
 
 

 الخالصة 

وعة للتقييد   يعد  استخدام األصفاد أمًرا شائًعا ويعتبر وسيلة مشر
الجسدي و لكن قد تم ايضا تدوين سوء استخدامه. وتختلف آثار 
انها  ة التقييد ومستوى الضغط واقبر استخدام األصفاد باختالف طول فبر
باستخدام القوة. وتشمل العواقب الصحية الموثقة لسوء استخدام 

صابات األعصاب والكسور النادرة. وتنجم عن  األصفاد تلف الجلد وإ 
 أساليب سوء المعاملة الجسدية عواقب نفسية إضافية.  

 

  

 مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة 

 تكبيل اليدين    16رقم 

 

   ؟ تكبيل اليدين ما هو 

 بغرضتقييد المستخدمة بصورة روتينية  الُيعد تكبيل اليدين أحد طرق  
 إال أنه قد تم توثيق سوء استخدام . (1) لحد من حركة الذراع واليد ا

ي  
. (2)إىل مستوى التعذيب وسوء المعاملة  التكبيل عىل نحو يرتق 

 وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الوثيقة ال تتناول األصفاد أو تكبيل الساق. 

ي بمسألة التعذيب أن تقييد  يع
تبر المقرر الخاص لألمم المتحدة المعن 
وع من أنواع التقييد،   يشبر بأنه ال يجوز تطبيق   أنه   إالاليدين هو نوع مشر

تقييد الحركة بصورة مهينة أو مؤلمة كما ال يجوز التقييد ألغراض تأديبية 
ا لقاعدة مانديال رقم 

ً
. و أشار إىل  انه قد تم تدوين  (3,4) 43.2وفق

. و قد  (7)دام األصفاد كأداة لتسهيل التعذيب من خالل التعليق استخ

أثبتت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مجموعة من االنتهاكات 
ي تم فيها  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسا  3للمادة  

ي الحاالت النر
ن ف 

تطبيق تكبيل اليدين كعنرص من عنارص أساليب التعذيب وسوء  
 .  (5,6)المعاملة األخرى 

ي الممارسة 
 
 ف

تعتبر األصفاد أكبر أجهزة تقييد الحركة استخداًما من قبل وكاالت إنفاذ  
وعادة ما يتم تطبيقها عند االعتقال  . ( 7)القانون عىل الصعيد الدوىلي 

ويمكن أن تؤدي ظروف التقييد إىل تشديد غبر  .  (7,8)وأثناء النقل 
وري لألصفاد  . وتتمثل أكبر وسائل التكبيل شيوًعا هي األصفاد (9)رص 

يط صلب  واألصفاد  (9)التقليدية المربوطة بسلسلة أو المربوطة بشر
. كما أبلغ ضحايا التعذيب وسوء المعاملة (2,9)البالستيكية أو النايلونية  

ي تشمل األصفاد  (10)عن استخدام وسائل أخرى لتقييد المعصم 
والنر

ي يتم تطبيقها عىل وجه التحديد من  البديلة مثل المناديل وا
لمناشف النر
 . (11)أجل تجنب ظهور عالمات مرئية 

ي ينتشر فيها استخدام  
ي المملكة المتحدة، النر

أظهرت دراسة أجريت ف 

ة من المحتجزين الذين تم تكبيل أياديهم   األصفاد الصلبة ، أن نسبة كببر

. وأظهر تقييم  (12)%( وجد لديهم إإصابات ناجمة عن األصفاد 54)

