
 ا�خالصة 

رصدية تم إجرا��ا �� ظروف خالية من التعذيب.  ومن الضروري بالتا�� أن  ال�حية ل�حرمان من النوم إ�� دراسات تجر�بية و ستنتاجات املتعلقة بالعواقب �ستند اإل 

 ستخدام ا�حرمان من النوم �وسيلة للممارسة التعذيب. عند إيتم التحقيق �� اآلثار ال�حية ا�حددة ع�� املدى القص�� والطو�ل 

من املرجح أن يؤدي إ�� تفاقم آثار أساليب التعذيب األخرى من خالل جعل األفراد أك�� قلًقا أو حساسية لأللم. وال  م �عذيًبا و يمكن أن �ش�ل ا�حرمان من النو 

� ح�ن أنھ من شأن ا�حرمان من النوم ا�جزئي ع�� � .النومخص ع�� عدد ساعات �ا�� من حصول ال��ستمر العواقب الفسيولوجية ل�حرمان التام من النوم �عد 

 األوعية الدمو�ة.  أمراض القلب و  السكري و  املدى الطو�ل أن يز�د من خطر اإلصابة بالسمنة و 

 

 شارلوت غازا�ي تومسن.  رد  و و إل��سغ ھديت �ال و�شاولت و�يرغون سهعون  وماري برا مهاتو�ياس س�و �و�لر  بمساهمات من  لينا شنايدر و . كتابة  بحث و 
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 مجموعة أوراق ا�حقائق املتعلقة بال�حة

 ا�حرمان من النوم      15رقم 

 

    

     

 

 

 

  ما هو ا�حرمان من النوم؟

النوم ملدة إ�عدام   ييمكن أن �ش�� ا�حرمان من النوم إما إ�� ا�حرمان التام أ

لنوم. ل املمن�ج أي اإلزعاجيوم �امل أو أك��، أو ا�حرمان ا�جزئي من النوم 

و�شمل املصط�حات األخرى املتصلة با�حرمان من النوم تنظيم النوم و تقييد 

  النوم أو �عديل النوم أو التالعب بالنوم.

ال توجد معاي�� دولية فيما يتعلق با�حد األد�ى لعدد ساعات النوم الالزمة 

للمحتجز�ن كما ال يوجد أيًضا �عر�ف قانو�ي متفق عليھ ع�� الصعيد الدو�� 

إ�� مستوى التعذيب أو  ا�حرمان ر�� ف��ايل�حرمان من النوم ول�حاالت ال�ي 

عت��ت ا�حكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان حرمان إ و  .)2( إساءة املعاملة

أنھ ضرب من ضروب  إعت��ت ساعات  6ا�حتجز�ن من النوم إ�� أقل من 

و�ع��ف �جنة األمم املتحدة . )3( التعذيب أو املعاملة الالإ�سانية أو املهينة

 هو�حرمان من النوم ان املناهضة التعذيب واملقرر ا�خاص املع�ي بالتعذيب 

 . )7–4(أحد وسائل التعذيب

 �� املمارسة  

 �عت�� ا�حرمان من النوم أحد أساليب التعذيب املتفشية ع�� نطاق واسع

. وقد تم توثيق ا�حرمان من النوم �� الواليات املتحدة و�سرائيل وُ�رجح  )8(

ستخدامھ جنًبا إ�� إ. وعادة ما يتم )10–8( ستخدامھ �� املز�د من البلدانإ

 .)8( جنب مع وسائل التعذيب األخرى 

وعة من العناصر املث��ة �شمل وسائل ممارسة ا�حرمان من النوم مجم

حتجاز (مثل الضوء) واألفعال ال�ي لإلزعاج (مثل الضوضاء) وظروف اإل 

جهد أو موضع �� ع�� النوم �� ج ا���دف عمًدا إ�� �عطيل النوم (مثل 

 .)1( )��دف اإلزعاج قتحام املتكرر للزنزاناتاإل

 

واقب ال�حية   الع

. )13–11(النوم با�حرمان ا�حاد من النوم  ا�حاالت ، يمكن محو اثآر أغلب �� 

وتتج�� مظاهر ضعف األداء اإلدرا�ي وا�حر�ي العص�ي لدى األفراد الذين �عانون 

ع�� ا�حرمان من النوم . تختلف آثار )14( من ا�حرمان الك�� أو ا�جزئي من النوم

املهام األك�� تأثر نتباه واليقظة �ش�ل أشد من تأثر مهام اإل فتا�جاالت املعرفية 

يؤدي إ�� ز�ادة كب��ة ��  ا�حرمان من النوم  . كما أن)15,16( �عقيًدا مثل التفك��

يقلل �ش�ل معتدل من كما  )14( و�ؤثر سلًبا ع�� مزاج الفرد )17( مستو�ات القلق

واإليجابية ع�� حد سواء و�ؤدي إ�� ز�ادة  )18( اإلثارة العاطفية للمحفزات السلبية

 . )19( ستجابة لأللماإل  ا�حساسية و 

 يمكن أن يتعرض ا�حتجزونفحتجاز بالنوم ال�ا�� عندما ال �سمح ظروف اإل 

ال�جز السلو�ي العص�ي ذلك ع�� . و�شمل عواقب )1,20( ل�حرمان املزمن من النوم

نخفاض إ�ات الفسيولوجية، مثل �الشب��ة لآلثار املو�حة أعاله باإلضافة إ�� التغي

وتتوافق هذه  .)23–21( ل��ابتحمل ا�جلو�وز وز�ادة ضغط الدم وز�ادة عالمات اإل

 رتباط التقييد املزمن للنوم بالسمنة و إالعواقب مع الدراسات الو�ائية ال�ي تدرس 

 .)24,25( األوعية الدمو�ة عتالل القلب و إ مقاومة األ�سول�ن و 

ن ا�حرمان التام من النوم ع�� مدى عدة أيام أن يؤدي إ�� ظهور أعراض أمن ش

تصال بالواقع) والهذيان (ا�حالة العقلية �عكس الذهان ا�حاد (الفقدان املؤقت لإل

 . و�صعب تقييم اآلثار النفسية الدائمة ل�حرمان من النوم �سبب)11( املشوشة)

تؤدي إ�� تفاقم اآلثار النفسية   يمكن انخرى، وال�ي أ�عذيب  وسائلت معتزام��ا 

لذين عانوا ا�حتجزون ا وجد انوفًقا إلحدى الدراسات، فقد  . و )26( طو�لة األجل

تف��ي املعاناة  وجد لد��ممن ا�حرمان من النوم إ�� جانب أساليب التعذيب األخرى 

 النفسية ا�حادة واملزمنة بنسبة أع�� بكث�� مقارنة بأولئك الذين لم �عانوا من ذلك 

)10( . 
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