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 املقدمة 

أماكن ا�حرمان من ا�حر�ة �� بيئات مغلقة ت�ون ف��ا القدرة ع�� تطبيق تداب�� التباعد االجتما�� وغ��ها من تداب�� ال�حة 

� من هذه ا�جائحة والسيطرة محدودة. إضافة إ�� هذا، تطرح مسألة ا 19-العامة املو�ىى ��ا ملنع انتشار ف��وس �وفيد
ّ
لتو�

عل��ا داخل أماكن االحتجاز معضالت كب��ة للسلطات املسؤولة من حيث حماية ال�حة العامة مع اح��ام حقوق ا�حتجز�ن  

و�عمالها �� نفس الوقت. �� �عض ا�حاالت، قد تؤدي تداب�� حفظ ال�حة العامة إ�� ز�ادة احتمال التعرض �خطر سوء 

 اكن االحتجاز.املعاملة �� أم

لذلك، هناك حاجة م��ايدة إ�� رقابة فعالة ومستقلة لضمان التخفيف من مخاطر سوء املعاملة ومعا�جة سلطات االحتجاز 

،ع�� الرغم من وجود 19- جديدة خالل جائحة �وفيد  تحدّیاتلهذه ا�خاطر �ش�ل مناسب. و�ع��ض هيئات الرصد الوقائي  

�ة العتماد طرق بديلة وفّعالة لرصد ظروف ومعاملة األ�خاص ا�حتجز�ن، هذه ا�حاجة امل��ايدة. يوجد حاجة و�م�انّية كب�

 نظًرا ألن الز�ارات املنتظمة، �� العديد من األماكن، غ�� ممكنة ونظرا لظهور مسائل جديدة �� أماكن االحتجاز.

ناشئة والكيفّية ال�ي استجابة لهذه ا�حاجة، أصدرت العديد من الهيئات الدولية واإلقليمية توصيات حول التحديات ال

. ��دف هذه الوثيقة إ�� جمع هذه  19-ينب�� لهيئات الرصد اعتمادها �� إستيفاء والي��ا الوقائية خالل جائحة �وفيد

التوصيات املوّجهة لهيئات الرصد و�سليط الضوء ع�� ا�جاالت األك�� أهمية للرصد واق��اح مقار�ات من�جية جديدة ��  

هذه الوثيقة مستوحاة أيًضا من ا�خ��ة الواسعة ال�ي اكتس��ا معهد 'د�غني�ي' ع�� رصد أماكن . 19-سياق جائحة �وفيد

االحتجاز �� الدنمارك والعمل مع هيئات الرصد �� عدة مناطق (منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا وأفر�قيا وآسيا) 

األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ومجلس أورو�ا  والعضو�ة �� الهيئات الدولية العاملة �� مجال مناهضة التعذيب (�جنة

 و�جنة الوقاية من التعذيب).

�عت�� التوج��ات املقدمة �� هذه الوثيقة مناسبة �جميع أماكن ا�حرمان من ا�حر�ة، سواء داخل نظام العدالة ا�جنائية 

�� سياقات أخرى (مخيمات الالجئ�ن، (ال�جن، مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة (اإليقاف التحّفظي)، مرافق الشرطة) أو  

 مراكز احتجاز املهاجر�ن، مؤسسات الطب النف�ىي، دور األطفال ودور الرعاية االجتماعية).

. من أجل  �� االضطالع بمهامهم الوقائية خالل هذه ا�جائحةويعّد الغرض من هذه الوثيقة هو دعم شر�اء معهد 'د�غني�ي' 

ت الدول فيما يتعلق بالرصد الوقائي والتوصيات العامة لهيئات الرصد واملسائل ال�ي تحقيق هذا، تحّدد الوثيقة ال��اما

يجب رصدها واالعتبارات املن�جية. تم سرد املصادر ذات الصلة ��ذه التوج��ات ومصادر املعلومات املفيدة األخرى �� ��اية 

 هذه الوثيقة.
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I. ال��امات الدول فيما يتعلق بالرصد الوقائي 

�شملها يجب ع�� الدول أال �ستخدم ا�جائحة كذريعة لوقف أو تقييد وصول هيئات الرصد إ�� جميع أماكن االحتجاز ال�ي  

مهّمة الز�ارة، بما �� ذلك أماكن ا�حجر الص��. يجب أن ي�ون لهيئات الرصد حق النفاذ إ�� جميع األ�خاص ا�حروم�ن 

من حر���م، بمن ف��م أولئك املوجودون �� ا�حجر الص��، و��� جميع املعلومات ذات الصلة. يجب أن �عود القرار لهيئات 

ات إ�� أماكن االحتجاز والكيفّية ال�ي ستتّم ��ا الز�ارات، مع مراعاة جميع االعتبارات الرصد حول ما إذا �انت ستقوم بز�ار 

 . 19-ذات الصلة بجائحة �وفيد

 

II.    توصيات عامة لهيئات الرصد الوقائي 

القيود يجب االستمرار �� القيام بالز�ارات ذات الطبيعة الوقائية مع اح��ام القيود الضرور�ة �� املن�جية، بما �� ذلك 

املشروعة املفروضة حالًيا ع�� االتصال االجتما�� وممارسة مبدأ "عدم إ�حاق الضرر" وموازنتھ مع الضرر ا�حتمل الناتج 

 عن نقص الز�ارات والشفافية.

