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 دستورالعمل موقت

 نداشده محروم خودآزادی   از : توجھ خاص بھ افرادی کھ۱۹ید وکوویروس 
 

وضعیت افرادی کھ در   . از این جھت،یابدشیوع می در ھمھ جا مرور زمان بھ یک پاندمی جھانی تبدیل شده و بھ   ۱۹ید وویروس کو
 این افراد،پذیری آسیبو برند، مھاجرتی، و مراکز بازپروری معتادان، بھ سر می ھای ھای اداری، بازداشتگاهھا، بازداشتگاهزندان

 باشد. مرکز و توجھ خاص میت نیازمند 

بھ لحاظ تراکم معموالً باالی جمعیت  تواند ویروس کرونا می پذیرترند چرا کھ دی کھ از آنان سلب آزادی شده از دیگران آسیبافرا
ھای پزشکی، با سرعت بیشتری در میان  و مراقبت  بھداشتفضاھای کوچک، و نیز در برخی موارد، دسترسی محدود بھ زندانی در 

 ،ھای بھداشتی و پزشکی رادسترسی بھ مراقبت  موظفندھا دولت ،المللیمعیارھای بین بھ موجب الزامات  این افراد اشاعھ پیدا کند.
و این امر در  ،ر و تضمین نمایندسیبرند، مکھ در بازداشت بھ سر می برای افرادیاست،  در جامعھ رایج  و در دسترس معادل آن چھ

 . کندصدق می  ،مورد کلیھ افراد ، صرف نظر از تابعیت، ملیت، و یا وضعیت مھاجرتی آنان

ھا و کل جامعھ را نیز کارکنان زندان زندانیان است بلکھ سالمتی ھا نھ تنھا در جھت منافع رعایت و حفظ بھداشت در بازداشتگاه 
ھا ھا و بازداشتگاه ملزم بھ تضمین بھداشت و سالمتی افراد در زندان ھاکشور 1،بشر المللبین   حقوق بھ موجب  نماید.تضمین می 

 
1 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx 
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در خارج از زندان نیز عموم مردم  در میانتواند می  ۱۹ھا مرتفع نشود، کووید . اگر خطرات مرتبط با ویروس در این مکان باشندمی
 تری شایع شود. بھ طور گسترده

و مسئول   ھای ذیربطھا و وزارتخانھ شده نزد دستگاه، پرداختن بھ مسائل خاص افرادی کھ از آنان سلب آزادی ھای زیرھدف پیام
مسئول امور مھاجرتی، پناھندگی، و  یھا، دستگاه (وزارت دادگستری، وزارت داخلھ (کشور)، وزارت بھداشت و درمان باشد.می

 مراکز بازپروری، و غیره).

 

 یدی لھای ک پیام 

 2و تجزیھ و تحلیل املتع

ھای جملھ بازداشتگاهاز  – ندربھایی کھ افراد در آن در حبس بھ سر میھا و دیگر مکان تجزیھ و تحلیل وضعیت بازداشتگاه  •
ھا، حق بر عدم تبعیض، و برابری در دسترسی بھ  در نظر گرفتن شرایط خاص این مکان با  – اطفال و مراکز بازپروری

پذیر یا با ریسک باال تعلق دارند ھمچون  ھای آسیبی کھ بھ گروه ین خدمات بھداشتی و پزشکی، با توجھ خاص بھ محبوس 
ن، و نظیر آن. از آنجا کھ خطر اشاعھ بیماری و ابتال در میان افرادی کھ در این گونھ  یمعلول سالمندان، زنان، کودکان،

ھای ذیربط در خصوص قانونی بودن، ضرورت، و باشند، بیشتر است، مباحثات الزم با طرفھای بستھ محبوس میمکان 
 جایگزین، بررسی شود.  تناسب این اقدامات آغاز و خطرات موجود ناشی از ویروس و اقدامات احتمالی

 
 ھای کلیدی ذیربط:تعامل با افراد و دستگاه  •

ھای خاص سازمان ملل در کشور مورد نظر و ھمچنین با  کننده امور بشردوستانھ و تیم کننده محلی/ھماھنگ با ھماھنگ  -
ھا، مقامات امور تر محلی (مقامات نیروھای انتظامی و زندان مقامات ذیصالح، در سطح ملی و در سطوح پایین 

