
ما ھو الحرمان من الماء؟
یتمثل الحرمان من المیاه (التعطیش) في فرض قیود كلیة 
ذلك  یكون  أن  یمكن  المتاحةللفرد.  المیاه  على  جزئیة  أو 
عن  ناجم  متعمد  غیر  أو  التعذیب  بھ  یُقصد  متعمدًا  عمالً 
المتحدة  األمم  قواعد  وتشترط   .(1) السیئة  الظروف 
ماندیال)  نیلسون  السجناء(قواعد  لمعاملة  الدنیا  النموذجیة 
(القاعدة  إلیھا"  احتاج  "كلما  للمحتجز  الشرب  میاه  إتاحة 
من  للسجین  یقدم  ما  كمیة  من"خفض  تحذر  كما  ؛   (22
على  عالوة   .(2)  (43 (القاعدة  الشرب"  میاه  أو  الطعام 
اإلنسان  لحقوق  األوروبیة  إعتبرتالمحكمة  فقد  ذلك، 
األسالیب  مع  الشرب،باالقتران  میاه  من  أنالحرمان 
األخرىیعتبر إنتھاك للمادة 3 من االتفاقیة األوروبیة لحقوق 
اإلنسان (3,4). كما طالبت اللجنة األوروبیة لمنع التعذیب 
بأن یحصل جمیع األشخاص المحتجزین على میاه شرب 

جاھزة وغیر مقیدة في جمیع األوقات (5,6).

في الممارسة
اإلستجواب  أثناء  للتعذیب  التعطیشكوسیلة  یستخدم 
مرافق  في  التعطیشالمتعمد  توثیق  تم  وقد  واإلحتجاز. 
شرق  جنوب  في  بریطانیا  علیھا  تسیطر  التي  االحتجاز 
بالوالیات  العراق (2008-2003)، و في والیة میتشیغان 
السجناء  وبین  التنزانیة  السجون  وفي  األمریكیة،  المتحدة 
اإلسرائیلیة  القوات  لدى  المحتجزین  اللبنانیین 
تشیر  ذلك،  إلى  وباالضافة   .(10–7)  (1981-1999)
أن  إلى  التعذیب  من  الناجین  بین  أجریت  التي  الدراسات 
المجموعات التالیة قد تعرضت للتعطیش كشكل من أشكال 
التعذیب: ٪85 من 416 امرأة یزیدیة خالل الحرب األھلیة 
في سوریا وشمال العراق (2014) و ٪18 من بین 325 
الجئ من مختلف البلدان المقیمون حالیابالوالیات المتحدة و 
المقیمون  البلدان  مختلف  من  الجئ   144 بین  من   63٪

حالیابنیوزیلندا (11–13). 
یمكن أن یحدث التعطیشأیًضا نتیجة لظروف سیئة في بعض 
كفایة  عدم  توثیق  تم  المثال،  سبیل  فعلى  االحتجاز.  أماكن 
الحصول على المیاه في السجون في جمیع أنحاء زمبابوي 
وفي سجن لألطفال في بوروندي وفي السجون في بلجیكا 

ومولدوفا وروسیا. (14–16). 
ومن المحتمل أن یمارس التعطیشفي العدید من البلدان في 
التعذیب أو بسبب  العالم إما كشكل من أشكال  جمیع أنحاء 

سوء ظروف أماكن االحتجاز.

العواقب الصحیة
یمكن أن یكون لعدم توفیر میاه الشرب الكافیة عواقب وخیمة. حیث أن التقیید 
المستمر للمیاه یسبب الجفاف الذي قد یؤدي إلى حالة صدمة نقص حجم الدم (ر) 
الكلوي  الفشل  ذلك  بما في  الالحق  الجھاز  في  والخلل  انخفاض كمیةالدم)  (أي 
الحاد. وقد تؤدي ھذه التغیرات في النھایة إلى وفاة أو تلف األعضاء التي ال یمكن 
الرجوع عنھا (17,18). ویؤدي التقیید الكلي لمیاه الشرب إلى الوفاة في غضون 
أربعة إلى عشرة أیام حسب ذلك درجة الحرارة والرطوبة ومستویات الشخص 
من اإلجھاد والنشاط البدني (18,19). تشمل أعراض وعالمات الجفاف العطش 
أو عدم القدرة على الشرب والخمول (التعب) واألرق ، وفي عالمات العیون 
الوعي  فقدان  المطاف  نھایة  والرطبةوفي  الباردة  األطراف  و  الغارقة 
المیاه أن تكون  المترتبة على الحرمان من  والموت(20).یمكن لآلثار الصحیة 
شدیدة بشكل خاص بین الفئات الھشة مثل كبار السن وذوي الصحة السیئة. و قد 
مرتبط  معتادة  بصفة  السوائل  من  منخفضة  لكمیة  الفئات  ھذه  تناول  أن  تبین 
باألمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب واألوعیة الدمویة وبعض أنواع 

السرطان وكذلك زیادة الوفیات(19).

تعرض  عند  الصحیة  العواقب  لتفاقم  الجفاف  یؤدي  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الشخص ألشكال أخرى من التعذیب البدني . فعلى سبیل المثال، وجدت إحدى 
الدراسات أن الجفاف القسري كان أحد األسباب المساھمة في الفشل الكلوي الحاد 

الناجم عن سحق العضالت جسدیًا (21). 
الي مضاعفات عصبیة خطیرة.فیؤدي  الجفاف  بعد  ایضا اإلرواء  قد یؤدي   و 
اإلرواء السریع إلى التسبب في تلف في الدماغ والخالیا العصبیة (انحالل النخاع 
البلع  المركزي) والذي قد یسبب أعراض عصبیة مثل الشلل أو صعوبات في 

والتحدث. وبالتالي فإنھ یجب أن تتم إدارة عالج الجفاف بعنایة (17). 
وتسھم ندرة المیاه في ارتفاع معدل انتقال األمراض المعدیة في السجون (18). 
فعلى سبیل المثال، تسبب ندرة المیاه في انتشار التھابات الجلد مثل الجرب بسبب 

عدم القدرة على الحفاظ على النظافة الشخصیة (17,22). 

