الفرق الذي تحدثه املعاملة التي متت الشكوى منها مل تدل عىل أي احتقار أو عدم احرتام لشخصية مقدم الشكوى، وأن اإلذالل 

أو الحط من كرامته مل يكونا ال هدف املعاملة وال نتيجتها«.

96  انظر أعاله، الهامش 88، الفقرة 101.

97  انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 3، الفقرة 3.

98  املرجع السابق، الفقرة 6، »تعترب اللجنة أن املواد من 3 إىل 15 ملزمة بالقدر نفسه إذ تطّبق عىل كل من التعذيب وسوء املعاملة«.
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الجنايئ«. هذا ينطبق أيضاً عىل محاوالت ارتكاب التعذيب، واألفعال التي ترقى إىل التواطؤ أو املشاركة يف التعذيب99 . يجب 
أن تكون هذه املخالفات »مستوجبة للعقاب بجزاءات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها الخطرية«100 . كام تستوجب املادة 10 
من اتفاقية مناهضة التعذيب أن تضمن الدول إدراج التعليم واالعالم فيام يتعلق بحظر التعذيب يف برامج تدريب »املوظفني 
املكلفني بإنفاذ القوانني، سواء أكانوا من املدنيني أو العسكريني، والعاملني يف ميدان الطب، واملوظفني العموميني وغريهم ممن 

تكون لهم عالقة باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن«101 .

عىل الدول أن تكفل إجراء تحقيق فوري ونزيه يف حال وجود أسباب معقولة للظن بوجود عمل من أعامل التعذيب102 . وتضمن 
املادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب حق أي فرد يّدعي أنه تعرض للتعذيب يف أن يرفع شكوى ويف أن تنظر السلطات 
املختصة يف حالته عىل الفور وبنزاهة. وينبغى وجود حامية ملقدم الشكوى وللشهود من أي سوء معاملة أو تخويف قد يحدث 
نتيجة لشكواه أو ألي أدلة يقدمونها103 . لضحايا التعذيب الحق يف االنتصاف والحصول عىل تعويض عادل ومناسب، مبا يف ذلك 
وسائل إعادة التأهيل عىل أكمل وجه ممكن104 . كام متت اإلشارة يف الجزء 2.2.4 أعاله، يتعني عىل الدول أيضاً منع واستجواب 
ومحاكمة ومعاقبة أعامل التعذيب وسوء املعاملة التي يقوم بها أفراد، وذلك يك ال تعترب ساكتة عن أو مواِفقة عىل التعذيب 
)وبالتايل مسؤولة عن االنتهاك يف حالة فردية( وكذلك يك تفي بالتزاماتها يف املعاهدة بشكل أوسع من خالل بذل العناية الواجبة 

لحامية كل املقيمني يف أراضيها من التعذيب105 .

كام سبق التنويه يف بداية هذا الجزء، التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز يختلف نوعياً عن أشكال أخرى من التعذيب 
وسوء املعاملة. وقد متت توضيح أهمية اتخاذ خطوات إضافية لضامن حامية الفئات املستضعفة من التعذيب. ذكرت لجنة 

مناهضة التعذيب أن:

للتعذيب هو جزء  أو مجموعات سكانية معرضة بشكل خاص  أفراد مهمشني  أو  أقلية معينة  حامية 
من االلتزام مبنع التعذيب وسوء املعاملة )...( عىل الدول األطراف، بالتايل، ضامن حامية األفراد املنتمني 
للفئات املعرضة بشكل خاص للتعذيب، وذلك من خالل محاكمة ومعاقبة كل أعامل العنف واإلساءة ضد 

هؤالء األفراد عىل أكمل وجه، ومن خالل وضامن اتخاذ التدابري اإليجابية األخرى من منع وحامية106 .

وقد أّكد عىل ذلك املقرر الخاص، مبّيناً أنه:

يقع عىل عاتق الدول التزام مضاعف لحامية األفراد ذوي مواطن الضعف و/أو املهمشني من التعذيب، 
حيث يغلب أن يكون هؤالء األفراد أكرث عرضة لخطر املعاناة من التعذيب وسوء املعاملة107 .

كام قّدر املقرر الخاص مؤخراً، تدابري مكافحة ومنع التمييز رضورية ملنع تعذيب وسوء معاملة األفراد املستضعفني املعرضني 
للخطر. يف تقرير صدر مؤخراً عن االعتبارات الجندرية والتعذيب، أوىص املقرر الخاص بأن تتخذ الدول تدابري يكون من بينها 
إلغاء القوانني التي تدعم التمييز واالضطهاد، كالقوانني التي متنح العفو للمغتصبني الذين يتزوجون ضحاياهم، وتوفري التدريب 
للموظفني العموميني، وتوعية املجتمع ملكافحة التمييز108 . ستتم مناقشة هذه االلتزامات بشكل أوسع يف األجزاء 3.1 و5.1 

أدناه.

99  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 4)1(.

100  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 4)2(.

101  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 10)1(.

102  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 12.

103  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 13.

104  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 14.

105  انظر أعاله، الهامش 57، ص61.

106  انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 3، الفقرة 21.

107  انظر أعاله، الهامش 39، الفقرة 26.

108  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 3، الفقرة 69، 72)ز(.
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 3.    التعذيب وســوء المعاملة القائمان على  
التمييز في األردن

يقدم هذا الجزء من التقرير ملحة عامة عن النظام السيايس يف األردن، وسجّله يف مجال حقوق اإلنسان، واإلطار القانوين الوطني 
املتعلق باملساواة وبالتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. ليس هدف هذا الجزء التحليل الشامل وإمنا توفري سياق لنتائج 

البحث التي ستليه.

3.1  النظام السياسي
األردن نظام مليك دستوري1 . تم اعتامد دستور اململكة األردنية الهاشمية )الدستور( يف 1 كانون الثاين 1952، وهو ينّصب امللك، 
اآلن امللك عبد الله الثاين، رئيساً للدولة2 . السلطة التنفيذية منوطة بامللك، والسلطة الترشيعية بامللك ومجلس األمة3 . يتكون 
مجلس األمة من مجلس األعيان )املجلس األعىل( ومجلس النواب )املجلس األدىن(4  . يعني امللك أعضاء مجلس األعيان، يف حني 
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من قبل الشعب، علاًم أن امللك يحتفظ بصالحية حل املجلسني5 . كذلك للملك أن يعنّي وأن 
يقيل رئيس الوزراء6 . وقد منحت التعديالت التي أدخلت عىل الدستور يف نيسان 2016 املزيد من السلطات للملك، حيث 
يتمّتع اآلن بسلطة مطلقة يف تعيني وعزل أعضاء املحكمة الدستورية ومديري املخابرات ورشطة مكافحة الشغب، وغري هؤالء7  . 

وقد تعرضت الحكومة للنقد رغم ادعائها أن التعديالت عّززت مبدأ الفصل بني السلطات:

مع إنفاذ هذه التعديالت اآلن، يتجه األردن نحو ملكية مطلقة، بدالً من ملكية دستورية يحكم فيها امللك من خالل سلطة 
تنفيذية قابلة للمساءلة القانونية8 .

1     دستور اململكة األردنية الهاشمية، 1952، املادة 1.

2     املرجع السابق، املادة 30. 

3    املرجع السابق، املادة 25 و26. 

4    املرجع السابق، املادة 25 و62. 

املرجع السابق، املواد 24 و36 و67. وأيضاً:  5
Freedom House, Freedom in the World 2016: Jordan, 2016, available at: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/jordan. 

املرجع السابق، املادة 35.  6

 Sowell, K.K., “A New Role for Jordan‘s Parliament”, Carnegie Endowment for International Peace, 22 June 2016, available  7
at: http://carnegieendowment.org/sada/63882

        نص تعديل املادة 40 من الدستور متاح عىل موقع الحكومة األردنية، دستور اململكة األردنية الهاشمية. وانظر أيضاً:
Younes, A., “Jordan changes constitution to give King more power”, Al Jazeera, 28 April 2016, available at: http://www.aljazeera.com/
news/2016/04/jordan-constitution-give-king-power-160428065710977.html;

Al Sharif, O., “Changes to Jordan›s constitution raise concerns”, Al-Monitor, 4 May 2016, available at: http://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2016/05/jordan-adopts-constitution-amendments-king-powers.html;

Younes, A., “Jordan King Abdullah set to consolidate executive power”, Al Jazeera, 24 April 2016, available at: http://www.aljazeera.
com/news/2016/04/amendments-recommend-powers-king-jordan-160421115110995.html;

Obeidat, S., “Jordans 2016 constitutional amendments: A return to absolute monarchy?”, CONSTITUTIONNET, 27 May 2016, http://
www.constitutionnet.org/news/jordans-2016-constitutional-amendments-return-absolute-monarchy.   

انظر  Younes, A., “Jordan changes constitution to give King more power“ أعاله، الهامش 7، يف اقتباس له عن عبد الكريم الدغمي وهو أحد النواب   8
الذين صوتوا ضد التعديالت.
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للدستور9 ، ويعّد جميع أركان النظام القضايئ  ورغم هذه التعديالت، تبقى املحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة وفقاً 
أيضاً مستقلني10 .

ينقسم األردن إىل اثنتي عرشة منطقة، تعرف باملحافظات، يرأس كاًل منها محافظ يعّينه امللك. يعمل املحافظون عىل تنفيذ 
 1954 عام  الجرائم  منع  قانون  يسمح   . العام11  والنظام  القانون  عىل  الحفاظ  وعىل  املناطق،  يف  املركزية  الحكومة  قرارات 

للمحافظني باعتقال األشخاص دون تهمة، مبا يف ذلك بشبهة ارتكاب جرمية12 .

3.2  حقوق اإلنســان في األردن
عىل الرغم من أنه طرف يف سبع من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية التسعة )تناقش أدناه يف الجزء 3.3.1(، تعرّض األردن 
النتقادات واسعة لعدم الوفاء بالتزاماته يف مجال حقوق اإلنسان. وّثقت املنظامت غري الحكومية مجموعة واسعة من املخاوف 
واالنتهاكات الحقوقية، مبا يف ذلك االستخدام الواسع النطاق للتوقيف اإلداري13  وزيادة القيود عىل حرية التعبري14  وإحياء 
عقوبة اإلعدام15  وحصانة مرتكبي التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة16 . وقد رددت هذه املخاوف هيئات املعاهدات 

وأجهزة تابعة لألمم املتحدة17 .

التمييز ضد الفئات املستضعفة منترش عىل ناطق واسع، وهو متواتر عىل وجه الخصوص ضد النساء. ورغم ما بذله األردن 
التمييز يف جميع مجاالت  يعانني من  األردنيات  تزال  ما  النساء،  التمييز ضد  والحّد من  التمييزية  القوانني  من جهود إللغاء 

حياتهن18 . وقد أعربت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )لجنة سيداو( عن:

قلقها الشديد إزاء استمرار املامرسات والتقاليد املؤذية، مبا يف ذلك تعدد الزوجات، واملواقف األبوية 
ميادين  جميع  يف  والرجال  النساء  وهويات  ومسؤوليات  بأدوار  املتعلقة  الراسخة  النمطية  والقوالب 
الحياة )...( كام أعربت اللجنة عن قلقها من أن مثل هذه املامرسات والقوالب النمطية تحافظ عىل 

التمييز ضد النساء والفتيات، األمر الذي يؤدي إىل استمرار العنف ضد النساء19 .

غالباً ما تبدو الجهود املبذولة ملكافحة التمييز جزئية؛ قد يكون هناك التزام مربم يف مجال معني، ولكن من دون التغيري الرضوري 
ملكافحة التمييز حقاً. عىل سبيل املثال، بدالً من تعديل قانون الجنسية للسامح لألردنيات مبنح جنسيتهن ألطفالهن عىل قدم 

انظر أعاله، الهامش 1، املادة 58)1(.  9

املرجع السابق، املادة 97.  10

European Union, Committee of the Regions, Jordan: Vertical Division of Power, 3 June 2014, p. 6 .    11
         انظر أيضاً Freedom House أعاله، الهامش 5.

 National Centre for Human Rights, The Status of Female Inmates at Reform and Rehabilitation Centers in Jordan, September 2014, pp.  12
 12–13

        تتم مناقشة استعامل هذا القانون الحتجاز النساء يف الحبس الوقايئ يف الجزءين 5.2 و5.3

هيومان رايتس ووتش، التقرير العاملي 2016: األردن، 2016، ص343 )باللغة اإلنكليزية(؛ ومنظمة العفو الدولية، حالة حقوق اإلنسان يف العامل، 2016/2016،   13
ص211 )باللغة اإلنكليزية(.

املرجع السابق، هيومان رايتس ووتش، ص339؛ وانظر Freedom House أعاله، الهامش 5.  14

املرجع السابق، هيومان رايتس ووتش، ص342؛ وانظر منظمة العفو الدولية أعاله، الهامش 13، ص211.  15

املرجع السابق، هيومان رايتس ووتش، ص342؛ وانظر Freedom House أعاله، الهامش 5. وانظر بشكل عام مجلس حقوق اإلنسان، موجز أعدته املفوضية   16
السامية لحقوق اإلنسان وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 21/16: األردن، وثيقة لألمم املتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/3، 24 متوز 2013.

انظر لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية عىل التقرير الدوري الثالث لألردن، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/JOR/CO/3، 29 كانون الثاين 2016، الفقرتان   17
10 و21؛ مجلس حقوق اإلنسان، تجميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية لحقوق اإلنسان وفقاً للفقرة 15)ب( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 1/5 
والفقرة 5 من مرفق قرار املجلس 21/16، وثيقة لألمم املتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/2، 31 متوز 2013؛ اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، النظر يف التقارير 
املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 40 من االتفاقية، وثيقة لألمم املتحدة CCPR/C/JOR/CO/4، 18 ترشين الثاين 2010، الفقرة 14؛ مجلس حقوق 
اإلنسان، التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني العام لتعزيز وحامية جميع حقوق اإلنسان والحقوق 
 ،21/30/A/HRC املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية مبا يف ذلك الحق بالتمنية، نقاش رفيع املستوى بشأن عقوبة اإلعدام، وثيقة لألمم املتحدة

.37.E 16 متوز 2015، الفقرة

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )لجنة سيداو(، املالحظات الختامية للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة: األردن، وثيقة لألمم املتحدة   18
CEDAW/C/JOR/CO/5، 23 آذار 2012؛ املرجع السابق، لجنة مناهضة التعذيب، الفقرات 40-39.

املرجع السابق، لجنة سيداو، الفقرة 23.     19

.



21

ن
جدرا

عبر ال
ت 

خا
صر

ن 
ي األرد

ف
ى التمييز 

عل
ن 

ملة القائما
عا

سوء الم
و

ب 
عذي

الت

املساواة مع األردنيني، منح األردن أبناء األم األردنية واألب األجنبي حقوقاً وامتيازات يف بعض مجاالت الحياة، مبا يف ذلك التعليم 
والصحة والعمل20 . كام سيتبني أدناه يف الجزء 3.3.1، حافظ األردن أيضاً عىل تحفظه عىل اتفاقية سيداو فيام يتعلق باملساواة يف 
الحق بالجنسية. القوانني يف بعض املجاالت األخرى متييزية بشكل صارخ، وال سيام يف القوانني التي تتعلق باألرسة والزواج. عىل 

سبيل املثال، يوجب قانون األحوال الشخصية األردين عىل املرأة أن تحصل عىل موافقة ويل أمرها من أجل الزواج21 .

يتضح أثر التمييز يف اإلحصائيات األخرية. يف 2012، كان من املتوقع أن يحصل 82% من األردنيني عىل معاشات تقاعدية، مقابل 
12% فقط من األردنيات22 . ويف 2013، شارك فقط 15.6% من األردنيات يف القوى العاملة مقابل 66.6% من األردنيني23 . وذكرت 
11% من األردنيات أنه مل يكن لديهن القرار النهايئ بشأن الرعاية الصحية الخاصة بهن 24. وكام أشارت لجنة سيداو، تواجه نساء 
األردن أيضاً عنفاً مستمراً بسبب املواقف التقليدية واألبوية. ومام يثري القلق بشكل خاص يف 2016 ارتفاع عدد جرائم الرشف25 .

التمييز عىل أساس اإلعاقة أيضاً منترش يف األردن عىل نطاق واسع. رغم صعوبة الحصول عىل إحصاءات موثوقة، تواتر أنه يف 
2015، فقط 3% من األطفال املعوقني تلقوا تعلياًم، وأن حوايل 96% من ذوي اإلعاقات يبقون يف املنزل »لعدم وجود بيئة مالمئة 
يف العمل، وال يف املرافق الصحية أو التعليمية«26 . يف 2012، كشف تحقيق أجرته يب يب يس العربية عن حاالت مروعة من العنف 
الجسدي والجنيس ضد األطفال املعوقني املودعني يف مؤسسات الرعاية27 . أما لجنة التحقيق الرسمية، التي أمر بتأليفها امللك 
عبد الله الثاين رداً عىل تحقيق يب يب يس وبرئاسة وزير التنمية االجتامعية، فقد كشفت املزيد من حاالت اإلساءة التي يتعرض 
لها األطفال املعوقون يف دور الرعاية يف األردن28 . كام يتضح من النتائج التي يتم نقاشها يف الجزء 4.3 من هذا التقرير، ما تزال 

هذه اإلساءات مشكلة مستمرة.

3.3  اإلطار القانوني المتعلق المســاواة والتعذيب
3.3.1 التزامات األردن الدولية

صادق األردن عىل سبعة من املعاهدات األساسية التسع يف مجال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

لجنة سيداو، قامئة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيام يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CEDAW/C/JOR/Q/6، 20 متوز 2016،   20
الفقرة 14.

املرجع السابق، الفقرة 21؛  21
Malkawi, K., “Personal Status Law among worlds highly discriminatory laws against women”, Jordan Times, 5 May 2015, available at: 
http://www.jordantimes.com/news/local/personal-status-law-among-world%E2%80%99s-highly-discriminatory%E2%80%99-laws-
against-women%E2%80%99.

UN Women, Progress of the Worlds Women 2015-2016, 2015, p. 148  22

املرجع السابق، ص282.  23

املرجع السابق، ص166.  24

https://www.hrw.org/ar/ هيومان رايتس ووتش، »ازدياد القتل بذريعة ’الرشف‘ يف األردن«، موقع هيومان رايتس ووتش، 27 ترشين األول 2016، متاح عىل  25
295787/27/10/2016/news

 Husseini, R., “Majority of people with disabilities still face discrimination — Prince Mired”, Jordan Times, 12 August 2015, available  26
at: http://www.jordantimes.com/news/local/majority-people-disabilities-still-face-discrimination-%E2%80%94-prince-mired

مكتب  استبيان  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لقضايا  األعىل  املجلس  عرب  الهاشمية  األردنية  اململكة  رد  الهاشمية،  األردنية  للمملكة  الدامئة  البعثة  أيضاً  وانظر        
املفوض السامي لحقوق اإلنسان حول سياسات إدماج املعوقني من املقرر الخاص عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كاتالينا ديفانداس  أغويالر، أيار 2016، 8 
20%http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/DisabilityInclusivePolicies/States/PM :حزيران 2016، ملحق، متاح )باإلنكليزية( عىل

 ،5-4/CRC/C/JOR/CO ؛ لجنة حقوق الطفل، مالحظات ختامية عىل التقريرين الدوريني الرابع والخامس من األردن، وثيقة لألمم املتحدةJordan_ENG.pdf
8 متوز 2014، الفقرة 43. لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 35 من االتفاقية، تقارير أولية من الدول 

األطراف يف 2010: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CRPD/C/JOR/1، 1 أيلول 2015، الفقرات 311-304.

BBC, “BBC uncovers abuse at children›s care homes in Jordan”, BBC, 15 May 2012, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-  27
middle-east-18073144

Frontline Club London, Postponed: Jordans Secret Shame, 24 July 2012, available at http://www.frontlineclub.com/third_party_screen-  28
       ing_behind_the_wall_of_silence

        انظر أيضاً، املركز الوطني لحقوق اإلنسان، مرفق 4 ومرفق 6 لتقرير الظل املقدم للجنة حقوق الطفل، 2012-2013، متاح عىل 
http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/Alternative%20Report2%20 .
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ضد املرأة )سيداو( واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب 
العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة29 . مل يسمح 
األردن حتى اآلن لهيئات املعاهدات بآليات شكاوى فردية30 . لكن هذا ال يحّد من التزامات األردن بتنفيذ املعاهدات التي 

صادق عليها – ما يزال األردن ملزماً باحرتام وحامية ومراعاة حقوق اإلنسان املعرب عنها يف املعاهدات التي صادق عليها31 .

بخصوص اتفاقية سيداو، كان لألردن تحفظات تتعلق باملادة 9)2( التي تطالب الدول بـ»منح املرأة حقاً مساوياً لحق الرجل 
فيام يتعلق بجنسية أطفالهام«؛ واملادة 16)1()ج( التي تطالب الدول بضامن تساوي الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند 
فسخه«32 ؛ واملادة 16)1()د( والتي يجب عىل الدول مبوجبها أن تضمن للرجال والنساء »نفس الحقوق واملسؤوليات بوصفهام 
أبوين«؛ واملادة 16)1()ز( والتي تطالب الدول بضامن »نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة مبا يف ذلك الحق يف اختيار اسم 

األرسة واملهنة ونوع العمل«33 . يف أحدث مالحظات ختامية لها فيام يتعلق باألردن، أشارت لجنة سيداو إىل أنها:

غري مقتنعة بالقيود السياسية والثقافية التي متنع رفع التحفظات املذكورة أعاله، كام تجادل الدولة الطرف34 .

تذّرعت دولة األردن يف تقريرها بأنه:

نظرًا للرتاجع الحايل يف دعم حقوق النساء يف العديد من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ويف مسعى 
للحفاظ عىل املكاسب، بينام تواجه الحركة النسائية دعوات لنبذ االتفاقية برّمتها، أرسلت رابطة علامء 
األردن رسالة إىل رئيس مجلس النواب تدعو إىل عدم املوافقة عىل رفع التحفظات عىل االتفاقية، عىل 
خلفية مخالفتها للرشيعة اإلسالمية. بناًء عىل ذلك، يجب التعامل مع مسألة رفع التحفظات بحساسية 
شديدة وبشكل تدريجي، وعىل نحو يوازن بني تعزيز حقوق النساء اإلنسانية وبني االلتزام برفض كل ما 

يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية35 .

التذّرع بالرتاجع يف دعم حقوق النساء لفرض مزيد من القيود عىل حقوق النساء هو مبثابة التذّرع بالتمييز لتربير التمييز. كام 
أن تحفظات األردن تتناىف مع روح اتفاقية سيداو.

باإلضافة إىل ذلك، األردن ملزم بالقانون الدويل العريف الذي يوفر بعض الحامية الهامة فيام يتعلق بحظر التعذيب وسوء املعاملة. 
مبوجب القانون الدويل، تستقى االلتزامات القانونية امللزمة للدول من القانون الدويل العريف، كام من قانون املعاهدات. يتم 
استنباط القانون الدويل العريف مع الوقت من مامرسة وسلوك الدول36 . للقوانني الدولية العرفية أهمية خاصة حني تصل إىل 
الدرجة –تعرف باسم القواعد اآلمرة37 – التي تصبح معها ملزمة لجميع الدول وال ميكن التحلل منها. من املتفق عليه أن حظر 

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، حالة التصديق بالنسبة لألردن، متاح عىل  29
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=88&Lang=EN.

وقع األردن لكنه مل يصادق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. املرجع السابق؛ املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، حالة التصديق:   30
http://indicators.ohchr.org لوحة تفاعلية، األردن، متاح عىل

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، قانون حقوق اإلنسان الدويل، متاح عىل  31
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx.

بالنسبة لإلعالة والتعويض«، مجموعة  الزواج  بالحقوق بعد فسخ  املتعلقة  الفقرة )1()ج(  بـ»املادة 16  أنه »ال يعترب نفسه ملزماً«  املصادقة  تحدد األردن يف   32
https://treaties.un.org/pages/ عىل  متاح  املرأة،  التمييز ضد  أشكال  جميع  القضاء عىل  اتفاقية  اإلنسان:  الرابع: حقوق  الفصل  املتحدة،  األمم  معاهدات 

src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#73؟ViewDetails.aspx

املرجع السابق.  33

انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 18، الفقرة 9.  34

لجنة سيداو، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 18 من االتفاقية، التقرير الدوري السادس للدول األطراف يف 2016: األردن، وثيقة   35
التقارير املقدمة من  النظر يف  التقرير السابق الخاص باألردن، لجنة سيداو،  الفقرة 107. انظر أيضاً  لألمم املتحدة CEDAW/C/JOR/6، 25 حزيران 2015، 
الدول األطراف مبوجب املادة 18 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التقرير الدوري الخامس للدول األطراف: األردن، وثيقة لألمم املتحدة 

CEDAW/C/JOR/5، 24 أيلول 2010، الفقرات 121 و302 و305 و313.

 Shaw, M., International Law, Cambridge University Press, 5th edition, 2003, p. 69.    36

املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ  1991 )املحمة   37
الجنائية ليوغسالفيا السابقة(، املدعي العام ضد أنتو فوروندزيجا، قضية رقم T-1/17-95-ICTY- IT، 10 كانون األول 1998، الفقرة 153. وأيضاً:

Parker, K. and Neylon, L.B., “Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights”, Hastings International and Comparative Law Review, 
Vol. 12, 1988–1989, p. 417.

        وانظر أيضاً اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ميثاق لألمم املتحدة U.N.T.S 1155. 331، 1969، املادة 53.

.
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التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف38، وأن الحظر املطبق عىل التعذيب تحديداً هو 
مبثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العريف . مل يتم االعرتاف بحظر رضوب سوء املعاملة عىل نطاق واسع كقاعدة آمرة، 
لكن كاًل من محكمة العدل الدولية ومحكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان عّلق عىل الوضعية اآلمرة للحظر املطبق عىل 
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ككل39 . من املسلم به إىل حد كبري أن حظر التمييز العنرصي قاعدة آمرة من قواعد 
القانون الدويل العريف . ميكن باإلضافة إىل ذلك القول إن حظر التمييز ألسباب أخرى، مثل الجنس والدين، قد يكون اآلن جزءاً 
من القانون الدويل العريف40، رغم عدم توصله إىل وضعية قاعدة آمرة41 . البعض يرى، وقد ذكرت ذلك محكمة الواليات األمريكية 
لحقوق اإلنسان، أن املبدأ األوسع لعدم التمييز قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العريف42 . لكن هذا يبقى موضع نقاش43 .

ال يأيت الدستور األردين عىل ذكر ما إذا كانت املعاهدات الدولية التي صادق عليها األردن تشكل جزءاً من القانون األردين، أو ما 
إذا كانت لهذه املعاهدات أرجحية عليه يف حال وجود تعارض مع القانون الوطني. كام ال يأيت عىل ذكر القانون العريف. ومع أن 
املحاكم تشري إىل أسبقية الدستور عىل كل من القانون املحيل وقوانني املعاهدات الدولية، من الواضح من اجتهادات محكمة 
التمييز، وأيضاً من التفسريات التي يقدمها األردن لهيئات رصد املعاهدات، أن املعاهدات التي تم التصديق عليها ونرشها يف 
الجريدة الرسمية تشكل جزءاً من القانون املحيل، وأن لها أرجحية عىل الترشيعات املحلية يف حال وجود تعارض44 . مثاًل، يف 
تقريرها حول الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال، 

أشار األردن إىل أن:

ولها  املحلية،  ترشيعاتها  من  يتجزأ  ال  جزء  الهاشمية  األردنية  اململكة  عليها  صادقت  التي  االتفاقيات 
أسبقية يف حال وجود أي تعارض مع تلك الترشيعات45 .

إذن من الناحية النظرية ينبغي تطبيق الوفاء بااللتزامات الدولية للمعاهدات يف جميع ثنايا النظام القانوين الوطني يف األردن، 

لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2: تنفيذ املادة 2 من قبل الدول األطراف، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/GC/2، 24 كانون الثاين 2008، الفقرة 1؛   38
محكمة العدل الدولية، املسائل املتصلة بااللتزام باملحاكمة أو التسليم )بلجيكا ضد السنغال(، الحكم الصادر يف 20 متوز 2012، الفقرة 9؛ املرجع السابق، املحمة 
الجنائية ليوغسالفيا السابقة، الفقرات 137-147؛ اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 24: التعليق العام عىل القضايا املتعلقة بالتحفظات عىل 
/1.REV/21/CCPR/C التصديق أو االنضامم إىل العهد أو الربوتوكول االختياري، أو فيام يتعلق باإلعالن مبوجب املادة 41 من االتفاقية، وثيقة لألمم املتحدة

Add.6، 1994، الفقرتان 8 و10؛ مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة خوان 
إ. منديز، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/68/28، 5 آذار 2015، الفقرة 23.

محكمة العدل الدولية، القضية املتعلقة أحمدو ساديو ديالو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الدميقراطية(، الحكم الصادر يف 30 ترشين الثاين 2010،   39
الفقرة 87؛ محكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان، قيرص ضد ترينيداد وتوباغو، 11 آذار 2005، الفقرتان 70 و100.

 De Schutter, O., International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge University Press, 2010, pp. 64–68 and ;  40
the materials referred to therein
Pellett, A., “Comments in Response to Christine Chinkin and in Defense of Jus Cogens as the Best Bastion against the Excesses of 
Fragmentation”, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 17, 2006, p. 85;

Shaw, M., International Law, Cambridge University Press, 6th edition, 2008, p. 287.

        يف أألخري إشارة إىل املسألة كجزء من القانون الدويل العريف لكن دون تحديد أنها قاعدة آمرة.

املرجع السابق، Shaw، ص278؛ املرجع السابق، Pellett، ص85؛  41
Cassel, D., “Equal Labor Rights for Undocumented Migrant Workers”, in Bayefsky, A. )ed(, Human Rights and Refugees, Internally 
Displaced Persons and Migrant Workers: Essays in Memory of Joan Fitzpatrick and Arthur Helton, Martius Nijhoff Publishers, 2006, 
pp. 511–512.

 )Inter- Am. Ct. H.R. )Ser. A ،03/18 – الحالة القانونية وحقوق املهاجرين غري املسجلني-OC محكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان، الرأي االستشاري  42
رقم 18، 17 أيلول 2003، ص23. وأيضاً عىل سبيل املثال:

Martin, F.F. et al., International Human Rights and Humanitarian Law: Cases, Treaties and Analysis, Cambridge University Press, 2006, 
pp. 34–35.

Bianchi, A., “Human Rights and the Magic of Jus Cogens”, The European Journal of International Law, Vol. 19, 2008, p. 506 .  43
        وانظر Cassel, D. أعاله، الهامش 41، ص511-512؛ وأيضاً Pellett A. أعاله، الهامش 40، ص85.

محكمة النقض، قرار رقم 2009/945؛ لجنة حقوق الطفل، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة 1 من املادة 12 من الربوتوكول االختياري   44
التقارير األولية للدول األطراف يف 2009: األردن، وثيقة لألمم املتحدة  التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال، 

CRC/C/OPSC/JOR/1، 27 شباط 2013، الفقرة 7؛ وكذلك:
El-Haj, A.M., “The Relationship Between International and National Law in New and Amended Arab Constitutions”, in Grote, R. and 
Roder, T.J. )eds(, Constitutionalism, Human Rights, and Islam after the Arab Spring, Oxford University Press, 2016, p. 787.

املرجع السابق، لجنة حقوق الطفل، الفقرة 8. انظر أيضاً لجنة سيداو، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 18 من االتفاقية، التقرير الدوري   45
السادس للدول األطراف يف 2016: األردن، الهامش 35، ص11، الفقرة 2.
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مبا يف ذلك النظام القضايئ46 . ومع ذلك، كام لوحظ يف خالل التقرير، مثة العديد من الحاالت التي يفشل فيها الترشيع الوطني 
يف تلبية املعايري الدولية.

3.3.2 اإلطار القانوني الوطني على المساواة وعدم التمييز

تنص املادة 6 من الدستور عىل ما ييل:

1. األردنيون أمام القانون سواء، ال متييز بينهم يف الحقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة 
أو الدين.

)...(
لجميع  الفرص  وتكافؤ  الطأمنينة  وتكفل  إمكانياتها،  حدود  ضمن  والتعليم  العمل  الدولة  تكفل   .3

األردنيني. 
)...(

5. يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النّشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من اإلساءة 
واالستغالل.

ما تحظره املادة 6)1( بشكل رصيح هو فقط التمييز عىل أساس العرق والدين واللغة. وقد أعربت لجنة سيداو عن قلقها من 
عدم توسيع عملية اإلصالح الدستوري يف 2011 هذه القامئة لتشمل التمييز عىل أساس الجنس47 . رداً عىل ذلك، أرّص األردن عىل 
إدراج كل من الرجاء والنساء يف تعبيري »األردنيني«، وذكر أن عدم إدراج »الجنس« كأساس للتمييز يف الدستور ال يعني السامح 
مبثل هذا التمييز48 . ومع ذلك، وكام لفت املقرر الخاص املعني بالعنف ضد النساء، من شأن إدراج الجنس كأحد أسس التمييز 
املرفوضة يف الدستور أن يوفر للنساء وسيلة لتحدي القوانني التي تنطوي عىل متييز عىل أساس الجنس، وأن يساعد عىل مواءمة 

القوانني املحلية مع التزامات األردن الدولية49 .

عدم إدراج الجندر أو الجنس بشكل رصيح يف الدستور يصبح أكرث إشكالية إزاء عدد من القوانني التي متيز ضد املرأة )كام هو 
موضح يف الجزء 3.2( وإزاء غياب الترشيعات التي تحظر التمييز عىل أساس الجندر أو الجنس50 . ليس لدى األردن ترشيع 
شامل ملكافحة التمييز. ومع ذلك، بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، سّن األردن قانون حقوق األشخاص املعوقني يف 2007. عىل 
الرغم من أن هذه الخطوة تبقى موضع ترحيب، يحتوي هذا القانون عىل عدد من الثغرات، وهو ال يتوافق يف بعض جوانبه 
مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. عىل سبيل املثال، ينص هذا القانون عىل تخصيص مراكز منفصلة للمعوقني يف ساعات 
النهار51 ، وذلك خالفاً لرشط ضامن متّتع األشخاص ذوي اإلعاقة بـ»كامل االندماج واملشاركة يف املجتمع«52 . باملثل، مع الرتحيب 
بإدراج املادة 6)5( خالل عملية اإلصالح الدستوري كاعرتاف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التحرر من االستغالل، إال أن ذلك 
يطرح السؤال: ملاذا اعترب املعوقون بحاجة إىل حامية خاصة بدالً من شملهم ضمن بند عدم التمييز املنصوص عليه يف املادة 
6)1(؟ يعكس هذا النهج نظرة أبوية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وإن كان ذلك رمبا غري مقصود53 . غري أن األردن حالياً بصدد إصالح 

هذا الترشيع لجعله أكرث متاشياً مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة54 .

وقد اعرتف بذلك األردن نفسه، حيث أشار يف تقريره إىل لجنة السيداو أن »األردن يسعى لتنفيذ االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقيات يف نظامه القانوين، وتطبيق   46
جميع أحكامها عن طريق سلطاته، مبا يف ذلك النظام القضايئ فيام يتعلق بالنزاعات املعروضة عليها )...( وقد أشار رئيس الوزراء إىل رضورة إجراء مراجعة شاملة 
للترشيعات التي تحتاج إىل مزيد من االنسجام مع معاهدات حقوق اإلنسان واالتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادقت عليها اململكة«، املرجع نفسه، لجنة سيداو.

انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 18، الفقرتان 14-13.  47

انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 35، ص11.  48

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه رشيدة مانجو، وثيقة لألمم املتحدة Add/16/20/A/HRC.1، 4 أيار   49
2012، الفقرة 55.

نظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 18، الفقرتان 12-13؛ وانظر أعاله الهامش 20، الفقرة 1.  50

 Law on the Rights of Persons with Disabilities, No. 31 or 2007, Articles 4)4()d(; Al-Azzeh, M. )ed(, “Mirror of Reality and a Tool for  51
 Change” Civil Society Report on the Status of Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Jordan,
January 2012, p. 36

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ميثاق لألمم املتحدة U.N.T.S 2515 3، 2006، املادة 19.  52

انظر البعثة الدامئة للمملكة األردنية الهاشمية أعاله، الهامش 26، الفقرة 1.2.  53

املرجع السابق.  54

.
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3.3.3 اإلطار القانوني الوطني حول الحرية واألمان والتعذيب

يحتوي الدستور عىل عدة أحكام تتعلق بحق املرء يف الحرية واألمان عىل شخصه. تنص املادة 7)1( عىل أن »الحرية الشخصية 
مصونة«، وتليها املادة 8)1( التي تنص عىل أنه »ال يجوز أن يقبض عىل أحد أو يوقف أو يحبس أو تقّيد حريته إال وفق أحكام 

القانون«. تم تعديل الدستور يف عام 2011 ليحظر التعذيب55 ، ونصت املادة 8)2( عىل أن:

كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال 
يجوز تعذيبه، بأي شكل من األشكال، أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، كام ال يجوز حجزه يف غري األماكن التي 

تجيزها القوانني، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتّد به.

التعذيب هو أيضاً جرمية وفقاً للامدة 208 من قانون العقوبات. تنص املادة 208)1( بدايًة عىل أن »من سام شخصاً أي نوع من 
أنواع التعذيب التي ال يجيزها القانون بقصد الحصول عىل إقرار بجرمية أو عىل معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر 
إىل ثالث سنوات«. عىل النقيض التام من التزامات األردن الدولية، عنى هذا الحكم اعتبار أشكال معينة من التعذيب قانونية 

باعتبارها مسألة قانون وطني56 . غري أنه تم تعديل املادة 208 عام 2014، وهي اليوم تنص عىل ما ييل:

1. من سام شخصًا أي نوع من أنواع التعذيب التي ال يجيزها القانون، بقصد الحصول عىل إقرار بجرمية 
أو عىل معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات.

2. لغايات هذه املادة، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، 
يلحق عمدًا بشص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته 
عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو غريه، أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غريه، 
أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض 

عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية.

3. وإذا أفىض هذا التعذيب إذا مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة.

تنفيذ  للمحكمة وقف  يجوز  القانون، ال  املادتني 45 مكرر و100 من هذا  الرغم مام ورد يف  4. عىل 
العقوبة املحكوم بها يف الجرائم الواردة يف هذه املادة، كام ال يجوز لها األخذ باألسباب املخففة.

رغم أن تعريف التعذيب الوارد يف املادة 208)2( متوافق مع التعريف يف املادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إال أن يف قانون 
العقوبات ما يقّوض مبدأ تجريم التعذيب عن طريق تصنيفه: يوصف التعذيب كجنحة وليس كجناية، ما يعني أن العقوبة، 
التي هي ستة أشهر من السجن قد تصل إىل ثالث سنوات، ال تتناسب مع الخطورة التي تنطوي عليها جرمية التعذيب أو سوء 
املعاملة57 . هذا يعيق تلبية االلتزامات الدولية التي توجبها اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلب معاقبة جرمية التعذيب 
بالجزاء املناسب58 . كذلك ال يوّضح الترشيع الحايل أنه ال ميكن لجرمية التعذيب أن تكون عرضة للعفو العام أو الصفح أو 
التقادم59 . وقد حثت لجنة مناهضة التعذيب األردن لتعديل املادة 208 لضامن توضيح أن الحظر عىل التعذيب مطلق وغري 

قابل لالنتقاص60 .

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل: األردن، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/9/25، 6 كانون الثاين 2014، الفقرة   55
13. انظر أعاله، الهامش 1. تنص املادة 8 من الدستور عىل ما ييل: »كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة 
اإلنسان، وال يجوز تعذيبه، بأي شكل من األشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كام ال يجوز حجزه يف غري األماكن التي تجيزها القوانني، وكل قول يصدر عن أي 

شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتد به«.

لجنة مناهضة التعذيب، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 19 من املالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب: األردن، وثيقة لألمم   56
املتحدة CAT/C/JOR/CO/2، 25 أيار 2010، الفقرة 9؛ ومؤسسة الكرامة، تقرير ظل عن األردن –تقرير مقدم إىل لجنة مناهضة التعذيب يف سياق االستعراض 

الدوري الثالث لألردن، 23 ترشين األول 2015، ص4.

انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 17، الفقرة 9.  57

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ميثاق لألمم املتحدة U.N.T.S ,1465. 85، 1984، املادة 4)2(.  58

انظر لجنة مناهضة التعذيب أعاله، الهامش 17، الفقرة 9.  59

لجنة مناهضة التعذيب، املرجع السابق، الفقرة 11.  60
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 4.    معاملة األشــخاص ذوي اإلعاقة الذهنية
في األردن

من الصعب تحديد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن. ترتاوح التقديرات بني 1.23% من عدد السكان إىل أربعة 
أضعاف هذا العدد، ولكن دون تصنيف ذلك حسب أنواع اإلعاقة1. من الواضح أن ذوي اإلعاقة الذهنية عرضة ملختلف أنواع 
التمييز والتعنيف2، لكن األبحاث التي حاولت تحديد حجم وطبيعة هذا التعنيف ما تزال قليلة. يف عام 2012، أمر امللك عبد 
الله الثاين بإجراء تحقيق رسمي يف تعنيف األطفال املعوقني يف دور الرعاية، وذلك بعد تحقيق أجرته يب يب يس العربية كشف 
عن حاالت مروعة من التعنيف3. انتقد التقرير الذي صدر يف أيار 2012 »االنتهاكات والتجاوزات التي )...( تشكل إهانة لكرامة 
اإلنسان«. ومع أن التحقيق الرسمي كشف تفاصيل 69 شكوى عن تعنيف جسدي ونفيس وجنيس يجري يف مراكز الرعاية تلك، 
ال يبدو أن هناك أكرث من بضعة خطوات ملموسة تم اتخاذها إثر نرشه، حيث مل يتم اتهام أحد فيام يتعلق بحاالت التعنيف4. 
ترخيص ومراقبة  نظم  الـ69 وعىل تحسني  الشكاوى  الرد عىل  االجتامعية عىل  التنمية  وزارة  بحّث  الحكومي  التقرير  اكتفى 

املراكز5.

سعت مؤسسة الحقوق املتساوية وميزان للقانون إىل الذهاب باتجاه معني لسد الثغرة البحثية. ومع أن البحث أدناه ليس 
شاماًل، إال أن املأمول أن تكون النتائج التي توصل إليها، والتي تشمل تقارير عن تعذيب وإساءة معاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
الذهنية وتيضء عىل تقصري األردن يف تنفيذ التزاماته مبا يتوافق مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ستشكل نهجاً يتم 
قانون حقوق  الحايل بشأن إصالح  النقاش  املساهمة يف  األردن، مبا يف ذلك من خالل  القوانني وتنفيذها يف  اتباعه يف إصالح 
األشخاص املعوقني. مير األردن اآلن مبفرتق طرق حيوي فيام يتعلق بضامن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، وعليه اتخاذ 
خطوات لنقل التزاماته من توسعة اإلطار الترشيعي املتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل وضع هذا اإلطار حّيز التنفيذ. 
ومام يساعد عىل التنفيذ اإلقرار بأن تعنيف األشخاص ذوي اإلعاقة شكل من أشكال التعذيب وسوء املعاملة، حيث سينتقل 
النقاش من مناقشة الحق يف الصحة أو عدم التمييز إىل اإلقرار بخطورة التعنيف الذي يعاين منه األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية 

يف األردن.

يبدأ القسم األول من هذا الجزء بتحديد التزامات األردن فيام يتعلق بحامية األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، وبتوفري الرعاية 
للنظر يف أشكال انحراف املعاملة الحالية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن  الصحية املناسبة لهم، حيث يقدم إطاراً 

1  اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 35 من االتفاقية، التقارير األولية للدول األطراف املقرر 
تقدميها يف عام 2010: األردن، وثيقة لألمم املتحدة، 1CPRD/C/JOR/، 1 أيلول 2015، الفقرات 311-304.

 Husseini, R., “Majority of people with disabilities still face discrimination — Prince Mired”, Jordan Times, 12 August 2015, available  2
at: http://www.jordantimes.com/news/local/majority-people-disabilities-still-face-discrimination-%E2%80%94-prince-mired

         وانظر أيضاً: البعثة الدامئة للمملكة األردنية الهاشمية، رد اململكة األردنية الهاشمية من خالل املجلس األعىل لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مكتب مفوض 
األمم  املتحدة السامي لحقوق اإلنسان: استبيان بشأن سياسات دمج املعوقني من املقرر الخاص املعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كاتالينا ديفانداس أغيالر، 
 %  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/DisabilityInclusivePolicies/States/PM متاح عىل امللحق،   ،2016 حزيران   8  ،2016 أيار 
20Jordan_ENG.pdf؛

       لجنة حقوق الطفل، املالحظات الختامية عىل التقريرين الدوريني الرابع والخامس من األردن، وثيقة لألمم املتحدة CRC/C/JOR/CO/4-5، 8 متوز 2014، 
الفقرة 43؛

        املرجع السابق، الفقرات 311-304.

Frontline Club London, Postponed: Jordan‘s Secret Shame, 24 July 2012, available at http://www.frontlineclub.com/third_party_   3
;screening_behind_the_wall_of_silence
National Council for Human Rights )NCHR(, Annex IV and Annex VI to Shadow Report Submitted to Committee on Rights of 
the Child, 2012-2013, available at: http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/Alternative%20Report2%20;

BBC, “BBC uncovers abuse at children‘s care homes in Jordan”, BBC, 15 May 2012, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-18073144.

