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حقوق األشخاص ذوي اإلعادة
تقرير انقررة اخلاصة انعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعادة

موجز

تُ ِّ
قدم املقررة اخلاصة املعنية حبقوق األشخاا ذي اعااةخة يف تقريرهخا ةخة اامخة اخ
األنشطة املضطلع هبا يف اام  ٢٠١8يا دراسة مواضيعية بشخن أشخاا احلرمخا مخ احلريخة
املرتبطة ابعااةة ،يف ضوء املعايري املنصو اليها يف اتفاةية حقوق األشاا ذي اعااةة.
ييسخخضعرل الضقري خخر أش خخاا االحضج خخامل املرتبط خخة ابعااةخخة ياألس خخبام الاامن خخة يراءه خخا ياواةبه خخا
السخخلبية ،ييقخ من ذخخاذي بديلخخة ةاى خخة الخ احلقخخوق .ييضضخ الضقريخخر توصخخياد ملسخخاادة الخخدي
الخ هيئخخة يتنفيخخإ الصخ حاد مخ أجخ يضخخع حخخد للنرمخخا مخ احلريخخة الخ أسخخاس اعااةخخة.
يتشخ الضوصخخياد اللغخخاء القخوانل ياللخواىت الخ جيخخز احلرمخخا مخ احلريخخة الخ أسخخاس اعااةخخة،
يتنفيإ سياساد للاف ا اعيداع يف أطر مؤسسية ،يتنظيم مح د للضواية.
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أواا -مقدمة
 -١تق خخدم املق خخررة اخلاص خخة املعني خخة حبق خخوق األش خخاا ذي اعااة خخة ،كا لين خخا ديفان خخداس -
أغخخي ر ،هخخإا الضقريخخر الىل جملخخن حقخخوق اعنسخخا ا خ ا ابلق خرار  .6/٣٥ييضض خ الضقريخخر يصخخف ا
لألنشخخطة ال خ اضخخطلعمل هبخخا املقخخررة يف اخخام  ٢٠١8يدراسخخة مواضخخيعية اخ أشخخاا احلرمخخا مخ
احلريخخة املرتبطخخة ابعااة خة .يهخخدف الدراسخخة الىل تقخخدد الرشخخاداد للخخدي بشخخن كيفيخخة ض خ ا حخخق
األشخخاا ذي اعااةخخة يف احلريخخة ياألمخ  ،مخخع الي خ ء اهض خخام خخخا عهنخخاء الع خ ابحلرمخخا مخ
احلرية ال أساس اعصابة بعاهة.
 -٢ييف س خخياق الضنض خخري للدراس خخة ،طلب خخمل املق خخررة اخلاص خخة الج خ خراء دراس خخضل( )١ياض خخطلعمل
بضنليخ الخخرديد ال خ اسخخضبيا أُرس خ الىل الخخدي األاضخخاء ،ياملؤسسخخاد الوطنيخخة حلقخخوق اعنسخخا ،
ييكخخاالد منظومخخة األمخخم املضنخخدة ،يمنظ خخاد اجملض خخع املخخدم ،يأشخخاا ذي الااةخخة يمنظ خخاد
متثلهم .يتلقمل املقررة اخلاصة  4٠ردا(.)٢

اثنيا -أنشطة انقررة اخلاصة
ألف -الزايرات القطرية
 -٣ملارد املقخخررة اخلاصخخة الاويخخمل يف اخخام  ٢٠١8يف الف خ ة م خ  ٢6تش خري الثخخام/نوف رب
الىل  ٥كخانو األي /ديسخ رب (يُقخدتم الضقريخر يف الخخديرة الثالثخخة ياألربعخل لل جلخخن) .يتضوجخ املقخخررة
اخلاصة ابلشار الىل حاومة الاويمل ال تعايهنا ةب الزايرة يأثناءها يبعدها.
 -4ييافق خخمل املق خخررة اخلاص خخة ال خ الجخ خراء ملايراد الىل بوتس خواا ،يالص خخل ،يكن خخدا ،يالن خخريي ،
يطلب خخمل تلق خخي دا خواد ل خزايرة ب خخن  ،يالس خخلفادير ،يفيي خخمل ام ،يك ب خخوداي .يتش خخري املق خخررة اخلاص خخة
بضقدير الىل الداواد ال تلقضها لزايرة اعماراد العربية املضندة ،ياجلزاىر ،يمصر.

ابء -العمل إىل جانب أصحاب انةلحة
 -٥شاركمل املقررة اخلاصخة خخ العخام يف العديخد مخ املخؤمتراد ياجض ااخاد اخلخرباء ،خا يف
ذلخخا الخخديرة السادسخخة ياخل سخخو للجنخخة الضن يخخة االجض اايخخةا يالنقخخاي الضفخخاالي السخخنو جمللخخن
حقخخوق اعنسخخا بشخخن حقخخوق األشخخاا ذي اعااةخخةا ياجض خخاع اخل خرباء يأصخخنام املصخخلنة
األيريبي خخل لضقخ خخدد ُم خخدخ د الىل الخ خخديرة الضاس خخعة للفريخ خخق العام خ خ املفضخ خخومن ابم العض خخوية املع خ خ
ابلشياوخةا يمشايراد جملن حقوق اعنسا بشن حقخوق اعنسخا يالصخنة العقليخةا يالخديرة
احلادية اشرة ملؤمتر الدي األطراف يف اتفاةية حقخوق األشخاا ذي اعااةخة .يشخاركمل املقخررة
اخلاصخخة أيض خ ا يف تنظ خخيم مش خخايراد للا خرباء بش خخن احل خخق يف الص خخنة ،يدير امل خخوثقل يالقض خخاء يف

__________

()١

P. Gooding and others, Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review
(University of Melbourne, 2018); and M. Gómez-Carrillo, E. Flynn and M. Pinilla, Global Study
on Disability-Specific Forms of Deprivation of liberty (National University of Ireland Galway,

()٢
GE.19-00440

).forthcoming
انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/LibertyAndSecurity.aspx
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تنفيخخإ االتفاةيخخة ،ابالشخ ارب مخخع خخرباء آخخري ييكخخاالد مخ األمخخم املضنخخدة ،يمنظ خخاد ديليخخة مخ
اجملض ع املدم ،يمنظ اد لألشاا ذي اعااةة ،يجهاد أكادميية.
 -6يياصخخلمل املقخخررة اخلاصخخة بنشخخاط الخ يي عا خخا هنخ اخخام الخ نطخخاق املنظومخخة ملرااخخاة
حقوق األشاا ذي اعااةة يف منظومة األمم املضندة ،ابلضنسيق مع املاضب الضنفيإ لألمل
العام ،يفريق الدام املش رب بل الوكخاالد املعخ ابتفاةيخة حقخوق األشخاا اعااةخة .يكجخزء مخ
هإا اجلهد ،أجرد املقررة اخلاصة دراسة أيليخة سضُسخضادم كنسخاس لضصخ يم هنخ اخام الخ نطخاق
منظومة األمم املضندة ملراااة مسنلة اعااةة.
 -7يبن خخاء الخ خ تالي خخف مخ خ اجل عي خخة العام خخة ،ش خخاركمل املق خخررة اخلاص خخة الىل جان خخب الش خخعبة
اعحصاىية يف األمم املضندة ،يفريق اخلرباء املش رب بل الوكخاالد املعخ ؤشخراد أهخداف الضن يخة
املس خخضدامة ،يا خخدة يك خخاالد بع خخة لألم خخم املضن خخدة يف اجله خخود املبإيل خخة لل خخداوة الىل خخع يتص خخنيف
البيااد املضعلقة ابألشاا ذي اعااةة.
 -8ييف  6آذار/مخخارس ،ةخخدممل املقخخررة اخلاصخخة تقريرهخخا السخخنو الىل جملخخن حقخخوق اعنسخخا
بشن األهلية القانونية يالخدام يف ااخاذ القخرار ( .)A/HRC/37/56ييف  ٢٢تشخري األي /أكضخوبر،
ة خخدممل تقريره خخا الس خخنو الىل اجل عي خخة العام خخة بش خخن ح خخق األش خخاا ذي اعااة خخة يف الص خخنة
( .)A/73/161ييضامن ك الضقريري بصيغ م ِّ
ضيسرة(.)٣
ُ

 -٩يياص خخلمل املق خخررة اخلاص خخة تعايهن خخا الوثي خخق م خخع نظ خخام اعجخ خراءاد اخلاص خخة ،يم خخع هيئ خخاد
املعاهخخداد ،يغخخري ذلخخا مخ خخرباء ييكخخاالد األمخخم املضنخخدة ،خخا يف ذلخخا منظ خخة الع خ الديليخخة،
يمفوضخخية األمخخم املضنخخدة السخخامية حلقخخوق اعنسخخا  ،يصخخنديق األمخخم املضنخخدة للسخخاا  ،يمنظ خخة
الصنة العاملية ،يشراكة األمم املضندة لضعزيز حقوق األشاا ذي اعااةة.
 -١٠يتعاينخخمل املقخخررة اخلاصخخة مخخع العديخخد م خ أصخخنام املصخخلنة ،مخخنهم ال خ سخخبي املثخخا
مؤسسخخاد يطنيخخة حلقخخوق اعنسخخا  ،يمنظ خخاد صثلخخة لألشخخاا ذي اعااةخخة ،يمنظ خخاد غخخري
حاومية أخرى ،يجامعاد ،يجهاد دبلوماسية.

جيم -ااتةاات
 -١١مياخ خ االطخ خ ع الخ خ م خخوجزاد الرس خخاى يال خخرديد املضعلق خخة بفخ خ ة ه خخإا الضقري خخر يف تق خخارير
اتصاالد اعجراءاد اخلاصة (انظر  ،A/HRC/37/80ي ،A/HRC/38/54ي.)A/HRC/39/27

اثلث ا -حرمان األشخاص ذوي اإلعادة من احلرية
 -١٢يشخخا حرمخخا األشخخاا ذي اعااةخخة م خ احلريخخة أحخخد الش خواغ العامليخخة الرىيسخخية يف
جمخخا حقخخوق اعنسخخا  .يال خ الخخرغم م خ اخخدم يجخخود بيخخااد يافيخخة ا خ اخخدد األشخخاا ذي
اعااةخخة اةخخريمل مخ حخريضهم ،الال أ اعحصخخاءاد ياملعلومخخاد اعداريخخة املضاحخخة مخ جم واخخة مخ
الخخدي تبخخل أ األشخخاا ذي اعااةخخة يضعرضخخو بصخخورة منهجيخخة يف يخخع أ خخاء العخخا للنخخبن
__________

()٣
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أي ال تس خخج أي االاضق خخا أي تقي خخد ح خخركضهم ب خخدنيا ،بص خخرف النظ خخر ا خ الوض خخع االةضص خخاد للبل خخد
أي تقاليده القانونية.
 -١٣يميث األشاا ذيي اعااةة نسبة ملاىدة بدرجة كبرية يف األماك االاضياديخة املاصصخة
للنرما م احلريخة ،مثخ السخجو يمراكخز احضجخامل املهخاجري  .فبين خا يقخدر أ األشخاا ذي
اعااةة ميثلو  ١٥يف املاىخة مخ السخاا  ،فخس نسخبضهم يف السخجو يف العديخد مخ البلخدا تصخ
الىل  ٥٠يف املاى خخة مخ خ الس خخجناء( .)4يالخ خ نف خخن املنخ خوا  ،تب خ تخل بص خخورة جلي خخة أ األطف خخا ذي
اعااة خخة ميثل خخو نس خخبة ملاى خخدة يف مراف خخق احضج خخامل األح خخدا ييف املؤسس خخاد اعيواىي خخة املاصص خخة
لألطفا  ،مث دير األيضام ،يأماك الرااية االجض ااية ،يالبيود اجل ااية الصغرية(.)٥
 -١4يا خ ية ال خ ذلخخا ،يضعخخرل األشخخاا ذيي اعااةخخة ال خ نطخخاق ياسخخع ألشخخاا م خ
احلرما م احلرية املرتبطة ابعااةة .يياو احلرما م احلرية مرتبطا ابعااةخة الذا ُيِّجخدد ةخوانل
ي/أي لواىت ي/أي صارساد مع و هبا حتام أي جيز مث هإا احلرما ال أساس اعصابة بعاهة
صخ مل حصخرايا أي بصخورة أساسخية
مف ضة أي فعليةا أي حيث ا ُيجدد أماك احضجامل مخُنددة ُ
الس خخضقبا األش خخاا ذي اعااة خخة .يتشخ خ األش خخاا الش خخاىعة للنرم خخا مخ خ احلري خخة املرتبط خخة
ابعااة خخة اعي خخداع غ خخري الط خخواي يف مراف خخق الص خخنة العقلي خخةا ياعي خخداع يف مؤسس خخادا ياالحضج خخامل
نضيجخخة عحالخخة م خ نظخخام العدالخخة اجلناىيخخةا يالع خ ي القسخخر يف ي خخاد الص خ ة ا ياحلخخبن يف
املنخخز  .يتضقاسخخم يخخع هخخإه األشخخاا خصخخاى يأسسخا يمخخربراد مشخ كة مرادهخخا الن خخوذي الطخ
لفهم اعااةة.
 -١٥ييخُ ثِّ اعيداع غري الطواي يف مرافق الصنة العقلية لف اد ةصرية أي طويلة شا ا مخ
احلرم خخا مخ خ احلري خخة الخ خ أس خخاس اعص خخابة بعاه خخة ،يه خخو يف ص خخدارة األش خخاا الخ خ يعخ خ ف
بوجودهخخا .يصخخا يؤسخخف ل خ أ هخخإا اعة خرار يخخؤد الىل اللغاى خ  ،ب خ أدى بخخدالا م خ ذلخخا الىل س خ
تشريعاد حتدد معايري االحضجامل يالض ااد اعجراىيخة .ييف الواةخع ،تخنظم غالبيخة البلخدا اعيخداع
غخخري الطخخواي م خ خ خ ة خوانل الصخخنة العقليخخة .ييف اخخام  ،٢٠١7أبلغخخمل  ١١١ديلخخة ا خ أ
لديها ةانواا ةاى ا بإات بشن الصنة العقلية( .)6يالضافة الىل املعيار احلاسخم املض ثخ يف تشخاي
اعصخخابة بخ خ مخخرل اقلخخي أي اضخخطرام اقلخخي  ،تش خ املعخخايري الشخخاىعة مخخربراد مزاومخخة مث خ
اخلطر ال الخنفن أي الغخري ي/أي احلاجخة للراايخة يالعخ ي ،يفقخ ا ملخا دخدده املهنيخو الطبيخو  .ييف
معظم البلدا  ،يؤد اعيداع غري الطواي يف مؤسسة الىل الضداي القسر أي تدخ د أخرى.
 -١6ييُزام أ اعيداع غري الطواي اادةا ما ياو اسضثناءا ال يلجن اللي الىل يف هناية املطاف،
لا األدلة تثبمل أ األمخر لخين كخإلا .يرغخم اال فخال الالخي يف الطاةخة االسخضيعابية لل رضخ
الداخليل يف مرافق الصنة العقلية ال الصعيد العاملي ،يبدي أ نسب اعيداع اعجبار آخإة
__________

()4

–J. Bronson, L. Maruschak and M. Berzofsky, “Disabilities among prison and jail inmates, 2011
12, special report” (United States of America, Department of Justice, 2015); and Australia,

