
 

 

ن الوكاالت كة بي   (IASC) اللجنة الدائمة المشتر
 توجيه مؤقت

 
  19-كوفيد

تهم
ّ
ن من حري ن عىل األشخاص المحرومي  كت 

 التر
 

دت  19لقد تمَّ اإلعالن عن كوفيدـ
ِّ
ا خاًصا مثل وضع عىل أنه جائحة عالمية ، ومع انتشاره ، ُحد

زً مواطن ضعف قد تتطلب تركي 

ي السجون ومراكز االحتجاز اإلداري ومراكز احتجاز المهاجرين ومراكز 
ز
ز من حريتهم ف ي  األشخاص المحرومي 

إعادة تأهيل مدمنز

 المخدرات.  

وس نتيجة  ةهشاش هم األكي  األشخاص المحرومون من حريتهم  ي الفي 
ّ ما ترّسع تفش 

ّ
ي األماكن الضيقة و تقييد  االكتظاظكل

ز
ف

ي بعض الحاالت. المعايي  الدولية
ز
ي عىل الدول ضمان نفس  تسلط الضوء عىل إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية ف

أنه ينبغز

ي المجتمع لألشخاص المحتجزين، بغض النظر عن المواطنة أو الجنسية أو وضعهم المستوى الرعاية الصحية  
ز
متوفرة ف

 كمهاجرين.  

ز إن  ز من حريتهم وكذلك الموظفي  ي مصلحة األشخاص المحرومي 
ز
ي مراكز االحتجاز هو ف

ز
ي مراكز االحتجاز  الحفاظ عىل الصحة ف

ز
و  ف

ا للمجتمعال
ً
قانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفق

ي أماكن االحتجاز. إذا لم ، عىل الدول االل 1
ز
ام بضمان الرعاية الصحية لألشخاص ف ز ي 

ا إل
ً
ي المرض أيض

ي أماكن االحتجاز ، فقد ينترس  تفش 
ز
وس ف  عامة الناس.   تتم معالجة المخاطر المتعلقة بالفي 

ز من حريتهم، و ذلك ب الدوائر  مشاركة تهدف سلسلة الرسائل أدناه إل معالجة مسائل محددة تخَص األشخاص المحرومي 

اخلية/ وزارة الصحة/ الوكاالت المسؤولة عن مراكز الهجرة و
ّ
التأهيل، ـإعادة  و اللجوء والوزارات المسؤولة )وزارة العدل/ وزارة الد

 إلخ( .  

 

 الّرسائل الرئيسّية

 2مشاركة وتحليل

 

 ي ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم ل حالة مراكزحل
بما فيهم مراكز احتجاز األحداث وإعادة  االحتجاز واألماكن الن 

ي االعتبار  تأهيلهم
ي الحصول عىل الرعاية الصحية  السياق الخاص، ،  مع األخذ فز

ز والمساواة فز ي عدم التميي 
الحق فز

ز من الحرية الذين ينتمون إل الفئات الضعيفة أو األشد  الصحيةوالخدمات  مع إيالء اهتمام خاص لألشخاص المحرومي 

ها.  ز والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، و غي  نظًرا لوجود مخاطر عالية لإلصابة  تعرضا للخطر ، مثل المسني 

ي تلك األماكن المغلقة أو شبه الم
مع أصحاب المصلحة نقاش يفتح باب الان قة، يجب لغبالمرض عند األشخاص فز

ورة وتناسب هذه التدابي   عية وضز  أو بشأن البدائل الممكنة.  ،بشأن استمرار ش 

 

 مع  أصحاب المصلحة:  فاعلالت  

o  المنسق المقيم / منسق الشؤون اإلنسانية وفريق األمم المتحدة القطري، إضافة إل السلطات المختصة عىل

ي  ىعىل المستو 
ي ودون الوطنز

)سلطات إنفاذ القانون والسجون، موظفو الهجرة ، اإلصالحيات ، الرعاية  الوطنز

من أجل فتح باب المناقشة وتوفي  ألتفاعل والوزارات )الداخلية ، العدل ، الصحة ، إلخ(   االجتماعية ، القضاء(

ي هذه المساعدة التقنية فيما يخص استخدام وثيقة الرسائل الرئيسية
مل المناقشات مع أصحاب ت أن تش. ينبغز

ها المعّينة المتعلقة بحالة مراكز االحتجاز ، احتمال اإلفراج و/ أو  اح المصلحة أثر أي حالة طوارئ وتدابي  اقي 