و غیره)، بھ  بھداشت ھا (کشور، دادگستری، دستگاه بھزیستی، دستگاه قضایی) و وزارتخانھ ھا، زندان دستگاهمھاجرت، 
ھا ھای کلیدی. مباحثات با دستگاه ھای فنی در خصوص چگونگی استفاده از پیاممنظور شروع مباحثات و ارائھ مشاوره 

در خصوص آثار و عواقب اعالم وضعیت اضطراری و اقدامات خاصی کھ در باره و افراد کلیدی ذیربط باید بحث 
ھای جایگزین حبس را ھای احتمالی برای آزادی زندانیان، و یا راه حلگردد، فرصتھا اتخاذ میوضعیت بازداشتگاه 

اید اقدامات الزم برای افرادی کھ حبس یا محدودیت در حرکت آنھا ضروری و متناسب تشخیص داده شود، ب شامل شود.
 سازی برای مدیریت کردن خطرات احتمالی، اتخاذ گردد.جھت آماده 

ھا دسترسی داشتھ و بھ  بھ بازداشتگاه  ھای جامعھ مدنیھای ملی حقوق بشری و سازمان ھای حقوق بشر، سازمان شبکھ  -
 ھارصتفھا، و شناسایی ھا و زندانازداشتگاه بگردآوری اطالعات، ارزیابی وضعیت بھداشتی، نظارت بر وضعیت  

 بپردازند. سازی و حمایتآگاه یبرا
ھایی کھ دارای و دیگر دستگاه  یھای ملی حقوق بشرھا، از جملھ سازمان ھا و زنداننظارت بر بازداشتگاه نھادھای   -

 ھا دسترسی داشتھ باشند. باشند، باید کماکان بھ این مکان اختیارات نظارتی می 
از قبل تاسیس شده  3در صورتی کھ سازوکارھای ملی پیشگیری بھ موجب پروتکل اختیاری کنوانسیون علیھ شکنجھ   -

 را نیز شامل شود. 4باشند، این سازو کارھا 

 
2 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter31-24pp.pdf 
3 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx   
4 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx 
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 اقدامات حمایتی

تدابیری جھت رعایت  اتخاذ ھا بھ عمل آورند، از جملھ زندان در بیش از حد ازدحاممقامات باید اقدامات فوری جھت کاھش  •
آزاد ساختن برخی افراد باید  اجتماعی و دیگر اقدامات بھداشتی. گذاریفاصلھ دستورالعمل سازمان بھداشت جھانی درباره 

از جملھ اطفال، افرادی کھ دارای مشکالت سالمتی و پزشکی اساسی ھستند، افرادی کھ [در صورت  ،در اولویت قرار گیرد
الوقوع اند، افرادی کھ تاریخ آزادی آنھا قریب آزادی] خطر کمی برای جامعھ دارند و مرتکب تخلفات جزئی و کم اھمیت شده 

  برند.، در حبس بھ سر میالملل بھ رسمیت شناختھ نشدهدی کھ بھ لحاظ ارتکاب تخلفی کھ بھ موجب حقوق بین است، و افرا
ھای دولتی ذیربط صورت گیرد تا اتخاذ ترتیبات  ھای حمایت از اطفال و دستگاهنھاد آزادی اطفال باید با مشارکت و مشورت 

 تضمین گردد.  برای این افراد،  مراقبتی مناسب
 

. ھرگونھ سلب  بھ عمل آورنداقدامات جایگزین حبس برای مھاجران  ،المللحقوق بین  و طبق موازینمقامات باید بھ فوریت  •
حق  از آیینی کھ طبق قانون وضع شده اعمال گردد و محبوسین  بھ موجبآزادی از این افراد باید با قانون منطبق بوده و  

باید مقامات را بھ بررسی دقیق مبنای قانونِی بازداشت ترغیب نموده،   باشند. برخوردارحبس در دادگاه ذیصالح  رسیدگی بھ
مقاماتی کھ   المللی منطبق نیست، آزاد شود.و ھر کس کھ بازداشتش خودسرانھ است و یا با معیارھای حقوقی داخلی یا بین 

،  آن ، غیرعادالنھ بودن[حبس] بودنناسب  ت ھستند باید موضوعاتی ھمچون نام عھده دار ارزیابی خودسرانھ بودن بازداش
و رعایت الزامات و تشریفات قانونی، و نیز عناصر منطقی بودن، [نتیجھ تخلف و مجازات]  بینیِ فقدان قابلیت پیش 

 ضرورت، و تناسب [تخلف با مجازات] را مد نظر قرار دھند.
 