� من انتشار الف��وس والسيطرة عليھ، مع 
ّ
يجب أن تراقب هيئات الرصد كيفية ممارسة سلطات الدولة لواج��ا �� التو�

�� االعتبار مبادئ حقوق اإل�سان الدولية الرئيسية والتوصيات والتوج��ات ذات الصلة للدول وسلطات ال�جون  األخذ

 التا�عة لها كنقطة انطالق.

) 19-و�وفيد  2-�وف-يجب أن تتعرف هيئات الرصد ع�� املعلومات املتعلقة بف��وس �ورونا ومرض الف��وس التا�� (سارس

 
ّ
� منھ والسيطرة عليھ �� أماكن االحتجاز. �شر معهد 'د�غني�ي' بالفعل م�خصا من التوج��ات باإلضافة إ�� تداب�� التو�

� من ف��وس �وفيد
ّ
م فيھ داخل ال�جون (ير�� االطالع ع�� املراجع). 19-والتوصيات العاملية حول كيفية التو�

ّ
 والتحك

III. من ف��وس كوفيد �
ّ
رة عليھ ("ما والسيط  19-املسائل الواجب رصدها �� عالقة بالتو�

 الذي يجب رصده") 

� من ف��وس �وفيد
ّ
والسيطرة  19-اتخذت الدول، خالل هذه ا�جائحة، تداب�� عاجلة �حفظ ال�حة العامة ترمي إ�� التو�

عليھ داخل ا�جتمع. يطرح فرض مثل هذه التداب��، داخل أماكن االحتجاز، تحديات كب��ة ألجهزة الدولة، فيما يتعلق 

تجز�ن (وال�حة العامة) مع ضمان اح��ام حقوق اإل�سان األخرى. �� املمارسة العملية، قد تحّد هذه  بحماية �حة ا�ح

التداب�� أو تقّيد التمتع بحقوق اإل�سان وتز�د من خطر التعرض للتعذيب وسوء املعاملة. لذلك، من األهمية بم�ان أن 

� من ف��وس �وفيدتطّور هيئات الرصد ترك�ً�ا مواضيعًيا ع�� القضايا املتعلقة 
ّ
والسيطرة عليھ داخل أماكن  19-بالتو�

 االحتجاز مع ا�حفاظ أيًضا ع�� مقار���ا الشاملة والوقائّية.

، �� رصد املسائل التالية:مهم��ا الوقائية تنفيذ  د، عنقد تنظر هيئات الرصد
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 ا�جهود املبذولة لتقليل عدد ال�جناء �� ال�جون وا�حتجز�ن �� أماكن االحتجاز األخرى  .1

، يجعل االكتظاظ عملّية تنفيذ تداب�� ال�حة العامة شبھ مستحيلة. لذلك، ينب�� للدول أن 19-�� سياق ف��وس �وفيد

تركز ع�� ا�جهود املبذولة ملعا�جة االكتظاظ �� مرافق االحتجاز عن طر�ق ا�حد من إيداع حاالت جديدة و�سريع عملّيات 

تجاز�ة. �شر معهد 'د�غني�ي' وثيقة توج��ّية حول ا�حد من االكتظاظ �� إطالق السراح من خالل استخدام تداب�� غ�� اح

مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة (اإليقاف التحّفظي) وال�جون تحدد البدائل غ�� االحتجاز�ة املتاحة ل�حرمان من 

 ذات الصلة (ير�� االطالع ع�� املراجع). 19-ا�حر�ة واعتبارات ف��وس �وفيد

 من ذلك، يجب معا�جة هذه  19-ي خرق القيود املفروضة �سبب ف��وس �وفيدال ينب�� أن يؤد
ً
إ�� �جن األ�خاص؛ بدال

ا�خروقات من خالل العقو�ات غ�� االحتجاز�ة املتناسبة (مثل الغرامات). يجب معاملة أولئك الذين يخرقون القيود 

وق اإل�سان عندما ي�ونون �� اتّصال مع قّوات إنفاذ باح��ام ووفًقا للمعاي�� الدولية �حق  19-املفروضة �سبب ف��وس �وفيد

 القانون وا�جهات الفاعلة األخرى �� مجال العدالة ا�جنائية.

 فيما يتعلق بتقليل عدد ا�حتجز�ن، يمكن أن تنظر هيئات الرصد �� املسائل التالية من أجل تقييم ا�جهود ذات الصلة:

 جاز�ة �� مرحلة ما قبل ا�حاكمة ومرحلة إصدار ا�حكم.إعطاء األولو�ة الستخدام التداب�� غ�� االحت 

  رطي
َ

رطي أو الش
َ

ال��فيع �� عملّيات إطالق سراح ال�جناء من خالل استخدام مخططات إطالق السراح املبكر غ�� الش

ن وغ��ها من التداب�� غ�� االحتجاز�ة للمحتجز�ن ذوي ا�خطورة املنخفضة واألك�� هشاشة خالل ا�جائحة (كبار الس

 واأل�خاص الذين �عانون من أمراض مزمنة).