بالنسبة لألفراد الذين يظل استمرار احتجازهم أو استمرار فرض قيود عىل حرية تنقلهم  أما حتجازية. إغي   بدائل

ورًيا ومتناسًبا ، ي يمكن اتخاذها إلدارة المخاطر.  اتاالستعداد تكون تدابي  الفإن  ضز
 الن 

 

o  ي بإمكانها
ي الن 

و عىل شبكات حقوق اإلنسان و المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدنز

ي 
الوصول إل مراكز االحتجاز، أن تواصل جمع المعلومات وإجراء تقييمات صحية و إجراء الرصد المتوفر فز

 أماكن االحتجاز و تحديد فرص للمناضة. 
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ي استمرار الوصول إل مراكز االحتجاز لهيئات رصد مراكز االحتجاز بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق 
ينبغز

ها من الكيانات ذات المهام الرقابية اإلنسان  .  و غي 

 

o  وتوكول االختياري  3اآلليات الوقائية الوطنيةيجب إدماج ا للير
ً
 . 4التفاقية مناهضة التعذيبإذا تمَّ إنشاؤها وفق

 

 ةمناص لا

  ي عىل السلطات العامة
ام إرشادات منظمة  إتخاذ ينبغز خطوات فورية لمعالجة اكتظاظ السجون، بما فيها تدابي  الحي 

ي إعطاء األولوية لإلفراج عن األفراد، تعاد الصحة العالمية فيما يخّص اإلب
ها من التدابي  الصحية. ينبغز ال  االجتماعي و غي 

الذين واألشخاص ذوي الملفات منخفضة المخاطر سيما األطفال واألشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة 

الذين تمَّ احتجازهم بسبب جرائم غي  ، األشخاص  ذوي تواريــــخ إفراج قريبة  ، االشخاصارتكبوا جنحة أو جريمة بسيطة

 . ف بها حسب القانون الدولي ي  ذلك أن يتّم  يجب لاإلفراج عن األطفا عند معي 
ز
اكة مع الجهات الفاعلة ف بالتشاور والرس 

 .مجال حماية الطفل والسلطات الحكومية ذات الصلة لضمان ترتيبات الرعاية المالئمة

 

 يجب أن بما يتفق مع القانون مع  عىل السلطات أن تضع بشكل عاجل بدائل غي  احتجازية الحتجاز المهاجرين . الدولي

ا إلجراءات منصوص عليها  قانونًيا، و يحق لألشخاص أسباب ق هناك تكون
ً
انونية ألي حالة حرمان من الحرية، و أن تتمَّ وفق

ي األساس  .المحتجزين أن ُيراجع احتجازهم من قبل محكمة قانونية
ي كذلك تشجيع السلطات عىل النظر بعناية فز

ينبغز

ي 
ي لالحتجاز و اإلفراج عىل كّل من كان احتجازه  تعسفز

ي عىل السلطات  . أو الدولية وطنيةأو غي  ممتثل للمعايي  ال القانونز
ينبغز

ي مسائل عدم المالءمة و الظلم و عدم القدرة عىل التنبؤ و المحاكمة وفق األصول 
ي تقّيم إذا كان االحتجاز تعسفًيا النظر فز

الن 

ورة والتناسب.  ا عناض المعقولية والضز
ً
  المرعية و أيض

 

  ّي اإلفراج فورا عن كل
ي قاعدة غي  قابلة ينبغز

ي نظًرا ألن حظر االحتجاز التعسفز
و نظًرا ألن   للتعليق من كان احتجازه  تعسفز

ي الصحة. و هذا يشمل 
ي الحياة و حقهم فز

ي ظل هذه الحالة الطارئة للصحة العامة قد يؤثر بشدة عىل حقهم فز
احتجازهم فز

حيل الذين تّم تعليق ترحيلهم  ي حالة حجز قبل الي 
ي لم تعد  19بسبب الكوفيدـاألشخاص فز

مما يندرج ضمن الحاالت الن 

 أسباب استمرار الحرمان من الحرية موجودة. 