()٥
()6
GE.19-00440

).Australian Institute of Health and Welfare, The Health of Australia’s Prisoners (Canberra, 2015
G. Mulheir (2012), “Deinstitutionalisation – a human rights priority for children with disabilities”,
Equal Rights Review, vol. 9, pp. 117–137; and C.A. Mallett (2014), “The ‘learning disabilities to

.juvenile detention’ pipeline: a case study”, Children & Schools, vol. 36, No. 3, pp. 147–154
منظ ة الصنة العاملية ،Mental Health Atlas 2017 (2018) ،الصفنة .١8
5
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يف االرتفاع يف يع املناطق ،يخاصة يف البلدا ذاد الدخ املرتفع .فعل سبي املثا  ،أُبلخغ يف
هخإا الصخدد اخ يجخخود ارتفخاع كبخري يف تلخخا احلخاالد يف العديخد مخ البلخدا األيريبيخة( .)7ييضزايخخد
اعيداع غري الطواي أيض ا يف العديد م البلدا م األمرياضل يالشرق األيسط يشرق آسيا(.)8
يح خخد ان خخدما يا خخو اعي خخداع طوايخ خا مخ خ منظ خخور ر" خخي ،ف خخس أجنن خخة املرضخ خ النفس خخيل ذي
احلاالد احلادة تاو مقفلة يف معظم البلدا يال ميا لألفراد مغادرة املرافق شخيئضهم .ياخ ية
ال ذلا ،ةد ال يُراا بصورة حقيقية يف حخاالد اعيخداع الطخواي مبخدأ موافقخة الشخا احلخرة
ياملسضنرية أل هإه املوافقة ةد تصدر حتمل هديد اعيداع غري الطواي .يال يزا اعدخا الطوي
األج الىل املسضشف ملدة  ١٢شهرا أي أكثر ساىدا يف بعض البلدا (.)٩
 -١7ييشخخا اعيخخداع يف أطخخر مؤسسخخية شخخا ا منضش خرا آخخخر م خ أشخخاا احلرمخخا م خ احلريخخة
الخخإ يسخخضهدف األشخخاا ذي اعااةخخة .يغالبخا مخخا تاخخو احلاجخخة الىل راايخخة مضاصصخخة هخخي
امل خخربر خخإا الن خخوع مخ خ اعي خخداع .ية خخدرد دراس خخة رىيس خخية لخ خمل  ٢٥ديل خخة أيريبي خخة أ م خخا يق خخرم
م خ  ١.٢مليخخو شخخا م خ ذي اعااةخخة يعيشخخو يف مؤسسخخاد ،معظ هخخم يخخدلوا خوافقضهم
ي تخخضت خخم فرصخخة ل اخ ال الخ اليخخدااهم يف هخخإه املؤسسخخاد( .)١٠يال تخزا مؤسسخخاد الراايخخة
االجض ااية لألشاا ذي اعااةة ساىدة يف العديد م بلدا أفريقيا يآسخيا يأمرياخا ال تينيخة.
ييسضعا راكز خرييخة يمراكخز تقليديخة أي دينيخة يف األمخاك الخ ال توجخد فيهخا مؤسسخاد اامخة.
فعل سبي املثا  ،يشيع االاض خاد يف اخدد مخ البلخدا األفريقيخة الخ ي خاد للصخ ة يخديرها
معخخاجلو تقليخخديو يدينيخخو  .ييف مث خ هخخإه املراكخخز ،يعخخيإل األشخخاا ذيي اعااةخخة يف كثخخري م خ
األحيا يف ظريف تضسم ابفضقار شديد للشريط الصنية ،يغالبخا مخا يابلخو أي يعزلخو  ،يفخق مخا
يقرره املعاجل الدي (.)١١
 -١8يال الرغم م اخض ف املرافق املؤسسية م حيث احلجخم ياملسخ ياعاخداد ،الال أهنخا
تضقاسخخم بعخخض العناصخخر املخ خ ِّ
نددة .يم خ بخخل تلخخا العناصخخر مخخا يلخخي العخخز يالفص خ ا خ احليخخاة
ُ
املسضقلة داخ اجملض عا يادم الضنام يف القراراد اليوميةا ياخدم ال حخة الفرصخة لل عخ أ ضخار
__________

()7

A. Turnpenny and others, Mapping and Understanding Exclusion: Institutional, Coercive and
Community-based Services and Practices across Europe (Mental Health Europe and University of

()8

).Kent, 2017
M. Lebenbaum and others, “Prevalence and predictors of involuntary psychiatric hospital
admissions in Ontario, Canada: a population-based linked administrative database study”, British
Journal of Psychiatry Open, vol. 4, No. 2 (2018), pp. 31–38; J.A. Bustamante Donoso and A.
Cavieres Fernández, “Internación psiquiátrica involuntaria. Antecedentes, reflexiones y desafíos”,
Revista Médica de Chile, vol. 146 (2018), pp. 511–517; A. Bauer and others, “Trends in
involuntary psychiatric hospitalization in Israel 1991–2000”, International Journal of Law and
Psychiatry, vol. 30, No. 1 (2007), pp. 60–70; and A. Kim (2017), “Why do psychiatric patients in

()٩
()١٠
()١١

6

.Korea stay longer in hospital?”, International Journal of Mental Health Systems, vol. 11, No. 2
.Turnpenny and others, Mapping and Understanding Exclusion, p. 41
J. Mansell and others, Deinstutionalisation and Community Living – Outcomes and Costs: Report

).of a European Study, Volume 2: Main Report (Canterbury, University of Kent, 2007
Human Rights Watch, “‘Like a death sentence’: abuses against persons with mental disabilities in

.Ghana”, 2 October 2012
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الشا َ الإ يخود العخيإل معخ ا ياخلضخوع جلخدي يخومي يعجخراءاد ااضياديخة بصخرف النظخر اخ
الرادة الشخا يتفضخي ت ا يفخخرل األنشخطة ذاهخا يف نفخخن املاخا الخ جم واخخة مخ األشخخاا
حت خخمل س خخلطة معين خخةا ياتب خخاع هن خ أب خخو يف تق خخدد اخل خخدمادا ياعش خراف ال خ ترتيب خخاد املعيش خخةا
يضخخريرة تقاسخخم نفخخن املسخخاادي بخخل اخخدة أشخخاا ياخخدم يجخخود الماانيخخة  -أي حمخخديديضها ال
يجخخدد  -للضخخنثري يف خيخخار تلقخخي املسخخاادة م خ شخخا بعين خ ا يشخخيوع "خخة اخخدم تناسخخب اخخدد
األش خخاا ذي اعااة خخة ال خخإي يعيش خخو يف نف خخن البيئ خخة( .)١٢يم خخا دام األش خخاا ذيي اعااة خخة
يوداو يف مؤسساد دي موافقضهم احلرة ياملسضنرية أي ال ميلاو حرية مغادرة هخإه املؤسسخاد،
فهم حمريمو م حريضهم.
 -١٩ييضعخرل األطفخخا بصخفة خاصخخة ليفيخداع يف أطخخر مؤسسخية الخ أسخاس اعصخخابة بعاهخخة.
ييُسخ ت يف العديخخد مخ البلخدا ابعبعخخاد القسخر لألطفخخا ذي اعااةخة اخ أسخخرهم ييضخخعهم يف
مؤسسخخاد ،ال خ أسخخاس الااةخخاد األطفخخا ي/أي الوالخخدي أي أيليخخاء األمخخر .ينضيجخخة لخخإلا ،يخُخزي
ي خخل األطف خخا ذي اعااة خخة يف مؤسس خخاد ييعزل خخو ييفص خخلو اخ خ جمض ع خخاهم( .)١٣ييف ه خخإه
املؤسسخخادُ ،دبسخخو بصخخورة ااضياديخخة ،ي خخربي ال خ تنخخاي أدييخخة ،يكثخخريا مخخا يضعرضخخو للضعخخإيب
ياعساءة ياعمها  .يةد ثبضمل بصورة ياضنة للغاية اآلاثر الضارة بن اء الطف الناجة ا يضخع
يف أ مؤسسة داخليخة ،حخد يلخو كخا ذلخا يف بيخود اليخواء صخغرية أي شخب ااىليخة ( .)١4ي خب
ااضبخخار أ اليخخداع لألطفخخا يف بيئخخة داخليخخة خخخاري الطخخار أسخخرة اليخخداا ا يف مؤسسخخة ضخخع أليج خ
احل اية م احلرما م احلرية.
 -٢٠ييشا احلرما م احلرية النات اخ الحالخة مخ نظخام العدالخة اجلناىيخة صارسخة شخاىعة يف
البل خخدا ( .)A/HRC/37/25فف خخي احل خخاالد الخ خ ُ لخ خ فيه خخا الىل ا خخدم ة خخدرة األش خخاا ال خخإي
يعخخانو مخ الااةخخاد ذهنيخخة أي نفسخخية ال خ املثخخو أمخخام اةخخاكم ،أي يُقخخرر أهنخخم غخخري مسخخؤيلل ا خ
أفعا م اعجرامية ذاد الصلة ،فهم دالو اادة الىل منشنة جناىية أي مؤسساد مدنية .ييف كثخري
م خ األحيخخا  ،تضخخامن خخم يف هخخإه املرافخخق الماانيخخة أة خ  ،مقارنخخة بغخخريهم ،للوصخخو الىل الض خ ااد
اعجراىية لنظام العدالة اجلناىية ييضعرضو ليفجراءاد القسرية ،ياحلبن االنفراد  ،يتقييد احلركة.
ي ضخخعو يف هخخإه املرافخخق أيض خا ألنظ خخة أشخخد ص خرامة ،ييضخخامن خخم سخخوى مسخخضوى أة خ م خ فخخر
االسخخضفادة م خ اخلخخدماد ال فيهيخخة يالضعلي يخخة يالصخخنية  -مقارنخخة ابخلخخدماد املضاحخخة يف السخخجو
العاديخة  -يمخ الضخ ااد اعجراىيخخة .ييُسخخضادم معيخخار اخلطخخورة اخخادة لضقيخخيم احلاجخخة الىل فخخرل
هإه الضدابري األمنية .يميا أ تع الشرطة ياخلدماد االجض اايخة أيضخ ا كجهخاد الحالخة يدخق
ا يف كثري م احلاالد أ تسضه الجراء اعيداع غري الطواي يف املسضشف .
__________

( )١٢الضعليق العام رةم  )٢٠١7(٥بشن العيإل املسضق ياعدماي يف اجملض ع.
United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2013, Children with
()١٣
.Disabilities (New York, May 2013), pp. 46–47
(M. Dozier and others, “Consensus statement on group care for children and adolescents: a )١4
statement of policy of the American Orthopsychiatric Association”, American Journal of
Orthopsychiatry, vol. 84, No. 3 (2014), pp. 219–225; A.E. Berens and C.A. Nelson, “The science
of early adversity: is there a role for large institutions in the care of vulnerable children?”, Lancet,
vol. 386, No. 9991 (2015), pp. 388–398; and K. Maclean, “The impact of institutionalization on

.child development”, Development and Psychopathology, vol. 15, No. 4 (2003), pp. 853–884
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 -٢١يال خ الخخرغم م خ غيخخام أي حمديدي خخة اللجخخوء الىل املؤسسخخاد ياعيخخداع غخخري الط خخواي يف
نرم كث خخري مخ خ األش خخاا ذي اعااة خخة مخ خ احلري خخة يف
املسضش خخف يف العدي خخد مخ خ الس خخياةاد ،ي خخُ َ
جمض ع خخاهم .فعلخ خ س خخبي املث خخا  ،أُبل خخغ اخ خ صارس خخة تابيخ خ األش خخاا ذي اعااة خخة النفس خخية -
االجض اايخ خخة يف ا خ خخدد م خ خ البلخ خخدا ( .)١٥ييف مث خ خ ه خ خخإه احلخ خخاالد ،تلج خ خخن الع خ خخاى د ياملع خ خخاجلو
الضقليخخديو يالخخدينيو الىل تقييخخد حركخخة األشخخاا ذي اعااةخخة ابسخخضادام الس س خ أي احلبخخا
ي/أي ابحل خخبن يف ما خخا ض خخيق ،مثخ خ غرف خخة أي اخ خريإل أي ةفخ خ  .ييف كث خخري مخ خ احل خخاالد ،يخ خ رب
األشخخاا ذيي اعااةخخة يف اخلخخاري اخراة ملخخدة ةخخد تسخخض ر أايمخ ا أي حخخد سخخنواد .ياخخادة مخخا تاخخو
هخخإه امل ارسخخاد اجخخة ا خ يص خ ة اخخار يةوالخخب ذطيخخة مضجخخإرة ،يأيض خا ا خ نق خ يف خخخدماد
الدام اجملض عية.
 -٢٢يليسمل صارسة حرما األشاا ذي اعااةة م احلرية حببسهم يف املنز حاخرا الخ
األيس خخاط ذاد ال خخدخ امل خخنافض .فف خخي معظ خخم أ خخاء الع خخا ُ ،د خخبن العدي خخد مخ خ األطف خخا ذي
اعااةة بصورة منهجيخة يف املنخز  ،يف ظخريف تاخاد الخو مخ أ تفااخ مخع اجملض خع( .)١6يا ليخ ا،
ُدخخرم كثخخري م خ البخخالغل م خ ذي اعااةخخة الخخإي يعيشخخو يف مسخخاك مداومخخة م خ ح خريضهم ألهنخخم
ليس خوا أح خرارا يف مغخخادرة املنخخز  .يابملث خ  ،كثخخريا مخخا مينخخع كبخخار الس خ املصخخابو ابخلخخرف م خ مغخخادرة
منامل م بإريعة احلفاظ ال س مضهم(.)١7
 -٢٣ييف ح خخل أ أش خخاا احلرم خخا مخ خ احلري خخة املرتبط خخة ابعااة خخة منضش خخرة بص خخفة خاص خخة يف
ص خ خخفوف األش خ خخاا ذي اعااة خ خخاد الإهني خ خخة أي النفس خ خخية  -االجض ااي خ خخة ،فسهن خ خخا ت خ خخؤثر الخ خ خ
األشخخاا ذي اعااةخخة كافخخة .ففخخي بعخخض البلخخدا  ،يسخخض ر اليخخداع األطفخخا الصخخم ياملافخخوفل يف
املؤسس خخاد دي أ س خخبب آخ خخر غ خخري متاي خخنهم م خ خ الوص خخو الىل الضعل خخيم .ييوض خخع األش خخاا
املصابو ابلشل الدماغي بصورة منهجية يف مؤسساد لغرل الع ي ي الاخادة الضنهيخ  .ييف
بعخخض األحيخخا ُ ،دخخرم األشخخاا املصخخابو ابملهخخق مخ حخريضهم يف بيخخود اعيخواء يمراكخخز احل ايخخة.
يأُرس أشاا مصابو ابجلإام للعيإل مدى احلياة يف مشايف اجلإام.
 -٢4ييفخرل الخ األشخخاا ذي اعااةخة اةخخريمل مخ حخريضهم داى خا أ يعيشخوا يف يضخخع
ابلغ ا شاشة .فهخم ارضخة خلطخر العنخف اجلنسخي ياجلسخد يالضعقخيم ياالجخار ابلبشخر .ييواجهخو
بدرجخة أكخرب خطخخر الضعخرل للضعخخإيب ياملعاملخة ال النسخانية ياملهينخخة ،خا يف ذلخخا اخلضخوع للعخ ي
القسر يالصدم الاهرابىي يتقييخد احلركخة ياحلخبن االنفخراد  .بخ الهنخم درمخو مخ الراايخة الطبيخة
ييه لو حد املود( .)١8يا ية ال ذلا ،كثريا ما ُ رد األشاا ذيي اعااةة اةريمخو مخ
حريضهم م أهليضهم القانونية ،دي أ تضامن م فرصة ل ا ال ال هإا احلرمخا  ،الىل أ يصخ
__________

()١٥
()١6
()١7
()١8

8

Human Rights Watch, “Living in hell: abuses against people with psychosocial disabilities in

.Indonesia”, 20 March 2016
F. Ellery, G. Lansdown and C. Csáky, “Out from the shadows: sexual violence against children

.with disabilities” (Save the Children and Handicap International, 2011), p. 14
J. Askham and others, “Care at home for people with dementia: as in a total institution?”, Ageing

.& Society, vol. 27, No. 1 (2007), pp. 3–24
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هب خخم األم خخر يف امل خخدى الطوي خ خ الىل أ يص خخبنوا يف ا خخداد املنس خخيل ال خخإي ال ت خ خراهم ا خخل اجملض خخع
األيسع .يالواةع هو أ االاضقاد اخلخاط أ تلخا امل ارسخاد تاضسخي طابعخ ا محيخدا ابعخ ا مخ نيخة
حسنة يأهنا ال تشا حرمااا م احلرية هو ما يؤد الىل ادم اضط ع اآلليخاد الوةاىيخة الوطنيخة
أي املؤسسخخاد الوطنيخخة حلقخخوق اعنسخخا الال ادرا برصخخد يضخخع األشخخاا ذي اعااةخخة اةخخريمل
م حريضهم.

