مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة

رقم  17التغذية القسية
ه التغذية القسية ؟
ما ي

تصف التغذية القرسية عملية التغذية ضد إرادة شخص ما مؤهل
عقليا بشكل كامل و يعتب ً
ً
وعقالن
قادرا عىل التوصل إىل قرار سالم
ر
ي
بخصوص عواقب رفض الطعام ى
لفبة طويلة من الزمن (.)1
ى
الت تنطوي
وتختلف التغذية القرسية عن التغذية اإلصطناعية و ي
المستنبة و المتحررة من اإلكراه من قبل الشخص
عىل الموافقة
ر
ى
متلق الغذاء ( .)2تتناول صحيفة الوقائع هذه التغذية القرسية
ي
للمحتجزين المض ربي عن الطعام .توصلت لجنة مناهضة التعذيب
التابعة لألمم المتحدة إىل أن التغذية القرسية للمحتجزين المض ربي
عن الطعام تشكل إساءة معاملة تنتهك إتفاقية مناهضة التعذيب
ً
المعت بالتعذيب ،فإن عملية
( .)3ووفقا لمقرر األمم المتحدة
ي
إطعام المض ربي عن الطعام ى
الت تنطوي عىل تهديدات أو إكراه أو
ي ى
قوة أو إستخدام للقيود البدنية ترق إىل مستوى المعاملة القاسية
والالإنسانية والمهينة و ى
حت التعذيب (.)4
ً
إعتبت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التغذية القرسية شكال
ر
ى ُ
الت استخدمت
الحاالت
ق
المعاملة
سوء
أو
التعذيب
أشكال
من
ي
ُ ي
فيها القيود دون داع أو الحاالت ى
الت استخدمت فيها التغذية بشكل
ي
إعتبت
متعمد للتسبب يق ألم شديد أو بقصد قمع اإلحتجاج( .)5,6ر
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن التغذية القرسية ى
ترق إىل
مستوى التعذيب إال يق ظل بعض الظروف المتعلقة بالضورة
ى
الت يمكن إثباتها (مثل إنقاذ الحياة) ،ووجود ضمانات
العالجية ي
ى ُ
الت تنفذ
إجرائية (ك ر
مبر لبدء او إنهاء التغذية القرسية) ،والطريقة ي
بها التغذية القرسية ( .)6–5يق الوقت نفسه  ،فإن قرار عدم اإلطعام
القرسي  ،ى
السجي يق الحياة
حت لو أدى إىل الوفاة  ،ال ينتهك حق
ر
).(7

يف الممارسة

ترتبط التغذية القرسية كوسيلة للتعذيب وسوء المعاملة بسياق
اإلضاب عن الطعام الذي ُيفهم عىل أنه رفض للتغذية ى
لفبة طويلة
بغرض تحقيق أهداف محددة (. )1وتم إستخدام التغذية القرسية
كوسيلة لفض اإلضابات عن الطعام (.)11–8
وتشب أبرز الوقائع
ر
للمعتقلي يق إرسائيل ومن قبل
الحديثة إىل ممارسة التغذية القرسية
ر
األمريك يق غوانتانامو ( .)12,13تصف األحداث المتعلقة
الجيش
ي
عب طرق مختلفة يشار إليها بمصطلح
بالتغذية القرسية بأنها تتم ر
تشب التغذية المعوية إىل إستخدام
التغذية الوريدية والمعوية .و ر
عب األنف أو الفم أو المعدة أو األمعاء
أنبوب تغذية يتم إدخاله ر
الدقيقة (.)14,15
وتشب دراسات الحالة والتقارير إىل التغذية
ر
ر
عب المعدة أو األمعاء الدقيقة ولكن دون أن يتم وصفها
المبارسة ر
( .)14وتصف التغذية الوريدية اإلدارة عن طريق الحقن الوريدي
الهضم .وباإلضافة إىل ذلك ،فلقد تمت القيود،
الذي يتجاوز الجهاز
ي
اس التقييد أو التقييد اليدوي (.)12,14
بما يق ذلك كر ي

ً
ومن شأن تقييد الحركة أن يساعد أيضا عىل منع إزالة أنبوب
التغذية أو الحد من القدرة عىل تقيؤ محتوى التغذية (.)17

العواقب الصحية
تتعلق مخاطر التغذية المعوية باإلدخال (مثل تلف األنف) أو صدمة
ما بعد اإلدخال (مثل عدم الراحة أو تآكل األنسجة بسبب اإلدخال
عب القصبة الهوائية) أو
المتكرر) أو اإلزاحة (مثل إدخال الطعام ر
اإلرتجاع (مثل الشفط) أو عدم تحمل المعدة و األمعاء (مثل
أكب إذا ما كانت التغذية
الغثيان) ( .)18ويمكن للمخاطر أن تكون ر
قرسية ( .)15,19ويمكن أن تتسبب التغذية األنفية المعدية رغم
مقاومة الفرد عىل سبيل المثال ق البيف ى
والقء واإلغماء بسبب
ي
ي
األلم ( .)14,20يمكن أن ىتبتب عن التغذية الوريدية مضاعفات
مختلفة مثل ى
إسبواح الصدر (إنخماص الرئة بعد وضع الخط
المركزي) ،وإلتهاب الوريد الخثاري  ،واإلنصمام الخثاري (جلطة
ى
الت تمنع
دموية تسد مجرى الدم) ،وإنسداد الهواء (فقاعة الهواء ي
مجرى الدم) واإلنتان المرتبط بالقسطرة (استجابة مهددة للحياة
ناجمة عن العدوى) .عالوة عىل ذلك ،تم إعتبار "التغذية ر
الرسجية"
ى
ر
ج" عىل أنهما متساويان لتجربة
القرسية أو "البطيب الرسر ي
ى
اإلغتصاب ً
نظرا ألنهما يتضمنا عىل اإخباق ر
للرسج من دون موافقة
الشخص ( .)21,22التوثيق المحدود للعواقب النفسية للتغذية
يعتب خطر
القرسية أشار إىل أنها تؤدي إىل صدمة نفسية عامة ( .)19ر
اإلصابة بمتالزمة إعادة التغذية من ربي المخاطر الشائعة يق جميع
ُ
أشكال التغذية بعد الصيام الطويل ( .)14,23,24وتعد هذه الحالة
ى
وااللكبوليت
بالغة الخطورة وتكون مرتبطة باختالل توازن السوائل
التنفس
والجهاز
األيض والمعوي والقلب
واختالالت يق الجهاز
ي
ي
ومن شأنها أن تؤدي إىل الوفاة (.)24

الخالصة
ى
.
تعتب
يمكن أن ترق التغذية القرسية إىل مستوى التعذيب كما ر
اقتحام ومؤلم ذو مخاطر طبية متأصلة
التغذية القرسية إجراء
ي
.
قابلة للتفاقم يق حال مقاومة الشخص وعىل النقيض من
ى
المستنبة والتحرر من
الت تتسم بالموافقة
ر
التغذية االصطناعية ،ي
ى
األخالق البتة أن يساعد األطباء يق التغذية
اإلكراه ،فليس من
ي
ُ
ً
المؤهلي عقليا المض ربي عن الطعام .ويمكن
القرسية لألشخاص
ر
لألطباء من خالل إتباع المبادئ التوجيهية األخالقية حول كيفية
إدارة اإلضابات عن الطعام بموجب إعالن الجمعية الطبية
العالمية يق مالطا أن يضطلعوا بدور مهم يق الوقاية من سوء
المعاملة والتعذيب (.)1
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