 

  ي إدراج خطر كوفيد
ي أماكن االحتجاز و للحد من االكتظاظ و  19ـ ينبغز

ز الظروف فز ضمن المناضة مع السلطات لتحسي 

ز لضمان االمتثال للمعايي  الدولية فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين،  ، بما فيهم أولئك الذين يخضعون لتدابي   5دون تميي 

يــــع القائم،  ا للترس 
ً
تدابي  غي  احتجازية خاصة عىل كبار السن أو المرضز أو   يمكن للسلطات تطبيقأمنية أكي  ضامة. وفق

هم ممن لديهم مخاطر محددة تتعلق بكوفيدـ  .19 غي 

 

 طة و  19يمكن أن يكون الكوفيدـ ها من مؤسسات إنفاذ القانون و السلطة القضائية فيما يخص  فرصة للتعامل مع الرس  غي 

ي االحتجاز قبل المحاكمة و تنفيذ التدابي  
المخاطر والفرص المتعلقة باالحتجاز السابق للمحاكمة. الحد من األشخاص فز

ي التقليل من مخاطر انتشار الكوفيدـا( قد يكونا إجراء6قواعد طوكيوغي  االحتجازية )
، مما يكون مفيد لكل 19ت فّعالة فز

ي مرحلة ما قبل المحاكمة
ي إنفاذ القانون. اإلفراج هو أبكر تدبي  غي  احتجازي ممكن فز

و قد يتم  ،من المحتجزين وموظفز

ي مرحلة إصدار الحكم تدابي  غي  احتجازية أخرى، مثل  تشجيع السلطات عىل تطبيقه حسب االقتضاء. 
يمكن تطبيق فز

وط والغرامات المالية والخدمة المجتمعية واإلدانة مع وقف العقوبة واإلحالة إل مراكز الحضور .  ومع ذلك  اإلفراج المرس 

ي حسب ز الوضع المالي لألشخاص  أو   7العمر ، تجدر اإلشارة إل أن نظام اإلفراج بكفالة مالية قد يكون له تأثي  تميي 

ز   .المعنيي 
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  فيما يخص األطفال، تتحمل السلطات مسؤولية التأكد من أن االعتبار الرئيشي هو المصالح الفضىل لكل طفل، ويقال

ي حالة احتجاز األطفال المهاجرين. 
ز
ي مصلحة أي طفل خاصة ف

ز
، ليس ف عىل نطاق واسع أن االحتجاز و لو كملجأ أخي 

، ينب ي تفضيل البدائل غي  االحتجازية وبالتالي
ي غز

سنة، خاصة  18أساسها األشة أو المجتمع ألي شخص يقل عمره عن الن 

ي سياق تدابي  
ز
ز  للحد من االكتظاظ و زيادة المخاطر  19الكوفيدـ ف ي الحياة لجميع المحتجزين والموظفي 

ز
 . 8عىل الحق ف

 

 اك وكاالت الهجرة وإن 19يمكن أن يكون الكوفيدـ ز فرصة إلش  ها من الوكاالت أو المسؤولي  فاذ القانون والحدود وغي 

اك السلطة القضائية من أجل التخفيض من استخدام احتجاز المهاجرين بشكل عام ومن أجل وضع  ز وكذلك إش  المعنيي 

ي حاالت الضعف كأولو 
ز
هم من المهاجرين ف ية. تدابي  بديلة الحتجاز المهاجرين و الحد من احتجاز األطفال واألش وغي 

ورًيا ومتناسًبا بناًء عىل تقييم فردي  ا وأن يكون قانونًيا وضز ً بينما يجب أن يكون احتجاز المهاجرين دائًما إجراًء استثنائًيا أخي 

، فإن  ي
ي احتجاز متوافق مع حظر االحتجاز التعسفز

ز
بعض المهاجرين ممنوع وفق القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما ف

ي للحكومات أن تتخذ خطوات فورية للحد من احتجاز  أساسذلك احتجاز األطفال عىل 
وضع هجرة أولياءهم. ينبغز

ي أن تعطي األولوية للبدائل المجتمعية غي  االحتجازية لجميع المهاجرين وفق نهج قائم 
األطفال من المهاجرين كما ينبغز

 عىل حقوق اإلنسان. 

