
 الخالصة

الحرمان الحس ي هو إزالة للتحفيز الحس ي. ويمكن أن تحدث أشكال   

حرمان   في  يتسبب  مما  واحد  وقت  في  الحس ي  الحرمان  من  مختلفة 

الحس ي   الحرمان  عن  يترتب  أن  ويمكن  حواس.  عدة  من  الشخص 

اإلصابات   تشمل  وفسيولوجية  نفسية  عواقب  طويلة  لفترات 

ومش واالرتباك  الهلع  ونوبات  والقلق  وضعف  والهلوسة  التركيز  اكل 

ر  
ّ
أث
ّ
الذاكرة. ولقد تبّين أن الحرمان الحس ي هو طريقة لزيادة سهولة ت

 الضحايا باإليحاء.  

 

 

 

 

  

 مجموعة أوراق الحقائق املتعلقة بالصحة 

 الحس ي الحرمان 19رقم 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو الحرمان الحس ي؟ 

الحرمان الحس ي هو طريقة تعذيب شائعة االستخدام من شأنها أن  

تنطوي على تقييد استخدام الضحية لحواس السمع والرؤية  

والشم واللمس والتذوق. ويمكن أن يحدث الحرمان الحس ي أيًضا  

املنبهات السمعية أو البصرية أو الشمية أو  من خالل تقليل 

  (1,2) اللمسية أو الذوقية

صرحت لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب أن الحرمان الحس ي،  

(. كما  3باستخدام عصابة العينين على سبيل املثال، يثير القلق )

اعتبرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان العزل الكامل للحواس  

 من أشكال  
ً
باالقتران مع العزل الجسدي الكامل ُيشكل شكال

 (.4,5املعاملة الالإنسانية )

اقب الصحية  العو

يمكن أن يترتب عن الحرمان الحس ي آثار صحية جسدية ونفسية  

(. وأظهرت الدراسات أن ضحايا الحرمان  6تختلف حسب املدة )

الحس ي يمكن أن يتعرضوا للهلوسة السمعية والبصرية والتشوهات  

(. كما أظهرت الدراسات أيًضا  9,16,17)اإلدراكية والصور الحسية 

أن الحرمان الحس ي في شكل تغطية الرأس يسبب الخوف والقلق  

ونوبات الهلع ومستويات مرتفعة من التوتر واالرتباك في معرفة  

(. ويمكن أن ينجم عن تغطية الرأس  2,11,15,18الزمان واملكان )

رؤية. كما  آثار سلبية على التوازن والتنسيق بسبب الحرمان من ال 

من شانها أن تحول دون معاينة الحالة البدنية للسجين وتمنع توقع  

الضحية لألذى واالستجابة الدفاعية للركالت واللكمات التي تزيد  

من احتمالية تعرض الضحية لأللم الجسدي الشديد واإلصابة  

  (11) واإلعاقة

ف  يمكن أن يؤدي الحرمان الحس ي أيًضا إلى مشاكل في التركيز وضع

الرأي ) تغيير  وزيادة سرعة  املزاج    19,20,8الذاكرة وحاالت 
ً
(. فضال

الضحايا   ر 
ّ
أث تّ يزيد من سهولة  أن  الحس ي  للحرمان  يمكن  عن ذلك، 

باإليحاء، حيث يمكن أن يبدأ الضحايا، على سبيل املثال، في تبني آراء  

(. يمكن للحرمان الحس ي أن يخلق شعوًرا  21ووجهات نظر معذبيهم )

لدى الضحايا بهدف إضعاف معنوياتهم وتسهيل التأثير عليهم  بالعجز  

(22.) 

 

 على مستوى املمارسة 

يمكن أن يحدث الحرمان من السمع من خالل إجبار األشخاص  

على ارتداء سماعات األذن التي إما تصدر ضوضاء بيضاء أو تحجب  

(. ويمكن أن يحدث الحرمان من الرؤية باستخدام  6,7الصوت )

(. وتم  9( أو من خالل اإلنارة السيئة )8أقنعة مظلمة ) نظارات أو 

باملائة من الالجئين الوافدين من بنغالديش   50عصب اعين أكثر من 

وإيران وسوريا وتركيا الذين تم تسجيلهم في مركز لضحايا  

(. وتتمثل إحدى الطرق األخرى  10الصدمات في ستوكهولم )

ولكن يمكن أن تختلف  للحرمان من الرؤية في تغطية رأس الضحية، 

املمارسة من حيث التركيب املادي للغطاء ومدة االستخدام وتكرره  

 (. 11وضيق الغطاء حول الرأس )

 

اما الحد من املنبهات اللمسية فيكون عن طريق التطويق في   

( ونقص املمتلكات الشخصية وتقييد األطراف  9الزنزانات الصغيرة )

أو ربط الساعدين ملنع الضحية من استخدام يديه للمس ما يحيط  

(. ويمكن أن يحدث الحد من التذوق من خالل تقديم نظام  7به )

)رغيف مخبوز   nutraloafيل املثال (، على سب12غذائي غير متنوع )

يشبه الطوب يتكون من مكونات مهروسة مًعا تفي اإلرشادات 

الغذائية( الذي يتم تقديمه في بعض سجون الواليات املتحدة  

(. كما يمكن أن يتم الحرمان من حواس مختلفة في وقت  13,14)

(، إذ يمكن أن تؤدي تغطية الرأس على سبيل املثال أيًضا  15واحد )

 (. 11إلى إضعاف حاسة السمع والتنفس وحاسة الشم )
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