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 تمهيد 

إن حق اإلنسان في التمتع بحياة كريمة ال يقتصر فقط على ضروب الحياة العامة بما فيها ذلك 

التركيز على مدى توفير هذا الحياة األدمية داخل الحقوق اإلنسانية المتعلقة بها، ولكن ينبغي أيضًا 

 السجون ومراكز االعتقال، ذلك الحق الذي بالكاد يذكر في دساتير وقوانين بعض الدول.

، وبالرغم من استمرار وتفاقم الجائحة الصحية 2020ومع تفشي الوباء التاجي في مطلع العام  

العالمية تغفل كثير من حكومات الدول، خاصة في شرق القارة األفريقية، خطورة تفشى الوباء 

تلك داخل السجون ومراكز االحتجاز، ال سيما في ظل البنية التحتية المتدهورة التي ال تزال عليها 

المراكز منذ عشرات السنين، والتي بالطبع تفتقر ألبسط ُسبل ومعاني الحياة األدمية الكريمة، كما 

 . كافية طبية رعاية توفير تعجز عنأنها 

باإلضافة إلى التكدس واالزدحام الشديد، يتعرض هؤالء المحتجزون إلى خطورة انتقال الفيروس  

صورة مباشرة مع حراس وضباط شرطة وموظفين  إليهم؛ حيث يتعامل الُسجناء بشكل يومي وب

ووكالء نيابة، والذين يتنقلون بين المنزل والعمل يومًيا وغيرها من صور النشاط االجتماعي الذين 

 1يقومون بها.

اليوم الدولي لنيلسون مانديال، والذي يحتفل بيه العالم  احتفاالت وبناء على ما تقدم وبالتزامن مع 

، تصدر مؤسسة ماعت للسالم 19وفي ظل استمرار تفشي جائحة كوفيد  يوليه سنويًا، 18في 

افتقار الموارد  " قواعد مانديال النموذجية: بين رحىدراسة بعنوان والتنمية وحقوق اإلنسان 

 (الوباء التاجي وخطر

يعرف أو ما ، السجناء لمعاملة النموذجية المتحدة األمم قواعدل ةوتتناول الدراسة رؤية تحليلي

القواعد األممية  األول؛ تعرض تلك الدراسة، في محورين أساسين، . مانديال نيسلون قواعدب

يتناول تلك القواعد من وجهة نظر تحليلية  ؛الثانيأما  ،المنصوص عليها للتعامل مع السجناء

حيث اإلخفاقات   ها بتلك القواعدمدى التزامبالتطبيق على عدد من دول شرق أفريقيا ومعرفة 

 اإليجابية في خمس دول رئيسية وهم؛ الصومال، جيبوتي، جنوب السودان إريتريا وإثيوبيا. والتطورات  

 
1 The Tahrir Institute for Middle East Policy,   االحتجاز في ظلّ  تفّشي فيروس كورونا  )كوفيد-19(: ما  تفعله حكومات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  وما
  April, https://bit.ly/36H9ysq 15 ,ال تفعله وما  ينبغي عليها  فعله

https://bit.ly/36H9ysq
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، والتي تقدمت ولحكومات تلك الدول مصلحةواختتمت الدراسة بحزمة من التوصيات ألصحاب ال

بها مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، أماًل في إنقاذ اإلنسانية الغائبة في معظم  

 سجون القارة األفريقية.  

 2، نظرة عامة السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد :أولا 

، قررت الجمعية العامة توسيع نطاق االحتفال والتكريم ليوم نيسلون مانديال، 2015ديسمبر    25في  

تعزيز الظروف اإلنسانية للسجن واالعتقال. ومن ثم اعتمدت مناسبة عالمية للتعلن هذا اليوم 

تمحورت  . امة قواعد مانديال لمعاملة السجناء أماًل في توفير الحق في الحياة الكريمةعالجمعية ال

  لكرامتهم معاملة السجناء باالحترام الواجب ؛ هذه القواعد األممية حول هدف رئيسي واحد

لة وقيمتهم  السجناء وأمن سالمة، وأن توفر لجميع المحتجزين حمايتهم وضمان كبشر المتأصِّ

مي والموظفين إليه؛ في ظل  ، ولذلك وكما سبق اإلشارة األوقات جميع في اروالزو   الخدمات ومقدِّ

تعرض عشرات السجون في شرق أفريقيا إلى ما ينافي الحقوق المنصوص عليها  19-أزمة كوفيد

في هذه القواعد. يعرض هذا الجزء أبرز المبادئ الحقوقية التي جاءت في اإلعالن والتي تساهم في  

 دعم حقوق السجناء بصورة كبيرة، حيال تنفيذها:

 المبادئ األساسية:  -أ

أكدت على ضرورة احترام   -جميعها -د النموذجية بعدد من المبادئ في بدايتها والتيشرعت القواع

