
 
 

في ) COVID-19( 19-وباء كوفید الوقایة من وإحتواءإرشادات وتوصیات عالمیة حول كیفیة 
 السجون

 
من والسیطرة على   الوقایةالتوصیات الصادرة عن مجموعة متنوعة من المنظمات الدولیة بشأن    خالصةفیما یلي  

 ا یومیاً جھا توفیرة من المعلومات التي یتم إنالكمیة الفي السجون. الغرض من ھذه الوثیقة ھو تبسیط  19-كوفید
واتخاذ إجراءات  ما یتم إصدارهعلى فھم كل نا ؤحول ھذا الموضوع لمساعدة شركا من قبل المنظمات المختلفة 

في نھایة وتجدون . لمتصلة بالسجونافي سجونھم وفي المجتمعات  ي ھذا الوباء العالميسریعة لمنع والتحكم ف
 . المسرودة أدناهتمكن من التعمق أكثر في النقاط للالوثیقة قائمة بمصادر المعلومات المفیدة ھذه 

 :لةوالمسؤ في السجون، ینبغي على السلطات 19-كوفیدمن أجل منع ومراقبة 

الحصول على الرعایة الحق في الرعایة ولتزامات الدول تجاه المحتجزین، وخاصة مفھوم تكافؤ إتذكر  .1
 الصحیة.

. الوطنیةلوقایة واإلدارة بالتنسیق مع إدارات الصحة  ا  من حیث  19-كوفیدالتعامل مع  خطط    ونشروضع   .2
 اعتماد عملیات شاملة وشفافة لصنع القرار.

تقلیل او منع تقید حریات المحتجزین (مثل العزلة الطبیة، زیادة  من شأنھا إجراءات إذا تم إتخاذ اي  .3
 :تكون ھذه اإلجرائات ، وما إلى ذلك) أنالزیارات

 لھا أساس قانوني .أ
 محدودة النطاق والمدة .ب
 على أفضل مصادر علمیةتكون ضروریة ومتناسبة بناًء  .ج
 عقابیة تبدو  و ال تكون ال  .د

 :الوقایة واالحتواءالتأكد من  .4
المحتجزین (اإلفراج تحت إشراف/اإلفراج المبكر عن المعتقلین ذوي الخطورة  عددالحد من  .أ

ً المنخفضة على سبیل المثال المقرر إطالق سراحھم  َ المحتجزین ، وقریبا  )إحتیاطیا
 بین المؤسسات المعتقلین تحویلاعتماد تدابیر للتخفیف من االكتظاظ والحد من عملیات  .ب
مع مراعاة خطورة الجریمة  19-كوفیدلـ الفئات الھشة منالنظر في اإلفراج عن المعتقلین  .ج

كأمراض القلب والسكري على سبیل صحیة  مشاكلالذین یعانون من  المعتقلینمثل المرتكبة 
 .وكبار السنالمثال 

ً  (SARS-CoV-2) 19-كوفیدفحص واختبار فیروس  .د  الوطنیة لتوصیات السلطات الصحیة وفقا
 المناسبة للموظفین والمحتجزین:الصحیة ضمان النظافة  .ه

i.  بجمیع اللغات المطلوبة 19-كوفیدالتدریب وتبادل المعلومات حول 
ii.  (الصابون والماء والمطھرات وما إلى ذلك) لوازم النظافةتوافر وإمكانیة الوصول إلى 
iii.  ً  لتوجیھات منظمة الصحة العالمیة التطھیر المنتظم للموظفین وأماكن المحتجزین وفقا

تأكد من أن مع ال فیروسالمرافق وإجراءات إلسكان األشخاص المعرضین والمصابین بتجھیز  .و
لتزام اإلویمكن تفادي ذلك من خالل الحبس االنفرادي  الواقع إلىبحكم یتحول ال  الطبي العزل



على سبیل المثال، من خالل ضمان اتصاالت ) ماندیالالدنیا (قواعد  االمم المتحدةبقواعد 
 اجتماعیة ذات مغزى من خالل التواصل اإللكتروني.