 (مثل جلسات االستماع عن �عد) األداء الفعال ملسار العدالة ا�جنائية وا�حاكمات العادلة 

 

 ا�حّد من و/أو تقييد حقوق األ�خاص �� االحتجاز  .2

تقييدها، فيما يتعلق بـ ف��وس �ش�ل عام، يجب أن يح��م أي قرار با�حّد من ممارسة حقوق األ�خاص ا�حتجز�ن أو 

، مبادئ القانونّية والضرورة والتناسب وأن ي�ون محدوًدا �� النطاق واملدة. يجب أال ت�ون هذه التداب�� أو تبدو 19-�وفيد

 ذات طبيعة عقابية. و�� نفس الوقت، ينب�� اتخاذ تداب�� �عو�ضية لضمان استمرار اح��ام حقوق ا�حتجز�ن.

 

 لرصد، بناًء ع�� هذه املبادئ األساسية واملعاي�� الدولية ملعاملة ا�حتجز�ن، رصد املسائل التالية:قد تقّرر هيئة ا

 لأل�خاص ا�حروم�ن من حر���م �شأن ا�حدود والقيود املفروضة، بلغة يفهمو��ا. توف�� معلومات محّينة 

  ��طرف ثالث، النفاذ إ�� طبيب ومحام). إخطارالضمانات القانونية األساسية (النفاذ إ
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األ�شطة، بما �� ذلك التعليم والعمل، ينب�� اتخاذ تداب�� �عو�ضية، مثل ز�ادة  �� حالة عدم وجود نظام مهي�ل ملمارسة

 مّدة النفاذ إ�� املكتبة والتلفز�ون وما إ�� ذلك.

  �� الهواء الطلق �ش�ل يومي.ممارسة التمار�ن 

 .(إم�انية الز�ارات �� ظروف آمنة، امل�املات الهاتفّية، الفيديو، إ�خ) ��االتصال بالعالم ا�خار 

  .توف�� الغذاء �ش�ل آمن 

  آليات تقديم الش�اوى 

 

� من انتشار ف��وس �ورونا والسيطرة عليھ  .3
ّ
 التو�

عهد��ا. �شمل هذا الواجب وضع تداب�� الوقاية والسيطرة والتخفيف من أجل يقع ع�� عاتق الدول واجب رعاية من هم ��  

 حماية ا�حتجز�ن من العدوى داخل املرافق، وخاصة أولئك األك�� هشاشة (كبار السن والذين �عانون من أمراض مزمنة).

 ي��:�شمل التداب�� ال�ي سيتم تقييمها مقارنة باملعاي�� والتوج��ات الدولية ذات الصلة ما 

 املوظف�ن و�جراء ل وا�حجر الط�ي للمحتجز�ن، وفحص عملية اإليداع / الدخول إ�� ال�جن: الفحص و�جراء التحالي

 تحاليل لهم وكذلك فحص الزوار من أجل منع دخول الف��وس إ�� ال�جون.

 �
ّ
من انتشار الف��وس ب�ن ا�حتجز�ن واملوظف�ن: التباعد االجتما�� وا�حجر الص�� والقيود املفروضة  تداب�� التو�

ع�� نقل ا�حتجز�ن والنظافة (املرافق واملستلزمات مثل املاء والصابون واملطهرات) والتنظيف والتعقيم الداخ��  

 وظف�ن وا�حتجز�ن باللغات ذات الصلة.وتبادل املعلومات مع امل تدر�بوال) PPEومعدات ا�حماية ال�خصية (

  من انتشار الف��وس إ�� ا�جتمع ا�خار��: فحص ا�حتجز�ن إجراء تحاليل لهم عند إطالق سراحهم �
ّ
إجراءات التو�

 وكذلك ضمان تخصيص مرافق و�جراءات إليواء الذين �عّرضوا للف��وس واملصاب�ن بھ.

 

 خدمات الرعاية ال�حية  .4

ا�حرومون من ا�حر�ة ع�� مستوى رعاية �حية مساٍو ملا يحصل عليھ ا�جتمع. �� السياق  يجب أن يحصل األ�خاص

، �عد هذا أمًرا ضرورً�ا لضمان حماية األ�خاص ا�حتجز�ن واح��ام حقهم �� ال�حة. نظًرا ألن 19-ا�حا�� �جائحة �وفيد

ره
ّ

يئات الرصد �� التنسيق مع الو�االت الوطنية ا�حق �� خدمات الرعاية ال�حية يتجاوز مرافق االحتجاز، يمكن أن تفك

 أو خدمات الرعاية ال�حية أو ا�جتمع املد�ي أو الو�االت ا�ح�ومية الدولية لسد أي �غرات �� هذه ا�خدمات. 
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 و�� هذا الصدد، �عت�� املسائل التالية مهمة بالنسبة لهيئات الرصد:

 .(الت�افؤ �� ا�حصول ع�� الرعاية) النفاذ إ�� الرعاية ال�حية 

   املعا�جة السر�رّ�ة ل�حاالت املصابة بف��وس �ورونا وكذلك اإلحالة إ�� الرعاية الطبية املتخصصة (مثل وحدات

 العناية املركزة).