حقوق اإلنسان األساسية؛ عدم جواز التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة المهينة، عدم 

التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، حماية الفئات الضعيفة والمهمشة، وعدم جواز حرمان  

 قهم وحرياتهم األساسية. األشخاص من حقو

 :ماكن الحتجازأ -ب

أفردت المجموعة عددًا من القواعد الخاصة بمراكز االحتجاز واألوضاع المثالية التي يجب أن تكون 

وبالنظر في نصوص تلك القواعد نجد أنها نصت على ضرورة  .12،13،14،15،16،17عليها وهم المواد؛ 

حيث الضوء والتهوية الالزمة للصحة البدنية  ،االحتجاز كزالبنية التحتية األساسية لمرااالهتمام ب

 والنفسية، وتجنب االكتظاظ وعدم جواز استخدام سبل العزل االنفرادي.

 

 
 https://bit.ly/3iFydDr قواعد نيلسون مانديال النموذجية، األمم المتحدة، لالطالع على القواعد كاملة انظر الرابط المرفق:   2

https://bit.ly/3iFydDr


 

4 
 

 النظافة الشخصية: -ت

من االهتمام، ظهر هذا بشكل أساسي    ءالنظافة الشخصية للسجناء بشيتناولت القواعد مسألة  

، والتي نصت على وجوب توفير سبل النظافة الشخصية لتجنب انتشار األمراض 18في القاعدة رقم  

المعدية بين السجناء، تلك القاعدة التي أصبحت من أبرزهم اهتمامًا خاصة في ظل انتشار جائحة 

 . 19كوفيد 

 والشراب توافر الطعام  -ث

رعلى أهمية أن  22؛ نصت القاعدة للطعامبالنسبة        في  سجين، لكلالطعام  السجون إدارة توفِّ

 ماءتوافر ال ، وأيًضا ضرورة وقواه صحته على للحفاظ كافيةعلى أن تكون  المعتادة، الساعات

 .للشرب صالح

 :الصحية الرعاية خدمات -د   

ال شك أن القواعد األممية قد فصلت عددًا من المواد داخلها والمتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، 

، والتي تناولت عدد من 35حتى القاعدة رقم    24قاعدة بداية من القاعدة رقم    11وذلك فيما يقرب من 

 دون لجميع السجناء  الجوانب الصحية والتدابير والوقائية التي يجب االلتزام بها والعمل على توفيرها  

 .القانوني وضعهم أساس على تمييز

 :اإلعاقة ذوو السجناء -ه   

، كذلك ضمن قواعد  46و 45اقتضت القواعد األممية على مراكز السجون واالحتجاز في موادها رقم 

؛ ضرورة احترام معاملة األشخاص ذو اإلعاقة البدنية أو  110و 109الفئات الخاصة حيث القاعدة رقم 

الذهنية، كما حرمت القواعد تطبيق أي شكل من أشكال الحبس االنفرادي او العزل على تلك الفئات، 

  المراقبة   كذلك أوصت بضرورة توفير كافة سبل العالج النفسي والطبي والعمل على وضعهم تحت

صة مرافق في والعالج  . صحية رعاية اختصاصي إشراف تحت متخصِّ

 :المحاكمة رهن المحتجزون أو الموقوفون السجناء -ز    

تناولت القواعد أيضًا أوضاع "السجين غير المحاكم" أو من هم رهن االحتجاز أو المحاكمة، بالنظر إلى 

، نجد عدد من األمور التي بجب على إدارة السجون اتباعها حيال التعامل  120وحتى  111القواعد من 
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 ،وفير المأكل والمشرب، المعاملة األدميةمع تلك الفئة والتي شملت كافة الضروب؛ العزل، ت

 والمساعدة القانونية.

 ثانياا: قواعد مانديال النموذجية في ظل األزمة الصحية العالمية

 الصومال   .أ

تركيز بعض من االهتمام على أنظمة االحتجاز أمرًا هامًا خاصة في ظل هشاشة البيئة  أضحى 

تقريبًا. تعد أزمة أنظمة  1991بها الصومال منذ عام الحقوقية والسياسية األمنه التي يعيش 

ال سيما في األقاليم الواقعة تحت  ،االحتجاز والسجون من أكثر المخاوف وضوحًا في الصومال

سيطرة عناصر متمردة حيث حركة الشباب الصومالية، أو حتى تلك األقاليم االنفصالية مثل إقليم 

 صوماليند. 

، فقد تفشت الجائحة الصحية في موازاة أزمة حقوقية وإنسانية جادة وبالنسبة للحالة الصومالية

تعيش بها السجون ومراكز االحتجاز سواء من ناحية تطبيق األمن والنظام أو فيما يخص توفير 

ناهيك عن وجود بعض  3 الموارد الالزمة لتلك المراكز والتي تم توجيها لتحجيم انتشار الوباء التاجي. 