 حسب التوجیھ الوطني فیما یتعلق بمبدأ معادلة الرعایة 19-كوفیدالمصابین بـ المحتجزینعالج  .ز
 .داخل وخارج السجون

، زیادة الوقت المتاح إلستخدام الھاتف، والتواصل اإللكترونيالنظر في استراتیجیات بدیلة للزیارات (مثل   .5
 إلى ذلك).وما 

 .ساعة واحدة یومیاً على األقللمدة لإلى الھواء الطلق الخروج في  المحتجزینستمرار حق إضمان  .6
 تان.مناسب ورعایة صحیةمكان معیشة ضمان حصول األفراد المفرج عنھم على  .7
میة األمم المتحدة والوكاالت الحكو  بأن تقوم  في حالة عدم توفر الخدمات المناسبة، توصي بعض المنظمات .8

 .الدولیة بطلب الوصول إلى مراكز االحتجاز لتقدیم المساعدة المباشرة للمحتجزین
العدالة الجنائیة (مثل جلسات االستماع عن بعد) وتجنب التدابیر  إستمراریةعتماد تدابیر بدیلة لضمان إ .9

قد تكون ضد  الشاملة ر التدابیوالتي تطبق على جمیع المحتجزین دون رعایة الظروف الفردیة فالشاملة 
 مبادئ العدالة الرئیسیة.

رصد أماكن االحتجاز من قبل ھیئات مستقلة بالوباء بسبب تعلیق الزیارات في بعض تتأثر عملیة  .10
البلدان. یمكن آللیات الوقایة الوطنیة النظر في إیجاد بدائل للزیارات البدنیة باإلضافة إلى طلب رصد 

 .الصحي مع إتخاذ جمیع التدابیر الوقائة مواقع الحجر

 : تستند التوصیات المذكورة أعاله إلى المصادر التالیة

 والمحتجزین:  19- وفیدكبشأن  )PRI(صالح الجنائي الدولیة لإلمنظمة المذكرة إحاطة 
https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-in/  

 

  على  )CPT(والمعاملة أو العقوبة الالإنسانیة أو المھینة  التعذیببیان مبادئ صادرعن اللجنة األوروبیة لمنع 
 :19-وفیدك

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-
of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-  
 

 من منظمة العفو الدولیة:  19-وفیدكمالحظات بشأن 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3019672020ENGLISH.PDF  

 

 :19-وفیدكن مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بشأن ع بیان صادر
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E  

 

 ھیومن رایتس ووتش:
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-COVID-19-response  

 

 :)APT(من قبل جمعیة منع التعذیب  19-وفیدعن كمدونة 
https://apt.ch/en/blog/COVID-19-in-prison/  

 

https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-in/
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3019672020ENGLISH.PDF
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://apt.ch/en/blog/covid-19-in-prison/


مشورة اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة 
)SPT( :إلى المملكة المتحدة بشأن مراقبة الحجر الصحي 
-xk/uploads/2020/02/2020.02.2519n0nag2nk8-storage-prod-2.amazonaws.com/npm-west-eu-https://s3
 V2.pdf-Advice.pdf-Annexed 

 في السجون: 19-وفیدكالتوجیھ المؤقت لمنظمة الصحة العالمیة في أوروبا بشأن 
 2019-coronavirus-eases/novelhttps://www.who.int/emergencies/dis 

 :  مفیدة  موارد أخرى

   قواعد األمم المتحدة الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء (قواعد ماندیال):
 https://undocs.org/A/RES/70/175 
 

 ، بما في ذلك أداة الفحص:19-وفیدكصفحة مكتب السجون الفیدرالي األمریكي 
 https://www.bop.gov/coronavirus/index.jsp 

 

 :19-وفیدكإرشادات المملكة المتحدة للسجون فیما یتعلق ب
-detention-of-places-prescribed-other-and-prisons-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid
 guidance 
 

 ، بما في ذلك أحدث األبحاث:19- وفیدعن كنسیت اللاصفحة 
 https://www.thelancet.com/coronavirus 
 

 لجامعة جونزھوبكنز للجمھور والخبراء: 19-وفیدكصفحة 
 https://coronavirus.jhu.edu/ 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf-V2.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf-V2.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://undocs.org/A/RES/70/175
https://www.bop.gov/coronavirus/index.jsp
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.thelancet.com/coronavirus
https://coronavirus.jhu.edu/