 الصحة

 ز المعايي  الدولية ير
ُ
ي المجتمع لألشخاص  9ت

ز
ي عىل الدول ضمان نفس مستوى الرعاية الصحية المتوفرة ف

أنه ينبغز

 بغض النظر عن المواطنة أو الجنسية أو وضعهم كمهاجرين.   وذلكالمحتجزين، 

 

 ي ذلك عند تطبيقها عىل األشخاص الذ
ين أية إجراءات احتجاز يتم تقديمها بغرض إدارة المخاطر عىل الصحة العامة، بما فز

ية  ز ورية ومتناسبة وخاضعة للمراجعة الدورية. يجب أال تكون تعسفية أو تميي  يصلون من دول أخرى، يجب أن تكون ضز

ا لإلجراءات القانونية الواجبة والضمانات اإلجرائية 
ً
، ويجب أن تستند إل تقييم فردي. كما يجب أن ُيضح به القانون وفق

ة زمنية محدودة وخاضعة لمراجعة دورية، ويجب أن تكون متوافقة مع المعايي  الدولية.  المعمول بها. يجب أن تكون لفي 

ي لألفراد أو مجموعات المهاجرين ، بمن فيهم الالجئون ر المخاوف الصحية االعتقال المنهجر  .10ال تير

 

 ي عند دخولهم، وبعد ذلك يتم توفي  الرعاية والعالج الط ز عند يخضع األشخاص المحرومون من حريتهم لفحص طنر بيي 

ورة ي مراكز االحتجاز وضمان معالجة أي مرض 11الضز
. الغرض من الفحص الصجي هو حماية صحة المحتجزين وموظفز

وس ي أقرب وقت ممكن لتجنب انتشار الفي 
ي أن يحصل جميع المحتجزين عىل الرعاية الطبية والعالج دون 12فز

. ينبغز

ز  ز من حريتهم ال13تميي  ي السماح لألشخاص المحرومي 
ر . ينبغز ذين يتعاطون المخدرات ويتلقون خدمات الحد من الضز

ي وضع تدابي  ومراقبة استباقية لضمان توفي  مواد النظافة الشخصية . بصفة مستمرة بالوصول إل تلك الخدمات
ينبغز

 األساسية مثل الصابون والمطهر، وكذلك أدوات الحيض للنساء والفتيات دون تكلفة طوال استخدامها. 

 

  ي الحاالت
ز من حريتهم من الوصول 19ـ المشتبه فيها أو المؤكدة لـلكوفيد فز ، يجب أن يتمكن جميع األشخاص المحرومي 

ر.  ي ذلك الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة، دون تأخي  غي  مير
يجب عزل الحاالت المشتبه  إل الرعاية الصحية، بما فز

ا عن عامة الناس، ويجب وضع 
ً
ي ظروف كريمة بعيد

تدابي  للتخفيف من العنف أو الوصم ضد الحاالت المشتبه بها فز

                                                             
 احتجازه أو الطفل اعتقال يجرى أن ويجب. تعسفية أو قانونية غير بصورة حريته من طفل أي يحرم أال: "الطفل حقوق التفاقية( ب) 37 المادة 8

 "مناسبة زمنية فترة وألقصر أخير آملجأ إال ممارسته يجوز وال للقانون وفقا سجنه أو
 مانديال نيسلون قواعد من 24 القاعدة 9

10https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html  
من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  24المبدأ  11

.DetentionOrImprisonment.aspxhttps://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ 
  :https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml من قواعد نيلسون مانديال 30و القاعدة 

 :63دليل تدريب موظفي السجون على حقوق اإلنسان، صفحة  12
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf 

كل إنسان في التمتع ، "تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق 12.1العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة  13

 بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه."
من قواعد نيلسون مانديال: " تتولَّى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء. وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى  24القاعدة 

اناً ودون تمييز على أساس  ةالرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّ
 وضعهم القانوني."

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf


 

 

هم من مقدمي الرعاية  فيها.  يجب عىل إدارات مراكز االحتجاز تطوير صالت وثيقة مع خدمات الصحة المجتمعية وغي 

 الصحية. 

 

   ي إجراء فحوصات طبية واتخاذ إجراءات لضمان رعاية المرضز وتوفي
المتابعة المناسبة إذا تم اإلفراج عن األشخاص، فينبغز

 .  لهم، بما فيها الرصد الصجي

 

  ي إيالء اهتمام خاص
أو  كبار السن و األشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنةب الخاصةصحية الالحتياجات لينبغز

ي ال أولئكو  ، واألطفال المحتجزينمن  األكي  ضعفا 
ز
 شخاصو األ كبار السن  مع أمهاتهم  والنساء الحوامل و أالحتجازلذين ف

ي ذوي اإلعاقة. 
ي كافة األوقات.  وينبغز

ز
 توفي  خدمات الرعاية الصحية وفق الخصوصيات الجنسانية ف

 

  ز من حريتهم: يجب توفي  صحة نفسية روتينية ودعم اهتمام خاص بقضايا الصحة النفسية ضمن األشخاص المحرومي 

 نفشي واجتماعي فوًرا. 