ای است آمره کھ  عیت بازداشت خودسرانھ قاعده اند باید فوراً آزاد شوند چرا کھ ممنوافرادی کھ خودسرانھ بازداشت شده •
تواند عواقب وخیمی برای حق ، میکنونی ادامھ بازداشت فرد در وضعیت بھداشتی اضطراری و تخطی از آن مجاز نبوده

این امر، افرادی را کھ در مرحلھ  داشتھ باشد.، در بر حق حیاتنیز ری از سالمتی و بھداشت و برخوردا مبنی بروی 
مده آبھ حالت تعلیق در  ۱۹ھا بھ لحاظ ویروس کووید اخراجدر آن، برند و بازداشِت قبل از اخراج [از یک کشور] بھ سر می

 ند دیگر وجود ندارد.بربھ موجب آن در حبس بھ سر می  گیرد چرا کھ در بسیاری از این موارد، علتی کھبر میدررا نیز 
 

با مقامات لحاظ شود تا از این طریق   سازیآگاه در مذاکرات و اقدامات بھ صورت مستمر باید   ۱۹ر ویروس کووید خط •
ای  ھا را کاھش داد، و از پیروی از معیارھبیش از حد این مکان  ازدحامھا بھبود بخشید، بتوان شرایط را در بازداشتگاه

افرادی کھ مشمول   کھ  5بھ رفتار بدون تبعیض با محبوسین  مربوط مقرراتجملھ از  – المللی اطمینان حاصل نمودبین 
توانند بر اساس مقررات موجود، از اقدامات جایگزین  مقامات می .گیردرا نیز در بر می شونداقدامات امنیتی شدیدتری می

  ۱۹خطرات مشخصاً مرتبط با کووید  با حبس استفاده کنند، بھ خصوص در مورد افراد سالمند، بیماران، یا دیگر افرادی کھ 
 مواجھند. 

 
ی و نیز دستگاه قضایی  ھای انتظامبرای تعامل با پلیس و دیگر ضابطان و دستگاه باشد تواند گشایشی می  ۱۹ویروس کووید  •

. ایجاد پرداختھ شود قبل از محاکمھ، بازداشت موجود در شرایط ھایفرصت  ھمچنین بھ مخاطرات واز آن طریق  تا

 
احترام بھ  اند با انسانیت وکلیھ افرادی کھ از آزادی خود محروم شدهباید با  داردالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میمیثاق بین ۱۰بھ عنوان مثال، ماده   5

از آن جایز  ایالملل است کھ ھیچ گونھ تخطیین. کمیتھ حقوق بشر اعالم داشتھ کھ این، بیاِن یک قاعده آمره حقوق بحیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد
کنوانسیون حقوق  ۳۷ماده شوند، بھ عوان مثال، بند پ ). اطفال بزھکار مشمول مقررات خاص می۱۳، بند الف پاراگراف ۲۹نیست. (تفسیر کلی شماره 

  کودک و قواعد حداقلی استاندارد.
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)  6شود بھ مقررات توکیو  عیگزین حبس (رجوپیش از محاکمھ و بھ اجرا گذاردن تدابیر جا بازداشتمحدودیت در امر 
سودمند   باشد کھ ھم برای محبوسین و ھم برای کادر نیروھای انتظامی ۱۹تواند اقدامی موثر در کاھش شیوع کووید می

توان ترین شیوه جایگزین حبس در مرحلھ پیش از محاکمھ است کھ در صورت امکان می سریع آزاد کردن فرد زندانی، .است
دیگر اقدامات جایگزین حبس، نظیر آزادی مشروط، جزای نقدی، انجام امور خدماتی  مقامات را بھ انجام آن ترغیب نمود.

