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بیان مشترك بین مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، ومنظمة الصحة العالمیة، وبرنامج األمم المتحدة 
المعني بفیروس نقص المناعة البشریة (اإلیدز)، ومفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، بشأن مواجھة  

 ) في السجون وغیرھا من األماكن المغلقة* COVID-19جائحة فیروس كورونا (

نحن، قادة المؤسسات العالمیة المعنیة بشؤون الصحة وحقوق اإلنسان والتنمیة، نجتمع معًا بغیة لفت انتباه القادة السیاسیین بشكٍل  
ة فیروس كورونا  عاجل إلى ازدیاد احتماالت تعرض السجناء وغیرھم من األشخاص المحرومین من الحریة لمخاطر جائح 

(COVID-19)  ل جزًءا من ، ونحثھم على اتخاذ جمیع إجراءات الصحة العامة المناسبة فیما یتعلق بھذه الفئة المستضعفة التي تُشّكِ
  مجتمعاتنا.

) إلى السجون وغیرھا من أماكن االحتجاز یختلف من بلد إلى آخر، فإننا  COVID-19وإذ نسلِّم بأن خطر جلب فیروس كورونا (
د على الحاجة إلى التقلیل من حدوث الوفیات في تلك األماكن إلى الحد األدنى، وضمان اتخاذ التدابیر الوقائیة الالزمة حتى تكفل   نؤّكِ

ي واسع النطاق لفیروس كورونا ( د بالمثل على الحاجة إلى   ). COVID-19نھًجا یراعي الشؤون الجنسانیة، ومنع التفّشِ ونؤّكِ
تنسیق ُمحدَّث یعمل على الجمع بین قطاَعي الصحة والعدل معًا، وإبقاء العاملین في السجون على درایة كاملة،  تأسیس نظام 

  وضمان احترام جمیع حقوق اإلنسان في تلك األماكن.

 الحد من االكتظاظ
والصحة، والسالمة،  ة الشخصیة، وفي ضوء حالة االكتظاظ التي تشھدھا العدید من أماكن االحتجاز، وھو األمر الذي یُقّوِض النظاف 

) في األماكن  COVID-19والكرامة اإلنسانیة، لن تكون تدابیر االستجابة الصحیة الُمتخذة لمواجھة جائحة فیروس كورونا (
ل عقبة ال یمكن التغلب علیھا للوقایة من اإلصابة بفیروس كو المغلقة وحدھا كافیة.  رونا  إن اكتظاظ السجون وأماكن االحتجاز یُشّكِ

)COVID-19 .أو االستعداد لمواجھتھ أو االستجابة عند اإلصابة بھ (  

وبناًء علیھ، فإننا نحث القادة السیاسیین على الحد من اللجوء للحرمان من الحریة، بما في ذلك االحتجاز السابق للمحاكمة، لكي  
ینبغي أن   ھود اللجوء إلى التدابیر غیر االحتجازیة. یصبح اإلجراء األخیر الذي یمكن اتخاذه، خاصة في حالة االكتظاظ، وتعزیز ج

   تشمل ھذه الجھود آلیات اإلفراج عن األشخاص المعرضین على وجھ الخصوص لخطر اإلصابة بفیروس كورونا 
(COVID-19) مثل كبار السن واألشخاص الذین یعانون من مشكالت صحیة مسبقة، وكذلك األشخاص اآلخرین الذین یمكن ،
دون المساس بالسالمة العامة، مثل أولئك المحكوم علیھم في جرائم بسیطة وغیر عنیفة، مع إیالء اعتبار خاص   إطالق سراحھم

  للنساء واألطفال.

إن االستجابة السریعة والحازمة التي تھدف إلى توفیر أماكن احتجاز صحیة وآمنة، والحد من اكتظاظ السجون وأماكن االحتجاز،  
) إلى السجون وغیرھا من األماكن التي تُقیِّد الحریات  COVID-19ضروریًا للتقلیل من خطر دخول فیروس كورونا (تُعَد أمًرا 

كما تُعَد زیادة االھتمام بتدابیر التنظیف والنظافة الشخصیة في أماكن الحرمان من الحریة أمًرا بالغ األھمیة لمنع  وانتشاره فیھا. 
  ه.دخول الفیروس أو الحد من انتشار

ویجب إغالق مراكز االحتجاز اإللزامي ومراكز إعادة التأھیل، حیث یُحتجز األشخاص المشتبھ في تعاطیھم للمخدرات أو االشتغال  
لیس ثمة ما یدل على فعالیة العمل الذي تقوم بھ مثل ھذه   في الجنس باسم العالج أو إعادة التأھیل، دون مراعاة األصول القانونیة. 