  للمحتجز�ن حسب احتياجا��م.الدعم النف�ىي 

 

 التداب�� املوّجهة لفائدة العامل�ن �� أماكن االحتجاز  .5

 ع�� �ل من ا�حتجز�ن واملوظف�ن العامل�ن �� أماكن االحتجاز. لذلك، يجب اتخاذ تداب�� �حماية 
ً
�ش�ل هذا الو�اء خطرا

 بطر�قة آمنة ومهنية.املوظف�ن �ش�ل مناسب من العدوى وتمكي��م من أداء واجبا��م 

 �� هذا ا�خصوص، يمكن لهيئات الرصد النظر �� القضايا التالية:

 م �� ف��وس �وفيد
ّ

 داخل هذه املرافق.  19-توف�� معلومات موثوقة ودقيقة وحديثة حول التحك

 والتداب�� الوقائية. 19-املوظف�ن حول ف��وس �وفيد تدر�ب 

 أو �عد االتصال  19-توج��ات وا�حة للموظف�ن �شأن إجراءات اإلجازة املرضية عند ظهور أعراض ف��وس �وفيد

 بمحتجز مصاب بف��وس �ورونا.

   املواقف ال�ي تتطلب تداب�� ا�حماية املناسبة (معدات ا�حماية ال�خصية) و�تاحة غسول اليدين واملطهرات، خاصة ��

 االتصال الوثيق با�حتجز�ن، مثل استخدام القوة واستخدام وسائل التقييد والتفتيش ا�جسدي.

 .خطط الطوارئ �� حاالت وجود نقص �� املوظف�ن أثناء ا�جائحة 

 .ف�ن حسب احتياجا��م
ّ
 الدعم النف�ىي للموظ

 

 (داخل مرافق االحتجاز أو لعموم الناس) أماكن ا�حجر الصّ��رصد   .6

�عت�� أي م�ان ُيحتجز فيھ �خص �� ا�حجر الص�� اإلجباري وال يتمتع بحر�ة مغادرتھ م�اًنا ل�حرمان من ا�حر�ة، و�التا�� 

يقع ضمن والية ز�ارات هيئات الرصد الوقائي. يمكن تخصيص أماكن ا�حجر الص�� لعامة الناس �� حالة وجود حاالت 

. باإلضافة إ�� ذلك، يمكن أيًضا وضع األ�خاص ا�حتجز�ن 19-ھ ف��ا أو حاالت مؤكدة لإلصابة بف��وس �وفيدمشتب

بالفعل (ع�� سبيل املثال ال�جناء) �� ا�حجر الص�� �� م�ان مخصص داخل مرفق االحتجاز. ع�� الرغم من أّن فرض 

هذا ا�حجر إ�� ان��ا�ات حقوق اإل�سان، وال سيما سوء  ا�حجر الص�� يتّم من أجل املص�حة العامة، ال ينب�� أن يؤدي

 املعاملة.
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 الناس أو ا�حتجز�ن:�عت�� املسائل التالية ذات صلة أثناء رصد أماكن ا�حجر الص�� ا�خّصصة لعامة 

   ��تقييم ط�ي مستقل و��ون قانونيا   بطر�قة غ�� تمي��ية. يجب أن �عتمد ا�حجر الصّ�� ع��يجب تطبيق ا�حجر الص

يجب إرساء قواعد و�جراءات وا�حة وشفافة وضرور�ا ومتناسبا. يجب أن ي�ون ا�حجر الصّ�� محدودا �� الوقت. 

  ا�حجر الص�� وأن ت�ون املعلومات ذات الصلة متاحة لأل�خاص املعني�ن. الستخدام

 ��األ�خاص املتضرر�ن منذ البداية بلغة يفهمو��ا. يجب تقديم معلومات عن أسباب ومدة وشروط ا�حجر الص�� إ 

  ��النفاذ إ�� الضمانات القانونية األساسية (النفاذ إ�� طبيب و�م�انّية ا�حصول ع�� استشارة طبية مستقلة والنفاذ إ

 محام و�خطار طرف ثالث).

 ثناء وضعهم �� ا�حجر يجب أيًضا اح��ام مبادئ ومعاي�� حقوق اإل�سان ال�ي تنطبق ع�� األ�خاص ا�حتجز�ن أ

الص��. إذ �عت�� هذا متّصال �ش�ل خاص بالظروف املادية �� أماكن ا�حجر الص�� (النفاذ إ�� النظافة والرعاية 

ال�حية والتمار�ن الر�اضية �� الهواء الطلق) وا�حقوق األساسية أثناء ا�حجر الص�� (االتصال بالعالم ا�خار�� 

 والقيام بأ�شطة، إ�خ).

  ��ساعة أو أك�� �� اليوم  22أبدا أن يؤدي إ�� حبس انفرادي بحكم األمر الواقع (ا�حبس ملّدة ل�حجر الص�� ال ينب

االتصال املعقول بالعالم ا�خار�� وممارسة األ�شطة لأل�خاص  لذلك، يجب إتاحة دون اتصال �شري معقول).

� من ان��ا�ات حقوق اإل�سان وال
ّ
  عواقب ا�خط��ة ع�� ال�حة العقلية.ا�خاضع�ن ل�حجر الص�� من أجل التو�

 .سعة �افية ل�حجر الص�� �ستجيب ل�حاجة 

 .الدعم النف�ىي حسب االحتياجات 

 

IV . ("كيفية الرصد")  19-من�جية الرصد أثناء جائحة �وفيد 

لقد �ان ل�جائحة بالفعل تأث�� عميق �� ا�حياة اليومية �جميع أفراد ا�جتمع، ومن ا�حتمل أن �ستمر تأث��ها لف��ة طو�لة �� 

ل تحدّيا ملن�جية عمل هيئات الرصد، نظًرا ألن إم�انية القيام بز�ارات منتظمة إ�� 
ّ
املستقبل. من شأن هذا أيضا أن �ش�

ة بينما هناك حاجة إ�� أخذ �عض النقاط اإلضافية �ع�ن االعتبار �� عالقة باالحتياطات أماكن االحتجاز قد ت�ون محدود

. يجب أن ت�ون هيئات الرصد ع�� و�� بمبدأ "عدم إ�حاق الضرر" أثناء قيامهم �عملهم. قد �ع�ي 19-ا�خاّصة بف��وس �وفيد

ا�جائحة من أجل حماية عموم الناس هذا أ��م سيحتاجون إ�� تكييف أساليب عملهم ملواجهة الوضع الناجم عن 

� من   واملوظفي�ن العامل�ن �� أماكن االحتجاز  
ّ
وا�حتجز�ن وأنفسهم. يجب أن ي�ون املعيار األهم هو الفعالية �� ضمان التو�

�عذيب وسوء معاملة ا�حتجز�ن. سوف توجب االستجابة للوضع ا�حا�� والتحديات ا�جديدة ع�� هيئات الرصد االبت�ار �� 

 .سالي��ا والقدرة ع�� التكيفأ
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 �� جميع الظروف، يجب أن تقوم هيئات الرصد بما ي��: 

 مع السلطات الوطنية ذات الصلة (ع�� سبيل املثال  19-مناقشة تنفيذ التداب�� الوقائية ا�خاّصة بف��وس �وفيد

 االجتماعات ع�� اإلن��نت واالجتماعات الهاتفية، إ�خ).

 أماكن االحتجاز. ع�� سبيل املثال، عدد نزالء ال�جون  19-صلة بف��وس �وفيدجمع وتدقيق البيانات ذات ال ��

للعالج املتخصص خارج مرفق االحتجاز  19-وا�حتجز�ن �� ا�حجر الص�� و�حاالت ا�حاالت املصابة بف��وس �وفيد

  19-صابة بف��وس �وفيدبما �� ذلك إطالق سراح ا�حتجز�ن املعرض�ن لإل   -وحاالت اإليداع ا�جديدة و�طالق السراح  

دة
ّ

ا 1لدى  وا�حاالت املشتبھ �� إصاب��ا بالف��وس وحاالت اإلصابة املؤك
ً
) ا�حتجزون 2) محتجز�ن وصلوا حديث

-) املوظفون واإلدارّ�ون، باإلضافة إ�� الوفيات املرتبطة بف��وس �وفيد3ا�حاليون وأولئك الذين تّم إطالق سراحهم و  

ن �� ا�حجز. من  19
ّ

الناحية املثالية، يجب جمع البيانات ع�� أساس منتظم وع�� املستو��ن املؤس�ىي والوط�ي للتمك

 . 19-من متا�عة تطور انتقال عدوى ف��وس �وفيد

  البقاء ع�� اطالع دائم حول املرافق ا�جديدة ال�ي ُيحرم ف��ا األ�خاص من حر���م، املشار إل��ا أدناه بمرافق ا�حجر

 الص��.

 من ذلك إجراء الرصد وضع معاي 
ً
�� تحدد م�ى ينب�� أداء مهمة الرصد ع�� الز�ارات املباشرة للموقع وم�ى ينب�� بدال

عن ُ�عد. يجب أن يتم ذلك لتحقيق التوازن ب�ن مخاطر تحول هيئات الرصد إ�� نواقل للعدوى مقابل مخاطر الغياب 

 املادي للراصدين.

 لمحتجز�ن واملوظف�ن (مع ضمان السر�ة) لإلبالغ عن األوضاع السّيئة إ�شاء آليات للش�وى و / أو خطوط ساخنة ل

 وسوء املعاملة والتعذيب.

 إذا قررت هيئة الرصد مواصلة ز�ارا��ا، فإن االعتبارات التالية مهمة: 

 م �� ف��وس �وفيد
ّ

(من�جية  19-األخذ �ع�ن االعتبار إجراء ز�ارات تدقيق أقصر مع ال��ك�� املواضي�� ع�� التحك

 )).HMIPطور��ا واستخدم��ا تفقدّيات صاحبة ا�جاللة لل�جون �� إنجل��ا وو�لز (

  ولوّ�ة (ع�� سبيل املثال، املرافق تحديد الهدف من الز�ارة بناًء ع�� املعلومات ال�ي تم جمعها وتحديد املرافق ذات األ

ة ومرافق ا�حجر الص�� واملرافق ال�ي ي�ون ف��ا األ�خاص ا�حرومون من حر���م وكذلك ال�ي 
ّ

ال�ي تحوي فئات هش

ق بالتداب�� املتخذة خالل جائحة �وفيد
ّ
أو املرافق ال�ي لدى هيئة الرصد حولها  19-��ا موظفون لد��م ش�اوى تتعل

 حرجة تحّصلت عل��ا من خالل مصادر أخرى).معلومات عن ظروف 

 :أخذ �شكيلة فر�ق الرصد �ع�ن االعتبار كما هو مشار إليھ أدناه 

i. تخفيض عدد الراصدين لتقليل مخاطر انتقال العدوى داخل وخارج املرافق ال�ي تمت ز�ار��ا 
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ii.  19-بف��وس �وفيديجب أال �شارك الراصدون الذين ينتمون إ�� ا�جموعات عالية ا�خطورة فيما يتعلق  