یُعتبر الحرمان من المیاه تھدیدًا مباشًرا لحیاة الشخص نظًرا ألن الماء ھو حاجة 
أساسیة. وبالتالي و بغض النظر عما إذا كان الحرمان من الماء یسبب عواقب 
من  الحرمان  یشمل  شدیدة.  عقلیة  معاناة  في  یتسبب  أن  شأنھ  من  فإنھ  بدنیة، 
والتأثیرات  المؤلم  اإلجھاد  یسبب  أن  یمكن  الذي  والعجز  والخوف  الماءالقلق 

طویلة المدى (23). 
العواقب الصحیة

یمكن أن یكون لعدم توفیر میاه الشرب الكافیة عواقب وخیمة. حیث أن التقیید 
المستمر للمیاه یسبب الجفاف الذي قد یؤدي إلى حالة صدمة نقص حجم الدم (ر) 
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الخالصة
لجمیع  والمالئم  الكافي  الماء  توفیر  بضمان  الدول  تلزم 
المحتجزین في أماكن االحتجاز. ومع ذلك، فإن الحرمان من 
أنحاء  جمیع  في  واالحتجاز  االستجواب  أثناء  یحدث  الماء 
العالم. وبغض النظر عما إذا كان الحرمان من الماء یحدث 
عن قصد كشكل من أشكال التعذیب أو عن غیر قصد بسبب 
الظروف السیئة في أماكن االحتجاز فالحرمان من الماء من 
شأنھ أن یكون لھ عواقب صحیة وخیمة دائمة على المستوى 

الحرمان من الماء
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة
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الحاد. وقد تؤدي ھذه التغیرات في النھایة إلى وفاة أو تلف األعضاء التي ال یمكن 
الرجوع عنھا (17,18). ویؤدي التقیید الكلي لمیاه الشرب إلى الوفاة في غضون 
أربعة إلى عشرة أیام حسب ذلك درجة الحرارة والرطوبة ومستویات الشخص 
من اإلجھاد والنشاط البدني (18,19). تشمل أعراض وعالمات الجفاف العطش 
أو عدم القدرة على الشرب والخمول (التعب) واألرق ، وفي عالمات العیون 
الوعي  فقدان  المطاف  نھایة  والرطبةوفي  الباردة  األطراف  و  الغارقة 
المیاه أن تكون  المترتبة على الحرمان من  والموت(20).یمكن لآلثار الصحیة 
شدیدة بشكل خاص بین الفئات الھشة مثل كبار السن وذوي الصحة السیئة. و قد 
مرتبط  معتادة  بصفة  السوائل  من  منخفضة  لكمیة  الفئات  ھذه  تناول  أن  تبین 
باألمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب واألوعیة الدمویة وبعض أنواع 

السرطان وكذلك زیادة الوفیات(19).

تعرض  عند  الصحیة  العواقب  لتفاقم  الجفاف  یؤدي  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الشخص ألشكال أخرى من التعذیب البدني . فعلى سبیل المثال، وجدت إحدى 
الدراسات أن الجفاف القسري كان أحد األسباب المساھمة في الفشل الكلوي الحاد 

الناجم عن سحق العضالت جسدیًا (21). 

الي مضاعفات عصبیة خطیرة.فیؤدي  الجفاف  بعد  ایضا اإلرواء  قد یؤدي   و 
اإلرواء السریع إلى التسبب في تلف في الدماغ والخالیا العصبیة (انحالل النخاع 
البلع  المركزي) والذي قد یسبب أعراض عصبیة مثل الشلل أو صعوبات في 

والتحدث. وبالتالي فإنھ یجب أن تتم إدارة عالج الجفاف بعنایة(17). 
وتسھم ندرة المیاه في ارتفاع معدل انتقال األمراض المعدیة في السجون (18). 
فعلى سبیل المثال، تسبب ندرة المیاه في انتشار التھابات الجلد مثل الجرب بسبب 

عدم القدرة على الحفاظ على النظافة الشخصیة (17,22). 

یُعتبر الحرمان من المیاه تھدیدًا مباشًرا لحیاة الشخص نظًرا ألن الماء ھو حاجة 
أساسیة. وبالتالي و بغض النظر عما إذا كان الحرمان من الماء یسبب عواقب 
من  الحرمان  یشمل  شدیدة.  عقلیة  معاناة  في  یتسبب  أن  شأنھ  من  فإنھ  بدنیة، 
والتأثیرات  المؤلم  اإلجھاد  یسبب  أن  یمكن  الذي  والعجز  والخوف  الماءالقلق 

طویلة المدى (23). 

الخالصة
لجمیع  والمالئم  الكافي  الماء  توفیر  بضمان  الدول  تلزم 
المحتجزین في أماكن االحتجاز. ومع ذلك، فإن الحرمان من 
أنحاء  جمیع  في  واالحتجاز  االستجواب  أثناء  یحدث  الماء 
العالم. وبغض النظر عما إذا كان الحرمان من الماء یحدث 
عن قصد كشكل من أشكال التعذیب أو عن غیر قصد بسبب 
الظروف السیئة في أماكن االحتجاز فالحرمان من الماء من 
شأنھ أن یكون لھ عواقب صحیة وخیمة دائمة على المستوى 
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