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في )  COVID-19(  19-یدجائحة كوف  الوقایة من وإحتواءإرشادات وتوصیات عالمیة حول كیفیة  
 السجون
من والسیطرة على    الوقایةالتوصیات الصادرة عن مجموعة متنوعة من المنظمات الدولیة بشأن    خالصة فیما یلي  

  ا یومیاً جھ اتوفیرة من المعلومات التي یتم إن الكمیة 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 أدناه تمكن من التعمق أكثر في النقاط للالوثیقة قائمة بمصادر المعلومات المفیدة ھذه 

 :  لة والمسؤ في السجون، ینبغي على السلطات  19-كوفید من أجل منع ومراقبة 

الحق في  وخاصة مفھوم تكافؤ الرعایة وتزامات الدول تجاه الحفاظ على صحة المحتجزین ، إلتذكیر ب  .1
  رتفاع إل  ا . ضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الصحیة أثناء الوباء نظرالحصول على الرعایة الصحیة
البشریة  ضطرابات تعاطي المخدرات وفیروس نقص المناعة  إمثل    السجونمعدالت بعض األمراض في  

 والسل. 
 

  . عملیات شفافة لصنع القرارمن خالل  لوقایة واإلدارة  ا  من حیث   19-كوفید التعامل مع  خطط    ونشر وضع   .2
یوصى   . الجائحةیجب أن یشمل ذلك خطة إلدارة القوى العاملة في السجن في حالة زیادة التغیب بسبب 

 حترام حقوق اإلنسان. إقطاعي الصحة والعدالة مع ضمان  لجنة مكونة من تنسیق یقوم بال بأن 
 

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

 قانوني  سند لھا  .أ
 محدودة النطاق والمدة .ب 
 على أفضل مصادر علمیة ضروریة ومتناسبة بناًء   . ج
 عقابیة   تبدو   و ال ن تكال   .د 

 
 : الوقایة واالحتواءالتأكد من  .4

 
 :  الفیروس إلى السجون منع دخول 

یجب فحص جمیع السجناء الجدد أو  كما  السجن  الوافدین الى یجب فحص جمیع الموظفین  .أ
 . كجزء من التقییم الطبي األولي اإللزامي المنقولین 

عن   المشروط  اإلفراج  / اإلفراج المبكر  /  المحتجزین (اإلفراج تحت إشراف عدد الحد من  .ب 
ً المعتقلین ذوي الخطورة المنخفضة على سبیل المثال المقرر إطالق سراحھم   المحتجزین  ، و قریبا

 َ   غیر الالبدائل  األخذ في اإلعتبار كما یجب . )السن  كبار  مع إعطاء األولویة لألطفال و  إحتیاطیا
   . تنفیذ العقوبةأو تعلیق  وتأجیل أ حتجازیة إ
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 :  السجن والمحتجزین نتشار الفیروس بین موظفي إمنع 

 . بین المؤسسات  المعتقلین  تحویل لحد من عملیات لعتماد تدابیر إ .أ
نتقال والوقایة واألعراض  ، بما في ذلك طرق اإل   19-كوفید حول  باللغات المناسبة  نشر المعلومات   .ب 

 الرئیسیة بین الموظفین والمحتجزین. 
 :   والمحتجزین المناسبة للموظفین  الصحیة ضمان النظافة  .ت 

 (الصابون والماء والمطھرات وما إلى ذلك) لوازم النظافة ر یتوف -
ً و لموظفین ألماكن وجود االتطھیر المنتظم  - لتوجیھات منظمة الصحة   المحتجزین وفقا

 العالمیة 
المواقف  غھم بقواعد واضحة بشأن بالإع أقنعة الوجھ مجانًا على الموظفین والمحتجزین و یوز ت . ج

 . رتدائھا بشكل صحیحإو كیفیة   ء األقنعةرتداإالتي تستدعي 

 :   احتواء الفیروس داخل السجون وتخفیف تأثیره 

مع مراعاة خطورة الجریمة المرتكبة    19- كوفید لـ  من الفئات الھشة النظر في اإلفراج عن المعتقلین   .أ
وكبار  كأمراض القلب والسكري على سبیل المثال صحیة  مشاكل الذین یعانون من  المعتقلین مثل 
 فحص النزالء قبل اإلفراج عنھم. ب یوصى  . السن

  تأكد من أن العزلمع ال  فیروس المرافق وإجراءات إلسكان األشخاص المعرضین والمصابین بتجھیز   .ب 
مم  األلتزام بقواعد اإلویمكن تفادي ذلك من خالل نفرادي  إلالحبس ا الواقع إلىبحكم یتحول ال   الطبي

تصاالت  حق المریض المعزول في اإل ضمان  یجب  على سبیل المثال ف) ماندیال الدنیا (قواعد  المتحدة
 جتماعیة ذات مغزى من خالل التواصل اإللكتروني. اإل

داخل   مبدأ معادلة الرعایة تماشبا معحسب التوجیھ الوطني  19-كوفید المصابین بـ المحتجزینعالج  . ج
 . وخارج السجون 

 توفیر الدعم النفسي للمحتجزین والموظفین حسب الحاجة. د. 

