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 المقدمة و الغرض من هذا الملخص القانوني

 

لمحة عامة عن المعايير القانونية الدولية  إلى تقديم هذا الموجز القانوني هدفي  . 1 

 إنطالقًا من تطبيقالوصول إلى الرعاية الصحية في السجون. الخاصة بواإلقليمية 

منظور الصحة العامة على هذه المعايير وفي ضوء السياسة والتوجيهات المقدمة من 

جتمع للم الةعدالقامت مبادرة السلطات الصحية ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ، 

التي يتعيَّن على الدول الخاصة  لتدابيرتفاصيل العرض  هذا الموجز المفتوح بإعداد

 .19-خالل جائحة كوفيد صحةالحياة و في ال السجناء قح من أجل تكريس تنفيذها

 

لمتالزمة التنفسية المرتبط با 2-فيروس كورونابه ب   س  د ي  ع  مرض م   هو 19-. كوفيد2

 من شخص إلى شخص الفيروسينتقل ، حيث يمكن أن )2سارز كوف  (ةدالحادة الشدي

من  19-عن طريق الق طيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بكوفيد آخر

األشخاص  ، كما يمكن للعدوى أن تنتقل بين أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم

المحافظة على ب  )WHO (. لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية1على مسافة قريبة

في أوائل  .2مكتظةبين الناس وتجنب األماكن الأقدام( على األقل  3مسافة متر واحد )

، شرعت الدول في إتخاذ تدابير صارمة لحماية الناس من اإلصابة  2020عام 

األكثر  -ضة قد تم تحديد المجموعات المعرَّ و. 19-كوفيدجائحة تفشي بالمرض بعد 

بهذه  امة الدول على اتخاذ تدابير خاصةت سلطات الصحة العثَّ وح   -رضة لإلصابة ع  

األشخاص المحرومون من حريتهم ، وال سيما السجناء ،  وي عتبر. لمستضعفةالفئات ا

ن ، وصعوبة من السجو الس ائد في عدد كبيركتظاظ بسبب اإلمن بين الفئات الضعيفة 

وسوء  ، من األحيان ، وسوء ظروف االحتجاز في كثير فرض التباعد اإلجتماعي
                                                      

يوليو / تموز  6، آخر زيارة للموقع كانت في  2020نيسان )أبريل(  17،  ، أسئلة و أجوبة  )19-دكوفي(جائحة فيروس كورونا المستجد  منظمة الصحة العالمية ،   1

2020.  

. ينصح عدد كبير من 2020أبريل / نيسان  29آخر تحديث في ،  )19-كوفيد (إرشادات عامة خاصة بجائحة فيروس كورونا المستجدمنظمة الصحة العالمية ،   2

مرض أقدام(. انظر على سبيل المثال مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ،  6متر ) 2إلى  1.5السلطات الوطنية بالحفاظ على مسافة قصوى تتراوح بين 

 . 2020مايو / أيار  6آخر تحديث في ،  . التباعد اإلجتماعي2019المستجد في  فيروس كورونا

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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. 3في أوضاع صحية هشة المتواجدين التهوية في السجون ، والعدد الكبير من السجناء

عالوة على ذلك ، فإن انتشار األمراض المعدية يشكل مصدر قلق للصحة العامة 

تواجد ال ، حيث يمكن أن تنتشر األمراض بسرعة بسبب 4خاصة في بيئة السجون

من  أنه. كما أكدت منظمة الصحة العالمية 5األماكن الضيقةشخاص في لأل كثيفال

خاذ في المجتمع األوسع إذا لم يتم ات 19-كوفيد المرجح أن تفشل جهود السيطرة على

. في حين أن األمراض المعدية 6االحتجاز األخرى تدابير قوية في السجون ومراكز

 في السجون ، فإناألخرى مثل السل وفيروس نقص المناعة البشري ليست شائعة 

نتشاره في خطير بشكل استثنائي بسبب طابعه الشديد العدوى ، ووجوده وا 19-كوفيد

التي  الخاصة لى الرغم من المخاطرحداثته. عجميع شرائح المجتمع ، باإلضافة إلى 

، يمكن استخالص الدروس من الوقاية من  19-فيروس كوفيد  ينطوي عليها

تدابير  ما أنه من الممكن و الضروري إتخاذكفحتها ، دية األخرى ومكااألمراض المع

 .التي يطرحها هذا الفيروس الجديد مع اإلشكاليات و تكييفها محددة

 

الحماية من التعذيب والمعاملة و  سجناء الحق في الحياةللالقانون الدولي  ضمني. 3

الدول الحصول على الرعاية الصحية. لذلك ، يجب على والالإنسانية أو المهينة 

 في األولوية األولىتتمثل  .19-كوفيد اعتماد التدابير ذات الصلة لحماية السجناء من

ت العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية ثَّ بين السجناء. ح   الجسدي تفعيل التباعد

 سجنإجراءات في عدد األشخاص المحتجزين من خالل إبطاء كبير  على خفض

وتسريع  الحرمان من الحرية ، لتدابير واللجوء إلى بدائلالمقبوض عليهم الجدد ، 

                                                      

مارس   15،  في السجون ومراكز االحتجاز األخرى. توجيهات مؤقتة 19-كوفيد التأهب والوقاية والسيطرة علىمنظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ،  3

عواقب غير مقصودة ، نتائج مميتة. تقرير الحملة العالمية للعدالة السابقة االحتجاز قبل المحاكمة والصحة: . مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح ، 2-1، ص.  2020آذار  /

  .صفحة 82،  2011،  للمحاكمة

. لجنة الدول األمريكية 56، الفقرة.  2016يناير / كانون الثاني  6، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "كوتلين يوجين ميكو" ضد رومانيا 4

  .533عن حقوق اإلنسان لألشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين ، الفقرة.  لحقوق اإلنسان ، تقرير

: التركيزعلى األشخاص 19-يد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية ، التوجيه المؤقت لكوف 5

  .2المحرومين من حريتهم ، ص. 

  .1في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، ص.  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد 6

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://www.justiceinitiative.org/uploads/5e9f14f1-249f-4427-84d8-ac6b30228a45/ptd-health-20111103.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/5e9f14f1-249f-4427-84d8-ac6b30228a45/ptd-health-20111103.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-159761%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-159761%22]}
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من أجل خلق مساحة كافية و. 7المؤقت عن السجناءأو المشروط اإلفراج المبكر أو

 9والمعايير األعلى 8، قد تسترشد الدول بالمعايير الدنيا 19-كوفيد للسجناء في سياق

لتحديد   (CPT) التعذيب جنة األوروبية لمناهضةالللتي وضعتها "المرغوبة" ا

مناهضة التعذيب ل األوروبية لجنةال. انتقدت 10لكل سجين المناسبة مساحة المعيشة

ما تكون سيئة التهوية غالباً استخدام المهاجع ذات السعة الكبيرة والتي مراراً وتكراراً 

إلى المرافق الصحية. يمكن أن تصبح هذه المهاجع  المناسب الوصولوفر ت  وال 

الشديد بين  للتقارب الجسدي نظراً فيروس كورونا المستجد سانحة لتفشي  تجمعات

عند التخطيط  ينبغي للدولو. 11السجناء والعدد الكبير من السجناء الموجودين فيها

أن تولي اهتماماً خاصاً للسجناء األكثر تعرضاً لخطر اإلصابة  لإلفراج عن السجناء

سنة أو أكثر ، والنساء الحوامل ،  65مارهم ، بمن فيهم األشخاص الذين تبلغ أع

والسجناء المصابون بأمراض الرئة ، وأمراض القلب ، والسكري ، واضطرابات 

اضطرابات التمثيل الغذائي الموروثة ، والكلى ،  أمراض الدم ، والكبد المزمن أو

                                                      

. اللجنة الدائمة المشتركة بين 1، ص  2020آذار مارس /  31،  في السجن 19-التأهب واالستجابات لـكوفيدمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،  7

 مارس /  ، : التركيز على األشخاص المحرومين من حريتهم 19-التوجيه المؤقت لكوفيدالوكاالت ، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية ، 

ف واآلليات وتقديم المشورة للدول األطرا. اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ، 3، ص.  2020آذار 

. اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو II.9 (2)، القسم  2020آذار  مارس /  25، المعتمدة في  نا المستجدالوقائية الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورو

 20، الصادر في  (19-)كوفيد  لمتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق جائحة فيروس كورونا المستجدبيان المبادئ االعقوبة الالإنسانية أو المهينة ، 

 2020 نيسانأبريل /  10، اعت مد في  . "الجائحة وحقوق اإلنسان في األمريكتين"1/20قرار ال. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، 5، الفقرة  2020  آذارمارس / 

  .46-45، الفقرة 

أمتار مربعة لكل سجين ، حيث ال تشمل هذه المساحة المكان الذي تشغله المرافق  4يجب أن توفر الزنزانات التي تضم سجينين أو أكثر مساحة معيشية ال تقل عن   8

 CPT / Inf (2015) 44  ،15 ،  مساحة المعيشة لكل سجين في السجون: معايير اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب ، الصحية.  

 ، الفقرة  2015كانون األول ديسمبر / 

ألربعة سجناء ،   2م 18لثالثة سجناء و  2م 14لسجينين ، و  2م 10تدافع اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب على توفير مساحات أكبر للزنازين متعددة اإلشغال ، أي  9

  .16ة األوروبية لمناهضة التعذيب  ، الفقرة يمكن أن تؤدي إلى ظروف ضيقة. مساحة المعيشة لكل سجين في السجون: معايير اللجن  2م 4مع األخذ في االعتبار أن 

،  2000 كانون األولديسمبر /  31إلى  كانون الثانييناير /  1التقرير العام الحادي عشرعن أنشطة اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب  الذي يغطي الفترة من   10

CPT / Inf (2001) 16  ،3  29، الفقرة  2001 )سبتمبر(ايلول.  

  المرجع نفسه.  11

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty-developed-ohchr-and-who
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://rm.coe.int/16809cfa4b
http://www.oas.org/en/iachr/decisions/pdf/Resolution-1-20-en.pdf
https://rm.coe.int/16806cc449
https://rm.coe.int/16806cc449
https://rm.coe.int/16806cd24c
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ة تأخر النمو ، أو الذين يعانون من نقص المناعة )السرطان ، فيروس نقص المناعو

 .)12البشري ، أمراض المناعة الذاتية

 

رغم أهمية الجهود المبذولة لتقليل عدد األفراد المحرومين من حريتهم ، فإنها . 4

ً تتحمل الدول وليست كافية في حد ذاتها.  مسؤولية حماية صحة وحياة السجناء  أيضا

وضعت األمم المتحدة ، ومجلس  19.13-كوفيد  الذين ظلوا مسجونين خالل جائحة

اإلنسان ، ونظام حقوق اإلنسان والشعوب  الدول االمريكية لحقوقأوروبا ، ونظام 

األفريقي ، قواعد ومعايير توضح بالتفصيل نطاق الحق في الرعاية الصحية في 

-كوفيد تحدد هذه القواعد والمعايير واجبات الدول في سياق جائحة ، حيثالسجون 

من هذا الموجز هو تفصيل المعايير الدولية واإلقليمية ذات الصلة الغرض . و19

باإلضافة إلى صياغة تدابيرمحددة  بشأن الوصول إلى الرعاية الصحية في السجون ،

ً يتم تنفيذها من أجل حماية السجناء من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد ،   وفقا

  . رشادات الصحة العامةإل

 

ي لحق السجناء في اإلطار القانوني الدول على القسم "أ" من الموجز ينطوي. 5

محة عامة عن المبادئ الدولية يتضمن ل "ب" القسم، في حين أن  الرعاية الصحية

صحية في السجن. وبعد ذلك ، سنتطرق الشاملة التي تحكم الوصول إلى الرعاية ال

إلى المصادر الدولية واإلقليمية لتحديد المعايير الدنيا التي يجب على  في القسم "ج"

ً ها لحماية صحة السجناء بشكل كاف ، وذلك الدول الوفاء ب طب المجاالت ل وفقا

الدور التربوي واإلشرافي لخدمات الرعاية الصحية في االربعة التالية:  الوقائي

، ومعدات الحماية  صات التشخيصيةفحوافة الشخصية والبيئية ، والالسجون ، والنظ
                                                      

، تم الوصول إليه  (: األشخاص الذين قد يكونون في خطر أعلى19-د)كوفي 2019مرض فيروس كورونا المستجد مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ،  12

  .45. "الوباء وحقوق اإلنسان في األمريكتين" ، الفقرة 1/20. انظر أيًضا لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، القرار 2020 حزيرانيونيو /  11آخر مرة في 

المنظمة الدولية  . انظر أيًضا1، ص  2020 مارس / آذار 31،  في السجن 19-التأهب واالستجابات لـكوفيدمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،  13

-4، ص.  2020 / آذار مارس 16)متوفرة بست لغات( ،  الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان للمسجونين. مذكرة إحاطة  فيروس كورونا المستجد: لإلصالح الجنائي ، 

10.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fhigh-risk-complications.html
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Position_paper_COVID-19_in_prisons.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf
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 هذا في على التوالي تم إدراج القسمين "د" و "ه" وفي نفس السياق ،الشخصية. 