بشكل  األمراض انتشار  في تساعد أن يمكن التيفي مراكز االحتجاز و والتنظيمية ةالهيكليالعوامل 

  وسوء  المشتركة الصحي الصرف ومرافقكاالكتظاظ  بشكل خاص؛ 19-كوفيد وفيروسعام 

  في ى العدو شديد مرض النتشار مثالية ظروًفا العوامل هذه . وتعدالمحدودة والتهوية النظافة

سجين في السجن   1200حيث يوجد ما يقدر من  5 4 . السجن وموظفي المحتجزين أحد إصابة حالة

في أحد   500وشخص في أرض الصومال  2000تم احتجاز ما يقرب من المركزي في مقديشيو، و

باإلضافة إلى ذلك "قدر المراقبون أن اآلالف احتجزتهم حركة الشباب" في المناطق  ، سجون بونتالند

 6. الواقعة تحت سيطرتها

في الواقع لم يكن هناك أي تأكيد رسمي ألعداد الحاالت المصابة بالوباء داخل السجون  ولكن

  هرجيسا  سجن  فيالصومالية ومن ثم تحديد االحتياجات المطلوبة لمنع انتشار المرض، إال أنه ُزعم 

عن وجود مئات المصابين بالرغم من عدم إعالن السلطات ذلك الشأن. هذا باإلضافة إلى  المركزي،

 من تعافى الذي "إسماعيل عبدي جمعةحالة السجين " ذلك في بماإهمال معاملة المصابين، 

، بما في ذلك سريري عزل ألي يخضع ولم الالزمة الطبية العنايةيتم احتجازه في  أن دون الفيروس

 
3 ICRC blogs Somalia, Somalia: COVID-19 in places of detention, 24 April 2020, https://bit.ly/3hBNcyX  
4 Partners for Transparency, Report about the Human Rights Challenges Faced by Somalia in Response to the COVID-19 pandemic   
5 global detention project, SOMALIA, 12 March 2021, https://bit.ly/3yUDCwX  
6 - World Prison Brief, at: https://2u.pw/FnBRa  

https://bit.ly/3hBNcyX
https://bit.ly/3yUDCwX
https://2u.pw/FnBRa
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من أخطار على المساجين وارتفاع احتمالية تفشى الوباء، هذا بجانب مخاوف حول سالمته الجسدية 

 عواقب إلى المعدية واألمراض العدوى تؤدي حيث  ومناسب، سريع بشكل عالجهاوالعقلية، 

 7ومضاعفات قاسية ومميتة، وهو ما يتعرض له إسماعيل حتى اآلن. 

 :يجيبوت .ب

وعدم توافر  المساحة ضيق بنحو المخططة األصلية طاقتهاتعاني السجون الجيبوتية من تجاوز 

ناهيك  الصحي، الصرفسوء  و اإلضاءة، ضعفموارد البنية التحتية األساسية للحياة الكريمة حيث 

د اإلدارة المنظمة لعد بعن ندرة المياه الصالحة للشرب. باإلضافة إلى ذلك تعاني جيبوتي من غيا

أي من قواعد مانديال المتعلقة بنظام  تطبيق لم يتم :من القضايا الحقوقية، فعلي سبيل المثال

، فيوجد في جيبوتي عدد من السجون المدانين السجناء عن المحاكمة قبل المحتجزينفصل 

في العاصمة باإلضافة إلى سجون محلية أخرى مخصصة كزنازين  المركزية مثل سجن غابودى

احتجاز واعتقال من هم دون المحاكمة، بما فيه انتهاك واضح لحقوقهم األساسية خاصة وانهم ال 

  8يزالوا تحت التحقيق ولكن يتم التعامل معهم بمثابته معتقلين أو سجناء ُمدانين. 

والمتعلقة بحريات الرأي والتعبير، بالتوازي مع ندرة  يوتوفى ظل جملة القيود التي تعيش بها جيب

الموارد المتاحة، فقد تم تحويل عددًا من مراكز االحتجاز هناك إلى سجون والتي لم تكن جزءًا من هذه  

الذي تديره الشرطة  "سجن نجاد"ط. فخالل فترة الجائحة الصحية تم تحويل المنظومة من قبل ق  

 9.د عقب مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة الجيبوتية. إلى مركز العتقال األفرا

 جنوب السودان  .ت

  9ال شك أن الحرب األهلية والنزعة القبلية االنقسامية التي عاشت بها تلك الدولة الوليدة ألكثر من 

على اإلطالق  األسوأقد أثرت وبوضوح في نظام إدارة السجون واالعتقال، الذي لطالما كان  ،أعوام

ومن أكثر األنظمة قسوًة وتهديدًا بفعل الحرب األهلية. باإلضافة إلى ذلك نجد أن دولة جنوب  

رد السودان والتي لم يمر على مولدها سوى عقدًا واحدًا تفتقر بصورة كبيرة إلى ُسبل إدارة الموا

بطريقة رشيدة، األمر الذي بدوره أثر على قدرة المنشئات الكبرى للدولة ومن ثم منظومة السجون 

 برمتها.