توان در مرحلھ صدور [ادواری] از جملھ تدابیری است کھ می  در جامعھ، عفو مشروط، و ارجاع شخص بھ مراکز معرفیِ 
تواند با توجھ  ھ بھ شکل وجھ نقد، میبا این حال، الزم بھ یادآوری است کھ آزادی فرد از طریق سپردن وثیق  حکم اعمال نمود.

 آمیزی داشتھ باشد. یا وضعیت مالی شخص، آثار تبعیض   7بھ سن 
 

در مورد اطفال، مقامات موظفند تضمین نمایند کھ در نظر گرفتن منافع عالی ھر طفلی، در اولویت اول باشد؛ ھمچنین بھ   •
تواند منافع  کھ حبس، حتی بھ عنوان آخرین گزینھ، ھرگز نمیھای حقوقی مختلف] استدالل شده ای [در نظامشکل گسترده

  تدابیرِ باید بدین ترتیب،  عالی یک کودک را تامین نماید، باالخص در مورد حبس کودک در چارچوب قوانین مھاجرتی.
سال سن، ارجحیت داشتھ باشد، بھ   ۱۸در مورد کلیھ افراد زیر  امعھ شکل گرفتھ،خانواده یا جبر محوِر حبس کھ   جایگزینِ 

،  ۱۹ھای حبس و نگھداری با توجھ بھ ویروس کووید مکان ازدحام جمعیت زندانی درخصوص در چارچوب اقدامات کاھش 
Fھا است.ھا و زندانکھ متوجھ حق حیات تمامی محبوسین و کادر بازداشتگاه ای و خطرات فزاینده

8 
 

ھا یا مقامات مسئول در امور مھاجرتی، نیروھای انتظامی،  برای تعامل با ارگان تواند فرصتی می  ۱۹ویروس کووید  •
جھت کاھش توسل بھ  کالً توان . از این فرصت میباشد ھا و مقامات ذیربط و نیز دستگاه قضاییمرزبانی، و دیگر دستگاه 

ن بھ پایان دادن بھ بازداشت اطفال، بازداشت در امور مھاجرتی، اتخاذ تدابیر جایگزین حبس در این امور، و اولویت داد
  بھ منزلھ  باشند، استفاده کرد. حبس در امور مھاجرتی باید ھمیشھپذیر میھا، و دیگر مھاجرینی کھ در وضعیت آسیب خانواده

  پس از ارزیابی موردی و منطبق با ممنوعیتِ  تنھا ، وگیرداقدامی استثنایی و بھ عنوان آخرین چاره مورد استفاده قرار 
برخی  اعمال گردد. اما با این حال، قانونی، ضروری، و متناسب تشخیص داده شود،  در صورتی کھخودسرانھ،  بازداشتِ 
جرتی والدینشان، بھ موجب حقوق  اھا در موضوعات مھاجرتی، از جملھ بازداشت اطفال بر مبنای وضعیت مھبازداشت

جھت پایان دادن بھ بازداشت کودکان در امور مھاجرتی بھ عمل   ھا باید اقدامات عاجلدولت الملل بشر، ممنوع است.بین 
جران را در اولویت قرار داده و رویکردی مبتنی بر حقوق  ا محور در مورد کلیھ مھ-آورند و تدابیر جایگزین حبس و جامعھ

 بشر اتخاذ نمایند. 
 

 سالمتی و بھداشت 

معادل   ،از معیارھای بھداشتی و سالمت محبوسینکھ  نمایندا باید تضمین  ھکشورکھ دارد مقرر می  9یالمللبین معیارھای  •
بعیت، ملیت، و ابرخوردار شوند و این امر، بھ تمامی افراد، صرف نظر از ت ،است افراد در جامعھ در دسترس آنچھ

 یابد.می  وضعیت مھاجرتی آنان، تسری
 

 
6 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf 
   
7 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf 
   

محروم  ترین زمان ممکن،توان از آزادی و برای کوتاهمی دارد اطفال را فقط بھ عنوان آخرین راه چارهمی سیون حقوق کودک کھ مقررکنوان ۳۷بند ب ماده   8
 نمود، امری کھ با منافع عالی کودک اتطباق دارد.