 

  قدم الصحة الجنسية واإلنجابية كجزء من
ُ
ز من حريتهم. ت  الرعاية الصحية الروتينية لألشخاص المحرومي 

 

  وفق معايي  حقوق اإلنسان عىل أساس الحالة الطبية وال تخصيص الموارد يجب ترشيد االستجابات الصحية وقرارات

ي واإلعاقة. 
 
ز بناًءا عىل أي معايي  أخرى مثل العمر والجنس واالنتماء االجتماعي أو العرف  مجال للتميي 

كاناإلس  

  ي أن تتخذ الدولة اجراءات لتوفي  السكن الالئق
و أماكن إقامة بالنسبة لمن قد ال يكون لديهم إقامة عند اإلفراج عنهم، ينبغز

ي استخدام الوحدات الشاغرة والمهجورة معقولة
ا استثنائًيا متالئم مع حالة الطوارئ وقد تقتضز

ً
، قد تتطلب تنفيذ

.  واإليجارات المتاحة عىل المدى القص ، يجب اتخاذ تدابي  خاصة لحماية رعايتهم ي  ز ي حالة األطفال غي  المصحوبي 
فز

 وحمايتهم. 

معلوماتال  

  ي تقديم
ز من حريتهم عن تدابي  الصحة الوقائيةاأل  كلمعلومات لالينبغز بلغة وصيغة مفهومة و  و ذلك شخاص المحرومي 

ز نظافة أماكن متاحة للجميع ي بذل الجهود لتحسي 
ز االعتبار الجنس و  االحتجاز. عىل هذه التدابي  ، كما ينبغز أن تأخذ بعي 

 . و الثقافات و القدرات العمر 

 

  ي أن تكون بلغة
ز من حريتهم وعائالتهم، ينبغز فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابي  التخفيفية لألشخاص المحرومي 

ح أن مركز  ي ش 
االحتجاز يتخذ تدابي  لحماية صحة األشخاص  وصيغة مفهومة وواضحة ودقيقة ومتاحة للجميع. وينبغز

فرض عىل الحقوق والحريات أن تتسق مع المعايي  
ُ
ز من حريتهم والجمهور عامة. يجب عىل أي قيود ت  والمبادئالمحرومي 

 . ز ورة وعدم التميي  عية والتناسب والضز  الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما الرس 

ي مراكز االحتجاز14
ن
ي المرض ف

ّ  التدابت  المتخذة لمنع تفش 

 ي الكوفيدـ
وعة لمنع تفش  ام  19رغم الحاجة إل تدابي  مرس  ي أماكن االحتجاز  عىل السلطات أن تضمن احي 

 اإلجراءاتذه ه فز

ي تحمي حرية األشخاص إلجراءات 
ا إخضاع الضمانات اإلجرائية الن 

ً
. من أجل للحقوق التعليقلحقوق اإلنسان. ال يجوز أبد

ي اتخاذ إجراءات أمام  لتعليقلابلة حماية الحقوق غي  الق
ي الحياة وحظر التعذيب، ال يجوز تقييد الحق فز

، بما فيها الحق فز

ز المحكمة من اتخاذ قرار دون تأخي  بشأن قانونية االحتجاز  .15المحكمة لتمكي 

 

  ي اللقاءات مع ال يجب استمرار
ز  واالحتجاز ، وعىل سلطات السجن دفاع القانونز  والموكل المحامي ضمان إمكانية التحدث بي 

ي بكل شية. 
ي أماكن االحتجاز.  وفز

وس فز ي  حن   الواقع، قد يؤدي تعليق جلسات االستماع إل تفاقم خطر اإلصابة بالفي 
فز

                                                             
14-coronavirus-19/novel-covid-emergencies/coronavirus-topics/health-http://www.euro.who.int/en/health 

-guidance-technical-outbreak-19-covid-disease-onavirusguidance/cor-technical-ncov-2019
2020-detention-of-places-other-and-prisons-in-19-covid-of-control-and-prevention-europe/preparedness, 
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اض  حاالت الطوارئ المعلنة عنها رسمًيا، ال يجوز للدول االنحراف عن المبادئ األساسية للمحاكمة العادلة، بما فيها افي 