 
7 OHCHR, The situation of human rights in Somalia, 28 Junaray 2021, https://bit.ly/3y53PIW   
8 us The Department of State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Djibouti, https://bit.ly/3elMGTD  
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إن أزمة االكتظاظ وتقلص المساحة من أبرز التحديات المثيرة للقلق التي تواجه السجون في دولة 

لمحتجزون رهن  مجموع نزالء السجون بما في ذلك ا، فنجد على سبيل المثال أن جنوب السودان

سجين ويعد هذا مظهرا واضحا من مظاهر  7000، أكثر من المحبوسون احتياطياوالمحاكمة 

سجين    600االكتظاظ داخل السجون، كما انا السجن المركزي في جنوب السودان يوجد به أكثر من 

 10في ظل صغر حجم السجن وعدم توافر العديد من أساليب الرعاية الصحية والجسمانية.

 الرجال احتجاز كان مبدأ الفصل بين الفئات واألعمار داخل السجون أمر بعيد المنال؛ حيث تم  كما

، كما لم يتم فصل الفئات العمرية االكتظاظو المساحة ضيق بسببفي مكان واحد  والنساء

بعضها عن بعض أي غالبًا ما يتم حجز السجناء البالغين من معتقلي األحداث في نفس المكان، 

 .المدانين السجناء عن المحاكمة ذمة على المحتجزين كذلك نادرًا ما كان يتم فصل

وبالنظر في أوضاع السجون ومراكز االحتجاز في ،  أما فيما يخص معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة

لتلك   جنوب السودان نجد أن المنظومة تحمل في طايتها عدد من اإلخفاقات واالنتهاكات الواضحة

والتي تتنافى كليًا مع قواعد مانديال النموذجية خاصة تلك المتعلقة باإلجراءات  ةالفئة الخاص

أخضعت السلطات في جنوب السودان فقد   11. 19االحترازية الُمتبعة بعد انتشار فيروس كوفيد 

األشخاص ذوي اإلعاقة لظروف أسوأ بكثير من ظروف المحتجزين اآلخرين، فوفًقا لشهادة 

-احتجز جهاز األمن الوطني رجاًل في أوائل العشرينات من عمره يعاني من إعاقة نفسية  ،المحتجزين

اجتماعية لمدة أربعة أشهر في ريفرسايد، حيث تم القبض عليه بدون أي تهمة سوى أنه لجأ إلى 

منزل ضابط في الجيش بسبب سماعه صوت شخصين يريدان قطع رأسه كانا يالحقانه، فقبض 

 12لك الضابط وأحضره إلى ريفرسايد.عليه ذ

العديد من االنتهاكات األخرى التي مورست ضد ذوي اإلعاقات، فقد كان هناك محتجز آخر  وتم توثيق   

كما احُتجز الطبية. في منتصف الثالثينيات من عمره قام مجموعة من الضباط بحرمانه من الرعاية 

يعاني من مشاكل في   والذي رجل في الثالثينيات من عمره من جماعة أكولي العرقية بتهمة التمرد،

 13. قام الضباط بركله ولكمه كعقاب أمام المعتقلين اآلخرين ولكن لصحة العقلية،ا

والتي يمكث بها المتهمون   القومي  األمن  لجهاز  التابعةهذا باإلضافة إلى أوضاع مراكز الحتجاز  

ومن المعروف أن أوضاع تلك  ،لهم محاكمات إجراء أو اتهامات غالبًا لسنوات وذلك دون توجيه

 
10- News, Overcrowded South Sudan prisons lack basic health care, sanitation and nutrition, at: https://2u.pw/Tc9Z9  
11 U.S.The Department of State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices South Sudan, https://bit.ly/3efVnig  
12 Human Rights Watch, “What Crime Was I Paying For?”, December 14, 2020, https://bit.ly/3kRMJLc  
13 Human Rights Watch phone interview with detainees, Juba, August 30, 2020 

https://2u.pw/Tc9Z9
https://bit.ly/3efVnig
https://bit.ly/3kRMJLc
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، حيث االكتظاظ المبالغ فيه وسوء المعاملة وافتقار الموارد، العادية السجون منالمراكز أسوء 

 يزيد  مما  بطابقين،  أسّرة  أو  مكتظة  ممرات  فيففي بعض األحيان يضطر المحتجزون للنوم البعض  