 .175/70). قطعنامھ مجمع عمومی ، معیارھای حداقلی سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (اصول نلسون ماندال۲۴اصل  ۱بند   9
 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf
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گیرد، از جملھ در مورد افرادی می  خطراتی کھ متوجھ عموم مردم است، صورت ھر گونھ بازداشتی کھ بھ منظور مدیریتِ  •
ضروری، متناسب و منوط بھ بازنگری دائمی و منظم  با الزامات زیر منطبق باشد: شوند، بایدمی کھ از دیگر کشورھا وارد
د؛ طبق قانون و با رعایت الزامات آمیز نباشد؛ بر مبنای ارزیابی فردی و موردی شکل گرفتھ باشباشد؛ خودسرانھ و تبعیض 

ی شکلی انجام گیرد؛ برای مدت زمانی محدود و منوط بھ بازنگری دوره ای صورت پذیرد؛ ھاو تشریفات قانونی و تضمین 
ت مربوط بھ بھداشت و ادر خصوص موضوع] ھا[دولتنگرانی  ی منطبق باشد.المللبین  با معیارھای نیز جھات  دیگرو از 

 کند. را توجیھ نمی  10ی مھاجر، از جملھ پناھندگان ھا، بازداشت سازمان یافتھ و روشمنِد افراد یا گروه[جامعھ] سالمت
 

باید بھ محض ورود بھ محل بازداشت، مورد معاینھ پزشکی قرار گرفتھ، و از آن  اندکسانی کھ از آزادی خود محروم شده •
ھدف از معاینھ پزشکی، حفاظت از سالمتی فرد   11پزشکی قرار گیرند.ینھ و مداوای ا پس نیز در صورت نیاز، مورد مع

ای در اسرع وقت تشخیص  بازداشتی، کارکنان بازداشتگاه، و دیگر محبوسین است تا اطمینان حاصل شود ھر گونھ بیماری
خدمات پزشکی و درمانی کلیھ محبوسین باید بدون ھیچ گونھ تبعیضی بھ  12و از شیوع ویروس جلوگیری شود.داده شده 

  و از خدمات کاھِش  کنندمی باید بھ افرادی کھ از آزادی خود محروم شده و از مواد مخدر استفاده 13دسترسی داشتھ باشند. 
رایگان برای تضمین برخورداری باید شوند، اجازه داده شود ھمچنان از این خدمات برخوردار گردند. می مندآسیب بھره 

و اقالم بھداشتی زنان و دختران جھت عادت ماھانھ،   دست ضدعفونی کننده مادهبھداشتی نظیر صابون و محبوسین از اقالم 
 نیز بھ عمل آید. این تدابیر باید در طول زمان بازداشت و پس از مقطع توزیع اولیھ نیز ادامھ یابد.تدابیر عملی و نظارتی 

 
بدون  اند، باید کلیھ کسانی کھ از آزادی خود محروم شده۱۹و موارد تایید شده ابتال بھ ویروس کووید  مشکوکدر موارد  •

در  .دسترسی داشتھ باشند ،تاخیر بھ خدمات درمانی، از جملھ بھ خدمات درمانی اورژانس و خدمات درمانی تخصصی
د و تدابیری جھت جلوگیری  نآبرومندانھ از بقیھ محبوسین جدا شود مورد نظر باید در شرایط افراموارد مشکوک بھ ویروس، 

باید روابط نزدیکی با   ھاو زندان ھاو طرد و بدنامی آنھا بھ عمل آید. مدیران بازداشتگاه  از اعمال خشونت علیھ این افراد
 کنندگان خدامات پزشکی ایجاد کنند.مراکز خدمات درمانی جامعھ و دیگر ارائھ 

 
دی افراد، باید تدابیر و معاینات پزشکی الزم انجام شود تا از افراد بیمار مراقبت الزم بھ عمل آمده و در صورت آزا •

 ی مناسب، از جملھ برای نظارت بر سالمت فرد، انجام گیرد.ھاپیگیری 
 

 
 .175/70، معیارھای حداقلی سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (اصول نلسون ماندال). قطعنامھ مجمع عمومی ۲۴اصل  ۱بند   
 

of the COVID-19 response, 16 March 2020, available at: https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html 
  

 برند".یم "مجموعھ اصول حفاظت از کلیھ افرادی کھ بھ شکلی از اشکال در بازداشت یا زندان بھ سر ۲۴اصل   11
.https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 
دارد کھ مقامات باید در می اشعار مسریی ھا در خصوص مشکوک بودن بھ بیماری  ۳۰"اصول نلسون ماندال. بند (د) ماده  ۳۰ھمچنین نگاه کنید بھ اصل   

 زمان مسری بودن بیماری، زندانی را تحت جداسازی پزشکی قرار داده و مداوای الزم را در مورد وی انجام دھند.
 