فضالً عن واجب ضمان حصول السجناء على العالج واألدوية ،  لتحديد الموجز

،  "و"في القسم . واالتصال بالعالم الخارجي طبيإلى التباعد الجسدي وال الحاجة

فاة أثناء يشير الموجز إلى واجب الدول في إجراء تحقيقات مناسبة في حاالت الو

الحاجة إلى أشكال جديدة من الشفافية في  "ز"يستكشف القسم س ، أخيراً االحتجاز. 

 .وقت ال تستطيع فيه العديد من هيئات المراقبة القيام بواجباتها على األرض

 

، بمن فيهم  14الموجز على جميع فئات السجناءتنطبق القواعد الموصوفة في هذا . 6

قضائية في الحبس السلطة ال)أولئك الذين "وضعتهم وا م  اك  ح  ي  السجناء الذين لم 

من حريتهم بعد  موا ر  ح  )السجناء "الذين انون د  الم  "( والسجناء 15االحتياطي

ً "( . تنطبق العديد من المعايير 16إدانتهم لدى على األشخاص المحتجزين  أيضا

ضرورة  االعتبار ية األخذ فيهمأهذا الصدد إلى  اإلشارة في ، حيث تجدر الشرطة

. من 17احتياطياً في مرافق احتجاز الشرطة لفترات طويلة مقبوض عليهمحبس العدم 

مرافق الهجرة ، ومؤسسات  ال يشمل جدير بالذكر أن نطاق هذا الموجز ، جهة أخرى

 .جتماعية ، ومراكز احتجاز األحداثالرعاية النفسية ، ومؤسسات الرعاية اال

                                                      

 17المعتمد في  70/175)يشار إليها فيما يلي بقواعد نيلسون مانديال( ، القرار  قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءاألمم المتحدة ، الجمعية العامة ،  14

  .3، المالحظة األولية  2015 كانون األول ديسمبر / 

كانون الثاني  يناير /  11، التي تم تبنيها في  الصادرة عن لجنة الوزراء للدول األعضاء بشأن قواعد السجون األوروبية Rec (2006) 2 التوصيةمجلس أوروبا ،  .15

لنواب الوزراء. )يشار إليها فيما يلي بقواعد السجون األوروبية( ،  1380في االجتماع  2020تموز  يوليو /  1ل لجنة الوزراء في وتم مراجعتها وتعديلها من قب 2006

  10.1القاعدة 

 المرجع نفسه.  16

 / CPT،  2018شباط  فبراير /  19إلى  7األوروبية لمناهضة التعذيب  إلى رومانيا في الفترة من تقرير إلى الحكومة الرومانية عن الزيارة التي أجرتها اللجنة  .17

Inf (2019) 7  باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لألشخاص المحتجزين لدى الشرطة إمكانية الوصول الفوري إلى محام وإمكانية إجراء فحص طبي من 32، الفقرة .

التعذيب وغيره من ضروب اإلضافة إلى أي فحص طبي يقوم به طبيب تستدعيه سلطات الشرطة. مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ، قبل طبيب من اختيارهم ، ب

المعتمد في  31/31، القرار  التعذيب أثناء االحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة: ضمانات لمناهضة

كانون ديسمبر /  31لثاني  إلى كانون ا يناير /  1التقرير العام الثاني عن أنشطة فريق مكافحة اإلرهاب الذي يغطي الفترة من . 8-6، المواد  2016آذار  مارس /  24

قرار بشأن المبادئ التوجيهية والتدابير . اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، 36، الفقرة  1992 نيسانأبريل /  CPT / Inf (92) 3  ، 13،  1991األول  

)يشار إليها فيما يلي بمبادئ جزيرة روبن التوجيهية( المعتمدة خالل  الخاصة بحظر و مناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في أفريقيا

  20، المادة  2002 23-17 أكتوبر / تشرين االولالدورة العادية الثانية والثالثين ، 

https://undocs.org/A/RES/70/175
https://undocs.org/A/RES/70/175
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581
https://rm.coe.int/16809390a6
https://digitallibrary.un.org/record/837378?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/837378?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/837378?ln=en
https://rm.coe.int/1680696a3f
https://rm.coe.int/1680696a3f
http://hrlibrary.umn.edu/instree/RobbenIslandGuidelines.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/instree/RobbenIslandGuidelines.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/instree/RobbenIslandGuidelines.pdf
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 تمع المفتوح المحامين على استخدام البحث والحججللمج عدالةالمبادرة شجع ت  . 7

في هذا الموجز لدعم المناصرة والتقاضي على الصعيدين المحلي واإلقليمي  الواردة

قصارى جهدها لضمان دقة  للمجتمع المفتوح بذلت مبادرة العدالة والدولي. لقد

هنا. ومع ذلك ، يتم توفير هذا الملخص ألغراض إعالمية فقط وال  الواردةالمعلومات 

هو مرض جديد وال يزال  19-كوفيد يشكل نصيحة قانونية. من المهم التأكيد على أن

الوقائية التي تساعد في كبح  الخبراء الطبيون في طور اكتشاف خصائصه والتدابير

ً في الصحة يجب ضمان حماية حق السجناء  ، العدوى. لذلك  حديثةللتوصيات ال وفقا

ً الصادرة عن السلطات الصحية ،  احترام القانون الدولي لحقوق  في إطار دائما

 .اإلنسان

 

: الوصول إلى الرعاية الصحية حق أساسي للسجناءا   

  

التمتع  حق فيلكل شخص  .للسجناء حق أساسيهو  الحق في الرعاية الصحية. 8

الحصول  .18العيش بكرامة"ضمن يالذي  مستوى من الصحة يمكن بلوغه و "أعلى ب

كحق أساسي للسجناء من قبل األمم المتحدة  دوليا  معترف به على الرعاية الصحية 

( ، ولجنة 19من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 24)القاعدة 

اإلنسان )المبدأ العاشر من المبادئ و أفضل الممارسات بشأن  الدول االمريكية لحقوق

( ومجلس أوروبا )القاعدة 20حماية األشخاص المحرومين من حريتهم في األمريكتين

                                                      

من  12: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )المادة 14التعليق العام رقم تصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم المتحدة ، لجنة الحقوق االق  18

 محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ،  ، هيرنانديز ضد األرجنتين. انظر أيًضا 1لفقرة ، ا  2000U.N. Doc. E / C.12 / 2000/4آب أغسطس /  11،  العهد(

  .76، الفقرة.  2019نوفمبر / تشرين الثاني  22الحكم الصادر في 

 .24.1قاعدة قواعد نيلسون مانديال ، ال  19

، تم  المحرومين من حريتهم في األمريكتين. المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص 1/08القرار ( ، IACHRلجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان )  20

  ، المبدأ العاشر. OEA / Ser / L / V / II.131 doc. 26،  2008مارس / آذار  14-3للدورات ،  131تبنيها خالل الدورة العادية 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_395_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_395_esp.pdf
https://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/principles-best-practices-protection-persons-deprived-liberty-americas.pdf
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واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  21من قواعد السجون األوروبية( 39

التعذيب والمعاملة  توجيهية وتدابير حظر ومناهضةمن المبادئ ال 31و  20)المادتان 

ن توفير الدول مسؤولة عإن . 22والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في إفريقيا(

صحة ورفاه  مانالرعاية الصحية للسجناء ، كما تقع على عاتقها مسؤولية ض

لضائقة االقتصادية التذرع با ال يمكن للدولكما . 23األشخاص المحرومين من حريتهم

تحترم  ال حد األدنى من المعايير الدولية أوغير متماثلة مع ال سجن لتبرير ظروف

 .24الكرامة المتأصلة في اإلنسان

 

ً من الحق في الحياة. 9 وحظر  الحق في الرعاية الصحية في السجن مستمد أيضا

كجزء من واجب الحفاظ على الحق في و . 25التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المهينة

، فإن السلطات ملزمة بالمساءلة عن معاملة األشخاص المحرومين من  26الحياة

أن تتخذ الخطوات المناسبة لحماية حياة األشخاص الخاضعين  عليها حريتهم ويجب

                                                      

  .39قواعد السجون األوروبية ، القاعدة  21

 .  31و  20وبن ، المادتان اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، إرشادات جزيرة ر  22

 30،  السياسية بشأن الحق في الحياةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 6( على المادة 2018) 36التعليق العام رقم األمم المتحدة ، لجنة حقوق اإلنسان ،   23

 ، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في قضية "دياز بينيا" ضد فنزويال. 25، الفقرة  CCPR / C / GC / 36،  2018أكتوبر / تشرين األول 

  .135، الفقرة  2012يونيو / حزيران  26

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في الحياة ، الفقرة  6( على المادة 2018) 36األمم المتحدة ، لجنة حقوق اإلنسان ، التعليق العام رقم  24

25.  

من االتفاقية األوروبية لحقوق  2(. المادة ACHRمن االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ) 4ية. المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس 6المادة  25

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.   4(. المادة ECHRاإلنسان )

من االتفاقية األوروبية لحقوق  3(. المادة ACHRاألمريكية لحقوق اإلنسان )من االتفاقية  5من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة  7المادة  26

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.   5(. المادة ECHRاإلنسان )

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_ing.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_ing.pdf
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ات وثيقة الصلة بالمحتجزين الذين يخضعون . هذه االلتزام27سلطتها وصالحيتهال

 .28بالكامل لسيطرة السلطات والذين هم في وضع ضعيف بشكل خاص

 

ومن المسلم به على نطاق واسع أن حظر التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المهينة . 10

يفرض على الدول واجب تأمين صحة ورفاه األشخاص المحرومين من حريتهم ، 

. في الواقع ، 29رى ، من خالل تزويدهم بالمساعدة الطبية الالزمةمن بين أمور أخ

ينطبق  حية بسرعة إلى حاالت"يمكن أن يؤدي المستوى غير الكافي من الرعاية الص

 30."مصطلح" المعاملة الالإنسانية والمهينة عليها

 المبادئ العامة - ب
 

القانون  في واردة ي السجن ألربعة مبادئ شاملة. يخضع تقديم الرعاية الصحية ف11

الدولي: تكافؤ الرعاية ، وضرورة مراعاة االحتياجات الخاصة لنزالء السجون ، 

                                                      

قضية "غيمب" و آخرون . انظر أيضاً 108، الفقرة  2010يوليو / تموز  10، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "كارابوليا" ضد رومانيا 27

، محكمة  قضية "ج" ضد بيرو. 41، الفقرة  2012أكتوبر / تشرين األول  30إلنسان ، الحكم الصادر في ، محكمة الدول األمريكية لحقوق ا ضد جمهورية مولدافيا

، محكمة الدول  قضية "شينشيال ساندوفال" وآخرون ضد غواتيماال. 372، الفقرة  2013لثاني نوفمبر / تشرين ا 27الدول األمريكية لحقوق األنسان ، الحكم الصادر في 

 .  171-170، الفقرة  2016فبراير / شباط  29،  األمريكية لحقوق األنسان

. انظر أيضاً: قضية ليكوفا ضد 27، الفقرة  2004أكتوبر / تشرين األول  27، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "سليماني" ضد فرنسا  28

، محكمة  قضية "ليسياس فلوري" وآخرون ضد هايتي.  114، الفقرة  2015ديسمبر / كانون األول  22كم الصادر في روسيا ، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الح

 .   84، الفقرة  2011 نوفمبر / تشرين الثاني 23الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في 

ديسمبر / كانون األول  16،  مالحظات اللجنة حول مراجعة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء( ، CATلجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب )  29

2013  ،C / 51/4Doc. CAT / -UN  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان )الدائرة الكبرى( ، الحكم الصادر في  قضية "كودال" ضد بولندا. 24و  16، الفقرتين ،

،  2004سبتمبر / أيلول  7، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "طيبي" ضد إكوادور. 94، الفقرة  2010أكتوبر / تشرين األول  26

، الفقرة  218، السلسلة ج رقم  2010نوفمبر / تشرين الثاني  23، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "فيليز لور" ضد بنما. 156الفقرة 

، الفقرة  2011ديسمبر / كانون األول  31،  تقرير عن حقوق اإلنسان لألشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتينسان ، . لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلن198

519.  

 CPT / Inf (93) 12 ،4 ،  1992ديسمبر / كانون األول  31يناير / كانون الثاني إلى  1ث عن أنشطة فريق حماية الطفل الذي يغطي الفترة من التقرير العام الثال 30

 .30، الفقرة  1993يونيو / حزيران 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-99911%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-99911%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-114099%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-114099%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-114099%22]}
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2016/02/seriec_275_ing.pdf
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2016/02/seriec_275_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-66499%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-66499%22]}
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_ing.pdf
https://www.refworld.org/docid/53429c014.html
https://www.refworld.org/docid/53429c014.html
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-58920%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-58920%22]}
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_ing.pdf
https://www.oas.org/en/iachr/pdl/docs/pdf/PPL2011eng.pdf
https://www.oas.org/en/iachr/pdl/docs/pdf/PPL2011eng.pdf
https://rm.coe.int/16806ce943
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تبني هذه المبادئ في كل اإلجراءات وينبغي  والسرية الطبية ، ومبدأ عدم التمييز.

 .الدول عند تنفيذ تدابير لحماية صحة السجناء اتتخذهالتي 

 

في السجون ، يجب على الدول أن تضمن عند تنظيم خدمات الرعاية الصحية .12

تكافؤ الرعاية ، األمر الذي يقتضي توفير الرعاية للمحتجزين في ظروف مماثلة لتلك 

الدول االمريكية لحقوق . تدعو لجنة 31التي يتمتع بها المرضى في المجتمع الخارجي

. بعد 32بـ "أعلى مستوى ممكن" من الرعاية السجناء تمتع ضرورة اإلنسان إلى

دانين  نهج حذرل هاعتمادا ، أقرت المحكمة األوروبية  33في البدايةبشأن السجناء الم 

ً لحقوق اإلنسان )الغرفة الكبرى(  عتبرةً  مبدأ تكافؤ الرعاية ، حاليا "يجب أن أنه  م 

ً يكون العالج الطبي المقدم داخل مرافق السجن  ، أي بمستوى مشابه إلى ما  مناسبا

  ."34بتوفيره للسكان ككلالتزمت سلطات الدولة 

 

يجب أن يتوافق توفير الرعاية الصحية في السجن أيضاً مع االحتياجات المحددة . 13

. العديد من السجناء في حالة صحية سيئة حتى 35لنزالء السجون وظروف االحتجاز

ً غالبقبل السجن ، و من الحرية إلى مشاكل صحية إضافية ، بسبب  همحرمانما يؤدي  ا

                                                      

ديسمبر /  31يناير / كانون الثاني إلى  1. التقرير العام الثالث عن أنشطة اللجنة األوربية لمناهضة التعذيب التي تغطي الفترة من 24قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  31

انظر أيضاً التقرير المقدم إلى حكومة المملكة المتحدة بشأن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة . 38، الفقرة  1993يونيو / حزيران  4،  1992كانون األول 

، المحكمة  قضية "بلوخين" ضد روسيا.  41، الفقرة  CPT / Inf (2015) 40،  2014نوفمبر / تشرين الثاني  17إلى  13التعذيب إلى جبل طارق في الفترة من 

  .137، الفقرة  2016مارس / آذار  23األوروبية لحقوق اإلنسان )الدائرة الكبرى( ، الحكم الصادر في 

  ألشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين ، المبدأ العاشر.. المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية ا1/08لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، القرار  32

  .139الفقرة ،  2008ديسمبر / كانون األول  22، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "أليكسانيان" ضد روسيا 33

 .  137، الفقرة  2016مارس / آذار  23قضية "بلوخين" ضد روسيا ، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان )الغرفة الكبرى( ، الحكم الصادر في  34

، تقديم إلى فريق الخبراء الحكومي  مراجعة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءلجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، منظمة الدول األمريكية ،  35

 / UNODC / CCPCJ / EG.6 / 2014،  2014مارس / آذار  28-25لة السجناء فيينا ، النمسا ، الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعام

INF / 2  1992ديسمبر / كانون األول  31يناير / كانون الثاني إلى  1. التقرير العام الثالث عن أنشطة فريق مناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من 5، الصفحة  ،

  .75الفقرة 

https://rm.coe.int/168069872e
https://rm.coe.int/168069872e
https://rm.coe.int/168069872e
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-161822%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-161822%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-90390%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-90390%22]}
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/EGM-Uploads/IEGM_Brazil_Jan_2014/IEGM_Vienna_25-28-March-2014/IACHR-E-VMTG.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/EGM-Uploads/IEGM_Brazil_Jan_2014/IEGM_Vienna_25-28-March-2014/IACHR-E-VMTG.pdf
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. لذلك يجب أن يكون 36وظروف االحتجاز غير الصحية واالكتظاظ صدمة السجن

عينة العاملون في مجال الرعاية الصحية على دراية بأشكال  من أمراض السجون  م 

مع الظروف التي يفرضها االحتجاز ، بما في ذلك في  اأساليب عالجهكي فوا ي  وأن 

 .19-كوفيد سياق

 

حتراماً صارماً عند توفير الرعاية الصحية يجب احترام قواعد السرية الطبية ا. 14 

. وبناًء عليه ، يجب إجراء جميع الفحوصات 37لألشخاص المحتجزين في السجن

 -ما لم يطلب الطبيب المعني خالف ذلك  -الطبية للسجناء خارج جلسة االستماع 

عن أنظار ضباط السجن ، ويجب فحص السجناء على أساس فردي وليس في  اً بعيد

التعامل مع نتائج الفحوصات واالختبارات الطبية بنفس  كما ينبغي. 38مجموعات

ب في الممارسة الطبية أخالقيات مهنة الط بموجب احترام السرية كما هو معتاد

االحتفاظ بالملفات الطبية تحت مسؤولية األطباء  . عالوة على ذلك ، يجب39العامة

خالل جائحة . 40صول إليهاطبيين بالوالينبغي السماح للموظفين غير الوالحصرية 

، ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لمنع وصم أو تهميش األشخاص المصابين أو  19-كوفيد

 .41عتبرون حاملين محتملين للفيروسأولئك الذين ي  

 

                                                      

  .2( ، ص 2) 2007،  2الصحة في السجون: إنفاذ الحق في الصحة. موجز اإلصالح الجنائي عدد ح الجنائي الدولية ، منظمة اإلصال 36

لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتهم في األمريكتين . 32قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  37

  )أ(. 42.3، المبدأ العاشر. قواعد السجون األوروبية ، القاعدة 

. انظر أيضاً 51، الفقرة  1992ديسمبر / كانون األول  31يناير / كانون الثاني إلى  1التقرير العام الثالث عن أنشطة فريق مناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من  38

ارة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة إلى جزر تقرير عن زياللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، 

  .231و  184، الفقرتين  CAT / OP / MDV / 1،  2009فبراير / شباط  6،  المالديف

 .  11، ص  2014،  السجون والصحةمنظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ،  39

سمبر / كانون دي 31يناير / كانون الثاني إلى  1. التقرير العام الثالث عن أنشطة فريق مناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من 26قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  40

 . 50، الفقرة  1992األول 

: التركيز على األشخاص 19-يداللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية ، التوجيه المؤقت لكوف 41

  .4المحرومين من حريتهم ، ص. 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/brf-02-2007-health-in-prisons-en_01.pdf
https://www.refworld.org/docid/49eed8ae2.html
https://www.refworld.org/docid/49eed8ae2.html
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
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ينبغي ضمان ظروف االحتجاز في السجون والحصول على الرعاية الصحية . 15

أو الجنس أو اللغة أو الدين أو  دون أي نوع من التمييز على أساس العرق أو اللون

الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد 

ً  مبدأ عدم التمييز يقتضي. 42أو حالة أخرى ً  التزاما قضي من طرف الدول ي خاصا

ً  األخذضرورة ب . 43في االعتبار االحتياجات الفردية للسجناء ، وال سيما أكثرهم ضعفا

 ً ، يجب  44ويكشف نقاط الضعف بالنظر إلى أن الوباء يعمق التفاوتات الموجودة مسبقا

بصفة  وتلبية احتياجاتهم 19-بكوفيد اإلصابةالسجناء األكثر عرضة لخطر  45تحديد

 .46مستعجلة

 الطب الوقائي - ج
 

ً للقانون الدولي ، ال يقتصر تقديم الرعاية الصحية في السجن على عالج . 16 وفقا

. للوفاء بمسؤوليتها 47السجناء المرضى ، بل يشمل أيضاً الطب االجتماعي والوقائي

،  19-كوفيد القانونية في توفير الطب االجتماعي والوقائي في السجون أثناء جائحة

: الدور التعليمي األربعة التالية مجاالتفي ال ةمناسبالتدخل بصفة  وليجب على الد

خصية والبيئية ، وتنظيم الصحية ، والنظافة الشواإلشرافي لموظفي الرعاية 

 .، و الوصول إلى معدات الحماية الشخصية للفيروس الفحوصات التشخيصية

                                                      

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية األشخاص المحرومين من الحرية في .12قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  42

  .13األمريكتين ، المبدأ الثاني. قواعد السجون األوروبية ، القاعدة 

ادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية األشخاص المحرومين من الحرية في . لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المب2.2قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  43

  43األمريكتين ، المبدأ الثاني.

  .2، ص.  2020أبريل / نيسان  9،  على النساء 19-وفيدموجز السياسات: تأثير كاألمم المتحدة ،  44

  .3انظر أيضا الفقرة أعاله.  45

، بيان  II.9 (1). CPT، نصيحة للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد ، القسم   )SPT (اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب 46

. لجنة الدول األمريكية لحقوق 6( ، الفقرة 19-المبادئ المتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق جائحة مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد

  .6و  3اإلنسان ، جائحة وحقوق اإلنسان في األمريكتين ، ص. 

تقرير عن الزيارة إلى "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" التي أجرتها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب في الفترة من . 25.1قواعد نيلسون مانداال ، القاعدة  47

  .71، الفقرة  CPT / Inf (2012) 4،  2010أكتوبر / تشرين األول  1سبتمبر / أيلول إلى  21

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://rm.coe.int/16806974db
https://rm.coe.int/16806974db
https://rm.coe.int/16806974db
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 المعلومات التربوية والدور اإلشرافي لموظفي الرعاية الصحية
 

خدمات الرعاية الصحية في  مقدمي تشدد معايير األمم المتحدة على واجب. 17

. 48ة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينهاالسجون في تقييم الصح

-كوفيد ملموسة للغاية عندما يتعلق األمر بمكافحة انتشار هذه المهام الوقائية لها آثار

خدمة الرعاية الصحية في السجن بتعميم المعلومات  مقدمي قوميجب أن ي .19

 بحيث تغطي موضوعات تشملالزوار ، السجناء والموظفين و التعليمية الكافية على

، والمواقف الواجب اتباعها والتدابير  اله بين الناسانتق ةطبيعة المرض وطريق

 واستخدام معدات الحماية اذها )بما في ذلك التباعد الجسديالوقائية الواجب اتخ

. 49المتاحوغسل اليدين والتنظيف والتطهير( واألعراض المحتملة والعالج  الشخصية

ً أن ي كما يجب ً  تلقى الموظفون تدريبا وانتقالها والوقاية  19-كوفيد على عدوى خاصا

. بالنسبة للسجناء والزوار الذين ال يجيدون اللغة الوطنية ، قد تكون هناك حاجة 50منها

 حواجز اللغة. يجب وضع صحائف تخطيترجمات أو مواد مرئية للإلستعانة ب

فيديو في األماكن العامة في السجن ملصقات ، ومقاطع إعالمية موجزة ، ونشرات ، و

بإعداد  اللجنة الدولية للصليب األحمر قامت. 51المخصصة للزيارات وفي الفضاءات

                                                      

  .25.1نداال ، القاعدة قواعد نيلسون ما 48

. منظمة الصحة 54، الفقرة  1992ديسمبر / كانون األول  31يناير / كانون الثاني إلى  1التقرير العام الثالث عن أنشطة فريق مناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من  49

،  2020مارس / آذار  15سجون ومراكز االحتجاز األخرى. توجيهات مؤقتة ، في ال 19-العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد

  .14ص. 

. 14في السجون ومراكز االحتجاز األخرى. التوجيه المؤقت ، ص  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد 50

CPT انظر أيًضا تقرير 3( ، الفقرة 19-األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق جائحة مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد ، بيان المبادئ المتعلقة بمعاملة .

األول أكتوبر / تشرين  1سبتمبر / أيلول إلى  21الزيارة إلى "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" التي أجرتها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب في الفترة من 

  .71، الفقرة  2010

 -15في السجون ومراكز االحتجاز األخرى. التوجيه المؤقت ، ص.  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد 51

، آخر مرة تم الوصول إليها  19-الشعوب األصلية وكوفيدوينبغي أيضاً إيالء اهتمام خاص للشعوب األصلية. األمم المتحدة ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ، 

  . 2020أبريل / نيسان  6،  تحٍد آخر للشعوب األصلية 19-كوفيد. آلية خبراء األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ، 2020يونيو / حزيران  15في 

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/covid-19.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/EMPRIP-English.pdf
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لغة لتزويد الموظفين والسجناء والزوار بمعلومات  11مقاطع فيديو ووثائق داعمة بـ

  52.على ظروف االحتجاز 19-كوفيد حول كيفية تأثير جائحة

 

ً وف. 18 ً  للقانون الدولي ، يجب قا الرعاية الصحية في السجون مقدمي خدمة على  أيضا

 بشأن العناية الشخصية دارة السجنبانتظام وتقديم المشورة إل السجن وتفتيشه مراقبة

والنظافة في المؤسسة والسجناء )بما في ذلك المرافق الصحية والوصول إلى المياه 

. في 53الجارية( ومدى مالءمة ونظافة مالبس ومفروشات السجناء وتهوية السجن

خدمة الرعاية الصحية تقديم المشورة  مقدمي ، يجب على19-كوفيد  سياق جائحة

لحماية صحة السجناء ، في ضوء  شاط بشأن تدابير النظافة والتطهير الالزمبن

 .التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية والسلطات الصحية في البالد

 النظافة الشخصية
 

يجب تزويد السجناء بمياه جارية ، وكميات كافية من منتجات النظافة الشخصية . 19

 ً ، وإمكانية الوصول إلى مرافق  األساسية الضرورية للصحة والنظافة مجانا

 .54واإلغتسال بالدشاالستحمام 

، أصدرت المنظمات الدولية إرشادات مفصلة  19-استجابةً لوباء كوفيد. 20

لمؤسسات العدالة الجنائية تؤكد أن النظافة الصحية المالئمة ضرورية لحماية حقوق 

 ي بيئة السجنف عدوىالسجناء في الصحة والحياة واحتواء انتشار األمراض شديدة ال

                                                      

 2020أبريل / نيسان  7،  : التأهب واالستجابة أثناء االحتجاز. الحفاظ على صحة المحتجزين والموظفين والمجتمعات19-كوفيداللجنة الدولية للصليب األحمر ،  52

  (.2020يونيو / حزيران  11)آخر دخول بتاريخ 

  .44. قواعد السجون األوروبية ، القاعدة 35نيلسون مانديال ، القاعدة قواعد  53

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية األشخاص المحرومين من الحرية 18و  16قواعد نيلسون مانديال ، القاعدتان  54

. قواعد السجون 6نة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، مراجعة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، ص. (. لج2في األمريكتين ، المبدأ الثاني عشر)

 9مارس / آذار إلى  28لمناهضة التعذيب إلى اليونان في الفترة من تقرير إلى الحكومة اليونانية عن الزيارة التي أجرتها اللجنة األوروبية . 19.4األوروبية ، القاعدة 

ة عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى ألبانيا تقرير إلى الحكومة األلباني. 32، الفقرة  CPT / Inf (2020) 15،  2019أبريل / نيسان 

  .55، الفقرة  CPT / Inf (2012) 11،  2010مايو / أيار  21إلى  10في الفترة من 

https://www.icrc.org/en/document/covid-19-preparedness-and-response-detention
https://rm.coe.int/16809e2058
https://rm.coe.int/16809e2058
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680667783
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680667783
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على أهمية غسل اليدين في هذا الصدد ، شدَّدت  55المستجد. ، مثل فيروس كورونا

على الصابون والماء والمناشف  56بالحصول الدائم والمجاني أوصتبشكل متكرر و

 .57الشخصية ، وكذلك معقم اليدين عندما يكون غسل اليدين غير ممكن

 النظافة البيئية 

ً وعلى الدول . 21 ضمان صيانة جميع أجزاء السجن التي يستخدمها السجناء  أيضا

 ناهضة. تؤكد اللجنة األوروبية لم58بانتظام والحفاظ عليها نظيفة في جميع األوقات

،  59التعذيب على أن "معيار اإلقامة هو أمر أساسي لنوعية الحياة داخل السجن"

مرافق الصرف  وتضيف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن "الوصول إلى

الصحي المجهزة بشكل صحيح أمر بالغ األهمية للحفاظ على شعور السجناء بالكرامة 

. يجب أن تكون شروط النظافة العامة ذات معايير مرضية )ال سيما مع 60الشخصية"

مستويات اإلشغال المناسبة ، والوصول إلى ضوء الشمس المباشر ، والتهوية الجيدة 

عالوة على جميع المتطلبات الصحية ،  ةتلبيب ، ويج 61ضية(، ومعايير النظافة المر

                                                      

(. منظمة الصحة 10) II.9ا المستجد ، القسم اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، مشورة للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية المتعلقة بجائحة فيروس كورون 55

  .13في السجون ومراكز االحتجاز األخرى: إرشادات مؤقتة ، ص.  19-العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، االستعداد والوقاية والسيطرة على كوفيد

  انظر أدناه ، القسم د. الحصول على العالج واألدوية.  56

 -13في السجون ومراكز االحتجاز األخرى: إرشادات مؤقتة ، ص.  19-المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيدمنظمة الصحة العالمية ،  57

مصحوبة إذا كانت  توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام المواد الهالمية المحتوية على الكلور في السجون. يمكن استخدام المطهرات التي تحتوي على الكحول

  بإجراءات أمنية كافية لتجنب سوء االستخدام.

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين 17قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  58

  .19.5و  19.21عد (. قواعد السجون األوروبية ، القوا1، المبدأ الثاني عشر )

  .38، الفقرة  2015براير / شباط ف 20إلى  13إلى الحكومة البلغارية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى بلغاريا في الفترة من تقرير  59

قضية  أيضاً . انظر 156، الفقرة  2012يناير / كانون الثاني  10، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "أنانييف" وآخرون ضد روسيا 60

. 97 ، الفقرة 2006يوليو / تموز  5، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  "مونتيرو أرانجورين" وآخرون )مركز كاتيا لالحتجاز( ضد فنزويال

  . 159، الفقرة  2016أكتوبر / تشرين األول  21، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "بولو ريفيرا" وآخرون ضد بيرو

نوفمبر / تشرين الثاني  30إلى  27ير عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى منطقة ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا في الفترة من تقر 61

مبادئ توجيهية بشأن ظروف نسان والشعوب ، . اللجنة األفريقية لحقوق اإل48، الفقرة  CPT / Inf (2002) 35،  وردود السلطات المحلية لمنطقة ترانسنيستريا 2000

دا ، ، التي اعتمدت خالل دورتها العادية الخامسة والخمسين في لوان االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا )مبادئ لواندا التوجيهية(

  ج. 25، الفقرة  2014أيار / مايو  12نيسان / أبريل إلى  28أنغوال ، في الفترة من 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806940c7
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-108465%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-108465%22]}
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_319_esp.pdf
https://rm.coe.int/168069758f
https://rm.coe.int/168069758f
https://www.achpr.org/presspublic/publication?id=7
https://www.achpr.org/presspublic/publication?id=7
https://www.achpr.org/presspublic/publication?id=7
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من المحتمل أن تؤدي ظروف االحتجاز السيئة إلى تسهيل  62الخصوصية.إحترام 

 .63انتشار األمراض المعدية

 

تزويد و 19-. على المشرفين على السجون إعتماد قواعد محددة لمنع انتشار كوفيد22

ً  كل سجين بمنتجات النظافة ، مثل مواد ، للحفاظ على  64التنظيف العامة ، مجانا

. هذا أمر بالغ األهمية ، ألن التطهير البيئي ضروري 65نظافة بيئة معيشتهممالبسهم و

"األشخاص قد يصابون بالعدوى عن طريق لمس  ألنالحتواء انتشار الفيروس 

إلى . باإلضافة 66"أفواههماألسطح أو األشياء الملوثة ثم لمس عيونهم أو أنوفهم أو 

االستحمام ، والمصارف ، والمراحيض ، مرافق ذلك ، يجب تطهير الهواتف ، و

يجب على سلطات السجن التأكد  67.ألسطح األخرى عالية اللمس بين إستخدام وآخروا

 مثل معدات الفناء واألثاث ومركبات ، األماكن واألشياءبعض  تنظيف و تطيهرمن 

ماكن التَّام و الشامل لأل تطهيرالتنظيف و إلى الباألضافة عدة مرات في اليوم ، ،  النقل

كث  التي  . كما توصي منظمة 19-م صاب أو مشتبه في إصابته بكوفيد شخص  فيها م 

بعان بشكل ثابت تَّ م  التنظيف والتطهير " أن يكونالصحة العالمية ، في سياق الوباء ، 

ً  68وصحيح" من قبل موظفين مدربين. [ ...أنه "] وترى منظمة الصحة العالمية أيضا

استخدام الماء والمنظفات المنزلية والمنتجات المطهرة اآلمنة في أماكن السجون يجب 

                                                      

 .19.3و  18.1. قواعد السجون األوروبية ، القاعدتين 13قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  62

، الفقرة  2000ديسمبر / كانون األول  31يناير / كانون الثاني إلى  1التقرير العام الحادي عشر عن أنشطة اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من  63

31.  

  64 انظر أدناه ، القسم د. الحصول على العالج واألدوية.

  65 قواعد السجون األوروبية ، القاعدتين 19.5. و 19.6.

  .11في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، إرشادات مؤقتة ، ص.  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد  66

المقدم إلى المحكمة الوالئية في والية ريو دي جانيرو في القضية  رأي الخبراء الطبيين( ، FIOCRUZجامعة ييل ، جامعة ستانفورد ، ومؤسسة أوزوالدو كروز ) 67

  .2020، يونيو / حزيران  92.2020.8.19.0001-0087229 #العامة المدنية رقم 

  .20في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، إرشادات مؤقتة ، ص.  19-مة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيدمنظ  68

https://www.justiceinitiative.org/uploads/9d8e1658-c4a9-4da2-8548-83490de79b1a/expert-opinion-medical-en-06202020.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/9d8e1658-c4a9-4da2-8548-83490de79b1a/expert-opinion-medical-en-06202020.pdf
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 ".69للتنظيف الوقائي العام وكذلك

 

يجب أن  و ينبغي تزويد كل سجين بسرير منفصل ومفروشات منفصلة وكافية ،. 23

تكون نظيفة عند منحها ، وأن تكون في حالة جيدة ، ويتم تغييرها في كثير من األحيان 

تكون المرتبة والبطانيات وأغطية السرير نظيفة أن  ينبغي 70بما يكفي لضمان نظافتها.

، توصي  19-كوفيد لمواجهة الخطر الذي يشكله 71غسلها على فترات منتظمة.يجب و

بتنظيفها باستخدام صابون الغسيل العادي والماء أو غسلها  منظمة الصحة العالمية

درجة مئوية باستخدام منظفات  90و  60 تتراوح بين في الغسالة في درجة حرارة

 .72الغسيل الشائعة

 

 الفحوصات التشخيصية

 حاالتأداة مهمة لتشخيص ال 19-عن كوفيد التشخيصي للكشف فحصالد ع  ي  . 24

ً  بشكل صحيح وتجنب المزيد من لمنظمة الصحة العالمية ، "من  اإلصابات. وفقا

في المجتمع إذا لم يتم تنفيذ تدابير  19-كوفيد المرجح أن تفشل جهود السيطرة على

العالج والرعاية و ةالمناسبإجراء الفحوصات قوية للوقاية من العدوى ومكافحتها و

صول لويجب على الدول أن تضمن "ا 73االحتجاز األخرى". في السجون ومراكز

... للمحتجزين ... ]و[ موظفي  الواسع النطاق إلى الفحوصات التشخيصية

                                                      

  المرجع نفسه. 69

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين 21قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  70

  ج.  25بادئ التوجيهية لواندا ، الفقرة . اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، الم21(. قواعد السجون األوروبية ، القاعدة 1، المبدأ الثاني عشر )

 20إلى  13تقرير إلى الحكومة البلغارية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى بلغاريا في الفترة من  

 فبراير / شباط 2015 ، الفقرة 71.38 

. 21في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، إرشادات مؤقتة ، ص.  19-وقاية والسيطرة على كوفيدمنظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب وال 72

  .5، ص.  2020أبريل / نيسان  23، التدابير المؤقتة ،  19-انظر أيًضا منظمة الصحة العالمية ، المياه والصرف الصحي والنظافة وإدارة النفايات لفيروس كوفيد

  .1في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، ص.  19-، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد منظمة الصحة العالمية  73
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فئات ذات  مين على أنه، وينبغي أن تنظر إلى كل من السجناء والموظف 74السجون"

-كوفيد جائحة أثناء التشخيصية أولوية للفحوصات. لتحديد موعد إجراء الفحوصات

التي تروج لها الهيئات الدولية للوقاية من السل  ، يمكن تعلم الدروس من المنهجية19

ً  75في السجون والسجناء  ، مع مراعاة االحتياجات الخاصة للسجناء الوافدين حديثا

 .والموظفيناإلحتجاز  فترة اآلخرين خالل

 

يشدد القانون الدولي لحقوق اإلنسان باإلجماع على ضرورة إجراء فحص طبي . 25

، "وال سيما من أجل منع انتشار األمراض  76نللمحتجزين عند دخولهم السج

على الرغم  78فترة اإلصابة.ب عزل السجناء المصابين بالعدوى خالل يج 77المعدية".

 المعمول بها القاعدة ية السجين قبل أي نوع من العالج همن أن الحصول على موافق

، يتم قبول الفحوصات اإللزامية إذا كانت تستند إلى القانون ، في ظروف استثنائية 

 من منظمة الصحة دت كالأك   79محددة بوضوح ودقة فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز.

 فحوصاتالتعذيب على الحاجة إلى إجراء  اهضةالعالمية واللجنة األوروبية لمن

ً منهجية لمرض السل لدى السجناء الوا في السجن  19-كوفيد لمنع انتشار 80.فدين حديثا

                                                      

  .2020مايو / أيار  5،  مذكرة إحاطة إعالمية حول األمريكتين / ظروف السجنالمتحدث باسم المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،  74

ما هو مرض السل؟ ما هو من شخص آلخر عن طريق الهواء ، عندما يسعل المرضى أو يعطسون أو يبصقون. منظمة الصحة العالمية ،  أيضاً ينتقل مرض السل  75

  2019يناير  18،  مرض السل؟ كيف يتم عالجه؟ سؤال وجواب

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين 30قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  76

  .42.1(. قواعد السجون األوروبية ، القاعدة 3بدأ التاسع )، الم

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، مراجعة قواعد األمم المتحدة 56، ص.  2014،  السجون والصحةمنظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ،  77

عذيب إلى الدنمارك في الفترة من تقرير إلى الحكومة الدنماركية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة الت. 168النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، الفقرة 

  .61، الفقرة  CPT / Inf (2019) 35،  2019أبريل / نيسان  12إلى  3

. قواعد 261)د(. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، مراجعة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، الفقرة  30قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  78

  )و(. انظر أدناه القسم هـ. التباعد الجسدي والعزلة الطبية. 42.3جون األوروبية ، القاعدة الس

 تنظيمية للسيارة الصحية في السجنالصادرة عن لجنة الوزراء للدول األعضاء بشأن الجوانب األخالقية وال R (98) 71التوصية رقم  مجلس أوروبا ، لجنة الوزراء ، 79

  .16لنواب الوزراء ، الفقرة  627في االجتماع  1998أبريل / نيسان  8، التي اعتمدتها لجنة الوزراء في 

تقرير إلى الحكومة الدنماركية بشأن الزيارة التي أجرتها اللجنة  األوروبية . 56، ص.  2014منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، السجون والصحة ،  80

  .61، الفقرة  CPT / Inf (2019) 35،  2019أبريل / نيسان  12إلى  3لمناهضة التعذيب إلى الدنمارك في الفترة من 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25864&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25864&LangID=E
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-is-tb-how-is-it-treated
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-is-tb-how-is-it-treated
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-is-tb-how-is-it-treated
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
https://rm.coe.int/1680996859
https://rm.coe.int/1680996859
https://rm.coe.int/09000016804fb13c
https://rm.coe.int/1680996859
https://rm.coe.int/1680996859
https://rm.coe.int/1680996859
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 ً ً  فحص ، يجب أيضا كون بشكل منهجي. ومع ذلك ، قد ي جميع السجناء الوافدين حديثا

مواد  في البلدان التي تكون فيها ةالمنهجي ه الفحوصاتمن الصعب تنفيذ مثل هذ

، وعلى النحو  لذلك كبديلوغير متاحة لعامة السكان.  فحوصات التشخيصيةال

عن  عند الدخول السجناء فحصنظمة الصحة العالمية ، يجب الموصى به من قبل م

 81عزلهمأعراض الجهاز التنفسي السفلي ، حيث ينبغي مراقبة الحمى و طريق قياس

في حالة إستمرار االعراض لديهم أو 19-كوفيد إذا كانت لديهم أعراض متوافقة مع

، حتى يمكن إجراء المزيد من التقييم واالختبار  19-كوفيدتشخيص سابق لـمن جراء 

 .82الطبيين

ينبغي أن ي تاح للسجناء أثناء احتجازهم مقابلة طبيب في أي وقت ودون تأخير . 26

ديهم إمكانية الوصول إلى ، يجب أن يكون ل 19-كوفيد في سياق جائحة 83له. ال داعي  

ع يَّن سجينألعراض. إذا كانت نتيجة اختبار بمجرد ظهور ا الفحص وظف م أو م 

 ً قبل  بهماين كانوا على اتصال السجناء والموظفين الذحص ف إيجابية ، ينبغي أيضا

إجراء الفحوصات  إلى ذلك ، يمكن أن يساعدباإلضافة  84.أسبوعين من ذلك اليوم

جناء في الكشف عن تفشي المرض منتظم لجميع السستباقي والتشخيصية بشكل إ

ة الصحة العالمية توصي منظم 85وحماية السجناء والموظفين والمجتمع. اً رمبك

ه تقر بأن مثل هذها مكثفة لحماية السجناء من مرض السل ، لكن بإجراء فحوصات

في بعض األماكن بسبب التكلفة والعوائق اللوجستية  ةكون مستدامتقد ال  الفحوصات
                                                      

  انظر القسم هـ أدناه. المسافة المادية والعزلة الطبية. 81

. طبقت بلدان أخرى 4في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، ص.  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد 82

 ً ظهر عليهم األعراض ، في حين ال توصي منظمة يوًما ، مع التقييم الطبي المناسب واختبار السجناء الذين ت 14على السجناء الوافدين حديثًا لمدة  حجراً صحياً منهجيا

زارة العدل والمساواة ، معلومات تتعلق بخطط والصحة العالمية بالعزل المنهجي نظًرا للتأثيرات السلبية للعزل غير الضروري على الصحة العقلية. انظر أيرلندا ، 

-الشائعة: الوقاية من كوفيد(. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، األسئلة 2020يونيو / حزيران  1)تم الوصول إليه آخر مرة في  لقطاع العدل 19-كوفيد

 .2020يونيو / حزيران  4، تمت آخر زيارة للموقع في  ألخرىومكافحته في السجون ومراكز االحتجاز ا 19

. قواعد نيلسون 34، الفقرة  1992ديسمبر / كانون األول  31يناير / كانون الثاني إلى  1التقرير العام الثالث عن أنشطة فريق مناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من  83

قوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين ، المبدأ . لجنة الدول األمريكية لح27.1مانديال ، القاعدة 

  العاشر.

  .14في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، ص.  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد 84

: التركيز على األشخاص 19-لدائمة المشتركة بين الوكاالت ، منظمة الصحة العالمية ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ، التوجيه المؤقت لكوفيد اللجنة ا 85

  4المحرومين من حريتهم ، ص. 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Information_regarding_the_Justice_Sector_COVID-19_plans
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Information_regarding_the_Justice_Sector_COVID-19_plans
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/focus-areas/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#441898
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/focus-areas/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#441898
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، حيث ال  19-بفحوصات كوفيدفيما يتعلق قد تظهر نفس الصعوبات و 86األخرى.

في المجتمع العام. ومع ذلك ، يجب  فحوصات التشخيصية للفيروستتوفر موارد ال

ن يَّ ع  م  جماعية عندما يتم التعرف على مجموعة من العدوى في سجن ظيم فحوصات تن

من السجن إذا لم يكن هناك تداول لألشخاص والبضائع بين ن يَّ ع  م  ، أو حتى قسم 

 .األقسام

 

ً  . يجب أن تنطبق الفحوصات27 لتفاعلهم الوثيق مع  على موظفي السجن نظراً  أيضا

السجناء وانتقالهم المستمر بين المجتمع ومرفق السجن ، أو بين مرافق السجون 

المجتمع كورونا المستجد من  فيروسقد يجلب موظفو السجن المصابون  المختلفة.

وبالتالي استمرار االنتشار. توصي ،  ، من السجن إلى مجتمعاتهم إلى السجن ، وكذلك

منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص منتظم لدرجة الحرارة لجميع موظفي السجن 

للموظفين الذين  19-فحص الكشف عن كوفيديجب إجراء  ، كما 87قبل دخولهم السجن

تأكدت إصابته بالفيروس بعد  تصال بشخصأو كانوا على ا المرض أعراضلديهم 

 .الفحص

 

 (PPE)  معدات الحماية الشخصية 

 

تجاه ارتداء األقنعة في  النهج الواجب إتباعهالدول حالياً في  بالرغم من إختالف.  28

يمكنهم  19-كوفيدأن األشخاص المصابين بـإلى حد كبير  فقد ثبت ، األماكن العامة

 88الفيروس.على وقف انتشار  تساعداألعراض وأن األقنعة  نقل الفيروس قبل ظهور

                                                      

  .77منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، السجون والصحة ، ص.  86

والسيطرة عليه في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، تم الوصول إليه  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، األسئلة الشائعة: الوقاية من كوفيد 87

وزارة العدل والمساواة ، معلومات تتعلق بخطط قطاع العدالة خالل جائحة . تم تطوير هذا النهج على سبيل المثال في أيرلندا ، 2020يونيو / حزيران  4آخر مرة في 

  (.2020يونيو / حزيران  1)تم الوصول إليه في آخر مرة في   19-كوفيد

  .2-1، ص.  2020أبريل / نيسان  6،  . إرشادات مؤقتة19-نصيحة بشأن ارتداء األقنعة في سياق كوفيدمنظمة الصحة العالمية ،  88

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Information_regarding_the_Justice_Sector_COVID-19_plans
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Information_regarding_the_Justice_Sector_COVID-19_plans
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Information_regarding_the_Justice_Sector_COVID-19_plans
file:///C:/Users/ipacho/Documents/Downloads/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf
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 ً  ،للتوصيات األخيرة ، يجب أن تكون األقنعة إلزامية في العديد من األماكن  وفقا

 ً مثل المتاجر أو وسائل النقل  ، خاصة عندما ال يكون احترام التباعد الجسدي ممكنا

 .89العام أو البيئات المحصورة أو المزدحمة

 

29  . ً يستطيع السجناء في كثير حيث ال ما تكون السجون مزدحمة بالسكان ،  غالبا

النظر  ينبغي ، لذا. ى الحد األدنى المطلوب من التباعد الجسديمن األحيان الحفاظ عل

 األقنعةأن ومسألة مبدئية ، خاصة ك نعة على كل شخص مسجونتوزيع األقإلى 

على أنها معدات وقائية شخصية ومن ثم فهي مكون أساسي من مكونات الطب صن ف ت  

بالمجان. كحد أدنى ، يجب إجبار السجناء  سجين توزيع األقنعة على كل. يجب الوقائي

ين األخرى أو مع موظفي السجن. على ارتداء أقنعة عند االتصال بالسجناء من الزناز

استبدال األقنعة أو غسلها حسب التوصيات الصادرة عن الجهات  و من الضروري

على الموظفين عند اتصالهم تنطبق نفس القواعد وتجدر اإلشارة إلى أن الصحية. 

 .بالسجناء

 

 الوصول إلى العالج والدواء - د

 

على  جميع السجناءالسريع ل حصولالضرورة يشدد القانون الدولي على .  30

الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية ، في ظروف مماثلة لتلك الموجودة في 

يجب أن يتلقوا  لحقوق اإلنسان أنهكمة األوروبية وتضيف المح 90المجتمع الخارجي.

العالج المناسب لألمراض التي تم تشخيصهم بها ، على النحو الذي يحدده األطباء 

استراتيجية عالجية شاملة تهدف إلى العالج المناسب في إطار المختصون ، 

                                                      

  .2020يونيو/ حزيران  5، بيان صحفي ،  19-المالحظات االفتتاحية للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في اإلحاطة اإلعالمية بشأن كوفيدمنظمة الصحة العالمية ،  89

،  2004نوفمبر / تشرين الثاني  18، محكمة العدل الدولية ، الحكم الصادر في  قضية "دي ال كروز فلوريس" ضد بيرو. .127قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  90

، الفقرة  2015ديسمبر / كانون األول  15، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "إيفكو" ضد روسيا. 132، الفقرة  115)السلسلة ج( رقم 

94.  

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---5-june-2020
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_ing.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-159199%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-159199%22]}
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يجب إدارة العالج بشكل صحيح ومراقبته من  91للمشكالت الصحية أو منع تفاقمها.

إذا كانت صحة السجين تتطلب نقله إلى المستشفى ، فيجب  92ي مؤهل.قبل طاقم طب

اتخاذ قرار النقل وينبغي أن يتم  93نقله بسرعة وبالطريقة التي تتطلبها حالتهم الصحية.

 ً  .94من قبل طاقم طبي مؤهل حصريا

به شت  ي  عند تطبيق هذه المبادئ القانونية ، ينبغي أن يحصل جميع السجناء الذين .  31

على الخدمات الصحية ، بما في ذلك  أو ثبتت إصابتهم به 19-بكوفيدفي إصابتهم 

الوحدات الصحية العاجلة والمتخصصة خارج نظام السجون ، دون تأخير ال داعي 

أوصت منظمة الصحة العالمية  95له ، وال سيما عزل الجهاز التنفسي وعالجه.

خدمات السجون ي مقدم (OHCHR) ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان

الرعاية الصحية المجتمعية ومقدمي الرعاية  مسؤولي بتطوير روابط وثيقة مع

معرفة المستشفيات التي لديها القدرة على تقديم ، باإلضافة إلى  96الصحية اآلخرين

شارت منظمة أكما خدمات متخصصة )مثل الدعم التنفسي ووحدات العناية المركزة( .

إدارة  لنظر في البروتوكوالت التي يمكن بموجبها"ينبغي اإلى أنه الصحة العالمية 

                                                      

، المحكمة  قضية "نوجين" ضد روسيا. 57، الفقرة  2016سبتمبر / أيلول  1، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "وينر" ضد ألمانيا 91

، محكمة الدول األمريكية  قضية "دي ال كروز فلوريس" ضد بيرو. انظر أيضاً 84، الفقرة  2015يناير / كانون الثاني  15، الحكم الصادر في األوروبية لحقوق اإلنسان 

  .132، الفقرة  2004نوفمبر / تشرين الثاني  18لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في 

. تقرير إلى الحكومة اليونانية 122، الفقرة  2015نوفمبر / تشرين الثاني  17، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  "بامحمد" ضد بلجيكا قضية  92

. تقرير إلى الحكومة 47، الفقرة  2019أبريل / نيسان  9مارس / آذار إلى  28عن الزيارة التي أجرتها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى اليونان في الفترة من 

. انظر أيضا "شنشيال 48، الفقرة  2015فبراير / شباط  20إلى  13البلغارية عن الزيارة التي أجرتها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى بلغاريا في الفترة من 

  .189، الفقرة  2016باط فبراير / ش 29،  ساندوفال" و آخرون ضد غواتيماال ، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان

. 88، الفقرة  2019نوفمبر / تشرين الثاني  22. قضية "هيرنانديز" ضد األرجنتين ، محكمة العدل الدولية ، الحكم الصادر في 27.1قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة   93

. التقرير العام الثالث عن أنشطة 63، الفقرة  2010ديسمبر / كانون األول  21، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "رفراي تادي" ضد فرنسا

  .37، الفقرة  1992األول ديسمبر / كانون  31يناير / كانون الثاني إلى  1اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من 

CPT ،  2015يونيو / حزيران  5مايو إلى  26تقرير إلى الحكومة الصربية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى صربيا في الفترة من   94

/ Inf (2016) 21  80، الفقرة.  

: التركيز على األشخاص 19-جنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، منظمة الصحة العالمية ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ، التوجيه المؤقت لكوفيدالل 95

في السجون ومراكز االحتجاز األخرى:  19-فيد. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كو4المحرومين من حريتهم ، ص.

  .6.4إرشادات مؤقتة ، الفقرة 

: التركيز على األشخاص 19-يد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، منظمة الصحة العالمية ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ، التوجيه المؤقت لكوف 96

  .4، ص.  2020ار المحرومين من حريتهم ، مارس / آذ

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-165758%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-165758%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-150312%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-150312%22]}
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_ing.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158750%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-102439%22]}
https://rm.coe.int/1680697c94


19-الحق في الرعاية الصحية في السجون خالل جائحة كوفيد  

 

 

 

 

ن النقل غير أالمستشفى ، حيث المريض في الموقع بمعايير واضحة للنقل إلى 

 ."97للمريض على كل من موظفي النقل والمستشفى المستقب ل الضروري يخلق خطراً 

 

لفحوصات ينبغي أن يحصل السجناء على خدمات الرعاية الصحية الضرورية )ا. 32

. يجب أن 98والعالجات واألدوية( بالمجان وبدون تمييز على أساس وضعهم القانوني

 ً على توفير منتجات النظافة والتنظيف واألقنعة ، ألنها جزء  تنطبق هذه القاعدة أيضا

من الرعاية الصحية الوقائية وتظل أفضل الطرق لمنع انتشار الفيروس في سياق 

 .الصحة العامة

 

  التباعد الجسدي والعزلة الطبية واالتصال بالعالم الخارجي - هـ 

 

ً ال تحقيقعد ي  .  33 ، حيث يمكن 19-لمنع انتشار كوفيد تباعد الجسدي ضروريا

للفيروس أن ينتشر عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون ويمكن أن يصل إلى 

ً 99األشخاص القريبين منهم اتخاذ تدابير محددة للتمكين من  . من الضروري أيضا

لحقوق األساسية لألشخاص دون تقويض االتباعد الجسدي في السجون 

ً أساس تقييدي . يجب أن يكون ألي تدبير100المحتجزين ً قانون ا ً  يا  وأن يكون ضروريا

                                                      

مارس  15في السجون ومراكز االحتجاز األخرى: إرشادات مؤقتة ،  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد 97

نوفمبر / تشرين الثاني  22لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في . انظر أيضاً قضية "هيرنانديز" ضد األرجنتين ، محكمة الدول األمريكية 6.4، الفقرة  2020آذار  /

  .88، الفقرة  2019

ة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي . مجموع43/173القرار . األمم المتحدة ، الجمعية العامة ، 24.1قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  98

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية األشخاص المحرومين من الحرية 24، المبدأ  شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

 9مارس / آذار إلى  28كومة اليونانية بشأن زيارة تم تنفيذ اليونان من قبل اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب من في األمريكتين ، المبدأ العاشر. تقديم تقرير إلى الح

ها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى أوكرانيا تقرير إلى الحكومة األوكرانية عن الزيارة التي أجرت. 51، الفقرة  CPT / Inf (2020) 15،  2019أبريل / نيسان 

  .83، الفقرة  CPT / Inf (2018) 41 ، 2017ديسمبر / كانون األول  21إلى  8في الفترة من 

  أعاله. 3لفقرة . انظر ا2020أبريل / نيسان  29( للجمهور ، آخر تحديث في 19-منظمة الصحة العالمية ، نصائح حول مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد 99

. المفوض السامي 3-ألول أاللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، مشورة للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد ، القسم ا 100

  .2020مارس / آذار  25، جنيف ،  الهياج في مراكز االحتجاز - 19-ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من كوفيدلحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ، 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
https://rm.coe.int/16808d2c2a
https://rm.coe.int/16808d2c2a
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
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 ً ً وغير تمييزي ومتناسبا . 101رامة اإلنسان ويخضع للمراجعةزمنياً ويحترم ك اً ومحدود ا

يتلقى السجناء معلومات شاملة ، بلغة يفهمونها ، عن أي تدابير  أن ومن الضروري

ضمان الشفافية والمراقبة المستمرة ألي تدابير كما يجب على السلطات . 102تقييدية

103تقييدية مطبقة
.  

 

عزل السجناء المصابين أو  19-كوفيد قد تتطلب األمراض شديدة العدوى مثل.  34

تعرض السجناء أو الموظفين اآلخرين المشتبه في إصابتهم من أجل منع 

ً لألمم المتحدة ، فإن "الفشل في فصل المحتجزين المصابين 104وإصابتهم . وطبقا

]الحق في الحياة[  حتجزين اآلخرين قد يثير قضايا تنطوي علىبأمراض معدية عن الم

ً 105بشكل أساسي" إرشادات حول كيفية تنظيم مثل هذه هناك  ، معايير الدوليةلل . ووفقا

 ً وال  106عند الضرورة الطبية العزلة. أوالً ، يجب أن ي فرض العزل الطبي حصريا

أسباب ذات طبيعة مختلفة الذي يعتمد على  107يجب أن يتخذ شكل الحبس االنفرادي

 ً ً  اختالفا . يجب تحديد مبدأ العزل الطبي وشروطه من قبل المتخصصين 108جوهريا

                                                      

( 19-ض فيروس كورونا المستجد )كوفيداللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب ، بيان المبادئ المتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق جائحة مر 101

  .48. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، "الجائحة وحقوق اإلنسان في األمريكتين" ، الفقرة 4، الفقرة 

( 19-رونا المستجد )كوفيداللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب ، بيان المبادئ المتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق جائحة مرض فيروس كو 102

  .4، الفقرة 

: التركيز على 19-كوفيداللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية ، إرشادات مؤقتة بشأن  103

  .5األشخاص المحرومين من حريتهم ، ص. 

  .397)د(. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، مراجعة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، الفقرة  30 قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة 104 

 / U.N. Doc. CPR / C / 78 / D،  1020/2001، البالغ رقم  قضية "كابال وباسيني بيرتران" ضد أستراليالجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،  105

 . 7.7، الفقرة  2003سبتمبر / أيلول  19،  1020/2001

. 71، ص.  2015يوليو / تموز  09، المحكمة االوروبية لحقوق االنسان، الحكم الصادر في  ن ضد اليونانقضية "مارتزاكلس" و آخروانظر على سبيل المثال:  106

 CPT / Inf،  2013أبريل / نيسان  61إلى  4تقرير إلى الحكومة اليونانية عن الزيارة التي أجرتها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى اليونان في الفترة من 

  .128، الفقرة  26 (2014)

 . II.9 (14)اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، مشورة للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد ، القسم  107 

 CPT / Inf (2011)،  2011يوليو / تموز  31إلى  2010أغسطس / آب  1م الحادي والعشرون عن أنشطة فريق حماية الطفل الذي يغطي الفترة من التقرير العا 108

  .54، الفقرة  2011نوفمبر / تشرين الثاني  10،  28

http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2003.08.07_Cabal_v_Australia.htm
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2003.08.07_Cabal_v_Australia.htm
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156245
https://rm.coe.int/1680696620
https://rm.coe.int/16806cccc6
https://rm.coe.int/16806cccc6


19-الحق في الرعاية الصحية في السجون خالل جائحة كوفيد  

 

 

 

 

قبل موظفي السجون غير  وعدم تجاهله أو إبطاله من 109في الرعاية الصحية

ً  . يجب أال يستمر العزل أبداً 110الطبيين  دَّ ب  ال . 111لفترة أطول مما هو مطلوب طبيا

موفرين ،  112ء اهتمام خاص للسجناء المعزولينعلى موظفي الرعاية الصحية إيال

ً بشري تصاالً لهم إ  السجينار عزل السجين إلى . يجب إبالغ قر113ذي مغزى كل يوم ا

له الفرصة إلبالغ طرف ثالث عن حالته تاح ت  أن  بدوره يجب الذيو ، المعني

  .114الصحية

 

، ينبغي أن يقتصر العزل الطبي على السجناء  في سياق فيروس كورونا المستجد .  35

. توصي منظمة الصحة العالمية بعزلهم في مكان 115المصابين أو المشتبه في إصابتهم

 ً  نفس المحتجزين الذين يعانون منيجب عزلهم مع ،  واحد ، وإذا لم يكن ذلك ممكنا

مؤقت. يجب أن يخضع السجناء والتعرض في ظل حجر صحي  عوامل الخطر

المشتبه في إصابتهم بالمراقبة الطبية مرتين على األقل في اليوم ، بما في ذلك قياس 

إنهاء العزلة بمجرد  وينبغي  19.116-كوفيد درجة حرارة الجسم والتحقق من أعراض

                                                      

  .62، الفقرة  2011يوليو / تموز  31أغسطس / آب إلى  1التقرير العام الحادي والعشرون ألنشطة فريق مكافحة اإلرهاب الذي يغطي الفترة من  109

في السجون ومراكز  19-. التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد69-68، ص.  2014منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، السجون والصحة ،  110

  .5االحتجاز األخرى ، التوجيه المؤقت ، ص. 

  .69-68، ص.  2014المكتب اإلقليمي ألوروبا ، السجون والصحة ، منظمة الصحة العالمية ،  111

  .46قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  112

( 19-المستجد )كوفيداللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب ، بيان المبادئ المتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق جائحة مرض فيروس كورونا   113

  .8، الفقرة 

في السجون ومراكز  19-. انظر أيًضا منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد68قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  114

  .5االحتجاز األخرى ، التوجيه المؤقت ، ص. 

في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، التوجيه المؤقت ، ص.  19-والوقاية والسيطرة على كوفيدمنظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، االستعداد  115

21.  

في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، التوجيه المؤقت ، ص.  19-منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، االستعداد والوقاية والسيطرة على كوفيد 116

21.  
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عزل السجناء المشتبه في وإنهاء شفاء السجناء المرضى وتوقف انتقال العدوى 

ً  14إصابتهم بعد  117من تاريخ آخر يوم محتمل لالتصال المشبوه يوما
.  

 

إن األثر الضار للحبس االنفرادي المطول على الصحة العقلية والبدنية .  36

ا أدى بواالجتماعية للسجناء معترف به دولياً ،  مَّ إلى توصية استخدامه في الدول م 

. لذلك يجب على الدول أال تستخدم العزل الفعلي أو الحبس 118ستثنائية للغايةظروف إ

  .جناء كإجراء وقائي لتنظيم التباعد الجسدياالنفرادي للس

 

شددت الهيئات الدولية على أن الحفاظ على اتصاالت هادفة مع اآلخرين أمر . 37

-كوفيد  خالل جائحةجل منع انتشار الفيروس في السجن من أ. 119مهم لرفاه السجناء

19  ً . يجب استبدال هذه القيود بزيادة ، قد يتم تقييد زيارات العائالت واألصدقاء مؤقتا

الوصول إلى وسائل االتصال البديلة )مثل الهاتف أو المؤتمرات عبر الفيديو( دون 

تظام ، في التقييدية بان . يجب تقييم التدابير120أي عبء مالي على السجناء إضافة
                                                      

،  2020فبراير / شباط  29،  دات مؤقتة(: إرشا19-اعتبارات الحجر الصحي لألفراد في سياق مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيدالعالمية ،  منظمة الصحة 117

في السجون ومراكز االحتجاز األخرى ، التوجيه المؤقت ، ص.  19-. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، التأهب والوقاية والسيطرة على كوفيد2ص. 

21.  

. 7، المبدأ  1990ديسمبر / كانون األول  14المؤرخ  45/111، تم تبنيها وإعالنها بموجب قرار الجمعية العامة  المبادئ األساسية لمعاملة السجناءاألمم المتحدة ،  118 

تقرير مؤقت إلى مجلس الحقوق بشأن التعذيب املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المع

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان 63-62، الفقرة  2011أغسطس / آب  A / 66/268 ،5 ،  مهينةوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ال

، محكمة العدل الدولية ، الحكم  "سواريز روسيرو" ضد إكوادور قضية. 413، تقرير حول حقوق اإلنسان لألشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين ، الفقرة 

مريكية لحقوق اإلنسان، الحكم ، محكمة الدول األ قضية "بنال ميغال كاسترو كاسترو" ضد البيرو. 90-89، الفقرة  1997نوفمبر / تشرين الثاني  12الصادر في 

 1. التقرير العام الحادي والعشرون عن أنشطة اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من 323، فقرة 2006نوفمبر / تشرين الثاني  25الصادر في 

يوليو  4، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "راميريز سانشيز" ضد فرنسا. 53، الفقرة  2011يوليو / تموز  31إلى  2010أغسطس / آب 

، الفقرة  2012أكتوبر / تشرين األول  3، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  روسياقضية "رازفيزكين" ضد . 124-121، الفقرة  2006تموز  /

 .27، ص.  2014،  ون والصحةالسج. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي ألوروبا ، 104

 

CPT / Inf (92) 3 ،  1991ديسمبر / كانون االول  31يناير / كانون الثاني إلى  1التقرير العام الثاني عن أنشطة فريق مكافحة اإلرهاب الذي يغطي الفترة من  119 

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، تقرير عن حقوق اإلنسان لألشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين ، الفقرة 51، الفقرة  1992أبريل / نيسان  13، 

  .118، الفقرة  2019نوفمبر / تشرين الثاني  25، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  د األرجنتينقضية "لوبيز" وآخرون ض. 576-578

األوروبية ، اللجنة II.9(11)اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، مشورة للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد ، القسم  120

. اللجنة الدائمة 7( ، الفقرة 19-لمناهضة التعذيب ، بيان المبادئ المتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.un.org/ruleoflaw/files/BASICP~2.PDF
https://www.un.org/ruleoflaw/files/BASICP~2.PDF
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/70/PDF/N1144570.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/70/PDF/N1144570.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/70/PDF/N1144570.pdf?OpenElement
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-76169%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-76169%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111837
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_396_esp.pdf
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يالت المتاحة في البلد ، واحتياجات السجين المحدد ، والتسهضوء تطور الوباء في 

القيود المفروضة على االتصاالت والطرق البديلة للتواصل مع  إبالغالسجن. يجب 

العالم الخارجي بوضوح لجميع السجناء وزوارهم بلغة يفهمونها ، مع اإلشارة إلى 

121هذه القيود فيها يحتمل أن تستمر المدة التي
.  

 

للسجناء إمكانية االتصال بمحام كجزء من حقهم في محاكمة عادلة تاح ت  ينبغي أن . 38

بالغ األهمية للسجناء  أمراً  الوصول إلى محامٍ عد ي  . 122وكضمانة ضد سوء المعاملة

 ً  ميمكن للمحاالمحكوم عليهم ، حيث للسجناء  الذين ينتظرون المحاكمة ، ولكن أيضا

في السجن ، مثل سوء المعاملة م في معالجة المخاوف التي قد يشعرون بها مساعدته

يجب أن تكون القيود  .19-كوفيد أو الحصول على الرعاية الصحية الكافية أثناء جائحة

المفروضة على هذا الحق األساسي استثنائية ، ومبررة بأسباب مقنعة تستند إلى تقييم 

، يجب الحفاظ على قدرة  19-كوفيد . في سياق123خاصة للقضيةفردي للظروف ال

السجناء على مقابلة مستشارهم القانوني ويجب على السلطات ضمان أن المحامين 

في ضوء الظروف  ، . عند الضرورة124اليزال بإمكانهم التحدث مع موكليهم بسرية

                                                      

: التركيز على األشخاص المحرومين من 19-المؤقت لكوفيد المشتركة بين الوكاالت ، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية ، التوجيه

مارس /  25، بيان  فشي في مراكز االحتجازالت -19-ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من كوفيد. مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ، 5حريتهم ، ص. 

  .2020آذار 

. 2020مارس / آذار  25. الهياج في مراكز االحتجاز ، بيان  19-المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ، مطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من كوفيد 121

لته اللجنة الدولية للصليب : التأهب واالستجابة أثناء االحتجاز. الحفاظ على صحة 19-كوفيد األحمر: اللجنة الدولية للصليب األحمر ،  انظر أيًضا شريط الفيديو التي سجَّ

  (.2020يونيو / حزيران  11رة للموقع في )آخر زيا 2020أبريل / نيسان  7،  المحتجزين والموظفين والمجتمعات

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة 23.6-23.1. قواعد السجون األوروبية ، القواعد 61قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  122

، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم  قضية "إبراهيم" وآخرون ضد المملكة المتحدةبحماية األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين ، المبدأ الخامس. 

