
ما ھو التعذیب باالختناق ؟
(الغواصة،  الجاف  االختناق   .1 االختناق:  من  أنواع  ثالثة  ھناك 
(الغواصة  الرطب  االختناق   .2 الرأس)،  تغطیة  التعبئة،  "الفیل"، 
یرجى   .(1) الموضعي  االختناق   .3 و  بالغرق)،  اإلیھام  الرطبة، 
االطالع على ورقة الوقائع المنفصلة عن اإلیھام بالغرق والتعذیب 
منع  في  الجاف  االختناق  طریق  عن  التعذیب  یتمثل  الموضعي. 
أو  الضغط  أو  الھوائیة  الشعب  إعاقة  خالل  من  الطبیعي  التنفس 
الرباط حول الرقبة أو من خالل السحب القسري للغبار أو الغاز أو 
األسمنت إلخ. (2). یستخدم التعذیب باالختناق جراء الخنق بشكل 
متزاید كأسلوب للتعذیب (2). ینطبق تعریف التعذیب وفقًا التفاقیة 
األمم المتحدة لمناھضة التعذیب على عملیة االختناق الجاف ولذلك 
فیجب اعتباره شكًال غیر مقبول من المعاملة تحت أي ظرف من 

الظروف (3). 

في الممارسة
ممارسة  اثناء  الطبیعي  التنفس  لمنع  مختلفة  تستخدم طرق 
االختناق الجاف. ویشمل ذلك تغطیة الرأس بكیس أو قناع ، 
وإغالق الفم واألنف ، والضغط أو الرباط حول الرقبة ، و 
االستنشاق القصري للغبار اواألسمنت اوالفلفل الحار، إلخ. 
مجرى  لتغطیة  المستخدمة  المواد  تكون  أن  ویمكن   .(2)
الھواء ملوثة بالسوائل الجسدیة مثل الدم أو البراز أو الفلفل 

الحار أو السوائل المتطایرة مثل البنزین (1).
محتجًزا   45 لفحص   2016 عام  إجرائھا  تم  دراسة  في  و 
لالختناق  تعرضوا  الذین  أولئك  أن  وجد  إسبانیا،  في  سابقًا 
(غطاء،  الجاف  االختناق  من  أغلبیتھم  عانت  قد   (47٪)
كیس) (9). ووجدت دراسة أخرى تم إجرائھا عام 2016 
كانت  لبنان  في  سابقة  سیاسیة  سجینة   67 من   ٪  7.5 أن 

ضحایا االختناق الجاف (كیس من البالستیك) (10). 
العدید من  للتعذیب في  االختناق الجاف  ھو طریقة شائعة 
األماكن حول العالم بما في ذلك إسبانیا والوالیات المتحدة 
األمریكیة ویوغوسالفیا السابقة وكمبودیا واالتحاد السوفیتي 
وأفریقیا  األوسط  الشرق  في  أخرى  ودول  ولبنان  السابق 
جنوب الصحراء. وغالبًا ما یجمع استخدام االختناق الجاف 

مع طرق التعذیب األخرى (10–13).  

العواقب الصحیة
ال  ألنھ  "النظیف"  التعذیب  مسطلح  الجاف   االختناق  على  یطلق 
یترك عالمات مرئیة على الجسم او یترك عالمات طفیفة مما یجعلھ 

صعب االكتشاف و الدراسة (11).  
الحبراتعلى  الجاف  االختناق  عواقب  تشمل  أن  ویمكن 
الدبوس  نقطة  بحجم  الجلد  نزیف  ھو  (العینین)(و  الجلدوالملتحمة 
الناجم عن تلف أوعیة دمویة شعریة) والنزیف من األذنین أو األنف 
وإلتھابات الفم ومشاكل التنفس الحادة أو المزمنة ونقص األكسجة 
فقدان  إلى  یؤدي  مما  المخ)  في  األكسجین  (الحرمان من  الدماغیة 
الموت  وحتى  المخ  وتلف  المزمن  اإلدراك  وضعف  الوعي 

 .(2,12,14,15)
وقد أظھرت تجاربأن نقص األكسجة المؤقت لدى البالغین األصحاء 
یسبب عجًزا حادًا في اإلدراك عبر جمیع المجاالت المقاسة للوظیفة 
التفكیروالوظیفة  وسرعة  الذاكرة  على  تأثیرات  مع  اإلدراكیة 
التنفیذیة و سرعة رد الفعل والمرونة المعرفیة. وباإلضافة إلى ذلك، 
فقد أبلغ المشاركون عن شعورھم بالتعب وأظھروا فقدان التنسیق 

وعدم وضوح الرؤیة والضعف والدوار والتھیج والقلق (16). 

العواقب النفسیة:
ھناك عدد قلیل فقط من الدراسات في اآلثار النفسیة الطویلة األجل 
من  قلیل  عدد  المتوفرة  الدراسات  تضمنت  قد  و  الجاف  لالختناق 
و   الجاف  الإلختناق  بین  عالقة  الدراسات  وجدت  المشاركین. 
إحصائیا  مھم  غیر  ارتباط  ایضا  وجدت  كما  الھلع  وإضطراب 
باضطراب ما بعد الصدمة(PTSD)              . و من الممكن أن 
الرطب  االختناق  بعواقب  مرتبطة  الجاف  االختناق  عواقب  تكون 
والتي تتكون من مجموعة من اآلثار النفسیة الطویلة األجل بما في 
 (PTSD) ذلك نوبات الھلع واالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة

وتغییرات الشخصیة (18).

الخالصة
خطیرة  ونفسیة  جسدیة  معاناة  إلى  الجاف  االختناق  یؤدي 
ذات عقابیل طبیة موثقة. ھناك حاجة إلجراء تدریب شامل 
للمھنیین الطبیین والقانونیین لفھم مدى تعقید ھذا النوع من 

التعذیب من حیث العواقب الصحیة والكشف. 

التعذیب باالختناق (الجاف)
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة
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