
ما ھو سالح التفریغ الكھربائي؟ 
من  سلسلة  ینقل  سالًحا  الكھربائي  التفریغ  سالح  یعتبر 
النبضات الكھربائیة التي تھدف إلى تعطیل القدرة مؤقتًا من 
على  للسیطرة  مؤلم  منبھ  (استخدام  لأللم  االمتثال  خالل 
الشخص أو توجیھھ) وانقباضات العضالت غیر الطوعیة. 
على  مباشرة  الكھربائي  التفریغ  سالح  استخدام  یمكن 
(بندقیة صاعقة، حزام صاعق، صدریة صاعقة،  الضحیة 
مسافة  من  إطالقھما  یتم  مسبرین  بواسطة  أو  صاعق)  كم 

تصل إلى 10 أمتار (صاعق كھربائي). 
لقد خلصت لجنة مناھضة التعذیب التابعة لألمم المتحدة إلى 
 TASER X26 اعتبار أن نوعیة سالح التفریغ الكھربائي
وقد  شدیداً  ألماً  یسبب  ألنھ  التعذیب  أشكال  من  شكالً  یمثل 
یسبب الوفاة (1). وأصدرت اللجنة األوروبیة لمنع التعذیب 
والمعاملة أو العقوبة الالإنسانیة أو المھینة (CPT) مبادئ 
أنھ  على  تنص  الكھربائي  التفریغ  أسلحة  الستخدام  عامة 
یجب أن "یقتصر على الحاالت التي یكون فیھا تھدید حقیقي 
تجنب  یجب  "وأنھ  الضرر  شدید  خطر  أو  للحیاة  وفوري 

استخدامھ تجاه األشخاص المستضعفین (2).

في الممارسة
أنھ ال  2014، إال  TASER X26 في عام  انتاج  إیقاف  في حین تم 
یزال قید االستخدام بعد أن تم شراؤه من قبل أكثر من 15000 وكالة 
المتحدة  الوالیات  العالم بما في ذلك  أنحاء  أمنیة وعسكریة في جمیع 
والمملكة المتحدة وفرنسا وأسترالیا (3). وال تزال مجموعة متنوعة 
األمنیة  الوكاالت  لكل من  السوق  TASER متاحة في  من طرازات 
واألفراد. كما تتواجد أیضافي السوق أجھزة أخرى تعتمد على االمتثال 
لأللم من خالل الصدمات الكھربائیة. ویشمل ذلك ھراوات الصدمات 
یسمى  وما  الشغب  مكافحة  ودروع  الصاعقة  واألصفاد  الكھربائیة 
بالدروع الصادة التي تبعث طلقات كھربائیة عند اللمس. و قد تم حظر 
واألكمام  الكھربائي  الشغب  ودرع  الكھربائیة  الصاعقة  سترات 

الصاعقة  منذ عام 2006 (4).
یتم الترویج ألسلحة التفریغ الكھربائي كأسلحة أقل فتكا بالمقارنة مع 
المتحدة  المملكة  شرطة  تضع  المثال،  سبیل  فعلى  الممیتة.  القوة 
الھرمي  التسلسل  في  الناریة  األسلحة  قبل  مباشرة   TASER M26
في  فقط  االستخدام  من  الغرض  یتمثل  لذلك،   .(5) القوة  الستخدام 

الحاالت التي یكون فیھا من الضروري للغایة حمایة الحیاة. 
وتفید التقاریر أن أحزمة الصعق بالصدمات الكھربائیة تُستخدم في 30 
سجنا من سجون الوالیات المتحدة و جمیع محاكم المحاكمة الفیدرالیة 
كما تستخدم أیضا أحزمة الصاعقة من قبل موظفي السجون والشرطة 
النقل  أثناء  بالسجناء  الصاعقة  أحزمة  (6).وتربط  إفریقیا  جنوب  في 
وخالل جلسات االستماع القضائیة. وتشمل األجھزة المشابھة سترات 

صاعقة وأكمام تلبس على ساق أو ذراع السجین (6). 
قامت لجنة منع التعذیب بالتحقیق في مزاعم سوء المعاملة أو التعذیب 
وتوثیقھا فیما یتعلق باستخدام أسلحة التفریغ الكھربائي من قبل سلطات 
وروسیا.  سلوفاكیا  وجمھوریة  وبلغاریا  بولندا  في  القانون  إنفاذ 