دستورالعمل برای آموزش حقوق بشر بھ مقامات زندان.  .ھا ). حقوق بشر و زندان۱۳۸۶-۸۷( میالدی ۲۰۰۵ریای عالی حقوق بشر، سال ا دفتر کمیس  12
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11en.pdf. موجود در: ۶۳صفحھ 

   
، حق تمامی افراد، ازجملھ زندانیان را بھ برخورداری از بھداشت و سالمتی بھ  ی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرھنگیالمللبین میثاق  ۱۲ه بند یک ماد  13

کشور دارد: "زندانیان از دسترسی بھ خدمات بھداشتی و پزشکِی موجود در می اصول بنیادیِن رفتار با زندانیان اشعار ۹رسمیت شناختھ است. اصل 
 برخوردار خواھند بود، بدون ھر گونھ تبعیضی بر مبنای وضعیت حقوقی شان."

ntOfPrisoners.aspxhttps://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatme 
دارد: "زندانیان باید از ھمان معیارھای بھداشتی کھ در جامعھ موجود است برخوردار شوند و باید بھ خدمات  می اصول نلسون ماندال اشعار ۲۴اصل   

 بھداشتی و پزشکی الزم بھ رایگان و بدون ھر گونھ تبعیضی بر اساس وضعیت حقوق شان، دسترسی داشتھ باشند." 

https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
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پذیری بنیادین سالمتی یا آسیب سالمند و افرادی کھ از مشکالت  : افراد، توجھ خاص نمودزیرباید بھ نیازھای پزشکی افراد  •
خدمات   باشند، زنان باردار، سالمندان و معلولین.می خود در حبس ردودکان در حبس و کودکانی کھ با ما برند، کمی  باال رنج

 .بھ آنان ارائھ گردددر ھمھ حال  افراد،جنسیت  مرتبط بانیازھای با در نظر گرفتن  درمانی و پزشکی خاص باید 
 

پشتیبانی و  روزمره خدمات ، توجھ خاص نمود. اندروانی افرادی کھ از آزادی خود محروم شدهو باید بھ مشکالت روحی  •
 .شود ارائھ ھستند، مشکالت روحی و روانی افرادی کھ دچاربھ  بھ فوریتباید ی درمان

 
خدمات پزشکی و درمانی روزمره بھ  باید بھ عنوان بخشی از باروری   جنسی وبھداشت خدمات پزشکی و درمانی مربوط بھ   •

 ، ارائھ گردد.اندافرادی کھ از آزادی خود محروم شده
 

بر  ،معیارھای حقوق بشری گرفتنبا در نظر  ،تضمین شود کھ تصمیمات بھداشتی و درمانی و تخصیص ملزومات ذیربط •
دیگری نظیر سن، جنسیت، عضویت در  معیارھای و ھیچ گونھ تبعیضی مبتنی بر  دای وضعیت پزشکی افراد اتخاذ گردمبن

 گروه اجتماعی یا قومی، و معلولیت، بھ عمل نیاید.
 

 مسکن

جھت ارائھ مسکن   را نداشتھ باشند، اقدامات الزم محلی برای سکونتبرای افرادی کھ ممکن است پس از آزادی دولت باید  •
الزم و شرایط اضطراری کھ در ای را ایجاب کند العادهاتخاذ اقدامات فوق  ،این تدابیرممکن است مناسب بھ عمل آورد. 