./http://www.almanalmagazine.com 4  انظر مثاًل »شالوا ’ألدو‘ وجابوا ’شاهني‘«، مجلة املنال، آب 2012، متاح عىل: شالوا-ألدو-وجابوا-شاهني

5  انظر لجنة التحقيق يف أوضاع مراكز املعوقني، تقرير لجنة التحقيق يف أوضاع مراكز املعوقني، صدر بقرار من وزير التنمية االجتامعية، 27 أيار 2012.

.

.
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عن تلك االلتزامات. ثم يحدد الجزء 4.2 اإلطار القانوين الوطني املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، قبل أن يرسد الجزء 4.3 نتائج 
البحث الذي أجرته مؤسسة الحقوق املتساوية يف املعاملة التي يتلقاها األشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية يف األردن، مع تسليط 
الضوء عىل أن هذه املعاملة، يف بعض الحاالت، ترقى إىل التعذيب التمييزي وسوء املعاملة التمييزي. وأخرياً ينتهي هذا الفصل 

بالخالصات والتوصيات املقدمة إىل كل من الحكومة األردنية والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان واملجتمع املدين.

4.1    التزامات الدولة تجاه األشــخاص ذوي اإلعاقة الذهنية
كام سبق يف الجزء 2، ينبغي عىل الدول منع أعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، مبا يف ذلك عرب ضامن عدم حدوث 
هذه األعامل عىل يد العاملني يف مجال الرعاية الصحية العامة أو الخاصة6. كام أدرك املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، لدى األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية هشاشة خاصة يف وجه التعذيب وسوء 
املعاملة7. وتوفر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إطاراً لحامية حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك حظر 
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة بحق ذوي اإلعاقة مبوجب املادة 15. باإلضافة إىل ذلك، تحظر املادة 16 االستغالل 
واالعتداء والعنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. وتؤكد املادة 17 أن »لكل شخص ذي إعاقة الحق يف احرتام سالمته الشخصية 

والعقلية«.

كام أشار املقرر الخاص:

من الرضوري إعادة التأكيد عىل أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تقدم أشمل منظومة معايري 
يتم تجاوز خيارات  الصحية، حيث  الرعاية  اإلعاقة، وال سيام يف سياق  تتعلق بحقوق األشخاص ذوي 
ومتييزات خطرية  انتهاكات  تتسرت  مفرتضة، وحيث  »مصالح فضىل«  بحجة  األحيان  من  كثري  هؤالء يف 

ضدهم وراء حجج »النوايا الحسنة« لدى العاملني يف املجال الصحي8.

ينبغي تفسري حظر التعذيب وسوء املعاملة يف ضوء اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، األمر الذي يتطلب من الدول اإلقرار 
بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية عىل قدم املساواة مع آخرين يف جميع مناحي الحياة، كام تنص املادة 12)2(، 
واشرتاط تقديم الرعاية الصحية عىل أساس املوافقة الحرة واملستنرية كام يف املادة 25)د(. كام سيتم النقاش مبزيد من التفاصيل 
أدناه، تتطلب هذه األحكام دعم الشخص ذي اإلعاقة الذهنية يف عمليات صنع القرار، وعدم فسح املجال لصانع قرار بديل 
عنه. يف سياق حظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، الشخص الوحيد الذي يحق له أن يوافق عىل عمل ما هو الشخص 
الخاضع لنتائج هذا العمل9. نظراً للطبيعة املطلقة لحظر التعذيب وحظر غريه من رضوب سوء املعاملة، ال ميكن ملوافقة صانع 

القرار البديل أن تجيز عالجاً كان ميكن أن يكون تعذيباً أو سوء معاملة لوالها10.

4.1.1 الرعاية الصحية

تقر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن »لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف التمتع بأعىل مستويات الصحة دون متييز عىل 
أساس اإلعاقة«11. ميكن العثور عىل الحق يف الصحة أيضاً يف املادة 21 من العهد الدويل الخاص بالحقوق الثقافية االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، وكذلك يف االتفاقيات التي تركز عىل حقوق الفئات املهمشة األخرى12.

6  انظر أعاله، الجزء 2.2.4.

7  الجمعية العامة لألمم املتحدة، التقرير املؤقت للمقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة لألمم املتحدة 
A/175/63، 28 متوز 2008، الفقرات 41-37.

8  الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة خوان إ. منديز، وثيقة لألمم 
املتحدة A/HRC/53/22، 1 شباط 2013، الفقرة 61.

 Rosenthal, E., A Mandate to End Placement of Children in Institutions and Orphanages: The duty of governments and donors to prevent  9
segregation and torture, November 2016, p. 25

        وانظر أعاله، الهامش 8، الفقرة 66. كام يشري املقرر الخاص يف الفقرة 66، »فقط يف حالة الطوارئ املهددة للحياة، حيث ال خالف حول غياب األهلية القانونية، 
ميكن ملقدم الرعاية الصحية امليض قدماً من دون موافقة مسبقة لتنفيذ إجراءات تحمي حياة الذين هم يف خطر«.

10  املرجع السابق، Rosenthal، ص25.

11  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ميثاق لألمم املتحدة 3/2515، 2006، املادة 25.

12  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، ميثاق لألمم املتحدة 13/1249، 1979، املادة 12؛ واتفاقية حقوق الطفل، ميثاق لألمم املتحدة  
3/1577، 1989، املادة 24.

.
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ويشمل الحق يف الصحة الحق يف »الرعاية الصحية الالئقة يف الوقت املناسب«13. يتطلب ذلك من الدول تقديم الرعاية الصحية 
من خالل منشآت تكون مناسبة ثقافياً، واحرتام األخالقيات الطبية وتوفري رعاية صحية تكون »الئقة علمياً وطبياً«14 وذات جودة 
عالية. تتطلب هذه األخرية، بني أمور أخرى، »موظفيني طبيني، وأدوية ومعدات طبية معتمدة علمياً وغري منتهية الصالحية، 
ومياه رشب نظيفة وصالحة للرشب، ورصف صحي الئق«15. يشكل التقصري يف توفري الرعاية الطبية املناسبة يف بعض الحاالت 
انتهاكاً للحظر املفروض عىل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. عىل سبيل املثال، أشار املقرر الخاص إىل أنه عدم توفري 
دواء مسّكن لألمل قد يعترب انتهاكاً لحظر املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة16. يبدو أن غياب عنرص التعّمد هو الذي جعل 
ذلك رضباً من رضوب سوء املعاملة، ال من التعذيب، يف هذه الحالة – يشري املقرر الخاص إىل أن »يشمل الحرمان من عالج 
األمل أعامل اإلغفال وليس فقط التكليف، وهو ينتج عن اإلهامل وسوء السياسات الحكومية وليس فقط عن وجود نية مسبقة 
بإلحاق املعاناة«17. ومع ذلك، يف بعض الظروف التي يكون سبب الحرمان من الدواء متييزاً عىل أساس اإلعاقة، فيتحقق عنرصا 
القصد والتعّمد من بني عنارص تعريف التعذيب، ما يجعل هذا الحرمان، طاملا نجم عنه عذاب شديد، من شأنه أن يرقى إىل 

التعذيب.

كذلك يجب أن تكون تكلفة الرعاية الصحية ميسورة لجميع األشخاص، إذ ال يجوز أن تشكل الرعاية الصحية عبئاً غري متناسب 
عىل ذوي اإلمكانيات االقتصادية املحدودة18. ولألشخاص ذوي اإلعاقة ينبغي »توفري رعاية وبرامج صحية مجانية أو ميسورة 
بسبب  تحديداً  إليه  يحتاجون  ما  توفري  ينبغي  كام  لآلخرين«19،  املتوفرة  تلك  ومعايريها  ونوعيتها  نطاقها  يف  تعادل  التكلفة 
الضعيفة  للجامعات  املحددة  باالحتياجات  باالعرتاف  يسمح  نحو  الصحية عىل  الرعاية  موظفي  »تدريب  وينبغي  إعاقتهم20. 

واملهمشة«21.

التيسريية  الرتتيبات  توفري  ذلك  مبا يف  اإلعاقة،  ذوي  متناول  الصحية يف  الرعاية  تكون خدمات  أن  الدول ضامن  ويتعني عىل 
املعقولة22. وكام سبق، يرقى التقصري يف توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة يف هذا الصدد إىل التمييز، وقد يرقى أيضاً إىل التعذيب 
أو سوء املعاملة23. من األمثلة عىل توفري ترتيبات تيسريية لألشخاص ذوي اإلعاقة »توفري مرافق ميكنهم الوصول إليها مادياً، 
وتقديم املعلومات بأشكال ميرسة ودعمهم يف اتخاذ القرارات ، و]ضامن تقديم الرعاية[ بطريقة تتسم باالحرتام والكرامة وال 

تؤدي إىل تفاقم التهميش«24.

كام ال يجوز توفري الرعاية الصحية قبل الحصول عىل موافقة حرة ومستنرية من املريض25. كام أوضحت اللجنة املعنية بحقوق 

13  اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 : الحق يف أعىل مستوى ممكن من الصحة، وثيقة لألمم املتحدة )املادة 12( 
E/C.4/2000/12، 2000، الفقرة 11.

14  املرجع السابق، الفقرة 12.

15  املرجع السابق، الفقرة 12.

16  انظر أعاله، الهامش 8، الفقرات 55-53.

17  انظر أعاله، الهامش 8، الفقرة 54. يبدو أن منديز يشرتط أن تكون العذاب شديداً يك يرقى الحرمان من دواء األمل إىل سوء املعاملة: »بشكل عام، ينطوي الحرمان 
من عالج األمل عىل فعل إغفال وليس تقّصد، وهو ينتج عن اإلهامل وسوء السياسات الحكومية، وليس عن نية إلحاق العذاب. ومع ذلك، ليس كلام عاىن شخص 
من أمل شديد وال يصل إىل العالج املناسب ميكن اعتبار األمر معاملة أو عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة. يكون األمر كذلك فقط يف حني يكون العذاب شديداً 
ويحقق العتبة الدنيا التي تدخل يف نطاق حظر التعذيب وسوء املعاملة؛ وأيضاً عندما تكون الدولة عىل معرفة، أو يجب أن تكون عىل معرفة، بوجود هذا العذاب، 
مبا يف ذلك حني ال يتم تقديم العالج املناسب؛ وكذلك حني تقرص الحكومة يف اتخاذ جميع الخطوات املعقولة لحامية سالمة األفراد الجسدية والعقلية )الحوايش 
محذوفة(«. ومع ذلك، وكام نوقش أعاله يف الجزء 2.2، ليك تندرج معاملة ما يف رضوب سوء املعاملة، عىل األمل والعذاب الناجمني عنها أن يحققا الحد األدىن من 

الشدة، ولكن ليس من الرضوري أن يكونا شديدين.

18  انظر أعاله، الهامش 13، الفقرة 12)أ(-)ب(؛ مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، الحق يف الصحة: صحيفة الوقائع رقم 31، حزيران 2008، 
ص18.

19  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25)أ(.

20  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25)ب(.

21  انظر أعاله، الهامش 13، الفقرة 37.

22  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25)ج(؛ انظر أعاله، الهامش 13، الفقرة 12)ب(؛ لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 2 )2014( 
املادة 9: إمكانية الوصول، وثيقة لألمم املتحدة CPRD/C/GC/2، 2014، الفقرة 40.

23  انظر األجزاء 1.2 و2.2.1 و2.2.2.

24  اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليق العام رقم 22 بشأن الحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية )املادة 12 من العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(، وثيقة لألمم املتحدة GC/12.E/C/22، 2016، الفقرة 24؛ انظر أيضاً املرجع السابق، لجنة حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة الفقرة 40.

25  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادتان 12 و25)د(.
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األشخاص ذوي اإلعاقة، ال يكفي وجود اإلعاقة سبباً لحرمان الشخص من األهلية القانونية26. وعىل الدول وضع تدابري لدعم 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتخاذ القرارات، بدل تنفيذ نظم اتخاذ قرار بديل )حيث يقوم شخص آخر باتخاذ القرار بالنيابة عن 
املريض(27. عىل نظم اتخاذ القرار املعتمدة »أن تستند إىل إرادة وتفضيل الشخص، وليس عىل ما يفرتض أنه مصلحته املوضوعية 
بديل، ال يجوز  فيها صانع قرار  القانونية ويعنّي  أهليتهم  فيها تجريد األشخاص من  يتم  التي  القانونية  النظم  الفضىل«28. يف 

استخدام موافقة صانع القرار هذا لتربير العالج الطبي القرسي29.

كام بنّي املقرر الخاص، ال ميكن للحجج التي تتكلم عن رضورة العالج من الناحية الطبية أن تكون بدياًل عن املوافقة املستنرية:

ما يزال مبدأ الرضورة الطبية عقبة تحول دون التصّدي لالنتهاكات التعسفية يف مرافق الرعاية الصحية. 
اإلعاقة –سواء  األشخاص ذوي  اتفاقية حقوق  بنود  انتهاك  عرب  املقدم  العالج  أن  التوضيح  يلزم  لذلك 

باإلكراه أو بالتمييز– ال ميكن أن يكون مرشوعًا أو مربرًا عرب مبدأ الرضورة الطبية30.

مثاًل وجد املقرر الخاص »الطابع التمييزي« للتدخالت النفسية القرسية ضد األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية-االجتامعية محققاً 
لعنرَصي القصد والتعّمد يف تعريف التعذيب، برغم ما يقال عن »نوايا حسنة« أثناء القيام بتلك التدخالت31. يف هذا الصدد، 

أشار املقرر الخاص إىل أن:

إعطاء دواء نفيس بشكل قرسي وبدون موافقة بهدف عالج حالة ذهنية، خصوصًا األدوية العصبية، هو 
مسألة بحاجة إىل تفحص دقيق. حسب مالبسات كل قضية، قد تؤدي املعاناة والتأثريات التي ترتكها هذه 

املامرسة عىل صحة الفرد إىل اعتبارها شكاًل من أشكال التعذيب أو سوء املعاملة32.

وقد أشار املقرر الخاص أيضاً إىل أن التعقيم القرسي لألشخاص ذوي اإلعاقة يرقى إىل انتهاك لحظر التعذيب وسوء املعاملة33. 
يف الظروف التي تكون فيها عمليات التعقيم القرسي متييزية –بشكل مبارش أو غري مبارش– وينجم عنها األمل والعذاب الشديد، 

حتى حني يفرتض وجود »نوايا حسنة« وراءها، يرقى التعقيم هذا إىل التعذيب34.

4.1.2 اإليداع في مؤسسات الرعاية

حسب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان:

يف حني أن اإليداع يف مؤسسات الرعاية قد يختلف من سياق إىل آخر، فإن بعض العنارص املشرتكة تعرفه 
عىل أنه العزل والفصل عن حياة املجتمع؛ وقلة التحكم يف القرارات اليومية؛ والجمود الناتج عن الرتابة، 
برصف النظر عن األفضليات أو االحتياجات الشخصية؛ واألنشطة املتامثلة التي تضطلع بها يف املكان 
نفسه مجموعة من األشخاص الخاضعني لسلطة مركزية؛ والنهج األبوي يف تقديم الخدمات؛ واإلرشاف 
عىل ترتيبات املعيشة دون موافقة؛ وعدم التناسب يف عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف 
نفس البيئة. ومن ثم، فإن اإليداع يف مؤسسات الرعاية ال يقترص فقط عىل العيش يف وضع معني؛ بل 

 ،1/CPRD/C/GC 26  لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعليق العام رقم 1 )2014(، املادة 12: االعرتاف عىل قدم املساواة أمام القانون، وثيقة لألمم املتحدة
2014، الفقرة 13. 

27  املرجع السابق، الفقرات 19-15.

28  املرجع السابق، الفقرة 29)ب(. تضاف نظم اتخاذ القرارات املعتمدة إىل الحق يف الرتتيبات التيسريية املعقولة لدعم األهلية القانونية للشخص، املرجع السابق، 
الفقرة 34.

29  انظر Rosenthal أعاله، الهامش 9، ص25. وانظر أعاله، الهامش 8، الفقرة 66.

30  انظر أعاله، الهامش 8، الفقرة 35.

31  املرجع السابق، الفقرة 32.

32  انظر أعاله، الهامش 7، الفقرة 63.

33  انظر أعاله، خمش8 48. وانظر مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مانفريد 
نواك، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/3/7، 15 كانون الثاين 2008، الفقرة 38. التقرير األول يذكر أن »التعقيم القرسي هو )...( انتهاك للحق يف عدم التعرض 
للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة«، كام يشري التقرير الثاين إىل أنه، »نظراً للهشاشة الخاصة للنساء ذوات اإلعاقة، 
فإن عمليات اإلجهاض القرسي والتعقيم القرسي لهؤالء النساء، إذا كانت نتيجة لعملية قانونية يتم من خاللها اتخاذ القرارات من قبل ’األوصياء‘ رغاًم عنهن، فقد 

تشكل تعذيباً أو سوء معاملة )الحوايش محذوفة(«.

34  انظر النقاش يف الجزء 2.2.3.
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هو يهتم، قبل كل يشء، بفقدان التحكم نتيجة فرض ترتيبات معيشية معينة. ويف هذا السياق، فإن 
البيئات، مبا فيها املساكن الجامعية، ليست بالرضورة أفضل حااًل من املؤسسات الكبرية إذا بقيت مقاليد 

التحكم بيد املرشفني35.

يستخدم هذا التقرير مصطلح اإليداع يف مؤسسات الرعاية )أو ببساطة »اإليداع«( لإلشارة إىل الحالة التي يتم فيها عزل أو فصل 
الشخص بسبب إعاقة فعلية أو مفرتضة، مع تجريده من التحكم مبعظم قراراته اليومية36.

اإليداع يف مؤسسات الرعاية محظور مبوجب املادة 19 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تنص عىل حق جميع 
األشخاص يف العيش يف املجتمع واختيار »محل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم«37. كام أن املادة 14 من االتفاقية 
تحظر برصاحة حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حريتهم بشكل غري قانوين أو تعسفي، كام تنّص بوضوح عىل أنه ال ميكن 
لإلعاقة أن تربر بأي حال من األحوال الحرمان من الحرية38. يف أيلول 2015، اعتمدت اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة مبادئ توجيهية بشأن املادة 14، وذكرت بوضوح أن املادة 14 تنص عىل حظر مطلق لإليداع بذريعة »إعاقة فعلية أو 
مفرتضة«، سواء لوحدها أو باالشرتاك مع ذرائع أخرى كوجود خطر عىل النفس أو اآلخرين، أو الحاجة للعالج39. وأشارت اللجنة 
أيضاً إىل أن املادة 14 »هي، يف جوهرها، حكم بعدم التمييز«، والحرمان من الحرية الذي ينتهك املادة 14 هو أيضاً ينتهك 
الحق يف عدم التمييز الوارد يف املادة 5 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة40. عالوة عىل ذلك، ينتهك اإليداع اإلجباري 
رشط املوافقة قبل تقديم أي عالج طبي41، كام ينفي عن األشخاص حقهم يف مزاولة أهليتهم القانونية عىل قدم املساواة مع 

اآلخرين42. وقد نّصت اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل ما ييل:

بهدف االمتثال لالتفاقية واحرتام الحقوق اإلنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة، يجب إجراء التأهيل خارج املؤسسات واستعادة 
األهلية القانونية لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة43.

وقد أكدت اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك املقرر الخاص أن اإليداع اإلجباري قد يرقى إىل التعذيب أو 
سوء املعاملة44. كام مّر أعاله، موافقة صانع القرار البديل ال تكافئ موافقة املريض؛ ال يصبح اإليداع طوعياً مبجرد موافقة صانع 
القرار البديل عليه، وال ميكن ملثل هذه املوافقة أن تلغي صفة التعذيب أو سوء املعاملة إىل ما قد يرقى إىل أي منهام45. وقد ذكر 
املقرر الخاص أن »طول فرتة اإليداع؛ وظروف االحتجاز؛ واملعاملة التي يتلقاها املودعون، كلها يجب أن تؤخذ بعني االعتبار« 

عند تقييم األمل الناجم عن اإليداع46. يناقش الجزء التايل إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية.

35  مجلس حقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع - تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 
اإلنسان، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/37/28، 12 كانون األول 2014، الفقرة 21. انظر أيضاً Rosenthal أعاله، الهامش 9، ص7.

 )Mental Disability Advocacy Centre( 36  يف تقدميه ليوم املناقشة املتعلق باملادة 19 من حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، عرّف مركز رعاية اإلعاقة الذهنية
املؤسسة بأنها »أي مكان يتم فيه عزل و/أو فصل و/أو تجميع الناس عىل أساس عجز فعيل أو متصور )مبا يف ذلك التشخيص الصحة النفسية(. املؤسسة هي أي 
مكان ال ميلك فيه الناس، أو ال يعطى فيه للناس، التحكم بقراراتهم اليومية، ويخضعون لقواعد وإجراءات محددة بتحكم بها آخرون. ال يقترص تعريف املؤسسة 
عىل حجمها فقط«. MDAC، الحق يف العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع: تعليقات مكتوبة إىل لجنة األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رداً عىل 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/ دعوتها لتقديم الطلبات للمناقشة العامة يوم 19 نيسان عام 2016، 27 فرباير 2016، الفقرة 2، متاح عىل

Pages/CallDGDtoliveindependently.aspx وانظر أيضاً، مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، املكتب اإلقليمي ألوروبا، األوروبيون املنسيون – الحقوق 
املنسية، 2010، ص5.

37  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 19.

38  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 14.

39  لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املبادئ التوجيهية املتعلقة باملادة 14 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: الحق يف الحرية واألمان لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، أيلول 2015، الفقرات 6-10 و13.

40  املرجع السابق، الفقرتان 4 و5.

41  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25)د(؛ املرجع السابق، لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الفقرة 10.

42  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 12)2(؛ املرجع السابق، لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الفقرة 8.

43  انظر أعاله، الهامش 26، الفقرة 46. انظر أيضاً أعاله الهامش 8، الفقرة 68؛ وكذلك مقرر األمم املتحدة الخاص املعني باإلعاقة، التعليق عىل مرشوع التعليق العام 
عىل املادة 9، 27 أيار 2014، ص2-3 واملصادر املذكورة فيه. اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35: املادة 9 )حرية الفرد واألمان عىل شخصه(، 

وثيقة لألمم املتحدة CCPR/C/GC/35، 2014، الفقرة 19.

44  انظر أعاله، الهامش 8، الفقرة 70؛ انظر أعاله، الهامش 26، الفقرة 42.

45  انظر Rosenthal أعاله، الهامش 9، ص25؛ وانظر أعاله، الهامش 8، الفقرة 66.

46  انظر أعاله، الهامش 7، الفقرة 65.

.
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4.1.3 األطفال

وفقا للامدة 7 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل الدول »كفالة متتع األطفال ذوي اإلعاقة متتعاً كاماًل بجميع حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية، وذلك عىل قدم املساواة مع غريهم من األطفال«47. يجب أن تكون مصالح الطفل الفضىل االعتبار 

األول، ويجب أن يتمتع األطفال بـ:

الحق يف التعبري بحرية عن آرائهم يف جميع املسائل التي متّسهم، مع إيالء االهتامم الواجب آلرائهم هذه 
وفقًا لسّنهم ومدى نضجهم، وذلك عىل أساس املساواة مع غريهم من األطفال، وتوفري املساعدة عىل 

مامرسة ذلك الحق، مبا يتناسب مع إعاقتهم وسّنهم48.

من املهم أال تتأثر القرارات حول مصالح الطفل الفضىل مبصالح أو تفضيالت األرسة أو مقدمي الرعاية49. أكدت لجنة حقوق 
الطفل عىل أنه:

يجب أن يتسق تفسري مصالح الطفل الفضىل مع مجمل االتفاقية )...( ال ميكن استخدام هذه املصالح لتربير املامرسات )...( التي 
تتناىف مع كرامة الطفل اإلنسانية وحقه يف السالمة الجسدية. ال ميكن لتقرير الكبار ملصالح الطفل الفضىل أن يتجاوز االلتزام 

باحرتام جميع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية50.

تقّر اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق األطفال املعوقني يف البقاء مع أرسهم، وتحظر فصل الطفل عن أبويه 
عىل أساس وجود إعاقة لديه51. باإلضافة إىل ذلك، عىل الدول »أن توفر، يف مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة 

لألطفال ذوي اإلعاقة وألرسهم« لتمكني األطفال من البقاء مع أرسهم52.

تنص االتفاقية عىل ما ييل:

يف حالة عدم قدرة األرسة املبارشة لطفل ذي إعاقة عىل رعايته ]تتعهد الدول األطراف[ بأن تبذل قصارى 
جهودها لتوفري رعاية بديلة له داخل أرسته الكربى، وإن مل يتيرس ذلك فداخل املجتمع املحيل ويف جو 

أرسي53.

كام هو الحال مع البالغني، تحظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إيداع األطفال54. وكام مّر أعاله، قد يرقى إيداع البالغني 
ذوي اإلعاقات الذهنية إىل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، وذلك جزئياً حسب شدة األمل والعذاب الناجمني عن هذا 
اإليداع55. إمنا من الصعب، يف حالة األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية، تصور حالة ال يرقى فيها اإليداع إىل التعذيب أو سوء املعاملة، 
نظراً لالحتياجات الخاصة لدى األطفال يف النمّو ضمن جو أرسي، باإلضافة للتأثريات التي يخلفها اإليداع عىل نفوس األطفال56.

وتعّد تأثريات اإليداع عىل األطفال مهولة. األطفال املحتجزون »معرّضون بشكل مضاعف لالكتئاب والقلق، وكثرياً ما تظهر عليهم 

47  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 7)1(. انظر أيضاً اتفاقية حقوق الطفل، املادة  23.

48  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 7)3(. انظر أعاله، الهامش 26، الفقرة 36.

49  انظر مثاًل:
Women with Disabilities Australia, Dehumanised: The Forced Sterilisation of Women and Girls with Disabilities in Australia, March 
2013, p. 56.

 ،2011 ،13/CRC/C/GC 50  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 13 )2011(: حق الطفل يف عدم التعرض ألي شكل من أشكال العنف، وثيقة لألمم املتحدة
الفقرة 61.

51  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 23)4(.

52  املرجع السابق، املادة 23)3(.

53  املرجع السابق، املادة 23)5(.

54  املرجع السابق، املادة 19؛ وانظر أعاله، الهامش 26، الفقرة 46.

55  انظر أعاله، الهامش 7، الفقرة 65.

56  انظر Rosenthal أعاله، الهامش 9، ص7.
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أعراض مطابقة ألعراض اضطراب ما بعد الصدمة«57. الجدير بالذكر أن تحسني ظروف الرعاية ضمن املؤسسات ال يساهم حقاً 
يف الحّد من هذه التأثريات:

ال بد من التأكيد عىل أن تحسني ظروف النظافة ال يحل املشكلة األساسية، التي هي التأثريات املؤذية 
الناجمة عن الرعاية املؤسسية، خاصة يف حاالت األطفال الذين تقل أعامرهم عن ثالث سنوات أو حتى 
الذين ترتاوح أعامرهم بني خمس إىل مثاين سنوات. يف حني ميكن حقًا لبعض األمور أن تتحسن بشكل 
كبري )مثل مامرسات التغذية والظروف املادية التي يبدو أنها ساهمت يف خفض معدل الوفيات يف »دور 
األيتام« البلغارية(، إال أن عوامل رئيسية أخرى تبقى جزءًا جوهريًا من الرعاية املؤسسية، وليس فقط 
من املؤسسات »السيئة« أو سيئة التجهيز. ليست املسألة مجرد تغذية وتدفئة كافية، أو غياب العنف 

املفتوح واإلهامل املادي58.

وباملثل، أشار املقرر الخاص إىل ما ييل:

أظهرت عدد من الدراسات أنه، بغض النظر عن الظروف التي يتم فيها احتجاز األطفال، لالحتجاز تأثري عميق وسلبي عىل صحة 
ومنّو الطفل. حتى الفرتات القصرية جداً من االحتجاز قد تقوض سالمة الطفل النفسية والجسدية وتعرّض منّو مداركه للخطر59.

ينطلق  أن  املؤلفون رضورة  يؤكد  اإليداع،  تأثري  لشدة  نظراً  الذهنية،  اإلعاقة  ذوي  األطفال  إيداع  فيها  يتم  التي  الحاالت  يف 
االفرتاض من أن احتجازهم يرقى إىل التعذيب أو سوء املعاملة. حيثام يظهر أن إيداع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يسبب األمل 
والعذاب الشديد، فإن هذا الفعل يرقى إىل التعذيب ويستويف كافة عنارص تعريفه – اإليداع تعّمدي )يف أنه فعل مقصود(، وهو 
متييزي ألنه قائم عىل أساس اإلعاقة لدى الطفل )وبالتايل يحقق رشط القصد(، وهو إما تقوم به الدولة )عندما يودع األطفال 
يف مؤسسات رعاية حكومية( أو تتورّط فيه الدولة )عندما يودع األطفال يف مؤسسات رعاية خاصة(. كام متت اإلشارة يف الجزء 
4.2.2، تبقى الدول مسؤولة عن مراقبة وتنظيم معاملة األشخاص يف مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة. يف ضوء التأثري الشديد 
ألي شكل من أشكال اإليداع عىل األطفال، سيكون من الصعب عىل أي دولة أن تجادل بأنها مل تكن عىل دراية بأن اإليداع )سواء 
كان عاماً أو خاصاً( قد يرقى إىل التعذيب )أو غريه من رضوب سوء املعاملة(. عندما يكون األمل والعذاب الناجامن عن اإليداع 
أقل وطأة بقليل، من املرجح أن يرقى إىل سوء املعاملة بسبب املعاناة التي يتسبب بها60. حيثام يعاين األطفال املعوقون من 
اإلهامل أو التعنيف أو إىل أي شكل من أشكال سوء املعاملة، عىل الدول اتخاذ كافة التدابري املناسبة لضامن تعايف كل طفل61. 
وهكذا ينبغي إخراج جميع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية من مؤسسات الرعاية عىل الفور نحو بيئات أرسية، وتقديم الدعم 

الالزم لهم لضامن تعافيهم.

  4.2  اإلطار القانوني الوطني المتعلق باألشــخاص ذوي
  اإلعاقة

قام األردن بخطوات إيجابية ملكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة بعد سّن قانون حقوق األشخاص املعوقني عام 2007. 
يشمل تعريف اإلعاقة املنصوص عليه يف القانون األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، لكنه مبني عىل منوذج طبي لإلعاقة ويفشل 
من  الشخص  دون متكن  تحول  التي  املنصوبة هي  الحواجز  بأن  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  اتفاقية حقوق  تقّر  كام  اإلقرار،  يف 

57  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، خوان إ. منديز، وثيقة األمم املتحدة 
A/HRC/68/28، 5 آذار 2015، الفقرة 16.

58  مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، املكتب اإلقليمي ألوروبا، حقوق األطفال املعرضني للخطر الذين تقل أعامرهم عن ثالثة: إنهاء وضعهم يف مؤسسات 
الرعاية، 2011، ص19.

59  انظر أعاله، الهامش 57، الفقرة 33.

60  انظر النقاش يف الجزء 2.3.

61  اتفاقية حقوق الطفل، املادة 39.
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املشاركة يف املجتمع62. يتضمن القانون عدداً من األحكام التي تستوجب توفري الصحة والتعليم لألشخاص املعوقني63. كام نص 
القانون عىل إنشاء املجلس األعىل لشؤون األشخاص املعوقني، الذي كانت إحدى املهامت املنوطة به تعزيز حقوق األشخاص 
ذوي أإلعاقة عرب اقرتاح السياسات واملعايري والتعديالت الترشيعية64. ومع ذلك، يرتك القانون مجموعة من الثغرات ويخفق يف 
االمتثال التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من بعض الجوانب. عىل سبيل املثال، ينص القانون عىل رعاية مؤسسية نهارية 
منفصلة لألشخاص املعوقني65، وذلك خالفاً لواجب الدول يف ضامن متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من »االندماج واملشاركة بصورة 
كاملة يف املجتمع«66. املالحظ أن القانون مل يتطرق إىل مسألة األهلية القانونية، وما يزال القانون األردين يفسح املجال لنظام 

صنع القرار البديل67. األشخاص »غري املميزين، بسبب السّن أو الخرف أو الجنون« ُمستثَنون من مامرسة حقوقهم املدنية68.

أحد األطباء العاملني يف عيادة وزارة الصحة يف عامن )الدكتور س(، والذي تحدث إىل املؤسسة رشيطة عدم الكشف عن هويته، 
وّضح للمؤسسة نظام الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن. فأشار إىل أنه ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة 
الذهنية الحصول عىل الرعاية الصحية الحكومية من خالل أربع طرق: إحالة ذاتية؛ إحالة أحد أفراد األرسة؛ إحالة طبيب؛ إحالة 
الرشطة69. كام أوضح للمؤسسة الدكتور مهند العزة، وهو خبري قانوين مختص بشؤون ذوي اإلعاقات يف األردن، يلزم تقرير طبي 
يفصل التشخيص ليك يحصل صاحب اإلعاقة عىل اإلعانات أو يتلقى الرعاية. بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، ميكن 
الحصول عىل هذه التقارير من خالل مركز تشخيص اإلعاقات، أو، بالنسبة لبعض األغراض، من قبل اللجنة الطبية يف القضاء 
النفسية يف مستشفى  الوطني للصحة  املركز  البالغني من قبل  النفسية-االجتامعية، ميكن تشخيص  املحيل70. يف حالة اإلعاقة 
الفحيص، وميكن لكل من البالغني واألطفال الحصول عىل تشخيص يف املستشفيات العامة األخرى أو يف العيادات الخارجية 

النفسية العامة. ومع ذلك، ال يعلم الدكتور العزة بوجود أكرث من طبيب نفيس واحد متخصص باألطفال يف كل األردن71.

الرعاية الصحية املدعومة. وتقدم  الذهنية، تقدم له  الدكتور س إىل أن الحكومة، ما إن يتم تشخيص شخص باإلعاقة  وذكر 
العيادات، يتلقى املرىض تقيياًم نفسياً  وزارة الصحة هذا الدعم من خالل عياداتها املنترشة يف جميع أنحاء األردن. يف هذه 
مجانياً، ويحصل عىل جميع أدويته مدعومة. كام تتحمل الحكومة كافة تكاليف الرعاية واإلقامة لألفراد الذين يتم إيداعهم يف 
املؤسسات العامة. قد يختار األفراد أيضاً دفع تكاليف الطبابة أو املؤسسات الخاصة. كام أن ذوي اإلعاقة يحصلون عىل بطاقة 
إعاقة تنطوي عىل تأمني صحي يتيح الوصول إىل املرافق الطبية األخرى إذا لزم األمر. وبناء عىل تشخيص طبيب نفيس، من 
ال يستطيع العمل بسبب إعاقته العقلية مؤهل لتلقي مخصصات الرعاية االجتامعية من الحكومة72. أشار الدكتور العزة إىل 
وجود 31 مركزاً حكومياً وحوايل 29 مركزاً خاصاً أو غري ربحي يقدم الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن. وتوفر 
هذه املراكز مجموعة من التسهيالت املتوفرة خالل النهار، أو السكنية التي تشمل اإلقامة لياًل، لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية. 
إيداع  فيها  يتم  التي  الوحيدة  العامة  املؤسسة  هي  الفحيص  مستشفى  النفسية-االجتامعية،  اإلعاقة  ذوي  للبالغني  بالنسبة 
األفراد، وهناك مؤسسة خاصة واحدة فقط هي مستشفى الرشيد. وال توجد مؤسسات أنشئت خصيصاً لألطفال ذوي اإلعاقة 

62  يعرّف القانون الشخص املعوق بأنه »كل شخص مصاب بقصور كيل أو جزيئ بشكل مستقر يف أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إىل املدى 
الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث ال يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعوقني«، قانون حقوق األشخاص 

املعوقني، رقم 31 لعام 2007، املادة 2.

63  املرجع السابق، املادة 4.

64  املرجع السابق، املادتان 6 و7.

65  املرجع السابق، املادة 4)4()د(؛ مهند العزة )تحرير(، »مرآة الواقع وأداة للتغيري« تقرير املجتمع املدين حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف األردن، كانون األول 2012، ص50.

66  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 19.

67  لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قامئة قضايا تتعلق بالتقرير األويل من األردن، وثيقة لألمم املتحدة CPRD/C/JOR/Q/1، 29 أيلول 2016، الفقرة 11.
CRPD Committee, List of issues in relation to the initial report of Jordan, UN Doc. CRPD/C/JOR/Q/1, 29 September 2016, Para 11.

68  القانون املدين رقم 43 لسنة 1976، املادة 44؛ قانون األحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010، املادة 204 كام ورد يف العزة أعاله، الهامش 65، ص90. انظر أيضاً 
أعاله، الهامش 1، الفقرة 81.

69  قد يحدث ذلك مثاًل حني يتواصل مع الرشطة شخص يعتقد أن فرد أرسة ما يشكل خطراً عىل نفسه وعىل اآلخرين. الرشطة مدربون عىل معرفة من قد يكون 
لديهم مشكالت يف الصحة النفسية وعىل تحويلهم إىل أقرب عيادة تابعة لوزارة الصحة للحصول عىل تشخيص. هذا النوع من التحويل ليس شائعاً لكنه يحدث. 

مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. س، 17 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

70  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن. رأس د. العزة تحرير تقرير املجتمع املدين حول الوضع التنفيذي 
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. انظر العزة أعاله، الهامش 65. وقد قدم استشارات يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ملنظمة الصحة العاملية وجامعة 

الدول العربية ورابطة املحامني األمريكيني.

71  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

72  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. س، 17 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.
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النفسية-االجتامعية73.

ويسمح القانون األردين باإليداع اإلجباري. تنص املادة 14 من قانون الصحة العامة عىل أنه:

إىل  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  عىل  وباإلدمان  النفسية  باألمراض  املصابني  إدخال  ›يتم  )أ(   
املستشفيات أو إىل األقسام املخصصة لذلك إما بصورة اختيارية أو إجبارية، ويتم اإلدخال جربًا يف 

أي من الحاالت التالية:
1.    إذا كانت حالة املريض أو املدمن تستدعي طريقة عالجية ال تتم إال يف املستشفى أو يف                                

األقسام املخصصة لذلك؛  
2.    إذا كان املريض أو املدمن يسبب أذى لنفسه أو لآلخرين سواء كان ماديًا أو معنويًا؛

3.   إذا أصدرت املحكمة قرارًا بذلك بناًء عىل بّينة طبية؛

)ب( يشرتط يف حاالت اإلدخال املنصوص عليها يف البندين )1( و)2( من الفقرة )أ( من هذه املادة    ما 
ييل:

1.   تقديم طلب موجه إىل مدير املستشفى؛
2.   صدور تقرير من طبيب مختص باألمراض النفسية يؤكد الطلب املوجه إىل مدير املستشفى؛

3.   موافقة مدير املستشفى أو من يقوم مقامه74.

تشكل املادة 14 انتهاكاً واضحاً للحق يف الحرية الذي تكفله املادة 14 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. كام ذكر أعاله 
يف الجزء 4.1.2، تحظر املادة 14 من االتفاقية إيداع األشخاص عىل أساس عاهة فعلية أو مفرتضة، سواء كانت العاهة األساس 
الوحيد لحرمان الشخص من حريته أو كان هذا الحرمان قامئاً عىل أساس العاهة وعوامل أخرى، مثل خطر مفرتض عىل الذات أو 
اآلخرين. كام أن املادة 14 من قانون الصحة العامة متييزية، ألنها مبنية عىل إعاقة فعلية أو مفرتضة، وهي بالتايل تنتهك املادة 
5 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك املادة 26 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. لذا يجب اعتبار أي 
احتجاز يتم عىل أساس االحتياط تعسفياً ويشكل انتهاكاً للامدة 9)1( من العهد الدويل75. ما يثري القلق أيضاً أن املادة 14)أ( من 
قانون الصحة العامة األردين تسمح باإليداع اإلجباري يف حال عدم إمكانية توفري العالج الطبي يف مكان آخر غري املستشفى. هذا 
الحكم يتناقش وضوحاً مع معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والتي تتطلب توفري الرعاية الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
داخل املجتمع76. من املقلق أيضاً أنه ميكن إيداع األفراد عىل أساس األذى املعنوي الذي قد يسببونه ألنفسهم أو لغريهم. هذا 
الحكم غامض للغاية، إذ ال تفسري ملا ميكن أن يكونه هذا األذى، وبالتايل ميكن القول إنه عتبة شّدة منخفضة للغاية. ميكن 
استخدام هذا الحكم إذن إليداع أولئك الذين تعترب حاالتهم مزعجة أو محرجة ألفراد األرسة فقط بسبب إعاقاتهم77. باإلضافة 

إىل هذه املشاكل التي ينطوي عليها القانون نفسه، من املقلق فوق كل ذلك أن تنفيذ القانون عملياً غري متسق عىل ما يبدو.

فقد أوضح استشاري نفساين يعمل يف نظام الصحة العامة أن املرىض قد »يرغمون« عىل دخول املستشفى يف ظروف معينة. 
وذكر أنه إذا كان املرىض يشكلون خطراً عىل أنفسهم، أو إذا عنت »هلوساتهم وأوهامهم السمعية-البرصية« أنهم يشكلون 

خطراً عىل اآلخرين، أو إذا كانوا يعانون من تأثريات األدوية، فقد ينقلون إىل املستشفى رغاًم عنهم78. وأوضح أنه:

يلزم رأي ثالثة أطباء ومدير املستشفى الذي سيتم احتجازه فيه لتقرير ما إذا كان سيتم إرغام املريض 
عىل دخول املستشفى لحامية نفسه أو غريه79.

وذكر أنه قد ُيطَلب من املرىض مغادرة املستشفى أو قد يلطبون هم ذلك:

73  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

74  قانون الصحة العامة، القانون رقم 47 لسنة 2008، املواد 16-13.

75  انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرة 17؛ وانظر أعاله، الهامش 26، الفقرة 40.

76  انظر أعاله الجزء 4.1.

77  انظر العزة أعاله، الهامش 65، ص105.

78  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع طبيب نفيس يقدم استشارات صحة عامة يف وزارة الصحة، 27 كانون األول 2015، عامن، األردن. وقد طلب عدم الكشف 
عن هويته.

79  املرجع السابق.
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إذا طلب أحدهم أن يغادر، ينبغي إجراء تقييم حول مسألتني: هل أعراضه البادية عليه أقل خطرًا عىل 
نفسه أو عىل السالمة العامة؟ ]إذا كانت اإلجابة نعم[ إذًا ميكنه أن يغادر بنفسه أو مع اآلخرين. ]ويف 
حال طلبت املستشفى منه أن يغادر[ وإذا مل يرغب بالذهاب ميكننا أن نطلب من أحد أفراد أرسته أن 

يأيت، فإن وجد من هو عىل علم وعىل استعداد فيمكنهام أن يذهبا معًا80.

أفاد أطباء آخرون وجود إجراءات مختلفة بعض اليشء. فقد أوضح الدكتور العزة أنه، رغم غياب القدرة القانونية لدى العائالت 
إليداع أقاربهم البالغني يف مؤسسات الرعاية، إال أن العائالت عملياً تضغط عىل األطباء لتسليم أقاربهم إىل املؤسسات. باإلضافة 
إىل ذلك، يف حني أن قرار إعفاء املريض بيد العاملني يف املستشفى، إال أن األطباء يرتددون بشدة يف إطالق رساح املريض يف حال 
مل يتوفر ويل أمر أو فرد أرسة يطلق رساحه إليه – تشرتط إجراءات املستشفى عادًة أن يوقع شخص آخر عىل استالم املريض أثناء 
إعفائه، وذلك لتجنيب املستشفى أية مسؤولية يف حال حصول أذى للمريض بعد خروجه. هذه اإلجراءات إشكالية، ألن الكثري 
من األرس ترتدد يف رعاية أقاربها بسبب الوصمة االجتامعية أو قلة املعرفة أو الفهم لحالتهم81. يتفق هذا التفسري مع تلك التي 

يقدمها طبيب حرض جلسة بؤرية يف مركز الصفصاف للتأهيل النفيس يف عامن، وقد أوضح أن:

من يتخذ القرار ]باسم املريض[ ليتم تسليمه هو من يتخذ القرار ]باسم املريض[ ليتم إخراجه. عىل 
سبيل املثال، كان لدي مريض من السعودية سّلمه عمه و]خالل بقائه[ تقدم بطلب خاص للذهاب يف 

عطلة. كان يجب عىل العم أن يوافق عىل العطلة82.

الدكتورة خلود أبو زيد، وهي أخصائية يف التعليم مع منظمة أنقذوا األطفال وعملت حوايل 18 عاماً مع املجتمعات املحلية 
املهمشة، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، ذكرت أنه عندما تم إعفاء امرأة من مستشفى الرشيد، اشرتطوا عليها الحصول عىل 
إذن من ويل أمرها83. قالت لنا إن التسليم املبارش إىل املستشفى، عىل سبيل املثال إىل مستشفى الرشيد الخاص، يتم يف العادة 

بناء عىل طلب من عائلة املريض84. وأشار الدكتور العزة أن قرار وضع الطفل يف مؤسسة تقع عىل عاتق أَبَوي الطفل85.

وتتوىل وزارة التنمية االجتامعية تشغيل ومراقبة مرافق الرعاية العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، وأيضاً ترخيص ومراقبة 
املراكز واملؤسسات الخاصة التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة86. وذكرت منظمة الصحة العاملية عام 2011 أنه:

تم تقييم املعايري الحقوقية يف بعض مرافق الصحة النفسية ونسبة قليلة من العاملني يف مجال الصحة 
النفسية تلقوا تدريبًا يف مجال حقوق اإلنسان. ال تخضع مرافق الصحة نفسية يف األردن تخضع لتفتيش 
حقوقي منتظم، والعاملون يف مجال الصحة النفسية يعملون يف منشآت للمرىض الداخليني مل يتلقوا أي 

تدريب عىل حامية حقوق املرىض خالل العامني املاضيني87.

وأشار الدكتور العزة إىل أن السنوات األخرية شهدت تعزيزاً لجهود وزارة التنمية االجتامعية يف مراقبة مراكز ومؤسسات الرعاية، 
وخاصة منذ دخول نظم الرتاخيص الجديدة حيز التنفيذ عام 2014. وكانت الوزارة قد أغلقت يف العام املايض مركزين، وأصدرت 
تكليف املركز الوطني لحقوق اإلنسان  التنمية االجتامعية، تم أيضاً  تحذيرات إىل أربعة آخرين. وباإلضافة إىل إرشاف وزارة 
بتفّقد مراكز ومؤسسات الرعاية. ومع ذلك، رأى الدكتور العزة أنه مل يتم تنفيذ هذا التكليف بشكل صحيح. عىل الرغم من 
أن تقرير املركز السنوي لعام 2015 أشار إىل الشكاوى التي تلقاها من أرس األشخاص ذوي اإلعاقة88، ليس من الواضح ما هي 
الخطوات التي اتخذها املركز ملعالجة هذه الشكاوى. وأشار الدكتور العزة إىل أن املركز كان قد بدأ تقديم بعض التدريب عىل 
النهج الحقوقي ملامريس الرعاية الصحية منذ 2012، ولكن مل يكن ذلك سوى بداية متواضعة، فهناك حاجة حقيقية ومستمرة 

80  املرجع السابق.

81  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

82  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية يف مركز الصفصاف للتأهيل النفيس، 22 شباط 2016، عامن، األردن.

83  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. خلود أبو زيد، 30 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

84  املرجع السابق.

85  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

86  انظر العزة أعاله، الهامش 65، ص199؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

87  منظمة الصحة العاملية، تقرير أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم نظم الصحة النفسية يف األردن، 2011، ص5.

88  املركز الوطني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي رقم 12 حول وضع حقوق اإلنسان يف األردن يف عام 2015، ترشين األول 2015، ص228-229، متاح عىل
 http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/The%2012th%20Annual%20Report.pdf.
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للتدريب الواجب ملامريس الرعاية الصحية89.

باختصار، هناك حاجة للرتكيز بشكل خاص عىل تحسني اإلطار القانوين الوطني، وال تقل عن ذلك الحاجة لدخول هذا اإلطار 
املحّسن حّيز التنفيذ. حتى اآلن، من الواضح أن هناك فجوة كبرية بني القانون واإلجراءات يف الواقع العميل. تشري هذه األخرية 

إىل انتهاكات كبرية للحقوق الفردية، مبا يف ذلك نتيجة عمليات اإليداع يف مؤسسات الرعاية.

4.3  الســياق االجتماعي والسياسي
4.3.1 وصمة العار االجتماعية، سوء الفهم، الحرمان من الخدمات

الصحة  يحيطان مبجمل  والعار  االجتامعية  الوصمة  من  الكثري  أن  للمؤسسة  العامة  الصحة  يف  يعمل  نفساين  استشاري  ذكر 
النفسية يف األردن:

لألسف، الثقافة االجتامعية تعني أن تعالج معظم األرس أفرادها املصابني مبرض عقيل كأنهم مجانني، ملا 
يف ذلك من وصمة عار تحيط بهم. إذا جاءهم ضيف يخفونه ]الشخص املصاب مبرض عقيل[ وإذا خرجوا 

من املنزل يقفلون عليه الباب90.

كام أوضح االستشاري أن العمل يف مجال الصحة النفسية ليس مهنة جذابة، مضيفاً: »العار والوصمة االجتامعية ال يطاالن فقط 
أصحاب املشكالت النفسية، بل أيضاً أرسهم والعاملني معهم«91.

تحدثنا أيضاً إىل هيفاء البشري، مديرة مركز الصفصاف للتأهيل النفيس يف عامن، األردن. وهي ترى أن الوصمة االجتامعية والعار 
اللذين يواجهان األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن قاسيان فعاًل. وأوضحت أن »هناك الكثري من وصمة العار التي تحيط 
باملرض العقيل. يعتقد املجتمع أنه ال ميكن عالج هذا املرض كغريه من األمراض، وبالتايل تبدو املعالجة عرب إعادة التأهيل غريبة 

لكثري من الناس«92.

روزان، التي عانت من االكتئاب عىل مدى السنوات السبع املاضية، أخربت املؤسسة أنها تشعر بأن الكثريين يحاولون إخفاء 
وضعهم النفيس:

عىل سبيل املثال، قد يكون هناك شخص ما )...(  يدرس يف الجامعة وال تعرف عائلته أن لديه مشكلة. 
األدوية  ليتناول  عائلته  أمام  أصابعه  لذا مييش عىل أطراف  إنه مجنون،  له  الطبيب ويقال  إىل  يذهب 

ويتلقى املعالجة )...( حتى أساتذته لن يعرفوا عن تشخصيه93.

ورشح غسان للمؤسسة أنه عند توظيفه ألول مرة، مل يكشف عن وضعه النفيس، وال سيام نظراً لخصوصية وضعه )والذي يسبب 
له الخوف أمام اآلخرين( ألنه كان يخىش التعرض للتمييز خالل عملية التوظيف. وكان يخىش أنه لو قام بالكشف عن مرضه 

العقيل مع أصحاب العمل فلعله كان سيفشل يف الحصول عىل الوظيفة.

العمل ال  لحالتي وأتحسن بشكل كبري. ولكن ال أحد سيفهم ذلك. معظم أصحاب  بتلقي عالج  أقوم 
الشخص  هذا  أن  يعتقدون  ألنهم  ذهنية،  إعاقة  أو  نفيس  مرض  لديه  مصاب  شخص  تعيني  يريدون 
سيتعرض لسوء املعاملة واالستغالل ]من قبل موظفني آخرين[. كانوا يعتقدون أنه لن يكون قادرًا عىل 

89  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

90  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع طبيب نفيس يقدم استشارات صحة عامة يف وزارة الصحة، 27 كانون األول 2015، عامن، األردن. وقد طلب عدم الكشف 
عن هويته.

91  املرجع السابق.

92  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع هيفاء البشري، 2 شباط 2016، عامن، األردن. تدربت هيفاء عىل التمريض يف األردن ويف الواليات املتحدة، قبل أن تتخصص 
يف الصحة النفسية. وقت شغلت منصب مدير مركز الصفصاف للتأهيل النفيس يف عامن، األردن ملدة 12 سنة. وقد افتتح مركز الصفصاف للتأهيل النفيس عام 

1994، وهو يقدم برامج معالجة شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية.

93  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عامن، األردن.
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تحمل الضغط وسيستقيل. ال يريدون أن يكونوا مسؤولنب عن أي سوء معاملة أو عن موظفني يرتكون 
العمل بعد فرتة قصرية من التعاقد معهم94.

وقال غسان إنه ال يعلم بوجود نظام يسمح له بتقديم شكوى حول حرمانه من العمل بسبب مرضه العقيل95.

وقد تحدث عدد من األفراد، بعضهم تعبرياً عن أنفسهم وآخرين عن أطفالهم، عن خشيتهم من عدم العثور عىل عمل بسبب 
اإلعاقة الذهنية96. وأفاد العديد من اآلباء واألمهات الذين تحدثوا للمؤسسة أن أطفالهم عانوا من إهانات ومضايقات لفظية 
من قبل الجريان ويف املدرسة، وأحياناً من األطباء97. وكان أول ما قاله الطبيب لصفاء عندما ولدت ابنها »إنه ولد منغويل«98. أما 
ريم، التي لديها طفالن يعانيان من متالزمة داون، فرّصحت أن من العادي بالنسبة لها االستامع إىل آخرين يهينون ولديها أو 

يعربون عن شفقتهم عليهام.

يف إحدى املرات كنت أنتظر مع أوالدي باص املدرسة. مشت امرأة بقربنا وتوقفت قلياًل، ثم حّدقت بنا 
وقالت: »يا لها من مسكينة، كالهام معاق«. أنا تجاهلتها فقط. ما الذي كان عيل قوله؟ كان يرهقني 

سامع الناس يقولون أشياء كهذه. لكني تعلمت اآلن كيف أتجاهلهم99.

ابن مريم البالغ من العمر 10 سنوات، موىس، لديه متالزمة داون أيضاً، وقد أعربت أمه عن إحباط مامثل بسبب اإلهانات 
التي درج ابنها عىل مواجهتها يف املدرسة. وذكرت أنه من املألوف بالنسبة له أن يقول عنه زمالء املدرسة »غبي« أو »أهبل«. 
مل يقم املعلمون بفعل أي يشء عندما قدمت شكوى لهم. وأشارت إىل أن »من حق ]ابني[ العثور عىل املكان الذي يحصل فيه 

عىل االهتامم واألنشطة الالئقة«100.

املظلة  تندرج تحت  التي  املختلفة  الفردية  الحاالت  متنوعة من  بوجود مجموعة  اعرتاف  كبري، مع عدم  سوء فهم  أيضاً  مثة 
الواسعة جداً »اإلعاقة الذهنية«. وبرصف النظر عن القلة التي تعمل يف مهنة الطب، كان كل من تحدثت إليه املؤسسة غري 

مدرك للتمييز بني، مثاًل، اإلعاقة املعرفية واإلعاقة النفسية-االجتامعية.

أطفالهم يف  التي واجهوها يف تسجيل  الصعوبات  األمور  أولياء  ناقش عدد من  الخدمات مشكلة مستمرة.  عالوة عىل ذلك، 
املدارس أو يف العثور عىل أنشطة لهم لينخرطوا بها مثاًل. تحدث إىل املؤسسة أربع نساء لدى أبنائهن متالزمة داون، جميعهن 
أعضاء يف جمعية الياسمني، وهي مجموعة مجتمع مدين ومركز تأهيل لألفراد الذين يعانون من متالزمة داون101. أوضحت 
النساء األربع أن هناك مجاالً محدوداً، إن وجد، لألطفال ذوي متالزمة داون لحضور املدارس الحكومية. وأرشن إىل أن التعليم 
املنفصل هو القاعدة. وقالت ربا، وعمر ابنها الذي يعاين من متالزمة داون ست سنوات، إن دار حضانة عامة رفضت ابنها 
وقالت لها إنه »ال ميكن أن ُيفهم«. قالت إنها بعد ذلك سجلته يف حضانة خاصة، ولكن كان عليها دفع قسط أغىل مام يدفعه 
غريها من اآلباء واألمهات. »لسوء الحظ، مل نتمكن من تحمل تكلفة ذلك )...( قسط األطفال اآلخرين كان فقط 500 دينار 
بالشهر، ولكن طلبوا مني 1000 دينار ]بالشهر[«. تدفع ربا اآلن 4000 دينار سنوياً يك يذهب ابنها إىل مدرسة خاصة102. فيام 
ذكرت امرأة أخرى، ليىل، أنها متكنت من تسجيل ابنتها بنجاح يف مدرسة خاصة غري منفصلة، لكن ابنتها تتعرض ملضايقات من 

94  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غسان، 31 ترشين األول 2016، عامن، األردن.

95  املرجع السابق.

Ibid  96.؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، 
عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 
2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ريم، 10 ترشين 

الثاين 2016، عامن، األردن.

97  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مريم، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ وأخرياً مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ريم، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

98  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

99  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ريم، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

100  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مريم، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن. 

101  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ربا، جمعية الياسمني، 19 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ليىل، جمعية الياسمني، 19 
شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع فاطمة، جمعية الياسمني، 19 شباط 2016، عامن، األردن.

102  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ربا، جمعية الياسمني، 19 شباط 2016، عامن، األردن. 
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قبل الطالب اآلخرين هناك103.

وذكر آباء وأمهات آخرون للمؤسسة أنهم حاولوا دون جدوى تسجيل أطفالهم يف املدارس الحكومية، لتقول لهم املدارس كل 
مرة انها غري قادرة عىل توفري الخدمات التعليمية املناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية104. وذكرت تلك العائالت أن خيارهم 
الثاين كان محاولة تسجيل أبنائهم يف املدارس الخاصة، ولكن حتى يف تلك الحالة، كانت تلك املدارس تقول أنها غري قادرة عىل 
تقديم الرعاية والخدمات املناسبة ألطفالهم105. كثريون اآلن يرسلون أبناءهم إىل منظامت غري حكومية تقدم برامج تعليم غري 

رسمي مع خدمات أخرى، مبا يف ذلك العالج الفيزيايئ والتدريب املهني والدعم النفيس-االجتامعي106.

براء هي إحدى األمهات التي تّتكل عىل املنظامت غري الحكومية لتوفري التعليم البنتها.

أتذكر أين رأيتها يف أحد األيام منزعجة للغاية. مل أستطع فهم ما جرى لها. ظللت أسألها وظلت غري قادرة 
عىل التعبري عن نفسها. استمرت يف محاولة مقارنة نفسها بغريها من الفتيات حولها، لكن مل أفهم ما 
الذي كانت ترمي إليه. يف النهاية، أدركت الحقًا أنها كانت تحاول أن تقول يل إنها تريد أن تكون عىل 
نفس مستوى األخريات، وأنها تريد الذهاب إىل املدرسة. ما إن فهمت أنها تريد الذهاب إىل املدرسة 

حتى شعرت هي بالسعادة وأوشكت أن تحّلق كالفراشات107.

باإلضافة للظروف املذكورة أعاله، والتي غالباً ما تصل إىل الحرمان من الحقوق األساسية لألفراد املعنيني، تقدم هذه الخلفية 
أيضاً سياقاً مهاًم للنظر يف معاملة األفراد يف املؤسسات ومرافق الرعاية الصحية.

4.3.2 قلة الدعم الحكومي

حّدد بحثنا بعض أوجه القصور العامة يف مقاربة الحكومة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية. من غري الواضح ما إذا كانت 
هذه مشكالت عدم وجود الرغبة أم عدم وجود ما يكفي من آليات التنفيذ. يبقى أن لهذه املشاكل تأثريات كبرية عىل األفراد 
املعنيني. عىل سبيل املثال، ذكر العديد من األفراد الذين تحدثوا للمؤسسة أن الحكومة ال توفر الدعم املايل واملوارد الطبية 

الكافية ملن حصلوا عىل تشخيص بوجود مرض عقيل لديهم108.

بعد التعنيف الجنيس الذي تعرض له ابنها مالك يف إحدى املؤسسات الطبية العامة، أوضحت دنيا أنها قررت أن تقوم هي 
برعايته هو وأخوه يف املنزل. قالت إنها تعتمد عىل املساعدات املالية الحكومية لرعاية أرستها، ألنها غري قادرة عىل العمل نتيجة 
اضطرارها للبقاء يف املنزل لرعاية ولديها. كأم أرملة، هي مؤهلة للحصول عىل سكن بدون إيجار، إال أنها عندما تقدمت بطلب 

للحصول عىل سكن، حصلت عىل منزل يف منطقة نائية من دون أي اعتبار الحتياجات أطفالها.

103  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ليىل، جمعية الياسمني، 19 شباط 2016، عامن، األردن. 

104  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع براء، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نورا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ندى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، 
عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 

2016، عامن، األردن؛ وأخرياً مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ريم، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

105  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع براء، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نورا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ 
مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ندى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 2016، 

عامن، األردن؛ وأخرياً مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ريم، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

106  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سلمى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع براء، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نورا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ندى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، 
عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 

2016، عامن، األردن؛ وأخرياً مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ريم، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

107  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع براء، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

108  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نرسين، 31 ترشين األول 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سلمى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع براء، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نورا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، 
عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 

2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ريم، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.
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ال سوبر ماركت، ال مستشفى، ال وسائل نقل عام يف أي مكان قريب من الشقة التي أعطوين إياها. ما 
لنقله إىل  بحالة طبية طارئة واحتجت  أو  بنوبة مرضية  أبنايئ  إذا أصيب أحد  به  القيام  الذي ميكنني 
املستشفى؟ ال يوجد يشء بالقرب مني. للوصول إىل أقرب سوبر ماركت، عيل إما أخذ جميع األطفال 
الثالثة معي أو تركهم يف املنزل، وكالهام متعّذر. حاولت مناشدتهم ورشح وضعي لهم. قالوا إما أن أقبل 

الشقة واملنقطة التي عرضوها عيل أو لن تحصل عىل أية مساعدة109.

وأعرب عدد من األفراد الذين سعوا للحصول عىل دعم مايل من الحكومة أنهم مل يتمكنوا دامئاً من الحصول عليه. ابن زياد، الذي 
يعاين من متالزمة داون ويبلغ من العمر اآلن 28 عاماً، ُحرم من مساعدات اإلعاقة الحكومية بحجة أن راتب أبيه كاف لدعمه. 
»ما عالقة ابني براتبي؟«، تساءل زياد، »عمره 28 سنة وهو مستقل عني. يجب أن يتم تقييم حالته عىل هذا األساس«110. أما 
عبري، وهي أم البنها البالغ من العمر 16 عاماً واملشخص كصاحب »إعاقة ذهنية بسيطة«، فلم تتمكن من تجديد الدعم لهذا 
العام، حيث تم إبالغها بأن القانون تغري وأنها ستكون مؤهلة للحصول عىل الدعم فقط إذا كان يف بيتها طفالن أو أكرث يعانون 

من اإلعاقة، أو إذا كانت تتلقى الرعاية االجتامعية111.

وأوضح عدد من اآلباء واألمهات أنهم دفعوا جزءاً من تكلفة إيداع أو تعليم أطفالهم، بينام تكفلت الحكومة بالجزء املتبقي. 
وذكر بعض املشاركني أيضاً أنهم تلقوا دعاًم مالياً من الحكومة. مثاًل، يساهم محمد بـ100 دينار شهرياً لرعاية ابنه بينام تتكفل 
الحكومة بـ400 دينار112. وتدفع أصيل 2,000 دينار سنوياً لرعاية ابنها يف مركز خاص، وتساهم الدولة مبثل ذلك 113. وأوضحت 
هيفاء البشري، التي تدير مركز الرواد للتأهيل، أن عىل األرس أن تدفع لقبول األقارب يف املركز، ولكن »الحكومة تساعد يف نفقات 

املركز ]وتعطي[ 200 دينار لكل نزيل«114.

يحق لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن الحصول عىل بطاقة تأمني صحي من الحكومة، تؤهلهم للحصول عىل رعاية طبية 
بأسعار مدعومة115. ومع ذلك، ذكر العديد معامل قصور وعيوب هذا النظام. فقد عرب بعض األفراد أن املرافق الطبية العامة ال 
تقدم بالرضورة الرعاية والدعم الالئقني حني يتم إبراز بطاقة اإلعاقة هذه116. وأوضحت نورا للمؤسسة أن صيدلية املستشفى 
رفضت أكرث من مرة أن تعطيها دواء ابنها عندما سعت لرشائه باستخدام بطاقته117. قالت إنها ليست عىل دراية بكيفية تقديم 
شكوى، وحتى لو كانت تعلم، لن يستجيب لها أحد. لدى كل أطفال دنيا بطاقة إعاقة، لكنها أوضحت أنه صالحية بطاقات 

أبنائها، بعد تغري يف القانون، تنتهي اآلن مرة كل ثالثة أشهر، بدال من مرة كل ثالث سنوات.

لتجديد  أشهر  ثالثة  كل  واإلياب  الذهاب  املكلف  من  جدًا.  قصرية  مدة  هذه  بنا؟  ذلك  يفعلون  ملاذا 
بطاقات الرعاية الصحية. إذا كنت غري قادرة عىل تجديد ]البطاقة[ ولدى أبنايئ حالة طبية طارئة، عيل 
إما دفع التكلفة الكاملة أو االنتظار حتى أمتكن من التجديد دون أن يتلقوا املساعدة التي يحتاجونها118.

109  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

110  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن. مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن. دعاء أم غري متزوجة ولديها ولدان بالغان وطفلة عمرها 16 عاماً تعاين من متالزمة داون. طلبت الحصول عىل الدعم املخصص لذوي اإلعاقة من أجلها 

ومن أجل طفلتها، لكن تم إبالغها بأنها ال ميكن أن تتلقى دعاًم مالياً من الحكومة حتى يتزوج ولداها، اللذان يفرتض أن يساعداها حتى ذلك الحني.

111  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن. روزان، ابنة األربعني عاماً والتي عانت من االكتئاب عىل مدى السبع سنوات 
املاضية، أخربتنا أنها تنتمي إىل حي فقري وتشعر أنه ليس هناك دعم حكومي ألشخاص مثلها. »نحتاج فقط إىل مساعدة يف رعاية األطفال والطعام«، أضافت، 

»أشعر بأين مقيدة«. مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عامن، األردن.

112  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع محمد، 22 شباط 2016، عامن، األردن.

113  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 17 شباط 2016، عامن، األردن.

114  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع هيفاء البشري، 2 شباط 2016، عامن، األردن.

115  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سلمى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع براء، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نورا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، 

األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

116  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سلمى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع براء، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نورا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، 

األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

117  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نورا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

118  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.
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الطفل عىل  إمكانية حصول  لذلك عىل  الجانبي  والتأثريه  التمييزي  الجنسية  بقانون  األردن  باحتفاظ  التحديات  بعض  ترتبط 
بطاقة تأمني. صفاء، مواطنة أردنية وأم لطفل مصاب مبتالزمة داون، رشحت أنها غري قادرة عىل تحصيل أية رعاية طبية البنها 
ألن زوجها فلسطيني، حيث مل يكن مبقدورها أن متنح جنسيتها األردنية البنها عندما ولد. مع التغري األخري يف القانون، سمعت 
أنها ستكون قادرة عىل مترير بعض الحقوق البنها الذي قد يتمكن يف النهاية من الحصول عىل الهوية األردنية. لكنها أوضحت 
أنها، حتى بعد تغري القانون، ما تزال غري قادرة عىل الحصول عىل بطاقة إعاقة البنها، والتي كان ميكن أن تسمح له بتلقي رعاية 

طبية بسعر مدعوم119.

وأكد محمد عىل غياب الدعم الذي يتلقاه ابنه، وسواه من ذوي اإلعاقة الذهنية، من الحكومة. برأي محمد، تركيز الحكومة 
األخري عىل هذا املوضوع منذ التكليف بإجراء دراسة عام 2015 مل يكن من وراءه طائل.

مل يطرأ أي تغيري بعد الدراسة، واستمرت املشاكل. مّرروا القانون 31 لعام 2007 ولكن مل يكن هناك أي 
تأثري. ال أخالق، ال إنسانية، ال قانون120.

يدور بحثنا يف تعذيب وسوء معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف ظل هذا الواقع املركب، من وصمة اجتامعية إىل قلة 
وعي وصوالً إىل نظم دعم حكومية غري كافية.

     4.4  تعذيب وســوء معاملة ذوي اإلعاقات الذهنية في   
  األردن

4.4.1 االحتجاز اإلجباري

كام سبق يف الجزء 4.2، يسمح القانون األردين باحتجاز األشخاص الذين يعانون من مرض عقيل رغاًم عن إرادتهم، ما يخالف 
رشط املوافقة قبل تقديم أي عالج طبي، وهو بدوره قد يرقى إىل التعذيب أو سوء املعاملة. مثة 15 فرداً تحدثت إليهم املؤسسة 
أو إىل أفراد من أرسهم، تم إيداعهم كرهاً يف مؤسسات الرعاية، سبعة منهم بالغون ومثانية أطفال. كلهم باستثناء اثنني أحالهم 
أحد أفراد األرسة – االثنان أحالتهام الرشطة. رّصحت سعاد، البالغة التي تم إيداعها عام 2016، أن أخاها أخذها إىل مستشفى 
الفحيص بعد أن حبست نفسها يف غرفتها لعدة أيام. وقد اعرتضت عىل قرار احتجازها عدة مرات، لكن قيل لها إنه ال ميكن 
إطالق رساحها دون الحصول عىل إذن من أخيها وأحد األطباء. وقد متكنت بعد ذلك من التواصل مع أخيها، الذي وافق عىل 
أن يطلق رساحها121. أما سمري، والذي كان أيضاً بالغاً حني تم إيداعه، فذكر أنه مّر بنوبة غضب يف وجه عائلته، ما استدعى 
قدوم الرشطة التي اقتادته إىل مستشفى الفحيص. حدث ذلك مرتني يف العامني املاضيني نتيجة لوضعه النفيس، وحدث ذلك 

كرهاً يف املرتني122.

تامر، الذي وافق عىل التحدث إىل املؤسسة برشط إبقاء موقع احتجازه رسياً، أوضح أن عائلته أخذته إىل مؤسسة أمراض عقلية 
قبل ثالث سنوات، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاماً. كان قد مّر بحالة اكتئاب شديد وأفكار انتحارية، فأخذته أرسته إىل 
إحدى املؤسسات بعد أن أوىص طبيب نفيس بإيداعه يف مؤسسة رعاية. تامر غري متأكد من الدافع وراء وصية الطبيب، ومن 
غري الواضح ما إذا كان هذا األمر مسألة متييز بسبب اإلعاقة أم بسبب التوجه الجنيس. يف كلتا الحالتني، قصة تامر مثرية للقلق. 
أوضح تامر أنه ناقش ميوله الجنسية مع طبيبه النفيس، معتقداً أن املحادثة ستظل رسية. لكنه أدرك بعد إطالق رساحه أن 
الطبيب النفيس كان قد أخرب أبويه حول ذلك، وتساءل عن دور إفشاء الرس يف إيداعه. وقد دخل تامر املؤسسة مرتني عىل مدى 

مثانية أشهر، كل مرة ملدة أسبوعني. وكان يشعر أن األطباء يحاولون عالج ميوله الجنسية:

أخرب الطبيب النفيس عائلتي ]عن حيايت الجنسية[ )...( عىل الرغم من أنه قال يل إنه سيبقي األمر رسًا. 
كانت فكرته أن يرشك أبوّي يف عالجي، ولكن هذا غري صحيح وغري أخالقي، ألن كاًل من األطباء وعائلتي 

119  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن. 

120  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع محمد، 2 شباط 2016، عامن، األردن.

121  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سعاد، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

122  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع تامر، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.
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كانوا يحاولون معالجة ]توجهي الجنيس[. كنت قد ذهبت إىل أطباء نفسيني آخرين من قبل، وكلهم 
أخربوين أن األمر ال عالقة له بأي مرض عقيل وال يحتاج إىل عالج123.

تنظر  كيف  أالحظ  كنت  ثم  الجنسية.  املثلية  حاالت  من  كحالة   )...( إيل  يشريون  وهم  األطباء  إىل  أستمع  »كنت  تامر  قال 
املمرضات إيل«124. وأوضح أنه شعر باملهانة حني أجرب عىل الشعور وكأنه ميوله الجنسية مرض، ولذلك رأى أنه كان من الصعب 
عليه التغلب عىل االكتئاب الحاد واألفكار االنتحارية. بعد خروجه من املؤسسة، حاول تامر االنتحار عدة مرات، وجرى إيداعه 

مرة أخرى. ذكر تامر أنه مل يطلق رساحه إال بعد أن اضطر للكذب عىل أرسته حول ميوله الجنسية125.

يف جميع الحاالت التي يكون فيها أطفال، قيل للمؤسسة إن األطفال أودعوا يف مؤسسات الرعاية بناء عىل طلب من أهاليهم. 
اثنتني منهام كـ»إعاقة ذهنية شديدة«، ذكرت أن عليها  دنيا، األم غري املتزوجة لثالثة أطفال لديهم إعاقات ذهنية، وصفت 
االتكال عىل الرعاية التخصصية التي تقدمها إحدى املؤسسات التي تديرها وزارة التنمية االجتامعية ليك تعينها عىل التعامل مع 

أطفالها. وقد وضعت ابنيها يف مرفق صحي يقدم التدريب التعليمي واملهني لألطفال126.

أشار بعض اآلباء واألمهات أنهم شعروا أن وضع أبنائهم يف مؤسسة كان خيارهم الوحيد. قال األطباء ملحمد أن أحمد، طفله 
البالغ من العمر اآلن 26 سنة، »استيعابه الدماغي مياثل استيعاب طفل عمره أربع سنوات«. وأوضح محمد أنه عام 2004، »كان 
علينا وضع ابننا أحمد يف مركز جرش )...( وعمره 14. كان الخطر الذي يشكله علينا أكرب من املعاناة التي قد يواجهها هناك«127. 
وكان أحمد قد أرغم عىل دخول وخروج عدة مؤسسات لعدة سنوات. ذكر محمد أنه يشعر بالعجز بسبب وضع ابنه، لكنه 

يشعر بأنه ال خيارات أخرى لديه سوى إيداعه بسبب سلوكه العنيف.

ووضعت أصيل ابنها يف املدرسة العربية للرتبية الخاصة، وهي مركز رعاية داخيل خاص يف عامن. وقد ذكرت للمؤسسة مراراً 
وتكراراً أنها ظنت أنه ستتم رعايته يف املركز، وقالت »اعتقدت أن ذلك سيكون أفضل من إبقائه يف املنزل«128.

يف تقرير أعّده عام 2012 ائتالف ملنظامت املجتمع املدين )تقرير حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( تناول التزام األردن بحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، متت اإلشارة إىل تقارير عن حاالت احتجاز إجباري فاقت العرشين سنة129. وذكر التقرير أيضاً أنه كانت 
هناك حالتا انتحار يف مستشفى الفحيص؛ مريض بالفصام انتحر بعد قضائه ما يزيد عىل 20 عاماً، ومريض آخر يف الثالثينات 

انتحر يف ظروف مل يتم اإلعالن عنها130.

اإليداع  اإليداع اإلجباري لكل من األطفال والبالغني.  اإلعاقة  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  الجزء 4.1.2، تحظر  كام تبني يف 
اإلجباري عىل أساس عاهة مفرتضة أو فعلية يرقى دامئاً إىل اعتقال تعسفي، وإىل حرمان من حق الشخص يف مامرسة األهلية 
القانونية والعيش يف املجتمع، وانتهاك لحقه يف عدم التمييز. لذا فإن األردن، بالحد األدىن، ينتهك عدداً من التزاماته فيام يتعلق 
الدويل  العهد  املادة 9)1( من  أيضاً  ينتهك  أنه  اإليداع، كام  استخدام  االستمرار يف  اإلعاقة من خالل  األشخاص ذوي  بحقوق 
للحقوق املدنية والسياسية، التي تحظر االعتقال التعسفي، وكذلك املادة 26 من العهد الدويل التي تحظر التمييز، مبا يف ذلك 

عىل أساس اإلعاقة.

وباإلضافة إىل ذلك، قد يرقى اإليداع اإلجباري لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية إىل التعذيب أو سوء املعاملة131. املعاملة التي 
تلقاها تامر، والذي تعرض أثناء إيداعه وعمره 17 عاماً لإلذالل بعد إجباره عىل الشعور بأن ميوله الجنسية مرض، والذي شعر 
بأن ذلك صّعب عليه محاوالت التغلب عىل اكتئابه، ترقى إىل املعاملة املهينة. كام ذكر أعاله يف الجزء 2.3، املعاملة التي تذل 

123  املرجع السابق.

124  املرجع السابق.

125  املرجع السابق.

126  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

127  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع محمد، 22 شباط 2016، عامن، األردن.

128  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 7 شباط 2016، عامن، األردن.

129  انظر العزة أعاله، الهامش 65، ص33.

130  املرجع السابق، ص106.

131  انظر النقاش يف الجزء 4.1.2.
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شخصاً ترقى إىل معاملة مهينة بغض النظر عام إذا كان هناك تعّمد يف إذالل الشخص. كام أن االحتجاز اإلجباري لتامر ينتهك 
الحق يف عدم التمييز عىل أساس امليول الجنسية وفقاً للامدة 26 من العهد الدويل. وأخرياً فإن احتجاز األشخاص ألسباب متييزية، 

مبا يف ذلك عىل أساس ميولهم الجنسية، يرقى إىل االعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكا للامدة 9)1( من العهد الدويل132.

كام نوقش أعاله يف الجزء 4.1.3، إيداع األطفال له تأثريات مؤذية حادة وطويلة األمد عىل صحتهم ومنوهم، حيث من املرجح 
أن يسبب أي شكل من أشكال إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية، سواء كانت عامة أو خاصة، املعاناة التي ترقى، بالحد أدىن، 
إىل سوء املعاملة، وقد تصل إىل مستوى األمل والعذاب الشديد الذي يجعلها مبثابة التعذيب. الدعاوى املحددة التي أدىل بها كل 

من دنيا ومحمد وأصيل، فيام يتعلق أطفالهم، سيتم نقاشها مبزيد من التفصيل يف الجزء 4.4.2 أدناه.

4.4.2 التعنيف الجسدي والجنسي

تقريباً كل الدعاوى املحددة حول االعتداء الجسدي أو الجنيس التي تم إبالغ املؤسسة عنها تتعلق باألطفال. وتم ذكر حاالت 
تعنيف حدثت يف كل من املؤسسات العامة والخاصة، وتعلقت الدعاوى باملعاملة التي وقعت عىل مدار السنوات الخمس 
عرشة املاضية وحتى يومنا هذا. يف جميع الحاالت تقريباً، شعر الذين أبلغوا عن الحوادث بالعجز وقتذاك عن فعل أي يشء، 
إما بسبب الخوف من االنتقام و/أو افرتاض أن السعي نحو العدالة سيكون عقياًم. يف بعض الحاالت التي تعود فيها الدعاوى 

إىل عدة سنوات، كان التحدي اإلضايف املتمثل بتحديد املرتكبني من الصعوبة مبكان.

سّلم محمد ابنه أحمد إىل مركز جرش الحكومي عام 2004، وكان عمر أحمد 14 عاماً. وقد زاره أبواه ذات مرة لرييا »عالمات 
رضب عليه«. اشتكيا، لكن املوظفني سعوا رداً عىل ذلك إىل تربير عالمات التعنيف الجسدي بالقول إن أحمد نفسه كان شديد 

العنف133.

ابنها إقبال. قالت لنا إنه عاش من سن السابعة حتى السادسة عرشة يف مؤسسة خاصة، هي  تحدثت أصيل للمؤسسة عن 
املدرسة العربية للرتبية الخاصة. وذكرت أصيل أن إقبال »معاق ذهنياً، وال ميكنه الكالم«. أخربتنا أنه تعرض للرضب يف املركز134. 
وأوضحت أنها زارت ابنها يف غرفة مخصصة للزوار ومل تتمكن من مشاهدة ظروف املركز. يف إحدى زياراتها للمركز عام 2004 

أدركت أن شيئاً ما قد حدث البنها:

يف البداية، كان هناك ورم يف أذنه، لكنهم أخربوين أنه مجرد برثة. ولكن الطبيب ]اآلن[ رأى أنه نتيجة 
تعرضه للكثري من الرضب، وأن أذنه اآلن مشوهة. كذلك كانت عينه منتفخة، وفيها اخرضار وازرقاق. 

لكنه مل يستطع الكالم، ومل يكن مبقدوره أن يخربين مبا حدث135.

بعد ذلك بعامني، قالت أصيل إن ابنها كان دامئاً ضعيف البرص يف إحدى عينيه. أثار أحد مدريس املركز بشكل غري رسمي مخاوف 
بشأن سالمة إقبال، مخرباً أصيل أن ابنها تعرض للرضب عىل عينه136. أخرجت أصيل ابنها من املؤسسة، ونجحت يف تحصيل 

تعويض من املركز عرب املحاكم.

أثناء زيارتها ملنشأة عامة كان يعيش فيها أوالدها عام 2005، الحظت دنيا أن ابنها مالك لديه ذراع مكسورة، وأن عليها كدمات 
وجروحاً وأنا تنزف بشّدة. سألت مالك عام حدث، وأخربها أنه تم االعتداء عليه جنسياً. أخرجت كاًل من مالك وشقيقه من 

املرفق ذاك، وهي اآلن تسهر عىل رعايتهام من املنزل137.

مل أكن أريد إرسال ابنتي إىل مرفق، ألنني سمعت عن شائعات تفيد بحدوث مثل ذلك للبنات. ولكن 

132  انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرة 17؛ وانظر أعاله، الهامش 26، الفقرة 40.

133  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع محمد، 2 شباط 2016، عامن، األردن.

134  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 17 شباط 2016، عامن، األردن.

135  املرجع السابق.

136  املرجع السابق.

137  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.
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التحدث  يستطيعون  ال  أنهم  يعتقدون  ألنهم  يستغلونهم  الجنيس.  للتعنيف  تعرض  الذكر  ابني  حتى 
إلينا138.

وأخربت دنيا املؤسسة أنها شعرت بعدم إمكانية تقديم شكوى حول الحادث الذي وقع يف املرفق، ألن مالك كان مرتدداً يف 
البداية يف رشح ما حدث، ويف ذلك الوقت مل تكن قد أخذته إىل طبيب أو طبيب نفيس. وأوضحت أن تردده يف ذكر الحادث 

وعدم قدرتها عىل الحصول عىل مزيد من املعلومات أّديا إىل اعتقادها بأنها ال ميكن إثبات هذه الدعاوى139.

تحدثت مجموعة من األطباء النفسيني إىل املؤسسة عن االعتداءات الجنسية التي شهدوا عليها يف املراكز واملستشفيات الليلية 
التي سبق لهم أن عملوا بها. وقال اثنان منهام إنهام رأيا يف اآلونة األخرية أطفاالً »تم رضبهم والرصاخ يف وجههم«140، ورشح 

أحدهام قائاًل:

توجد  ال  نفسية[.  عاهات  من  يعانون  الذين  املرىض  ]مع  معهم  يتعاملون  كيف  املوظفون  يعرف  ال 
إنسانية. يرصخون عىل املرىض إذا اشتكوا أو إذا طلبوا أي يشء إضايف. هناك ترهيب141.

خالل نقاش بؤري نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، أفاد اثنان من مامريس الرعاية الصحية أنهام رأيا أو علام بوجود تعنيف 
جسدي. قال لنا إحداهام أنها، يف أحد املراكز املتخصصة برعاية األطفال ذوي متالزمة داون، سمعت عن حاالت تعرض فيها 
األطفال »العتداءات جنسية«. قالت »إن ذلك النوع من الحوادث يتم التسرت عليه«142. وقال اآلخر »رأيت سوء املعاملة بأم 
عيني، وخصوصاً ضد الفتيات. كان هناك شاب يخافه الجميع بسبب ما فعله«143. بسبب الخوف من االنتقام، ما تزال هذه 

الحاالت غري مبلغ عنها وغري متحقق من شأنها.

تحدثت إلينا منى عن التجربة األخرية البنها يف مركز نهاري خاص لألطفال املعوقني. بسبب نقص األوكسجني عند الوالدة، تطور 
لدى ابن منى شلل ارتجايف يف الجانب األيرس من جسمه. عندما بدأ امليش، أخربها األطباء أن هذه الحالة ستكون دامئة، لذا 

وجدت مركزاً نهارياً له ليك يذهب إليه. وقد أخرجته من املركز عندما أدركت أنه تعرض لسوء معاملة هناك144.

يف البداية، كنا ملتزمني حقًا يف املرشوع، وكنا نظن أن صحته وتفاعله مع املجتمع سيتحّسنان، ولكنه بعد 
ذلك بدأ يرفض الذهاب. ثم أدركنا وجود سوء معاملة من املدربني واملرشفني واملتخصصني – وكان لذلك 
تأثري يسء عىل صحته العقلية. كان يبيك يف الصباح، ويرصخ »ال أريد أن أذهب«. كانوا يرضبون األطفال 
ويرصخون يف وجه األطفال. عندما كنت أذهب إىل املركز كنت أرى أطفااًل آخرين يتعرضون للرضب، 

ويبكون، ويسألون عن أمهاتهم. كان مزعجًا بالفعل145.

زينب أم لطفلني لديهام إعاقة. ابنتها، نجالء، تعاين مام تصفه زينب بـ»إعاقة ذهنية شديدة«، باإلضافة إلعاقتها جسدية. قالت 
لنا إنها قررت إرسال ابنتها إىل مركز رعاية وتأهيل تديره وزارة التنمية االجتامعية، عىل أمل أن يحسن العالج الفيزيايئ حالة 
ابنتها. يف أحد األيام، بعد عودة نجالء من املركز، الحظت زينب شيئاً غريباً جداً حول ذراعها. لكنها، بسبب إعاقتها، مل تكن 
قادرة عىل التواصل معها بشكل صحيح لتسألها عام حدث لذراعها. ومل يكن يساورها القلق حتى أخذتها فوراً إىل املستشفى 
ليتم فحص ذراعها. بعد فحص األشعة السينية، قال الطبيب لزينب إن ذراع نجالء مكسورة. اشتبهت بأنه مركز التأهيل، لكنها 

مل تكن متأكدة.

استمرت زينب يف إرسال نجالء إىل مركز التأهيل عىل أمل أن تتحسن حالتها الجسدية مع العالج الفيزيايئ املستمر. ثم حرضت 
أخت نجالء، مها، جلسة مع نجالء يف أحد األيام. بعد االنتهاء من الجلسة، أخرب املعالج مها أن تأخذ نجالء إىل الخارج وأن يجلسا 

138  املرجع السابق.

139  املرجع السابق.

140  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، 17 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

141  املرجع السابق.

142  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، 9 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

143  املرجع السابق.

144  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع منى، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

145  املرجع السابق.
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يف الشمس. أوضحت زينب أن مها أخربتها أنها عندما رفعت نجالء، بدأت نجالء ترصخ والدموع تغمر عينيها. دعت مها زينب، 
وأخربتها أنها تظن أن ذراع نجالء مكسورة. زينب أخذت نجالء إىل املستشفى مرة أخرى وروت، مبزيد من الحزن واإلحباط، أن 
ذراع نجالء كرست مرة أخرى. واجهت املعالجني الفيزيائيني يف املركز، لكنهم نفوا أن يكونوا سبب كرس ذراع نجالء. »كانت فقط 

هناك ملدة شهرين )...( فأخرجتها من املركز«146. حدث هذا قبل شهر من تحدث زينب إىل املؤسسة.

الشهادات التي متت مشاركتها مع املؤسسة فيام يتعلق بالرعاية الخاصة تعكس النتائج التي توصلت إليها يب يب يس العربية، 
يف تحقيقها الذي أجرته حول التعنيف الجسدي يف دور الرعاية الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يف أيار 2012. وكشف 
التحقيق عن حاالت تعنيف عديدة، مبا يف ذلك طفل قفز عليه أحد املوظفني إىل أن توقف عن الحركة بسبب رفضه الذهاب إىل 
الفراش147، وطفل تعرض للرضب بعد إراقة اآليس كريم عىل نفسه148، وطفل تعرض للركل مراراً وتكراراً من قبل أحد املوظفني يف 
طريقه إىل املرحاض149. أفاد التحقيق أيضاً أن هناك طفاًل تتعرض للحرق عمداً مبادة كيميائية يف مركز املدينة العربية يف عامن150. 
يف تقرير 2012 الذي أعّده ائتالف منظامت املجتمع املدين )تقرير حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( حول التزام األردن بحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، أفيد أن أستاذاً يف »رابطة الرتبية الخاصة« أحرق الجهة الخلفية ليد تلميذ مبلعقة معدنية ساخنة151.

ترقى العديد من دعاوى التعنيف الجسدي والجنيس ضد أطفال ذوي إعاقة ذهنية مام علمت به املؤسسة إىل التعذيب. حيثام 
يتم احتجاز األطفال يف املؤسسات، يجب النظر يف تراكم التأثريات الناجمة عن التعنيف الجسدي والجنيس جنباً إىل جنب مع 
التأثريات الناجمة عن اإليداع152. يف عدد من القضايا املعروضة عىل املحاكم الدولية، اعتربت أعامل االعتداء الجنيس والعنف يف 

حاالت االحتجاز عىل أنها ترقى إىل التعذيب153. يبنّي بروتوكول اسطنبول أنه:

التعذيب يف كثري من  التعري، وذلك يشكل عاماًل ثابتًا يف حاالت  التعذيب الجنيس باإلرغام عىل  يبدأ 
)...( كام أن  البلدان. فاملرء ال يشعر بالضعف يف أي ظرف قدر ما يشعر به وهو عار وعديم الحول 
التهديدات الجنسية باللفظ وباإلساءة والتهكم تشكل هي أيضًا جزءًا من التعذيب الجنيس، فهي تزيد 
من الشعور بالهوان وإهدار الكرامة )...( كام أن تلمس أعضاء يف جسم املرأة يسبب صدمة لها يف جميع 

األحوال ويعترب رضبًا من التعذيب154.

ذكرت دنيا للمؤسسة أن ابنها تعرض العتداءات جنسية أثناء إقامته يف مؤسسة تديرها الحكومة. األمل والعذاب الناجامن عن 
األمل والعذاب  إلحاق  إىل  املؤسسة، يرقى وضوحاً  اإليداع يف  الناجم عن  العذاب  إىل جنب مع  الجنيس، جنباً  االعتداء  أعامل 
الشديد بشكل متعمد، وبالتايل، يف هذه الحالة بالذات، عىل الدولة االستجابة لدعوى التعذيب. وباملثل، اإليذاء الجسدي ألطفال 
ذوي إعاقة ذهنية سواء يف املؤسسات العامة أو الخاصة قد يرقى أيضاً إىل التعذيب حيثام يبلغ األمل والعذاب الناجامن الشدة 
الكافية. حاالت الرضب يف الدعاوى التي وردت املؤسسة، مثل أحمد، والذي تم إيداعه يف مؤسسة عامة لسنوات، وإقبال، والذي 
فقد برصه نتيجة إلصابة تعرض لها يف مؤسسة خاصة، من املرجح أنها تسبب أملاً وعذاباً جسدياً ونفسياً شديداً. يف معاملة كهذه 
ضمن مؤسسة عامة، الدولة دامئاً متورطة لذلك هي تعترب دامئاً تعذيباً. رضب إقبال، يف مؤسسة خاصة، يرقى إىل التعذيب يف 

حال مل يقم األردن باتخاذ خطوات كافية يف مراقبة املركز. مرة أخرى، هذه داعوى خطرية تلّح عىل الدولة أن تستجيب لها.

146  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

147  يب يب يس العربية، »خلف جدران الصمت: وثائقي يب يب يس عن رعاية األطفال يف األردن«، موقع يب يب يس، 14 أيار 2012، متاح عىل
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/05/120514_bbc_children_doc.shtml.

Arab Reporters for Investigative Journalism, “Abuse at Jordan‘s private care homes for mentally disabled kids”, Arab Reporters for In-  148
vestigative Journalism, 9 June 2006, available at: http://en.arij.net/report/abuse-at-jordans-private-care-homes-for-mentally-disabled-
kids

149  املرجع السابق.

150  انظر أعاله، الهامش 147.

151  انظر العزة أعاله، الهامش 65، ص111؛ انظر أيضاً: وكالة أنباء رسايا اإلخبارية، »مديرة جمعية يف املفرق تعاقب طلبة بتسخني مالعق الطعام وحرق أيديهم«، 
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=16067 . موقع رسايا، 7 كانون األول 2009، متاح عىل

152  انظر أعالن، الجزء 2.2.1 و2.3.

153  انظر عىل سبيل املثال، املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، أيدين ضد تركيا، طلب رقم 94/23178، 25 أيلول 1997، الفقرات 83-84. محكمة الواليات األمريكية 
لحقوق اإلنسان، قضية سجن ميغيل كاسرتو–كاسرتو ضد بريو، 25 ترشين الثاين 2006، الفقرات 309-311. وأيضاً:

Rodley, N. with Pollard, M., The Treatment of Prisoners Under International Law, Oxford University Press, 3rd ed., 2009, p. 96.

154  بروتوكول استنبول، دليل التقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 1999، الفصل الخامس، 
الفقرة 215.

/.
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أيضاً. وتحدث  الكبار  أفادوا بوجود حاالت تعنيف ضد  الذين  الصحية،  الرعاية  إىل عدد من مامريس  أيضاً  تحدثت املؤسسة 
مامرسو الرعاية الصحية يف مركز الصفصاف155، وهو »مركز تأهييل نهاري« تديره منظمة غري حكومية، حول التعنيف الجسدي 
الذي شهدوه يف املستشفيات الخاصة والعامة التي عملوا بها يف السابق. ورّصح أحد األطباء، وكان يعمل يف مستشفى ماركا 
]املرىض[ ألنهّن مل يكّن ممرضات صحة عقلية، وال  العسكري خالل فرتة تدريبه، أن املمرضات العامالت هناك »كّن يرضبن 
يعرفن أو يفهمن كيفية التعامل مع ]املرىض[«. وقال إنه الحظ يف إحدى املرات مدير املستشفى يبصق عىل مريض مصاب 
بالفصام156. من املحتمل جداً أن البصق يؤدي إىل إذالل املريض، وأنه متعّمد إلذالله، لذلك يجب اعتباره معاملة مهينة. أفادت 

طبيبة أخرى خالل املناقشة نفسها أن زمالءها شهدوا حالة تعنيف جسدي يف مستشفى خاص أثناء فرتة تدريبها:

بعض زماليئ يف الجامعة أخربوين أنهم، عندما كانوا يف التدريب يف مستشفى خاص باهظ الثمن، رأوا 
امرأة لديها إعاقة ذهنية مىض عليها هناك ثالث سنوات، أي دفعت آالف الدنانري )...( وقد تعرضت 

للرضب وإلطفاء سجائر عىل جسمها157.

هذه املعاملة متييزية بوضوح، ومن املرجح جداً أن تسبب أملاً وعذاباً شديدين بحيث ترقى إىل التعذيب. كام ذكر أعاله، ميكن 
اعتبار املعاملة يف املؤسسات الخاصة تعذيباً حني تتقاعس الدولة عن تنفيذ نظام مراقبة، وحينها ميكن اعتبارها مواِفقة عىل 
التعذيب. تشري املحادثات مع متخصصني يف األردن إىل أن هذه املعاملة مستمرة حتى اليوم. وتحدثت أكادميية متخصصة يف 

مجال التمريض إىل املؤسسة عن رؤيتا للمعاملة يف املستشفيات الداخلية الحكومية:

نحن لسنا راضني عن حالة املؤسسات العامة. هذه مسألة حقوق إنسان. املستشفيات العامة ليست 
جيدة يف إعطاء الجرعات الصحيحة من األدوية، وهناك حاالت رضب وعدد غري كاٍف من األخصائيني158.

4.4.3 التخدير

أن  إال  الرعاية،  إيداعهم يف مؤسسات  ُأناء  للتخدير  تعرضوا  مرىض  يعرفون عن  أنهم  الصحية  الرعاية  أفاد عدد من مامريس 
املؤسسة تحدثت مبارشة فقط مع مريضة واحدة ذكرت أنها تعرضت لذلك هي بنفسها. روان، امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، 
هي نزيلة يف مركز الصفصاف حالياً، وهو مركز تأهييل نهاري. وقد أوضحت أنها قبل مجيئها إىل املركز، أمضت 10 أيام يف 
مستشفى حكومي محيل ألنها عانت من »هلوسات ونوبات«159. أخربتنا روان أن أختها، وهي أخصائية نفسية، أخذتها إىل 
املستشفى حيث »تم ذكر التقرير أن لديها حالة ذهان وفصام«. خالل 10 أيام، تذكر أنها كانت تصحو ملدة ساعتني فقط كل 
يوم، بسبب الدواء كانت تتجّرعه. هي ال تتذكر أي دواء أخذت، فقط قالت لنا »أخذت دوايئ، طبعاً. كان الطبيب مسؤوالً عن 
ذلك وعن اإلرشاف عيل. كان مسؤوالً عني«. ذكرت أنها شعرت باالنزعاج وأن التجربة اجتاحتها واعتقدت أن ذلك أدى إىل نوبة 

اكتئاب: »شعرت بالفراغ هناك )...( أخذت أدوية مضادة لالكتئاب فور الخروج من املستشفى«160.

ورّصح مقدمو الخدمة أن التخدير يستخدم يف املستشفيات العامة. يف إحدى املناقشات البؤرية التي نظمتها املؤسسة، ذكرت 
مامرسة تعمل يف الرعاية الصحية أن هناك سياسة إلبقاء املرىض نامئني يف مستشفى حكومي عملت فيها سابقاً. رفضت تسمية 
املستشفى. وذكرت أن »الذين يعانون من حاالت أكرث تفاقاًم بعض اليشء من غريها ]أي إعاقات ذهنية أشد[ يعطون مهدئات 
ليك يبقوا نياماً«161. وأيد هذه الشهادة عاملون آخرون يف الطب يف مناقشة بؤرية أخرى. يف حديث حول املستشفيات العامة، 
أخربنا أحد األطباء أن »الجرعات العالية تبقيهم ]املرىض[ نياماً«162. وذكر طبيب نفيس أثناء مناقشة أخرى أن »املوظفني يعطون 
]املرىض[ مهدئات يك يبقوا نامئني«163. ذكر ذلك أيضاً الدكتور العزة، الذي قال لنا أن »القيد الكيميايئ، ]أي[ إعطاء الدواء للمرىض 

155  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أطباء، مركز الصفصاف، 2 شباط 2016، عامن، األردن.

156  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، مركز الصفصاف، 2 شباط 2016، عامن، األردن.

157  املرجع السابق.

158  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أكادميي متخصص يف تقديم الرعاية التمريضية، 2 أيلول 2016، عامن، األردن. وقد طلب عدم الكشف عن هويته.

159  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روزان، 2 كانون الثاين 2016، عامن، األردن. مل ترغب روان بإخبار املؤسسة عن اسم املستشفى.

160  املرجع السابق.

161  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، 9 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

162  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، مركز امللكة رانيا، 13 كانون األول 2016، عامن، األردن.

163  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، 17 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.
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لجلعهم مسرتخني وغري قادرين عىل التفاعل مع ما حولهم )...(مامرسة منترشة«. وأّكد أن مامرسة كهذه قد تكون مشكلة من 
منظور حقوق اإلنسان، ألن »هناك عالمة استفهام حول املوافقة املستنرية. ]املرىض[ ال يعرفون ما هي البدائل«164.

ينبغي اعتبار استخدام التخدير شكاًل من أشكال التقييد حني يكون الهدف الرئييس املقصود منه تقييد حركة أو سلوك املريض، 
أو حني يحد من قدرة املريض عىل اتخاذ القرارات165. وقد أشار املقرر الخاص إىل أن االستخدام املطول للتقييدات قد يرقى إىل 
التعذيب أو سوء املعاملة166. وذكرت محكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان أنها »تعترب التقييد أحد أكرث اإلجراءات عدوانية 
بني ما قد يتعرض له مريض خالل العالج النفيس«167. كام أن استخدام التخدير دون موافقة املريض يرقى إىل انتهاك لحق الفرد 
يف األمان عىل شخصه168، وانتهاك لحقه يف أن يعامل بكرامة أثناء احتجازه169، وانتهاك لرشط املوافقة املستنرية قبل تقديم أي 
عالج طبي170. مثة بعض األدلة التي تشري إىل أن تخدير املرىض يف األردن يحدث دون موافقتهم املستنرية متاماً، ما يشكل انتهاكاً 

التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

4.4.4 الحرمان أو عدم كفاية العناية الطبية

4.4.4.1 غياب الرعاية الالئقة

ذكر عدد من األشخاص للمؤسسة أنهم، أو أطفالهم، مل يحصلوا عىل ما ميكن اعتباره رعاية طبية كافية. قال محمد للمؤسسة 
إن ابنه أحمد، حينام كان يف مركز جرش، مل يكن يتلقى أي عالج عىل اإلطالق عىل حد علمه.

مل يسمحوا يل بزيارة بعض الغرف، لذا ال ميكنني التعليق عىل حالة املركز. وال يستطيع ابني التحدث 
لذا ال يستطيع أن يخربنا حول هذا املوضوع. لكن عملهم كان سهاًل )...( كان املركز تجاريًا بكل معنى 

الكلمة، وكان هناك إيهام باملعالجة والتغريات السلوكية ولكن كل ذلك كان رضبًا من الوهم171.

ورغم هذا، كان محمد محبطاً حني قرر املركز إعفاء أحمد »ألنه مثة قامئة انتظار«. تم إرسال أحمد إىل املنزل وأعطي وصفة 
طبية شهرية، ولكن محمد أخربنا أنهم »مل يقوموا بأي مراجعة لالطمئنان إن كان محمد قد تحسن أم ال«172.

كان آدم يف الثالثينات عندما تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفصام عام 2008. قال لنا إن شقيقيه مل يشعرا أنهام قادران عىل 
التعامل معه يف املنزل، لذا سعيا أن يسّلامه إىل مستشفى الفحيص، حيث أمىض 18 شهراً يف الرعاية السكنية. وأفاد بأن ممرضة 

كانت تزوره كل صباح لتعطيه دواءه. بعد الظهر، كان يقفل بابه، ويتوقف الدعم الطبي.

الذين كانوا يأتون يف فرتة ما بعد الظهر كانوا حرصًا أشخاصًا غري مؤهلني، أي غري قادرين عىل إعطايئ أي 
أدوية. كان يتم حبيس يف الغرفة فال أستطيع املغادرة. كنت أود لو أرى ممرضة يف فرتات بعد الظهر173.

سعاد، التي اقتيدت كرهاً إىل مستشفى الفحيص، رشحت أنه، »أنت هناك فقط من أجل الدواء. األطباء واملمرضات ال يحاولون 

164  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

        Mental Disability Advocacy Centre, Cage beds and coercion in Czech psychiatric institutions, 2014, p. 20 .  165
         وأيضاً: محكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان، خيمينيس-لوبيز ضد الربازيل، 4 متوز 2006، الفقرة 133.

166  انظر أعاله، الهامش 8، الفقرة 63؛ وأعاله، الهامش 7، الفقرة 55. ال يحدد أي من التقريرين يف أي ظروف يرقى استخدام القيود إىل التعذيب ويف أيها يرقى إىل 
سوء املعاملة، ولكن نظراً إىل أن كال التقريرين يشري لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن املؤسسات، فإن املفرتض أن يستند هذا التمييز عىل شدة األمل والعذاب الناجمة.

167  انظر محكمة الواليات األمريكية لحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 165، الفقرة 134.

168  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ميثاق لألمم املتحدة 171/999، 1966، املادة 9)1(. وأوضحت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن »حق الفرد 
يف األمان عىل شخصه يحمي األفراد من إلحاق األذى الجسدي أو العقيل املتعمد«، انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرة 9.

169  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 10)1(.

170  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25)د(.

171  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع محمد، 22 شباط 2016، عامن، األردن.

Ibidا .  172

173  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع آدم، 1 شباط 2016، عامن، األردن.
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التواصل معنا. ليس هناك رحمة وال رعاية«174. وذكرت مها للمؤسسة أن ابن أخيها أمىض بعض الوقت يف مستشفى الفحيص 
بعد أن كرب عىل املراكز املتخصصة يف عامن. قالت لنا إن »املستشفى كان مكتظاً، مل تكن هناك غرف كافية الستيعاب الجميع 

هناك، مل يكن هناك أي معالجة«. وتحدثت أيضاً عن عمها:

عمي لديه مرض الزهامير وال ميكنه االعتناء بنفسه، فأخذناه إىل املستشفى. كنا نظن أنه سيعالج هناك. 
يف الليلة األوىل التي أخذناه هناك، تأكدنا أن لديه ممرضة خاصة تعتني به وتبقى معه. فوجئنا حقًا 

عندما زرنا الحقًا ومل نجد أية ممرضة يف أي مكان بالقرب منه. كان هناك قلة رعاية175.

وأفاد أحد األطباء أنه، يف مستشفى كان قد سبق له العمل فيه، مل يكن يسمح للمرىض مبغادرة غرفهم لكن »قد يسمح لهم 
بالتحرك ضمن األروقة«176.

وأشار مقدمو الرعاية الصحية واملرىض إىل وجود مراكز توزيع األدوية ال تقدم خدمات تكميلية أخرى177. تذهب روزان إىل مركز 
توزيع أدوية، ورّصحت للمؤسسة أنها ال تريد أن تأخذ الدواء، ولكن بعد إغالق مركز العالج السلويك صارت تذهب إىل هناك، 
وتم تحويل بياناتها إىل مركز لتوزيع األدوية. املركز مجهز فقط لتوزيع األدوية، وهي تذهب إىل هناك ليك تحصل عىل حبوبها 

املضادة لالكتئاب. هي تشعر بعدم وجود أي خيار آخر: »أنا ال أحب تناول الدواء«178.

إن عدم توفري الرعاية الطبية املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة انتهاك لحقهم يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه179. 
هذا يصح بشكل خاص حني يتم احتجاز األشخاص كرهاً يف مؤسسات، كام هو الحال بالنسبة ألحمد وسعاد، حيث ال يكون 
لهؤالء األشخاص قدرة عىل الحصول عىل الرعاية الطبية بأنفسهم. ويجب تقديم الرعاية الصحية املناسبة لألشخاص الذين يتم 
احتجازهم، وينطوي التقصري يف القيام بذلك عىل انتهاك لحقهم يف أن يعاملوا معاملة إنسانية تحرتم كرامتهم180. كام مّر سابقاً يف 
الجزء 1.1.4، قد يؤدي التقصري يف توفري الرعاية الطبية املناسبة أيضاً إىل عذاب نفيس أو جسدي قد يكون من الشدة مبا يكفي 
ليشكل انتهاكاً لحظر التعذيب، أو انتهاكاً لحظر رضوب سوء املعاملة. يف أحسن األحوال، األردن مقرّص يف الوفاء بالتزاماته يف 
التصدي للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة181. أكرث من ذلك، حني يكون يف عدم تقديم العالج املناسب تهديد لحياة 
املريض، األردن مقرّص يف حامية حق املريض يف الحياة. كام بّينت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، يف تعليقات تنطبق بالقدر 

ذاته عىل االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان:

حني  حاميتهم.  واجب  السلطات  عاتق  عىل  ويقع  ضعيف،  موقف  يف  االحتجاز  رهن  األشخاص 
تقررالسلطات احتجاز شخص ذي إعاقة واالحتفاظ به، عليها أن تظهر رعاية خاصة وأن تضمن الظروف 

التي تتوافق مع احتياجاته الخاصة الناجمة عن إعاقته182.

4.4.4.2 عدم ذكر التشخيص أو رشح العالج

كذلك أوضح عدد من األفراد الذين تحدثت إليهم املؤسسة أنهم مل يبّلغوا بتشخيص حالتهم أو مل يحصلوا عىل رشح للعالج الذي 
يتلقونه. وذكرت روان أنها مل تكن تعرف اسم املستشفى وال تشخيص وضعها بعد أن أخذتها أختها للعالج يف املستشفى: »كنت 

174  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سعاد، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

175  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مها، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

176  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، مركز الصفصاف، 2 شباط 2016، عامن، األردن.

177  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مها، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عامن، األردن؛ 
مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع هيفاء البشري، 2 شباط 2016، عامن، األردن.

178  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عامن، األردن.

179  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ميثاق لألمم املتحدة 3/993، 1966، املادة 12.

CCPR/ 180  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 10)1(؛ لجنة حقوق اإلنسان، مكالوم ضد جنوب أفريقيا، بالغ رقم 2008/1818، وثيقة لألمم املتحدة
D/100/C/2008/1818، يف 2 ترشين الثاين 2010، الفقرات 6.8 و7، والذي ناقش الرعاية الصحية ضمن بيئة السجن.

181  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ميثاق لألمم املتحدة 85/1465، 1984، املادة 2)1(.

182  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، جاسينكس ضد التفيا، طلب رقم 0821/45744، 21 كانون األول 2010، الفقرة 59. تم النظر يف القضية مبوجب املادة 2 من 
االتفاقية األوروبية )الحق يف الحياة( حيث كان متعلقة بوفاة ابن مقدم الطلب يف حجز الرشطة، والذي كان أصّم وغري قادر عىل الكالم.
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أترصف بغرابة، وأكد يل الطبيب أين كنت يف شكل من أشكال الغيبوبة. ال أعرف ماذا كان التشخيص بالضبط«183.

تم تشخيص نرسين يف أواخر سن املراهقة باالكتئاب املزمن الشديد. بعد عرشين عاماً، عام 2016، رّصحت أنها ما تزال تواجه 
صعوبات لدى التامس الدعم ملرضها النفيس. وأشارت إىل أنه، حتى عندما يكون األطباء عىل استعداد لتقديم الرعاية للمرىض، 
قد ال يفرسون نوع الرعاية الذي يقدمونه والتأثريات الجانبية املحتملة املرتبطة بالرعاية. من شأن ذلك أن يحرم املريض من 

قدرته عىل اتخاذ القرارات حول الرعاية الخاصة به:

أرى أن من حقي أن أفهم عالجي. ويف حال كنت ال أستطيع بسبب إعاقتي أو مريض؟ إذن من املهم 
الرعاية أن يكونوا حارضين ليفهموا، ألنهم هم من سرياقبون تأثري الدواء. يرى بعض األطباء  ملقدمي 
كان  اذا  ما  ملعرفة  دواًء جديدًا  لهم  يقدموا  أن  يحاولون  دواء جديد.  لكل  تجارب  كمجموعة  املرىض 

يعينهم عىل مرضهم النفيس، ولن يقولوا حتى للمريض بأن هذا ما يحدث للحصول عىل موافقته184.

وأفاد أحد مامريس الرعاية الصحية للمؤسسة أن هناك تبايناً يف الخدمات والتشخيص من مركز إىل مركز.

نرى الطفل ملدة دقيقتني وهو يترصف بشكل غريب –مثاًل قد ال يكون مندمجًا عىل املستوى االجتامعي– 
فنقول إن لديه مشكلة. ثم عندما يذهب الطفل نفسه إىل املركز الوطني، يخضع لجلسة تستمر ما بني 

خمس وعرش دقائق، وبعد ذلك يسجلون أنه ال يعاين من أي مرض نفيس185.

وأيد هذا الرأي الوارد يف املثال مساعد اجتامعي رأى طفلة عانت من تعنيف أرسي:

التنمية االجتامعية أخرب املريضة أن لديها مرضًا نفسيًا شديدًا،  كان لدينا حالة )...( طبيب من وزارة 
ورآها طبيب مختص بالصحة النفسية وقال لها اليشء نفسه. لذلك، أرسلناها إىل مركز حامية الطفل، 
وأرسلوها بدورهم إىل مستشفى البشري، التي أرسلتها إىل املركز الوطني ]يف مستشفى الفحيص[ حيث 
أزورها، ورأيت  أن  لديها أي مرض. كان دوري كمساعد اجتامعي هو  إنها مل يكن  تقريرًا يقول  كتبوا 

حالتها – كانت تعاين من مرض عصبي186.

اجتامعيني  أخصائيني  بـ»عدم وجود  التباين  ربط هذا  أنه ميكن  التمريضية  الرعاية  أحكام  لديها خربة يف  أكادميية  رأت  وقد 
مؤهلني للعمل مع األرس وإطالعهم عىل حقوقهم وخياراتهم«187. وكان محّرر تقرير حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الدكتور مهند 
العزة، أشار إىل أن الوصمة االجتامعية ونقص الخربة عموماً يف مجال الطب النفيس يف األردن يشكالن عائقاً يحول دون تحقيق 

تشخيص وفهم واضحني بني املرىض وأرسهم188.

وذكرت مها أنه مل يتم تشخيص مرض ابن أخيها العقيل عىل اإلطالق:

قال لنا طبيب إنه مرض عقيل، وقال آخر إنه مرض نفيس، وحصلنا عىل الكثري من التشاخيص املختلفة. 
كل طبيب كان يراه كان يعطيه دواًء مختلفًا عن الدواء الذي يعطيه إياه الطبيب الذي قبله189.

تدعم الشهادات التي جمعتها املؤسسة تلك املذكورة يف تقرير حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تشري إىل أشخاص يعطون 
الذي  الطبي  العالج  أو  التشخيص  تأثرياته190. إن عدم تقديم معلومات حول  الدواء أو ما هي  دواء دون معرفة ما هو هذا 

183  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روزان، 2 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

184  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نرسين، 31 ترشين األول 2016، عامن، األردن.

185  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، مركز امللكة رانيا، 13 كانون األول 2016، عامن، األردن.

186  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، مركز امللكة رانيا، 13 كانون األول 2016، عامن، األردن.

187  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أكادميي متخصص يف تقديم الرعاية التمريضية، 2 أيلول 2016، عامن، األردن. وقد طلب عدم الكشف عن هويته.

188  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

189  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مها، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

190  انظر العزة أعاله، الهامش 65، ص121.
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يتلقاه األشخاص ذوو اإلعاقة فيه انتهاك صارخ لحقهم يف املوافقة الحرة واملستنرية قبل تلقي العالج الطبي191. كام ذكر أعاله 
يف الجزء 4.1.1، توفري هذه املعلومات لصانع قرار بديل أو أحد األبوين ليس كافياً. بل إن أي شكل من أشكال التجريب الطبي 
أو العلمي دون موافقة، كام يف دعوى نرسين، محظور بشكل رصيح يف كل من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية192.

4.4.4.3 عدم كفاية املرافق الصحية

قيل للمؤسسة يف عدة مناسبات أن مرافق للرعاية الصحية النفسية يف األردن ليست كافية. ورّصحت نرسين بأنها كانت تشعر 
باإلحباط بسبب محدودية وغياب مرونة املواعيد املقدمة يف املرافق النفسية لوزارة الصحة. وقد أخربها موظفو هذه املرافق، 
بسبب محدودية املرافق الحكومية وقلة األخصائيني املتاحني يف هذه املرافق، أنه قد يستغرق األمر أسبوعني إىل ثالثة أسابيع 

لتأمني موعد لفرد لديه قضية مفتوحة تستلزم مراجعة فورية لطبيب نفساين بسبب ما يبديه من نزعات انتحارية.

أفكار  من  تعاين  ]إنها[  لنقل  مختص،  طبيب  إىل  طارئة  حاجة  ذو  ما  شخص  يقوم  عندما  يحدث  ما 
انتظرت قد  انتظار دوري. لدي قضية ملّحة، وإذا  انتظر دورك. ولكني ال أستطيع  انتحارية. االجابة؟ 
إىل  الجميع  يحتاج  األولويات. ال  بعض  يراعي  املواعيد  أسلوب يف  يكون هناك  أن  األمر. يجب  ينتهي 

مراجعة الطبيب عىل وجه الرسعة أو عىل أساس منتظم193.

أن  العامة  الصحة  استشاري نفساين يعمل يف قطاع  الصحية رأي نرسين. وذكر  الرعاية  التي قدمها مامرسو  التقارير  وتدعم 
العاملية،  املعايري  ]باملقارنة مع[  املوظفني.  أكرب من  لدينا عدد  يكون  لو  »نتمنى  املوظفني.  إىل  تفتقر  الحكومية  املستشفيات 
ليس لدينا ما يكفي من املوظفني«194. وأيدت هذا الرأي مامرِسة أخرى، علقت بأن املستشفى الحكومي الذي تم تعيينها فيه 
أول مرة مل يكن فيه العدد الكايف من املوظفني: »كان األطباء ميضون خمس دقائق يف األسبوع مع كل مريض، ومل يكن هناك 
استشاري نفساين«195. وأثار طبيب آخر النقطة نفسها، مشرياً إىل أنه »ليس لدينا أخصائيون كثريون يف الصحة النفسية، وعدد 
حاالت األمراض النفسية تتزايد بسبب الالجئني السوريني – لدينا مثانية أخصائيني، ميكن لواحدهم أن يرى ما بني أربعة وخمسة 
أشخاص يومياً، ملدة خمسة أيام يف األسبوع«196. كام لوحظ يف الجزء 4.2، الدكتور العزة أفاد بوجود طبيب نفيس واحد متخصص 
باألطفال يف كل األردن197. وقد ذكرت دنيا أنها، أثناء زيارة ألبنائها يف مرفق طبي العام، أنه مل يكن هناك إرشاف مناسب أو 
أنشطة لألطفال. ذكرت أنهم قضوا كل اليوم جالسني يف الخارج يف حديقة دون أن يقوموا بأي يشء198. وقد تم وضع طفيَل 

مروان، وأحدهام لديه إعاقة ذهنية، يف دار لأليتام كانت أيضاً تفتقر إىل موظفني.

هناك مرشفون لكن كان يتم تجميع األوالد دامئًا مع بعضهم، كان شيئًا فوضويًا. عندما ذهبت لرؤية 
طفيّل، كانوا دامئًا يخافان أن يتكلام199.

كام ذكر أعاله يف الجزء 4.1.1، يستوجب الحق يف الصحة عىل األردن توفري مستوى جيد من الرعاية الصحية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة الذهنية، مبا يف ذلك عدد كاٍف من املوظفني املدربني تدريباً كافيا200ً. وتشري التقارير املقدمة إىل املؤسسة إىل أن عدد 

األطباء النفسيني يف األردن ضئيل جداً، وال سيام أولئك املؤهلني لتقديم الرعاية لألطفال.

191  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25)د(.

192  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 15)1(؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 7.

193  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نرسين، 31 ترشين األول 2016، عامن، األردن.

194  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع طبيب نفيس يقدم استشارات صحة عامة يف وزارة الصحة، 27 كانون األول 2015، عامن، األردن. وقد طلب عدم الكشف 
عن هويته.

195  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، 9 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

196  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، مركز امللكة رانيا، 13 كانون األول 2016، عامن، األردن.

197  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

198  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دنيا، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

199  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مروان، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

200  انظر أعاله، الهامش 13، الفقرة 12.
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4.4.4.4 الرفض التمييزي لتقديم رعاية طبية أخرى

ذكر عدد من أولياء األمور حاالت رفض تقديم أي رعاية طبية لألطفال يف ظروف وأمراض ال عالقة لها بإعاقاتهم. ورّصحت عبري 
بتجربتها قبل عرش سنوات، حني أخذت ابنها البالغ من العمر سبع سنوات إىل مستشفى التوتنجي يف منطقة سحاب يف عامن:

يف إحدى املرات رشب ابني سوائل كاوية عن طريق الخطأ، مل يكن يعرف ماذا كان يفعل. أخذته إىل 
غرفة الطوارئ ألنه مل يكن يستطيع التنفس، وكان يزرّق لونه. رفضوا مساعدته ألنه كان لديه تأمني إعاقة 

)...( قالوا إما أن أدفع من جيبي أو أنهم لن يساعدوا201.

عالج األطباء ابن عبري ولكن فقط بعد أن وافقت عىل الدفع ودون استخدام التأمني الذي يحق البنها. يف ذلك الوقت، قدمت 
شكوى ضد رفض قبول تأمني ابنها مبارشة لألطباء، ولكنهم مل يردوا عىل شكواها. وأوضحت أنها مل تفكر يف تقديم شكوى إىل أي 
شخص آخر بعد وقوع الحادث، حيث كانت تركز عىل تحصيل املساعدة الطبية البنها. اآلن وهي تستذكر الحادثة، قالت عبري 
إنه حتى لو خطر عىل بالها تقديم شكوى، مل تكن لتعرف إىل أين تذهب، وسيستغرق األمر وقتاً طوياًل جداً ويتطلب متابعة 

حثيثة جداً منها202.

ورشحت مريم للمؤسسة كيف تأخذ ابنها للحصول عىل رعاية طبية منتظمة يف مستشفى عام. يف إحدى املناسبات يف 2016، مل 
يكن الطبيب الذي يقدم البنها الرعاية الطبية يف العادة متاحاً، لذا كان عىل ابنها رؤية طبيب آخر. عندما دخال غرفة الفحص، 
نظر الطبيب الثاين إىل ابنها ورفض تقديم الرعاية الطبية له. تذكر مريم أنها شعرت بخيبة أمل وإحباط، ألن املسألة الطبية 
التي كان ابنها بحاجة إىل مساعدة فيها مل تكن متعلقة بإعاقته الذهنية203. قالت مريم إنها عندما سألت عن الطبيب السابق، 
قيل لها يف البداية إن الطبيب مل يعد يعمل يف املستشفى بعد اآلن. وبعد مزيد من االستفسار، قالت لها ممرضة إن الطبيب 
السابق يرفض يف ذلك الوقت عالج ابنها. يف نهاية املطاف تدخلت طبيبة ثالثة، ويبدو أنها أخربت مريم أنها تقدمت ملعالجة 

ابنها بسبب »رفضها للمعاملة التمييزية التي يبديها األطباء اآلخرون«204.

وباملثل، ذكرت سلمى أن ابنتها تعرضت »ملعاملة متييزية من قبل طبيب«205 رفض أن يقدم لها الرعاية الطبية206. وأوضحت عبري 
للمؤسسة أن بعض األطباء قالوا إنهم يرفضون عالج األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية: »يظن األطباء أنهم إذا قاموا 
بتقديم الرعاية الطبية ألطفالنا، ميكن للطفل أن يصاب إصابات خطرية أو أن يحصل معه انهيار ويؤذي الطبيب«207. وأشارت إىل 
أن هناك بعض األطباء الذين يعالجون األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية، ولكنها أكدت أنهم ليسوا معروفني دامئاً حينام ال تشارك 

األرس املعلومات مع بعضها البعض.

ابنة ليىل البالغة من العمر 15 عاماً لديها متالزمة داون. كانت تجربتها مع األطباء أيضاً سلبية. وصفت كيف نصحها االستشاري 
الذي تراه بأنها إذا كانت »أماً جيدة« فعليها أخذ ابنتها إىل »مستشفى تخصيص يكلف 150 دينار يومياً«208. فاطمة أيضاً أخربت 
املؤسسة عن تجربتها مع ممتهني الطب لدى التامسها العالج لطفلها، والذي لديه متالزمة داون أيضاً. »ال يوجد أي دعم«، 

رّصحت، »قد يرفض األطباء واإلختصاصيون وأطباء األسنان التعامل مع ]األطفال الذين يعانون من متالزمة داون[« 209.

مثل فاطمة، ذكر العديد من اآلباء واألمهات الذين تحدثوا للمؤسسة أن أطفالهم حرموا من العناية السنية بسبب مخاوف 
طبيب األسنان من عالج أشخاص ذوي إعاقة ذهنية210. وقد حاولت دعاء أخذ ابنتها إىل العديد من أطباء األسنان ومل تنجح.

201  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

202  املرجع السابق.

203  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مريم، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

204  املرجع السابق.

مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سلمى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.  205

206  املرجع السابق.

207  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

208  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ليىل، جمعية الياسمني، 19 شباط 2016، عامن، األردن.

209  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع فاطمة، جمعية الياسمني، 19 شباط 2016، عامن، األردن.

210  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عبري، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، 
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أمتنى فقط لو كان بإمكاين دفع نفقات طبيب أسنان خاص. ألنه ما من طبيب األسنان أزوره ويكون مستعداً لتقديم العناية 
السنية البنتي، إذ يقولون إنهم ال ميلكون املوارد الالزمة ألسنانها. أسنانها تزداد سوءاً وهذا يؤثر عليها211.

مّر زياد بوضع مامثل مع ابنه. وأوضح أن كل أطباء األسنان الذين تحدث إليهم يف مراكز الرعاية العامة رفضوا تقديم العناية 
السنية البنه. مل يكن يعلم بأي نظام شكاوى من شأنه أن يسمح له باالحتجاج عىل رفض عالج ابنه، ولكن حتى لو كان هناك 
نظام للشكاوى، ال بد أن العملية ستكون طويلة، وستتطلب الكثري من الطاقة والجهد، ودون أن تكون نهايتها نتائج مؤكدة. كان 

الحل الوحيد الذي وصل إليه زياد هو تأمني تغطية لكامل مصاريف العناية السنية الخاصة بنفسه212.

تشري الحاالت الواردة للمؤسسة إىل متييز صارخ يف توفري خدمات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا ينتهك حقهم يف 
التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه213. الحرمان من الرعاية الصحية الطارئة كام يف حالة ابن عبري، الذي رشب سائاًل 
مشتعاًل وكان يجد صعوبة يف التنفس، مثري القلق بصفة خاصة. باإلضافة إىل التمييز الذي ينطوي عليه، من املرّجح أن يصل 
األمل والعذاب الجسدي والنفيس الناجامن عن الحرمان من الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ يف ظروف كهذه إىل عتبة اعتباره 
معاملة الإنسانية. ومبا أن الحرمان هذا حصل يف أحد املستشفيات العامة حسب الدعوى، فإنه مبثابة انتهاك للحظر املفروض 

عىل سوء املعاملة. إن عىل الدولة التزاماً واضحاً بالتحقيق يف هذه الحوادث وبضامن وجود آليات وقاية كافية قيد التنفيذ.

4.3.5 غياب الرقابة على الرعاية الطبية

كام مّر يف الجزء 4.2، تتوىل وزارة التنمية االجتامعية مراقبة وتوفري الرعاية الصحية العامة، ومراقبة وترخيص مقدمي الرعاية 
الصحية الخاصة214. تم إبالغ للمؤسسة أكرث من مرة أن املراقبة مل تكن كافية. بعد أن ذكرا أنهام إما رأيا أو سمعا عن حاالت 
ألطفال تعرضوا لالعتداء الجنيس يف املؤسسات، رّصح مامرسا الرعاية الصحية أنهام يعتقدان أنه مل يكن لالعتداء أن يحصل لو 
كان هناك املزيد من الرقابة واملراقبة، مشريين إىل أن تركيب كامريات فيديو أو التهديد بتحقيق عاملي سيكون رادعاً ممكناً 
لهذا السلوك. يف املناقشة، أخربنا مامرس رعاية صحية آخر أن هناك حاجة إىل رشوط أكرث رصامة يف منح الرتاخيص للمؤسسات 

الخاصة215.

مروان، الذي تعرض ابنه لالعتداء الجنيس يف إحدى املؤسسات، أخرب مؤسسة الحقوق املتساوية أنه كان هناك حاجة ملزيد 
من اإلرشاف عىل املؤسسات العامة، إذ »ال بد من عمليات تفتيش مفاجئة ومقابالت مع األطفال، اآلن ال يوجد أي متابعة«216. 

سلمى، أم لثالث بنات لدى اثنتني منهام إعاقات ذهنية، حدثت املؤسسة عن مراكز الرعاية:

املتوقع هذا  لذلك من  املوظفني منخفضة،  املراكز. موارد وقدرات  لهذه  ليس هناك محاسبة ومراقبة 
النوع من السلوك ]التعنيف الجسدي والجنيس[. مل يتم تقييم برامج هذه املراكز، لذلك ال ميكن معرفة 

ما إذا كان ما تقدمه يساعد األطفال عىل التحسن ]يف منوهم[217.

وأشار الدكتور العزة أنه، عىل الرغم من أن وزارة التنمية االجتامعية زادت جهودها ملراقبة املؤسسات يف السنوات األخرية، وعىل 
الرغم من أن نظم الرتخيص الجديدة بدأ تنفيذها منذ 2014، ما يزال هناك حاجة لتحسني آليات املراقبة والتوثيق يف األردن218.

كجزء من التزاماته مبنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، عىل األردن أن:

األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع صفاء 10 ترشين الثاين 2016، 
عامن، األردن.

211  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دعاء، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

212  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع زياد، 10 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

213  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 25؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 12.

214  انظر العزة اعاله، الهامش 65، ص199؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.

215  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية، 9 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

216  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مروان، 16 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

217  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سلمى، 7 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

218  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مهند العزة، 21 كانون األول 2016، عامن، األردن.
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يقّر آليات مراقبة مستقلة يف جميع أماكن الحرمان من الحرية، مبا يف ذلك األماكن التي تديرها جهات 
خاصة، وذلك من خالل زيارات منتظمة وغري معلنة، كام عليه أن يرشك منظامت املجتمع املدين يف 

مراقبة أماكن الحرمان من الحرية219.

حيثام يقرص األردن يف تنفيذ نظم املرقبة بشكل صحيح يصبح مسؤوالً عن األفعال الفردية يف مراكز ومؤسسات الرعاية الصحية 
الخاصة، مبا يف ذلك حينام ترقى هذه األعامل إىل التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة.

4.5  اســتنتاجات وتوصيات
أظهر البحث الذي أجرته مؤسسة الحقوق املتساوية وجود متييز واسع النطاق ضد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن، 
وال سيام يف مسألتي الرعاية الصحية والتعليم، إذ تسود وصمة عار اجتامعية وتغيب اإلجراءات الحكومية املناسبة. يشري البحث 
إىل أن األردن مقرص أيضاً يف التزاماته مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فهو ما يزال يقّدم تعلياًم منفصاًل وما يزال 

مقرّصاً يف توفري التعليم الشامل.

الجدير بالذكر أن البحث الذي أجرته املؤسسة أشار إىل حاالت فظيعة من التعذيب التمييزي ورضوب أخرى من سوء املعاملة 
التمييزية تحدث عىل شكل تعنيف جسدي وجنيس لألطفال يف املؤسسات الرعاية، وكذلك يف مراكز التأهيل النهارية. وهناك 
دعاوى عىل حدوث هذه الحاالت يف كل من املؤسسات العامة والخاصة. هذا مؤرش عىل وجود انتهاكات مبارشة تتهم بها الدولة 

أوالً، وكذلك عىل أوجه قصور خطرية يف التزامات الدولة ببذل العناية الواجبة.

عدا عن ذلك، اإليداع يف مؤسسات الرعاية هو بحد ذاته انتهاك لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويعّد يف كثري من الحاالت مبثابة 
انتهاك للحق يف عدم التعرض للمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة. يكون اإليداع اإلجباري عىل أساس اإلعاقة دامئاً تعسفياً 
ودامئاً ينتهك الحق يف الحرية الشخصية. يف هذا الصدد، من املهم اإلشارة إىل أن حرمان شخص من أهليته القانونية أو توفري 
صانع قرار بديل عنه ال يلغي رضورة أن يقوم الشخص نفسه بتقديم املوافقة املستنرية. كشف البحث عدة حاالت تم فيها إيداع 
أشخاص يف مؤسسات رعاية دون موافقتهم، أو تقديم عالج طبي لهم دون موافقة مستنرية متاماً من جهتهم. وأبلغ عدد من 
الناس أنهم ليسوا عىل دراية جيدة بالتشخيص الخاص بهم أو بنوعية األدوية التي يتناولونها. يضاف إىل ذلك، يف زيادة النتهاك 
حق ذوي اإلعاقة بالصحة، ما أفاده عدد من األشخاص عن تلقيهم رعاية طبية غري كافية لعالج إعاقتهم، أو حرمانهم من الرعاية 
الطبية ألمراض أخرى ال تتعلق باإلعاقة. قد ترقى هذه الحاالت إىل سوء املعاملة حينام تسبب أملاّ وعذاباً كافيني. من الواضح أن 
األردن مقرّص يف التصّدي للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة بحق ذوي اإلعاقة الذهنية بالرعاية الطبية، وذلك من خالل 

تقصريه يف مراقبة املؤسسات العامة والخاصة وسائر مراكز الرعاية.

4.5.1  توصيات للحكومة األردنية

يف ضوء النتائج واالستنتاجات الواردة أعاله، يوىص األردن بـ:

أ.    إنهاء مامرسة إيداع البالغني واألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يف مؤسسات الرعاية عىل الفور، وبدالً من توفري املعيشة 
املجتمعية لهؤالء. وينبغي تقديم الدعم الالزم ألرس األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية مبا يسمح ألبنائهم بالعيش يف 
بيوتهم. حني ال يكون ذلك ممكناً، يجب وضع األطفال يف جو أرسي. وعىل األردن يف هذا الصدد إلغاء املادة 14)أ( 

من قانون الصحة العامة، والذي يسمح باإليداع اإلجباري عىل أساس املرض العقيل.

ب.  التحقيق يف أفعال التعنيف املرتكبة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك التعذيب وفقاً للامدة 208 من قانون 
العقوبات. حيثام يرتكب تعنيف جسدي وجنيس ضد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف أطر مؤسسية أو صحية 
)سواء كانت عامة أو خاصة(، عىل النيابة العامة أن تنطلق من افرتاض أن هذا التعنيف يرقى إىل التعذيب، وأن 
تعتربه جنحة مخففة فقط إذا بّينت الظروف بشكل قاطع أنه ال ميكن أن يشكل تعذيباً. ويف هذا الصدد عىل األردن 
زيادة العقوبة عىل التعذيب لتعكس طبيعته املقيتة. عىل األردن استدخال عقوبات مشددة عىل الجرائم املرتكبة 

219  انظر أعاله، الهامش 57، الفقرة 95)ص(. انظر أيضاً أعاله، الهامش 8، الفقرة 85)ب(.
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بدوافع متييزية، والتأكد من أن تسعى جميع التحقيقات إىل الكشف عن دوافع من هذا النوع220.
ج.  زيادة الجهود الرامية إىل مراقبة الرعاية الصحية وغريها من الخدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، بحيث 
ميكن تنفيذ وتطبيق نظام مراقبة شامل من شأنه كشف حاالت التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة وغري ذلك 
من انتهاكات حقوق اإلنسان. يجب أن يكون هذا النظام مستقاًل )مبا يف ذلك عن وزارة التنمية االجتامعية( وأن 
يتم إمداده سواًء مالياً أو بالعدد الكايف من املوظفني املدربني بشكل الئق. عىل جميع زيارات املراقبة أن تكون غري 
معلنة. وينبغي أن يشمل نظام املراقبة ليس فقط املستشفيات وغريها من جهات الرعاية الصحية، ولكن كل األماكن 

التي تقدم فيها خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل املدارس.

د.  تعديل األحكام الترشيعية التي تسمح بحرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من أهليتهم القانونية، والتي تسمح بوجود 
صاحب قرار بديل. عىل األردن تنفيذ نظام صنع قرار مدعوم لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ه.  تعديل املادة 6 من الدستور ليك تحظر بشكل رصيح التمييز عىل أساس اإلعاقة )وأسباب أخرى( واستدخال قانون 
شامل يحظر التمييز ضد جميع فئات األقليات. ينبغي لهذه الترشيعات، بني ما ينبغي أن تقوم به، أن تقدم تعريفاً 
للتمييز يشمل الحاالت املبارشة وغري املبارشة من التمييز واملضايقة وعدم توفري ترتيبات تيسريية معقولة221، وأن 
تحظر التمييز يف جميع مجاالت الحياة التي ينظمها القانون، وأن تتطلب اتخاذ تدابري إيجابية تتخذها الدولة لضامن 
املساواة222، وأن تحظر إيذاء األشخاص الذين يرفعون دعاوى متييز223، وكذلك أن توفر ضامنات إجرائية، مبا يف ذلك 

السامح بقلب عبء اإلثبات224.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  القانون الجديد املقرتح املتعلق بحقوق املعوقني مع أحكام  و.  كفالة توافق 
وكفالة تقدميه حقوقاً قابلة للتنفيذ.