 
التواصل  (مثل او عائالتھم دون أي تكلفة إضافیة على السجناء ستراتیجیات بدیلة للزیارات إالنظر في  .5

 ، وما إلى ذلك). زیادة الوقت المتاح إلستخدام الھاتف، واإللكتروني
 

 . ساعة واحدة یومیاً على األقللمدة إلى الھواء الطلق الخروج في  المحتجزین ستمرار حق إضمان  .6
 

 تان. مناسب ورعایة صحیةمكان معیشة حصول األفراد المفرج عنھم على  العمل على  .7
 

األمم المتحدة   بأن تقوم  ، توصي بعض المنظمات داخل السجون في حالة عدم توفر الخدمات المناسبة .8
 . لتقدیم المساعدة المباشرة للمحتجزین السجونت الحكومیة الدولیة بطلب الوصول إلى والوكاال

 
ستماع عن بعد) وتجنب التدابیر  العدالة الجنائیة (مثل جلسات اإل إستمراریة عتماد تدابیر بدیلة لضمان إ .9

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

 
أن تعزز أنشطتھا   لھا یمكن ف ، التعذیب و المعتنیة برصد أماكن اإلحتجازلمنع الوطنیة لیات لآل بالنسبة  . 10

تكییف نھجھا. یجب  ب تماًما، بلتعلیق الزیارات عدم ب  تنصحوغیر المتعلقة بالزیارة مثل أعمال المناصرة. 



2020  تموز  /ي  لیو / یولیو 16  

مثل مرافق الحجر الصحي، وینبغي تقییم التدابیر الجدیدة المطبقة  في المراقبة إدراج مواقع احتجاز جدیدة 
 :  تكییف المنھجیة. بعض األمثلة على المنھجیة المعدلة تشمل   و بسبب الوباء 

 السیاسات الجدیدة المطبقة في السجون استجابة للوباء ؛ عن بعد أ. تقییم  

خاصة   تقدیم توصیات عامة و  تحلیل الوضع و و تقاریر البُعد مثل ب. جمع المعلومات األساسیة عن 
 ؛  للسجون الفردیة 

مع ضمان   لسجون ذات األولویةإجراء زیارات أقصر قیام فرق عمل مصغرة ب النظر في إمكانیة ج. 
تركز الزیارات األقصر على مجموعة  تطبیق التدابیر الوقائیة بما یتماشى مع مبدأ عدم اإلضرار. یمكن أن  

 أصغر من القضایا بناًء على منھجیة متكیفة. 

 

 :  تستند التوصیات المذكورة أعاله إلى المصادر التالیة 
 

 : والمحتجزین 19-) بشأن كوفیدPRIمذكرة إحاطة المنظمة الدولیة لإلصالح الجنائي ( •
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/PRI-Briefing-Coronavirus-Arabic.pdf 

 
-) على كوفیدCPTة أو العقوبة الالإنسانیة أو المھینة (بیان مبادئ صادرعن اللجنة األوروبیة لمنع التعذیب والمعامل •

19  : 
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-مالحظات بشأن كوفید •

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL3019672020ENGLISH.PDF  
 

 : 19-بیان صادر عن مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بشأن كوفید •
https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=a  

 
 : ھیومن رایتس ووتش •

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

 :  )APTمن قبل جمعیة منع التعذیب ( 19-مدونة عن كوفید •
https://apt.ch/en/blog/COVID-19-in-prison/  

 
)  SPTمشورة اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة ( •

 : مراقبة الحجر الصحيإلى المملكة المتحدة بشأن 
-2.2519n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.0-storage-prod-2.amazonaws.com/npm-west-eu-https://s3

 V2.pdf-Advice.pdf-Annexed 
 

 : في السجون 19-التوجیھ المؤقت لمنظمة الصحة العالمیة في أوروبا بشأن كوفید •
 2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 
س فیرو بجائحةاألطراف واآللیات الوقائیة الوطنیة المتعلقة و مشورة اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب إلى الدول  •

 كورونا:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf 

 
عرض تقدیمي عبر الویب من قبل غاري ، في السجون  19-و كوفید )ICPA(الجمعیة الدولیة لإلصالحیات والسجون  •

