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األربعاء 25 آذار 2020

كوفيد- 19: على حكومات منطقة الشرق 
األوسط ومشال إفريقيا اختاذ إجراءات عاجلة 

حلماية السجناء و احملتجزين

بيــــان مشرتك
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يف ضــوء تفشــي الــوابء العاملــي كــوروان )كوفيــد- 19( الــذي مت تعريفــه كحالــة طــوارئ الصحــة العامــة حمــل االهتمــام الــدويل مــن 
قبــل منظمــة الصحــة العامليــة، حنــن املنظمــات املوقعــة أدانه، نعــرب عــن قلــق شــديد بشــأن وضــع احملتجزيــن والســجناء يف مجيــع 
أحنــاء الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا. وبينمــا اختــذت دول معينــة يف املنطقــة بعــض اخلطــوات اإلجيابيــة حلمايــة مواطنيهــا, اليــزال 

مقيــدي احلريــة حتديــدا يف الــدول ذات املــوارد احملــدودة معرضــن للعــدوى هبــذا الــوابء بشــكل خــاص.
هنــاك العديــد مــن الــدول يف منطقــة الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا تعــاين مــن إســتنزاف األنظمــة الصحيــة والبــى التحتيــة، وقــد 
أضعفت بعضها إىل حد كبري بســبب ســنوات من الصراع املســلح. يف هذه البلدان، غالباً ما تكون الســجون ومرافق االحتجاز 
مكتظــة و تفتقــر للمعايــري الصحيــة  وتعــاين مــن نقــص يف املــوارد، وابلتــايل ُيــرم املعتقلــون بشــكل روتيــي مــن احلصــول علــى الرعايــة 
الطبيــة املناســبة. وال تتفاقــم هــذه التحــدايت إال خــال حالــة الطــوارئ الصحيــة ، ممــا يعــرض احملتجزيــن والســجناء خلطــر متزايــد 
ويضــع البــى التحتيــة الصحيــة الضعيفــة يف الســجون حتــت ضغــط شــديد. إضافــة إىل ذلــك، يتعامــل األفــراد احملتجــزون ابنتظــام مــع 
حــراس الســجون، وضبــاط الشــرطة، واألخصائيــن الصحيــن الذيــن يتعاملــون مــع عمــوم املواطنــن. و مــن مث فقــد يكــون للفشــل 

يف محايــة الســجناء وموظفــي الســجون مــن كوفيــد- 19 آاثر ســلبية علــى نطــاق أوســع مــن الشــرية الســكانية.
مبوجــب القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، لــكل فــرد احلــق يف التمتــع أبعلــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصحــة اجلســمية والعقليــة. 
والــدول ملزمــة بضمــان إعمــال هــذا احلــق. ابإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الــدول ملزمــة بضمــان معاملــة املعتقلــن والســجناء معاملــة 
إنســانية مــع احــرام كرامتهــم وعــدم تعرضهــم للمعاملــة القاســية والــا إنســانية واملهينــة. تتطلــب قواعــد نيلســون مانديــا التكافــؤ 
يف الرعايــة الصحيــة ممــا يعــي أن الرعايــة الصحيــة يف الســجون جيــب أن تســتويف نفــس املعايــري الرعايــة الصحيــة خارجهــا، وهــذا 

ال يتغــري أثنــاء وجــود الــوابء.
يف حــن أنــه قــد يتــم فــرض قيــود، مبــا يف ذلــك علــى زايرات الســجون للحــد مــن انتشــار األمــراض املعديــة مثــل  كوفيــد- 19، 
إال أهنــا جيــب أن تلتــزم مببــادئ التناســب والشــفافية. وجيــب اختــاذ أي إجــراء، مبــا يف ذلــك اإلفــراج عــن الســجناء، وفقــا ملعايــري 

واضحــة وشــفافة ودون متييــز.
يف ضوء ما سبق،

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

J200314

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://undocs.org/ar/A/RES/70/175
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ندعو احلكومات يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل:
1 - توعيــة املواطنــن بــكل دولــه ، إذا لــزم األمــر، بسياســة ومبــادىء التوجيهيــة واملوجــودة اخلاصــة ملنــع انتشــار كوفيــد- 19 يف 

مراكــز االحتجــاز والســجون ومراكــز الشــرطة.
2 - اإلعــان  عــن  خطــط االســتعداد للطــوارئ وتوفــري تدريــب خــاص للموظفــن والســلطات ذات الصلــة لضمــان الوصــول 

الــكايف واملســتدام إىل الرعايــة الصحيــة وتوفــري النظافــة.
3 - إجراء تدقيق شامل للسجناء، وابلتايل تقليل عدد مقيدي احلرية  السجون عن طريق اإلفراج الفوري عن:

أ- احملتجزيــن  والســجناء “األقــل خطــورة”، مبــن فيهــم املدانــون أو احملتجــزون رهــن احملاكمــة )احلبــس االحتياطــي( بســبب اجلرائــم 
غــري العنيفــة ؛ املعتقلــون اإلداريــون ؛ وأولئــك الذيــن ال مــرر إلحتجازهــم  املســتمر ؛

ب- احملتجــزون والســجناء املعرضــون بشــكل خــاص للفــريوس، مبــن فيهــم كبــار الســن ، واألفــراد الذيــن يعانــون مــن حــاالت كامنــة 
خطــرية مبــا يف ذلــك أمــراض الرئــة وأمــراض القلــب والســكري وأمــراض املناعــة الذاتيــة.

4 - السماح لألفراد الذين هم حتت إطاق سراح مشروط وتدابريها إلمتام املراقبة اخلاصة هبم يف منازهلم.
5 - ضمان أن األفراد الذين ال يزالون قيد االحتجاز:

أ- دعم حقهم يف الصحة بشكل فعال من خال منحهم إمكانية الوصول الكامل إىل الرعاية الطبية حسب االقتضاء ؛
ب- احلصول على خدمات فحص كوفيد- 19 ومعاجلته مبعيار يساوي املعيار الذي يكم عامة املواطنن ؛

ج- تزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العامل اخلارجي عند تعليق الزايرات ؛
د- مواصلــة التمتــع حبقهــم يف اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة ، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ، احلــق يف الطعــن يف 

قانونيــة احتجازهــم ، وحقهــم يف عــدم التعــرض لتأخــريات جتعــل احتجازهــم تعســفياً.
ندعــو منظمــة الصحــة العامليــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر واملعنيــن ابإلجــراءات اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم املتحــدة إىل إصــدار بيــاانت عامــة وتوجيهــات تســلط الضــوء علــى التوصيــات وأفضــل املمارســات جلميــع احلكومــات حــول 

االحتجــاز والســجن خــال الــوابء العاملــي.
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املنظمات املوقعة:
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
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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
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Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP(

UMAM Documentation & Research (MENA Prison Forum(

Women’s March Global

World Organisation Against Torture
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