أغسطس /  1جنة األوروبية لمناهضة التعذيب الذي يغطي الفترة من . التقرير العام الحادي والعشرون ألنشطة الل255، الفقرة  2016سبتمبر / أيلول  13الصادر في 

  .20، الفقرة  2011يوليو / تموز  31آب إلى 

. انظر أيضاً األمم 258، الفقرة  2016سبتمبر / أيلول  13قضية "إبراهيم" وآخرون ضد المملكة المتحدة ، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  123

  .18دة ، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ، المبدأ المتح

على األشخاص : التركيز 19-يد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العالمية ، التوجيه المؤقت لكوف 124

 م. اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، المشورة للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد ، القس5المحرومين من حريتهم ، ص. 

II.9(16) . 
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يجب أن تضمن القهرية ، يمكن تنظيم إعدادات بديلة مثل مؤتمرات الفيديو ، ولكن 

والموكل ، والتواصل السري ، والضمانات ضد األعمال االنتقامية  محامامتياز ال

يجب إبالغ مثل هذه القيود والبدائل بوضوح إلى السجناء بلغة يمكنهم . 125والتخويف

 فهمها ، مع اإلشارة إلى المدة التي من المحتمل أن تستمر فيها القيود.

 

 في السجنواجب التحقيق في الوفيات  -و 
 

إلى  استناداً . 19-كوفيد بسببم تسجيل عدة حاالت وفاة مأساوية لسجناء ت.  39

مسؤولية الدول عن حماية حياة السجناء وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة ، يقع 

لت س  التي  على عاتق السلطات واجب التحقيق في الوفيات بشكل مأساوي بسبب ج  

اة لتحديد الظروف الواقعية المحيطة بالوف في السجون أثناء االحتجاز 19-كوفيد

من أجل منع وقوع حوادث مميتة مماثلة .  إستخالصهاوتحديد الدروس التي يجب 

-كوفيد تنطبق هذه القواعد بالكامل على الوفيات التي تحدث في السجون أثناء جائحة

19.126  

 

ً لقانون حقوق اإلنسان الراسخ ، يجب اإلبالغ عن. 40 فاة أثناء حاالت الو وفقا

من السجن بفترة وجيزة( إلى هيئة مستقلة عن نظام  االحتجاز )أو بعد نقل الضحايا

ؤكد ت. يجب أن 127السجون ومكلفة بإجراء تحقيقات نزيهة في ظروف الوفاة وأسبابها
                                                      

والمنظمات  Torture-SOSموجز توجيه المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب لشبكة  -واالحتجاز  19-بناء استجابتنا بشأن كوفيدالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ،  125

  .13، ص.  2020أبريل / نيسان  15،  الشريكة

ً  أن "الموت ناتج ، كلياً  ضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفياً أكد مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالقتل خارج الق 126 ، عن الحرمان من مثل هذه الضروريات  أو جزئيا

رعاية الطبية المناسبة هي وفاة للحياة مثل مياه الشرب ، والطعام اآلمن والكافي ، والصرف الصحي ، والمساحة الكافية ، والتهوية المناسبة ، أو... وبالتالي ، فإن ال

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات  عسفية تتحمل الدولة مسؤوليتها ". اإلجراءات الخاصة لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ، والية المقرر الخاص المعني بحاالت القتلت

  .2، ص.  وحماية الحق في الحياة في مراكز االحتجاز 19-كوفيد موجزة أو التعسفي ، 

، الفقرة  2019يونيو / حزيران  11، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  قضية "بريزريني" ضد ألبانيا. 71قواعد نيلسون مانديال ، القاعدة  127

 / CPT،  2018براير / شباط ف 19إلى  7تقرير إلى الحكومة الرومانية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى رومانيا في الفترة من . 40

Inf (2019) 7  لدول ، محكمة ا قضية "شيماناز لوبس" ضد البرازيل. 21. اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، المبادئ التوجيهية لواندا ، القاعدة 77، الفقرة

https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf
https://www.omct.org/files/2020/04/25784/omct_covid19_prisonsresponse_en.pdf
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https://rm.coe.int/16809390a6
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https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_ing.pdf
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تي أدت إلى الوفاة )بما ، من بين أمور أخرى ، سبب الوفاة ، والوقائع ال اتالتحقيق

. يجب إجراء 128الوفاة همة( ، وما إذا كان من الممكن تفاديمساالعوامل في ذلك ال

الخدمات الطبية باستنتاجات تقارير مقدمي تشريح للجثة ويجب تزويد إدارة السجن و

التشريح )أو على األقل معلومات عن سبب الوفاة( ، وكذلك نتائج أي تحقيق 

ضرورة ضمان فعالية  . شددت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على129قضائي

تضاء "قادرة على أن تؤدي إلى إثبات الحقائق ، وعند االق أن تكون ، بمعنى لتحقيقاتا

ات "التصرف من تلقاء نفسها على السلط، تحديد ومعاقبة المسؤولين". كما ينبغي 

مر" ويجب أن تكون التحقيقات "سريعة ومعجلة بتأخير انتباهها لألبمجرد 

على واجب السلطات  حكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسانم . كما شددت130معقول"

. يجب أن يتلقى 131دون أي تأخيرقات محايدة وفعالة بحكم منصبها إجراء تحقي في

 .132أقارب المتوفى المعلومات ذات الصلة بظروف الوفاة

 

يجب أن تدرس إدارة السجن األسباب والعوامل المحتملة التي ساهمت في حدوث . 41

الوفاة وما إذا كان اية من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن تفادي السجن بعنوفاة في 

ينبغي اعتماد تدابير أو بروتوكوالت جديدة. لذلك ، ينبغي إجراء تحليل لكل حالة وفاة 

                                                      

. لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، مراجعة قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا 148، الفقرة  2006يوليو / تموز  4األمريكية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في 

حدثت "في ظروف مريبة" ، بينما تتطلب قواعد نيلسون مانديال . تشير المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى حاالت الوفاة التي 327-325لمعاملة السجناء ، الفقرات 

ناء االحتجاز. تشير محكمة الدول ومعايير لجنة مكافحة التعذيب ولجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية لواندا إجراء تحقيق في جميع حاالت الوفاة أث

  ي الحياة والسالمة الشخصية.األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أي انتهاك للحق ف

، الفقرة  2018فبراير / شباط  19إلى  7تقرير إلى الحكومة الرومانية حول الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى رومانيا في الفترة من  128

77.  

 2016ديسمبر / كانون األول  9إلى  6"جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" التي أجرتها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب في الفترة من  تقرير عن الزيارة إلى 129

 ،CPT / Inf (2017) 30  مايو  26ربيا في الفترة من . تقرير إلى الحكومة الصربية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى ص42، الفقرة

  .84، الفقرة  2015يونيو / حزيران  5أيار إلى  /

 . 43-42، الفقرات  2019يونيو / حزيران  11قضية "بريزريني" ضد ألبانيا ، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، الحكم الصادر في  130 

  . 87، ص. 2011مايو / أيار  19، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ، حكم صادر في قضية "فيرا فيرا" واآلخرون ضد االيكوادور 131

، الفقرة  2018فبراير / شباط  19إلى  7من  تقرير إلى الحكومة الرومانية حول الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى رومانيا في الفترة 132

75.  

https://rm.coe.int/pdf/168075d656
https://rm.coe.int/pdf/168075d656
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_ing.pdf
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للسجن الذي حدثت فيه  ي الدروس العامة التي يمكن إستخالصهافي السجن للنظر ف

 .133الوفاة

 

 لشفافيةالحاجة إلى تعزيز ا -ز 

 

التعذيب وسوء المعاملة  اهضةتؤدي زيارات التفتيش والرصد دوراً رئيسياً في من. 42

. تتطلب التحديات العديدة التي يطرحها 134في مراكز إحتجاز المحرومين من حريتهم

الوباء مراقبة دقيقة للوضع في السجن من أجل تقييم كيفية حماية حقوق السجناء في 

ً الحياة والصحة وال التعذيب ، "يجب على الدول  اهضةللجنة األوروبية لمن رفاه. وفقا

االحتجاز ، بما في  ول هيئات المراقبة إلى جميع مراكزاالستمرار في ضمان وص

. كما شجعت 135ذلك األماكن التي يتم فيها وضع األشخاص في الحجر الصحي"

على   (NPMs) الوطنيةاآلليات الوقائية  (SPT) التعذيب اهضةاللجنة الفرعية لمن

االوروبية . ومع ذلك ، طلبت كل من اللجنة 136مواصلة تنفيذ مهام التفتيش الخاصة بها

التعذيب من هيئات الرصد االلتزام بمبدأ  اهضةواللجنة الفرعية لمن التعذيب اهضةلمن

شخاص الذين يعانون "عدم إلحاق الضرر" ، ال سيما عند التعامل مع كبار السن واأل

ً س بَّقم   موجودة ت طبيةمن حاال  . ا

قواعد الحبس التي فرضتها السلطات في العديد من ساهمت  من جهة أخرى ، .43

لعديد من هيئات الرصد ، بما في ذلك في منع ا -وكذلك إغالق الحدود  -البلدان 
                                                      

 CPT / Inf،  2018سبتمبر / أيلول  13إلى  6تقرير إلى الحكومة اإلسبانية عن الزيارة التي أجرتها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى إسبانيا في الفترة من   133

فبراير / شباط  19إلى  7. تقرير إلى الحكومة الرومانية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب إلى رومانيا في الفترة من 75، الفقرة  5 (2020)

  77، الفقرة  2018

ديسمبر /  18، المعتمد في  البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةاألمم المتحدة ،  134

نعم ،  مناهضة ، الديباجة. انظر أيًضا جمعية مناهضة التعذيب ،  A / RES / 57/199ين للجمعية العامة ، القرار في الدورة السابعة والخمس 2002كانون األول 

  .36-35، ص.  2016، سبتمبر / أيلول  عاًما من مناهضة التعذيب 30لمية حول التعذيب ممكن. رؤى من دراسة بحثية عا

( 19-لمستجد )كوفيداللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب ، بيان المبادئ المتعلقة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في سياق جائحة مرض فيروس كورونا ا 135

  .10، الفقرة 

  . 7لتعذيب ، مشورة للدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد ، القسم أ.اللجنة الفرعية لمناهضة ا 136
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التعذيب ، واللجنة الفرعية  اهضةالوطنية ، واللجنة األوروبية لمناآلليات الوقائية 

من أداء واجباتها من خالل أساليب عملها التقليدية التي تشمل  ، التعذيب اهضةلمن

الزيارات الميدانية. لذلك ، فهم غير قادرين على التقييم المباشر لمعاملة السجناء 

، يجب على الدول تحمل مسؤولية  بالتالي 19.137-كوفيد وكيفية حماية صحتهم من

متزايدة تجاه المحتجزين وعائالتهم والجمهور بشكل عام. ال يمكن للسجون أن تبقى 

الواجب الموسع تطبيق هذا  إن ضرورةوعوالم مبهمة خالل هذه الفترة الحرجة. 

دفع الدول إلى تقديم تأن  امن شأنه توفير الرعاية الصحية الخاص بالشفافية في

. كما 138للسجناءمفصلة عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالرعاية الصحية معلومات 

بما في ذلك عدد الحاالت  البيانات على أساس منتظم ، دول أن تعرضعلى ال ينبغي

، وعدد الوفيات )بما في ذلك بين الموظفين( ، وعدد الحاالت المحالة إلى ؤكَّدة الم  

سيستفيد ،  سواء في السجن أو في الخارج ، المسؤولة عن التحقيقات. الجميع السلطات

ستستفيد  اكممن هذه الشفافية ، وكذلك من الخطوات األخرى الواردة في هذا الموجز. 

تها من ومجتمعا اإلجراءات التي تحمي نفسها وأسرهاسلطات السجون نفسها من 

باألشخاص المستضعفين الخاضعين  األمراض وتسمح لها بإثبات اهتمامها

 .اتهلمسؤولي

                                                      

137  ً   أخرى لممارسة مسؤولياتها. بالطبع لقد طورت اآلليات الوقائية الوطنية طرقا

 .4لوطنية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد ، القسم أ.اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، مشورة للدول األطراف واآلليات الوقائية ا 138