غير مقتصر فقط على وباء كوفيد ألمراض والعدوى بشكل عام، حيث أصبح األمر  با  اإلصابة  خطر  من

19 . 14 

 إثيوبيا  .ث

تشهد إثيوبيا مؤخرًا حالة من عدم االستقرار السياسي واألمني، فتارة نجد حروب عرقية في نواحي 

البالد كافة، وأخرى اضطرابات أمنية بسبب الهجرات القسرية واإلجراءات المتبعة الستكمال  

 . سد النهضة والمشاريع التنموية في بني شنقول

القمع  اهستيريمن  حالةتفاقم إلى  النواحيافة االضطرابات المتصاعدة على ك أدت تلكبالطبع 

، ناهيك التي تخدم حقوق االنسان األساسية تتوفر فيها المقاييس والمعاييرواالعتقال في بلد ال 

حيث تشهد السجون في إثيوبيا  عن سوء إدارة موارد الدولة بما في ذلك إدارة السجون واالعتقال. 

فغالبًا ما تكون   15والتي غالبًا ما تكون معروفة بأنها سيئة السمعة ومهددة الحياة.  اكتظاظا شديدا،

  من السكان الوطنيين   100،000لكل    معدل نزالء السجون، يذكر أن  زنزانات السجون صغيرة وضيقة

، وبالتالي فإن اجمالي 2020مليون في مارس  111.11بناًء على عدد السكان الوطني المقدر بـ  99هو 

  110000عدد نزالء السجون )بما في ذلك المحتجزون على ذمة المحاكمة / المحبوسون احتياطًيا( 

 16. 2020في مارس 

في إرشادات مانديال  المراكز للقواعد األساسية المتضمنةبجانب أزمة االكتظاظ الشديد، تفتقر 

غرف تسمح أن الوالتي تتناول أوضاع زنزانات االعتقال، فقد أفادت المنظمات المحلية اإلثيوبية 

 قدًما مربًعا، وقد تحتوي إحداها على 430فقط بمرور قليل من الضوء في زنانة قد تبلغ مساحتها 

 سجين في أن واحد.   40أكثر من 

  دوالر(  0.23ما يقرب )فقد خصصت الحكومة اإلثيوبية ، وفيما يخص توفير الطعام والشراب

مقارنة بظروف المعيشة المبلغ الذي يعد ضئياًل  لكل سجين للغذاء والماء والرعاية الصحية،    يومياً 

 17.واألوضاع في اثيوبيا

 
14 Human Rights Watch, COVID-19 Threatens South Sudan’s At-Risk Populations, March 24, 2020, https://bit.ly/2U5pXVb  
15- US Department of State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia, Mars 2021, at: https://2u.pw/M39w1  
16-  World Brief Prison, at: https://2u.pw/SRh1Q  
17- Idem. 

https://bit.ly/2U5pXVb
https://2u.pw/M39w1
https://2u.pw/SRh1Q
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قامت إال أنه    ،يحظر االحتجاز في أي منشأة غير مركز االحتجاز الرسمي  االثيوبي  القانونوبالرغم من أن  

الميليشيات المحلية وغيرها من الكيانات الرسمية وغير الرسمية إلنفاذ القانون بتشغيل عدد غير  

كما ان العديد من التقارير أفادت بأن  شديدة االكتظاظ.  معروف من مراكز االحتجاز غير الرسمية

ز الغير رسمي تنتشر فيها العديد من االنتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب وغيره  مراكز االحتجا

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتباع بعض أساليب التعذيب 

و يولي  10منها الصعق بالصدمات الكهربائية النتزاع المعلومات واالعترافات من المعتقلين، كما انه  

تم احتجاز اثنين من الصحفيين وتم العثور عليهما في زنزانة تحت األرض في موقع احتجاز غير رسمي  

 18. 2021يوليو  14بالقرب من مقر الشرطة الفيدرالية في مكسيكو سكوير في 

 إريتريا   -ج

غالبًا ما تكون منذ عهد االستعمار اإليطالي وحتى اآلن ُتعج السجون اإلريترية بآالف المعتقلين والتي  

دون مراعات ألدنى حقوق اإلنسان وكرامته اآلدمية، فعلى مر السنين عملت تلك السجون بمثابة 

أو والعنيفة  ةقبور لعشرات المئات من السجناء والمتعلقين سواء بسبب المعاملة الالإنساني

 . سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية األساسية بسبب

ال تزال ُتنتهك حقوق السجناء األساسية ال سيما الحق في   ،19وبالتزامن من انتشار فيروس كوفيد  

الواقع في شمال  "عدي أبييتوسجن "  فيالرعاية الصحية والنظافة الشخصية، فعلى سبيل المثال  

شخص فقط، األمر   800 لشخص في مساحة مصممة  2500 نحو العاصمة أسمرا، يضم حالياً 

ُيسمح للمحتجزين باالستحمام وغسل الذي يؤثر قطعًا على مستويات النظافة الشخصية حيث 

. ومع ذلك، نادرا ما ُيسمح للمحتجزين في المراكز الثالثة األخرى فقط  مالبسهم مرتين في األسبوع

  19باالستحمام أو غسل مالبسهم. 

