
مجموعة  أوراق الحقائق المتعلقة 
بالصحة رقم 9   الحرمان  من الغذاء   

ما هو الحرمان من الغذاء؟   

ُ�عّرف الحرمان من الغذاء ع� أنه تناول للطعام بمستوى طاقة أقّل  
ا أو  من الحد األدىن المطلوب. و�مكن أن �كون   تقي�د تناول الطعام كل��

 ) ا  التالعب  19،  1جزئ�� مسألة  ا  أ�ض� هذە  الحقائق  ورقة  وتتناول   .(
أو   أو طب�عته،  للفرد،  المقدم  الطعام  نوع�ة  إ�  ُ�ش�ي  الذي  بالغذاء 
ا أو   طعمه، أو تلوثه. و�مكن أن �كون الحرمان من الغذاء إما متعمد�

القاعدة   وتنّص  الموارد.   ضعف  عن  ا  األمم   22ناجم� قواعد  من 
المتحدة النموذج�ة الدن�ا لمعاملة السجناء (قواعد ن�لسون ماند�ال)  
ي الساعات المعتادة،  

، �ن ن ر إدارة السجون ل�ل سجني
ّ
: «توف ع� ما ��ي

وقواە،   صحته  ع�  للحفاظ  غذائ�ة كاف�ة  ق�مة  ذات  طعام  وجبة 
 ). 3جّ�دة النوع�ة وحسنة اإلعداد والتقد�م.» ( 

ن من    43  وتحظر القاعدة  : "خفض كم�ة ما �قّدم للسجني كذلك ما ��ي
ي (  ب" كتقي�د أو جزاء تأدييب ). وُ�عد الحرمان من3الطعام أو م�اە ال�ش

 ). 19الغذاء أحد أقدم أسال�ب العقاب ( 

والظروف    المغذّ�ات  نقص  اختالف  حسب  األعراض  وتختلف 
 ). (صحة الضح�ة ومدة سوء التغذ�ة، وما إ� ذلك

جميع   ع�  ا  عمل�� والفيتامينات  الغذاء  من  الحرمان  يؤثر  أن  �مكن 
ي �مكن   أعضاء الجسم، بما فيها القلب واألوع�ة الدم��ة (القلب) اليت
�ات القلب غ�ي   �ات القلب (معدل �ن أن تؤدي إ� عدم انتظام �ن

) وضعف  15،18،19(   مضغط الدالمنتظم) و�طء القلب وانخفاض  
(المع الهض�ي  (صع��ات  الجهاز  البلع  وع�  وال�بد  واألمعاء)  دة 
ە والذي ُ�مكن أن يتسبب،  19البلع) وما إ� ذلك. (  ) فضً� عن تأث�ي

ي التعب والضعف والوذمة التقدم�ة و�ؤثر  
ع� مستوى الممارسة، �ن
 ) ن  ك�ي وال�ت الذا�رة  ات  17،18،19ع�  التأث�ي تؤدي  أن  و�مكن   .(

فه) واعتالالت األعصاب  العصب�ة (الدماغ) إ� ضمور الدماغ (إضعا 
  .( المح�ط�ة (تلف األعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل الشو�ي
ن واالرتباك  ك�ي ا ع� الذا�رة واالنتباە وال�ت ومن شأن ذلك أن ُيؤثر أ�ض�

)2،18،19  .( 

باإلضافة إ� ذلك، يؤثر سوء التغذ�ة ع� الغدد الصماء (الهرمونات)  
) تناول  19والدم  إ�  متكرر  �شكل  �فتقر  ي 

غذاىئ لنظام  و�مكن   .(
اإلصابة   خطر  من  و���د  المناعة  جهاز  ُ�ضعف  أن  ال�اف�ة  التغذ�ة 
بالعدوى، وخاصة االلتهاب الرئوي والسل والتهابات الجهاز الهض�ي  

�م15,17( (العظام ). كما  العظ�ي  اله�كل  ع�  ا  أ�ض� يؤثر  أن  كن 
أن   �مكن  ي  واليت العظام،  هشاشة  ي 

�ن يتسبب  قد  مما  والعضالت) 
(أمراض   عضل�ة  واعتالالت  مرض�ة  كسور  ي 

�ن بدورها  تتسبب 
الشعر   �ساقط  التغذ�ة  لسوء  الجلد�ة  اآلثار  �شمل  العضالت). 