رابعا -األ باب األ ا ية ألشكال احلرمان من احلرية انرتبطة ابإلعادة
 -٢٥مثخة سخوء فهخم الخ الصخعيد العخاملي لألسخبام الخ تخؤد الىل أشخاا احلرمخا مخ احلريخخة
املرتبطخخة ابعااةخخة .فبين خخا يعضقخخد معظخخم النخخاس أ املسخخبباد تخرتبط حبالخخة العاهخخة ،يضضخخت أ جانب خ ا
كبريا م تلا األسبام ياضسي طبيعة اجض ااية.
 -٢6يغالب ا ما ياو الوصم كامن ا يف ا ق األشاا املاضلفخة للنرمخا مخ احلريخة الخ يعخام
منها األشاا ذيي اعااةة .ففي معظم البلدا  ،يضعرل هؤالء األشاا للوصم بدرجة كبخرية
نضيجخخة ملفخخاهيم خاطئخخة يياسخخعة االنضشخخار .يال خ سخخبي املثخخا  ،مثخخة يجهخخة نظخخر سخخاىدة مفادهخخا أ
بعخخض األشخخاا ذي اعااةخخة غخخري ةخخادري ال خ العخخيإل يف اجملض خخع ،ألهنخخم دضخخاجو الىل راايخخة
مضاصصة تقدتم يف املؤسساد .يةد يضغخإى الوصخم مخ املعضقخداد الثقافيخة أي الدينيخة .فالضصخور
الإ يوحي أب األشخاا ذي اعااةخة هبخم مخن مخ األريامن الشخريرة ،أي أ العاهخاد مخا هخي
الال نضيجة للاطيئة أي السنر ،ع األسر تشخعر ابخلخوف ي/أي ابخلجخ  ،صخا ِّ
يوجخد نبخإا يفصخ ا
اجض خخاايل لألش خخاا ذي اعااة خخة .ييظخ خ بع خخض الن خخاس أيضخ خ ا أ العاه خخاد معدي خخة يابلض خخا
يعضقدي بوجوم فص األشاا ذي اعااةة ا اجملض ع.
 -٢7يم خ خ اجلوانخ خخب املركزيخ خخة يف الضنيخ خخز الخ خخإ يطخ خخا األشخ خخاا ذي اعااةخ خخة النفسخ خخية -
االجض ااية ااضقاد ال أسخاس لخ مخ الصخنة مخؤداه أهنخم ميخالو للعنخف .يثبخمل أ هخإا االفخ ال
غخخري صخخنيت ،الذ أظهخخرد األدلخخة يف الواةخخع أ األرجخخت أ ياون خوا هخخم ضخخنااي للعنخخف( .)١٩يمخخع
ذلا ،فس الصورة الن طية املرتبطة خبطخورة هخؤالء األشخاا ةخد املدادد بصخورة ملنوظخة خخ
العقخخود املاضخخية ،تغخخإيها الضغطيخخة اعا ميخخة السخخلبية ال خ تركخخز ال خ الضخخاري النفسخخي للجنخخاة أي،
خب خ ف ذلخخا ،تخخورد تاهنخخاد بشخخن احلخخاالد املشاصخخة ال خ تظ خ بخخدي ا خ ي ( .)٢٠يا خ ية
ال ذلا ،فهي تؤثر سلبا ال الايفية ال يضصرف هبا مقدمو اخلدماد ياجل هور العخام حيخا
ح خخاالد األش خخاا ذي اعااة خخاد النفس خخية  -االجض ااي خخة ،األم خخر ال خخإ ي خخؤد الىل حص خخو
الفجوة االجض ااية ،يالسلورب الض ييز  ،ياللجوء الىل صارساد ةسرية(.)٢١
 -٢8يا خ ية ال خ ذلخخا ،هنخخارب أدلخخة تشخخري الىل أ العخخاملل يف جمخخا الصخخنة العقليخخة لخخديهم
تصوراد سلبية ا خطورة األشاا الإي ُشاصمل الصابضهم ابلفصام ،يهإا بديره يؤد الىل

__________

()١٩
()٢٠
()٢١
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S. Desmarais, “Community violence perpetration and victimization among adults with mental

.illnesses”, American Journal of Public Health, vol. 104, No. 12 (2014), pp. 2,342–2,349
J.P. Stuber and others, “Conceptions of mental illness: attitudes of mental health professionals and

.the general public”, Psychiatric Services, vol. 65, No. 4 (2014), pp. 490–497
K. McAleenan, “Perceptions of mental illness and mental health policy”, Psychology Honors

.Papers, No. 34 (2013), available at http://digitalcommons.conncoll.edu/psychhp/34
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تربي خخر سياس خخاد أكث خخر تقييخ خدا يف مراف خخق الط خخب النفس خخي( .)٢٢يابملثخ خ  ،يش خخجع أخص خخاىيو الرااي خخة
الصنية يالرااية االجض ااية يف العديد م البلخدا الوالخدي الخ اليخداع أطفخا م ذي اعااةخة يف
املؤسسخخاد املعنيخخة بنخخاء الخ اداخخاء خخخاط مخخؤداه أهنخخم سينصخخلو الخ راايخخة أفضخ مخ الراايخخة
ال يضلقوهنا يف املنز (انظر  .)A/HRC/37/56/Add.2يةخد تلجخن سخلطاد محايخة الطفخ أيضخا الىل
الج خراء فص خ األطفخخا ا خ اخخاى هم بنخخاءا ال خ الااةخخاد حقيقيخخة أي مضصخخورة للوالخخدي دي تقخخدد
الدام الإ ةد دضاجون ل حضفاظ أبطفا م.
 -٢٩ييف بعخخض األحيخخا  ،ياخخو االفضقخخار الىل الخخدام اجملض عخخي املناسخخب يراء احلاجخخة املزاومخخة
الىل العخ ي يالراايخخة ،الخ تُسخخضادم لضربيخخر اعيخخداع غخخري الطخخواي يف مرافخخق الصخخنة العقليخخة أي غخخري
ذلا م أشاا اعيداع يف أطر مؤسسية .ييواج يع األشاا ذي اعااةة ،بصرف النظر
ا البلد الإ يوجدي في  ،حواجز كبرية يف الوصو الىل الصنة يالضعليم يفر الع خ يالخدام
املخخا  .يا خ ية ال خ ذلخخا ،ال يضخخامن لألشخخاا ذي اعااةخخة بوج خ اخخام سخخوى فخخر حم خخديدة
للنص خخو ال خ خ خ خخدماد ال خخدام ،خخا يف ذل خخا املس خخاادة الشاص خخية ،يال خخدام يف اا خخاذ الق خ خرار
يالضواصخ خ  ،يال خخدام غ خخري الطخ خ املضعل خخق حب خخاالد األملم خخاد ،يدا خخم الضنقخ خ  ،يخ خخدماد ال تيب خخاد
السخخانية ( .)A/HRC/34/58يكثخخريا مخخا يخخؤد هخخإا الضخخنثري الطوي خ األج خ يال اك خخي القخخاىم ال خ
اعةصاء يالض ييز الىل احلرما م احلرية.
 -٣٠يدرم األشاا ذيي اعااةة م احلرية بصورة مضواترة يف الوصخو الىل خخدماد يُفخ ل
أ تقدم يف الطار جمض عي .فعل سبي املثخا  ،ترسخ العديخد مخ األسخر أطفا خا ذي اعااةخة الىل
املؤسساد (مث املدارس الداخلية للضعليم اخلا  ،ياملؤسساد االجض ااية ،ياملراكز املهنيخة) ألنخ
ال توجد طريقة أخرى لض ا حصو م ال الضعليم .ييودع العديد مخ األشخاا ذي اعااةخة
يف املؤسسخخاد الداخليخخة كطريقخخة للنصخخو ال خ مخزااي احل ايخخة االجض اايخخة .ييخخؤد نق خ الخخواي
ديرا أيضخا بسخخبب االاضقخخاد أ األشخخاا ذي اعااةخخة دضخخاجو الىل راايخخة مضاصصخخة ال مياخ
ال حضها يف اجملض ع.
 -٣١يا ية ال ذلا ،ةد تلجن األسر الىل اليداع أةارهبا ذي اعااةة يف املؤسساد بسخبب
الخفاق الدي يف تزييدها ابلدام الضرير  .يتُضامن خياراد جد حمديدة للعاى د الخ تفضقخر الىل
الخخدام االجض خخااي ياملخخا الخخإ مياخ خِّنها م خ تقخخدد املسخخاادة الاافيخخة الىل ذي اعااةخخة ،أي ال خ
ليسخخمل خخا القخخدرة الخ حت خ اعجهخخاد يالضخخغط النخخا ل اخ راايخخة الشخخا ذ اعااةخخة الخ
مدار السااة ،األمر الإ يدفعها الىل اليداع الشا يف مؤسسة أي مسضشف .
 -٣٢يحد يةمل ةريب جدا ،كانمل خدماد الصخنة العقليخة تقخدم يف الغالخب يف الطخار يقخوم
ال اعدخا الىل املسضشف  ،يهو أمر ال يزا اآل مع خوالا بخ يف العديخد مخ البلخدا  .ييف حخل
أ بعض الدي أخإد يف االنضقا م ذط الرااية املؤسسية الىل صيغة الضدخ د اجملض عيخة ،الال
أ االسضجابة حلاالد الاخرم الشخديد ياألملمخاد احلخادة (كثخريا مخا يشخار الليهخا سخ احلخاالد
احلخخادة يحخخاالد الط خوارت ) ال ت خزا جخخر اخخادة ال خ أسخخاس غخخري طخخواي داخخ أجننخخة املرض خ
الخخداخليل ،األمخخر الخخإ يضسخخبب لألفخراد يف درجخخة أكخخرب مخ الاخخرم يصخخدمة أةخخوى .يمخخع ذلخخا،
__________

()٢٢

J.F. Sowislo and others, “Perceived dangerousness as related to psychiatric symptoms and
psychiatric service use – a vignette based representative population survey”, Scientific Reports,

).vol. 7, No. 45716 (2017
10

GE.19-00440

A/HRC/40/54

تُظهخخر األدلخخة أ خخخدماد معاجلخخة األملمخخاد يف الطخخار جمض عخخي ميا خ أ حتقخخق النضخخاى املرجخخوة يف
جما مساادة األشاا الإي يواجهو حاالد أملمخاد( .)٢٣يمثخة حاجخة الىل أ يضنخو الطخب
النفسي و تب هن ةاىم ال حقوق اعنسا .
 -٣٣يم خ املسخخلم ب خ ال خ خخو راس خ يجخخود ا ةخخة بخخل الفقخخر يالضشخخرد ياعااةخخة( .)٢4يميث خ
األش خخاا املص خخابو ااة خخاد ذهني خخة أي نفس خخية  -اجض ااي خخة نس خخبة ملاى خخدة يف أيس خخاط الفئ خخاد
املشردة .ياندما افق الديلة يف أتمل دخ يمساادة سانية ألفخراد تلخا الفئخاد ،ف خ املخرجت
أ يطبق اليهم يف هناية املطاف الجراء اعيداع القسر يف مرفق أي مؤسسة .يا ية ال ذلا،
يضعخخرل األشخخاا املشخخردي ذيي اعااةخخة ابسخخض رار خلطخخر احلرمخخا م خ ح خريضهم ،أل سخخلوكياد
البقاء (مث الضسخو  ،يالنخوم يف األمخاك العامخة ،ياجللخوس الخ األرصخفة ،يالضسخاع) تُعامخ الخ
أهنا نشاط الجرامي وجب القوانل ال جرم الضشرد(.)٢٥
 -٣4ييف الواةخخع ،يشخ ِّ
خا جخخرد اعااةخخة اجاهخخا مثخخريا للقلخخق .ففخخي العديخخد م خ البلخخدا  ،أصخخبت

الضش خ خريع يعاة خخب بص خخورة مضزاي خخدة ال خ خ الس خخلوكياد ال خ خ تش خخإ ا خ خ امل خخنلوف (يم خ خ ذل خخا م خخث ا
الضصخرفاد املنفلضخخة ،ينخخوابد الغضخخب ،يالصخراذ ،أي اعيخخإاء الخخإا ) ،فضخ ا اخ الضجليخخاد العامخخة
للفقر ينق الخدام (مثخ اخدم صخيانة العقخاراد)( .)٢6ييف حخا انضهخا األشخاا ذيي اعااةخة
ةوااخخد السخخلورب هخخإه ،ةخخد يواجهخخو اقخخوابد جناىيخخة ،خخا يف ذلخخا الغرامخخاد أي اخلدمخخة اجملض عيخخة
أي حخخد االاضقخخا  .يةخخد يخخؤد ت خراكم اجل خراىم البسخخيطة الىل احلرمخخا م خ احلريخخة( .)٢7يا خ ية ال خ
ذلخا ،يخُجترم األشخخاا ذيي اعااةخخة مخرارا يتاخرارا أل الشخخرطة أتخخخإ سخخلوكهم غخخري امل ضثخ الخ
أن يشا هديدا( .)٢8يينظر بصورة خاطئة الىل األشخاا املصخابل ابلصخرع أي الصخم الخ أهنخم
مض ردي (.)٢٩
__________

(.Gooding and others, Alternatives to Coercion, pp. 67–81 )٢٣
(“Intellectual disability and homelessness”, Journal of Intellectual )٢4

C. Mercier and S. Picard,

Disability Research, vol. 55 (2011), pp. 441–449; and K. Salkow and M. Fichter, “Homelessness

()٢٥
()٢6
()٢7

.and mental illness”, Current Opinion in Psychiatry, vol. 16, No. 4 (2003), pp. 467–471
National Law Center on Homelessness and Poverty, No Safe Place: the Criminalization of

).Homelessness in U.S. Cities (2014
A. Fang, “Hiding homelessness: ‘quality of life’ laws and the politics of development in American

.cities”, International Journal of Law in Context, vol. 5, No. 1 (2009), pp. 1–24
Australia, Parliament of Victoria, Law Reform Committee, Inquiry into Access to and Interaction
with the Justice System by People with an Intellectual Disability and their Families and Carers

()٢8

).(2013
’S. Krishan and others, “The influence of neighbourhood characteristics on police officers
encounters with persons suspected to have a serious mental illness”, International Journal of Law
and Psychiatry, vol. 37, No. 4 (2014), pp. 359–369; and K. Gendle and J. Woodhams, “Suspects
who have a learning disability: police perceptions toward the client group and their knowledge

()٢٩
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.about learning disabilities”, Journal of Intellectual Disabilities, vol. 9, No. 1 (2005), pp. 70–81
S. Nevins, “The US prison system perpetuates ‘the criminalization of disability’”, 14 November

.2014
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 -٣٥ييشيع االسضناد الىل حجة الوةاية م االنضنار ياليإاء النفن لضربير اعيداع اعجبار يف
مرافخخق الطخخب النفسخخي .يمخخع ذلخخا ،ال تقخخدم املؤلفخخاد الطبيخخة أدلخخة ةويخخة تبخخل مخخا الذا كخخا خطخخر
االنضنخخار يضنخخاة بعخخد العخ ي غخخري الطخخواي( .)٣٠ياخ ية الخ ذلخخا ،أظهخخر اخخدد مخ الدراسخخاد
ارتف خخاع مع خخدالد االنضن خخار بع خخد اعي خخداع يف مسضش خخف لألم خرال النفس خخية( .)٣١يمياخ خ أ ت خخؤد
الضجخخارم الشاصخخية السخخلبية املرتبطخخة ابعيخخداع اعجبخخار الىل تراجخخع يف نسخخب الض خخاس خخخدماد
نظخخام الصخخنة العقليخخة أي االسخخضعانة هبخخا .يالضخخافة الىل ذلخخا ،هنخخارب أدلخخة دامغخخة تشخخري الىل أ توةخخع
اعةدام ال االنضنار أمر صعب للغاية ،ال يا مسضني ا( .)٣٢يتضطلب الوةاية مخ االنضنخار
اس خ اتيجياد ش خخاملة مضع خخددة القطاا خخاد ،خخا يش خ ال حخخة حي خخز آم خ يداا خخم ملناةش خخة موض خخوع
االنضنار ياليإاء النفن ،بعيدا ا أ تدخ ةسر حمض .
 -٣6يةخخد ثبخخمل أ املسخخؤيلية ا خ سخخوء الضصخخرف ،يمخخا يضبعهخخا م خ تصخخور لايفيخخة درء خطخخر
الوةوع في  ،تشا اام ا مؤثرا .ففي العديد م البلدا  ،يعضرب منع الناس م اليإاء أنفسهم أمخرا
ينخخدري يف نط خخاق ياجخخب الرااي خخة املنخخوط ق خخدمي اخلخخدماد ياألس خخر .ييخخؤد ه خخإا الضوةخخع املضزاي خخد
لل س خخؤيلية الىل جعخ خ م خخزيد اخل خخدماد طئ خخو مخ خ ابم احل خخإر ييلج خخؤي ابلض خخا الىل الض خخدابري
القسرية .يا ية ال ذلا ،يؤد توسيع نطاق املسؤيلية ا الضرر ال و يش أخصخاىيي
الصنة العقلية الىل تزايد معدالد االنضنار ،يمرد ذلا أ األخصخاىيل الخإي يواجهخو احض خا
ية خ خخوع املس خ خخؤيلية ال خ خخيهم ة خ خخد ض خ خخاري ا خ خخدم الع خ خ م خ خخع األف خ خراد ال خ خخإي يُعض خ خخربي ارض خ خخة خلط خ خخر
االنضنار(.)٣٣
 -٣7ييؤد الضفاا بل اعااةة يغريها م "اد ا وية الىل مزيد م أيج اخدم املسخاياة يف
الض ضع ابحلق يف احلرية الشاصية .يتواج النساء ذياد اعااةة ،بسبب القوالب الن طيخة املضعلقخة
بنوع اجلنن ياعااةة ،احض ا أ يُنظر الليه ال أهن ابء يأ يوضع يف مرافق لألمخرال
النفسخخية أي غريهخخا م خ املؤسسخخاد ،يهخخو أمخخر ينطخخو أيض خا ال خ فاخخرة أهن خ غخخري ةخخادراد ال خ
االضخط ع ابلخدير الضقليخد لل خرأة كخنم يمقدمخة للراايخة .يابملثخ  ،يوضخع العديخد مخ كبخار السخ
ذي اعااةة يف مؤسساد أي دبسو داخ املنخامل بسخبب أحاخام مسخبقة اخ السخ ياعااةخة.
ييورد العديد م الضقارير أ األةلياد متث نسبة ملاىدة يف مرافق الطب النفسي(.)٣4
__________

()٣٠
()٣١
()٣٢
()٣٣
()٣4

D. Giacco and S. Priebe, “Suicidality and hostility following involuntary hospital treatment”,
PLOS One, vol. 11, No. 5 (2016); C. Katsakou and S. Priebe, “Outcomes of involuntary hospital

.admission – a review”, Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 114, No. 4 (2006), pp. 232–241
D. Chung and others, “Suicide rates after discharge from psychiatric facilities: a systematic review

.and meta-analysis”, JAMA Psychiatry, vol. 74, No. 7 (2017), pp. 694–702
M. Chan and others, “Predicting suicide following self-harm: systematic review of risk factors and

.risk scales”, British Journal of Psychiatry, 209 (4) (2016), pp. 277–283
S. Dillbary, G. Edwards and F.E. Vars, “Why exempting negligent doctors may reduce suicide: an

).empirical analysis”, Indiana Law Journal, vol. 93, No. 2 (2018
R. Gajwani and others, “Ethnicity and detention: are Black and minority ethnic (BME) groups
disproportionately detained under the Mental Health Act 2007?”, Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology, vol. 51, No. 5 (2016), pp. 703–711; L. Snowden, J.F. Hastings and J.
Alvidrez (2009), “Overrepresentation of black Americans in psychiatric inpatient care”,

.Psychiatric Services, vol. 60, No. 6 (2009), pp. 779–785
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خامس ا -احلق يف احلرية واألمان لألشخاص ذوي اإلعادة
ألف -ااعرتاف العاني ابحلق يف احلرية الشخةية
 -٣8يُع ف ابحلق يف احلرية ياألم ال نطاق ياسع يف الصاورب الديلية ياعةلي يخة اباضبخاره
أحد أهم احلقوق األساسية .يتضعلق حرية الشا بعدم الضعرل للنبن البدم ،يف حل يضعلق
األم خ الشاصخخي بعخخدم الضعخخرل للضخخرر البخخدم يالعقلخخي( .)٣٥يم خ ي ،ي خرتبط هخخإا احلخخق ارتباط خا
مضخخداخ ا ابلض ضخخع حبقخخوق اعنسخخا األخخخرى ،خخا يف ذلخخا احلخخق يف الس خ مة الشاصخخية ،ياحلخخق يف
اخلصوصية ،ياحلق يف الصنة ،ياحلق يف حرية الضنق  ،ياحلق يف حرية الضج ع يتاخوي اجل عيخاد
يالضعبخخري .ياخ ية الخ ذلخخا ،يوضخخع األشخخاا اةريمخو مخ حخريضهم بصخخورة مضخواترة يف موةخخف
ضعف للغاية ييضعرضو بنسب أكرب للضعإيب ياملعاملة أي العقوبة ال النسانية ياملهينة.
 -٣٩يال ي ِّ
شا احلق يف احلرية الشاصية ،ك ا هخو يارد يف القخانو الخدي حلقخوق اعنسخا ،
ُ
حقخخا مطلقخخا .يميا خ تقييخخد هخخإا احلخخق يفق خا للقخخانو  ،مثل خخا هخخو احلخخا يف سخخياق النفخخاذ الق خوانل
اجلناىية أي اندما تقضضي ذلا ضريرة الس مة العامة أي الصنة العامة .يمع ذلا ،فس احلق يف
احلرية ياألم الشاصي يشا ض انة موضواية تاف أال ياو احلرمخا مخ احلريخة خطخوة غخري
ةانونيخخة أي تعس خخفية .ييا خخو احلرمخخا م خ احلري خخة غخخري ة خخانوم ان خدما يضعخخارل م خخع ة خخانو حق خخوق
اعنسخا اةلخي أي الخدي  ،بين خخا ياخو تعسخفيا انخخدما يُفخرل بطريقخة غخخري الىقخة ،أي غخري اادلخخة،
أي غخخري مضناسخخبة ،أي ال ميا خ الضنبخخؤ هبخخا ،أي متييزيخخة ،أي دي اتبخخاع اعج خراءاد القانونيخخة الواجبخخة.
يكثريا ما ياو هإا اةظورا مضداخلل(.)٣6
 -4٠يينطخخو احلرمخخا م خ احلريخخة ال خ تقييخخد أشخخد للنريخخة البدنيخخة يضجخخايمل جمخخرد ارةلخخة حريخخة
يد خ خخرم األفخ خ خراد مخ خ خ حخ خ خريضهم ان خ خخدما ُدبس خ خخو يف حي خ خخز مقي خ خخد أي يودا خ خخو يف مؤسس خ خخة
احلرك خ خخةُ .
أي يوضعو يف ماا ال تضامن م فيخ حريخة املغخادرة ،دي أ ياخو اعجخراء مبنيخا الخ مخوافقضهم
احلخخرة ياملسخخضنرية( .)٣7يم خ األمثلخخة ال خ احلرمخخا م خ احلريخخة االحضجخخامل لخخدى الشخخرطة ،ياالحضجخخامل
السخخابق لل ناك خخة ،يال تسخخج بعخخد اعدانخخة ،ياحلخخبن يف املنخخز  ،ياالحضجخخامل اعدار  ،ياعيخخداع يف
املسضشف بصورة غري طواية ،ياليخداع األطفخا يف مؤسسخاد الراايخة .ييشخ ذلخا أيضخ ا بعخض
القيخخود الصخخارمة األخخخرى ال خ تفخخرل ال خ احلريخخة ،مث خ احلخخبن االنف خراد أي اللجخخوء الىل يسخخاى
لضقييد احلركة.
 -4١يي تب ال الطبيعخة العامليخة حلقخوق اعنسخا أنخ ال مياخ الناخار احلخق يف احلريخة ياألمخ
ال خ أسخخاس أسخخبام ُدظخخر االسخخضناد الليهخخا ،مث خ العخخرق أي اجلخخنن أي الس خ أي اعااةخخة أي الخخدي
أي األص خ القخخومي أي العرةخخي أي االجض خخااي أي االنض خخاء الىل شخخعب أصخخلي أي أ يضخخع آخخخر.
ييع خخد احلرم خخا مخ خ احلري خخة اس خخضنادا الىل أس خخن مخ خ ه خخإا القبيخ خ متييخ خزاي ،يه خخو ابلض خخا غ خخري ة خخانوم
يتعسفي .يمع ذلا ،فس احلرما م احلرية بخُ ِّرر لف ة طويلة للغاية اسضنادا الىل يجود ااهة فعليخة
__________

( )٣٥اللجنخخة املعنيخخة حبقخخوق اعنسخخا  ،الضعليخخق العخخام رةخخم  )٢٠١4(٣٥املضعلخخق حبخخق الفخخرد يف احلريخخة ييف األمخخا ال خ
شاص  ،الفقرة .٣
( )٣6املرجع نفس  ،الفقرة .١١
( )٣7املرجع نفس  ،الفقراد .6-٥
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أي مضصخخورة .ييفخخق مخخا يرد سخخابقا ،جيخخز الضش خريعاد اعداريخخة ي/أي املدنيخخة ي/أي اجلناىيخخة يف معظخخم
البلدا احلرما م احلرية ال أسخاس اعصخابة بعاهخة أي لعوامخ أخخرى (مثخ احلخاالد الخ يُخزام
فيها أ الفرد يشا خطرا ال نفس أي ال الغري أي أن حباجة الىل ا ي أي رااية).
 -4٢يا خ خ ية ال خ خ ذلخ خخا ،يُخ خخإكر أ االجضهخ خخاد القخ خخانوم يئخ خخاد حقخ خخوق اعنسخ خخا الديليخ خخة
ياعةلي ي خخة ك خخا م خ الناحي خخة الضار ي خخة داا خ ا خخإه االس خخضثناءاد ،رغ خخم ا خخدم يج خخود أ معاه خخدة
أساسخخية حلقخخوق اعنسخخا تخخن ال خ أن خ مياخ اسخخضادام اعااةخخة كنسخخاس مشخخريع للنرمخخا م خ
احلرية .ينضيجة لإلا ،طُبِّعمل يع تلا امل ارساد ،صا جع األشاا ذي اعااةة يف يخع
أ خخاء الع خخا يواجه خخو بدرج خخة االي خخة يغ خخري مضناس خخبة أش خخاا ضلف خخة مخ خ احلرم خخا غ خخري الق خخانوم
يالضعسخخفي م خ احلريخخة ،تبخخدأ م خ أشخخاا احلرمخخا م خ احلريخخة املرتبطخخة ابعااةخخة الىل االحضجخخامل يف
أماك ااضيادية.
 -4٣ييف هإا السياق ،شا ااض اد اتفاةية حقوق األشخاا ذي اعااةخة ا مخة ابرملة يف
االا خ اف حبخخق األشخخاا ذي اعااةخخة يف احلريخخة .يالذ أاخخادد االتفاةيخخة أتكيخخد اامليخخة حقخخوق
اعنسخخا  ،فهخخي تخخإكر الخخدي األطخراف بواجبهخخا يف احخ ام يمحايخخة يالا خخا حخخق يخخع األشخخاا
ذي اعااةخخة يف احلريخخة .يتشخخدد املخخادة  ١4مخ االتفاةيخخة الخ أ األشخخاا ذي اعااةخخة خخب
أ يض ضعوا ابحلق يف احلرية الشاصخية الخ ةخدم املسخاياة مخع اآلخخري  ،يابلضخا ال مياخ حرمخاهنم
م حريضهم بصورة غري ةانونية أي تعسفية .يتوضت املادة  ١4كخإلا أ احلرمخا مخ احلريخة الخ
أسخخاس اعصخخابة بعاهخخة( )٣8فعخ متييخخز يابلضخخا يضعخخارل مخخع نخ يريمن االتفاةيخخة .يبخخإلا ،تفنخخد
االتفاةيخخة أسخخن الفهخخم السخخاىد للنخخق يف احلريخخة في خخا يضعلخخق ابألشخخاا ذي اعااةخخة ،يتنس خ
املعايري يالضفسرياد السابقة.