مة للحد من انتشار األمراض المعدية والتي يأتي على أما عن مدى تطبيق اإلجراءات الطبية المتالز

 منتجات النظافة الشخصية مثل الصابونالمحلية توفر السلطات ، فال 19رأسها فيروس كوفيد 

ولكن في الغالب على تلك اإلمدادات من عائالتهم،  ، لذلك يعتمد المحتجزونومعقم اليدين وغيرها

مما أدى إلى قطع   الزوار،للسجون مع عدم السماح بدخول  كان هناك إغالق كامل    ،2020أبريل  2منذ  

 20وتفاقم احتمالية العدوى بالمرض في ظل افتقار الموارد الصحية.اإلمدادات الالزمة 

 
18 Garden Court Chambers, Prison conditions in Ethiopia, Feb 2021, at: https://2u.pw/9VzZh  
19 Amnesty International, Eritrea: Detainees in overcrowded and unsanitary conditions defenceless against COVID-19. 21 may 

2020.link: https://bit.ly/3kRRG6E  
 منظمة العفو الدولية، المرجع السابق نفسه  20

https://2u.pw/9VzZh
https://bit.ly/3kRRG6E
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 ذكرثالثا: التطورات اإليجابية لقواعد مانديال النموذجية .... جهود بالكاد ت  

 الصومال  .أ

في محاولة لتحسين األوضاع الصحية واحدة من اإلجراءات الحترازية التي اتخذتها الصومال 

بجانب عدد من اإلرشادات التي قدمتها  اليدين، لغسل د من المرافقعد إنشاء السجون، هوداخل 

وفى   21 إدارة السجون لتوعية المحتجزين والموظفين باإلجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوى. 

  1300 من أكثر عن  اإلفراجالجهود لتفادى أزمة االكتظاظ، اتخذت السلطات الصومالية قرارًا ب إطار

جاء من بينهم   والذيالصحية،  األزمة هذه خالل أخرى وأماكن السجون في االكتظاظ لتخفيف نزيل

 22الجرائم البسيطة.  ذوياألطفال، المعتقلون 

 جيبوتي:  .ب

الجيبوتية على وضع استراتيجية جادة لخفض الكثافة داخل السجون ومراكز عملت الحكومة 

  2020 مارس 23 فيفي ظل افتقار الموارد الالزمة لتحجيم انتشار الوباء التاجي، ف ، وذلكاالحتجاز

 دانين بعدد من الجرائم البسيطة إلىالم السجناء عقوبة ستخفض أنها الجيبوتية الحكومة أعلنت

 جنايات في متورط سجين 400أصدر الرئيس " عمر جيله" قرارًا باإلفراج عن حوالي ، كما أشهر ستة

  23.االكتظاظ من للحد رة صغي

لكي تخفف من أعداد   إثيوبيا  إلى  مسجون  مهاجر  2000  من  أكثر  يل رحبت  البالدقامت    2020  أبريل  فيو 

 سجن في السلطاتللصليب األحمر  الدولية اللجنة دعمتكما   24السجناء في السجون الجيبوتية.

  انتشار  لمنع عملية تدابير وتنفيذ  19 كوفيد  بفيروس  متعلقة صحية بروتوكوالت لصياغة" غابود"

 25 والعاملين بتلك المراكز.  السجناء بينالفيروس 

 جنوب السودان  .ت

اتساقًا مع التوجهات العالمية والقارية حول تخفيف أعداد السجناء والحد من التزاحم واحتمالية  

في  الوطنية السجون لمصلحة ةالعام وتباعته الصحية، اقترحت اإلدارة 19انتشار فيروس كوفيد 

، ولكن  االكتظاظ لتخفيف نزيل 1400 عن اإلفراج إلى الواليات جميعجنوب السودان، أن يتم توجيه 

 
21 icrc  blogs Somalia, Somalia: COVID-19 in places of detention, 24 April 2020, https://bit.ly/3hBNcyX  
22 The Horizon Institute, Informed Investment in Somaliland’s Justice Sector, Baseline Study Report, 31 July 2017, 
https://bit.ly/3xF0vnR  
23 crisis24, Djibouti Country Report https://bit.ly/36CDtSF  
24 global detention project, DJIBOUTI, 07 September 2020, https://bit.ly/3hDGiJo  
25 U.S.The Department of State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Djibouti, https://bit.ly/3elMGTD  

https://bit.ly/3hBNcyX
https://bit.ly/3xF0vnR
https://bit.ly/36CDtSF
https://bit.ly/3hDGiJo
https://bit.ly/3elMGTD