 وأولئك الذين تظهر عل��ا أعراض ذات صلة بالف��وس �� الز�ارات

iii.  ضمان وجود كفاءة طبية �� فر�ق الرصد. إذا لم يكن ذلك ممكًنا، فاطلب املشورة الطبية قبل الز�ارة

 و�عدها

iv.  واللوجستيات املطلو�ة السماح بمز�د من الوقت للتخطيط واالستعداد للز�ارة (مز�د من التنسيق

 ومز�د من جمع املعلومات قبل الز�ارات)

v.  يوًما ب�ن الز�ارات أو إجراء اختبار ألعضاء فر�ق الرصد �عد �ل  14اعتماد طرق النقل اآلمنة وترك ف��ة

ي العدوى ب�ن املؤسسات
ّ

 ز�ارة (وفًقا لتوصيات السلطات ال�حية الوطنية) لتقليل مخاطر تف�ى

 

   خاصة أثناء االجتماعات واملقابالت (غسل اليدين والتباعد االجتما��   -النظافة أثناء التنقل والز�ارات  تطبيق قواعد

 واستخدام معّقم اليدين ومعدات ا�حماية ال�خصية) واتباع التوج��ات املعتمدة �� املرافق ال�ي تتّم ز�ار��ا.

  ت مع األ�خاص �� ا�حجر الص�� (ع�� سبيل التخطيط �عناية لالحتياطات الواجب اتخاذها عند إجراء مقابال

املثال، اعتماد طرق التواصل عن �عد: عن طر�ق الهاتف أو ع�� اإلن��نت أو من خالل الزجاج) أو باستخدام معدات 

ر الهاتف / وسائل التواصل ع�� اإلن��نت / 
ّ
ا�حماية ال�خصية). قد تختلف االحتياطات وفًقا للسياق (مثل توف

ة ومعدات ا�حماية ال�خصية) و�جب أن �ستند القرارات املّتخذة إ�� السياق ا�حدد وت�ون وفًقا ا�جدران الزجاجي

 ملبدأ "عدم إ�حاق الضرر".

  الو�� بأن إجراء مقابالت مع ا�حتجز�ن عند ارتداء معدات ا�حماية ال�خصية قد يؤثر سلًبا ع�� االتصال و�ناء الثقة

الذي تتم مقابلتھ. إذا أجر�ت املقابالت مرتدًيا معدات الوقاية  ب�ن ال�خص الذي يجري املقابلة وال�خص

ال�خصية، فقد ي�ون من املناسب تقديم معدات الوقاية ال�خصية املالئمة لل�خص الذي تتم مقابلتھ أيًضا. اّتخاذ 

 القرارات ذات الصلة بناًء ع�� السياق ا�حدد.

 ش�ل عام، قد تز�د اذها �شأن الز�ارات مع االشعار أو بدونھادراج االعتبارات ا�خاصة بالقرارات ال�ي يتع�ن اتخ� .

الز�ارات دون إشعار من مخاطر انتقال العدوى، حيث ال يمكن التخطيط للز�ارة وفًقا للتباعد االجتما�� واملواقع 

ات دون إشعار املناسبة لالجتماعات واملقابالت باإلضافة للتفاصيل العملية للز�ارة. إضافة إ�� ذلك، قد تضع الز�ار 

 عبًئا إضافًيا ع�� املوظف�ن واإلدارة �� وقت وجود أزمة لل�حة العامة.

  قبل الز�ارات، يمكن لفر�ق الرصد أن يطلب معلومات مكتو�ة من املرافق ال�ي تتّم ز�ار��ا وكذلك من السلطات

م �� ف��وس �وفيد
ّ

 . 19-املركز�ة حول التحك
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فيمكن لهيئة الرصد أن ترصد الوضع عن ُ�عد باعتماد  إذا لم تكن الز�ارات ممكنة، 

 األساليب التالية: 

  م
ّ

جمع املعلومات والبيانات املكتو�ة من املرافق ومن السلطات املركز�ة. يمكن أن تتمحور هذه املعلومات حول التحك

� من التعذيب وسوء امل  19-�� ف��وس �وفيد
ّ
عاملة. يمكن جمع معلومات باإلضافة إ�� التداب�� األخرى املتعلقة بالتو�

 إضافية عن هذا ع�� الهاتف/االتّصال الصو�ي/اّتصال الفيديو (مع ضمان السر�ة دائًما).

 املقابالت ع�� الهاتف / اّتصال  جمع املعلومات من ا�حتجز�ن ا�حالي�ن واملوظف�ن بوسائل أخرى (ع�� سبيل املثال

 مان السر�ة).الفيديو / االتصال الصو�ي أو االستبيانات (مع ض

  جمع معلومات إضافية من املقابالت مع محتجز�ن سابق�ن تم إطالق سراحهم مؤخًرا ومع أفراد عائالت ا�حتجز�ن

وا�حام�ن (ع�� سبيل املثال حول ظروف النظافة �� مرفق االحتجاز وا�حصول ع�� الرعاية ال�حية وكذلك ا�خضوع 

 السراح).للفحص عند اإليداع وعند إطالق 

  أخذ التنسيق والتعاون مع املنظمات غ�� ا�ح�ومية ومنظمات ا�جتمع املد�ي العاملة مع األ�خاص ا�حروم�ن من

 حر���م �ع�ن االعتبار.