ابء -احمليوى انعياري للما ة  14من ااتفادية
 -44تبخخل املخخادة  ١4م خ االتفاةيخخة مض خ و احلخخق يف احلريخخة ياألم خ الشاصخخي يفخخق مخخا هخخو
منطبق الخ األشخاا ذي اعااةخة .يتعيخد الفقخرة الفرايخة (()١أ) مخ املخادة  ١4الضنكيخد الخ
حخخق يخخع األشخخاا ذي اعااةخخة يف احلريخخة ياألم خ ال خ ةخخدم املسخخاياة مخخع اآلخ خري  .يتخخن
الفقخخرة الفرايخخة (()١م) م خ املخخادة  ١4ال خ أن خ ال ميا خ حرمخخا األشخخاا ذي اعااةخخة م خ
حخريضهم بصخخورة غخخري ةانونيخخة أي تعسخخفية ،ك خخا توضخخت أ اعااةخخة ال تخخربر أب حخخا مخ األح خوا
احلرما م احلرية .يأخريا ،تؤكد الفقرة ( )٢م املخادة  ١4مخ جديخد أ يخع األشخاا ذي
اعااةخة اةخريمل مخ حخريضهم خم احلخق يف احلصخخو الخ ضخ ااد الجراىيخة يموضخواية الخ ةخخدم
املساياة مع غريهم ،ا يش حخق الوصخو الىل اخلخدماد يال تيبخاد الضيسخريية املعقولخة .يابلضخا ،
يقع ال الدي األطخراف الضخزام ذي أثخر فخور يقضضخي مخا يلخي (أ) االمضنخاع اخ أ ا خ يعرةخ
بصورة غري ةانونية أي تعسفية احلق يف احلريخة ياخ الجخاملة مثخ هخإه امل ارسخادا (م) محايخة هخإا
احلق م امل ارساد ال أتخإ هبا اجلهاد الفاالة اخلاصة ،مث املهنيخل الصخنيل ي/أي مقخدمي
السا ي/أي اخلدماد االجض اايةا (ي) اااذ الجراءاد ال ابية لضيسري صارسة احلق يف احلرية.
__________

( )٣8انظخر

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “Guidelines on article 14 of the

Convention on the Rights of Persons with Disabilities: the right to liberty and security of persons

.with disabilities” (2015), para. 6
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 -4٥ييض خخداخ ح خخق األش خخاا يف احلري خخة م خخع حقخ خوق اعنس خخا ياحلخ خرايد األساس خخية األخ خخرى
ييضفاا معها وجب االتفاةية .يتش هإه احلقوق ،ال سخبي املثخا ال احلصخر ،املسخاياة ياخدم
الض ييخخز (املخخادة  ،)٥ياحليخخاة (املخخادة  ،)١٠ياالا خ اف ابألشخخاا ذي اعااةخخة أمخخام القخخانو ال خ
ةخخدم املسخخاياة مخخع غخخريهم (املخخادة  ،)١٢يالماانيخخة اللجخخوء الىل القضخخاء (املخخادة  ،)١٣ياخخدم الضعخخرل
للضع خخإيب أي املعاملخ خخة أي العقوب خخة القاسخ خخية أي ال النس خخانية أي املهينخ خخة (امل خخادة  ،)١٥ياخ خخدم الضعخ خخرل
ل سخضغ يالعنخف ياالاضخداء (املخادة  ،)١6يمحايخة السخ مة الشاصخية (املخادة  ،)١7يحريخة الضنقخ
ياجلنسخخية (املخخادة  ،)١8يالعخخيإل املس خضق ياعدمخخاي يف اجملض خخع (املخخادة  ،)١٩يحريخخة الضعبخخري يال خرأ
ياحلصخخو ال خ املعلومخخاد (املخخادة  ،)٢١ياح خ ام اخلصوصخخية (املخخادة  ،)٢٢يالصخخنة ،خخا يف ذلخخا
احلق يف املوافقة احلرة ياملسضنرية (املادة  ،)٢٥يالع يالع الة (املادة  ،)٢7يمسضوى املعيشخة ال ىخق
ياحل اية االجض ااية (املادة  ،)٢8ياملشاركة يف احلياة السياسية يالعامة (املادة .)٢٩
 -46يتن املادة  ١4ال فخرل حظخر مطلخق الخ احلرمخا مخ احلريخة الخ أسخاس اعصخابة
بعاهخخة .يبين خخا ميا خ توةيخخف األشخخاا ذي اعااةخخة أي احضجخخاملهم لسخخبب ةخخانوم ،ال خ ةخخدم
املسخخاياة مخخع غخخريهم ،ال تسخ ت املخخادة ()١(١4م) أب اسخخضثناء مياخ وجبخ حرمخخا األشخخاا
م حريضهم الخ أسخاس الصخابضهم الفعليخة أي املضصخورة بعاهخة .يأ حرمخا مخ احلريخة الخ أسخن
م هإا القبي سياو متييزايا بطبيعض  ،يهو ابلضا غري ةانوم أي تعسفي .يتش هإه احلخاالد
يف لة ما تش ل اليداع األشاا ذي اعااةة يف مؤسساد ،ياليدااهم بصورة غري طوايخة يف
مرافق الصنة العقلية ،ياحضجاملهم نضيجة الاخ اخدم امخض كهم القخدرة الخ املثخو أمخام حما خة،
يالافاءهم م املسؤيلية اجلناىية أي غري ذلا م آلياد اعحالة.
 -47يخلص خخمل اللجن خخة املعني خخة حبق خخوق األش خخاا ذي اعااة خخة ك خخإلا الىل أ ه خخإا احلظ خخر
املطلخخق ينطبخخق أيضخا انخخد االسخخضناد الىل اوامخ الضخخافية لضربيخخر احلرمخخا مخ احلريخخة ،يمخ ذلخخا اخخادة
ااضبخار الشخا خطخرا الخ نفسخ أي الخ الغخري أي الضعخخإر حباجضخ الىل العخ ي أي الراايخخة(.)٣٩
ييف هإا الصدد ،أشارد اللجنة الىل أ ا لية صياغة االتفاةية لمل مناةشاد مسضفيضة بشن
احلاجخخة الىل الدراي ابخخارة حمخ ِّخددة ( فقخخط أي حص خرايا )( .)4٠ياارضخخمل الخخدي هخخإه املق حخخاد،
جمادلخخة أبهنخخا ميا خ أ تخخؤد الىل سخخوء تفسخخري يأ تس خ ت حبخخاالد حرمخخا م خ احلريخخة بنخخاء ال خ
اعص خخابة بعاه خخة يف ظخ خ اوامخ خ أخ خخرى .يابملثخ خ يُؤخ خخإ قخ خ من ي خخداو الىل الدراي حا خخم بش خخن
االسضعرال الدير أل هإا احلام يضعارل مع احلظخر الضخام للنرمخا مخ احلريخة بسخبب اعصخابة
بعاهة ،يةد يؤد الىل تفسري مؤداه أ االحضجامل ال أسخاس اعااةخة مسخ ومن بخ يلانخ يضطلخب
ض ااد .يم ي ،يؤكد الع الضنضري يجود نية لوضع حظر مطلق.
 -48يينطو الجراء يضع الشا ذ اعااةخة يف مؤسسخة ،سخواء كخا ذلخا بخدي موافقضخ
أي وافقخخة م خ د خ حمل خ يف ااخخاذ الق خرار ،ال خ تنخخاةض مخخع احلخخق يف احلريخخة الشاصخخية ياحلخخق يف
الع خخيإل املس خخضق يف اجملض خخع (امل خخادة  .)١٩يال ميا خ خ لفش خ خ الديل خخة يف تزيي خخد األش خخاا ذي
اعااةخخة ابلخخدام املناسخخب للعخخيإل بصخخورة مسخخضقلة يف اجملض خخع أ يقخخيم أرضخخية شخخراية للنرمخخا مخ
احلرية .يابملث  ،يشخا اليخداع طفخ خخاري أسخرت يف مؤسسخة أي مخنيى سخا الخ أسخاس يجخود
__________

( )٣٩املرجع نفس .
( )4٠املرجع نفس  ،الفقرة .7
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الااةة فعلية أي مضصورة للطف ي/أي يالدي أي ي أمره القانوم الجراء متييزاي ،يهو ابلضخا تعسخفي
يغري ةانوم.
 -4٩ييضعارل اليداع شا بصورة غري طواية يف منيى للصنة العقلية الخ أسخاس الصخابة
مزاومة رل اقلي أي اضطرام اقلي مع احلق يف احلرية ياألم الشاصخي يمبخدأ املوافقخة احلخرة
ياملسضنرية (املادة (٢٥د)) .يلا فرد احلق يف أ يُضخامن لخ مخا يطلبخ مخ خخدماد الصخنة العقليخة
ي/أي غريها مخ أشخاا الخدام بنخاء الخ موافقضخ احلخرة ياملسخضنرية ،يرفخض أ خخدماد ال يرغخب
فيهخخا دي حرمان خ م خ حريض خ  ،خخا يش خ األشخخاا الخخإي يعخخانو م خ حالخخة الاخخرم الشخخديد
أي احلخخاالد الإهنيخخة احلخخادة .يانخخدما يق خ اعيخخداع يف مؤسسخخة بع خ ي غخخري طخخواي يالرغخخام ال خ
تناي أديية ،فس هإا اعيداع القسر ينضها أيض ا حقوق األم الشاصي يالس مة الشاصية
(املادة  )١7يادم الضعرل للضعإيب يسوء املعاملة (املادة .)١٥
 -٥٠فاحلرما م احلرية الناجم ا حاالد الا ادم األهلية لل ثو أمام حما خة أي اخدم
املسؤيلية اجلناىية بسخبب اجلنخو أي االخخض العقلخي يضعخارل مخع احلخق يف احلريخة الشاصخية
يالماانيخخة اللجخخوء الىل القضخخاء (املخخادة  .)١٣ييف مث خ هخخإه احلخخاالد توةخخف اعج خراءاد ييصخخبت
الشخخا خاض خع ا لضخخدابري أمنيخخة تقضضخخي احلرمخخا م خ احلريخخة يالع خ ي غخخري الطخخواي ،لف خ ة غالب خ ا
ما تاو غري حمددة األج أي لفخ اد ملمنيخة أطخو باثخري صخا لخو كخا الشخا أديخ رميخة يفقخ ا
ليفج خراءاد املعض خخادة ،يابلضخخا د خخرم الش خخا م خ الض ض خخع ب خخنفن ض خ ااد اعج خراءاد القانوني خخة
الواجبخخة املافولخخة ل(خ خري ( ،A/HRC/37/25الفقخخرة  .)٣6ييقخخع ال خ الخخدي الض خزام بض خ ا أ
تسر ال يع األشاا ذي اعااةة الضخ ااد ياالحضياطخاد القضخاىية الخ حت خي حقخوق
املضه خخل ابرتا خخام جرمي خخة ،ال خ خخو يض اش خ م خخع مب خخدأ اف خ ال ال خرباءة ،ياحل خخق يف املث خخو أم خخام
اةا خخة ،ياحلخخق يف حماك خخة اادلخخة ،ي خخا يرااخخي ال حخخة تسخخهي د الجراىيخخة تناسخخب ا خخر الشخخا
ينوع جنس .
 -٥١ييشخ خخا اليخ خخداع األطفخ خخا ذي اعااةخ خخة خخ خخاري األسخ خخرة يف مؤسسخ خخاد أي بيخ خخود الي خ خواء
ألغرال الرااية حرمااا تعسفيا م احلرية يضعارل أيضا مخع حخق الشخا يف أ ياخو لخ بيخمل
يأسرة (املادة  .)٢٣يبناءا ال ذلا ،ففي احلاالد ال ال تض ا فيها األسرة املباشرة م رااية
طفخ ذ الااةخخة ،خب الخ الخدي تقخخدد راايخة بديلخة يف الطخار العاىلخخة األيسخع ،ييف حالخخة تعخخإر
ذلخخا تقخخدم الراايخخة ضخ اجملض خخع ييف حمخخيط أسخخر  .يينبغخخي الاخخادة النظخخر يف مفهخخوم املؤسسخخاد
املناس خخبة م خ منظ خخور امل خخادة  ٢٠م خ اتفاةي خخة حق خخوق الطف خ ياملب خخادت الضوجيهي خخة للرااي خخة البديل خخة
لألطفا وجب املعايري األ"خ الخ تارسخها اتفاةيخة حقخوق األشخاا ذي اعااةخة .ييفقخ ا ملخا
تقر ب املادة  4١م االتفاةية ،ينبغي أال يؤثر تنفيإها ال أ أحاام يف القخانو الخدي تاخو
أكثر م ءمة عا ا حقوق الطف .
 -٥٢ييقخخع الخ الخخدي الضخزام ااخخاذ الضخخدابري املناسخخبة حل ايخخة حخخق األشخخاا ذي اعااةخخة يف
احلريخخة ياألمخ ييف أال يسخخلبوا هخخإا احلخخق الخ أيخخد أطخراف اثلثخخة ( .)4١ي خخب الخ الخخدي محايخخة
األشخخاا ذي اعااةخخة مخ االحضجخخامل يف مؤسسخخاد أي يف أمخخاك ذاد صخخبغة جمض عيخخة تخخديرها
جهاد غري حاوميخة أي كيخااد خاصخة .يينبغخي أ حت خيهم أيضخ ا مخ احلرمخا غخري املشخريع مخ
__________