 

11 
 

 األحداث  عن اإلفراجمقابل كفالة تقدر وفقًا لمستوي الجرائم واإلدانات، كما اقترحت اإلدارة أيًضا 

 السجون  سلطات أفرجت، وقد عقوبتهم في أقل  أو أشهر ستة تبقى الذين والسجناء المحتجزين

 27 26 . االكتظاظ لتخفيف السجناء بعض عن ييرول  في وكذلك الوحدة والية عاصمة بنتيو في

  اثيوبيا .ث

قامت الحكومة اإلثيوبية الفيدرالية بنشر إعالن السجون الفيدرالية بما فيه من تطورات تشريعية 

وقضائية تسمح بتحسين أوضاع منظومة إدارة السجون بما في ذلك توفير معاملة حسنى لجميع 

أن تخضع لجنة السجون الفيدرالية  المقررالسجناء ومعاملتهم بكرامة وإنسانية، كما كان من 

واللجنة التنفيذية لحقوق اإلنسان من كافة الفئات  للمراقبة واإلشراف من قبل لجنة قادة المجتمع  

. ولكن قد كان لالضطرابات األخيرة التي شهدتها نواحي اثيوبيا كافة رأى أخر، قلب األمور  والبرلمان

ومن ثم انتشار االعتقال وصور المعاملة الغير إنسانية  رأسًا على عقب، حيث تفاقم موجه الغضب

 بشكل كبير. 

يمكن إلقاء الضوء على بعض اإلجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها اثيوبيا للحد   ،بالرغم من ذلك

،  2020ألف سجين منذ مارس  40داخل السجون، حيث تم اإلفراج عن   19 من انتشار فيروس كوفيد 

أو اقتربوا من اإلفراج عنهم بمن فيهم النساء من بين هؤالء المدانون بارتكاب جرائم بسيطة 

 . 28. المحتجزات مع أطفال وأمهات حوامل

 إريتريا .ج

الخاصة  التطورات اإليجابية يجدر اإلشارة إلى أنفي ظل الواقع الحقوقي الذي تعيش به اريتريا،   

وضيقة للغاية. لطالما نادت المنظمات الحقوقية  كانت محدودةبتطوير مراكز االحتجاز والسجون 

بضرورة إطالق سراح محتجزي الرأي والسياسيين والبالغ  الحكومة اإلريترية المحلية والعالمية

ة في تلك الظروف الصحية خاص، غير مؤهلة تقريباً  منشأة 350في سجين آالف  10عددهم نحو

 المتدهورة، إال أن الحكومة االريترية لم تحرك ساكنًا ولم تحدث فارقًا ملموسًا حتى اآلن. 

 

 
26 VOICE OF AMERICA, South Sudan Frees Some Prisoners, April 19, 2020, https://bit.ly/3wI9AuA  
27 United Nations Development Programme, New Guidelines to Support South Sudan’s Police and Prison Personnel to Prevent 

and Respond to COVID-19, 10 August 2020, https://bit.ly/2Udc9I4  
28* United Nations, To address fears of prisoners from COVID-19 and minimize risk of transmission, UNODC donates medical 
supplies to Ethiopia's prisons, May 2020, at: https://2u.pw/68ZkS  

https://bit.ly/3wI9AuA
https://bit.ly/2Udc9I4
https://2u.pw/68ZkS
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 التوصيات 

وفقًا لقوانين ومبادئ حقوق اإلنسان الراسخة، جنبًا إلى قواعد نيلسون مانديال األممية النموذجية، 

تحت أي ظرف، ومن ثم فأن الحق في حماية   ةللتجزيئيفأن احترام حق الفرد وأدميته حق غير قابل 

 وكرامة اإلنسان يجب أن تكون مكفولة للفرد داخل السجون وتحت ظروف االحتجاز ايضًا. 

وفقًا لما تقدم، وبعد تناول األوضاع الحقوقية التي شهدتها عدد من دول شرق أفريقيا والمتعلقة 

وضعف،    19االحتجاز في ظل انتشار فيروس كوفيد    باألساس بكيفية إدارة منظومة السجون ومراكز

، الموارد في بعض الدول. تقدم مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان ربما انعدام

قراءاه لعدد من التوصيات لحكومات الدول الخمس، أماًل في تحسين األوضاع داخل سجونها 

 جية للسجون. وللمساهمة في تطبيق عملي وأفضل لقواعد مانديال النموذ

 توصيات للحكومة الصومالية: .أ

على البرلمان الصومالي مراجعة وتعديل تشريعاته بما بتناسب مع ما جاء في قواعد مانديال  .1

فيما يخص معاملة السجناء والحماية الواجب توافرها لهم، وتحريم التعامل معهم بشكل غير  

 إنساني وعدم إهانتهم.