إدمان المخدرات، أو إعادة تأھیل األشخاص، وبالتالي فإن احتجاز األشخاص في ھذه األماكن یثیر القضایا   المراكز في عالج 
ي فیروس كورونا (   ).COVID-19المتعلقة بحقوق اإلنسان ویھدد صحة المحتجزین فیھا؛ مما یزید من مخاطر تفّشِ

 ضمان الصحة، والسالمة، والكرامة اإلنسانیة 
الدول أن تضمن لیس فقط األمن، بل أیًضا الصحة والسالمة والكرامة اإلنسانیة لألشخاص المحرومین من حریتھم  یجب على جمیع 

ویجب تطبیق ھذا االلتزام بغض النظر عن وجود حالة طوارئ   واألشخاص العاملین أیًضا في أماكن االحتجاز في جمیع األوقات. 
 أم ال. 

ل ظروف المعیشة والعمل الكریمة،  باإلضافة إلى حق الحصول على الخدمات الصحیة الضروریة مجانًا، عنصًرا متأصالً من  تُشّكِ
یجب أال یكون ھناك أي تمییز على أساس الوضع القانوني أو أي وضع آخر لألشخاص المحرومین من   عناصر ھذا االلتزام.

یة، والداعمة، والعالجیة بأعلى مستویات الجودة،  ویجب أن تتمتع الرعایة الصحیة في السجون، بما في ذلك الرعایة الوقائ  حریتھم.
) ذات  COVID-19وتعتبر تدابیر االستجابة لجائحة فیروس كورونا ( بما یعادل الرعایة الصحیة الُمقدَّمة في المجتمع على األقل. 

  ممكنة في األماكن المغلقة. األولویة والمطبقة حالیًا في المجتمع، مثل غسیل األیدي، والتباعد الجسدي، ُمقیَّدة بشدة أو لیست 

 ضمان الحصول على الخدمات الصحیة المستمرة
یعاني نزالء السجون من ارتفاع مفرط في نسبة األشخاص الذین یعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، وأمراض فیروس نقص  

كما أن معدل اإلصابة باألمراض بین األشخاص   مقارنة بعامة الناس. Cو Bالمناعة البشریة (اإلیدز)، والسل، والتھاب الكبد 
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وبخالف القدرة الطبیعیة على إحداث العدوى التي تتصف بھا جائحة فیروس كورونا   الناس. الُمحتََجزین أعلى منھ بین عامة 
(COVID-19)  یمكن أن یكون األشخاص الذین یعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، وفیروس نقص المناعة البشریة ،

  ). COVID-19رونا ((اإلیدز)، والتھاب الكبد، والسل أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمضاعفات مرض فیروس كو

یجب سن أحكام، من خالل التعاون الوثیق مع سلطات الصحة العامة، للسماح لألشخاص بمواصلة تلقي عالجاتھم دون انقطاع في  
ویجب أن   جمیع مراحل االحتجاز وعند اإلفراج عنھم؛ وذلك لضمان عدم فقدان فوائد العالج التي بدأت قبل السجن أو في أثنائھ. 

ن نھج األنظمة الصحیة، التي تكون فیھا السجون غیر منفصلة عن مسار متابعة الرعایة، ولكنھا تكون متكاملة مع تتبنى البلدا
 الخدمات الصحیة المجتمعیة. 

لذلك، یلزم تعزیز تدابیر الوقایة من األمراض ومكافحتھا في األماكن المغلقة، وكذلك زیادة فرص الوصول إلى الخدمات الصحیة  
ي ذلك الحصول بشكل متواصل على خدمات الوقایة والعالج من فیروس نقص المناعة البشریة (اإلیدز)، وأمراض  الجیدة، بما ف

ویجب على السلطات ضمان توفیر فرص الحصول على المستلزمات الصحیة الجیدة   السل، والتھاب الكبد، وإدمان المواد األفیونیة. 
وینبغي االعتراف بأھمیة الموظفین ومتخصصي الرعایة الصحیة   االحتجاز.وتوفرھا بشكل مستمر في السجون وغیرھا من أماكن 

، ویجب  (COVID-19)ومقدمي الخدمات الذین یعملون في األماكن المغلقة كقوة عاملة أساسیة لمواجھة جائحة فیروس كورونا 
 إمدادھم بمعدات الحمایة الشخصیة المناسبة والدعم الالزم حسبما تقتضي الضرورة. 

