
ي المجتمع  
 
وس كورونا 19 ف ي لفير  

 إحاطة :استجابة نظام العدالة للتحدي الوبائ 

 السياق. 1

ي ظروف االكتظاظ وسوء التهوية والسطوح المتسخة والسكان الذين يعانون من مشاكل  1.1  
تزدهر األمراض المعدية ف 

  صحية

 في أسوأ تكون أن إلى تميل. البلدان من نوع أي على تقتصر وال السجون في سائدة الحاالت هذه تكون ما غالبًا 1.2

 راجع". الفقيرة" و" الغنية" الدول على بالتساوي هذا وينطبق. األعلى التفاوتات ذات البلدان

www.prisonstudies.org القائمة أعلى من قربًا فاألكثر: السجون نزالء معدالت فيها ترتفع التي البلدان على لالطالع 

 . للخطر عرضة األكثر هي األدنى إلى

 نزالء معدالت فيها ترتفع التي البلدان تشهد أن المرجح من. المجتمع في وتعكسها المعدية األمراض السجون تضخم 1.3

 Covid-192.1  لـ العدالة نظام استجابة. السجن استخدام بزيادة مدفوعة ، المجتمع في أهمية أكثر وبائية أحداث السجون

 .اإلمكان قدر المحتجزين عدد من للحد األولوية تكون أن ينبغي ، المقبلة األسابيع في

 رد نظام العدالة عىل كوفيد 19. 2 

 الخطوة تكون أن ينبغي لذلك. المحاكمة قبل ما/  االحتياطي الحبس سجون في أسوأ تكون أن إلى الظروف تميل 2.2

 بالحبس العامين المدعين مطالبة عدم هي ذلك لتحقيق طريقة وأفضل. المحتجزين األشخاص عدد  تقليل هي األولى

 . ذلك القضاة منح وعدم ، ذلك أمكن حيثما االحتياطي

 على التركيز ينصب أن يجب لذلك. يحل مما أكثر مشاكل الكبير العفو يخلق قد. المبكر اإلفراج تسريع ، ذلك وبعد 2.3

 ، للمخاطر مناسب تقييم مع عنيفة غير بتهم المعتقلون ويتبعهم ، المبكر اإلفراج/  المشروط لإلفراج المؤهلين أولئك

 . جيدة بسجالت تحتفظ التي العدالة أنظمة في نسبيًا ممكنًا ذلك يكون أن ويجب

  بـ اإلصابة معدل يكون أن األوبئة علماء يتوقعه ما مع بالتناسب الحاضنين عدد تقليل هو الهدف يكون أن يجب 2.4 

Covid-19 مستويات مع تتماشى يجعلها أن المحتمل فمن ، المعدية األمراض تضخم السجون أن بما. المجتمع في 

  المجتمع إشراف إلى إضافية موارد توجيه إلى حاجة هناك تكون قد. ذلك كان إذا المجتمعية العدوى

 الموظفين في كبير نقص هناك يكون أن المحتمل من حيث ، ضروريًا أمًرا الطريقة بهذه الكافية القدرات تحرير يعد 2.5.

 السالمة على ولكن الصحة على فقط ليس تداعيات له هذا. بالمرض يصابون أو المدنيون والموظفون الضباط يعزل حيث

  واألمن

 النظام اعتبارات. اإلستنزاف بإزالة تتعلق واحدة سياسة بل ، سريريًا تدخالً  ليس األساسي التدخل 2.6.

 اعتبارات نظام السجون .3

 نظافة على للحفاظ األخرى الممارسات وأفضل باأللوان المرمزة التنظيف جداول. السجن بيئة في جدا مهمة النظافة 3.1 

 . الصيانة/  المنزلي التدبير تخطيط أعلى في تكون أن ويجب  عالية أولوية ذات  والعيادية والخاصة العامة المناطق

 مساحة السجناء لدى يكون أن وينبغي ، العامة الصحة على الحفاظ حيث من حاسم أمر الزنزانة من الخروج وقت 3.2

 االعتبارات. السياق هذا في الرئيسية االعتبارات من االكتظاظ وتعريفات االكتظاظ يعتبر. الرياضة لممارسة كافية

  السريرية

 اعتبارات رسيرية .4

4.1 Covid-19 أمراض من السجناء من العديد يعاني. أكبر بشكل المناعة نقص من يعانون الذين أولئك على يؤثر 

 هذه. السجون  نزالء عدد يتزايد كما. الحاالت من وغيرها الكبد والتهاب والسل البشرية المناعة نقص بفيروس مصاحبة

 الخالصة. تضخيمها سيتم السجون في: السريري التخطيط على ستؤثر التي العوامل هي



 استنتاج .5

. المبادرة زمام والقضاة المدعين تولي مع ، ممكن وقت أقرب في االستنفاد إزالة: واحدة سياسة هو الرئيسي التدخل 5.1 

 هو بما والقيام الشخصية النظافة على الحفاظ على التركيز األثناء هذه في السجون في والموظفين المديرين على يجب

 .النظام تخطيط طريق عن االكتظاظ آثار من للتخفيف ممكن

 Anton Shelupanov  
 مارس 2020

 

 

 تجربة أنطون شيلوبانوف ذات الصلة

 

 شارك في الصياغة
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، منظمة الصحة العالمية ، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

 بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز
 االحتجاز أماكن في واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس

 مجموعة أدوات لصانعي القرارات ومديري البرامج ومسؤولي السجون ومقدمي الرعاية الصحية في السجون
 
 

 العامة الصحة من كجزء السجون صحة بشأن إعالن :العالمية الصحة منظمة
 
 

 الموسوعة الدولية للصحة العامة
 سجن :خاص صحي خطر في السكان عن مقال

 
 

 ساهم في
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 الوطنية لالستجابة إطار .السجون في والدعم والعالج والرعاية اإليدز / البشرية المناعة نقص فيروس من الوقاية
  الفعالة
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