( )4١اللجنة املعنية حبقوق اعنسا  ،الضعليق العام رةم  ،٣٥الفقرة .7
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احلرية الإ يرتاب أصنام الع ياملدارس ياملسضشفياد .يالضافة الىل ذلا ،ب ال الدي
أ حت خخي األشخخاا ذي اعااةخخة م خ احلرمخخا م خ احلريخخة يف املنخخز  ،خخا يش خ احلخخبن املنخخز ،
يالضابي  ،يصارساد الباسونغ(.)4٢
 -٥٣يغالب خ ا م خخا يا خخو احلرم خخا م خ األهلي خخة القانوني خخة س خخبب ا يأث خرا للنرم خخا مخ خ احلري خخةا ية خخد
يُسخخضادم ك خخربر ليفيخخداع يف أطخخر مؤسسخخية أي ليفدخخخا الىل مسضشخخف بصخخورة غخخري طوايخخة ،ك خخا
يرتبط ارتباطا يثيقا ابعحالة م مسار أنظ ة العدالة اجلناىية الىل مسار خدماد الطب الشراي.
يةد يؤد احلرما م احلرية أيضخا الىل فخرل ةيخود الخ األهليخة القانونيخة .فعلخ سخبي املثخا  ،يف
بعض البلدا  ،يؤد اليداع شا يف مؤسسة تلقاىي ا الىل حرمان ر"ي ا م األهلية القانونيخة بنخاء
ال خ اجخخزه القخخانوم ،يتصخخبت املؤسسخخة نفسخخها ي أمخخر الشخخا  .يابملث خ  ،يخخؤد اعيخخداع غخخري
الطواي يف مسضشف يف معظم احلاالد الىل تدخ د طبيخة ةسخرية .ياخ ية الخ ذلخا ،ال تضخامن
لألشخخاا اةخخريمل مخ أهليخخضهم القانونيخخة سخخوى فخخر حمخخديدة للطعخ يف اليخخدااهم يف مؤسسخخة
أي الدخا م املسضشف بصورة ةسرية ،ابلنظر الىل مخنعهم يف كثخري مخ األحيخا مخ الض خاس الض ثيخ
القانوم ياملشاركة يف اعجراءاد القانونية.
 -٥4ي خخب أ يض ضخ خخع األشخ خخاا ذيي اعااةخ خخة اةريم خخو م خ خ ح خ خريضهم يخ خخع الض خ خ ااد
اعجراىية ياملوضواية املنصو اليها يف القخانونل الخوط يالخدي الخ ةخدم املسخاياة مخع غخريهم،
خخا يش خ احلخخق يف الب غهخخم فخخورا أبسخخبام االاضقخخا  ،ياحلخخق يف االسخخضفادة م خ الرةابخخة القضخخاىية
لضنديد مدى شراية احضجاملهم ،ياحلق يف السرامن الفور يالضعويض اخ االاضقخا أي االحضجخامل
غخخري القخخانونيل أي الضعسخخفيل( .)4٣يتوضخخت املخخادة  )٢(١4مخ االتفاةيخخة أ يخخع هخخإه الضخ ااد
اعجراىيخ خخة ياملوضخ خخواية تنطبخ خخق انخ خخدما ُدخ خخرم األشخ خخاا ذيي اعااةخ خخة م خ خ ح خ خريضهم نضيجخ خخة أ
خدرجل يف الطخخار جنخخاىي أي مخخدم
الجخراءاد  ،أ وجخخب أ نخخوع مخ االاضقخخا أي االحضجخامل املنخ ئ
أي الدار  ،ا يف ذلا احلرما م احلرية املضعلق ابلصنة العقلية.
 -٥٥ييشخخا الوصخخو الىل العدالخخة اخخام ا أساسخخيا يف محايخخة احلخخق يف احلريخخة الشاصخخية .ييقخخع
ال الخدي الضخزام أب تافخ لألشخاا ذي اعااةخة اةخريمل مخ حخريضهم الوصخو الفعخا الىل
العدالة ،ال ةدم املساياة مخع غخريهم ،مخ أجخ تسخهي مشخاركضهم يف يخع اعجخراءاد القانونيخة
املضعلقة راجعخة مشخرياية احضجخاملهم يابحلصخو الخ اعنصخاف يالضعخويض .ييشخ هخإا االلضخزام
ض خ ا الماانيخخة الوصخخو الىل مراكخخز الشخخرطة ياةخخاكم ،يالوصخخو الفعخخا الىل املعلومخخاد ييسخخاى
االتصا  ،يتوفري الضسهي د اعجراىية.
 -٥6يميا ملفهخوم الخدام املخدري يف االتفاةيخة أ يخؤد ديرا يف ردع تطبيخق أنظ خة االحضجخامل
املرتبطة ابعااةة يغريها م الضدابري القسرية (انظخر  .)A/HRC/34/58فعلخ سخبي املثخا  ،يقضضخي
الضعام املبخدىي احلخا مخع حخاالد األملمخاد يف معظخم البلخدا تعطيخ األهليخة القانونيخة للشخا
__________

()4٢

Pasung involves confinement and neglect in addition to shackling. See N.H. Laila and others,
“Perceptions about pasung (physical restraint and confinement) of schizophrenia patients: a
qualitative study among family members and other key stakeholders in Bogor Regency, West Java
Province, Indonesia 2017”, International Journal of Mental Health Systems, vol. 12, No. 35

).(2018
( )4٣العهد الدي اخلا
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ياعذ ابعي خخداع غ خخري الط خخواي ،يف ح خخل أ ذ خخوذي ال خخدام املنص خخو الي خ يف االتفاةي خخة يضطل خخب
تعام ا داا ا غري ةسر يف الطار ةطاع الصنة أي خارج  .يمع ذلخا ،خب الضنكيخد أ االلضخزام
بوضخخع حخخد للنرمخخا مخ احلريخخة الخ أسخخاس اعصخخابة بعاهخخة أمخخر غخخري مضوةخخف الخ مسخخنلة تقخخدد
الخخدام .ي خخب ال خ الخخدي الوفخخاء ابلضزامهخخا بضقخخدد الخخدام الىل جانخخب الضزامهخخا ملالخخة احلرمخخا م خ
احلرية ال أساس اعااةة .فعدم يجود دام يف اجملض ع ال ميا أبدا أ يربر احلرما م احلرية.

جيم -أتثري ااتفادية على انعايري الدولية واإلدليمية
 -٥7أح خخدثمل النقل خخة النواي خخة ل تفاةي خخة خخو حظ خخر مطل خخق للنرم خخا مخ خ احلري خخة الخ خ أس خخاس
اعصخخابة بعاهخخة أتثخخريا هام خ ا ابلفع خ ال خ ا خ األمخخم املضنخخدة .يأةخخرد كيخخااد ضلفخخة يهيئ خاد
معاهداد يالجراءاد خاصخة معخايري املخادة  ١4مخ االتفاةيخة ،خا يف ذلخا مفوضخية األمخم املضنخدة
السخخامية حلقخخوق اعنسخخا ( ،)44يمنظ خخة الصخخنة العامليخخة( ،)4٥ياللجنخخة املعنيخخة ابلقضخخاء الخ الض ييخخز
ض خ خ خخد امل خ خ خ خرأة ( ،CEDAW/C/IND/CO/4-5الفقخ خ خ خخرة  )٣7يالفري خ خ خخق العام خ خ خ خ املع خ خ خ خ ابالحضجخ خ خ خخامل
الضعسخفي( ،)46ياملقخخرر اخلخخا املعخ حبخخق كخ النسخا يف الض ضخخع أبالخ مسخضوى صاخ مخ الصخخنة
البدنية يالعقلية ( ،A/HRC/35/21الفقرة .)66
 -٥8يمع ذلا ،ف نإ ااض اد االتفاةية ،اا ضخمل ثخ آليخاد حلقخوق اعنسخا الخ احلظخر
املطلق للنرما م احلريخة الخ أسخاس اعصخابة بعاهخة ،هخي اللجنخة املعنيخة حقخوق اعنسخا (،)47
ياللجن خخة الفراي خخة ملن خخع الضع خخإيب يغ خخريه مخ خ ض خخريم املعامل خخة أي العقوب خخة القاس خخية أي ال النس خخانية
أي املهينة ( ،CAT/OP/27/2الفقراد  ،)١١-٥ياملقرر اخلا السابق املع ابلضعخإيب يغخريه مخ
ضخخريم املعاملخخة أي العقوبخخة القاسخخية أي ال النسخخانية أي املهينخخة ،خ خوا مينخخدين (،A/HRC/22/53
الفقخرة  .)6٩ييف حخخل اسخخضبعدد هخخإه اجلهخاد الماانيخخة حرمخخا شخخا مخ حريضخ الخ أسخخاس
الضريرة الطبية أي احلاجة الىل الرااية ،فسهنا ما ملالمل حمضفظة ابسضثناء ينطبق يف حالة يجخود خطخر
ال النفن أي ال الغري.
 -٥٩يال خ خ املسخ خخضوى اعةلي خ خخي ،تضنخ خخاي ال حما خ خخة البل خ خدا األمريايخ خخة حلقخ خخوق اعنسخ خخا
يال اةا خخة األفريقيخخة حلقخخوق اعنسخخا يالشخخعوم مسخخنلة احلرمخخا مخ احلريخخة الخ أسخخاس اعصخخابة
بعاهة منإ ااض اد االتفاةية .يمع ذلا ،فس بريتوكو امليثاق األفريقي حلقوق اعنسا يالشعوم
املعض خخد ح خخديثا بشخ خخن حق خخوق األشخ خخاا ذي اعااة خخة يف أفريقي خخا يسخ خخضند الىل امل خخادة  ١4م خ خ
االتفاةيخخة يدظخخر أ حرمخخا م خ احلريخخة ال خ أسخخاس اعصخخابة بعاهخخة (املخخادة  .))٥(8ييف سخخياق
منظومخخة البلخخدا األمريايخخة ،تبنخخمل حما خخة البلخخدا األمريايخخة حلقخخوق اعنسخخا املخخادة  )٢(١4م خ
االتفاةي خخة يأي خخدد ت خخدابري تاف خ خ متضخ خخع الس خخجناء ذي اعااة خخة مااني خخة الوص خخو الىل اخلخ خخدماد
__________

()44
()4٥
()46

;A/HRC/10/48, paras. 43–47; A/HRC/34/32, paras. 25–28; A/HRC/36/28, paras. 32, 40, 42 and 50

.and A/HRC/39/36, para. 46
World Health Organization, QualityRights guidance and training tools, available at
.www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en
United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of

.Anyone Deprived of Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court, paras. 38 and 103
( )47اللجنة املعنية حبقوق اعنسا  ،الضعليق العام رةم  ،٣٥الفقرة .١٩
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ي ج خراءاد تيس خريية معقول خخة( ،)48يف حخخل أش خخارد جلن خخة البلخخدا األمرياي خخة حلق خخوق اعنس خخا الىل
املخخادة ()١(١4م) مخ االتفاةيخخة يف سخخياق تخخدبري احخ امل يضعلخخق رفخخق لألمخرال النفسخخية يتقريخخر
ةطر ةُ ِّدم حديث ا(.)4٩
 -6٠يتشا االتفاةية األيريبية حل اية حقوق اعنسا ياحلرايد األساسية منإ اخام ١٩٥٠
الصا الوحيد حلقوق اعنسخا الخ املسخضوى اعةلي خي أي العخاملي الخإ يشخض الخ اسخضثناء يف
الا خخا احل خخق يف احلري خخة ياألم خ يس خخضند الىل مس خخنلة اعص خخابة بعاه خخة (امل خخادة ()١(٥ه)) .ييف ه خخإا
الصدد ،يضعمل اةا ة األيريبية حلقوق اعنسا جم واة م املعايري لضنديد مخد مياخ حرمخا
فخخرد م خ حريض خ ال خ أسخخاس اخخخض اقلخخي ( .)٥٠يال تضعخخارل هخخإه املعخخايري مخخع املخخادة  ١4م خ
اتفاةية حقوق األشاا ذي اعااةة فنسب ،بخ الهنخا ال ترةخ أيضخ ا الىل املعخايري الخ يضخعضها
اآللياد الديلية حلقوق اعنسا املشار الليها أا ه.
 -6١ياسضنادا الىل هإه اخللفية ،تؤكخد املقخررة اخلاصخة مخ جديخد أ احضجخامل األشخاا ذي
اعااةة ال أساس اخلطر ال النفن أي الغري أي احلاجة الىل رااية أي الضريرة الطبية هو
الج خراء غخخري ةخخانوم يتعسخخفي .فهخخو أيالا متييخخز النطباة خ فقخخط ،أي النطباة خ بصخخورة غخخري مضناسخخبة،
الخ األشخخاا الخخإي يعخخانو مخ ااهخخة فعليخخة أي مضصخخورة ،ال سخخي ا األشخخاا ذيي اعااةخخاد
الإهنية أي النفسية  -االجض ااية ياألشاا املصابو ابلضوحخد ياألشخاا املصخابو ابخلخرف.
اثنيخا ،ينطخو اعجخراء ضخ نيا الخ حرمخا الشخخا مخ األهليخة القانونيخخة الخ اولخ ااخاذ القخرار
بشن مسخنلة الراايخة يالعخ ي ياعيخداع يف مسضشخف أي مؤسسخة ،فضخ ا اخ أنخ ينضهخا احلخق يف
الس خ خ مة الشاصخ خخية ياخ خخدم الضعخ خخرل للضعخ خخإيب يسخ خخوء املعاملخ خخة .اثلث خ خ ا ،لخ خخين اعج خ خراء ضخ خخريرايا
أي مضناسخخب ا ألن خ ينضهخخا اةضخخوى األساسخخي للنخخق يف احلريخخة ياألم خ الشاصخخي يال دقخخق الغخخرل
الإ يسع اللي املخ خ ِّ
خشرع .ياخ ية الخ ذلخا ،مياخ أ يعيخق اعجخراء تعخايف األشخاا ييعخرل
لصدمة جديدة األشاا الإي سبق خم أ كخانوا ضخنية ليفسخاءة .ياخ ية الخ ذلخا ،يوجخد
كم مضزايد م األدلة ال القي ة اع ابية مل ارسخاد الخدام غخري القسخر داخخ القطخاع الصخني
يخارج (.)٥١
 -6٢يمعيار اخلطر ال الغخري معيخار تعسخفي يغخري اخاد يف حخد ذاتخ ألنخ دخرم مخ احلريخة
أشااص ا ذي الااةة يرتابوا أ جرم فعلي م أ نوع كا  ،يهخو مخا يضنخاةض مخع املبخدأ العخام
لقرينة الرباءة .يينبغي أ يضخامن للفخرد الخإ ارتاخب جرميخة ابلفعخ فرصخة الوصخو الىل العدالخة الخ
ةدم املساياة مع اآلخري  ،مسضفيدا م نفن الض ااد ياالحضياطاد اعجراىية .يال الرغم صا
س خخبق ،هنخ خخارب حاجخ خخة الىل هن خ خ ضلخ خخف جخ خخإرايا يف جم خخا العقخ خخام اجلنخ خخاىي لضجن خخب نسخ خخبة ملاىخ خخدة
لألشخ خ خخاا ذي اعااةخ خ خخة يف السخ خ خخجو بسخ خ خخبب الض ييخ خ خخز يف اعج خ خ خراءاد القانونيخ خ خخة ياعةصخ خ خخاء
__________

()48
()4٩

Chinchilla Sandoval et al. v. Guatemala, Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs,

.Judgment of 29 February 2016, para. 209
Precautionary measure No. 440-16, Zaheer Seepersad regarding Trinidad and Tobago, 4 August
2017, para. 21; and Situation of Human Rights in Guatemala, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 208/17

).(2017

(.Stanev v. Bulgaria (application No. 36760/06), judgment of 17 January 2012, para. 153 )٥٠
(.Gooding and others, Alternatives to Coercion )٥١
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االجض خخااي .ييشخخا هنخ العدالخخة الضصخخاحلية ،الخخإ يُركخخز الخ الاخخادة أتهيخ اجملخخرمل مخ خ خ
الص من الضرر الإ حلق ابلضنااي ياجملض ع كا  ،سبي ا ميا اسضاشاف يف هإا الصدد.
 -6٣ي تصخخدر سخخوى  4م خ الخخدي األط خراف الخ خ  ١77يف االتفاةيخخة الا خ اد بقصخخد احلخخد
م خ تنفيخخإ املخخادة  .)٥٢(١4يالضخخافة الىل ذلخخا ،أصخخدرد بلخخدا أخخخرى حتفظخخاد يالا خ اد بشخخن
املادتل  ١٢ي ١٥ةد ياو ا أتثخري الخ الا خا احلخق يف احلريخة الشاصخية( .)٥٣يتخن املخادة ١٩
م اتفاةيخة فيينخا لقخانو املعاهخداد ياملخادة  46مخ االتفاةيخة نفسخها الخ اخدم جخوامل الضنفظخاد
ياعا خ اد الخ خ تضع خخارل م خخع موض خخوع املعاه خخدة يغرض خخها .يابلنظ خخر الىل مركزي خخة احل خخق يف احلري خخة
الشاصية يف الض ضع يع احلقوق املنصو اليها يف االتفاةية يصارسضها ،فس هإه الضنفظخاد
ياعا اد تضعارل مع موضوع االتفاةية يغرضها .يحتث املقررة اخلاصة الخدي األطخراف املعنيخة
ال سنب يع حتفظاها يالا اها.