اءة  16.الير

 

 ي اعتماد التدابي  الوقائية والرصد المستمر لتطبيقها. قد يتطلب  يجب عىل
ز
السلطات أيضا ضمان أقض قدر من الشفافية ف

ونية واالتصاالت الهاتفية المكثفة )الهواتف  استبدال الزيارات العائلية بتدابي  أخرى، مثل الفيديو، واالتصاالت اإللكي 

ي الخصوصية أو تدام من قبل إدارة مكان االحتجاز يمي مسالمدفوعة أو الهواتف المحمولة( بذل جهد تنظ
ز
. أي تدخل ف

 . ي
  17األشة ال بد أن يكون غي  تعسفًيا أو قانونز

 

  هم من األشخاص ي بذل جهود خاصة لضمان توفي  الزيارات األشية والبدائل لجميع األطفال المحتجزين وغي 
ينبغز

ز المحتجزين، بما فيهم األشخاص ذوي اإلع  .اقة الذين غي  القادرين عىل التواصل مع عائالتهم بوسائل أخرىالمستضعفي 

 

  وخاضعة 
ً
ورية ومحددة زمنيا ي أماكن االحتجاز قانونية ومتناسبة وضز

ز
يجب أن تكون تدابي  العزل أو الحجر الصجي ف

ي للمراجعة وال 
.  إل حبس انفرادي.  أ فعليأن تؤدي  ينبغز ز يجب أن يكون  يجب إبالغ العائالت عن مكان وحالة المعتقلي 

وس  ي حالة عدم اتخاذ تدابي  وقائية بديلة من قبل السلطات لمنع انتشار الفي 
ز
الحجر الصجي محدود المدة وال ُيفرض إال ف

 18أو التصدي له. 

 

   ز أو فرض ش ير التميي  وط أكي  ضامة أو أقل مالءمة عىل ال يجوز تحت أي ظرف استخدام العزل أو الحجر الصجي لتير

ي ذلك األطفال. 
ز
 مجموعة معينة بما ف

 

ن من حريتهم  حماية عائالت األشخاص المحرومي 

  ز من حريتهم بأن عائالت وأطفال أولئك هم أصحاب حقوق ي ترع األشخاص المحرومي 
ي تذكي  وكاالت الدولة الن 

وينبغز

فالعائالت، خاصة النساء واألطفال، تتمتع بالحماية وتتأثر بتدابي  ذوي احتياجات خاصة يجب معرفتها والنظر فيها. 

 الوقاية الالزمة. 

 

  ي ذلك زيارة السجن، يجب عىل الدول أن تقلل إل أدنز حد
ز أن بعض التدابي  الوقائية ستغي  الحياة العائلية بما فز ي حي 

فز

ي للدول أن تنتبه إل أن خطط االستجابة كان يمكن تجنبهما، خاصة ضمن األطفال وكبار ال  قلق وتوتر  زدياد من ا
سن. ينبغز

ي تقودها النساء. 
 ال تؤدي إل تفاقم الصعوبات االقتصادية عىل األش الن 

 

  وخاصة عىل ، ي
 عن تجنب وضع عبء إضافز

ً
تحتاج خطط استجابة الدول إل مراعاة الحقوق واالحتياجات الخاصة، فضال

ي تقدم
ي عديد البلدان هن الن 

ي فز
 .ن الرعاية األولية للسجناء الذكور، أو التعرض لخطر أعىلالنساء الن 

 عن مراكز االحتجاز والمسؤولون الموظفون

 ز أثناء جائحة كوفيدـ ي أن تخطط اإلدارة العليا لعمل الموظفي 
ي مراكز االحتجاز. ينبغز

ام حقوق موظفز بصفة  19يجب احي 

ز ذوي الوظائف الحاسمة.  ي أن تتبادل خطة االستعداد للطوارئ  و أن تقدم الدعم ألقارب الموظفي 
 استباقية، كما ينبغز

 

 ز لزيادة ورية  يجب توفي  تدريب خاص لجميع الموظفي  المعرفة والمهارات والسلوكيات المتعلقة بالرعاية الصحية الضز

ي 19والنظافة
ز لموظفز إل  ا نظر  مراكز االحتجاز والسجن.  . يجب توفي  الصابون ومعقم اليدين ومعدات حماية العاملي 

ايدة، هناك حاجة لضمان دورات تدريبية و أنظمة لحماية الطفل.  ز  المخاطر المي 
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