
 
 : على حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا اتخاذ إجراءات عاجلة لحمایة السجناء و المحتجزین 19-كوفید 

) الذي تم تعریفھ كحالة طوارئ الصحة العامة محل االھتمام الدولي من قبل منظمة الصحة  19-في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفید
المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلق شدید بشأن وضع المحتجزین والسجناء في جمیع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفریقیا. العالمیة، نحن  

اتخذت دول معینة في المنطقة بعض الخطوات اإلیجابیة لحمایة مواطنیھا, الیزال مقیدي الحریة تحدیدا في الدول ذات الموارد المحدودة    وبینما
 ھذا الوباء بشكل خاص. معرضین للعدوى ب 

ھناك العدید من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا تعاني من إستنزاف األنظمة الصحیة والبنى التحتیة، وقد أضعفت بعضھا إلى  
وتعاني    ییر الصحیةحد كبیر بسبب سنوات من الصراع المسلح. في ھذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق االحتجاز مكتظة و تفتقر للمعا

ل من نقص في الموارد، وبالتالي یُحرم المعتقلون بشكل روتیني من الحصول على الرعایة الطبیة المناسبة. وال تتفاقم ھذه التحدیات إال خال
ضغط   حالة الطوارئ الصحیة ، مما یعرض المحتجزین والسجناء لخطر متزاید ویضع البنى التحتیة الصحیة الضعیفة في السجون تحت

شدید. إضافة إلى ذلك، یتعامل األفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، واألخصائیین الصحیین الذین یتعاملون مع 
آثار سلبیة على نطاق أوسع من الشریحة   19-عموم المواطنین. و من ثم فقد یكون للفشل في حمایة السجناء وموظفي السجون من كوفید

 السكانیة.

على مستوى یمكن بلوغھ من الصحة الجسمیة والعقلیة. والدول ملزمة  في التمتع بأ الحق  لكل فردموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ب 
 بضمان إعمال ھذا الحق. باإلضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلین والسجناء معاملة إنسانیة مع احترام كرامتھم وعدم

التكافؤ في الرعایة الصحیة مما یعني أن الرعایة الصحیة في  قواعد نیلسون ماندیالتعرضھم للمعاملة القاسیة والال إنسانیة والمھینة. تتطلب 
 السجون یجب أن تستوفي نفس المعاییر الرعایة الصحیة خارجھا، وھذا ال یتغیر أثناء وجود الوباء. 

، إال أنھا یجب أن تلتزم  19-كوفید  للحد من انتشار األمراض المعدیة مثل في حین أنھ قد یتم فرض قیود، بما في ذلك على زیارات السجون
 بمبادئ التناسب والشفافیة. ویجب اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك اإلفراج عن السجناء، وفقا لمعاییر واضحة وشفافة ودون تمییز.

 في ضوء ما سبق، 

 ندعو الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا إلى: 

في مراكز االحتجاز   19-توعیة المواطنین بكل دولھ ، إذا لزم األمر، بسیاسة ومبادىء التوجیھیة والموجودة الخاصة لمنع انتشار كوفید -1
 والسجون ومراكز الشرطة. 

تدام إلى  عن  خطط االستعداد للطوارئ وتوفیر تدریب خاص للموظفین والسلطات ذات الصلة لضمان الوصول الكافي والمس  اإلعالن -2
 الرعایة الصحیة وتوفیر النظافة. 

 السجون عن طریق اإلفراج الفوري عن:   إجراء تدقیق شامل للسجناء، وبالتالي تقلیل عدد مقیدي الحریة -3

والسجناء "األقل خطورة"، بمن فیھم المدانون أو المحتجزون رھن المحاكمة (الحبس االحتیاطي) بسبب الجرائم    المحتجزین -أ
 المستمر ؛  نیفة ؛ المعتقلون اإلداریون ؛ وأولئك الذین ال مبرر إلحتجازھمغیر الع

المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفیروس، بمن فیھم كبار السن ، واألفراد الذین یعانون من حاالت كامنة   -ب
 خطیرة بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتیة.

 لسماح لألفراد الذین ھم تحت إطالق سراح مشروط وتدابیرھا إلتمام المراقبة الخاصة بھم في منازلھم.ا -4

 ضمان أن األفراد الذین ال یزالون قید االحتجاز:  -5

 دعم حقھم في الصحة بشكل فعال من خالل منحھم إمكانیة الوصول الكامل إلى الرعایة الطبیة حسب االقتضاء ؛ -أ

 ومعالجتھ بمعیار یساوي المعیار الذي یحكم عامة المواطنین ؛  19-الحصول على خدمات فحص كوفید -ب

 تزویدھم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعلیق الزیارات ؛  -ج

الحق في الطعن في قانونیة   مواصلة التمتع بحقھم في اإلجراءات القانونیة الواجبة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ،  -د
 احتجازھم ، وحقھم في عدم التعرض لتأخیرات تجعل احتجازھم تعسفیاً.

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf
https://undocs.org/A/RES/70/175


التابع لألمم المتحدة   اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان ندعو منظمة الصحة العالمیة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر والمعنیین ب 
إصدار بیانات عامة وتوجیھات تسلط الضوء على التوصیات وأفضل الممارسات لجمیع الحكومات حول االحتجاز والسجن خالل الوباء    إلى

 العالمي.

 
 المنظمات الموقعة: 

ACAT - France (Action by Christians Against Torture) 
 
Access Now 
 
Al Mezan Center for Human Rights 
 
ALQST for Human Rights 
 
Arab Network for Knowledge about Human rights (ANKH) 
 
Arab Reform Initiative (ARI) 
 
ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) 
 
Association of Detainees and Missing in Sednaya Prison 
 
Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) 
 
Bahrain Centre for Human Rights 
 
Bahrain Transparency Society 
 
Bar Human Rights Committee of England and Wales 
 
CIVICUS 
 
Committee for Justice 
 
Democratic Transition and Human Rights support (DAAM Center) 
 
Digital Citizenship Organisation 
 
DIGNITY - Danish Institute Against Torture 
 
Egyptian Commission for Rights and Freedoms 
 
Egyptian Human Rights Forum 
 
El Nadim Center 
 
HaMoked: Center for the Defence of the Individual 
 



Human Rights First 
 
Initiative franco-égyptienne pour les droits les libertés (IFEDL) 
 
International Commission of Jurists 
 
International Federation for Human Rights (FIDH) 
 
Kuwaiti Transparency Society 
 
Lebanese Centre For Human Rights 
 
medico international e.V., Germany 
 
MENA Rights Group 
 
Mwatana for Human Rights 
 
Physicians for Human Rights - Israel 
 
Project on Middle East Democracy 
 
Reprieve 
 
Robert F. Kennedy Human Rights 
 
Syrian Center For Legal Studies and Researches 
 
Syrian Network for Human Rights 
 
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) 
 
UMAM Documentation & Research (MENA Prison Forum) 
 
Women's March Global 
 
World Organisation Against Torture 
 