ف �سهولة با  ن إلضافة  وفقدان األظافر وجفاف الجلد الذي �مكن أن ي�ن
 ).  16،17،19إ� الحكة وتأخر التئام الجروح ( 

نقص   متالزمات  إ�  التغذ�ة  يؤدي سوء  أن  �مكن  ذلك،  فضً� عن 
 ) إ�  1الفيتامينات  الغذاء  من  المستمر  الحرمان  يؤدي  �مكن  ). كما 

ي غضون 
ا (   12- 8الوفاة �ن  ). 15أسبوع�

 
الخالصة

الغذاء   الحرمان من  الناجمة عن  المحددة  الصح�ة  العواقب  تعتمد 
�ات المحروم منها. وسواء كان الحرمان  

ّ
ع� الن�ع المحدد من المغذ

ا، فمن شأنه عواقبه الصح�ة ان تكون وخ�مة.   ا أو كل�� من الغذاء جزئ��
توافر   بضمان  ماند�ال،  قواعد  بموجب  الدول،  ي وُتلزم 

ال�ا�ن الغذاء 
ا   ي أما�ن االحتجاز وعدم التالعب عمد�

والمكفول لجميع المحتج��ن �ن
 باإلمدادات الغذائ�ة لجعلها أقل شه�ة. 

ع� مستوى الممارسة  

ي أثناء   ستخدم التالعب باإلمدادات الغذائ�ة كأداة للتأث�ي الفسيولو�ب
�
أ

ة ط��لة (االستجواب واالحتج ). ومن ذلك، استبدال الطعام 2از لف�ت
العادي بوجبات سائلة تجار�ة توفر للمحتج��ن وجبات دون عم وغ�ي  

 ). 2شه�ة، ع� الرغم من ا�تمالها من الناح�ة التغذو�ة (

ي الوال�ات   
ي بعض السجون �ن

وتتمثل أحد أشكال العق��ة التأديب�ة، �ن
ي شكل  

الء �ن ن لل�ن اليو�ي  ي 
الغذاىئ النظام  ي تقد�م 

األم��ك�ة، �ن المتحدة 
"رغ�ف طعام" ُمفسد للشه�ة ُتخلط ف�ه جميع المكونات مع بعضها  
هذە   �شأن  المتحدة  الوال�ات  ي 

�ن قضائ�ة  دعاوى  وُرفعت  البعض. 
ي   ل عق��ة قاس�ة ووحش�ة. غ�ي أنه لم  الممارسة اليت

�
من شأنها أن ُ�شك

ي واضح �شأن هذە المسألة � اآلن ( 
 ). 4يتم اتخاذ أي رأي قانوىن

أو    التعذ�ب  أشكال  من  الغذاء سواء كشكل  من  الحرمان  توثيق  تم 
والوال�ات   ن  الصني مثل  بلدان  ي 

�ن للسجون  السيئة  للظروف  كنت�جة 
س�ا و��طال�ا وال�ابان وز�مبابوي  المتحدة وتركما�ستان والسودان ورو 

المحتمل أن   ان�ا ومن  ن ، وت�ن ن وموزمبيق والسودان والغابون وفلسطني
ي جميع أنحاء العالم ( 

ي العد�د من البلدان األخرى �ن
ا �ن - 5ُيرتكب أ�ض�

14 .( 

 العواقب الصح�ة 

ا لح�اة � ا مبا�ش ل الحرمان منه تهد�د�
�
ُ�عّد الغذاء حاجة أساس�ة، وُ�شك

ي إ� التغذ�ة  
الشخص، ال س�ما وأنه من شأن افتقار النظام الغذاىئ

ي نها�ة  
ي سوء التغذ�ة والمجاعة �ن

ال�اف�ة �شكل متكرر يتسبب �ن
 ). 15المطاف (
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