 .(10–7)

العواقب الصحیة
تشیر الدراسات إلى أن اإلصابات تحدث في 20 ٪ الى41.2 ٪ من 
التفریغ  أسلحة  من  مجموعة  استخدام  على  تنطوي  التي  الحاالت 
زیادة  تظھر  الدراسات ال  بعض  أن  وفي حین   .(11,12) الكھربائي 
أن  إال   ،(13) الكھربائي  التفریغ  أسلحة  استخدام  بسبب  الوفاة  خطر 
و   الحجم  المتوسطة  المدن  في  الشرطة  إدارات  في  أجرت  دراسة 
زیادة  أظھرت   Tasers تستخدم  التي  و  كالیفورنیا  والیة  في  الكبیرة 
قدرھا 6.4 أضعاف في معدل الوفیات أثناء االحتجاز (ال تشمل حاالت 
مقارنة   Tasersال استخدام  بدایة  فترة  في  الناریة)  األسلحة  استخدام 
بمتوسط معدل الوفیات في الخمس سنوات قبل ستخدام الTasers. وقد 
انخفض ھذا المعدل إلى مستویات ما قبل النشر في السنوات 5-2 بعد 

      .       Tasersفترة بدایة استخدام ال
اإلصابات  في  تتسبب  الكھربائي  التفریغ  أسلحة  أن  من  التأكد  تم  قد 

التالیة: 
اإلصابات الناجمة عن الكھرباء : تم اإلبالغ عن صدمة العین الناجمة 
عن وثبة سالح التفریغ الكھربائي في العدید من الدراسات (15,16). 
أن  الكھربائي  التفریغ  سالح  لصدمات  یمكن  أنھ  األبحاث  وأظھرت 
تؤثر على القلب وأن األشخاص الذین یعانون من أمراض قلبیة سابقة 
الكھربائي  التفریغ  ألسلحة  الكھربائي  للصدمات  عرضة  یكونون  قد 

 .(17)
تفریغ  سالح  تطبیق  عن  الناجمة  بالسقوط  الصلة  ذات  الصدمة 
ألن  كبیرة  صدمة  حدوث  في  السقوط  یتسبب  أن  یمكن  الكھرباء: 
الشخص الذي یتعرض لسالح تفریغ الكھرباء غالباً ما یكون مشلوًال 
 .(18) وعواقبھ  السقوط  من  الحد  على  قادًرا  یكون  لن  وبالتالي 
تفریغ  سالح  یتسبب  عندما  شائعًا  عامالً  یعد  السقوط  فإن  وبالتالي، 
الكھرباء إلى إحداث إصابات خطیرة في المخ التي قد تكون قاتلة في 

بعض الحاالت (19). 
الصدمة المیكانیكیة من المسابیر: تتسبب سھام سالح تفریغ الكھرباء 
في إصابات عدیدة بما في ذلك الحروق والجروح وثقوب في المنطقة 
الجمجمة  في  إصابات  الدراسات  وثقت  وقد  السھام.  ضربتھا  التي 
تم  كما   .(22–16,20) واألصابع  والبلعوم  واألنف  والعینین  والوجھ 
للجمجمة  النبلة  اختراق  على  تنطوي  التي  الجمجمة  إصابات  توثیق 
(23). لقد تم توثیق الحاالت الفردیة لإلصابة الخطیرة بالسھام بما في 
ذلك على سبیل المثال حالة اإلصابة العصبیة الشدیدة والسكتة الدماغیة 

(24) وحالة استرواح الصدر (الرئة المنھارة) (25).

الخالصة
من  واسعة  مجموعة  الكھربائي  التفریغ  أسلحة  تشمل 
األسلحة المصممة إلعاقة شخص بشكل مؤقت غیر أنھ تم 
فیھا  تم  التي  الحاالت  في  الوفاة  وحتى  اإلصابات  توثیق 
إستخدام أسلحة التفریغ الكھربائي. ویتضخم خطر اإلصابة 
أو الوفاة من أسلحة التفریغ الكھربائي في غیاب معاییر أو 

قوانین دولیة وأحیانًا وطنیة أو تنظیمیة الستخدامھا. 

(EDWs) أسلحة التفریغ الكھربائي

مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة
رقم 3 

(14)
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