النفسیة ، نیو ساوث ویلز ، وزارة الصحة ، أسترالیا ،  فورست ، الرئیس التنفیذي ، شبكة الصحة والعدالة والصحة 
 : 2020مارس  19

https://icpa.org/wp-content/uploads/2020/03/ICPA-Webinar-Responding-to-Covid-19-in-Prisons.pdf 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/PRI-Briefing-Coronavirus-Arabic.pdf
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/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=a
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://apt.ch/en/blog/covid-19-in-prison/
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://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://icpa.org/wp-content/uploads/2020/03/ICPA-Webinar-Responding-to-Covid-19-in-Prisons.pdf
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امیة لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمیة، توجیھ المؤقت  المفوضیة الس - اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت •

 :  2020: التركیز على األشخاص المحرومین من حریتھم ، مارس  19-حول كوفید
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-
%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf 
 

 : في السجون 19-كوفید) حول APTمركز معلومات جمعیة منع التعذیب ( •
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c686bea7-3152-4dd2-b483-fce072f3ddbf/page/hpLJB 
 

التأھب واالستجابات في السجون ، مارس  19-كوفیدورقة موقف مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ،  •
2020 : 

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf 

  2020أبریل  20،  19-كوفیدمفتشیة صاحبة الجاللة للسجون ، نھج بدیل للتدقیق خالل جائحة  •
:-scrutiny-content/uploads/sites/4/2020/03/Short-https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp

website.pdf-for-document-briefing-visit 
 

وبرنامج األمم  بیان مشترك صادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ومنظمة الصحة العالمیة   •
في السجون وغیرھا من  19-المتحدة لمكافحة اإلیدز ومفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن مرض كوفید

who-unodc-1441-09-room/detail/20-https://www.who.int/ar/news-: 2020مایو  13، أماكن االحتجاز
settings-closed-other-and-prisons-in-19-covid-on-statement-joint-ohchr-and-unaids 

 
) ، إرشادات: مراقبة أماكن  ODIHR) ، مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان (APTجمعیة منع التعذیب ( •

 COVID-19ل جائحة االحتجاز من خال
 

،   COVID-19مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ، ورقة إحاطة: الحق في الرعایة الصحیة في السجن أثناء جائحة  •
 2020یولیو 

 
 

 موارد أخرى مفیدة :

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

 
 :  ، بما في ذلك أداة الفحص19-كوفیدصفحة مكتب السجون الفیدرالي األمریكي 

 https://www.bop.gov/coronavirus/index.jsp 
 

 : 19-كوفیدإرشادات المملكة المتحدة للسجون فیما یتعلق ب
-of-places-prescribed-other-and-prisons-19-overnment/publications/covidhttps://www.gov.uk/g

 guidance-detention 
 

 : ، بما في ذلك أحدث األبحاث19-عن كوفیدنسیت اللاصفحة 
 https://www.thelancet.com/coronavirus 

 
 : لجامعة جونزھوبكنز للجمھور والخبراء 19-كوفیدصفحة 

 https://coronavirus.jhu.edu/ 
 

 : ماذا یحدث في السجون األوروبیة 19-كوفید، السجون األوروبيمرصد 
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-
happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101  
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c686bea7-3152-4dd2-b483-fce072f3ddbf/page/hpLJB
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/Short-scrutiny-visit-briefing-document-for-website.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/Short-scrutiny-visit-briefing-document-for-website.pdf
https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-09-1441-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings
https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-09-1441-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings
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/
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101
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 :  19-كوفیدالخاصة بالمؤسسة الوطنیة النرویجیة لحقوق اإلنسان ، الموارد الدولیة 

https://www.nhri.no/en/international-resources-covid-19/ 
 

 والمنظمات الشریكة :  SOSموجز لشبكة التعذیب  OMCTاالحتجاز ، و  19-كوفیدبناء ردنا على 
https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf 
 

عاجلة لحمایة حقوق : ھناك حاجة إلى خطوات COVID-19المجلس األوروبي ، مفوض حقوق اإلنسان ، بیان ، جائحة 
  : السجناء في أوروبا

-the-protect-to-needed-are-steps-urgent-pandemic-19-/covid-https://www.coe.int/en/web/commissioner/
europe-in-prisoners-of-rights 

 
 :  : السجناء المصابون والوفیات في جمیع أنحاء العالم ، خریطة عالمیة حیة 19-مشروع العدالة الباكستاني ، كوفید 

https://www.jpp.org.pk/covid19-prisoners/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nhri.no/en/international-resources-covid-19/
https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-the-rights-of-prisoners-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-the-rights-of-prisoners-in-europe
https://www.jpp.org.pk/covid19-prisoners/