ز.  وضع حد لظاهرة التعليم املنفصل وتزويد األطفال ذوي اإلعاقة بالدعم الالزم لضامن حضورهم يف املدارس العامة 
بطريقة جامعة. كام ينبغي تزويد املدارس باملوارد املالية الكافية للسامح بالتعليم الجامع، وينبغي تزويد املوظفني 

بالتدريب عىل حقوق األطفال ذوي اإلعاقة.

الكافية،  الرعاية  الذهنية  اإلعاقة  تلقي األشخاص ذوي  الصحية لضامن  الرعاية  كافية لخدمات  مالية  توفري موارد  ح.  
ولضامن تلقي موظفي الرعاية الصحية تدريباً عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعىل ما قد يرقى إىل التمييز. كام 
ينبغي بذل الجهود لزيادة عدد مامريس الرعاية الصحية املتخصصة برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف األردن.

ذوي  األشخاص  لتعزيز حقوق  وذلك  الذهنية،  باإلعاقات  املرتبطة  العار  من وصمة  للحد  توعية  بحمالت  القيام  ط.  
اإلعاقات ولتوعية الناس باألوضاع واالحتياجات املختلفة لدى األفراد ذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية-االجتامعية.
ي.  مراعاة دعوته الدامئة للمقررين الخاصني والرتحيب بزيارة من املقرر الخاص املعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

4.5.2 توصيات لهيئات حقوق اإلنسان الدولية

صلته  حيث  من  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  تفسري  يف  الواضحة  التباينات  من  مجموعة  مثة  أخرى،  أماكن  يف  ذكر  كام 
باألشخاص ذوي اإلعاقة. عىل سبيل املثال، تشري اتفاقية حقوق الطفل إىل وضع األطفال الذين ال يستطيعون البقاء مع أرسهم 
يف »مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال«225. لكن يف ذلك تعارض ظاهر مع أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي ال 

220  انظر املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، إدينتوبا وآخرون ضد جورجيا، طلب رقم 12/73235، 12 أيار 2015، الفقرة 67؛ املحكمة األوروبية، م.ج وأ.ج ضد 
رومانيا، طلب رقم 12/12060، 12 نيسان 2016، الفقرة 113. انظر أيضاً املحكمة األوروبية، ناشوفا وآخرون ضد بلغاريا، طلب رقم 98/43577 و98/43579، 6 

متوز 2005، الفقرة 160.

221  مؤسسة الحقوق املتساوية، إعالن مبادئ املساواة، لندن، املبدأ 5.

222  املرجع السابق، املبدأ 3.

223  املرجع السابق، املبدأ 19.

224  املرجع السابق، املبدأ 21.

225  اتفاقية حقوق الطفل، املادة 20)3(.
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تسمح بإيداع األطفال يف مؤسسات رعاية226. لذلك من املستحسن أن تعمل هيئات املعاهدات واإلجراءات الخاصة معاً لوضع 
معايري موحدة لحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك عىل أساس املعايري املقرّة يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

بالنسبة لألردن تحديداً، توىص هذه الهيئات بـ:

طلب معلومات عن حاالت التعذيب التمييزي وغريه من رضوب سوء املعاملة التمييزية بحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف األردن، 
واملقصود تحديداً الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات التي تراجع األردن، وال سيام اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التي توشك مراجعتها لألردن أن تحني، باإلضافة إىل الضغط ليك يقايض األردن حاالت التمييز هذه، مبا يف ذلك من خالل حظر 
التعذيب يف املادة 208 من قانون العقوبات. عىل جميع الهيئات، وليس فقط لجنة مناهضة التعذيب، أن تويص بأن يعّدل 

األردن قانون العقوبات لزيادة العقوبة عىل التعذيب.

طلب زيارة املقرر الخاص املعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لألردن يف أقرب وقت ممكن. ستقدم هذه الزيارة لألردن خربة 
حيوية مفيدة يف سعيه لتعديل قانون حقوق األشخاص املعوقني.

4.5.3 توصية للمجتمع المدني

وأخرياً نحث املجتمع املدين للعمل عىل رصد انتهاكات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف األردن، ونرش نتائج هذا الرصد عىل 
نطاق واسع، مبا يف ذلك للهيئات الدولية لحقوق اإلنسان وللحكومة األردنية. كام نهيب به أن يواصل املنارصة نحو تحقيق 

التوصيات الواردة يف الجزء 4.5.1.

226  انظر Rosenthal أعاله، الهامش 9، ص21.
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5.    الحبــس الوقائي

ميثل العنف ضد النساء واحداً من أكرب التحديات التي تواجه تحقيق املساواة لنساء األردن. تفيد التقارير أن أكرث من ثلث 
األردنيات يتعرضن لعنف جسدي يف حياتهن، مع موافقة 70% منهن عىل أن للزوج الحق يف رضب زوجته يف ظروف معينة1. 

العنف الجنساين سائد ومنترش2. أشارت لجنة مناهضة التعذيب عام 2015 إىل أنها:

قلقة للغاية من استمرار انتشار العنف الجنساين يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك العنف األرسي والجرائم 
املرتبكة باسم »الرشف«3.

وباملثل، عام 2012، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )لجنة سيداو( »عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار 
العنف ضد النساء يف ]األردن[« 4. مام يثري القلق بشكل خاص ارتفاع معّدل جرائم الرشف ضد النساء عام 2016 بنسبة 5%53. 
وقد أبرز املقرر الخاص املعني بالعنف ضد املرأة يف األمم املتحدة عىل الخيانة الزوجية، والجنس قبل الزواج، والتحدث إىل 
رجال غرباء كبعض دوافع جرائم الرشف6. وعربت منظامت نسائية عن قلقها من غياب التعامل الحازم تاريخياً مع هذه األشكال 
وانتقدت   .7 العقوبات«  قانون  يقرّها  بأعذار مخففة  أشهر »احتجاجهم  يكون حكم مرتكبيها حوايل ستة  العنف، حيث  من 
اللوايت تعرضن للعنف8.  النساء  العديد من هيئات رصد املعاهدات دولة األردن لتقصريها يف تقديم الحامية املالمئة لعموم 

وانتقدت لجنة سيداو:

تقدمها  التي  والخدمات  اإلدماج  إعادة  يف  واملساعدة  التأهيل  وإعادة  واالستشارة  الحامية  محدودية 
املالجئ املخصصة لضحايا  الفتيات والنساء، مبا يف ذلك نقص عدد  العنف من  الطرف لضحايا  الدولة 
العنف األرسي، وعدم وجود مالجئ مخصصة لضحايا االعتداء الجنيس والنساء اللوايت يواجهن تهديدات 

بالقتل عىل أساس ما يسمى رشف العائلة9.

رغم ذلك، ما تزال الدولة تستعني بأسلوب الحبس الوقايئ، والذي ينتهك حقوق الضحية ولعّله يفاقم املشكلة عرب السامح للجناة 

 Prettitore, P. “How Jordan is expanding its assistance to victims of gender-based violence”, World Bank Blog, 15 May 2015, available  1
at: http://blogs.worldbank.org/voices/how-jordan-expanding-its-assistance-victims-gender-based-violence

         وقد ذكرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( يف عام 2014 أن 23% من النساء يشهدن عنفاً من رشيكهن الحميم خالل حياتهن:
OECD, Violence Against Women, 2014, available at: https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm. 

2  تعرف اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )لجنة سيداو( العنف القائم عىل أساس نوع الجنس بأنه »العنف املوجه ضد املرأة بسبب كونها امرأة، أو 
العنف الذي ميس املرأة عىل نحو جائر. ويشمل األعامل التي تلحق رضراً أو أملاً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً بها، والتهديد بهذه األعامل، واإلكراه وسائر أشكال 
الحرمان من الحرية«. انظر لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 19: العنف ضد املرأة، وثيقة لألمم املتحدة، A/38/47، 1992، الفقرة 6. يستخدم هذا التقرير 
مصطلح العنف القائم عىل أساس نوع الجنس لإلشارة إىل العنف ضد املرأة، لكن تجدر اإلشارة إىل أن العنف القائم عىل أساس نوع الجنس يشمل »أي أذى موجه 
ضد األفراد أو مجموعات من األفراد عىل أساس نوع جنسهم«. انظر مجلس حقوق اإلنسان، دراسة تحليلية تركز عىل العنف الجنساين والجنيس يف سياق العدالة 

االنتقالية: تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وثيقة لألمم املتحدة، A/HRC/21/27، 30 حزيران 2014، الفقرة 3.

3  لجنة مناهضة التعذيب، املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثالث لألردن، وثيقة لألمم املتحدة، CAT/C/JOR/CO/3، 29 كانون الثاين 2016، الفقرة 39.

4  لجنة سيداو، املالحظات الختامية: األردن، وثيقة لألمم املتحدة. CEDAW/C/JOR/CO/5، 23 آذار 2012، الفقرة 25.

5  هيومان رايتس ووتش، »ازدياد القتل بذريعة ’الرشف‘ يف األردن«، موقع هيومان رايتس ووتش، 27 ترشين األول 2016، متاح عىل
 https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/27/295787.

A/ ،6  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو: امللحق، البعثة يف األردن، وثيقة لألمم املتحدة
Add/16/20/HRC.1، 14 أيار 2012، الفقرة 24.

7  منظمة املرأة العربية وآخرون، تقرير مقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة بخصوص األردن، 2012، ص25، متاح )باإلنكليزية( عىل
 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/JOR/INT_CEDAW_NGO_JOR_51_9260_E.pdf.

8  انظر مثاًل أعاله الهامش 4، الفقرتان 26-27؛ اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، مالحظات ختامية: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CCPR/C/JOR/CO/4، 18 ترشين 
الثاين 2010، الفقرة 8 )فيام يتعلق مبراكز األزمة(.

9  انظر أعاله، الهامش 4، الفقرة 27.

.
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باإلفالت من العقاب10. يشري الحبس الوقايئ إىل احتجاز النساء بحجة حاميتهن من مخاطر عنف فعيل أو محسوس11. وهو 
أحد أشكال التوقيف اإلداري املعتمدة يف األردن )من األمثلة األخرى عىل التوقيف اإلداري املتواتر يف األردن احتجاز العامل 
املهاجرين الذين ال ميلكون إقامة أو أوراقاً تعريفية(12. كام يرد بشكل تفصييل يف الجزء 5.3 أدناه، ليس هناك معلومات واضحة 
بشأن لعدد النساء املحتجزات رهن الحبس الوقايئ حالياً. وفقاً آلخر اإلحصاءات املتاحة، مثة 140 امرأة معتقلة إدارياً يف مركَزي 
اإلصالح والتأهيل املخّصَصني للنساء يف الجويدة وأم اللولو، وهو أقل بقليل من ثلث عدد السجينات يف األردن13. لكن يبقى عدد 
النساء املحتجزات رهن الحبس الوقايئ غري واضح. تفيد التقارير أن 67 من املعتقالت اإلداريات الـ140 مواطنات أردنيات، وأن 
معظمهن محتجزات »بهدف حاميتهن«14، لكن التقارير ذاتها تتفاوت حول العدد اإلجاميل لنساء الحبس الوقايئ. يف نهاية عام 

2011، تم تحديد هوية 25 امرأة يف الحبس الوقايئ، وما ال يقل عن سبع أخريات يف بداية 15.2015

حبس أفراد بشكل وقايئ بعد الحكم عليهم بأنهم يف خطر قضية تتعرض النتقادات روتينية من قبل آليات معاهدات األمم 
الحكومة إليقاف هذه املامرسة وقدموا مقرتحات من  املتحدة16 وكذلك املنظامت غري الحكومية املستقلة، وقد دعوا جميعاً 
أجل تغيريها17. أثناء كتابة هذا التقرير، مثة ملجآن حكوميان لضحايا العنف األرسي يف األردن، هام فرعا دار الوفاق األرسي، 
األول تأسس يف عامن عام 2007 والثاين يف إربد منذ آذار 201518. ميكن اعتبار ذلك خطوة مبدئية أوىل نحو القضاء عىل التمييز 
ضد النساء. كذلك أكد مسؤول يف وزارة العدل لألطراف املعنية مؤخراً أن هناك مخططات الفتتاح »مأوى خاص للنساء اللوايت 
يوضعن يف الحبس الوقايئ« )بانتظار موافقة مجلس الوزراء(19. لكن التدابري الحالية ال تذهب بعيداً مبا فيه الكفاية لضامن 
حامية مالمئة للنساء اللوايت تعرضن أو قد يتعرضن للعنف، واألردن يبقى مقرّصاً يف الوفاء بالتزاماته مبوجب القانون الدويل 

لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بالقضاء عىل العنف الجنساين20.

املعاناة  الضوء مرة أخرى عىل كّم  التقرير  الوقايئ، يسّلط هذا  بالحبس  يف ضوء هذه اإلخفاقات، وخاصة استمرار االستعانة 
التي تتسبب بها هذه املامرسة. يبنّي القسم األول من هذا الجزء التزامات األردن فيام يتعلق مبكافحة العنف ضد النساء، وهو 
يقدم إطاراً للنظر يف حجم االنتهاك الذي يشكله الحبس الوقايئ لهذه االلتزامات. ثم يقدم الجزء 5.2 ملحة موجزة عن القانون 
املتعلق بالعنف ضد النساء يف األردن، مع الرتكيز عىل االستخدام غري املرشوع لقانون منع الجرائم لتربير احتجاز النساء يف 

10  انظر الجزء 5.3 أدناه.

11  انظر الجزء 1.3 من هذا التقرير.

12  هيومان رايتس ووتش، ضيوف املحافظ: االحتجاز اإلداري يقوض من سيادة القانون يف األردن، 2009، ص2.

 Al Emam, D., “Administrative Detention of Women for Protection is ’Illegal‘, Activists Say” The Jordan Times, 1 November 2016,  13
available at: http://jordantimes.com/news/local/administrative-detention-women-protection-illegal%E2%80%99-activists-say

تشري اإلحصاءات التي جمعها املركز الوطني لحقوق اإلنسان يف آذار 2014 إىل عدد أكرب من املعتقلني اإلداريني. من أصل 513 نزيلة يف مركزي الجويدة وأم اللولو، هناك 
254 تم توقيفهم إدارياً )49.5%(. انظر:

National Centre for Human Rights, The Status of Female Inmates at Reform and Rehabilitation Centres in Jordan, 2014, p. 40, avail-
able at: http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20jordan/attachments/what-we-do/evaw/status%20of%20female%20
inmates.pdf?v=1&d=20141201T111223.

14  مرجع سابق، Al Emam, D. ننك مناقشة ذلك بتفصيل أكرب يف الجزء 5.3 من التقرير.

7iber..http://www 15  حرب، »سبع نساء مقهورات: شهادات عىل التوقيف اإلداري بحجة الحامية من جرائم ’الرشف‘«، موقع حرب، 25 كانون الثاين 2015، متاح عىل
women-detention-testimonials/01/2015/com؛ وانظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 27؛ وأيضاً:

Glenister, J., “Good Intentions? Can the Protective Custody of Women Amount to Torture?” Equal Rights Review, Vol. 16, March 
2016, pp. 14-16.

16  لجنة سيداو، املالحظات الختامية: األردن، وثيقة لألمم املتحدة، CEDAW/C/JOR/CO/4، 10 آب 2007، الفقرة 25؛ وانظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 88)ك(؛ 
انظر لجنة حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 8، الفقرتان 8-9؛ وانظر أعاله، الهامش 3، الفقرتان 21-22؛ وأيضاً ومجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني 
بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية، مانفريد نواك: ملحق، بعثة األردن، وثيقة لألمم املتحدة، Add/33/4/A/HRC.3، 5 كانون 

الثاين 2007، امللحق، الفقرة 39.

17  ميزان للقانون، تقرير إىل لجنة مناهضة التعذيب يف األردن، 2010، الفقرة 7.7، متاح )باإلنكليزية( عىل
 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/JOR/INT_CAT_NGO_JOR_44_9257_E.pdf.

Jordan Times, “Ministry Extends Social Protection to Women of all Nationalities — Abu Hassan”, Jordan Times, 4 November 2015, avail-  18
able at: http://www.jordantimes.com/news/local/ministry-extends-social-protection-women-all-nationalities-%E2%80%94-abu-has-
san

Husseini, R., “Activists Urge Justice for Torture Victims”, Jordan Times, 25 October 2016, available at: http://www.jordantimes.com/  19
news/local/activists-urge-justice-torture-victims

20  انظر مثاًل لجنة سيداو أعاله، الهامش 2، الفقرتان 6 و9، حيث أكدت لجنة سيداو أن العنف الجنساين شكل من أشكال التمييز املعرتف بها مبوجب املادة 1 من 
االتفاقية. ميكن تحميل الدول مسؤولية ترصفات األفراد حني »تقرص يف بذل العناية الواجبة ملنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق يف جرائم العنف واملعاقبة عليها«. 
كذلك شددت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن الجرائم املتذرعة بالرشف، حني متر دون عقاب، هي انتهاك للعهد الدويل، مبا يف ذلك فيام يتعلق باملادة 26 )حظر 
/1.REV/21/CCPR/C ،التمييز(. انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 28: املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء، وثيقة لألمم املتحدة

Add.10، 2000، الفقرة 31.

.
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الحبس الوقايئ. بعد ذلك، يسهب الجزء 5.3 يف ذكر تجارب النساء مع الحبس الوقايئ، باالستناد إىل نتائج البحث الذي أجرته 
مؤسسة الحقوق املتساوية، باإلضافة لبحوث سابقة عىل هذا البحث. متت مقابلة ما مجموعه 21 امرأة، كّن أو سبق لهم أن 
كّن يف الحبس الوقايئ يف مركز إصالح وتأهيل الجويدة النسايئ )نشري إليه باسم »الجويدة«(، كام تم إجراء مقابالت أو نقاشات 
بؤرية مع 23 شخصاً عملوا مع النساء املحتجزات يف الحبس الوقايئ، بينهم مديران سابقان ملركز الجويدة ومجموعة محامني. يف 
القسم األخري من هذا الجزء مجموعة من الخالصات والتوصيات املقرتحة عىل أساس هذا اإلطار، مع اإلشارة إىل انتهاك الحبس 
الوقايئ لعدد من التزامات األردن الحقوقية. ومن املأمول أن يؤدي استمرار هذا الرتكيز عىل الحبس الوقايئ إىل إنهاء الحكومة 

األردنية لهذه املامرسة يف نهاية املطاف.

5.1  الحبــس الوقائي في القانون الدولي
ما تزال تحظى مامرسة احتجاز النساء بذريعة حاميتهن من جرائم الرشف وغريه من أشكال العنف الجنساين باهتامم دويل 
متزايد. يف 2001، حّث الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي الدول عىل »إعادة النظر يف االستعانة بالحرمان من 
الحرية لحامية ضحايا«، وأشار اىل أنه ميكن أن يكون االحتجاز جائزاً فقط برشط )أ( التقّيد بإرشاف قضايئ؛ )ب( استخدامه عىل 

أنه إجراء »املالذ األخري«؛ )ج( أن يكون بناء عىل طلب ضحية21.

إقرارها يف 2011  تم  والتي   22 بانكوك(  )قواعد  للمجرمات  االحتجازية  والتدابري غري  السجينات  املتحدة ملعاملة  األمم  قواعد 
تسهب يف تفصيل الظروف التي ميكن فيها للدولة أن تنظر يف الحاجة إىل الحبس الوقايئ. تنص املادة 59 عىل ما ييل:

تستخدم بوجه عام وسائل الحامية غري االحتجازية، عىل سبيل املثال يف مراكز اإليواء التي تديرها هيئات 
اللوايت  النساء  املجتمعية، لحامية  بالخدمات  تعنى  أو دوائر أخرى  أو منظامت غري حكومية  مستقلة 
امرأة لغرض حاميتها  احتجاز  التي تشتمل عىل  املؤقتة  التدابري  تنطبق  الحامية. وال  يحتجن إىل هذه 
إال عند الرضورة وبناء عىل طلب رصيح من املرأة املعنية، ويتم ذلك يف جميع الحاالت تحت إرشاف 
السلطات القضائية أو غريها من السلطات املختصة. وال يتواصل تطبيق هذه التدابري الوقائية ضد إرادة 

املرأة املعنية23.

الظروف التي وصفها الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي، والتي توجزها قواعد بانكوك ملعاملة السجينات، محددة 
بدقة. عىل أي احتجاز أن يتقّيد بالضامنات القانونية والرقابة القضائية، وأن يكون إجراء املالذ األخري حرصاً، وأال يتم إال بناء 
عىل طلب الفرد الذي يحتاج إىل الحامية. يف تعليق من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية عىل قواعد بانكوك، 

تم التأكيد عىل أنه:

يجب بذل جميع الجهود لتطوير وسائل حامية ال يكون السجن من بينها، وذلك لتمكني السلطات من 
عدم االضطرار إىل اللجوء لهذه املامرسة غري املقبولة والتمييزية24.

ومن الواضح أنه ال ميكن اعتبار الحبس الوقايئ مسألة خيار أول، وال استجابة معقولة لتهديدات العنف الجنساين. من املرجح 
أن الدول، حيثام تستخدم الحبس الوقايئ، تقوم بانتهاك التزاماتها املتعلقة بحرية التنقل، وحرية الشخص، وحظر التمييز، وحظر 

التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

21  لجنة حقوق اإلنسان، تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، وثيقة لألمم املتحدة، E/CN.77/2002/4، 19 كانون األول 2001، الفقرة 47. جاءت 
التوصية بعد مالحظات مامثلة أدىل بها املقرر الخاص لألمم املتحدة حول العنف ضد املرأة يف ما يخص الحبس الوقايئ لضحايا اإلتجار. انظر لجنة حقوق اإلنسان، 
تقرير املقرر الخاص املعني بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، وثيقة لألمم املتحدة، Add/73/2001/4.E/CN.2، 6 شباط 2001.

 .2010 ،16/2010 .G.A. Res ،)العامة لألمم املتحدة، قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك 22  الجمعية 
الدويل  القانون  مع  يتامىش  مبا  السجينات  ملعاملة  األساسية  املبادئ  من  عدداً  ووضعت   ،2010 عام  بانكوك  قواعد  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 
وأفضل املامرسات. وعىل الرغم من اعتبارها حقاً شكاًل من أشكال القانون غري امللزم، استشهدت بالقواعد لجنة سيداو، التي اعتربت أن التقصري يف توفري مرافق 
CEDAW/ املتحدة،  لألمم  وثيقة  رقم 2009/23،  بالغ  بيالروسيا،  أبراموفا ضد  لجنة سيداو،  انظر  متييزاً«.  يشكل  بالنساء  الخاصة  االحتياجات  »تلبي  احتجاز 

D/49/C/2009/23، 27 أيلول 2011، الفقرتان 7.5 و7.9 )2()هـ(.

23  املرجع السابق، قواعد بانكوك، القاعدة 59.

24  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، التعليق عىل قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، 
.pdf.22032015_https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG :2011، ص44، متاح عىل
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5.1.1 حرية التنقل واالحتجاز التعسفي

الحق يف حرية التنقل تكفله العديد من املعاهدات الدولية25، مبا يف ذلك املادة 12)1( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية، والتي تنص عىل أن »لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 
إقامته«26. هذا الحق تقّيده املادة 12)3(، والتي تنص عىل أنه إذا يجوز تقييد حرية التنقل بشكل قانوين من قبل الدولة إذا 

استلزم األمر، بني جملة أمور، حامية »الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم«،27.

ويف تعليقها العام رقم 27، توّسعت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف الظروف التي فيها يجوز فيها تقييد حرية التنقل. شّددت 
اللجنة عىل رضورة اّتساق أي إجراءات تقييدية مع الحقوق األخرى التي يكفلها العهد، وكذلك مع »املبادئ األساسية للمساواة 
وعدم التمييز«28. كام سيتم التفصيل أدناه يف الجزء 5.1.2، هذا السبب وحده يجعل من الصعب عىل الحبس الوقايئ أن يلبي 
مستوجبات املادة 12)3(. باإلضافة إىل ذلك، عىل أي إجراءات تقييدية تستهدف الحق يف حرية التنقل أن تكون مالمئة، وأن متثل 
أقل الوسائل تدخاًل لتحقيق الهدف املنشود، وأن تكون متناسبة مع الهدف الذي تسعى إليه29. من الواضح، سواء باملامرسة أو 
من تعليقات هيئات رصد معاهدات األمم املتحدة، أن هناك بالفعل بدائل مناسبة عن الحبس الوقايئ، ما يعني أنه ال ميكن 

اعتبار الحبس الوقايئ أقل الوسائل تدخاًل لحامية النساء30.

باإلضافة النتهاك الحق يف حرية التنقل، يرقى الحبس الوقايئ إىل درجة االعتقال التعسفي وغري املرشوع، خالفاً ألحكام املادة 9 
من العهد الدويل. تنص املادة 9)1( عىل أن:

لكل فرد حق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. وال يجوز حرمان 
أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقًا لإلجراء املقرر فيه.

كام سنناقش أدناه يف الجزئني 5.2 و5.3، ما من نص قانوين أردين يسمح بالحبس الوقايئ، وبذلك ال يجري الحبس الوقايئ وفقاً 
االعتقال  إىل  يرقى  أنه  يلغي ذلك  األردين، ال  للقانون  الوقايئ وفقاً  الحبس  تم تطبيق  لو  القانون. وحتى  إلجراءات مقررة يف 
تعسفيا31ً.  يبقى  لقانون وطني،  االحتجاز وفقاً  يكون  اإلنسان، حتى حني  املعنية بحقوق  اللجنة  أوضحت  التعسفي. حسبام 
يشمل التعسف تحلياًل لـ»عنارص عدم املالمئة، والظلم، وانعدام القدرة عىل التنبؤ وغياب اإلجراءات القانونية الواجبة، باإلضافة 
لعنارص املعقولية والرضورة والتناسب«32. لذلك وكام سيتبني أدناه يف الجزء 5.3، ونظراً لعدم وجود ضامنات إجرائية، وغياب أي 
معلومات حول الفرتة املحتملة لالحتجاز، ووجود القدرة عىل تأمني إجراءات، يّتضح أن الحبس الوقايئ إجراء تعسفي ألغراض 
املادة 9 من العهد الدويل. وقد وجد الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي أنه ال ميكن تربير االحتجاز التعسفي 
الوقايئ  التايل، استخدام الحبس  بذريعة أن هدف االحتجاز حامية الشخص نفسه33. باإلضافة إىل ذلك، كام سيتبني يف الجزء 

متييزي للغاية، ويجب عىل هذا األساس اعتباره أحد األشكال التعسفية لالعتقال34.

25  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ميثاق لألمم املتحدة 171/999، 1966، املادة 12)1(؛ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
)سيداو(، ميثاق لألمم املتحدة 13/1249، 1979، املادة 15)4( )املساواة بني الرجل واملرأة فيام يتعلق بحرية التنقل (؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

ميثاق لألمم املتحدة 3/2515، 2006، املادة 18 )حرية التنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة(.

26  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 12)1(.

27  املرجع السابق، املادة 12)3(.

28  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 27: املادة 12 )حرية التنقل (، وثيقة لألمم املتحدة، Add/1.REV/21/CCPR/C.9، 1999، الفقرة 18.

29  املرجع السابق، الفقرة 14.

30  عىل سبيل املثال، أوصت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن عىل األردن »فوراً إنهاء مامرسة وضع النساء يف الحبس ’الوقايئ‘ وبدالً من ذلك تزويد النساء املعرضات 
لخطر العنف بالحامية والدعم بطريقة ال تنتهك حقوقهن.« كام ورد يف الجزء 5.3 من هذا التقرير، بدأ األردن إقامة مالجئ مستقلة. انظر اللجنة املعنية بحقوق 

اإلنسان أعاله، الهامش 8، الفقرة 8،

31  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35: املادة 9 )حرية الفرد واألمان عىل شخصه(، وثيقة لألمم املتحدة، CCPR/C/GC/35، 2014، الفقرة 12.

32  املرجع السابق، الفقرة 12.

33  الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم 2004/9، وثيقة لألمم املتحدة، Add/6/2005/4.E/CN.1، 19 ترشين الثاين 2004، ص47-48، الفقرة 15.

34  انظر أعاله، الهامش 32، الفقرة 17.
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5.1.2 عدم التمييز

مبوجب املادة 1 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )اتفاقية سيداو(، يعرّف التمييز القائم عىل نوع الجنس 
عىل أنه أي متييز عىل أساس الجنس »يكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية )...( وتوهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها«35. لذا فإن الحبس الوقايئ، الذي يؤثر بشّدة عىل النساء 
املعرضات للعنف عىل أساس الجنس، يندرج ضمن التعريف املذكور أعاله وضوحاً، فهو ال ينال فقط من حقوق النساء يف التنقل 

والحرية، بل إن قرار اإلفراج عن هؤالء النساء يعتمد غالباً عىل وجود زوج أو قريب ذكر يكفل سالمتهن36.

وقد اعرتفت اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة بالجوهر التمييزي للحبس الوقايئ37، فوفقاً للفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي:

يف بعض البلدان يتم حبس النساء والفتيات بسبب مخاطر العنف الجنساين، مثل جرائم الرشف، وقد 
العادة  يكون اإلفراج عنهن مرشوطًا مبوافقة أحد األقرباء و/أو الكفالء الذكور )...( ال يكون هناك يف 
أي أساس قانوين لالحتجاز، وال يكون هناك أي تقّيد بالضامنات اإلجرائية. هذا االحتجاز يشّكل متييزًا38.

وفقا اللتزامات الدولة بالقضاء عىل املامرسات التي تنطوي عىل متييز ضد النساء39، ينبغي حظر احتجاز هؤالء املعرضني للخطر 
واستبداله بتدابري وقائية أنسب40. الدول ملزمة بحظر العنف ضد النساء مبوجب التزامها بالقضاء عىل املامرسات التمييزية41. 

الجزء التايل يناقش مبزيد من التفصيل ما يتطلبه ذلك.

5.1.3 التزامات الدولة بحظر العنف الجنساني

الدول ملزمة مبوجب القانون الدويل باستخدام جميع الوسائل املالمئة للقضاء عىل التمييز ضد النساء42. يشمل ذلك العنف 
الجنساين43، والذي تم اعتباره شكاًل من أشكال التمييز الذي قد يؤدي بانتهاك عدد من حقوق اإلنسان األخرى44.

وتنفيذ  إقرار  يف  يتمثل  إيجايب  واجب  الدول  عىل  يرتتب  النساء،  التمييز ضد  أشكال  من  شكاًل  يعترب  الجنساين  العنف  وألن 
ترشيعات وتدابري أخرى تحظر ومتنع أعامل العنف وتحمي النساء منها، مبا يف ذلك عرب إلغاء القوانني التمييزية، واعتامد آليات 
احرتازية وقائية مالمئة. الدول التي تتهاون يف القيام بواجبها مبنع ومالحقة الجناة وحامية النساء من أعامل العنف الجنساين 

مسؤولة عن ترصفات الجهات الخاصة، مبا يف ذلك التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

5.1.3.1  االلتزام بضامن وجود إطار قانوين مالئم

35  اتفاقية سيداو، املادة 1.

36  انظر الجزء 5.3 أدناه.

37  انظر عىل سبيل املثال، املقرر الخاص املعني بالتعذيب: »املقرر الخاص، بعد أن تحدث إىل النساء املعنيات، عرب عن انتقاده الشديد للسياسة الراهنة املتمثلة يف 
أخذ اإلناث مبوجب أحكام قانون منع الجرائم إىل حبس ’وقائق‘ بذريعة أنهن معرضات لخطر جرائم الرشف. وفقاً للمقرر الخاص، حرمان نساء وفتيات بريئات 

من حريتهن ملدة تصل إىل 14 سنة ال ميكن وصفها إال كمعاملة الإنسانية ومتييزية ألبعد الحدود«. انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 17، الفقرة 39.

38  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، وثيقة لألمم املتحدة، A/HRC/48/27، 30 حزيران 2014، الفقرتان 79-78.

39  انظر مثاًل اتفاقية سيداو، املادة 2.

40  انظر أعاله، الهامش 39، الفقرتان 78-79؛ لجنة حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، 
وثيقة لألمم املتحدة E/CN.75/2003/4، 6 كانون الثاين 2003، الفقرة 91.

41  انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 2، الفقرة 6.

42  انظر اتفاقية سيداو، املادة 2؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادتان 3 و26؛ جامعة الدول العربية، امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، 15 أيلول 1994، 
املادتان 3 و11؛ مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة، وثيقة لألمم املتحدة 
A/HRC/57/31، 5 كانون الثاين 2016، الفقرتان 9 و10؛ لجنة سيداو ولجنة حقوق الطفل، التوصية املشرتكة العام رقم 31 للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 
ضد املرأة / التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن املامرسات الضارة، وثيقة لألمم املتحدة CRC/C/GC-31/CEDAW/C/GC/18، 2014، الفقرات 

1 و11-10.

43  تعرف لجنة سيداو العنف الجنساين بأنه »العنف املوجه ضد املرأة بسبب كونها امرأة، أو يؤثر عىل املرأة بشكل غري متناسب«. يشمل ذلك األعامل التي تلحق 
األذى أو املعاناة الجسدية أو العقلية أو الجنسية، والتهديد بأفعال من هذا القبيل، والقرس وسائر أشكال الحرمان من الحرية«. انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 
2، الفقرة 6. هذا التقرير يستخدم مصطلح العنف الجنساين لإلشارة إىل العنف ضد النساء، لكن تجدر اإلشارة إىل أن العنف الجنساين يشمل »أي فعل مؤٍذ موجه 

ضد أفراد أو مجموعات من األفراد عىل أساس نوعهم االجتامعي )الجنس أو الجنسانية(«. انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 2، الفقرة 3.

44  مثل حظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 2، الفقرة 7.
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عىل الدول أن تضمن وجود أطر قانونية سارية تحظر وتعاقب بشكل كاٍف عىل االغتصاب واالعتداء الجنيس وجرائم الرشف 
التمييزية، مبا يف ذلك تلك  القوانني  إلغاء  الجنساين45. باإلضافة إىل ذلك، ال بد من  العنف  والعنف األرسي وغريه من أشكال 
التي تسمح بعقوبات مخففة عىل الجرائم ضد النساء46. كام بنّي املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فيام يتعلق مبكافحة التعذيب وسوء املعاملة، عىل الدول إلغاء:

تستثني  التي  القوانني  تلك  جملتها  ومن  للنساء،  واألبوي  التمييزي  القمع  تدعم  التي  القوانني  كافة 
االغتصاب الزوجي من جرمية االغتصاب أو تصفح عن املغتصبني الذين يتزوجون ضحاياهم، وتلك التي 

تعترب الزنا جرمية جنائية47.

باإلضافة لوضع أطر ترشيعية مالمئة، عىل الدول أيضاً أن تكفل التنفيذ والتطبيق الفعال للقوانني التي تجرّم العنف الجنساين48. 
للفوارق بني الجنسني، والعمل عىل وجه  التأكد من تلقي الرشطة والنيابة العامة والقضاء تدريباً مالمئاً ومراعياً  يشمل ذلك 
الرسعة الستجواب ومالحقة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء49. كام يجب عىل الدول أن تكفل وصول املرأة إىل العدالة من 
خالل توفري الخدمات القانونية »امليسورة واملستدامة واملستجيبة الحتياجات النساء«، وأن تكفل، يف »جميع مجاالت القانون«50 
»توفري هذه الخدمات يف الوقت املناسب، وبشكل مستمر وفعال يف جميع مراحل اإلجراءات القضائية أو شبه القضائية، مبا يف 

ذلك اآلليات البديلة لتسوية النزاعات وعمليات العدالة التصالحية«51.

5.1.3.2  االلتزام باتخاذ تدابري وقائية

إضافية  تدابري  مجموعة  اتخاذ  النساء،  ضد  بالعنف  املتعلقة  املالمئة  الترشيعات  وتطبيق  لتنفيذ  باإلضافة  أيضاً،  الدول  عىل 
لحامية النساء من العنف الجنساين. تشمل هذه التدابري مراكز االستشارات واملساعدات القانونية، واملالجئ، والرعاية الصحية، 
والخطوط الهاتفية الساخنة، واملساعدات املالية52. عىل الدول توفري »عدد كاف من املالجئ السهلة الوصول«53 التي ال تقيد 
حرية النساء54. كام يجب »ضامن حلول إعادة التأهيل واإلسكان لضحايا العنف اللوايت ليس لديهم دعم أرسي، و/أو من هّن 

تحت التهديد«55.

يتعني عىل الدول أيضاً تنفيذ حمالت توعية عامة وتثقيف ملكافحة التمييز ضد النساء56. يف هذا الصدد، أشارت لجنة سيداو 
إىل أن:

عىل الدول األطراف اتخاذ جميع التدابري املالمئة لتعديل األمناط االجتامعية والثقافية للسلوك، بهدف 
القضاء عىل التحامالت املسبقة والعادات العرفية وسائر املامرسات األخرى التي تستند عىل نظرة دونية 

45  املرجع السابق، الفقرة 24.

46  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرة 69؛ املرجع السابق، لجنة سيداو، الفقرة 24؛ لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 33 بشأن وصول النساء إىل 
العدالة، وثيقة لألمم املتحدة CEDAW/C/GC/33، 3 آب 2015، الفقرة 21.

47  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرة 69.

 ،2011/32/D/52/CEDAW/C 48  املرجع السابق، مجلس حقوق اإلنسان، الفقرة 69؛ لجنة سيداو، جالو ضد بلغاريا، بالغ رقم 2011/32، وثيقة لألمم املتحدة
2012، الفقرة 8.8؛ لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا، بالغ رقم 2005/6، وثيقة لألمم املتحدة D/39/CEDAW/C/2005/6، 2007، الفقرة 12.1.2.

49  املرجع السابق، مجلس حقوق اإلنسان، الفقرة 69؛ املرجع السابق، لجنة سيداو، جالو ضد بلغاريا، الفقرة 8.8؛ املرجع السابق، لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا، 
الفقرة 12.3. يف فريتيدو ضد الفلبني، اعرتفت لجنة سيداو بأهمية ضامن أال يلعب التحيز والقوالب النمطية ضد النساء أي دور يف محاكامت العنف ضد النساء، 
مشرية إىل أن »القولبة النمطية تؤثر عىل حق النساء يف الحصول عىل محاكمة عادلة ومنصفة، لذا يجب عىل السلطة القضائية أخذ الحيطة والحذر من وضع 
معايري غري مرنة ملا ينبغي عىل النساء أو الفتيات أن يكونوه أو ما ينبغي أن يقمن به«. انظر لجنة سيداو، فريتيدو ضد الفلبني، بالغ رقم 2008/18، وثيقة لألمم 

املتحدة D/46/CEDAW/C/2008/18، 22 أيلول 2010، الفقرة 8.9)ب(.

50  انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 47، الفقرة 36.

51  املرجع السابق، الفقرة 37)أ(.

52  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/49/23، 14 أيار 2013، 
الفقرة 70؛ انظر أيضاً لجنة سيداو أعاله، الهامش 2، الفقرة 24.

53  انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 17، الفقرة 26.

54  املرجع السابق، الفقرة 26.

55  انظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 88)ك(.

56  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرة 69.
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أو تفوقية ألحد الجنسني57.

5.1.3.3  االلتزام ببذل العناية الواجبة

كام أشري يف الجزء 2.2.4، التقصري يف بذل العناية الواجبة، من منع واستجواب ومالحقة ومعاقبة لكل من يقوم بأعامل تتضمن 
عنفاً ضد النساء، يجعل الدولة مسؤولة عن الترصفات الفردية58. تحقيقاً لهذه الغاية، لفتت لجنة سيداو إىل أنه، يف ظروف 

معينة، ترجح حقوق املرأة املعرضة لخطر العنف عىل حق الجاين املحتمل يف عدم التعرض لالعتقال:

ترى اللجنة أن التقصري يف اعتقال عرفان يلدريم كان خرقًا اللتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة 
لحامية فاطمة يلدريم. وعىل الرغم من تأكيد الدولة الطرف أنه، يف ذلك الوقت، بدت مذكرة توقيف 
فعاًل عدوانيًا بشكل غري متناسب، ترى اللجنة، كام تم التعبري يف بالغ آخر عن العنف األرسي، أن حقوق 

الجاين ال ميكن أن تحل محل حقوق املرأة يف الحياة ويف السالمة الجسدية والعقلية59.

يف الجزء القادم نناقش كيف يكون التقصري يف بذل العناية الواجبة فيام يتعلق بأعامل العنف الجنساين مستوفياً لرشط اشرتاك 
الدولة، ما يكفي إلدخال بعض األعامل يف نطاق التعذيب.

5.1.4 الحبس الوقائي والتعذيب التمييزي

يعترب كل من العنف األرسي والعنف القائم عىل الرشف شكاًل من أشكال العنف الجنساين الذي قد يرقى إىل التعذيب أو غريه 
من رضوب سوء املعاملة60. الدولة تتحمل املسؤولية ما مل تترصف بالحد األدىن من العناية الواجبة لحظر ومنع أعامل العنف 

هذه يف املجال الخاص:

العنف األرسي يرقى إىل سوء املعاملة أو التعذيب يف أي مكان ترضخ فيه الدول للسلوك املحظور عرب 
التقصري يف حامية الضحايا واألعامل املحظورة يف املجال الخاص، سواء كانت تعرف بها أو كان يجب أن 
تعرف بها. الدول مسؤولة دوليًا عن التعذيب عندما –عرب الالمباالة أو التقاعس أو التهاون يف املالحقة 
واملقاضاة– تقرّص يف بذل العناية الواجبة لحامية ضحايا هذا العنف، أو عندما ترشعن العنف األرسي 
كهذه  أعامل  الزوجي.  االغتصاب  تجريم  عدم  عرب  أو  مثاًل،  زوجاتهم  بـ»تأديب«  لألزواج  السامح  عرب 

تشكل تعذيبًا61.

بعيداً عن تلبيته متطلبات العناية الواجبة ملكافحة العنف الجنساين، الحبس الوقايئ يقّوض الجهود الرامية لحامية األفراد من 
التي يوضع فيها  العنف الجنساين. احتجاز أفراد معرضني لخطر جرائم الرشف ووضعهم يف ظروف مشابهة للظروف  أعامل 
بيئة قد يتعرض فيها  العقاب. تخلق هذه املواقف  التمييزية، ويسمح للجناة باإلفالت من  املجرمون يعزز ويشجع املواقف 

النساء للمزيد من العنف. كام بنّي مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب:

الالمباالة أو حتى الدعم االجتامعي لدونية النساء، جنباً إىل جنب مع وجود قوانني متييزية وأمناط تقصري حكومي يف معاقبة 
الجناة وحامية الضحايا، كل ذلك يخلق الظروف التي قد تتعرض فيها النساء لعذاب جسدي ونفيس ممنهج، عىل الرغم من 

حريتهم الظاهرة يف املقاومة62.

فضاًل عن فشل الدولة يف بذل العناية الواجبة لحامية ومنع أعامل العنف الجنساين، قد ترقى مامرسة الحبس الوقايئ يف حد 
ذاتها إىل التعذيب أو سوء املعاملة63. يف 2007، وجد املقرر الخاص املعني بالتعذيب أنه ميكن إدراك االحتجاز املطّول يف الحبس 

57  انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 47، الفقرة 31.

58  انظر أعاله، الجزء 2.2.4. انظر لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا أعاله، الهامش 49، الفقرة 12.1.1؛ انظر لجنة سيداو أعاله، الهامش 2، الفقرة 9.

59  انظر لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا أعاله، الهامش 49، الفقرة 12.1.5.

60  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرتان 55 و58.

61  املرجع السابق، الفقرة 55.

62  املرجع السابق، الفقرة 56.

63  انظر الجزء 5.3 من هذا التقرير.
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الوقايئ كشكل من أشكال التعذيب أو سوء املعاملة64. وقد أدرك املقرر الخاص الحايل يف اآلونة األخرية أن الحبس الوقايئ قد 
»يرقى بحد ذاته إىل التعذيب أو سوء املعاملة«65. نظراً ألنه متعّمد ومتييزي، ما إن يحقق الحبس الوقايئ الحد األدىن من األمل 
والعذاب حتى يرقى إىل املعاملة الالإنسانية وحاملا يشتّد األمل والعذاب الناجم يرقى إىل التعذيب. باإلضافة إىل ذلك، حني تحقق 
ظروف االحتجاز ومعاملة النساء املحتجزات يف السجن عنرص األمل والعذاب، ترقى هي أيضاً إىل التعذيب أو املعاملة الالإنسانية 
واملهينة. سنعود إىل استقصاء هذه املسائل بشكل عميل يف الجزء 5.3 أدناه، والذي يرد فيه بحث مؤسسة الحقوق املتساوية 
يف موضوع الحبس الوقايئ يف األردن، لكن قبل ذلك سيقدم الجزء التايل ملحة عامة عن اإلطار القانوين الوطني األردين املتصل 

بالحبس الوقايئ والعنف الجنساين، ليكون مبثابة سياق عام للجزء الذي يليه.