ا ا -إهناء احلرمان من احلرية على أ اس اإلعادة
ألف -إصالح القانون
 -64يقع ال ااتق الدي الضزام لغاء يع الضشريعاد ال تس ت ابحلرما م احلرية الخ
أساس اعصابة بعاهة فعلية أي مضصورة ،سخواء يف األمخاك العامخة أي اخلاصخة .ي خب الخ الخدي
أيض خ ا اللغخخاء الضشخريعاد ال خ تبخخدي حمايخخدة الملاء مسخخنلة اعااةخخة لانهخخا تنطخخو ال خ أثخخر سخخل غخخري
مضناسخخب ال خ حخخق األشخخاا ذي اعااةخخة يف احلريخخة .ي خخب اللغخخاء تش خريعاد الصخخنة العقليخخة
كل ا كانمل جيز يتنظم احلرما غري الطواي لألشخاا مخ احلريخة يفخرل اخ ي ةسخر الخيهم
اسخخضنادا الىل الصخخابضهم بعاهخخة فعليخخة أي مضصخخورة (ابالسخخضناد مخخث ا الىل تشخخاي اضخخطرام اقلخخي
أي اخض اقلي ) .ي إا الغرل ،ينبغخي للخدي الشخريع يف ا ليخة شخاملة السخضعرال ةوانينهخا،
تش جماالد ةانونية ضلفة ،شاركة فعلية م األشاا ذي اعااةة يمنظ اهم الض ثيلية.
 -6٥ي خخب أ تع خ ف الخخدي حبخخق األشخخاا ذي اعااةخخة يف الوصخخو الىل جم واخخة ياسخخعة
م خدماد الدام القاى ة ال احلقوق ،ا يف ذلا خدماد داخم لألشخاا الخإي يواجهخو
أملمخاد حياتيخخة يكخرابا ااطفيخا .ي خخب أ تافخ الضشخريعاد أ تاخخو ترتيبخخاد الخخدام هخخإه مضاحخخة
يمياخ الوصخخو الليهخخا يكافيخخة يمعقولخخة الضالفخخةا يأ تقخخدم الخ أسخخاس طخخوايا يأ حتخ م حقخخوق
يكرامخخة األشخخاا ذي اعااةخخة ( .)A/HRC/34/58يالضخخافة الىل ذلخخا ،خخب الخ الخخدي النشخخاء
الطار ةانوم يسه النشاء يتنفيإ تدابري الدام هإه.
 -66يينبغ خخي لل خخدي اس خخضعرال تش خريعاها املدني خخة ياجلناىي خخة للضنك خخد م خ أ الل خواىت الضنظي ي خخة
املضعلقخخة ابملسخخؤيلية القانونيخخة يياجخخب الراايخخة املنخخوطل قخخدمي اخلخخدماد ياألسخخر ال تشخخجع ال خ
امل ارس خخاد القسخ خرية أي ت خخؤد الليه خخا .ي خخب أيض خ خا اس خخضعرال القخ خوانل اجلناىي خخة عملال خخة الق خ خوانل
يامل ارساد ال جرم الضشرد ي/أي اعااةة.
__________

(.Australia, Ireland, the Netherlands and Norway )٥٢
(Canada, Egypt, Estonia, France, Georgia, Kuwait, Malaysia, Poland, Singapore and the Bolivarian )٥٣
.Republic of Venezuela
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ابء -الكف عن اإليداع يف أطر مؤ سية
 -67خخب الخ الخخدي الملالخخة يخخع أشخخاا اليخخداع األشخخاا ذي اعااةخخة يف أطخخر مؤسسخخية
يالنشخخاء ا ليخخاد ياضخخنة للاخخف اخ هخخإا اعجخراء .يينبغخخي أ يشخ ذلخخا ااض خخاد خطخخة ا خ
ذاد أطر ملمنية ياضنة يمعايري مل وسة ،ييةف ا لع لياد اعيداع اجلديدة ،يالاادة تومليخع األمخوا
العامخخة املرصخخودة لل ؤسسخخاد يحتويلهخخا الىل اخلخخدماد اجملض عيخخة ،يتطخخوير الخخدام اجملض عخخي املناسخخب،
مث املساادة يف جما السا  ،يالدام يف البيمل ،يالدام م األةرا  ،ياخلخدماد القصخرية األمخد
( .)A/HRC/34/58ي خخب أ تش خ مبخخادراد الاخخف اخ اعيخخداع يف أطخخر مؤسسخخية يخخع أن خواع
املؤسساد ،ا يف ذلا املرافق النفسية .يةد ثبمل أ ادم اسضناد ا لياد يةف اعيداع يف أطخر
مؤسسية الىل تصور سليم يادم تزييدها وارد كافية اام يخؤد الىل نضخاى ااسخية تضخر حبقخوق
األشخخاا ذي اعااةخخة .ي خخب أال تقضصخخر أسخخاليب الاخخف اخ اعيخخداع يف أطخخر مؤسسخخية الخ
جمرد نق األفراد الىل مؤسساد أصغر أي بيود ااية أي أماك ااية ضلفة.
 -68يمثخخة حاجخخة الىل العديخخد م خ االس خ اتيجياد للقطخخع مخخع الج خراءاد اليخخداع األطفخخا ذي
اعااةخخة يف أطخخر مؤسسخخية .يم خ بخخل مخخا ميا خ فعل خ يف هخخإا الصخخدد بنخخاء أسخخن الخخدام األسخخر ،
يتخوفري اخلخخدماد املضعلقخة ابألطفخخا داخخ اجملض خخع ،ياسخ اتيجياد محايخخة الطفخ  ،يالضعلخخيم الشخخام
للج يع ،يتطوير الرااية البديلة القاى ة ال األسخر يالشخاملة لخإي اعااةخة ،خا يف ذلخا الراايخة
املقدمخخة م خ األةخخارم ابملعخخأل األيسخخع ،يتعزيخخز الراايخخة يالضب خ  .يتضطلخخب ك خ هخخإه األشخخاا م خ
الرااي خخة البديل خخة ت خخوفري الض خخدريب يال خخدام يالرص خخد ال خ خ النن خخو املناس خخب لافال خخة اس خخضدامة أيج خ خ
االحضض خخا ه خخإه .يينبغ خخي لل خخدي أ تعض خخد حظ خرا ف خخورايا ليفي خخداع املؤسس خخي لألطف خخا دي س خ
الثالثة.
 -6٩ي خ خخب ال خ خ الخ خخدي ااخ خخاذ الج خ خراءاد فوريخ خخة لوضخ خخع حخ خخد للنرمخ خخا م خ خ احلريخ خخة داخ خ خ
املؤسسخخاد اخلاصخخة ي/أي الدينيخخة ،مث خ دير األيضخخام ،يالبيخخود اجل اايخخة الصخخغرية ،يمراكخخز الاخخادة
الضنهي  ،ي ي اد الص ة .ييقع الخ الخدي الضخزام حب ايخة األشخاا ذي اعااةخة مخ احلرمخا
غخخري املشخخريع مخ احلريخخة الخ أيخخد أطخراف اثلثخخة ،خخا يشخ االسخخضعانة ابألطخخر املؤسسخخية الوةاىيخخة
يالضعلخيم يالرصخد .ي خخب الخ الخخدي ااخاذ الجخراءاد فوريخة عهنخخاء يخع أشخخاا احلخبن يف البيخخمل
يالضابي .

جيم -إهناء اإلكراه يف جمال الةحة العقلية
 -7٠خخب الخ خ ال خخدي الهن خخاء ي خخع أش خخاا احلرم خخا مخ خ احلري خخة ياعكخ خراه يف جم خخا الص خخنة
العقلية .ي إا الغرل ،ب اليها تعدي نُظم الصنة العقلية اخلاصخة هبخا لافالخة اتبخاع هنخ ةخاىم
ال خ احلقخخوق يال حخخة اسخخضجاابد جمض عيخخة ةاى خخة ال خ متوي خ جيخخد ،خخا يش خ خخخدماد يقودهخخا
األة خ خرا  .يتبخ خخل األدلخ خخة أن خ خ انخ خخدما تضاخ خخإ احلاومخ خخاد يمقخ خخدمو اخلخ خخدماد ياةخ خخاكم ياجملض عخ خخاد
الجراءاد مضضافرة ل بضعاد ا امل ارساد القسرية ،ف املرجت أ تنجت يف ذلا.
 -7١ي ب ال الخدي النشخاء خخدماد داخم لألشخاا الخإي يواجهخو أملمخاد .يثبخمل أ
يجود خدماد جمض عية ال يُلجن فيها الىل اسضادام القوة أي اعكخراه اامخ فعخا يضخرير لافالخة
يجخ خود اس خخضجابة ةاى خخة الخ خ احلق خخوق .ية خخد اس خخضُندثمل بخ خرام جمض عي خخة غ خخري ةسخ خرية يغ خخري طبي خخة
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لألشخخاا الخخإي يعخخانو م خ كخخرم شخخديد يف اخخدة أمخخاك يف العخخا كبخخداى ا خ اعدخخخا الىل
املسضش خخفياد (مث خ بي خخود املاصص خخة للضعام خ م خخع ح خخاالد األملم خخاد أي بي خخود الرااي خخة القص خخرية
األمد ،ياخلدماد القصرية األمد املقدمخة يف حخاالد األملمخاد ،ياألسخر اةضضخنة ،يالراايخة ال بويخة
الطارىة لألطفا )( .)٥4يتضيت هإه اخلياراد "اد منهخا راايخة اخدد أةخ مخ األشخاا املقي خل
مقارن خةا أبجننخخة املسضشخخفياد ،يال حخخة بيئخخة شخخبيهة ابلبيخخمل ،ياالبضعخخاد ا خ ال كيخخز ال خ األدييخخة،
ياالاض خاد الخ تواصخ أةخوى مخخع املخوظفل .يةخد بينخخمل ال حخة هخخإه الخربام أهنخا حتخخد مخ حخخاالد
اعدخا غري الطواي الىل املسضشف يتؤ نسب رضا أال (.)٥٥
 -7٢يميا خ أ يا خخو الضاطخخيط املس خخبق مفي خدا لخخدام الض ض خخع ابألهليخخة القانوني خخة يف ح خخاالد
األملمخخاد( .)٥6فالضوجيهخخاد املسخخبقة تس خ ت لألشخخاا بضنديخخد الرادهخخم يتفضخخي هم في خخا يضعلخخق
ابلطريقة ال يرغبو يف أ يعاجلوا هبا ال حد م شيء يف املسخضقب  .يةخد تشخ أيضخا رفخض
بعض الع جاد ي/أي البداء طلباد مسبقة بشن خيخاراد معينخة يجخد الشخا يف املاضخي أهنخا
مفيخدة .يلضاخو الضوجيهخاد املسخبقة فعالخة ،مخ الضخرير الضنكخد مخ أ ضخار الشخا الضوجيخ
املسبق حبرية ،يأ تاو ل السيطرة الااملة ال يةمل بدء تنفيإ ما ضاره ،يأ يبق سيد ةراره
يف تغيري الرادت يتفضي ت يف يع األيةاد.

ال -الوصول إىل العدالة
 -7٣ينبغي أ يضامن لألشاا ذي اعااةة فرصة الوصو الىل العدالة ال ةدم املساياة مع
اآلخخري للطعخ يف أ حرمخخا مخ احلريخخة .ي خخإا الغخخرل ،خخب ال خ الخخدي أ تافخ اسخخضفادة
األشخاا ذي اعااةخخة مخ ترتيبخخاد تيسخريية الجراىيخخة مناسخبة لع خخرهم ينخخوع جنسخخهم ،خخا يشخ
الخخدام يف ااخخاذ الق خراراد ،يف سخخياق يخخع اعج خراءاد القانونيخخة ةب خ اةاك خخة يخ خخا يبعخخدها.
ي ب ال الدي أيضا تعزيز الضدريب املناسب للعاملل يف جما الةامة العد .
 -74ي خخب أ تض خ ال خخدي حص خخو ي خخع األش خخاا ذي اعااة خخة ال خخإي تعرض خوا أل
شا م أشخاا احلرمخا الضعسخفي مخ احلريخة ي/أي االسخضغ أي العنخف أي اعسخاءة يف سخياق
هخخإه امل ارسخخاد ال خ ُسخخبُ انضصخخاف يجخخرب مناسخخبة ،خخا يش خ رد احلخخق الىل نصخخاب يالضعخخويض
ياعرضاء يضخ ااد اخدم الضاخرار ،حسخب االةضضخاء .يانخدما يضبخل أ االحضجخامل تعسخفي ،فخس
رد احلق الىل نصاب يع ابلضريرة اسضعادة احلرية(.)٥7
 -7٥ي ب تاليف اآللياد الوةاىية الوطنية ،ياملؤسساد الوطنيخة حلقخوق اعنسخا  ،ياآلليخاد
املسخخضقلة املعنيخخة بضعزيخخز يمحايخخة يرصخخد تنفيخخإ االتفاةيخخة ،تاليف خا ياضخخنا ج خراء حت خرايد يحتقيقخخاد
بش خخن حرم خخا األش خخاا ذي اعااة خخة مخ خ احلري خخة يم خخدهم ابملس خخاادة يف الوص خخو الىل الض ثيخ خ
__________

(.Gooding and others, Alternatives to Coercion, pp. 67–81 )٥4
(C. Obuaya, E. Stanton and M. Baggaley, “Is there a crisis about crisis houses?”, Journal of the )٥٥
.Royal Society of Medicine, vol. 106, No. 8 (2013), pp. 300–302
M.H. de Jong and others, “Interventions to reduce compulsory psychiatric admissions: a
()٥6
.systematic review and meta-analysis”, JAMA Psychiatry, vol. 73, No. 7 (2016), pp. 657–664
(Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation on the Right of Anyone )٥7
.Deprived of Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court, para. 26
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يسب االنضصاف القانوم .ي ب أ ترصد بصورة فعالة أمخاك حرمخا األشخاا ذي اعااةخة
مخ احلريخخة ،مثخ مرافخخق الطخخب النفسخخي ،يغريهخخا مخ املؤسسخخاد .يمخ شخخن يجخخود بيخخااد دةيقخخة
ا خ أاخخداد األشخخاا ذي اعااةخخة اةخخريمل م خ ح خريضهم أ يس خ ت أيض خ ا برصخخد االجاه خخاد
يالضغرياد رير الوةمل ،صا يضيت اااذ أفضخ االسخ اتيجياد للوةايخة يالاخف اخ اعيخداع يف أطخر
مؤسسية.