  ع�ى هيئة الرصد بأخذ موثوقية املعلومات ال�ي تم جمعها وتطبيق
ُ
عند إجراء الرصد دون النفاذ إ�� املرافق، يجب أن �

 ع�ن االعتبار من أجل ضمان �حة املعلومات وتمكي��ا من تقديم توصيات فعالة.التثليث الدقيق �

 

V.  ا�خالصة 

ال يمكن االنتقاص من حظر التعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة ح�ى �� أوقات 

هذه ا�جائحة. األ�خاص ا�حرومون من حر���م معرضون الن��ا�ات حقوق اإل�سان �سبب  كما هو ا�حال ��  الطوارئ 

ر هيئات الرصد �� ضمان اح��ام حقوق األ�خاص ا�حروم�ن من ا�حر�ة هو القيود املفروضة �� االحتجاز وظروفھ. إن دو 

 دور أسا�ىي دائًما. وتز�د أهمّية هذا الدور �� سياق حالة الطوارئ ال�حية العامة هذه.

بفضل دراي��ا وخ����ا الواسعة، �عّد هيئات الرصد �� وضع جّيد لتحديد فجوات ا�حماية ذات الصلة وتقديم توصيات 

ملعا�ج��ا. يمكن لهيئات الرصد،من خالل تكييف ترك��ها املوضو�� ومن�جية عملها، االستمرار �� تقديم تقار�ر  فعالة 

مستندة ع�� حجج را�خة وتوصيات فّعالة ملعا�جة القضايا الناشئة �� االحتجاز. يمك��م أيًضا �عز�ز إجراءات املتا�عة 

ع سلطات الدولة. إن الطر�قة ال�ي تتكيف ��ا هيئات الرصد و�ستجيب ا�خاصة ��م واملشاركة �ش�ل هادف �� حوار بّناء م

ده.
ّ
 للتحديات ا�حالية ستعيد �عر�ف دورها كجهة فاعلة ذات مصداقية وحيادية �� الوقاية من التعذيب وتوط
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 املراجع
 

الع عل��ا من أجل مراجعة أك�� �عمًقا 
ّ
ص و�و�ىى باالط

ّ
تم استخدام قائمة املراجع التالية لتطو�ر امل�خ

 للتوج��ات والتوصيات:

 
مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة. ال��وتو�ول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ��ه من ضروب  •

�� الدورة السا�عة   2002د�سم��   18أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة، املعتمد ��  املعاملة

جوان   22دخلت ح�� النفاذ ��  A / RES / 57/199ل�جمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار  وا�خمس�ن 

2006 :https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx   
 

مشورة ال�جنة  .ال�جنة الفرعية ملنع التعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة •

مارس  25الفرعية ملنع التعذيب للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية املتعلقة بجائحة ف��وس �ورونا (تم اعتمادها �� 

2020:(  
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavir

usPandemic2020.pdf  
 

ال�جنة الفرعية ملنع التعذيب وغ��ه من ضروب املعاملة أو العقو�ة القاسية أو الالإ�سانية أو املهينة. مشورة  •

وأيرلندا  لمملكة املتحدة ل��يطانيا العظ�ى الوقائية الوطنية ل�شأن منع التعذيب إ�� اآللية  ال�جنة الفرعية

إ��   10األر�ع�ن ( رونا، الذي تم اعتماده �� دور��االشمالية �شأن ا�حجر الص�� اإلجباري ا�خاص بف��وس �و 

 : )2020فيفري  14

-https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020 
04/Advice%20on%20compulsory%20quarantine%20for%20Coronavirus.pdf  

 
النموذجّية الدنيا ملعاملة ال�جناء (قواعد  املتحدةمكتب األمم املتحدة املع�ي با�خدرات وا�جر�مة قواعد األمم  •

 نيلسون مانديال):  

-prison-and-https://www.unodc.org/documents/justice 
ebook.pdf-E-reform/Nelson_Mandela_Rules _ 

 
ال�جنة األورو�ية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقو�ة الالإ�سانية أو املهينة. بيان متا�عة �شأن حالة األ�خاص  •

 املستمرة:  19-ا�حروم�ن من حر���م �� سياق جائحة ف��وس �وفيد

statement-up-follow-issues-cpt-19-covid/-tps://www.coe.int/en/web/cpt/ht   
 

 . بيان املبادئ املتعلقة بمعاملةال�جنة األورو�ية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقو�ة الالإ�سانية أو املهينة •

 ):19-ا�حروم�ن من حر���م �� سياق جائحة ف��وس �ورونا (�وفيد األ�خاص
 

https://rm.coe.int/16809cfa4b 
 

� من والسيطرة ع�� ف��وس �وفيد •
ّ
��   19-منظمة ال�حة العاملية. املكتب اإلقلي�ي ألورو�ا، التأهب والتو�

الع عليھ ��   2020مارس  15ال�جون وأماكن االحتجاز األخرى، توج��اتمؤقتة، 
ّ
تم االط

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/Advice%20on%20compulsory%20quarantine%20for%20Coronavirus.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/Advice%20on%20compulsory%20quarantine%20for%20Coronavirus.pdf
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-cpt-issues-follow-up-statement
https://rm.coe.int/16809cfa4b
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-http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness

df?ua=1prisons.p-in-19-COVID-of-control-and-prevention  
� من ف��وس �وفيد •

ّ
والسيطرة عليھ �� ال�جون وأماكن  19-منظمة ال�حة العاملية. األسئلة الشائعة: التو�

 االحتجاز األخرى:

 -covid-emergencies/coronavirus-topics/health-http://www.euro.who.int/en/health
-covid-disease-sOLD/coronaviru-guidance-technical-ncov-2019-coronavirus-19/novel
-in-19-covid-of-trolcon-and-OLD/prevention-europe-guidance-technical-outbreak-91
-in-19-covid-of-control-and-prevention-detention/faq-of-places-other-and-risonsp

detention-of-places-other-and-risonsp   
 

� من والسيطرة ع�� ف��وس �وفيدمنظمة ال�حة العاملية. قائمة مرجعية لتقيي •
ّ
��   19-م التأهب والتو�

 : 2020أفر�ل  9ال�جون وأماكن االحتجاز األخرى، 

 -covid-emergencies/coronavirus-topics/health-http://www.euro.who.int/en/health
-covid-disease-OLD/coronavirus-guidance-technical-ncov-2019-uscoronavir-19/novel
-in-19-covid-of-control-and-OLD/prevention-europe-guidance-technical-outbreak-91
-prevention-preparedness,-evaluate-to-detention/checklist-of-places-other-and-risonsp

2020-april-9-detention,-of-places-other-and-isonspr-in-19-covid-of-control-nda   
 

 معلومات للزوار:  -منظمة ال�حة العاملية. �حيفة وقائع  •

 -emergencies/coronavirus-topics/health-http://www.euro.who.int/en/health
-OLD/coronavirus-guidance-technical-ncov-2019-coronavirus-9/novel1-covid
-and-OLD/prevention-europe-guidance-technical-outbreak-19-covid-iseased
-sheet-detention/fact-of-places-other-and-prisons-in-19-covid-of-ontrolc

visitors-for-nformationi   
 

مة األمن  •
ّ
والتعاون �� أورو�ا/مكتب املؤّسسات الديمقراطّية وحقوق الإل�سان وجمعّية الوقاية من التعذيب منظ

 :19-جائحة �وفيد  . التوج��ات: رصد أماكن االحتجاز خالل2020

 -places-monitoring-https://www.apt.ch/en/resources/publications/guidance
pandemic-19-covid-through-detention  

 
 تفقدّيات صاحبة ا�جاللة لل�جون �� إنجل��ا وو�لز. ز�ارات تدقيق قص��ة:  •

-prisons/covid-hmi-https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about
visits/-scrutiny-19/short   

 
 

� املعهد الدانمر�ي ملنا -معهد 'د�غني�ي' •
ّ
ص التوج��ات والتوصيات العاملية حول كيفية التو�

ّ
هضة التعذيب. م�خ

م فيھ �� ال�جون: 19-من ف��وس �وفيد
ّ

 والتحك

 -on-recommendations-and-guidance-https://www.dignity.dk/en/nyheder/global
prisons/-in-19-covid-manage-and-prevent-to-how   

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/faq-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/faq-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/faq-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/faq-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/faq-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/checklist-to-evaluate-preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-9-april-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/checklist-to-evaluate-preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-9-april-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/checklist-to-evaluate-preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-9-april-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/checklist-to-evaluate-preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-9-april-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/checklist-to-evaluate-preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-9-april-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/fact-sheet-information-for-visitors
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/fact-sheet-information-for-visitors
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/fact-sheet-information-for-visitors
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/fact-sheet-information-for-visitors
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention/fact-sheet-information-for-visitors
https://www.apt.ch/en/resources/publications/guidance-monitoring-places-detention-through-covid-19-pandemic
https://www.apt.ch/en/resources/publications/guidance-monitoring-places-detention-through-covid-19-pandemic
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-hmi-prisons/covid-19/short-scrutiny-visits/
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-hmi-prisons/covid-19/short-scrutiny-visits/
https://www.dignity.dk/en/nyheder/global-guidance-and-recommendations-on-how-to-prevent-and-manage-covid-19-in-prisons/
https://www.dignity.dk/en/nyheder/global-guidance-and-recommendations-on-how-to-prevent-and-manage-covid-19-in-prisons/
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 ج��ات ا�حد من االكتظاظ �� مرافقاملعهد الدانمر�ي ملناهضة التعذيب. وثيقة تو  -معهد 'د�غني�ي' •

استخدام  ز�ادة – 19-�� سياق ف��وس �وفيد االحتجاز السابق للمحاكمة(اإليقاف التحّفظي) وال�جون 

 التداب�� غ�� االحتجاز�ة:

-Document-Guidance-COVID19-content/uploads/DIGNITY-https://www.dignity.dk/wp
Measures_ONLINE.pdf-Custodial-Non-on 

مة العاملّية ملناهضة التعذيب، شبكة إنقاذ �حايا التعذيب. بنا •
ّ
 19-ء استجابتنا �شأن ف��وس �وفيداملنظ

مة العاملّية ملناهضة التعذيب لشبكة إنقاذ �حايا التعذيب واملنظمات 
ّ
واالحتجاز، موجز توج��ات املنظ

 الشر�كة:

https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf 

https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/DIGNITY-COVID19-Guidance-Document-on-Non-Custodial-Measures_ONLINE.pdf
https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/DIGNITY-COVID19-Guidance-Document-on-Non-Custodial-Measures_ONLINE.pdf
https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf
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