 5.2  اإلطــار القانونــي الوطنــي المتعلــق بالحبس الوقائي         
الجنساني والعنف 

كثرياً ما يتم االستشهاد باملادة 3 من قانون منع الجرائم لعام 1954 كأساس قانوين الحتجاز النساء يف الحبس الوقايئ66. لكن 
املادة 3 تنص حرصاً عىل ما ييل:

1.     كل من وجد يف مكان عام أو خاص يف ظروف تقنع املترصف بأنه عىل وشك ارتكاب أي    جرم 
أوملساعدة عىل ارتكابه.

2.   كل من اعتاد اللصوصية أو الرسقة أو حيازة األموال املرسوقة، أو اعتاد حامية اللصوص أو 
إيواءهم  أو املساعدة عىل إخفاء األموال املرسوقة أو الترصف فيها.

3.   كل من كان يف حالة تجعل وجوده طليقًا بال كفالة خطرًا عىل الناس.

يتضح من صياغة القانون أنه ال ينطبق إال عىل أولئك الذين يشتبه يف ارتكابهم أو يف نيتهم بارتكاب جرمية. وبالتايل ال تقدم 
املادة 3 أي أساس قانوين ميكن مبوجبه احتجاز النساء لحاميتهن67. ما من نص قانوين آخر يسمح بالحبس الوقايئ. لذا فإن يف 
الدويل لحقوق اإلنسان، فهو عمل  للقانون  الوطني، وأيضاً  للقانون  انتهاكاً  الوقايئ  الحبس  النساء يف  املادة 3 الحتجاز  توّسل 
متييزي ومتعّسف معاً. وكام سيتوضح يف الجزء 5.4، توّسل املادة 3 للسامح بالحبس الوقايئ يتعارض مع التزامات األردن مبنع 

العنف ضد النساء.

قانون الحامية من العنف األرسي، الذي سّنه األردن يف كانون الثاين عام 2008، يقّدم بعض السبل لحامية النساء من العنف، عرب 
السامح للمحاكم بإصدار أوامر حامية وتنفيذها باعتقال الجاين68. لكن هذا القانون يضم أيضاً مجموعة من القيود، مبا يف ذلك 
عدم تضّمنه تعريفاً للعنف األرسي واقتصار تطبيقه عىل األشخاص الذين يعيشون يف املنزل نفسه69. األكرث إشكالية أنه يعطي 
أفضلية للمصالحة عىل حساب التامس أوامر الحامية، ما قد يؤدي إىل إعادة إيذاء النساء والضغط عليهن للبقاء مع أزواجهن70. 
ويف حني يتيح القانون للمحكمة أن متنع الجاين من التواجد يف محيط امللجأ، إال أنه ال يستوجب وجود مالجئ أو تدابري وقائية 

أخرى توضح موضع تنفيذ71.

64  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 17، الفقرة 39.

65  املرجع السابق، الفقرة 24. وانظر أيضاً Glenister أعاله، الهامش 16.

66  حرب، »الحاكم بأمر ’الرشف‘: مقابلة مع املترصف حجازي عساف«، موقع حرب، 11 شباط 2015، متاح عىل
http://www.7iber.com/2015/02/administrative-detention-governer؛ 

            وانظر أيضاً:
Warwick, C., Law in the Service of Legitimacy: Gender and Politics in Jordan, Ashgate, 2009, p. 92;

         وانظر أعاله الهامش 6، الفقرة 27. 

67  انظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 27.

68  قانون الحامية من العنف األرسي رقم 6 لسنة 2008، املواد 16-14.

69  انظر أعاله، الهامش 4، الفقرة 25؛ وأيضاً أعاله، الهامش 6، الفقرة 74.

70  تنص املادة 7 عىل أنه »يجب أن تعطى األفضلية لإلحاالت إىل لجان الوفاق األرسي قبل اتخاذ أي من التدابري اولقائية املنصوص عليها يف هذا القانون، والتي تنص 
عىل أنه يجب أخذ مصلحة األرسة بعني االعتبار«. انظر أعاله، الهامش 4، الفقرة 25؛ وأيضاً أعاله الهامش 6، الفقرة 74.

71  انظر أعاله، الهامش 69، املادة 13أ)2(. افتتحت الحكومة »دار الوفاق األرسي« وهو ملجأ للنساء الاليت يتعرضن للعنف املنزيل: املجلس الوطني لشؤون األرسة، 
NCFA/ar//85:http://ncfa.org.jo أربعة آالف حالة عنف ضد األطفال والنساء سنوياً«، موقع املجلس الوطني لشؤون األرسة، ترشين األول 2015، متاح عىل«

node/665؛ وانظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 28.
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األكرث إثارة للقلق من الثغرات يف قانون الحامية من العنف األرسي، هي تلك األحكام الواردة يف قانون العقوبات، والتي تتيح 
قانون  من   340 املادة  طال  الذي  التعديل  ورغم  الرشف.  جرائم  ذلك  مبا يف  الجرائم،  بعض  العقوبات عىل  لتخفيف  املجال 
العقوبات، حيث مل تعد تسمح للجاين بالتحايل عىل الجزاء بعد ارتكاب جرمية باسم الرشف، إال أنها ما تزال توفر عذراً تخفيفياً 
ملن يضبط زوجته أو إحدى قريباته يف حالة زنا أو عىل »رسير غري رشعي« فيقتلها أو يؤذيها هي أو الرجل الذي ضبطها معه72. 
كذلك تسمح املادة 98 بعقوبات مخففة عن الجرائم التي ارتكبت يف نوبة غضب، كام تنص املادة 99 عىل عقوبة مخففة حيثام 
تعفو عائلة الضحية عن الجاين73. ورغم أن جميع األحكام الثالثة تنطبق عىل كل من الرجال والنساء من مرتكبي الجرائم، من 
الواضح أنها غالباً ما تنطبق عىل حاالت قتل النساء74. هذه األحكام متييزية75 بل وتوّفر مصادقة رسمية عىل جرائم الرشف. 
وكذلك  الفردية  الحاالت  يف  العنف  من  النساء  لحامية  الواجبة  العناية  ببذل  اللتزاماته  األردن  انتهاك  تعني  كهذه  مصادقة 

املنهجية، فهو مسؤول مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان عن تقصريه يف منع كافة جرائم الرشف76.

باإلضافة إىل هذه األحكام، تنص املادة 308)1( من قانون العقوبات عىل أنه إذا تزوج مرتكب االعتداء الجنيس ضحيته يجب 
إيقاف أي ادعاء ضده وأي تنفيذ ألي عقوبة صدرت بحقه مسبقاً. وتنص املادة 308)2( عىل وجوب إعادة النظر يف الحق يف 
رفع قضية أو إصدار الحكم يف حال طّلق املرأة دون سبب مرشوع بعد ثالث سنوات )يف حال وجود جنحة( أو خمس سنوات 
)يف حال جناية(. وعىل الرغم من مصادقة مجلس الوزراء عىل تعديل القانون يف 2016، ما يزال القانون سارياً عىل الجنس 
بالرتايض مع فتاة بني 15 و18 عاماً، والذي كان ميكن اعتباره اغتصاباً لقارص مبوجب قانون العقوبات لوال ذلك77. املادة 308، 
حتى بعد تعديلها، هي مادة متييزية وتنتهك حق املرأة يف عقد زواجها بالرتايض الحر والتام78. كام متت اإلشارة أعاله، أحكام 
كهذه تجيز العنف ضد النساء وتشكل انتهاكاً اللتزامات األردن مبنع هذا النوع من العنف. باإلضافة إىل ذلك، يذكر املنارصون 
واملنارصات العاملون من أجل النساء يف األردن أنه ال يعاد استئناف املحاكامت عندما تقوم املرأة بتطليق الرجل الذي اعتدى 
عليها. علمت ميزان للقانون، والتي تعمل عىل مساعدة النساء يف الحبس الوقايئ منذ عام 1999، من بعض النساء أنهن يشعرن 

مببالغة أزواجهن يف اإلساءة لهن يف محاولة لدفعهّن إىل تطليقهم79.

5.3  الحبــس الوقائي في األردن
يهدف هذا الجزء من التقرير إىل تقديم صورة حديثة لتجربة النساء يف الحبس الوقايئ يف األردن. وهو يستعرض نتائج البحث 
امليداين الذي أجرته كل من مؤسسة الحقوق املتساوية وميزان للقانون، باإلضافة لنتائج بحوث أجرتها منظامت أخرى عند 
االقتضاء80. كام ذكر أعاله، متت مقابلة ما مجموعه 21 امرأة كّن أو سبق لهم أن كّن يف الحبس الوقايئ، باإلضافة إىل مقابالت أو 
نقاشات بؤرية مع 23 شخصاً عملوا مع النساء املحتجزات يف الحبس الوقايئ، مبا يف ذلك عرب منظامت غري حكومية أو كمحامني.

من الصعب التأكد من العدد الدقيق للنساء املحتجزات حالياً يف الحبس الوقايئ. غالباً ما تحسب األرقام الواردة مجمل النساء 

72  تنّص املادة 340)1( عىل ما ييل: »يستفيد من العذر املخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجرمية الزنا أو يف فراش غري 
مرشوع فقتلها يف الحال، أو قتل من يزين بها او قتلهام معاً، أو اعتدى عليها أو عليهام اعتداء أفىض إىل موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دامئة«، بينام تنص املادة 

340)2( عىل عذر مخفف للمرأة فيام يتعلق بزوجها أو حبيبته، ولكن ليس فيام يتعلق بإحدى النساء األخريات يف عائلتها. انظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 25.

73  انظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 25. ال تنطبق املادة 98 عىل جرائم الرشف التي ترتكب ضد األطفال الذين تقل أعامرهم عن 15 عاماً. لجنة سيداو، النظر يف التقارير 
CEDAW/C/ املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 18 من االتفاقية - التقرير الدوري السادس للدول األطراف لعام 2016: األردن، وثيقة لألمم املتحدة

JOR/6، 25 حزيران 2015، الفقرة 8.

74  يف تقرير عام 2012 عن األردن، أشار املقرر الخاص املعني بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أن »50 حالة قتل للنساء حصلت بني عامي 2000 و2010، ويف 
78% من هذه الحاالت استفاد الجناة من أحكام مخففة بسبب تنازل األرس عن حقوقها الشخصية«. انظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 25.

75  انظر أعاله، الهامش 4، الفقرة 27.

76  انظر أعاله، الجزء 2.1.4.

Husseini, R., “Panel restricts pardon in rape cases but activists not satisfied”, Jordan Times, 3 April 2016, available at: http://www.  77
;jordantimes.com/news/local/panel-restricts-pardon-rape-cases- activists-not-satisfied

         منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي: األردن 2016/2015، 23 شباط 2016.

78  اتفاقية سيداو، املادة 16)ب(؛ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 23)3(.

79  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع فاطمة الحلبية، ميزان للقانون، 4 ترشين األول 2016.

https:// عىل:  متاح   ،2015 الجيدة،  واملامرسات  الضعف  ومواطن  االحتياجات  األردن:  يف  االحتجاز  يف  للمرأة  رشوط  ديجنيتي،  الخصوص  وجه  عىل  انظر    80
الهامش  الهامش 13؛ وانظر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أعاله،  dignityinstitute.org/media/2066001/pubseriesno9_wid_jordan.pdf وانظر أعاله، 

14، ص41-42؛ وكذلك املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ، من هم السجينات؟ نتائج املسح من األردن وتونس، 2014، متاح عىل:
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2014/09/Final-PRI_Research_report_JordanTunisia%C2%ADENG-WEB.pdf.
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رهن التوقيف اإلداري، لكن ال يتم تفصيل هذا املجمل إىل أعداد النساء رهن الحبس الوقايئ أو رهن رشوط أخرى81. وفقاً 
للعقيد عاهد الرشايدة، الذي يرأس معهد التطوير والتدريب يف إدارة مراكز اإلصالح التأهيل التابعة ملديرية األمن العام، والذي 
تحدثت إليه املؤسسة أواخر 2016، هناك 140 امرأة محتجزة حالياً رهن التوقيف اإلداري يف األردن، 73 منهن لسن مواطنات 
بالنسبة لألردنيات، تذكر التقارير أنه تم احتجاز معظمهن بهدف حاميتهن وعدم وجود ملجأ  أردنيات و67 أردنيات. طبعاً 
مناسب82. يف أيلول 2014، ذكر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أن أقل بقليل )233( من نصف الـ476 سجيناً املحتجزين يف 
الجويدة هم معتقلون إداريون، وأن 21 من الـ37 معتقاًل يف أم اللولو محتجزون رهن التوقيف اإلداري83. يف كانون األول 2013، 
أجرت املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ مسحاً يف الجويدة خلص إىل أنه، يف وقت زيارة املنظمة، مثة 451 امرأة محتجزة، %43 
منهن )196 امرأة( معتقالت إداريات. غالبية هؤالء النساء )121( رعايا أجانب، مقابل 75 امرأة أردنية84. ووفقاً لإلحصائيات 

الحكومية الرسمية يف السنة نفسها، تم احتجاز 1,596 امرأة رهن التوقيف اإلداري خالل ذلك العام85.

أبعد من هذا التفصيل لألرقام، تفاوتت التقارير حول عدد النساء رهن الحبس الوقايئ. بعد زيارة يف 2011، ذكر املقرر الخاص 
املعني بالعنف ضد املرأة أن هناك 120 امرأة محتجزة يف الجويدة، 25 منهن بسبب مخاطر عنف عىل أساس الرشف86. وقبل 
ذلك يف 2010 أشارت التقديرات أنه، يف أي وقت من األوقات، مثة حوايل 25 امرأة يف الحبس الوقايئ87. كام أشارت اإلحصاءات 
الحكومية عام 2005 أن ما بني 50 و70 امرأة محتجزات رهن الحبس الوقايئ يف أي وقت، وأن ما مجموعه 524 امرأة كّن رهن 

الحبس الوقايئ خالل عام 200488.

5.3.1 أسباب الحبس الوقائي

5.3.1.1  األردنيات

الذي ذكره املحامون والجهات غري  الرئييس  الوقايئ  الحبس  الوقايئ. سبب  الحبس  النساء رهن  تم ذكر عدة أسباب الحتجاز 
الحكومية الفاعلة هو حامية نساء تعرضن للتهديد بالعنف، بسبب مزاعم حول ترصفات تهدد رشف العائلة أو ألنهن غادرن، 
أو تغّينب، عن املنزل89. قدمت هيومان رايتس ووتش يف دراسة لها عام 2009 مالحظات مامثلة، مشرية إىل توّسل قانون منع 
الجرائم غالباً »الحتجاز األشخاص ملجرد الترصف خارج املعايري املحلية، كتواجد امرأة مبفردها علناً   يف الليل أو بصحبة رجال 

81  ترّدد أن إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ال تقوم مبسح منفصلة لعدد النساء املحتجزات يف االحتجاز الوقايئ، حرب، »حبس الضحية: توقيف النساء إدارًيا بحجة 
أيضاً  انظر   ./https://www.7iber.com/2015/01/women-administrative-detention الثاين 2015، متاح عىل كانون  ’الرشف‘«، 21  حاميتهن من جرائم 

Glenister أعاله، الهامش 16، ص15.

82  انظر Al Emam, D أعاله، الهامش 14.

83  انظر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 14، ص40.

84  انظر املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ أعاله، الهامش 81، ص9.

85  لجنة مناهضة التعذيب، التقرير الدوري الثالث: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/JOR/3، 20 آب 2014، ص28.

86  انظر أعاله، الهامش 6، الفقرة 27.

Husseini, R., “Jordan” in Kelly, S. and Breslin, J. )eds.( Women‘s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resist-  87
ance, Freedom House, 2010, p. 6

88  لجنة سيداو، التقريران املجمعان الثالث والرابع للدول األطراف: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CEDAW/C/JOR/3-4، 10 آذار 2006، الفقرة 22؛ انظر أيضا 
Glenister أعاله، الهامش 16، ص. 15.

89  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن. السيدة فايد هي مديرة التدريب وزيارات السجن يف مركز متكني للدعم 
واملساندة، حيث تعمل منذ 2011. مركز متكني منظمة غري حكومية تقدم الدعم للعامالت املهاجرات يف األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مي دبابنة، 
23 كانون الثاين 2016، عامن، األردن. السيدة دبابنة هي مديرة مركز الجويدة بني عامي 2011 و2013؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أحمد مطالقة، 20 
كانون الثاين 2016، عامن، األردن. السيد مطالقة يعمل محامياً يف مدرينة إربد شامل األردن، وهو يعمل منذ 2011 مع مركز متكني حيث يقدم املشورة القانونية 
للنساء رهن الحبس الوقايئ؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مليس نارص، 30 كانون الثاين 2016، عامن، األردن. مليس نارص ناشطة يف مجال حقوق املرأة يف 
األردن، وهو املجال الذي تنشط فيه منذ أكرث من 20 عاماً، وقد رأست سابقاً مجلس إدارة املركز الوطني لحقوق اإلنسان؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع 
د. نهلة املومني، 4 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن. النقاش البؤري الذي نظمته 
مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 15 كانون األول 2015، عامن، 
األردن. مكرم عودة هي األمني العام التحاد املرأة األردنية. ملجأ اتحاد املرأة األردنية هو ملجأ للنساء ضحايا العنف األرسي، ومنهم املحتجزات إدارياً. موظفو 
امللجأ األربعة اآلخرون الذين متت مقابلتهم هم محامي/ة، عامل/ة اجتامعي/ة، أخصايئ/ة نفيس/ة ومستخدم/ة؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق 
املتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مناقشة مجموعة 
مع املؤسسة الدولية للتضامن مع النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املحامني مجدي عزوقة 
وتغريد املعايطة وهيا العبادي ولينا سالمة، 13 شباط 2016، عامن، األردن. كل من املحامني األربعة يقومون بالتمثيل القانوين للنساء يف الحبس الوقايئ، ولديهم 

مثاين، خمس، اثنتان وست سنوات من الخربة عىل الرتتيب.

.
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ليسوا أقارب لها«90. وأشارت بثينة فريحات، رئيسة وحدة حقوق املرأة والطفل يف املركز الوطني لحقوق اإلنسان91، أن بعض 
النساء كّن قد أبلغن املركز أنهن أجربن عىل ترك منازلهن من قبل أحد الوالدين أو زوج أحد الوالدين  ثم انتهى بهن األمر 

باحتجازهن يف حبس وقايئ92.

وأوضح املحامون واملنظامت غري الحكومية التي تعمل عىل قضية الحبس الوقايئ أن هناك من دخلن الحبس الوقايئ طوعاً 
بسبب شعورهن بأنه الحل املجدي الوحيد يف وجه التهديد بالعنف القائم ضدهن93. وأشارت السيدة مي دبابنة، التي كانت 
مديرة مركز الجويدة بني عامي 2011 و2013، أن بعض النساء دخلن الحبس الوقايئ طوعاً للهروب من خطر العنف94. واجهت 
سامية هذا الوضع عندما أجربها أخوها عىل الزواج بعد الطالق. كان زوجها الثاين يعّنفها، لذلك قررت مغادرة املنزل يف أحد 
األيام دون إخباره. قدم أخوها وزوجها بالغاً للرشطة، التي رسعان ما وجدتها واحتجزتها. عندما جاء أخوها وزوجها لكفالتها 
وأخذها إىل املنزل، رفضت مغادرة املخفر بسبب خوفها مام قد يفعله بها أخوها. تم نقلها إىل الحبس الوقايئ بناء عىل طلبها، 

وكان قد مىض عىل احتجازها ثالثة أشهر عندما تحدثت معها املؤسسة أوائل 201695.

يف 1994، شهدت عايدة جرمية رشف انتهت مبقتل أختها عىل يد أخيها وأبيها، وكانوا عىل وشك أن يقتلوها هي أيضاً. أمضت 
عدة أشهر يف املستشفى لتتعاىف، ثم سألتها الرشطة عن املكان الذي توّد أن تؤخذ إليه. طلبت أن يأخذوها إىل مركز اإلصالح 

والتأهيل، حيث أمضت 14 عاماً. وقد وصفت عايدة ما حدث لها:

تعرضت للرضب مرة عىل رأيس، ومرة    عىل ساقي ورقبتي، وقضيت 9 أشهر يف املستشفى. جاء إيل رشطي 
وسألني عن املكان الذي أرغب يف الذهاب إليه. طلبت منهم أن يأخذوين إىل مركز اإلصالح والتأهيل. 
بعد ذلك، حاولت عائلتي زياريت – مل أكن قادرة عىل التنقل، ومل أرغب برؤية عائلتي ألن أيب قتل أختي96.

تركت نور وأختها منزلهام بعد تعرضهام لتعنيف متكرر من أبيهام وأخيهام. يف حديثها إىل املؤسسة، أوضحت نور أنهام وجدتا 
شقة وعملتا من أجل تأمني أجارها. رشحت نور أنهام أرادتا العيش مبفردهام، بعيداً عن تعنيف أي من أفراد األرسة. يف أحد 
األيام جاءت الرشطة وأخربتهام أن أرستهام تقدمت بشكوى ضدهام باعتبارهام يعيشان مبفردهام. عندما وصلتا إىل املخفر، 
قابلت إدارة حامية األرسة كاًل منهام، ثم تم اقتياد نور إىل الحبس الوقايئ يف الجويدة وتم وضع أختها يف ملجأ إىل أن بلغت 18 
عاماً، حيث تم نقلها إىل الجويدة. األب والعم أخربا نور أنهام سيكفالنهام يك يطلق رساحهام يف حال تزوجا أقارب لهام. رشحت 
نور أنها وأختها رفضتا ذلك، ألن جدهام كان قد أفىش لهام إرصار أبيهام عىل قلتهام، فكانتا خائفتني. فّضلت نور وأختها البقاء 

رهن الحبس الوقايئ97. يف الوقت الذي تحدثت فيه نور للمؤسسة، كان قد مىض عىل حبسها حوايل سنة.

ذكرت نساء أخريات أنه جرى احتجازهام رغم شعورهام بعدم الحاجة إىل الحامية. دانا، التي كانت قد تركت املنزل يف منتصف 
الليل تقريباً، مل يكن قد مىض عىل ذهابها ساعة حني تم احتجازها. ترشح كيف اقتيدت إىل الحبس الوقايئ ألن الرشطة ظنت 

أنها ستقدم عىل االنتحار:

كنت أميش عىل الجرس عندما توقفت بالقرب مني سيارة محملة بالرجال. بدأوا يف التحرش يب لفظيًا 

90  انظر أعاله، الهامش 13، ص2. أشار ديجنيتي يف تقريره عام 2015 أن النساء املحتجزات يف الحبس الوقايئ منهن »أولئك اللوايت تم احتاجزهن بسبب )أو جزئياً 
بسبب( إرصارهن عىل حضانة أطفالهن؛ تعرضهن لالغتصاب والحمل؛ حبل خارج إطار الزواج؛ محاولة ترك األرسة بعد زواج أو طالق قرسي مع رجال مختلفني من 
أجل الربح؛ تجربة ونجاة من إطالق النار؛ تعرض لطعن وحرق من آباء أو إخوة أو أعامم. تحدثت بعض النساء أيضاً عن سجينات قضني أحكاماً بالسجن بسبب 
إيذائهن أو قتلهن أحد أفراد األرسة، ثم متت إعادتهن فوراً إىل السجن رغاًم عن إرادتهن بحجة حاميتهن من انتقام العائلة أو املجتمع«. انظر ديجنيتي أعاله، 

الهامش 81، ص29-30. انظر أيضاً Warwick, C. أعاله، الهامش 67، ص. 7.

91  املركز الوطني لحقوق اإلنسان هو معهد أردين متخصص بحقوق اإلنسان، أنشئ مبوجب القانون 51 لعام 2006.

92  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

93  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مليس نارص، 30 كانون الثاين 2016، عامن، األردن. النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة 
وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 15 كانون األول 2015، عامن، األردن. انظر أيضاً ديجنيتي أعاله، الهامش 

81، ص. 28.

94  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاين 2016.

95  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عامن، األردن. أخربت سامية املؤسسة أنها محتجزة يف الجويدة منذ 3 أشهر )كانت ما تزال محتجزة 
وقت إجراء املقابلة(.

96  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عايدة، عامن، 26 ترشين الثاين 2015.

97  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نور، 28 شباط 2016، عامن، األردن. أخربت نور املؤسسة أنها محتجزة يف الجويدة منذ 1 آذار 2015 )كانت ما تزال محتجزة 
وقت إجراء املقابلة(.
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ليك آيت معهم إىل السيارة. كنت خائفة منهم ومل أعرف ماذا أفعل. عربت الدرابزين إىل الجانب اآلخر 
من الجرس ليك أتفاداهم. حدث ذلك برسعة، كام لو أن هؤالء الرجال اتصلوا بالرشطة، ألنه يف غضون 
ثواٍن من وضع قدمي عىل الجانب اآلخر، توقفت سيارة رشطة وظنت أين عىل وشك االنتحار. مل يقل 
رجال الرشطة حتى أي يشء للذين كانوا يتحرشون يب. قلت لهم إين أحاول االبتعاد عن هؤالء، لكنهم 

مل يصدقوين. أمسكوا يب بقسوة مفرتضني أين كنت سأرمي نفيس عىل الطريق، ثم اقتادوين إىل املخفر98.

أمضت دانا مثانية أيام يف الجويدة يف ترشين الثاين 201599. أما ملا فقد احتجزت يف الحبس الوقايئ يف ترشين األول 2010 ملدة 
السلطات  أبوها بشكوى كاذبة ضدها100. أعربت ملا ودانا عن شعورهام باإلحباط من عدم استامع  ستة أشهر، بعدما تقدم 

لروايتهام.

العديد من النساء اللوايت تحدثت معهن املؤسسة، وكذكل املنظامت التي تعمل مع النساء، أعربت عن الرأي القائل إن هدف 
استخدام الحبس الوقايئ حامية النساء اللوايت يعتربهن املجتمع قد ترصفن بطريقة غري مقبولة ثقافياً، كالدخول يف عالقة مع 
رجل خارج إطار الزواج101. ويعتقد العديد من املحامني، بني آخرين، أن ذلك يرقى إىل التمييز، ألن الرجال الذين يترصفون 
بطريقة مامثلة ال يحتجزون بهذا التواتر الذي تحتجز به النساء102. ومن امللحوظ أنه »ال رجال يؤخذون إىل الحبس بسبب 

تغيبهم عن املنزل لفرتة من الزمن«103.

5.3.1.2 غري األردنيات

سوزان فايد، مديرة التدريب وزيارات السجون يف مركز متكني للدعم واملساندة، وهي منظمة غري حكومية تقدم الدعم للنساء 
األجنبيات قيد االحتجاز، أوضحت أن الحبس الوقايئ قد يستعمل أيضاً الحتجاز األجنبيات اللوايت تم اإلتجار بهن، أو اللوايت تركن 
منازل أصحاب العمل بسبب التعنيف الذي تعرضن له. يف كلتا الحالتني، االستجابة الحكومية هي حجز النساء يف حبس وقايئ 

إىل أن تتم إعادتهم إىل أوطانهم104.

تهرب بعض النساء من أصحاب العمل بعد تعرضهن النتهاكات لعدد من حقوقهن ]أثناء العمل[ مبا يف 
ذلك حرمانهن من رواتبهن، مصادرة جوازات سفرهن، واالعتداء الجسدي والجنيس. يف هذه الظروف، 
يضطررن للفرار من منزل الكفيل إلنهاء املتاعب التي يواجهنها، لكن ينتهي بهن األمر يف مشكلة جديدة: 

االحتجاز105.

طرحت السيدة فايد مثال بيتي، التي جاءت إىل األردن من إثيوبيا عندما أقرضها رجل سوداين ماالً لرشاء تذكرة الرحلة بعد أن 
وعدها بفرص عمل أفضل يف األردن. بدالً من ذلك، ذكرت بيتي أنها أجربت عىل العمل يف املنازل لساعات طويلة، وأن الرجل 
الذي جاء بها إىل األردن رفض منحها إقامة أو ترصيح عمل. وقد بّلغ عنها أحدهم إىل السلطات ثم اقتيدت إىل الحبس الوقايئ. 

98  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دانا، 22 كانون األول 2015، عامن، األردن. أخربت دانا املؤسسة أنها احتجزت ملدة 8 أيام يف الجويدة يف ترشين الثاين 2015 
)كان قد تم اإلفراج عنها(.

99  املرجع السابق.

100  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ملا، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

101  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مع رنا أبو سندس وأمل العديل وعالء كشواين وديانا حدادي 
من املعهد الدويل لتضامن النساء، عامن، األردن، 20 كانون األول 2016. املعهد الدويل لتضامن النساء منظامت غري حكومية تقدم الدعم القانونية وغري القانوين 
للنساء رهن الحبس الوقايئ؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع فاتن، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أمل، 28 شباط 
2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع فاطمة الحلبية، ميزان للقانون، 7 كانون األول 2016. انظر أيضاً املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ أعاله، 

الهامش 81، ص16-10.

102  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، 

األردن.

103  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن.

104  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاين 
2016، عامن، األردن.

105  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.
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والرجل الذي قام باإلتجار بها هرب106.

أوضحت السيدة فايد وأحمد مطالقة، وهو محاٍم يقوم بتقديم املشورة للنساء يف الحبس الوقايئ منذ 2011، أن بعض النساء 
األجنبيات اللوايت قابالهن يف املعتقل ال يعرفن سبب احتجازهن. بعضهن قبضت عليه الرشطة واقتادته إىل املعتقل دون أي 

تفسري107.

ما يزعجني أكرث من أي يشء آخر هو أن هؤالء األجنبيات مجربات عىل التواجد ]يف املعتقالت[ وأنهن ال 
يعرفن السبب. يعرفن فقط أنهن مل يرتكنب أية جرمية108.

عىل هؤالء يف الحبس الوقايئ انتظار شخص ما يغطي تكاليف مغادرة األردن109. ميكن الحصول عىل هذه التكاليف عن طريق 
السفارة واألصدقاء واألرسة، أو الحكومة األردنية يف بعض الحاالت110.

5.3.1.3 قانون منع الجرائم

املحامون والجهات غري الحكومية الفاعلة والنساء رهن الحبس الوقايئ جميعهم أفادوا بأنهم قيل لهم أو سمعوا أن قانون منع 
الجرمية يوفر مسوغاً قانونياً الحتجاز النساء حفاظاً عىل سالمتهن، مبا يف ذلك حني يهّددهّن أحد أفراد األرسة111. ومع ذلك، 
اتفق معظم املحامني والجهات الفاعلة أن قانون منع الجرائم يستخدم بشكل غري صحيح، وأنه ال يسمح حقاً باحتجاز النساء 

يف الحبس الوقايئ112.

عىل املترصفني الرجوع إىل قانون منع الجرائم لحامية النساء، ولكن ليس يف قانون منع الجرائم أية مادة 
تجيز احتجاز امرأة لحامية حياتها113.

قد  امرأة يف معتقل فقط ألنها  الظلم وضع  الجرمية بشكل غري صحيح. من  منع  قانون  تنفيذ  يجري 
تتأذى114.

هذا وأشار موظفون يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية أنه »ال يجوز احتجاز أي شخص دون محاكمة أو حكم صادر بحقه، وأن عىل 
هذا االحتجاز أن يستند إىل قرار من القايض«115. وكشفت إحدى املنظامت غري الحكومية أنه، يف بعض الحاالت، يكون الجاين 

الذي هدد امرأة بشكل رصيح معروفاً، لكن بدالً من محاسبة الجاين توضع املرأة يف الحبس الوقايئ116.

106  املرجع السابق.

107  املرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

108  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

109  املرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

110  املرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

111  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مليس نارص، 30 كانون الثاين 
2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق 
املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش 
البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة 
الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املحامني 

مجدي عزوقة وتغريد املعايطة وهيا العبادي ولينا سالمة، 13 شباط 2016، عامن، األردن.

112  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مليس نارص، 30 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 
2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ 
اتحاد املرأة األردنية، 15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 
13 شباط 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ 
النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املحامني مجدي عزوقة وتغريد املعايطة وهيا العبادي ولينا سالمة، 13 شباط 2016، عامن، األردن. 

وانظر املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ أعاله، الهامش 81، ص8؛ وانظر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 14، ص13.

113  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

114  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن.

115  املرجع السابق.

116  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.
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هذا متييز قانوين. وفقًا للقانون، من ينبغي احتجازه هو الجاين، ال الضحية. الشخص العنيف، ال الشخص 
د بالعنف117. املهدَّ

عالوة عىل ذلك، أشار موظفو امللجأ إىل أنه، بسبب تطبيق القانون بشكل غري صحيح، ليس هناك إرشادات تنّص عىل مدة 
الحبس الوقايئ118. لذا قد يستمر االحتجاز بني عدة أسابيع إىل أكرث من عرش سنوات، حيث يتمتع املترصف بسلطة تقديرية يف 

تقرير متى ميكن إلحدى النساء أن تغادر بأمان119.

من الناحية النظرية، ميكن لألشخاص املحتجزين رهن التوقيف اإلداري الطعن يف قرار احتجازهم من خالل املحاكم120. ومع 
ذلك، يبدو أن من النادر جداً، إن حدث أصاًل، أن تلجأ إىل ذلك نساء رهن الحبس الوقايئ – وهو ما يعزى إىل املخاطر والضغوط 
التي قد تواجهها النساء يف حالة رفع قضية من هذا النوع121. وأوضحت السيدة إيفا أبو حالوة، املدير التنفيذي مليزان للقانون، 
أن الشخص املحتجز مبوجب قانون منع الجرمية بحاجة إىل كفيل ليك يتم اإلفراج عنه. لكن مبا أن القانون يطبق بشكل غري 
صحيح الحتجاز النساء يف الحبس الوقايئ، ليس هناك أساس قانوين الشرتاط وجود كفيل قبل اإلفراج عن إحدى النساء122. ومع 
هذا، دامئاً تقريباً يقال للنساء رهن الحبس الوقايئ وللمنظامت غري الحكومية الداعمة لهن إنه ال بد من كفالة أحد األقرباء 

الذكور كرشط ملغادرة الحبس الوقايئ123.

البديل بالنسبة للنساء الراغبات بإطالق رساحهن هو الزواج. يف حديثها إىل املؤسسة، أوضحت نوال، وهي محتجزة سابقاً يف 
الجويدة ألكرث من سنة، إن املترصف أرّص عىل أنها بحاجة إىل زوج ليك يطلق رساحها إليه124. بعد أن تحملت تعنيف أخيها، 
غادرت منزل عائلتها حني بلغت 18 عاماً بحثاً عن حياة أفضل. ثم حني سمعت عن بحث أخيها عنها، وكان قد توّعدها بالقتل، 

سعت إىل دعم إدارة حامية األرسة. هناك اكتشفت الشكوى التي كان أخوها قد تقدم بها ضدها، فتم نقلها إىل الجويدة:

بعثت برسالة إىل املترصف. قال إنه لن يسمح بإطالق رساحي ألنه يخاف عيل )...( كان املترصف مرّصًا 
عىل حاجتي إىل زوج ]يك يفرج عني[ ولكن أين ميكن أن أعرث عىل زوج وأنا محبوسة هنا؟125

النساء عند محاولة  التي تواجهها  التعذيب )ديجنيتي( يف تقريره لعام 2015 إىل الصعوبات  أشار املعهد الدامناريك ملناهضة 
ترتيب زواج من داخل الحبس الوقايئ:

ومبا أن من شبه املستحيل بالنسبة للنساء أن يرّتنب األمور من داخل مركز اإلصالح والتأهيل )نظرًا لتقييد 
أشكال التواصل يف الداخل( فإن العديد منهن يلجأن إىل ما يبدو خيارات مستميتة. بني من تحدث إليهم 
ديجنيتي، كانت هناك امرأة تزوجت مغتصبها، وأخرى قبلت أن تكون زوجة ثالثة وممرضة لدى رجل 

مسن126.

117  املرجع السابق.

118  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن.

119  املرجع السابق.

120  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاين 
2016، عامن، األردن. انظر أيضاً املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ أعاله، الهامش 81، ص8؛ وانظر حرب أعاله، الهامش 82.

121  املرجع السابق، حرب.

122  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

123  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عامن، 
األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 
املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املحامني مجدي عزوقة وتغريد املعايطة وهيا العبادي 
ولينا سالمة، 13 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن. وقد ذكرت أبحاث سابقة 
أيضاً أن املترصفني يشرتطون بالعادة كفالة أحد أفراد األرسة الذكور، انظر عىل سبيل املثال ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص29-30؛ وانظر املنظمة الدولية لإلصالح 

الجنايئ أعاله، الهامش 81، ص8؛ وانظر أعاله، الهامش 13، ص13.

124  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نوال، 28 شباط 2016، عامن األردن. أخربت نوال املؤسسة أنه تم احتجازها يف الجويدة يف 19 كانون الثاين 2015 )وكانت 
ما تزال محتجزة وقت إجراء املقابلة(.

125  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نوال، 28 شباط 2016، عامن األردن.

126  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص30.
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أشارت السيدة أبو حالوة أن إجبار النساء عىل الزواج قبل اإلفراج عنهن قد يعرضهن للمزيد من األذى:

املترصف يكشفهن عىل مزيد من االنتهاك الحقوقي واالستغالل، ألن غايتها ليس الزواج بل اإلفراج عنها. 
عندما يطلق رساحها لن تعرف كيف ستكون بيئتها الجديدة، فقد تزوجت من رجل ال تعرف عنه أي 

يشء127.

أفاد  الوضع128.  ملراقبة  متخذة  إجراءات  أو  متابعة  من  ما  الوقايئ،  الحبس  رهن  امرأة  بإطالق رساح  املترصف  يسمح  عندما 
املوظفون يف ملجأ اتحاد املرأة أنهم عىل شهدوا مرات أعلن فيها املترصف إمكانية مغادرة املرأة بأمان، حيث كانت العائلة عىل 
استعداد لكفالتها، ولكنها هي نفسها أعلنت خشيتها من إطالق رساحها ملا يف ذلك من خطر عىل حياتها: »لقد رأينا حاالت 
كهذه. نساء ُيقتلن عىل الفور بعد إطالق رساحهن من الحبس الوقايئ«129. تم التبليغ عن عدة حاالت لنساء قتلهن أقرباء ذكور 

بعد توقيعهم عىل ضامنات بعدم التعرض لهن بأذى130.

5.3.1.4 التحليل القانوين الدويل

ما قيل ملؤسسة الحقوق املتساوية من أسباب احتجاز النساء يف الحبس الوقايئ، واشرتاط وجود قريب ذكر أو زوج يكفل املرأة 
املنشأة  والهيئات  الحكومية  املنظامت غري  العديد من  إليها  أشارت  التي  الخالصات  أخرى عىل  مرة  يؤكد  عنها،  اإلفراج  قبل 
مبوجب معاهدات األمم املتحدة ونظام اإلجراءات الخاصة131 من أن الحبس الوقايئ متييزي إىل حد بعيد. إنه بالدرجة األوىل 
يؤثر عىل النساء، ويتم تنفيذه نتيجة ملواقف متييزية ضد النساء، وهو يقلل من قيمة حريتهن مقابل حرية من يسعى إليذائهن. 
تهديد النساء بالعنف أو األذى ثم احتجاز هؤالء النساء هو أيضاً سببه التمييز132. ينبغي النظر إىل كل حاالت الحبس الوقايئ 
باعتبارها انتهاكاً لحظر التمييز. كام ذكر أعاله يف الجزء 5.1، يرقى الحبس الوقايئ إىل االعتقال التعسفي والتقييد غري املرشوع 
البقاء يف الحبس الوقايئ، إال أن السبب –يف جميع الحاالت التي  لحرية التنقل. وكام ذكر أعاله، يف حني تختار النساء أحياناً 
سمعت بها مؤسسة الحقوق املتساوية– هو عدم وجود أي خيارات أخرى متاحة. يف هذه الظروف، ال ميكن اعتبار النساء قد 

رضني باحتجازهن مبا يكفي ليجعل األمر مرشوعا133ً.

أن تلجأ نساء إىل الحبس الوقايئ بعد أن يشعرن بعدم وجود طريقة أخرى لحمياتهن من خطر العنف، وكذلك استمرار احتجاز 
أعداد كبرية من النساء يف الحبس الوقايئ، كالهام دليل قوي عىل أن اآلليات الوقائية واالحرتازية التي أقرها األردن للتصدي 
ملسألة العنف ضد املرأة ليست كافية. الرتكيز عىل إبعاد النساء عن املنزل، بدل استجواب ومقاضاة مرتكبي أعامل العنف، 
هو انتهاك واضح اللتزامات العناية الواجبة التي تقع عىل عاتق األردن فيام يتعلق بالحق يف عدم التعرض للتعذيب وسوء 
املعاملة134 – بافرتاض أن بعض أعامل العنف ضد النساء يف سيناريوهات كهذه تحقق بوضوح العتبة الدنيا لسوء املعاملة. 
عالوة عىل ذلك، بالنظر للقصص التي ذكرت للمؤسسة حول العنف الذي عانت منه النساء قبل دخول الحبس الوقايئ، كام هو 
حال عايدة، من الواضح أن النساء يف كثري من الحاالت يتعرضن ألمل وعذاب شديد أصاًل بسبب العنف املؤدي إىل احتجازهن يف 

الحبس الوقايئ. يف بعض الحاالت، قد تصل شدة األمل والعذاب الناجمة عن ذلك العنف إىل درجة التعذيب.

باإلضافة إىل أن األمر، يف أسوأ الحاالت، يرقى إىل تواطؤ الدولة مع أعامل التعذيب وسوء املعاملة، يبقى من املنطقي القول إن 

127  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

128  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، 

األردن.

129  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن.

Husseini, R., “Man receives 10 years for killing sister”, The Jordan Times, 13 July 2010, available at: http://www. jordantimes.com/  130
news/local/man-receives-10-years-killing-sister

وانظر Warwick, C. أعاله، الهامش 67، ص91؛ وانظر أعاله، الهامش 88، ص6-5.

131  انظر الجزء 5.1.2 أعاله.

132  انظر الجزء 5.1 أعاله.

133  تشري اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 35 أن »الحرمان من الحرية الشخصية ال يحصل مبوافقة حرة«. ومن املهم التأكيد عىل أن اللجنة تتكلم 
عن موافقة حرة. املوافقة املعطاة يف الظروف التي تواجه النساء املعرضات لخطر العنف ال ميكن اعتبارها حرة –ليس لديهم أي خيار آخر ببساطة. انظر أعاله، 

الهامش 32، الفقرة 6.

134  انظر الجزء 5.1.4 أعاله.
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الحبس الوقايئ يف حد ذاته يرقى إىل التعذيب135. يف 2007، تبني للمقرر الخاص، يف معرض حديثه عن استخدام الحبس الوقايئ يف 
األردن، أن مجرد »حرمان نساء وفتيات بريئات من حريتهن ملدة تصل إىل 14 سنوات، هو أمر ال ميكن وصفه سوى بأنه معاملة 
الإنسانية، وبأنه متييزي إىل حد كبري«136. يف أحد تعليقاته عىل التعذيب يف اآلونة األخرية، أشار املقرر الخاص لألمم املتحدة يف 
أوائل 2016 أن الحبس الوقايئ لنساء تعرضن لالغتصاب أو لعنف عىل أساس الرشف أو غري ذلك من التعنيف، فقط لضامن 
أن يقدموا شهادتهن »يزيد من اضطهاد النساء، ويردعهن عن اإلبالغ عن حوادث االغتصاب واالعتداء الجنيس، وقد يرقى بحد 

ذاته إىل التعذيب أو سوء املعاملة«137.

من بني عرش نساء تحدثت إليهن املؤسسة وكن محتجزات يف الجويدة يف وقت املقابلة، كانت أقرص فرتة احتجاز قضتها إحداهن 
هي ثالثة أشهر، وأطول مدة خمس سنوات. وقد تم احتجاز نصفهن ألكرث من سنة، مبا يف ذلك فرتات مثل ثالث سنوات وسنتني 

ونصف. هذا يدل عىل استمرار مامرسة الحبس الوقايئ لفرتات طويلة138.

وقد وجدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان انتهاكاً للامدة 7 من العهد الدويل فيام يتعلق بفرتات االحتجاز ملدة سنتني أو 14 
شهراً:

ترى اللجنة أن الجمع بني الطابع التعسفي الحتجاز الفاعلني، واملدة املطولة و/أو غري املحددة، ورفض تقديم معلومات وحقوق 
إجرائية لهم، وظروف االحتجاز الصعبة، هي كلها بالرتاكم تلحق بهم أذى نفسياً خطرياً، وتشكل سوء معاملة يخالف املادة 7 

من العهد139.

الذي تنطوي عليه، مثة  يف حني يكون للسياق املحدد لكل حالة حبس وقايئ أهمية كبرية لتصنيف شكل االنتهاك الحقوقي 
التي تقع عىل عاتقها ملنع  الواجبة  العناية  الدولة من متطلبات  الوقايئ ال يعفي  الحبس  للقول إن  باختصار أساس متامسك 
وحامية النساء من التعذيب وسوء املعاملة. ميكن أيضاً القول إن من املرجح أن يرقى الحبس الوقايئ نفسه إىل سوء املعاملة، 

ويف بعض الحاالت الشديدة بشكل خاص قد يرقى إىل التعذيب.

5.3.2 المعاملة أثناء االحتجاز

وفقاً ملن تحدثنا إليهن، تتم معاملة النساء يف الحبس الوقايئ منذ بداية االحتجاز دون تفريق تقريباً عن معاملة عموم السجناء 
السجون  نزيالت  من  يتلقينها  قد  التي  السيئة  املعاملة  عىل  وحنقهام  إحباطهام  عن  ودمية  غادة  أعربت  وقد  والسجينات. 

أخرى140. وقد ذكرا أنهام شاهدا أو سمعا إشارات عىل اعتداءات جنسية تقوم بها سجينات أخريات يف الجويدة141.

ميكنك سامع ذلك لياًل. ميكنك سامع بعض األصوات ومعرفة ما كان يحدث لهن )...( مل يحدث يل أنا أي 
يشء )...( لكني سمعت ورأيت نساء أخريات تعرضن العتداء جنيس )...( كان ميكن أن يشتكني، لكن 

الجميع كان يخىش من إخبار الضباط بأي يشء142.

135  انظر الجزء 5.1.4 أعاله.

136  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 17، الفقرة 39.

137  انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 43، الفقرة 24.

138  ومع ذلك تجدر اإلشارة إىل ما يبدو من أن هذه الفرتات صارت أقرص بشكل ملحوظ باملقارنة مع تقارير أقدم، انظر أعاله، الهامش 13، ص11. وانظر:
SBS, “Jordan – Jailing the Innocent”, SBS, 1 October 2008, transcript available at: http://www.sbs.com.au/news/dateline/story/jor-
dan-jailing-innocent;

Amman Centre for Human Rights Studies, NGOs Coalition Report Universal Periodical Review of Human Rights in Jordan NGOs 
Coalition for the UPR – Joint UPR Submission – Jordan, October 2013, Para 4;

        وانظر أيضاً Glenister أعاله، الهامش 16، ص17.

139  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، ف.ك.أ.غ. وآخرون ضد أسرتاليا، بالغ رقم 2011/2094، 20 آب 2013، الفقرة 9.8.

140  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دمية، 28 شباط 2016، عامن األردن. أخربت دمية 
املؤسسة أنها احتجزت يف 1 أيلول 2013 )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء املقابلة(.

141  املرجع السابق.

142  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.
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ذكرت عايدة أيضاً نشوب الكثري من حاالت الشجار بني السجينات143. وذكرت غادة أنها مل تكن مطمئنة إىل فكرة تقديم شكوى، 
خوفاً من تعرضها ألذى من سجينات أخريات إذا اكتشفن أنها هي مصدر الشكوى144. وفقاً لديجنيتي، »ذكر بعض املحتجزين 
اإلداريني والتمهيديني خوفهم من نزالء املركز املحكومني جنائياً«145، كام ذكروا »عدة حاالت قرّص فيها موظفو املركز يف التدخل 
يف حاالت تعنيف جسدي أو نفيس يقوم بها سجناء أقوياء ضد سجناء أضعف منهم )...( مبا يف ذلك الرضب والحرق«.146 ليس 

واضحاً إن كانت هذه الحاالت متعلقة بالنساء يف الحبس الوقايئ.

أشارت النساء إىل تفاوت معاملة من قبل ضباط الحراسة يف الجويدة147. أفاد البعض بأنهن يعاملن معاملة سيئة148. اقتيدت 
روان إىل الحبس الوقايئ يف 2004 بعدما قتل أخوها أختها. مكثت يف الحبس الوقايئ يف الجويدة ملدة 15 عاماً، قبل أن تتلقى 

مساعدة من منظمة محلية ليطلق رساحها. وقد ذكرت مشاكل عانت منها مع إحدى الضباط:

كل يشء كان جيدًا باستثناء ضابطة واحدة كان تتعامل معي بطريقة فظة. عندما كان يحني وقت الدواء، 
كانت ترميه يف وجهي. كانت تترصف بهذه الطريقة ألنها كانت قريبة الشاب الذي ارتكبت معه أختي 

خطأها149.

تلقينا تقارير متضاربة عن معاملة الضباط للنساء. ذكرت امرأتان أنهام شاهدتا ضباطاً يرصخن عىل النساء أو يرضبنهن150، 
واحدة منهام ذكرت أنها رأت ضابطة ترضب امرأة حاماًل151. وأشار ديجنيتي أيضاً إىل أن النساء شهدن تعرض نزيالت أخريات 
للرضب من قبل موظفات مركز اإلصالح والتأهيل، وأنهن تحدثن أيضاً عن »عنف لفظي واستهزاء متواصل، ومعاملة فظة وعزل 
أنهن عوملن معاملة حسنة من  اللوايت كن قد أذين أنفسهن«152. من جهة أخرى، ذكرت أخريات قابلتهن املؤسسة  للنساء 
قبل الضباط ومل يعانني من مشاكل يف التعامل معهن153. يف حني ال يبدو واضحاً ما إذا كانت حاالت العنف املذكورة ارتكبت 
يف أي وقت مىض ضد نساء الحبس الوقايئ، يبدو أن بعض نساء الحبس الوقايئ اضطررن ملشاهدة أعامل عنف، ولعل ذلك أثر  
عىل مجمل صحتهن النفسية، ووّلد عندهن خوفاً من التعرض لالعتداء اللفظي أو الجسدي من قبل إما نزيالت مركز اإلصالح 

األخريات أو موظفات املركز.

5.3.3 ظروف االحتجاز

أدركت الهيئات اإلقليمية والدولية أن ظروف االحتجاز قد ترقى إىل التعذيب أو سوء املعاملة. باإلضافة إىل الحظر املفروض 
عىل التعذيب مبوجب املادة 7، تنص املادة 10)1( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل الحق يف أن »يعامل جميع 

املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية، تحرتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين«154.

143  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عايدة، عامن، 26 ترشين الثاين 2015.

144  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.

145  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص39.

146  املرجع السابق، ص43.

147  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع عايدة، عامن، 26 ترشين الثاين 2015.

148  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روان، 26 ترشين الثاين 2015، عامن األردن. أخربت روان املؤسسة أنها محتجزة يف الجويدة منذ 15 سنة )وقد تم إطالق 
رساحها اآلن(؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ملا، 4 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عامن األردن. 
أخربت هالة املؤسسة أنها محتجزة منذ 5 سنوات )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء املقابلة(؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع فاتن، 28 شباط 2016، 
عامن، األردن. أخربت فاتن املؤسسة أنها محتجزة يف الجويدة منذ 14 ترشين الثاين 2015 )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء املقابلة(؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 
املتساوية مع هديل، 28 شباط 2016، عامن األردن. أخربت هديل املؤسسة أنها محتجزة يف الجويدة منذ 18 آذار 2014 )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء 

املقابلة(.

149  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روان، 26 ترشين الثاين 2015، عامن األردن. ذكرت روان للمؤسسة أن هذه التعامل توقف بعد ذلك بعدما قدمت شكوى 
استجابت لها السلطات يف السجن.

150  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عامن األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أمل، 28 شباط 2016، عامن، األردن. وقت إجراء 
املقابلة، كان قد مىض عىل احتجاز أمل يف الجويدة 6 أشهر.

151  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع أمل، 28 شباط 2016، عامن، األردن.

152  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص43.

153  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روان، 26 ترشين الثاين 2015، عامن األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ملا، 4 شباط 2016، عامن، األردن. أشار 
املقرر الخاص إىل أنه مل تكن هناك ادعاءات حول سوء معاملة يف الجويدة خالل زيارته عام 2006، انظر مجلس حقوق اإلنسان أعاله، الهامش 17، الفقرة 39.

154  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 10)1(.
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وقد ركزت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف أحكامها عىل أن واجب الدول حسب املادة 7 بضامن، عىل األقل، مراعاة عدة 
املعدة الستخدام  الغرف  لجميع  تتوفر  أن  ذلك  مبا يف  السجناء؛  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  عليها يف  منصوص  معايري 
املسجونني املتطلبات الصحية، كاملساحة الدنيا املخصصة لكل سجني والتهوية )القاعدة 10(، وتوفري املراحيض )القاعدة 12(، 
والثياب املناسبة )القاعدة 17(، والرسير الفردي ولوازم هذا الرسير )القاعدة 19(، ووجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية وماء 

صالح للرشب )القاعدة 20( 155.

كام أشارت إىل احرتام كرامة اإلنسان املحكمة األوروبية، التي أكدت يف تفسريها للامدة 3 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 
)حظر التعذيب( أن الدول ملزمة بضامن:

أن يكون احتجاز السجناء يف ظروف ال تتعارض مع احرتام كرامة اإلنسان، وأال تعرضهم طريقة وأسلوب 
ونظرًا  االحتجاز؛  الكامن يف  منه  مفر  ال  الذي  العذاب  تتجاوز مستوى  بشدة  املشقة  أو  للغم  تنفيذه 
للمتطلبات العملية للسجن، أن يتم تأمني صحتهم وسالمتهم بشكل كاٍف وال سيام عرب توفري املساعدة 

الطبية الالزمة156.

نتيجة لذلك، رأت املحكمة األوروبية أن عدم توفري ظروف احتجاز مالمئة، مبا يف ذلك انعدام النظافة يف الزنازين157، واكتظاظ 
السجون وضيق الزنازين158، وسوء تعامل موظفي السجن159 أو نزالء السجن اآلخرين160 كل منها قد ميثل انتهاكاً للامدة 3 من 

االتفاقية األوروبية.

5.3.3.1 االكتظاظ والنظافة

إيواء نحو 350  البداية بهدف  الجويدة يف  النساء يف  اإلنسان، تم تصميم مركز إصالح وتأهيل  الوطني لحقوق  للمركز  وفقاً 
سجينة161. ومع ذلك، اعتباراً من عام 2014، كان هناك 476 امرأة محتجزة يف تلك املنشأة162، ما فاقم مشكلة االكتظاظ وأثر عىل 
مستوى الخدمات املتوفرة163. وتشري إحصاءات أحدث أن عدد السجينات األردنيات إجامالً أقل من ذلك بقليل )450(164. وقد 
ذكر املحامون والعاملون يف املنظامت غري الحكومية أن ضيق املساحة أدى إىل اكتظاظ سجن الجويدة165. إحدى النتائج املرتتبة 
عىل االكتظاظ يف الجويدة نقص األرسة املتاحة. ذكر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أن السجينات يجربن عىل افرتاش األرض 
بسبب كرثة العدد166. إحدى نساء الحبس الوقايئ اللوايت قابلتهن املؤسسة أكدت أن هذه حالها167. لكن امرأة أخرى ذكرت أن 
هناك ما يكفي من األرسّة لكل النساء يف تلك املنشأة168. وفقاً لرواية املحامني واملنظامت غري الحكومية، كشفت لهن النساء إن 
العيش يف الجويدة باملجمل ممكن ولكنه ثقيل ومزعج169. متت اإلشارة إىل النظافة كإحدى املسائل امللّحة، وال سيام يف الغرف 

ا اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، ميوكونغ ضد الكامريون، بالغ رقم 1991/458، وثيقة لألمم املتحدة D/51/CCPR/C/1991/458، 1994، الفقرة 9.3. انظر أيضاً   155
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 21: املادة 10، 1994، وثيقة لألمم املتحدة REV/1/HRI/GEN.1، ص33، الفقرة 5؛ وانظر أيضاً:

Association for the Prevention of Torture, Torture in International Law: A Guide to Jurisprudence, 2008, p. 39, available at: http://
www.apt.ch/content/files_res/jurisprudenceguide.pdf.

156  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، غلفامن ضد فرنسا، طلب رقم 03/25875، 14 كانون األول 2004، الفقرة 50.

157  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، بريز ضد اليونان، طلب رقم 95/28524، 19 نيسان 2001، الفقرة 75.

158  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، مانديتش ويوفيتش ضد سلوفينيا، طلبات رقم 10/5774 و10/5985، 20 ترشين األول 2011، الفقرة 80.

159  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، تايل ضد استونيا، طلب رقم 10/66393، 13 شباط 2014، الفقرة 82.

160  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، بوريس إيفانوف ضد روسيا، طلب رقم 06/12311، 6 ترشين األول 2015، الفقرتان 39 و45.

161  انظر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 14، ص15-14.

162  املرجع السابق، ص40.

163  املرجع السابق، ص15-14.

164  انظر Al Emam أعاله، الهامش 14. مل يتسّن للمؤسسة التحقق من اإلحصاءات.

165  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، 
عامن، األردن.

166  يف بعض الحاالت، ذكر أن النساء »يؤجرن أرستهم لسجينات أخريات بسبب الحاجة للامل«. انظر املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص17.

167  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.

168  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع دانا، 22 كانون األول 2015، عامن، األردن.

169  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مليس نارص، 30 كانون الثاين 2016، 
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التي تشغلها النساء األجنبيات170. يبدو أن هذا يعزى إىل اكتظاظ الغرف التي تشغلها األجنبيات، والتي ال يتابعها الحراس للتأكد 
من تنظيف ساكناتها لها بشكل دوري171.

الجويدة منشأة قدمية، وهي لذلك تعاين من مشكالت كبرية يف املجارير والرصف الصحي. يرشح املركز الوطني لحقوق اإلنسان 
يف تقريره عام 2014 أن املبنى يعتمد عىل بالوعة واحدة للتخلص من مياه الرصف172. تضيف الدكتورة نهلة املومني، املحامية 
التي تعمل يف املركز الوطني لحقوق اإلنسان والتي ساعدت أيضاً يف صياغة تقرير املركز لعام 2014، أن النساء املحتجزات يف 
الجويدة يؤكدن أن نظام شبكة الرصف الصحي يسء للغاية، لدرجة أنه قد تغمر مياه املجارير بعض األماكن. باإلضافة إىل ذلك، 
ذكرت الدكتورة املومني أن العاملني يف مجال الرعاية الصحية الذين زاروا املنشأة اشتكوا من تأثري الروائح الكريهة والظروف 
غري الصحية عىل قدرتهم عىل معالجة السجناء173. وقد ذكرت لها النساء من قبل أنهن أحياناً يشاهدن حرشات تزحف يف كل 
البنيوية والنظافة تصبح مسألة كربى عند الحاجة لغسل  الوقايئ يف الجويدة أن املشاكل  مكان174. وقد أفادت نساء الحبس 

املالبس أو الرشاشف أو أي مواد أخرى، حيث يطلب منهن القيام بها بأنفسهم175.

املراحيض يف الجويدة أيضاً محدودة. ذكرت غادة أن 12 امرأة عادًة يشرتكن يف مرحاض واحد يف الجويدة، وأن العديد من النساء 
يشرتكن يف حامم واحد ألن هناك حاممني فقط176. كام ذكرت غادة أن املاء الساخن غري متوفر، وأنه املاء من أصله ال يكون كافياً 
لالستحامم يف بعض األحيان177. تعكس هذه اإلفادات النتائج التي توصل إليها املركز الوطني لحقوق اإلنسان178. وأشارت النساء 
إىل أنه ال بد من رشاء مستلزمات النظافة األساسية، مثل الصابون والشامبو179، حيث تتلقى كل معتقلة مخصصات مالية من 

مركز اإلصالح والتأهيل قدرها عرشة دنانري أردنية180:

النظافة. كل  العائلة[ لذلك ال يستطعن رشاء مستلزمات  بعض النساء ال يحصلن عىل دعم مايل ]من 
معتقلة تتلقى 10 دنانري من إدارة املركز وال يكون ذلك كافيًا ملن ال تزورهن عائالتهن ]فعندما تزور 
العائلة ترتك لبناتها عادًة بعض املال[. لذلك كنا نساعد بعضنا البعض. إذا كان لدينا مواد تزيد عن حاجتنا 

كنا نعطيها لهؤالء النساء. بعضهن كن يقرتضن املال وحني يستلمن الدنانري العرشة يقمن بالتسديد181.

5.3.3.2 الرعاية الصحية

أفاد محامون يعملون مع النساء يف الحبس الوقايئ يف الجويدة أن هناك طبيباً وعدداً من املمرضات املتوفرات خالل ساعات 
معينة أثناء النهار، وأن بإمكان النساء حجز مواعيد معهم182. ومع ذلك، أشارت غادة إىل التباطؤ يف معالجة حاالت الطوارئ ما 
مل يكن هناك موعد محجوز183. كام لوحظ أن إحدى العقبات الكربى التي تحول دون تحقق الرعاية الطبية يف الجويدة عدم 

عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

170  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن. ذكر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أنه مياه املجاري تتدفق تدفقت 
عىل عيادة األسنان خالل زيارة له يف آذار 2014، انظر املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص16؛ الهامش 1.

171  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

172  انظر املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص16.

173  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

174  املرجع السابق. انظر أيضاً املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص15.

175  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، 
عامن، األردن.

176  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.

177  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عامن األردن.

178  انظر املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص22.

179  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روان، 26 ترشين الثاين 2015، عامن األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.

180  أفاد معهد ديجنيتي أيضاً أن السجناء يتلقون مخصصات تبلغ 10 دينار شهرياً، يف حني أشارت أبحاث سابقة أجراها املركز الوطني إىل أن النساء يحصلن عىل 
مخصصات بقيمة 20 دينار شهرياً. انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص41؛ وأيضاً املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص12.

181  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع روان، 26 ترشين الثاين 2015، عامن األردن. تم احتجاز روان يف الحبس الوقايئ ملدة 15 سنة.

182  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أنس الفقها ومنى 
أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عامن، األردن.

183  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.
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وجود طبيبة أنثى. قال عدد من املحامني إن معظم النساء ال يرتحن لفكرة أن يفحصهن طبيب ذكر، وقد يخجلن من مناقشة 
أوجه القصور التي ذكرها معهد ديجنيتي فيام يتعلق  بعض األعراض واملسائل الصحية مع الطبيب184. مام يثري للقلق أيضاً 
بالرعاية الطبية لضحايا جرائم »الرشف« املحتجزات يف الحبس الوقايئ. قد تلبي الرعاية الصحية احتياجات السجينات يف بعض 

الحاالت، لكن هناك احتياجات تخصصية مطلوبة يف حاالت أخرى185:

هؤالء النساء اللوايت يتامثلن للشفاء من »جرائم الرشف« والهجامت العنيفة يشكلن فئة ذات احتياجات 
صحية خاصة وعاجلة، وهي ليست دامئًا موجودة مبا يكفي. كثريًا ما تعاين هؤالء من إصابات خطرية، 
تتطلب وقتًا كبريًا يف املستشفى قبل التوقيف اإلداري. استمع ديجنيتي لتقارير متضاربة عن رعاية ما 
بعد املستشفى التي تتلقاها هؤالء يف املركز. إحدى النساء عربت عن امتنانها للزيارات املنتظمة التي كان 
يقوم بها الطبيب للزنزانة، حيث مل تكن قادرة عىل الحركة وكانت تتلقى عناية من زميالتها السجينات 
إىل أن تتامثل للشفاء. مع ذلك، ونظرًا لطبيعة إصاباتها الخطرة واحتامل اضطراب ما بعد الصدمة، مل 

يتم توفري الرعاية التخصصية التي كانت بحاجتها186.

لديهن  التي  النساء  بإمكان  أن  املؤسسة  أخربوا  الوقايئ  الحبس  رهن  النساء  مع  العاملة  الحكومية  غري  واملنظامت  املحامون 
شكاوى نفسية أن يحصلن عىل أخصائيني يحرضون إليهم غالباً إىل املعتقل187. لطم املركز الوطني لحقوق اإلنسان أشار يف 2014 

إىل وجود طبيب نفيس واحد يزور مركز اإلصالح والتأهيل مرة كل أسبوع، ومل يكن ذلك كافياً لتلبية احتياجات السجينات188.

إىل  بالذهاب  لهن  ُيسمح  تخصصية،  رعاية  إىل  يحتجن  اللوايت  أو  عسرية،  طبية  مشكالت  من  يعانني  اللوايت  الجويدة  نساء 
مستشفى عام189. باإلضافة إىل املحامني واملنارصين، أفادت النساء أن تجربة زيارة مستشفى مخجلة ومحرجة، ألنه رغم أنهن 
يف حبس وقايئ وأنهن لسن مجرمات، ال يسمح لهن بارتداء مالبس مدنية عند دخولهن املستشفى، ما يعرضهن لتحديقات 
أنه »حني يخرج سجني خارج  الدولية، والتي تنص عىل  يتناقض هذا مع أفضل املامرسات  أشخاص آخرين يف املستشفى190. 
املؤسسة مبوجب إذن، يجب أن يسمح له بارتداء مالبسه الخاصة أو غريها من املالبس غري ذات الداللة«191. وقد رأت اللجنة 
املعنية بحقوق اإلنسان أن املالبس »يجب أال تكون بأي شكل مهينة أو مذّلة«، وأن هذا الرشط هو الحد األدىن من املعايري التي 

ينبغي عىل جميع الدول مراعاتها192.

5.3.3.3 األطفال والحوامل

ذكرت بثينة فريحات من املركز الوطني لحقوق اإلنسان أن نساء الحبس الوقايئ الحوامل يف الجويدة ال يحصلن عىل رعاية كافية 
ملرحلة ما قبل الوالدة193. وأضافت السيدة فريحات أنه، رغم وجوب أخذ الحوامل إىل املستشفى للتوليد، مثة بعض الحاالت 

التي جرى التوليد فيها داخل الجويدة194.

184  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املحامني مجدي 
عزوقة وتغريد املعايطة وهيا العبادي ولينا سالمة، 13 شباط 2016، عامن، األردن. انظر أيضاً ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص49؛ وانظر املركز الوطني أعاله، 

الهامش 14، ص26.

185  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص49.

186  املرجع السابق، ص49.

187  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل 
لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا 

عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 15 كانون األول 2015، عامن، األردن.

188  انظر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 14، ص27.

189  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية 
مع ملا، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

190  املرجع السابق.

191  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، 1955، املادة 17)3(.

192  انظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، ميوكونغ ضد الكامريون أعاله، الهامش 158، الفقرة 9.3.

193  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

194  املرجع السابق. وانظر أيضاً املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص29-28.
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األطفال الذين يولدون لنساء داخل مراكز اإلصالح والتأهيل يف األردن، مبا يف ذلك املحتجزات يف الحبس الوقايئ، قد يبقون مع 
أمهاتهم حتى سن ثالث سنوات195، بعد ذلك، وفقاً للترشيع، ميكن إبقاؤهم مع العائلة أو إخضاعهم لرعاية موظفني »يف مركز 
متخصص«196. إال أن السيدة أبو حالوة أبلغت املؤسسة أنه يجري إبعاد األطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج عن رعاية 

أمهاتهم:

غالبية النساء اللوايت ولدن أطفااًل خارج إطار الزواج ممنوعات من أن يكن مع أطفالهن. إذا كانت أرسة 
التابعة  األم ال تريد الطفل، وال توجد أرسة راغبة يف تبنيه، عندها يؤخذ الطفل ملراكز رعاية األطفال 
لوزارة التنمية االجتامعية. تربر السلطات أخذ الطفل من األم بذريعة الخشية عىل الطفل من الوصم 

الذي تحمله األم197.

ذكر ديجنيتي األمر نفسه، مشرياً إىل أمل ولوعة النساء اللوايت يتم إبعاد أطفالهن عنهن:

بني أكرب أسباب القلق يف األردن، تلك النساء اللوايت أنجنب أطفااًل »غري رشعيني«، أي خارج إطار الزواج. 
خالل املقابالت، أظهرت هؤالء النساء قدرًا عائاًل من العجز فيام يتعلق باملعلومات والقدرة عىل الفعل، 
ديجنيتي  إعالم  تم  األقل  عىل  واحدة  حالة  ويف   )...( املوظفني  قبل  من  املبارش  التمييز  بسبب  وذلك 
بوجود طفل أبعد عن حضانة أمه املعتقلة دون إذن منها. كام خرب الباحثون عن كثب االزدراء الذي 
يكّنه املوظفون تجاه هؤالء النساء. »ألنه كان خارج إطار الزواج، أخذوه. أنا مل أوقع عىل إبعاد ابني، 
لكنهم أخذوه. هذا مؤمل أكرث من أي يشء آخر. أنا ميتة إذا خرجت من هذا املركز، ولكني ميتة هنا. 

األمر سيان«198.

املومني والسيدة  الدكتورة  اكتئاب شديد199. كذلك رصحت  النساء لحاالت  إىل احتامالت تعرض هؤالء  أيضاً  وأشار ديجنيتي 
فريحات من املركز الوطني لحقوق اإلنسان أن الصحة العقلية والنفسية للنساء اللوايت يجربن عىل التخيل عن أطفالهن متأزمة، 
وأن هؤالء النساء قد يتساءلن دوماً عام سيحدث للطفل الذي تم إبعاده عنهن200. إبعاد األطفال »غري الرشعيني« عن نساء 
الحبس الوقايئ خرق واضح للترشيعات الدولية. تنص املادة 9)1( من اتفاقية حقوق الطفل أن عىل الدول أن »تضمن عدم فصل 
الطفل عن والديه عىل كره منهام«، إال يف إجراءات يقرّها القانون، وذلك رهناً ملراجعة و»لصون مصالح الطفل الفضىل«201. ال 
يوجد نص يف القانون األردين يجيز إبعاد األطفال غري الرشعيني عن أمهاتهم. ومع ذلك، تذكر السيدة إيفا أبو حالوة أن السلطات 
عملياً تقوم بذلك، وتحتج بأن ذلك من مصلحة الطفل الفضىل. حيثام تفصل الدول أحد الوالدين عن الطفل، عليها أن »تقدم 
للوالدين، أو للطفل، أو عند االقتضاء لعضو آخر من األرسة، املعلومات األساسية الخاصة مبحل وجود عضو األرسة الغائب )أو 
أعضاء األرسة الغائبني( إال إذا كان تقديم هذه املعلومات ليس لصالح الطفل«202. وقد تواتر رفض السلطات األردنية لطلبات 

من هذا النوع من قبل أمهات األطفال203.

وعلمت املؤسسة أن األطفال املحبوسني مع أمهاتهم يوضعون يف دور الحضانة وليس يف الغرفة نفسها مع األم204. يسمح لألمهات 
بزيارة أبنائهن يف أي وقت وألي فرتة من الزمن205. غري أن املركز الوطني لحقوق اإلنسان أشار إىل أن األطفال يبقون مع أمهاتهم 

يف مسكن خاص:

195  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين 
الثاين 2016، عامن، األردن.

196  قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004، املادة 15)ج-د( حسبام يقتبسها ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص22.

197  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

198  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص57.

199  املرجع السابق، ص50.

200  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، 
عامن، األردن.

201  اتفاقية حقوق الطفل )CRC(، ميثاق لألمم املتحدة 3/1577، 1989، املادة 9)1(.

202  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 9)4(.

203  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص61.

204  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع الدكتورة نهلة املومني، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

205  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.
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التنمية االجتامعية، وهي تقدم لألطفال مالبس  يرشف عىل الحضانة يف الجويدة مسؤولة تتبع وزارة 
حتى  الحضانة  يف  والدته  مع  يبقى  الطفل  إن  الحضانة  عن  املسؤولة  وتقول  مناسبة.  وألعابًا  وأغذية 
الخامسة مساء، ثم يتم نقله معها إىل مهجع خاص يسمى »مهجع حاضن«. ولكن يبقى السؤال حول 
إمكانية توفري غرفة نوم ألم وطفلها، نظرًا لشدة االكتظاظ وكرثة السجينات مبا يفوق قدرة مركز اإلصالح 

والتأهيل ذي املهاجع املحدودة206.

وورد أن الحضانة يف الجويدة ال تتمتع بتهوية مناسبة، ما قد يسبب مشاكل لصحة األطفال207. وعىل عكس التعليقات التي 
ذكرت للمركز الوطني، ذكر موظفو امللجأ للمؤسسة غياب املستلزمات األساسية لألطفال، ما يدفع أمهاتهن ملحاولة املشاركة 
والتبادل مع غريهن من النساء األمهات208. وذكر أيضاً أنه قد يصعب أحياناً عىل األم تحصيل املوارد التي تحتاجها من أجل 

طفلها، لذا يؤخذ طفلها بعيداً عنها ألنها تعترب غري قادرة عىل رعايته209.

5.3.3.4 حقوق الزيارة

تواصل نساء الحبس الوقايئ مع العامل الخارجي يتم إما من خالل الزيارات أو عرب الهاتف210. أكرث من نصف نساء الحبس الوقايئ 
يف الجويدة اللوايت تم التحدث إليهن ذكرن أنه ال أحد من العائلة يزورهن، رغم حق الزيارة الذي يتمتعن به211. ذكر عدد قليل 
من النساء أنهن يستقبلن زائراً ما يف بعض األحيان، وأن هناك من يتصل يف أحيان أخرى لالطمئنان عن حاجاتهن، لكنهن ال 
يرين أو يتحدثن إىل أي أحد212. ذكرت امرأتان أن كاًل منهام زارها أبوها أو أخوها لتهديدها بالقتل يف حال أطلق رساحها من 

الحبس الوقايئ213.

وأوضح كل من سوزان فايد وإيفا أبو حالوة أن النساء اللوايت يستقبلن زواراً ال يحصلن عىل أية خصوصية أثناء الزيارة، وأنهن 
يرين زوارهن يف املكان نفسه الذي ترى فيه السجينات الجنائيات زوارهن214. عندما تتلقى امرأة زيارة من أحد املحامني أو 
املنارصين، هناك دامئاً شخص ما من إدارة السجن يبقى حارضاً، لذا ال ميكن لهم أن يتحدثوا برسية تامة215. أوضحت غادة 
للمؤسسة الصعوبات التي عانت منها عندما زارتها أمها، حيث مل تكن قادرة عىل التواصل معها عىل اإلطالق. ورشحت أنهم 
سمحوا لها برؤية والدتها فقط يف غرفة الزيارة، حيث يفصل بني االثنتني حاجز زجاجي216. كان عليهام التحدث عرب الهاتف 
املخصص، إذ مل تكن هناك أية إمكانية لسامع بعضهام البعض من خالل الزجاج. لكن أمها كانت تعاين من صعوبات يف السمع، 
وهي مل تتمكن من سامع غادة حتى باستخدام الهاتف، لذلك مل يستطيعا التحدث لبعضهام عىل اإلطالق. وأوضحت غادة أنه 
لوال الزجاج لكانا بإمكانهام التواصل وجهاً لوجه. ذكرت غادة أنها استمرت يف »محاولة الحصول عىل إذن زيارة خاصة، لكنهم 

مل يسمحوا يل أن أرى أمي«217.

206  انظر املركز الوطني لحقوق اإلنسان أعاله، الهامش 41، ص29.

207  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع الدكتورة نهلة املومني، 4 شباط 2016، عامن، األردن؛ املرجع السابق، املركز الوطني لحقوق اإلنسان، ص29.

208  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

209  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عامن، األردن.

210  كل من معهد ديجنيتي واملركز الوطني لحقوق اإلنسان أشار إىل أنه يسمح للنساء مبكاملة هاتفية واحدة باألسبوع تدوم حوايل 5 دقائق، انظر املركز الوطني 
أعاله، الهامش 14، ص36؛ وانظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص59.

211  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ملا، 4 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نور، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة 
الحقوق املتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عامن األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 

املتساوية مع هديل، 28 شباط 2016، عامن األردن.

212  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوسن، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة 
مؤسسة الحقوق املتساوية مع أصيل، 28 شباط 2016، عامن، األردن. أخربت أصيل املؤسسة أنها محتجزة يف الجويدة منذ ثالث سنوات )وكانت ما تزال محتجزة 

وقت إجراء املقابلة(.

213  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع نوال، 28 شباط 2016، عامن األردن.

214  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، 
عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.

215  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 
2016، عامن، األردن. انظر أيضاً املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص37؛ وديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص60. ذكر ديجنيتي أنه ميكن حرمان النساء من زيارات 

املحامي العتبارات تأديبية.

216  املرجع السابق، ديجنيتي، ص59.

217  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.
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5.3.3.5 العمل والرتفيه

أفادت النساء إلحدى املنظامت غري الحكومية غياب فرص املشاركة يف أية أنشطة أو تدريب مهني، رغم أن املنظمة نفسها 
ذكرت أن بإمكانها عقد أنشطة للنساء خالل العام218. وأشار ديجنيتي إىل أن عدداً قلياًل جداً من النساء التحق بالتعليم املتاح 

داخل املنشأة، وذلك بسبب التضارب بني أوقات الصفوف وأوقات العمل املدفوع، ورمبا أيضاً بسبب االكتئاب219.

ميكن للنساء العمل وكسب أجور الحد األدىن220، وهو عىل ما يقال أقل الحد األدىن لألجور221. ومع ذلك، ليس من الواضح إن 
كان هناك ما يكفي من العمل لجميع النساء الراغبات بالعمل222. وفقاً للمركز الوطني، يتم تصنيف املعتقلون اإلداريون، مبا 
يف ذلك نساء الحبس الوقايئ، كسجناء »مؤقتني«، ما يسمح باستبعادهم من سائر »فرص التدريب أو التوظيف أو التعليم التي 

تتمتع بها السجينات املحكومات«223.

ورشحت ملا إحباطها واكتئابها املتواصل أثناء احتجازها يف الجويدة، وذلك بعد حبسها الوقايئ إثر ما اعتربته اتهام أبيها لها ظلاًم 
بأنها جلبت العار لعائلتها. أشارت إىل أنه كان من شأن القيام بأنشطة ما أن يكون إلهاًء مرحباً به أثناء احتجازها: »األنشطة 

الرتفيهية تشغلنا وتنسينا العامل الذي نحن فيه، وتبعدنا عن مواصلة التفكري حول سبب حبسنا هنا«224.

5.3.4 تأثير الحبس الوقائي

من املرجح أن تؤثر فرتات االحتجاز سلباً عىل الصحة النفسية ألي فرد، لكن بالنسبة للنساء رهن الحبس الوقايئ، األرجح أن 
الوضع أسوأ بكثري. هن محتجزات دون ارتكاب أي جرمية، وغالباً يف أعقاب أعامل عنف خطرية أو تهديدات بالعنف، وليس 

لديهن أدىن فكرة عن موعد اإلفراج عنهن وال أية قدرة حقيقية عىل التأثري يف احتامالت اإلفراج عنهن.

النساء املعتقالت قضائياً. حسب دراسة  النفسية من  للمشكالت  أكرث تعرضاً  النساء املحتجزات إدارياً  وتظهر اإلحصاءات أن 
أجرتها عام 2014 املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ يف الجويدة، 56% من املعتقالت يعانني من االكتئاب، و13% كن قد آذين 
أنفسهن، و15% كانت لديهن أفكار انتحارية، و39% عانني من األرق225. هذا باملقارنة مع 62%، 24%، 24%، 52% )عىل الرتتيب( 

من املحتجزات. وتعتقد جميع نساء الفئة الثانية أن »مشكلتها تفاقمت داخل السجن«226. كام أشارت الدراسة إىل أن:

النتيجة األكرب للسجن بالنسبة )...( للمرأة األردنية املحتجزة إداريًا )...( تتعلق بالتفكك األرسي والعزلة 
االجتامعية – ربع النساء ذكرن إبعاد أطفالهن عنهن، وربع النساء تحدثن عن انفصال يف العائلة، وما 

يقرب من عرشين باملئة ذكرن أن وصمة العار تالحقهن أمام العائلة واملجتمع227.

االكتئاب الذي تحدثت عنه املحجتزات انعكس يف التعليقات التي ذكرتها نساء الحبس الوقايئ للمؤسسة. فقد أفاد هؤالء بأنه 
يشعرن باالكتئاب، وأنهن ميضني وقتهاً صعباً طوال فرتة االحتجاز228. كام رصح املنارصون أن »مراكز االعتقال تسلب حريتك، 
وهذا أمر صعب بالنسبة ملن مل يرتكب أية جرمية«229 وأن »املجتمع يجرحها والقانون يجرحها، فال ريب أن يكون لذلك آثار 

218  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

219  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص63.

220  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

221  انظر ديجنيتي أعاله، الهامش 81، ص62.

222  املرجع السابق، ص63.

223  انظر املركز الوطني أعاله، الهامش 14، ص42.

224  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ملا، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

225  انظر املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ، الهامش 81، ص16.

226  املرجع السابق، ص16.

227  املرجع السابق، ص15.

228  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مليس نارص، 30 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 
2016، عامن، األردن.

229  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.
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خطرية عليها ]حني تعتقل دون أن تفعل أي يشء خطأ[«230. هالة، التي دخلت الحبس الوقايئ بعد تهديد أخيها لها إثر حمل 
من خارج الزواج، كانت غري قادرة عىل التواصل مع عائلتها، فأصيبت باالكتئاب إىل أن تلقت يف النهاية خرباً صادماً:

توفيت أمي  وأنا محبوسة هنا. أردت أن يطلق رساحي، أن أغادر األردن وأعمل. املترصف أخربين أن عيل أوالً العثور عىل شخص 
أتزوجه. كيف ميكنني العثور عىل شخص وأنا هنا؟ بعد وفاة أمي مل يبق هناك يشء231.

بعد أن أن أوضحت أن غياب األنشطة الرتفيهية يجعلها تفكر كثرياً يف حالها داخل املعتقل، أعربت ملا عن إحباطها من أن كل 
هذا االعتقال لن يحل املشاكل التي عايشتها – »املشكلة ال تذهب بعيداً أثناء االحتجاز )...( تبقى موجودة عند املغادرة«232. 

رشحت أيضاً إحباطها من فكرة االحتجاز دون أي سبب:

قدم أيب شكوى ضدي لذلك أخذوين إىل الجويدة. حبسوين ظلاًم. كل ما كنت أفكر فيه دحض الشكوى. 
كان عيل إثبات براءيت233.

كذلك ذكرت نساء أخريات شعوراً مامثاًل باليأس حيال عدم إمكانية اإلفراج عنهن234. قبل الحبس الوقايئ، كانت غادة قد قضت 
ثالث سنوات يف الجويدة بتهمة ارتكاب جرمية تتعلق بالرشف. عربت عن اعتقادها بأنها تهمة ظاملة. كانت متحمسة عندما 
شارفت السنوات الثالث أخرياً عىل النهاية، وكانت تتطلع إىل إطالق رساحها ملواصلة حياتها. لكن بينام كانت تتحرض للمغادرة، 
أخربها ضباط الرشطة أنه سيتم نقلها اىل الحبس الوقايئ ألنه مل يوافق أحد من عائلتها عىل كفالتها. شاركت غادة شعورها 
الشديد باالكتئاب حاملا اكتشفت أن القانون ال يسمح لها باملغادرة بعدما أمضت حكمها، كأن الحكم املبني عىل إدانة ظاملة 

مل يكن كافياً:

شعرت كأن حكاًم باإلعدام صدر بحقي، فال أحد يريدين وعيل أن أرجع إىل الظلم ]يف الجويدة[ )...( أنت 
مجربة عىل البقاء يف غرفة صغرية، هي طبعًا سيئة ]كونها يف الجويدة[ لكن عىل األمور طبعًا أن تكون 

أسوأ، لذا أنت مجربة عىل البقاء مع غريك من النساء يف تلك الغرفة السيئة. ليس لدي غرفة يل أنا235.

تم اإلفراج عن غادة يف وقت الحق من خالل دعم منظمة محلية. وأفادت معتقلة أخرى يف الجويدة، مروة، أنه كثرياً ما يقال 
للنساء قبل إطالق رساحهن إن عليهن العودة غىل الحبس مرة أخرى236. وذكرت الدكتورة املومني أن بعض النساء أخربنها عن 

قيامهن باإلرضاب عن الطعام للمطالبة بإطالق رساحهن237.

كام مر أعاله يف الجزء 5.3.1.4، طول فرتة االحتجاز وطبيعته التعسفية وغري املتناسبة يعنيان أن الحبس الوقايئ قد يرقى إىل 
املعاملة الالإنسانية، وحيثام يتجاوز األمل والعذاب الحد األدىن من الشدة يرقى إىل التعذيب. بالنظر إىل ظروف االحتجاز املشار 
إليها أعاله، وتأثري كل ذلك عىل النساء، ميكن القول إن مامرسة الحبس الوقايئ تؤدي بشكل دائم تقريباً إىل أمل وعذاب نفيس، 

ما يحّتم اعتبارها معاملة الإنسانية.

األمل  املؤسسة يوضح مدى  إىل  يزلن محتجزات عندما تحدثن  لنساء كن ال  أعاله  التي نوقشت  الفردية  القصص  التنقيب يف 
والعذاب النفيس الذي قد متر به نساء الحبس الوقايئ. سامية، التي كان قد مر عىل احتجازها ثالثة أشهر وقت إجراء املقابلة، 
رشحت كيف جاء أحد أقاربها الذكور إىل الجويدة وهّدد بقتلها. هي أيضاً أعربت عن شعورها باليأس. وباملثل نوال، التي كانت 
قد مىض عىل احتجازها 11 شهراً، جاءها أحد أفراد أرستها الذكور إىل الجويدة ليهّدد بقتلها. وقد عربت عن إحباطها من إرصار 

230  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

231  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عامن األردن.

232  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع ملا، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

233  املرجع السابق.

234  املرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عامن 
األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع سوسن، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ 
معأصيل؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع تالة، 28 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع رشا، 28 شباط 2016، عامن، األردن.

235  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عامن األردن.

236  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عامن األردن. حسب ميزان للقانون، غادرت مروة الحبس الوقايئ يف 2014.

237  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.
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املترصف عىل حاجتها إىل زوج قبل إطالق رساحها، فهي مل تكن قادرة عىل العثور عىل أي زوج وهي رهن االحتجاز238. وذكرت 
دمية أنها عوملت بشكل يسء من قبل نزيالت السجن األخريات، ونها سمعت عن نساء تعرضن لالعتداء الجنيس لياًل. وكان 
قد مىض عىل احتجازها عامان ونصف عندما قابلها باحثو املؤسسة239. أما هالة فتحدثت عن شعورها بسوء معاملة موظفات 
السجن لها. وكانت قد مىض عليها خمس سنوات يف الحبس عندما أخربت املؤسسة عن اليأس واالكتئاب الذي يجتاحها، وعن 
رغبتها يف أن تكون حرة. مثل نوال، هي أيضاً ذكرت حاجتها إىل شخص تتزوجه قبل أن تغادر، وتساءلت أيضاً عن إمكانية فعل 
ذلك من داخل الجويدة240. أصيل املحتجزة منذ ثالث سنوات أيضاً تحدثت عن شعورها باليأس. بالنسبة لجميع هؤالء النساء، 

األمل والعذاب النفيس، ومعه سوء ظروف االحتجاز، يجعل املامرسة مبجملها ترقى إىل املعاملة الالإنسانية.

5.3.5 الحياة بعد الحبس الوقائي

العديد من نساء الحبس الوقايئ تلقني مساعدات من منظامت غري حكومية ليطلق رساحهن، حيث يتلقني دعاًم آخر بهدف 
استئناف حياتهن241. توفر املنظامت للنساء تدريباً مهنياً، ودعاًم أثناء التفاوض مع أرسهن، ومساعدات يف إيجاد أماكن إقامة 
التعاون مع  الغرض منه  يسمى »بداية جديدة«، وكان  للقانون برنامجاً  املثال، يف 2007، طورت ميزان  وعمل242. عىل سبيل 
السلطات إلطالق رساح سجينات الحبس الوقايئ وإعادة دمجهن مرة أخرى يف املجتمع. حتى اآلن، عملت ميزان للقانون عىل 

إطالق رساح 57 امرأة من الحبس الوقايئ، مبا يف ذلك بعض النساء املحتجزات منذ 15 عاماً. وقد بّينت إيفا أبو حالوة أن:

اإلفراج ولو عن امرأة واحدة يأخذ الكثري من الوقت، حيث يجب تأمني مكان إقامتها وتوفري االستشارة 
النفسية الالزمة. كام تنظر ميزان للقانون يف مدة االحتجاز، ألن بعض من جرى احتجازهن لفرتة طويلة 

جدًا ال يعرفن ما هو الهاتف الخليوي مثاًل وال يفهمن كيفية عمل املصارف243.

وأوضحت الدكتورة املومني، التي تعمل يف املركز الوطني، أن الطريقة التي تم فيها اإلفراج عن نساء الحبس الوقايئ قد تسبب 
صعوبات معينة: »ميكن للمرأة أن يطلق رساحها يف وقت متأخر من الليل، حيث عليها الذهاب إىل املخفر قبل أن تستطيع 
العودة إىل بيتها«244. العديد من املحامني الذين متكنوا من مساعدة النساء يف إطالق رساحهن من الحبس الوقايئ، رغم تهديدات 
العائلة التي كانت تلوح يف األفق، ذكروا أنهم مل يتلقوا أي دعم حكومي بعد اإلفراج عنهن. وأوضحوا أنهم يحاولون التوصل إىل 

طرق إلخفاء النساء أو إيجاد توقيت مناسب ال تكون فيه عائلة املرأة املفرج عنها عىل علم، أو تكون بعيدة245.

موظفو ملجأ اتحاد املرأة األردنية أوضحوا أن بعض النساء، رغم متّكنهّن بنجاح من امليض قدماً يف حياتهم بعد اإلفراج عنهن، 
السابقات246.  بالسجينات  املرتبطة  االجتامعي  الوصمة  بسبب  ولذلك  مجدداً،  املجتمع  يف  االندماج  جمة  صعوبات  واجهن 
وأشارت بثينة فريحات أن هناك افرتاضات سائدة، فإما أن املرأة مدانة بارتكاب جرمية جنائية أو متهمة بارتكاب ما هو غري 

مقبول ثقافياً، كعالقة جنسية خارج إطار الزواج.