ي فرنسا أن  
طة ف  ي شملتها دراسة 6لالحتجاز لدى الشر

% من الحاالت النر

ناجمة عن تكبيل  ممحتجز ظهرت عليهم أعراض  190تم إجرائها عىل 

األصفاد  اليدين بأن هذه األعراض تختلف باختالف طول وقت تطبيق

ي أماكن أخر (8)ومستوى الضغط 
ى . وتم توثيق نتائج مماثلة ف 

ا من  (13,14)
ً
 معروف

ً
ات طويلة شكال . وبينما يعتبر تقييد المعصم لفبر

، فتتأثر شدة اإلصابات الناجمة عن األصفاد بما  (15)التعذيب  أشكال

إذا كانت الضحية قد تعرضت للرفع أو السحب عبر األصفاد أو التعليق  

ا بما إذا قد تم استخدام (15)أثناء التقييد 
ً
. كما تتأثر شدة اإلصابة أيض

أساليب قوة إضافية، عىل غرار االلتواء أو عند تطبيق الضغط عىل  

  األصفاد. عالوة عىل ذلك، يمكن أن تكون اإلصابات أكبر شدة إذا ما تم 

استخدام القوة بعد  إبعاد المعصمير  عن بعضهما البعض أو تم تطبيق 

 .  (16) تطبيق األصفاد

ا استخدام تكبيل اليدين إلذالل الضحية، عىل سبيل 
ً
كما يمكن أيض

ي األماكن العامة كشكل من أشكال  الشخصالمثال أثناء عرض 
  ف 
ً
مكبال

 .  (17)العقاب 

 

 العواقب الصحية 

ي الخدر واالضطراب 
تتمثل الشكاوى األكبر شيوًعا المتعلقة باألصفاد ف 

ي المعصمير  
. ويمكن الثار التكبيل أن تكون مستمرة  (8) الحسي واأللم ف 

ي حالة عدم وجود عالمات جسدية 
. (9,18)وشديدة وُمنهكة حنر ف 

ويصعب إىل حد كببر إجراء دراسات وضمان التوثيق وتقديم الرعاية  
ي الغالب يكون  

ي الوقت المناسب نظًرا ألنه ف 
والمتابعة الطبية ف 

األشخاص الحاملير  إلصابات ناجمة عن التكبيل باألصفاد قد تم  
ة  ة وجبر 

 . (8,19)احتجازهم لفبر

 تم توثيق العواقب الصحية المحددة التالية :  

 تلف الجلد 

وتمزقات وكدمات  ووذمات )تورم( عىل  تم اإلبالغ عن سحجات
. ويمكن للجروح الجلدية أن تؤدي اىل تندب  (8,19,20) مستوى اليد 

ي بعض األحيان 
. وال يمكن استبعاد احتمال إساءة استخدام (15)ف 

ي يكون فيها تلف الجلد غبر واضح 
ي الحاالت النر

 . (19)األصفاد ف 

 إصابات األعصاب 

ي )تلف األعصاب( أحد النتائج األ كبر شيوًعا  يعتبر االنضغاط العصنر
. وتوصلت دراسة تم إجراؤها حول حاالت (15)لتقييد المعصم 

ي مرص إىل
ي  التعذيب الجسدي ف 

  68وجود جروح ناجمة عن األصفاد ف 
  31%(. ولقد أدت بعض تلك اإلصابات إىل إعاقة دائمة )19حالة )

. (21)٪( بتلف األعصاب 77الحاالت )هذه حالة( وترتبط معظم 

ي  
ي الناجمة عن األصفاد بشكل شائع ف  وتحدث إصابات االعتالل العصنر

ي كما يمكن أن تتأثر األعصاب  الجزء السطحي للعصب الكعبر
 
ً
ي الخلل الحسي والحركي الذي  المتوسطة والزندية أيض

ا مع التسبب ف 
. وعىل رغم من توثيق  (13,14,20)من شأنه أن يؤدي إىل اإلعاقة 

ي بشكل جيد  ي تلحق العصب الكعبر
ار النر ، فإن (14,23,24)األرص 

ي األعصاب المتوسطة والزندية اقل شيوعا 
 .  (9,13)إلصابات ف 

 الكسور 

ي حاالت نادرة، من كسور عىل مستوى المعصم، 
لقد عان  الضحايا، ف 

ي ئ اإلبري الكعبر
ي النانر

والعظم   (9,18) وعىل وجه التحديد ف 
ي  . وقد ارتبطت هذه الكسور باستخدام األصفاد الصلبة  (18,24)القارنر

ي عظم 
ي تضييقها والمقاومة أو القوة. تم وصف الكسور ف 

واإلفراط ف 
ي الجزء العلوي من ال

ي ف 
ي خمس حاالت للمراهقير  العضد الدان 

ذراع ف 
الذين تعرضوا للتكبيل والذين ربما كانوا أكبر عرضة لخطر الكسور 

 . (25) بسبب عدم نضج الهيكل العظمي 
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