هاء -الدعم اجمليمعي
 -76ينبغخخي أ ِّ
تنفخخإ الخخدي نظام خ ا شخخام ا لضنسخخيق الماانيخخة يصخخو األشخخاا ذي اعااةخخة
فعلي ا الىل الدام القاىم ال احلقخوق ،خا يف ذلخا الوصخو الىل جم واخة مخ خخدماد الخدام البيخ
يالس خخا يغ خخري ذل خخا م خ خ خخدماد ال خخدام اجملض ع خخي ( .)A/HRC/34/58ي خخب أيض خا أ تا خخو
اخلدماد يالربام العامخة ،خا يف ذلخا الضعلخيم يالراايخة الصخنية يال حخة فخر الع خ ياعسخاا ،
الضافة الىل اخلدماد اجملض عية األخرى ،شاملة لألشاا ذي اعااةة يمرااية عماانية يصو م
الليهخخا .يينبغخخي أ يُضخخامن لألشخخاا ذي اعااةخخة فرصخخة الخضيخخار ماخخا ايشخخهم يمخخع مخ يخخودي
العيإل ،يأال ربيا ال العيإل يفق ترتيب معيشي بعين .
 -77ي خخب تزيي خخد األطف خخا ذي اعااة خخة يأس خخرهم أبنخ خواع ضلف خخة مخ خ املعلوم خخاد يخ خخدماد
ال خخدام ،خخا يف ذل خخا الض خخدخ املبا خخر ،يالرااي خخة النهاري خخة ،يالضعل خخيم ،يمحاي خخة الطف خ خ  ،ياخل خخدماد
االجض اايخخة ،لضجنخخب الفصخ األسخخر ياللجخخوء الىل اعيخخداع يف أطخخر مؤسسخخية .يةخخد حتضخخاي األسخخر
أيض ا الىل املساادة لفهم اعااةة بطريقة ال ابية يمعرفة كيفية دام أطفا ا يفق ا لسنهم ينضخجهم.
يانخخدما ياخخو مخ املسخخضني جنخخب الفصخ ا خ األسخخرة ،خخب ال خ الخخدي أ تاف خ لألطفخخا
ترتيباد رااية بديلة ض الطار أسر بدي حفظا ملصخا الطفخ الفضخل  .يليسخمل املؤسسخاد
األصغر ،أي البيود اجل ااية ،أي املؤسساد الشبيهة ابألسرة بدي ا ا حق يع األطفخا يف
العيإل مع أسرة يحاجضهم الىل ذلا.
 -78يميا لنظم احل اية االجض اايخة املراايخة ملسخنلة اعااةخة أ تسخاهم بصخورة كبخرية يف احلخد
م حرما األشاا ذي اعااةخة مخ احلريخة مخ خخ ضخ ا احلصخو الخ دخخ يالوصخو
الىل اخل خخدماد االجض ااي خخة .ي خخب ال خ ال خخدي أ تنف خخإ أنظ خخة محاي خخة اجض ااي خخة يافي خخة يش خخاملة
للج يع ترااي منظور اعااةة يف يع الربام يالضدخ د ،يتاف الوصو الىل بخرام يخخدماد
حمخخددة لضلبيخخة االحضياجخخاد املضعلقخخة ابعااةخخة ( .)A/70/297ي خخب أ تع خزمل اسخخضنقاةاد العج خخز
اسضق لية األشاا ذي اعااةة يالدماجهم يف اجملض خع يأال تخؤد الىل حرمخاهنم مخ احلريخة الخ
خ خخو خخ خخاط يخ خخدااهم يف مؤسسخ خخاد .يدخ خخق جل يخ خخع األشخ خخاا ذي اعااةخ خخة ،خ خخا يف ذلخ خخا
األشاا الإي يعانو م ااهاد مضعددة يشديدة ،العيإل يف اجملض ع يتلقي ما دضاجو الليخ
م دام ليض انوا م ذلا.

واو -انشاركة
 -7٩يف الطخار ا ليخخة الصخ من القخوانل يالسياسخاد مخ أجخ الهنخاء يخخع أشخاا احلرمخخا مخ
احلرية الخ أسخاس اعصخابة بعاهخة ،خب الخ الخدي أ تقخيم تشخايرا يثيقخ ا مخع األشخاا ذي
اعااةة ياملنظ اد امل ثلة م يأ تشركهم بصورة فعالة ،ال سي ا الفئاد الخ تضخنثر حقوةهخا أتثخرا
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مباش خرا ،خخا يف ذلخخا األطفخخا ذيي اعااةخخة .يابملث خ  ،خخب أ يشخخاررب األشخخاا ذيي اعااةخخة
ياملنظ خخاد ال خ متخخثلهم يف يخخع ا ليخخاد ااخخاذ الق خراراد املضعلقخخة بضص خ يم نظخخم الصخخنة العقليخخة
يتنفيإها يرصدها يتقيي ها ،ا يف ذلا تطوير االسضجاابد اجملض عية غري القسرية.
 -8٠يينبغي للخدي أ تنشخ آليخاد تواصخلية مضسخ ة ابملرينخة ع حخة املشخاركة الفعالخة لفئخاد
األشخخاا ذي اعااة خخة ال خ تُس خخضهدف بصخخورة غ خخري مضناسخخبة ج خراء احلرمخخا م خ احلريخخة ال خ
أسخ خخاس اعصخ خخابة بعاهخ خخة ،ألهنخ خخا ةخ خخد ال تاخ خخو صثلخ خخة متثخ خخي ا كافي خ خا ابملنظ خ خخاد الض ثيليخ خخة القاى خ خخة
( .)٥8()A/HRC/31/62يينبغي للدي أيضا أ ِّ
تعزمل الضعخاي يالشخراكاد  -يف جمخا تقخدد الخدام
 بل السلطاد العامة يمنظ اد اجملض ع املدم ،ا يف ذلا املنظ اد امل ثلخة لألشخاا ذياعااةة.

زاي -بناء القدرات واليوعية
 -8١ال يافخخي تغيخخري األطخخر القانونيخخة يالسياسخخاتية مخخا يرافقخ حتخخو كبخخري يف الضصخخور اجملض عخخي
لألشخخاا ذي اعااة خخة .ي خخب ال خ ال خخدي أ تُا ِّ خ جهخخود الص خ من الق خوانل يالسياس خخاد
أبنشخخطة تضخخوخ تخخدريب يتوايخخة السخخلطاد ،ياملخخوظفل الع خخوميل ،يمقخخدمي اخلخخدماد ،يالقطخخاع
اخلا  ،ييساىط اعا م ،ياألشاا ذي اعااةة ،ياألسر ،ياجل هور العام.
 -8٢يمثخخة حاجخخة ملنخخة الىل تغيخخري اخلطخخام العخخام بشخخن العنخخف ياألشخخاا ذي اعااةخخاد
النفسية  -االجض ااية .ي ب أ تعض د الدي تدابري فعالة ملاافنخة القوالخب الن طيخة ،ياملواةخف
السخخلبية ،يامل ارسخخاد الضخخارة يغخخري الطوايخخة ضخخد األشخخاا ذي اعااةخخة .ي خخب ال خ مراكخخز
الضعليم العا مراجعة مناهجها ،ال سي ا يف كلياد الطخب يالقخانو يمعاهخد الع خ االجض خااي،
م أج ض ا أ ترااي بشا مناسب ما اسضندثض االتفاةية م توجهاد مبضارة.

حاء -تعبئة انوار
 -8٣خخب الخ الخخدي يةخخف متويخ اخلخخدماد الخ حتخخرم األشخخاا مخ حخريضهم الخ أسخخاس
اعصابة بعاهة .يال يشا اعيداع القسر يف الطخار مؤسسخي خطخن فنسخب ،بخ النخ ميثخ أيضخا
اسخ خخضاداما غخ خخري ضخ خخرير يغخ خخري فعخ خخا لل خ خوارد العامخ خخة .يتبخ خخل األدلخ خخة أ تخ خخوفري الخ خخدام الاخ خخايف
لألشخخاا ذي اعااةخخة هخخو خيخخار دقخخق نسخخبة أكخخرب م خ النجخخامن يالفعاليخخة م خ حيخخث الضالفخخة
مقارن خخة بوض خخعهم يف مؤسس خخاد مخ خ أ ن خخوع ك خخا ( .)٥٩ياخ خ ية الخ خ ذل خخا ،يف خخرل اعدخ خخا
اعجبخخار الىل مرافخخق للطخخب النفسخخي يمؤسسخخاد أخخخرى ال خ احلاومخخاد حت خ أنظ خخة ض خ ا
ابهظة الضااليف ،فض ا ا مناملااد طويلة األمد يمالفة.
 -84ييقع ال الدي الضزام ابااذ خطواد فورية ،ترااي فيها االسضفادة الااملة م مواردها
املضاح خخة ،خخا يف ذل خخا املخ خوارد املضاح خخة مخ خ خخ خ الضع خخاي ال خخدي  ،لضخ خ ا احخ خ ام يمحاي خخة ح خخق
__________

( )٥8انظخخر اللجنخخة املعنيخخة حبقخخوق األشخخاا ذي اعااةخخة ،الضعليخخق العخخام رةخخم  )٢٠١8(7بشخخن مشخخاركة األشخخاا
ذي اعااةة ،فيهم األطفا ذيي اعااةة ،م خ املنظ اد ال متثلهم ،يف تنفيإ يرصد االتفاةية.
(D. Tobis, Moving from Residential Institutions to Community-based Services in Central and )٥٩
).Eastern Europe and the Former Soviet Union (Washington, D.C., World Bank, 2000
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األشاا ذي اعااةخة يف احلريخة الشاصخية .ي خب أ يضضخ اطخيط الديلخة يميزانيضهخا متويخ
خخدماد الخدام اخلاصخة ابعااةخخة ،الضخافة الىل الرصخد .يينبغخي أال يصخخب الضعخاي الخدي يف متويخ
صارس خخاد الف خخة لل خخنه الق خخاىم الخ خ حق خخوق اعنس خخا يف جم خخا اعااة خخة (مثخ خ اعي خخداع يف أط خخر
مؤسسية أي تنفيإ تدخ د تقوم ال اعكراه يف جما الطب النفسي).

ابعا -اا ينياجات واليوصيات
 -8٥يشكل احلرمان من احلرية علوى أ واس اإلصوابة بعاهوة اني اكوا وا وع النطواق حلقووق
اإلنسووانف فاألشووخاص ذوو اإلعادووة يو عووون بةووورة من ايووة يف مؤ سووات ومرافووق الةووحة
النفسيةا أو حييازون يف البيوت وغريهوا مون األمواكن اجمليمعيوةا علوى أ واس إصوابي م بعاهوة
أو افرتاض إصابي م هباف ويشكل األشخاص ذوو اإلعادة نسوبة زادودة يف األمواكن ااعييا يوة
للحرمان من احلريةا مثل الساونا ومراكز احياواز ان واجرينا ومراكوز احياواز األحودا ا
ومؤ سووات إيووواء األطفووالف ويف مجيووع هو ه األوووواعا ييعروووون اني اكووات إوووافية حلقوووق
اإلنسانا مثل العالج القسري والعزل وتقييد احلركةف
 -86واحلرمان من احلرية على أ اس اإلصابة بعاهة ليس "شرا ا بود منو " بول هوو نيياوة
لفشل الدول يف كفالة احرتام اليزاماهتا حبقووق اإلنسوان هواه األشوخاص ذوي اإلعادوةف وكموا
يووووه ه و ا اليقريوورا يسوويمد حرمووان األشووخاص ذوي اإلعادووة موون احلريووة ج و وره موون عوودم
اليسووامه وتقوواعس ال ودول عوون تنفي و حقوووق اإلنسووانا ا وويما احلووق يف األهليووة القانونيووةا
والس ووالمةا والوص ووول إىل العدال ووةا والع ووي بة ووورة مس وويقلة يف اجمليم ووعا واحل ووق يف أعل ووى
مسيوى مون الةوحة نكون بلوغو ا ويف مسويوى معيشوي ادوقا ويف احلمايوة ااجيماعيوةف ويف
غياب الدعم و بل العي اننا وب،ا ير ول األشوخاص ذوو اإلعادوة إىل مؤ سوات ومرافوق
الةحة العقلية كما لو مل يكن مثة خيار آخرف ولن تؤ ي الرعاية انؤ سية وخدمات الةحة
العقليةا يف ظل تةميم ا الراهنا إا إىل مفادمة ه ا اليمييز اهليكلي انرتاكمف
 -87وتقدم انقررة اخلاصة اليوصيات اليالية إىل الدول هبدف مساعدهتا يف تطوير وتنفي
إصالحات ترمي إىل الينفي الكامل للحق يف احلرية الشخةية واألمن الشخةي:
ااعورتاف يف اليشوريعات الداخليوة حبووق األشوخاص ذوي اإلعادووة يف احلريووة
(أ)
واألمنا على ددم انساواة مع غريهم؛
(م) إجراء ا يعراض تشريعي شامل إللغاء مجيوع القووان ،واللوواده الو تسومه
ابحلرمان من احلرية على أ اس اإلصابة بعاهة أو عندما يقرتن ذلك بعوامل أخرى؛
(ي) تنفي و و يا و ووة للكو ووف عو وون إيو ووداع األشو ووخاص ذوي اإلعادو ووة يف األطو وور
انؤ سووية بكافووة أنواع وواا مبووا يشوومل اعيمووا خطووة عموول ذات أطوور زمنيووة واوووحة ومعووايري
مرجعية ملمو ةا وودف عمليات اإليداع اجلديدةا وتطوير الدعم اجمليمعي اننا ب؛
(د) ووووع حوود جلميووع أشووكال انمار ووات اإلكراهيووةا مبووا يف ذلووك يف األموواكن
اخلاصة ابلةحة العقليةا وومان احرتام موافقة الشخص انسينرية يف مجيع األودات؛
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(ه) ومان وصول مجيع األشخاص ذوي اإلعادوة احملوروم ،تعسوفا مون حوريي م
إىل بل انيةاف فعالة واختاذ إجراءات فورية إلعا ة متييع م حبريي م؛
(ي) كفال ووة تط وووير خ وودمات ع ووم لألش ووخاص الو و ين يواج ووون أزم ووات وك وورابا
نفسي اا مبا يشمل إاتحة أماكن آمنة و اعمة ننادشة مسألة اانيحار وإي اء النفس؛
(مل) إشراك األشوخاص ذوي اإلعادوة وانناموات الو متوثل م يف مجيوع عمليوات
اختوواذ القورار واليشوواور مع ووم بةووورة فعليووة موون أجوول إهنوواء مجيووع أشووكال احلرمووان موون احلريووة
على أ اس اإلصابة بعاهة؛
(من) إذكوواء الوووعي العوواما ا وويما يف أو ووات واوووعي السيا وواتا وانوووظف،
العمووومي،ا ومقوودمي اخلوودماتا وو ووادل اإلعووالما بشووأن حووق األشووخاص ذوي اإلعادووة يف
احلرية واألمانا مبا يشمل مكافحة القوالب النمطية واألحكام انسبقة وانمار ات الضارة؛
(ط) اامينوواع عوون ختةوويص متويوول للخوودمات الو يقني ووك في ووا حووق األشووخاص
ذوي اإلعاد ووة يف احلري ووة واألم ووانا وزاي ة األم وووال انخةة ووة ليموي وول األحب ووا وانس وواعدة
اليقنية تدرجييا من أجل ووع حد جلميع أشكال احلرمان من احلرية انرتبطة ابإلعادةا وكفالة
وصول األشخاص ذوي اإلعادة إىل خدمات جميمعية وبرامج احلماية ااجيماعية؛
( ) تشووايع اجل ووات الفاعلووة يف جمووال اليعوواون الوودواا مبووا يف ذلووك اننامووات
غري الرحبيةا على ااميناع عن متويل أماكن أو خيارات تنطوي على حرمان من احلرية مرتبط
ابإلعادةف
 -88وتوصووي انقووررة اخلاصووة أيض و ا مناومووة األمووم انيحوودة زن تعووزز دوودراهتا وأن تراعووي
على النحوو انالدوم يف مجيوع أعماهلوا انعوايري انيعلقوة حبوق األشوخاص ذوي اإلعادوة يف احلريوة
واألمن ال تكر و ا اتفاديوة حقووق األشوخاص ذوي اإلعادوةا مبوا يف ذلوك يف وياق عم وا
اإلصالحات اليشريعية والسيا اتية للدولف
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