ال يسمح املجتمع لها بإعادة االندماج بسهولة. بالنسبة للتوظيف، حاملا يسألونها عن تدريبها املهني 
فتذكر السجن، يفرتضون أنها مجرمة أو تم توقيفها بعدما أساءت إىل رشف العائلة )...( يظن املرّشعون 
أنهم يعتنون باملرأة. كال، عىل اإلطالق. ليس عندما يضعونها يف صف واحد مع املجرمني واملجرمات. أنت 

238  انظر الجزء 5.3.3.4 أعاله.

239  انظر الجزء 5.3.2 أعاله.

240  انظر الجزء 5.3.2 أعاله.

241  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن.

242  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

243  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن

244  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

245  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املحامني مجدي عزوقة وتغريد املعايطة وهيا العبادي ولينا سالمة، 13 شباط 2016، عامن، األردن. 
كل من املحامني األربعة يقومون بالتمثيل القانوين للنساء يف الحبس الوقايئ، ولديهم مثاين، خمس، اثنتان وست سنوات من الخربة عىل الرتتيب

246  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املحامني مجدي عزوقة وتغريد املعايطة وهيا العبادي ولينا 
سالمة، 13 شباط 2016، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، 

األردن.
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عمليًا تقدمها للمجتمع كأنها ارتكبت جرمية247.

توضح قصة مروة الصعوبات التي قد تواجه نساء نساء الحبس الوقايئ بعد إطالق رساحهن. أوضحت مروة أنه بعد إطالق 
رساحها، وذلك بعد سبع سنوات أمضتها يف الجويدة، مل يكن لديها عائلة أو أصدقاء أو دعم مايل. حاولت طلب املساعدة من 
وزارة التنمية االجتامعية لكن دون جدوى. بعد ذلك حاولت الحصول عىل دعم مايل من رشكات القطاع الخاص، وقيل عنها 
»مجنونة«. يف أحد األيام سمعت عن وزير يزور أحد املالجئ فذهبت إليه لتخربه بقصتها. بعد ذلك قدم لها مكتب الوزير 

الدعم عرب مساعدتها يف العثور عىل سكن وعمل248.

5.4  اســتنتاجات وتوصيات
5.4.1 االستنتاجات

ال يفي األردن حالياً بالتزاماته مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيام يتعلق مبكافحة العنف ضد النساء. اإلطار القانوين 
األردين ال يقرّص فقط يف توفري الحامية الكافية للنساء املعرضات للعنف، ولكنه يحتوي أيضاً عىل عدد من األحكام التي تتغاىض 
عن العنف ضد النساء. عدة أحكام يف قانون العقوبات تسمح بتخفيف العقوبات عىل بعض جرائم الرشف. واملادة 308)1( 
من قانون العقوبات، والتي تسمح ملرتكب االعتداء الجنيس باإلفالت من العقاب يف حال تزوج من ضحيته، تنطوي عىل متييز 
كبري. الرتكيز عىل املصالحة يف حاالت العنف األرسي، وفقاً لقانون الحامية من العنف األرسي، أيضاً يضغط عىل النساء للتصالح 

مع أفراد األرسة الذين يقومون بالتعنيف واإلساءة.

باإلضافة إىل أوجه القصور يف اإلطار الترشيعي، من الواضح أن تدابري الدولة األخرى ملنع أعامل العنف الجنساين غري كافية. كام 
تبنّي يف بداية هذا الجزء، ما تزال النساء والفتيات يتعرضن ملستويات بالغة الشدة من العنف الجنساين. من املثري للقلق تحديداً 
ازدياد عدد جرائم الرشف يف 2016. وقد انتقدت هيئات رصد املعاهدات نقص خدمات الحامية والتأهيل يف األردن. مثة ملجآن 
حكوميان فقط لضحايا العنف األرسي، وتجهد املنظامت غري الحكومية الستكامل عمل امللجأين يف ظل عدم كفاية التمويل. 

بعض النساء يطلنب الحبس للحصول عىل الحامية، بينام يتم حبس أخريات بناء عىل تقديرات املترصف.

احتجاز ضحايا جرائم الرشف وغريه من أشكال العنف الجنساين يف الحبس الوقايئ بشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل. يحرم 
الحبس الوقايئ النساء من حريتهن وقدرتهن عىل االختيار، ويرّسخ القوالب النمطية الجندرية التي تؤثر عىل آفاق املساواة عىل 
املدى الطويل وتزيد من مخاطر العنف الجنساين. وهو ال يفشل فقط يف منع الجرائم القامئة عىل أساس الرشف؛ بل يتوجب 
عىل النساء قبل التخلص من االعتقال تأمني كفالة أحد أعضاء األرسة الذكور. يف بعض الحاالت، تجرب املرأة عىل االختيار بني 
البقاء يف الحبس والسعي وراء كفالة فرد األرسة نفسه الذي قام بالتنكيل بها. يعاقب الحبس الوقايئ أولئك الذين تعرضوا للعنف 

والتهديد، يف حني يسمح للجناة باإلفالت من العقاب.

توّسل الحبس الوقايئ يرقى دامئاً إىل انتهاك اللتزامات األردن بحامية النساء من العنف الجنساين، مبا يف ذلك التزامه باتخاذ 
خطوات ملعاقبة مرتكبي هذا العنف. هذا التقصري يف بذل العناية الواجبة يعني أن األردن، كل مرة توضع فيها امرأة رهن 
الحبس الوقايئ، يعترب متغاضياً وبالتايل مشاركاً يف العنف. إذا كان العنف أو التهديد بالعنف الذي تعاين منها املرأة يسبب لها أملاً 
وعذاباً يحقق الشدة الكافية العتباره معاملة الإنسانية أو مهينة، فإن الدولة تقوم بانتهاك الحظر املفروض عىل سوء املعاملة. 
وحيثام يكون األمل والعذاب الناجامن شديدين، فإن الدولة تقوم بانتهاك حظر التعذيب، حيث تحقق أعامل العنف الجنساين 

دوماً عنرَصي التعّمد والتمييز كام تبنّي يف الجزء 2.

باإلضافة إىل انتهاك التزامات العناية الواجبة التي وقع عليها األردن، من املرجح، حسب الظروف املحددة لكل قضية، أن ترقى 
التي تتسبب به؛ وقد ترقى يف بعض الحاالت إىل  للعذاب النفيس  مامرسة الحبس الوقايئ بحد ذاتها إىل سوء املعاملة، نظراً 
التعذيب. كام نوقش أعاله يف الجزء 4.3، احتجاز النساء يف األردن يستمر لفرتات طويلة، وقد كان متوسط   مدة الحبس الوقايئ 
للنساء اللوايت تحدثن إىل املؤسسة 18 شهراً، مع وجود امرأة واحدة مىض عىل احتجازها خمس سنوات. طول فرتة االحتجاز، 
ولشعور اليأس واالكتئاب الذي ذكرته نساء الحبس الوقايئ بسبب الطبيعة التعسفية الحتجازهن، يعنيان أن الحبس الوقايئ 

247  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عامن، األردن.

248  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عامن األردن.
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يسبب أملاً وعذاباً نفسياً بالغاً قد يرقى إىل معاملة الإنسانية، وقد يكون يف بعض الحاالت شديداً مبا يكفي لريقى إىل التعذيب. 
كام أن ظروف االحتجاز التي تواجهها النساء تفاقم من العذاب الذي يعانني منه.

5.4.2 التوصيات

الخطوات  بشأن  الدويل  واملجتمع  األردنية  الحكومة  إىل  التوصيات  من  سلسلة  الجزء  هذا  يقدم  السابق،  التحليل  ضوء  يف 
املستقبلية لضامن حقوق ضحايا العنف الجنساين، وذلك مبا يتامىش مع القانون الدويل وأفضل املامرسات. مع أن بعض هذه 
التوصيات معنية بالسياق األردين، إال أنها تهدف ألن تكون مفيدة لجميع الدول التي متارس حالياً، أو تفكر يف مامرسة، الحبس 

الوقايئ للنساء. التوصيات مقدمة عىل أساس املساواة وعدم التمييز، كام يقرر القانون الدويل ويفّصل إعالن مبادئ املساواة.

5.4.2.1 توصيات للحكومة األردنية

يف ضوء النتائج والخالصات املذكورة أعاله، يوىص األردن بـ:

أ.   وقف وحظر مامرسة الحبس الوقايئ عىل الفور. عىل األردن ضامن توفري القدر الكايف من املساكن للنساء اللوايت 
يتعرضن للعنف الجنساين، واتخاذ املزيد من التدابري ملكافحة جرائم الرشف وغريه من أشكال العنف الجنساين، مبا 
يف ذلك القيام بتدريب أعضاء هيئات القضاء والرشطة والسجون تدريباً يراعي الفروق بني الجنسني، وتوفري مراكز 
لإلرشاد، واستشارات قانونية مجانية، ورعاية صحية )مبا يف ذلك املساعدة النفسية(، ومساعدات مالية. ويجب أن 
تكون هذه التدابري مضمونة يف القانون وممّولة بشكل كاٍف من قبل الدولة. أشارت إيفا أبو حالوة، املدير التنفيذي 
مليزان للقانون، أن من الرضوري أن يضع األردن برامج تهدف إىل رفع مستوى الوعي العام، ليك تتعلم العائالت كيف 

تترصف إزاء ما تعتربه سلوكاً غري الئق قامت به فتيات يف العائلة، فال تلجأ إىل إلحاق األذى بهن249.

ب.    نقل جميع النساء املحتجزات حالياً يف الحبس الوقايئ يف مركزي الجويدة أو أم اللولو إىل مساكن آمنة. ذكر املحامون 
واملنارصون التي تحدثت معهم املؤسسة ذكروا أنه ال بد من اعرتاف الحكومة بدورها يف إقامة املساكن اآلمنة التي 

تؤوي النساء املهددات بالعنف وتسمح لهن أيضاً مبواصلة حياتهن250.

ج.    تعديل الترشيعات لضامن االمتثال لاللتزامات الدولية الرامية إىل منع ومعاقبة العنف ضد النساء وإىل حظر التمييز، 
مبا يف ذلك:

-   أوالً: تعديل قانون منع الجرائم لسنة 1954 بشكل يحظر توّسله الحتجاز أشخاص تعرضوا لجرائم أو لتهديدات 
بارتكاب جرائم.

-   ثانياً: إلغاء املادتني 98 و99 من قانون العقوبات، واللتني تسمحان بتخفيف العقوبات عىل الجرائم املرتكبة يف 
نوبة غضب، أو عىل الجرائم التي تصفح عن مرتكبها عائلة الضحية. هذه األحكام لها هي مبثابة مصادقة عىل 
جرائم الرشف، وهي بذلك تنتهك التزامات األردن الدولية بحظر أعامل العنف الجنساين ومحاكمة مرتكبيها. 
العديد من املنظامت التي تحدثت معها املؤسسة أعربت عن أهمية التعامل مع جرائم الرشف كجرائم قتل، 

بدالً من جعل العقوبات عىل هذه الجرائم أمراً ميكن التفاوض بشأنه بني الحكومة والعشرية املعنية251.

-   ثالثاً: إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات والتي تسمح للفرد املتهم مبامرسة الجنس بالرتايض مع فتاة عمرها 
بني 15 و18 باإلفالت من العقاب يف حال تزوج ضحيته. ينتهك هذا الحكم حق املرأة يف عقد زواجها بالرتايض 

الحر والتام، وهو أيضاً متييزي للغاية.

249  مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع إيفا أبو حالوة، 29 ترشين الثاين 2016، عامن، األردن.

250  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 
املتساوية مع مليس نارص، 30 كانون الثاين 2016، عامن، األردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق املتساوية مع د. نهلة املومني، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.

251  النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفني آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( يف ملجأ اتحاد املرأة األردنية، 
15 كانون األول 2015، عامن، األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عامن، 

األردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق املتساوية مع املعهد الدويل لتضامن النساء، 20 كانون الثاين 2016، عامن، األردن.
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-   رابعاً: تعديل واستبدال قانون الحامية من العنف األرسي. ينبغي أن يشمل القانون تعريفاً للعنف األرسي، وأال 
يعترب املصالحة إحدى آليات الحل. كام ينبغي تعزيز وتوسيع التدابري الوقائية واالحرتازية الواردة يف القانون. 
لهذه الغاية، ينبغي عىل األردن ضامن متايش القانون مع املعايري الدولية وأفضل املامرسات، وال سيام اتفاقية 

سيداو كام تفرسها لجنة سيداو يف توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد النساء.

د.   فتح تحقيق مستقل يف ظروف االحتجاز يف املرافق اإلصالحية النسائية التابعة للدولة. ينبغي أن يغطي التحقيق يف 
دعاوى العنف، واالكتظاظ، وترّدي معايري النظافة، وعدم فصل النساء املحتجزات إدارياً عن أولئك املعتقالت جنائياً، 
ونقص الرعاية الصحية من نفسية وغريها. كام ينبغي عىل األردن التحقيق يف الدعاوى الخطرية التي تتكلم عن 
أطفال ولدوا خارج إطار الزواج وأبعدوا عن أحضان أمهاتهم، حيث يوضعون يف رعاية الدولة من دون موافقتهن. 
بحيث  االحتجاز  بتحسني ظروف  تتكفل  أن  الدولة  وينبغي  للعموم.  وإتاحتها  التحقيقات  نتائج هذه  يجب نرش 
تتامىش مع املعايري الدولية، وأن تضمن معاملة األفراد املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية تحرتم الكرامة األصيلة 

يف الشخص اإلنساين.

ه.  ضامن وجود ما يكفي من املوارد للمنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال حامية ضحايا العنف الجنساين، مبا 
يف ذلك التمويل والتدريب. كام ينبغي استشارة املجموعات النسائية وغريها من منظامت املجتمع املدين األخرى 
بخصوص أي تغيريات مستقبلية لقانون الحامية من العنف األرسي وسائر القوانني التي تتناول الحق يف املساواة 

بني الجنسني.

بيانات  أي  ذلك  مبا يف  نطاق،  أوسع  الجنسني عىل  بني  واملساواة  الجنساين  بالعنف  املتصلة  البيانات  و.  جمع ونرش 
إحصائية متصلة، وذلك لتحديد وتحليل فعالية التدابري املتخذة ملكافحة العنف الجنساين وتعزيز املساواة. ويحن 

تجمع اإلحصاءات، ينبغي تصنيفها وترتيبها إلظهار مختلف تجارب الفئات املحرومة يف املجتمع األردين.

ز.   السامح بتقديم البالغات الفردية للهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات، مبا يف ذلك املصادقة عىل الربوتوكول االختياري 
التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. ينبغي عىل األردن أيضاً سحب التحفظات التي قدمها للجنة 

االتفاقية.

5.4.2.2 توصيات للمجتمع الدويل

تلك الهيئات املكلفة بتنفيذ وتطبيق القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني يف األردن، مبا يف ذلك 
مختلف هيئات األمم املتحدة الخاصة مبعاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة، توىص بـ:

أ.    مواصلة التوصية باإللغاء التام للحبس الوقايئ وغريها من املامرسات الشبيهة، سواء يف األردن أو خارج األردن. عىل 
وجه الخصوص، نحث الهيئات الدولية عىل االعرتاف والتأكيد برصاحة عىل ما ييل:

-   أوالً: الحبس الوقايئ يشجع عىل العنف الجنساين عرب معاقبة الضحايا والسامح للجناة باإلفالت من العقاب.

-   ثانياً: الدول التي تقرص يف بذل العناية الواجبة ملنع وحظر ومحاكمة مرتكبي أعامل العنف الجنساين تعترب 
مسؤولة عن التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. عىل وجه الخصوص، ينبغي عىل 
املجتمع الدويل أن يؤكد أن الدول التي تسعى لحامية النساء من العنف عرب احتجازهن، سواء متت »املوافقة« 

من طرفهن أم ال، تقرص يف بذل العناية الواجبة كام يتطلبها القانون الدويل.

-   ثالثاً: يرقى الحبس الوقايئ يف أغلب األحيان إىل سوء املعاملة، وأحياناً إىل التعذيب. ينبغي عىل هيئات رصد 
املعاهدات واإلجراءات الخاصة أن تنطلق من افرتاض أن الحبس الوقايئ شكل من أشكال سوء املعاملة ثم 

تطلب من الدول دحض هذه الدعوى.

ب.   مواصلة توصية األردن بتعديل اإلطار القانوين مبا يتامىش مع املعايري الدولية. عىل وجه الخصوص، ينبغي للهيئات   
الدولية أن تويص بإلغاء تلك القوانني التي نوقشت أعاله والتي تساهم يف التمييز ضد النساء وتتغاىض عن العنف 

القائم عىل أساس الرشف.
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تستمر هذه   أن  الخصوص، يجب  األردن. عىل وجه  الجنساين يف  العنف  الرامية ملكافحة  التدابري  ج.  تشجيع ودعم 
الهيئات بالتوصية بإنشاء مساكن آمنة للنساء اللوايت يتعرضن للعنف، باإلضافة آلليات وقائية واحرتازية أخرى.

5.4.2.3 توصيات للمجتمع املدين

نهيب باملجتمع املدين أن يتابع رصد العنف الجنساين ويكشف نتائج هذا الرصد عىل أوسع نطاق، مبا يف ذلك للهيئات الدولية 
لحقوق اإلنسان وللحكومة األردنية. كام نهيب به أن يواصل املنارصة والسعي لتحقيق التوصيات الواردة فيام يتعلق بالحكومة 

األردنية.
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6.    االســتنتاجات والتوصيات

6.1  االستنتاجات
يختلف التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز بطبيعته عن أشكال التعذيب وسوء املعاملة األخرى. وهو يتطلب اهتامماً 
خاصاً، إال أنه مل يحصل حتى االن عىل الرتكيز الذي يستحقه عىل الصعيد الدويل. وما يزال التعذيب »ألسباب تتعلق بالتمييز« 
ضامنة حقوقية ال تجري االستفادة منها كام يجب، نظراً لضعف استيعاب هذا العنرص األسايس من تعريف التعذيب بالشكل 
األمثل. ميكن للرتكيز الكايف عىل التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز أن يكون له أثر كبري، وذلك مبا يضمنه من تصنيف 
صحيح لفعل –أو عدم فعل– معني عىل أنه تعذيب أو سوء معاملة، وألنه ميكن أن يساعد عىل تأمني استجابة مناسبة تتصدى 

للمعاملة املعنية.

التمييز وعدم التعرض للتعذيب وسوء  الناس بحقهم يف عدم  التزاماته بضامن متتع  يخالف  مام ال شك فيه أن األردن حالياً 
املعاملة. وال توفر قوانينه حامية كافية من هذه املعاملة. الجدير بالذكر أن القانون األردين ما يزال ينص عىل »الحبس الوقايئ« 
للنساء يف حاالت العنف، كام أنه ما يزال يسمح باالحتجاز اإلجباري لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية بذريعة مجموعة واسعة 
من األسباب الغامضة، مبا يف ذلك إمكانية تحقيق »أذى معنوي«. وليس وضع الفئتني عىل أرض الواقع أفضل منه يف الترشيعات، 
ففيام يتعلق بالنساء يف »الحبس الوقايئ«، يشري بحثنا إىل أن النساء، باإلضافة إىل حبسهن بحد ذاته، يعانني يف بعض الحاالت 
من التعنيف، ومن الخوف عىل سالمتهن، ومن العيش يف ظروف غري الئقة صحياً. تتطلب هذه الحيثيات إجراءات فورية من 

الحكومة.

بإعاقات ذهنية ضمن  املصابني  البالغني(  )وبعض  األطفال  بتعنيف  املتعلقة  الخطرية  للدعاوى  االستجابة  إلحاحاً  األكرث  ولعل 
املؤسسات ومرافق الرعاية الصحية. بعض هذه الدعاوى، مبا يف ذلك تلك التي عن مريض كرست ذراعه، وأخرى عن آخر تم 
تعنيفه جنسياً، ترقى إىل دعاوى تعذيب. األمل والعذاب اللذين أبلغ عنهام األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت كانا واضحني، 
وقد اّتسام يف بعض الحاالت بشدة بالغة. ومع ذلك، مل تقم الدولة حتى اآلن باتخاذ تدابري كافية لضامن وقف التعذيب وسوء 

املعاملة والتكفل مبعاقبة الجناة.

6.2  التوصيات
يف ضوء التحليل السابق، تقدم مؤسسة الحقوق املتساوية سلسلة من التوصيات للحكومة األردنية وللمجتمع الدويل بهدف 
ضامن القضاء عىل التعذيب التمييزي وسوء املعاملة التمييزية، وبهدف ضامن الحقوق األوسع نطاقاً يف املساواة وعدم التمييز. 
كام نوقش خالل التقرير، ال ميكن النظر لقضايا التمييز والتعذيب وسوء املعاملة مبعزل عن بعضها البعض. مثة الكثري من الجهود 
التي ينبغي القيام بها، ليس فقط من قبل األردن ولكن أيضاً دولياً، وذلك لضامن عدم اتخاذ مقاربة معزولة تتجاهل العنرص 

التمييزي يف قضية أثناء االستجابة لالنتهاكات.

تسعى التوصيات التالية ملساعدة األردن عىل تحقيق االمتثال الكامل للمعايري الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان. وهي تستند 
إىل إطار حقوق اإلنسان املوحد الوارد يف إعالن مبادئ املساواة.

قام هذا التقرير بتقديم توصيات خاصة بدراستي الحالة املتعلقتني مبعاملة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والحبس الوقايئ يف 
كل من الفصلني الرابع والخامس عىل التوايل. دون السعي إىل تكرار تلك األفكار هنا، مثة دروس ميكن استخالصها من مجمل 
األمثلة املذكورة بشأن املقاربة األوسع نطاقاً ملكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء املعاملة القامئني عىل التمييز. من الرضوري 
التوصل إىل مقاربة كلية تنطوي عىل إصالح يف الترشيعات والسياسات؛ وزيادة الوعي وبناء القدرات بني سلطات الدول، وأنظمة 

القضاء، والجمهور؛ باإلضافة لتنفيذ تدابري لتحسني مراقبة التمييز واإلبالغ عنه.
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وترد التوصيات أدناه.

6.2.1 توصيات للحكومة األردنية

أ. تقوية االلتزامات الدولية املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة واملساواة

عىل األردن أن يحّسن مقاربته يف حامية وتعزيز املساواة عرب اتخاذ خطوات لتقوية التزاماته الدولية. تويص املؤسسة باإلجراءات 
املحددة التالية:

عىل األردن أن يلغي تحفظاته عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛	 
عىل األردن أن يسمح بتقديم الشكاوى الفردیة لھیئات املعاهدات؛	 
عىل الحكومة أن تعالج الشواغل التي تثريها هيئات املعاهدات واآلليات الخاصة التابعة لألمم املتحدة فيام يتعلق 	 

بدعاوى انتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد.

ب. ضامن امتثال الدستور األردين للمعايري الدولية

وفقاً للمبدأ الخامس من إعالن مبادئ املساواة، ينبغي حظر التمييز عىل أساس قامئة موّسعة ومفتوحة من الصفات. املادة 6)1( 
من الدستور األردين، والتي تكفل تساوي األردنيني أمام القانون، تحظر التمييز عىل أساس العرق والدين واللغة فقط. يف ضوء 
التمييز الواسع النطاق الذي تواجهه النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة، عدم تضمني نوع الجنس واإلعاقة كصفات محمية مبوجب 
الدستور مسألة مثرية للقلق. عىل األردن أن يضّمن مجموعة أوسع من الصفات يف املادة 6 من أجل ضامن امتثاله للمعايري 

الدولية املتعلقة باملساواة وعدم التمييز.

ج. تعديل اإلطار الترشيعي الوطني لالمتثال للمعايري الدولية

يف ضوء التحليل الذي سبق، ينبغي عىل األردن إجراء التعديالت التالية لضامن اتساق إطاره القانوين الوطني مع املعايري الدولية 
لحقوق اإلنسان وأفضل املامرسات:

إلغاء املادة 14)أ( من قانون الصحة العامة، والتي تنص عىل اإليداع اإلجباري يف مؤسسات الرعاية عىل أساس املرض 	 
العقيل؛

تعديل األحكام الترشيعية التي تسمح بحرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من أهليتهم القانونية والتي تنص عىل نظم 	 
اتخاذ قرار بديل عن قرارهم؛

التأكد من أن القانون الجديد املقرتح بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة ويوفر لهم حقوقاً قابلة للتنفيذ؛

تعرضوا 	  الذين  األشخاص  القانون الحتجاز  استخدام  ليحظر بشكل رصيح  لعام 1954  الجرائم  منع  قانون  تعديل 
لجرائم أو للتهديد بارتكاب جرائم؛

إلغاء املادتني 98 و99 من قانون العقوبات، اللتني تسمحان بإصدار أحكام مخففة يف حالة ارتكاب جرمية يف نوبة 	 
من الغضب أو يف حال عفو أرسة الضحية عن الجاين؛

إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات والتي تتيح للمتهم مبامرسة الجنس بالرتايض مع شخص يرتاوح عمره بني 15 	 
و18 عاماً بالهرب من العقوبة برشط أن يتزوج يف وقت الحق من ضحيته؛

تعديل واستبدال قانون الحامية من العنف األرسي ليشمل تعريفاً محدداً لهذا النوع من العنف، مع عدم اعتبار 	 
املصالحة إحدى آليات الحل، ومع توسيع نطاق تدابري الحامية والوقاية.

د. تنفيذ وإنفاذ اإلطار الترشيعي القائم

عىل الذين يضطلعون مبسؤولية تنفيذ القوانني الوطنية، مبا يف ذلك املحاكم، أن يضمنوا فعل ذلك وفقاً للمعايري املنصوص عليها 
يف القانون الدويل واإلقليمي بشأن الحق يف املساواة وعدم التمييز والحق يف عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة. باإلضافة إىل 
ذلك، عىل األردن أن يتكفل بتخصيص موارد مالية كافية لتمكني السلطات املسؤولة من اإلنفاذ الكامل والفاعل للقوانني القامئة 

التي تحظر التعذيب وسوء املعاملة والتمييز.
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هـ. تنفيذ ترشيعات شاملة ملكافحة التمييز

بعد التشاور مع الجمهور واملجتمع املدين، األردن مدعّو لوضع ترشيعات شاملة ملكافحة التمييز تتامىش مع أفضل املامرسات 
الدولية. ينبغي أن يوفر هذا الترشيع، بني أمور أخرى، تعريفاً للتمييز يشمل التمييز املبارش وغري املبارش، واملضايقات، وعدم 
تأمني ترتيبات تيسريية معقولة، وأن يحظر التمييز يف جميع مجاالت الحياة التي ينظمها القانون، وأن يطالب الدولة باتخاذ 
تدابري إيجابية لضامن املساواة، وأن يحظر إيذاء األشخاص الذين يرفعون دعاوى متييز، وأن ينص عىل ضامنات إجرائية مثل 

السامح بقلب عبء اإلثبات. ينبغي عىل هذا الترشيع أيضاً أن يعرتف بالتمييز وأن يعالجه بأسبابه املتعددة أو املتداخلة.

و. تنفيذ إطار شامل للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة

عىل األردن أن يضع إطاراً شاماًل لضامن حامية جميع األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، مع إيالء اهتامم 
خاص للمعرضني بشكل أكرب لخطر التعذيب أو سوء املعاملة بسبب متتعهم بصفة)ات( محمية. متاشياً مع أفضل املامرسات 
الدولية، عىل هذا اإلطار أن يستخدم تقنيات وقائية مبارشة ملعالجة األسباب الجذرية للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، 
وتوثيقها  السابقة  الحاالت  يف  التحقيق  مثل  مبارشة،  غري  وقائية  تقنيات  يستخدم  أن  اإلطار  كذلك عىل  التمييز.  ذلك  يف  مبا 

ومقاضاة مرتكبيها، وذلك لضامن عدم تكرار حوادث التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

ز. التدريب القضايئ

ينبغي عىل السلطات األردنية املسؤولة عن التدريب املهني للسلطة القضائية أن تضمن تلقي القضاة تدريباً كافياً عىل املعايري 
الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان املتعلقة باملساواة وعدم التمييز وبحظر التعذيب وسوء املعاملة.

ح. اعتامد تدابري أخرى ملكافحة التمييز وعدم املساواة

عىل األردن أن يعتمد مجموعة واسعة من التدابري لحظر التمييز الذي قد يسهم يف مامرسة التعذيب وغريه من رضوب سوء 
املعاملة والقضاء عليه. ينبغي أن تشمل هذه التدابري، عىل سبيل املثال ال الحرص، األنشطة التالية:

تدريب سلطات الدولة، مبا يف ذلك أمناء املظامل والرشطة واملّدعون العاّمون وكبار املوظفني العموميني، عىل منع 	 
التمييز من جانب املسؤولني ومن جانب أطراف ثالثة؛

زيادة وعي الجمهور باملساواة وبأثر التمييز عن طريق وضع برامج تثقيفية تتصدى للمواقف التمييزية السائدة 	 
تجاه، أو للمعتقدات السائدة حول، األشخاص ذوي الصفات املحمية؛

وضع إجراءات لتمكین األشخاص الذین یواجھون التمییز والجرائم ضدھم من اإلبالغ عن تجاربهم ومعالجتها بشكل 	 
مناسب عن طريق السلطات؛

ضامن توفري املوارد الكافية ملنظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال حامية األشخاص الذين يواجهون التمييز، مبا 	 
يف ذلك التمويل والتدريب.

6.2.2 توصيات موجهة إلى المجتمع الدولي والمجتمع المدني

التعرض للتعذيب وسوء  الهيئات املكلفة بتنفيذ وإنفاذ القوانني والسياسات الدولية واإلقليمية املتعلقة بالحق يف عدم  عىل 
املعاملة ويف املساواة وعدم التمييز، مبا يف ذلك اإلجراءات الخاصة وهيئات املعاهدات ووكاالت األمم املتحدة ومفوض األمم 
املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، أن يعرتفوا ويتخذوا جميعاً موفقاً حازماً ضد جميع أشكال التعذيب التمييزي وسوء املعاملة 
التمييزية، وأن يقدموا  توصيات لألردن عىل ذلك األساس. عىل وجه الخصوص، تويص مؤسسة الحقوق املتساوية هذه الهيئات 

باإلجراءات التالية:

أ.   عىل املجتمع الدويل أن يعتمد عبارة »التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز« وأن يتكفل باالعرتاف بالروابط 
السببية بني التمييز والتعذيب وسوء املعاملة يف مقاربته املتبعة يف تقييم امتثال الدول اللتزاماتها الدولية. ميكن 
ذات  اإلنسان  انتهاكات حقوق  بطبيعة ومدى  أفضل وجه  يعرتف عىل  أن  املقاربة،  باتباع هذا  الدويل،  للمجتمع 

الصلة، وأن يحدد ويويص باتخاذ إجراءات محددة الهدف تعالج املشاكل من جذورها؛ 



87

ن
جدرا

عبر ال
ت 

خا
صر

ت
صيا

والتو
ت 

جا
ستنتا

اال

ب. عىل هيئات املعاهدات التي تستعرض األردن أن تلتمس معلومات عن حاالت التعذيب التمييزي وسوء املعاملة 
التمييزية لجميع األشخاص يف األردن، وأن تضغط عىل األردن ملقاضاة مثل هذه الحاالت مبوجب املادة 208 من 

قانون العقوبات األردين؛
ج.  ويجب عىل هيئات املعاهدات واإلجراءات الخاصة العمل معاً لوضع معايري موحدة لحامية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة استناداً إىل املعايري املحددة يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب؛
د.  كام ينبغي عىل املجتمع الدويل أن يواصل التوصية باإللغاء التام لـ»الحبس الوقايئ« وإليداع األشخاص ذوي اإلعاقة 

الذهنية يف مؤسسات الرعاية؛
ه.  وعىل املقرر الخاص املعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن يطلب زيارة األردن يف أقرب وقت ممكن.

التعذيب  ملكافحة  املبذولة  الجهود  تعكس  أن  املدين يف ضامن  املجتمع  دور  أهمية  من  التقليل  ال ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
التمييزي وسوء املعاملة التمييزية احتياجات الفئات املستضعفة. فيام يتعلق بهذا املجتمع املدين، هو مدعو إىل:

و.   اعتامد مفهوم »التعذيب وسوء املعاملة القامئان عىل التمييز« املبينة يف هذا التقرير مع )1( استقصائه وفضح 
حاالته مبختلف أشكالها وأينام وقعت؛ وأيضاً )2( الحث عىل اعتامده عىل نطاق أوسع بحيث ميكن عىل أساسه 

تصنيف االنتهاكات والتصدي لها بالشكل األمثل.
ز.   مواصلة العمل عىل رصد انتهاكات حقوق النساء وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف األردن، ونرش نتائج هذا الرصد 

عىل نطاق واسع، مبا يف ذلك للهيئات الدولية لحقوق اإلنسان والحكومة األردنية.
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معاهدات إقليمية

التعليقات والتوصيات العامة

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ، التعليق العام رقم 14: الحق يف يف أعىل مستوى ممكن من الصحة )املادة 12(، 
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.2009 ،12.E/C والثقافية )املادة 2، الفقرة 2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(، وثيقة لألمم املتحدة
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.1995

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ولجنة حقوق الطفل، التوصية املشرتكة العامة رقم 31 للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 
CRC/C/-31/CEDAW/C/GC ضد املرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن املامرسات املؤذية، وثيقة لألمم املتحدة

.2014 ،18/GC
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GC/33، 3 آب 2015.

القانون، وثيقة لألمم  املادة 12: االعرتاف املتساوي أمام  العام رقم 1 )2014(،  التعليق  اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
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لألمم  وثيقة  اإلعاقة،  والفتيات ذوات  النساء   :6 املادة   -  )2016(  3 رقم  العام  التعليق  اإلعاقة،  األشخاص ذوي  بحقوق  املعنية  اللجنة 
.2016 ،3/CPRD/C/GC ،املتحدة

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 20: املادة 7 )حظر التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهينة أو العقاب(، 1992.

 ،9.Add/1.REV/21/CCPR/C اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 27: املادة 12 )حرية التنقل (، وثيقة لألمم املتحدة
.1999

/21/CCPR/C الرجال والنساء، وثيقة لألمم املتحدة  الحقوق بني  العام رقم 28: املساواة يف  التعليق  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، 
.2000 ،10.Add/1.REV

CCPR/C/ املتحدة  الفرد واألمان عىل شخصه(، وثيقة لألمم  املادة 9 )حرية  العام رقم 35:  التعليق  اإلنسان،  املعنية بحقوق  اللجنة 
.2014 ،35/GC

أو  العهد  االنضامم إىل  أو  التصديق  بالتحفظات عىل  املتعلقة  القضايا  العام عىل  التعليق  العام رقم 24:  التعليق  اإلنسان،  لجنة حقوق 
 ،6.Add/1.REV/21/CCPR/C وثيقة لألمم املتحدة العهد،  املادة 41 من  يتعلق باإلعالنات مبوجب  أو فيام  الربوتوكولني االختياريني، 

.1994

 ،13/CRC/C/GC لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 13 )2011(: حق الطفل يف الحرية من كل أشكال العنف، وثيقة لألمم املتحدة
.2011

.2008 ،2/CAT/C/GC لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2: تنفيذ املادة 2 من قبل الدول األطراف، وثيقة لألمم املتحدة
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قائمة القضايا والمالحظات الختامية

CEDAW/C/JOR/CO/5، 23 آذار  التمييز ضد املرأة، املالحظات الختامية: األردن، وثيقة لألمم املتحدة  اللجنة املعنية بالقضاء عىل 
.2012

CEDAW/C/JOR/CO/4، 10 آب  املتحدة  لألمم  وثيقة  األردن،  الختامية:  املالحظات  املرأة،  التمييز ضد  بالقضاء عىل  املعنية  اللجنة 
.2007

قامئة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير الدوري السادس لألردن، وثيقة األمم املتحدة،  التمييز ضد املرأة،  اللجنة املعنية بالقضاء عىل 
CEDAW/C/JOR/Q/6، 29 متوز 2016.

 1/CRPD/C/JOR/Q اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قامئة املسائل املتعلقة بالتقرير األويل لألردن، وثيقة لألمم املتحدة
29 أيلول 2016.

لجنة حقوق اإلنسان، مالحظات ختامية: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CCPR/C/JOR/CO/4، 18 ترشين الثاين 2010.

CRC/C/ لجنة حقوق الطفل، مالحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريني الرابع والخامس لألردن، وثيقة لألمم املتحدة
JOR/CO/4-5، 8 متوز 2014.

لجنة مناهضة التعذيب، املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثالث لألردن، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/JOR/CO/3، 29 كانون 
الثاين 2016.

لجنة مناهضة التعذيب، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 19 من االتفاقية، املالحظات الختامية للجنة مناهضة 
التعذيب: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/JOR/CO/2، 25 أيار 2010.

لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية: الواليات املتحدة األمريكية، وثيقة لألمم املتحدة A/44/55، 1-19 أيار 2000.

.1994 ،44/49/A لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية: سويرسا، وثيقة لألمم املتحدة

لجنة مناهضة التعذيب، مالحظات ختامية: نيبال، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/NPL/CO/2، 15 كانون األول 2005.

إجراءات خاصة

أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  بالتعذيب  املعني  الخاص  للمقرر  املؤقت  التقرير  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
الالإنسانية أو املهينة، وثيقة لألمم املتحدة A/175/63، 28 متوز 2008.

أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  بالتعذيب  املعني  الخاص  للمقرر  املؤقت  التقرير  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
الالإنسانية أو املهينة، وثيقة لألمم املتحدة A/279/67، 9 آب 2012.

الجمعية العامة لألمم املتحدة، التقرير املؤقت للمقرر الخاص ملجلس حقوق اإلنسان املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة لألمم املتحدة A/268/66، 5 آب 2011.

الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهينة، خوان إ. منديز، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/53/22، 1 شباط 2013.

الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهينة، مانفريد نواك، وثيقة لألمم املتحدة E/CN.6/2006/4، 23 كانون األول 2005.

الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن 
بلوغه، وثيقة لألمم املتحدة A/272/64، 10 آب 2009.

الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم 2004/9، وثيقة لألمم املتحدة Add/6/2005/4.E/CN.1، 19 ترشين الثاين 2004.

لجنة حقوق اإلنسان، تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، وثيقة لألمم املتحدة E/CN.75/2003/4، 19 كانون األول 2001.

لجنة حقوق اإلنسان، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، وثيقة لألمم املتحدة 
Add/73/2001/4.E/CN.2، 6 شباط 2001.

لجنة حقوق اإلنسان، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، وثيقة لألمم املتحدة 
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E/CN.75/2003/4، 6 كانون الثاين 2003.

أو  االحتجاز  أشكال  من  الخاضعني ألي شكل  األشخاص  لجميع  اإلنسان  مسألة حقوق  املتحدة،  لألمم  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس 
السجن، وال سيام التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة: تقرير املقرر الخاص، السيد نايجل س. 

روديل، املقدم عمال بقرار لجنة حقوق اإلنسان 37/1995 ب، وثيقة لألمم املتحدة E/CN.7/1997/4 10 كانون الثاين 1997.

مجلس حقوق اإلنسان تقرير الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل: األردن، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/9/25، 6 كانون 
الثاين 2014.

مجلس حقوق اإلنسان، التجميع الذي أعدته املفوضية السامية لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة 15)ب( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 
1/5 والفقرة 5 من مرفق قرار املجلس 21/16، وثيقة لألمم املتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/2، 31 متوز 2013.

العام تعزيز  السامية واألمني  السامي لحقوق اإلنسان وتقارير املفوضية  املتحدة  السنوي ملفوض األمم  التقرير  مجلس حقوق اإلنسان، 
نقاش رفيعة  التنمية، حلقة  الحق يف  والثقافية، مبا يف ذلك  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية  اإلنسان،  وحامية جميع حقوق 

املستوى بشأن مسألة عقوبة اإلعدام. وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/21/30، 16 متوز 2015.

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/48/27، 30 حزيران 2014.

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
مانفريد نواك: ملحق، بعثة األردن، وثيقة لألمم املتحدة Add/33/4/A/HRC.3، 5 كانون الثاين 2007.

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وثيقة 
لألمم املتحدة A/HRC/57/31، 5 كانون الثاين 2016.

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، خوان 
إ. منديز، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/68/28، 5 آذار 2015.

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
مانفريد نواك، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/3/7، 15 كانون الثاين 2008.

A/ املتحدة  لألمم  وثيقة  مانجو،  رشيدة  وعواقبه،  وأسبابه  املرأة  ضد  بالعنف  املعنية  الخاصة  املقررة  تقرير  اإلنسان،  حقوق  مجلس 
Add/16/20/HRC.1، 14 أيار 2013.

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو: ملحق، بعثة األردن، وثيقة لألمم 
املتحدة Add/16/20/A/HRC.1، 14 أيار 2012.

مجلس حقوق اإلنسان، دراسة تحليلية تركز عىل العنف الجنساين والجنيس فيام يتعلق بالعدالة االنتقالية: تقرير مفوضية األمم املتحدة 
السامية لحقوق اإلنسان، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/21/27، 30 حزيران 2014.

مجلس حقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املستقل وإدراجهم يف املجتمع - تقرير مفوضية األمم 
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/37/28، 12 كانون األول 2014.

مجلس حقوق اإلنسان، دراسة مواضيعية عن مسألة العنف ضد النساء والفتيات والعجز: تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان، وثيقة لألمم املتحدة A/HRC/5/20، 30 آذار 2012.

مجلس حقوق اإلنسان، موجز أعدته املفوضية السامية لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 21/16: 
األردن، وثيقة لألمم املتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/3، 24 متوز 2013.

وثائق أفضل املامرسات

املبادئ التوجيهية بشأن املادة 14 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: الحق يف  اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
الحرية واألمن لألشخاص ذوي اإلعاقة، أيلول 2015.

مؤسسة الحقوق املتساوية، إعالن مبادئ املساواة، لندن، 2008.
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القانون الوطني
الدستور

دستور اململكة األردنية الهاشمية، 2591.

التشريعات
القانون املدين رقم 43 لعام 1976.

قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم 31 لعام 2007.

قانون األحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010.

قانون الحامية من العنف األرسي رقم 6 لعام 2008.

قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008.

مراكز اإلصالح والتأهيل، قانون رقم 9 لعام 2004.

تقارير بشأن الدولة
لجنة مناهضة التعذيب، التقرير الدوري الثالث: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CAT/C/JOR/3، 20 آب 2014.

املتحدة  لألمم  وثيقة  األردن،  األطراف:  للدول  والرابع  الثالث  املجمعان  التقريران  املرأة،  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة 
CEDAW/C/JOR/3-4، 10 آذار 2006.

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 18 من االتفاقية، التقرير الدوري 
السادس للدول األطراف املقرر تقدميه يف عام 2016: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CEDAW/C/JOR/6، 25 حزيران 2015.

اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 18 من اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التقرير الدوري الخامس للدول األطراف: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CEDAW/C/JOR/5، 24 أيلول 

.2010

اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 35 من االتفاقية، التقارير األولية 
للدول األطراف املقرر تقدميها يف عام 2010: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CRPD/C/JOR/1، 1 أيلول 2015.

لجنة حقوق الطفل، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة 1 من املادة 12 من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية 
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، التقارير األولية املقدمة من الدول األطراف الدول األطراف املقرر 

تقدميها يف عام 2009: األردن، وثيقة لألمم املتحدة CRC/C/OPSC/JOR/11، 27 شباط 2013.

CCPR/C/JOR/ لجنة حقوق اإلنسان، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 40 من العهد. وثيقة األمم املتحدة
CO/4، 18 ترشين الثاين 2010.

قرارات محاكم
دوليًا

CEDAW/ املتحدة،  لألمم  وثيقة   ،2009/23 رقم  بالغ  بيالروسيا،  ضد  أبراموفا  املــرأة،  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة 
D/49/C/2009/23، 27 أيلول 2011.

 ،2011/32/D/52/CEDAW/C اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، جالو ضد بلغاريا، بالغ رقم 2011/32، وثيقة لألمم املتحدة
.2012
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CEDAW/ املتحدة  لألمم  وثيقة   ،2008/17 رقم  بالغ  الربازيل،  بيمنتل ضد  سيلفيا  دا  املرأة،  التمييز ضد  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة 
D/49/C/2008/17، 27 أيلول 2011.

 ،2008/18/D/46/CEDAW/C اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، فريتيدو ضد الفلبني، بالغ رقم 2008/18، وثيقة لألمم املتحدة
22 أيلول 2010.

 ،2005/6/D/39/CEDAW/C اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، يلدريم ضد النمسا، بالغ رقم 2005/6، وثيقة لألمم املتحدة
.2007

 30 ،2001/973/D/83/CCPR/C اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، خليلوف ضد طاجكستان، بالغ رقم 2001/973، وثيقة لألمم املتحدة
آذار 2006.

 21  ،2000/161/D/29/CAT/C املتحدة لألمم  وثيقة   ،2000/161 رقم  بالغ  يوغسالفيا،  دزمياجل ضد  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة 
ترشين الثاين 2002.

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، ف.ك.أ.غ. وآخرون ضد أسرتاليا، بالغ رقم 2011/2094، 20 آب 2013.

.1989 ،40/44/A اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، فوالن ضد فنلندا، بالغ رقم 1987/265، وثيقة لألمم املتحدة

 ،2008/1818/D/100/CCPR/C اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، مكالوم ضد جنوب أفريقيا، بالغ رقم 2008/1818، وثيقة لألمم املتحدة
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