 حقوق اإلنساناحترام 
) في األماكن المغلقة، یجب على الدول  COVID-19وفي إطار التدابیر التي تتخذھا الدول لمواجھة جائحة فیروس كورونا (

یجب أن تكون القیود، التي قد یجري فرضھا،   احترام حقوق اإلنسان التي یجب أن یتمتع بھا األشخاص المحرومون من حریتھم.
ینبغي العمل بشكل فعَّال على   باألدلة ومناسبة (أي اللجوء إلى الخیار األقل من حیث القیود) وغیر تعسفیة. ضروریة ومدعومة 

تخفیف التأثیر السيء الذي تنطوي علیھ ھذه التدابیر؛ وذلك من خالل تعزیز الوصول إلى الھواتف أو وسائل التواصل الرقمیة على  
یجب االستمرار في احترام الحقوق األساسیة لألشخاص المحرومین من حریتھم  سبیل المثال، إذا كانت الزیارات محدودة. 

والضمانات المناسبة الحترام ھذه الحریات، بما في ذلك الحق في التمثیل القانوني، وكذلك دخول ھیئات التفتیش الخارجیة إلى  
  أماكن الحرمان من الحریة.

 ة عنھاااللتزام بقواعد األمم المتحدة والتوجیھات الصادر
) وتدابیر مواجھتھا  COVID-19ومن ثَم، فإننا نحث القادة السیاسیین على ضمان تحدید مستوى التأھب لجائحة فیروس كورونا (

وتنفیذ ھذه التدابیر في األماكن المغلقة بما یتماشى مع حقوق اإلنسان األساسیة، وأن تسترشد بالتوجیھات والتوصیات التي وضعتھا  
، وأال ترقى أبًدا إلى مستوى التعذیب وغیره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسیة، أو غیر  (WHO)میة منظمة الصحة العال
وینبغي أن یمتثل أي تدخل في السجون لقواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء (قواعد نیلسون   اإلنسانیة أو المھینة. 

  ماندیال).

) أو الذین  COVID-19ومون من حریتھم الذین تظھر علیھم أعراض اإلصابة بفیروس كورونا ( یجب أن یخضع األشخاص المحر 
ثبتت إصابتھم بالفعل بعد الخضوع الختبار الفیروس لإلشراف والعالج بما یتماشى مع أحدث المبادئ التوجیھیة والتوصیات  

یجب أن تكون السجون وأماكن االحتجاز األخرى جزًءا ال یتجزأ من الخطط الوطنیة التي یتم   الصادرة من منظمة الصحة العالمیة.
، مع مشاركة األشخاص المتأثرین من وجودھم في ھذه األماكن في وضع  (COVID-19)وضعھا لمواجھة جائحة فیروس كورونا 

) في األماكن المغلقة إلى سلطات  COVID-19ویجب أن یتم اإلبالغ عن جمیع حاالت اإلصابة بفیروس كورونا ( ھذه الخطة. 
 الصحة العامة المعنیة، والتي بدورھا تقوم بإبالغ السلطات الوطنیة والدولیة. 

 وسنظل على استعداد لتقدیم الدعم فیما یتعلق بنشر التوصیات المبینة أعاله بسرعة، بما یتماشى مع صالحیاتنا.

 

    
 باتشیلیت  میشیل  ویني بیانیما  أدھانوم غیبریسوس تیدروس   غادة فتحي والي

المدیرة التنفیذیة لمكتب األمم  
المتحدة المعني بالمخدرات  

 والجریمة 

المدیر العام لمنظمة الصحة  
 العالمیة

المدیرة التنفیذیة لبرنامج األمم 
المتحدة المشترك المعني بفیروس  

 نقص المناعة البشریة (اإلیدز) 

المتحدة السامیة  مفوضة األمم 
 لحقوق اإلنسان 

 

 * إننا نشكر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مساھماتھ في ھذا البیان.   
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 المصادر: 

WHO - People in prisons and other closed settings 

WHO - Health in Prisons Programme (HIPP) 

UNODC - Prisons and HIV 

UNODC - COVID-19 Prevention, Treatment, Care and Support for People who use Drugs and 
People in Prisons 

UNAIDS - Rights in the time of COVID-19 — Lessons from HIV for an effective, community-led 
response 

OHCHR - Urgent action needed to prevent COVID-19 “rampaging through places of detention” – 
Bachelet 

https://www.who.int/hiv/topics/prisons/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/who-health-in-prisons-programme-hipp
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications_prisons.html
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-and-covid-19
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-and-covid-19
https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx

