
ما ھو رذاذ الفلفل؟  
ْیتِّي  الزَّ الفُلَیِفلَِة  راتیُن  على  یحتوي  رذاذ  عن  عبارة  ھو 
الفلیفلة  راتین  یعتبر  الرئیسي.  الفعال  كالعنصر   (OC)
الزیتي خلیطا من مكونات عدیدة بما في ذلك الكبسائسین، 
كعامل  الفلفل  رذاذ  یستخدم  الحار.  الفلفل  من  المستخلصة 
لمكافحة الشغب من قبل سلطات إنفاذ القانون لتعطیل األفراد 
لألغشیة  شدید  تھیج  في  التسبب  خالل  من  مؤقت  بشكل 

المخاطیة للعین واألنف والحنجرة والرئتین والجلد (1).
منبعد  الشخص  وجھ  برش  الفلفل  رذاذ  إستخدام  یوجب  و 

4-3 أمتار.
تنص اللجنة األوروبیة لمنع التعذیب و المعاملة أو العقوبة 
إستخدام  یجب  ال  أنھ  على   (CPT) المھینة  أو  الالإنسانیة 
رذاذ الفلفل ضد األشخاص الخاضعین للسیطرة مسبقا  و أال 
یستخدم یستخدم مطلقا في األماكن المغلقة. اما عند إستخدام 
بعض  مرعاة  فیجب  المفتوحة  األماكن  في  الفلفل  رذاذ 
الفوري لطبیب  الوصول  إمكانیة الضحیة من  التدابیر مثل 

.(2)
فإن  بالتعذیب  المعني  الخاص  المتحدة  األمم  لمقرر  وفقا 
أو  األلم  إلحاق  أجل  "من  بھا  المسموح  األسلحة  إستخدام 
المعاناة عن قصد وعمد على شخص ضعیف ، یرقى دائًما 
أو  القاسیة  العقوبة  أو  المعاملة  أشكال  من  مشدد  شكل  إلى 

الالإنسانیة أو المھینة أو حتى التعذیب." (3).

في الممارسة
مثل  القانون  إنفاذ  ألغراض  أساسا  الفلفل  رذاذ  یستخدم 
إعتقال أو ضبط أفراد او ألغراض مكافحة الشغب. یستخدم 
رذاذ الفلفل بشكل متزاید في مرافق اإلحتجاز، و یستخدم في 

بعض البلدان من قبل األفراد للدفاع عن النفس.
عندما یستخدم رذاذ الفلفل وفقا للمبادئ التوجیھیة للمصنعین 
وطبقا للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان وإستخدام القوة، فإنھ 
یمكن أن یوفر بدیال ألسالیب القوة األكثر عنفا ، مثل أسلحة 
رذاذ  یستخدم  عندما  الناریة.  واألسلحة  الكھربائیة  التفریغ 
أن  ذلك  فیمكن  التفریق،  یستطیعون  ال  أناس  على  الفلفل 
األفراد  بین  خاصة   ، الوفاة  أو  خطیرة  إصابة  إلى  یؤدي 
 ، المخدرات  تأثیر  تحت  األشخاص  مثل  عرضة  األكثر 
المفرطة  السمنة  أو  الربو  مثل  أمراض  یعانون من  والذین 

.(4،5)

العواقب الصحیة
یمكن أن یؤدي التعرض إلى رذاذ الفلفل إلى إصابة مختلف 

أنظمة األعضاء وأن یتسبب حتى في الموت.
الفلفل  إستخدام رذاذ  نسبة حاالت  فان  الدراسات  بناء على 
طبیة  عواقب  الى  أدت  التي  او  طبي  تقییم  تطلبت  التي 

خطیرةتتراوح بین 3 و  15 بالمائة(1).
تعتمد شدة اآلثار الصحیة المترتبة عن التعرض لرذاذ الفلفل 
على ظروف التعرض و جملة من العوامل المتصلة بالمادة 
خاصة  عوامل  و  المتعرضین  تفرقة  إمكانیة  و  المستخدمة 
الشرب و األدویة و  نفسھ مثل نوعیة األكل و  بالمتعرض 
المخدرات التي تم إستھالكھا و وجود مرض مزمن و القدرة 

على ري المناطق المتعرضة بشكل سریع و دقیق.
اآلثار العینیة: یؤدي التعرض لرذاذ الفلفل إلى ألم فوري في 
الدموع،  إفراز  و   ، الطرف  منعكس  وفقدان   ، العین 
وانخفاض حدة البصر ، وإلتھاب عصبي ، وعدم اإلستجابة 
للمؤثرات الكیمیائیة والمیكانیكیة ، واإلصابات العینیة مثل 

تأكل سحق القرنیة ، والتقرحات (1 ، 6).
اآلثار الجلدیة: یسبب التعرض الجلدي لرذاذ الفلفل في األلم 
الحمامى  (الورم)،  الوذمة   ، الوخز   ، الشدید  الحارق 

(إحمرار الجلد)، الطفح الجلدي والبثور (1،6).
اآلثار التنفسیة: ضیق في التنفس، والسعال، وضیق الصدر، 

والصفیر، وذمة رئویة، والتشنج القصبي (1،6).

الخالصة
یجب على السیاسات أن تنص بشكل صریح على إجراءات 
أن  و  الفلفل  لرذاذ  المتعرضین  لألشخاص  العنایة  توفیر 
صریحة  توجیھیة  مبادئ  على  القانون  إنفاذ  قوات  تعتمد 
محددة للخطوات التي یجب إتباعھا عند تعرض و إخضاع 
شخص ما لرذاذ الفلفل  و ذلك من أجل الوقایة من المزید من 

اإلصابات و المضاعفات على الرفاه الجسدي (7). 
لرذاذ  الصحیة  اآلثار  حول  الوبائیة  الدراسات  نقص  یعیق 
خطط  تطویر  و  المدى  طویلة  لآلثار  الطبي  الفھم  الفلفل 
العالج. بالتالي، ھناك حاجة إلى المزید من البحث لتوجیھ 
السلطات القانونیة و المھنیین الصحیین إلى أفضل خیارات 

العالج الممكنة (7).

رذاذ الفلفل
مجموعة أوراق الحقائق المتعلقة بالصحة
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