ومراكز االحتجاز، العمل على وضع خطة   السجون إدارة يومسؤولعلى الحكومة الصومالية   .2

يقاف ملء الزنزانات فوق سعتها االستيعابية وفًقا إلرشادات الوقاية من فيروس  استراتيجية إل

كورونا، وذلك من خالل إنشاء مراكز احتجاز جديدة مجهزة وفًقا لقواعد مانديال بما فيها توفير 

 اإلضاءة المناسبة والتهوية الالزمة.

توصى ماعت الحكومة الصومالية ببذل مزيد من الجهد لحماية السجناء والمعتقلين في   .3

المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة والتي بالطبع يواجه بها السحناء أقسى 

 العقوبات والتي تصل إلى الموت في أحيان كثيرة. 

 توصيات للحكومة الجيبوتية:  .ب

أزمة االكتظاظ داخل السجون، تشعر مؤسسة ماعت بالقلق البالغ إزاء المعلومات الواردة حول   .1

تشكيل لجنة لمراقبة أوضاع السجناء في ظل تفشي  بالحكومة الجيبوتية ومن جانبها توصى 

مراكز االحتجاز بتطبيق اإلرشادات الخاصة بالوقاية من  يمسؤولفيروس كورونا، ومدى التزام 

 فيروس كورونا. 
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تأمل ماعت من الحكومة الجيبوتية بتوسيع الفضاء المدني بما يسمح بزيارة المسئولين  .2

والقاريين المعنيين بصدد حماية السجناء والمعتقلين، بما يساهم في تقديم  ناألمميي

 السجون هناك وتحسين الحالة الحقوقية بشكل عام. التوصيات التي تعالج منظومة إدارة 

 توصيات لحكومة جنوب السودان  .ت

غياب اإلدارة المنظمة للسجون في جنوب السودان بسبب حداثة نشأة الدولة، يجب في ظل   .1

على حكومة جنوب السودان عقد شراكات ثنائية مع الهيئات األممية والقارية للعمل على 

تصميم نظام قوي لمرافق االحتجاز بشكل عام يعمل على  من أجلالسجون  إدارة يمسؤول

حماية الحقوق األساسية للسجناء على رأسها الحق في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، 

 المعاملة األدمية.والحق في 

توصى مؤسسة ماعت للسالم الجهات المعنية في دول جنوب السودان بإعطاء مزيد من  .2

وتخصيص  تأسيساالهتمام للفئات الضعيفة والمهمشة داخل السجون، والعمل على 

والبدنية، وتطبيق كافة أشكال التمييز  مرافق خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية

  اإليجابي. 

 توصيات للحكومة اإلثيوبية  .ث

تتابع مؤسسة ماعت بقلق عميق التدهور البالغ الذي طرأ على البيئة الحقوقية في إثيوبيا مؤخرًا،  .1

ومن جانبها توصى المؤسسة بضرورة سن تشريعات مناهضة لموجه االعتقاالت الواسعة في 

لكافة  اثيوبيا خاصة تلك المتعلقة بمراكز االحتجاز الرسمية والغير رسمية، على أن تكون مناسبة  

 الجرائم وقابلة للتطبيق على كافة الظروف الفردية لكل جريمة خاصة في ظل جائحة كورونا.

مساحات السجن الغير هيكلة  إعادة  على الحكومة اإلثيوبية النظر بمزيد من االهتمام في إمكانية    .2

 بدالً  ،مستغلة علي أكبر قدر ممكن لزيادة استخدام الحيز القائم في السجن وتوسيع المساحات

 . واألزمات  من االكتظاظ الذي ينتج عنه العديد من العدوي واالمراض

 توصيات للحكومة اإلريترية  .ج

المتالزمة لجائحة في ظل عدم التزام النهائي من قبل السلطات االريترية باإلجراءات الوقائية  .1

مدي فيجب تعيين جهة مسئولة عن مراقبة المسئولين داخل السجون بفي السجون    19كوفيد  

، مع التوفير المناسب بما يتوافق مع قواعد مانديال الوقاية الصحيةااللتزام بتطبيق إجراءات 

 .غذاء الكافي والماء والرعاية الطبية للمحتجزينوالمعقول لل

إجراء تشريعات صارمة تحد من تلك االنتهاكات مع وجود جهة يتم تعينها لمراقبة مدي تنفيذ   .2

 وضع معايير وضوابط وشروط يتم العمل بها داخل السجون.وعمل تلك القوانين مع 