در مورد  موجود.  و واحدھا استیجاری کوتاه مدتِ واحدھای مسکونی خالی یا متروکھ  استفاده ازھمچون است  ضروری
 ه ندارند باید تدابیر خاصی جھت تضمین مواظبت و حفاظت از آنان اتخاذ گردد.ین خود را بھ ھمراداطفالی کھ وال

 

 اطالعات

در خصوص اقدامات بھداشتی پیشگیرانھ بھ زبان و  را اطالعات الزم  ،اندباید بھ کلیھ افرادی کھ از آزادی خود محروم شده •
، ھاسطح بھداشت و پاکیزگی بازداشتگاه ءھمچنین باید جھت ارتقا .کردبھ شکلی کھ برایشان قابل فھم و دسترسی باشد ارائھ 

 ، و سن افراد، را مد نظر قرار دھد.ھای الزم بھ عمل آید. این اقدامات باید جنسیت، فرھنگ، توانایی ھاتالش
 

برای ھمھ  کھ شود باید بھ زبان و بھ شکلی می یشان ارائھھاو خانواده محبوسین اطالعاتی کھ در مورد اقدامات پیشگیرانھ بھ   •
اطالعات ارائھ شده باید اقداماتی کھ بازداشتگاه بھ منظور حفاظت   روشن و دقیق باشد. نیز، و است قابل فھم و دسترسی آنان

ی ھااز سالمتی محبوسین و عموم مردم بھ عمل آورده را تبیین کند. ھر گونھ محدودیت ایجاد شده در مورد حقوق و آزادی
بودن، و ضرورت این بشر، از جملھ با معیارھای قانونی بودن، متناسب  المللبین  فردی باید با اصول و قواعد حقوق

 .منطبق باشد ،و نیز با اصل عدم تبعیض ھامحدودیت 
 

 14ھاگاهدر بازداشتویروس جھت پیشگیری از شیوع ات اقدام

 
14 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-
disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020   

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
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بھ عمل آید، اما مقامات باید تضمین   ھااقدامات الزم در بازداشتگاهباید  ۱۹اگرچھ برای پیشگیری از شیوع ویروس کووید  •
کنند را ھرگز می ی شکلی کھ از آزادی افراد حفاظتھاتضمین  کنند کھ این اقدامات با رعایت حقوق بشر انجام گیرد.

ی ھمچون حق حیات و  حفاظت از حقوق خدشھ ناپذیر کنند.می عدول ھای کرد کھ از این تضمین بھ اقدامات  مشروطتوان نمی
خصوص قانونی بودن حبس تصمیم حق دادخواھی نزد محکمھ ای کھ بدون تاخیر در کھ   کندمی  ایجاب کنجھممنوعیت ش
Fد.شومحدود ن گیری نماید،

15 
 

باید تضمین نمایند کھ وکال بتوانند بھ طور محرمانھ با   ھاو زندان ھاحق مالقات با وکیل باید حفظ شود و مقامات بازداشتگاه •
حتی  ی بازداشت بیانجامد.ھاتواند بھ وخامت خطر ابتال بھ ویروس کرونا در مکان می تعلیق دادرسی موکل خود گفتگو کنند.

ادالنھ، از جملھ  ، نمی توانند از اجرای اصول بنیادین دادرسی عانددر شرایطی کھ کشورھا وضعیت اضطراری اعالم کرده
 عدول کنند.  16فرض بر بیگناه بودن متھم، 

 
مقامات باید ھمچنین حداکثر شفافیت را در اتخاذ اقدامات پیشگیرانھ تضمین کرده و نظارت مستمر بر اجرای آن اعمال  •

 افزایشکنفرانس، ارتباط الکترونیکی،  ی حضوری خانوادگی با دیگر تدابیری نظیر ویدئوھاجایگزین کردن مالقات  نمایند.
ی بازداشت در ھای مستمر مدیریت مکان ھای عمومی یا تلفن ھمراه) ممکن است مستلزم تالشھانارتباط تلفنی (اعم از تلف

مداخلھ در حریم شخصی یا روابط خانوادگی بھ ھیچ وجھ نباید خودسرانھ یا غیرقانونی سازماندھی این گونھ امور باشد. 
Fباشد.

17 
 

پذیِر محبوس، از جملھ و دیگر افراد آسیباطفال  با کلیھو اقدامات جایگزین ی خانوادگی ھامالقات  انجام جھت تضمینباید  •
ی خاص بھ عمل  ھاشان از طرق دیگر حفظ کنند، تالش افراد دارای معلولیت کھ ممکن است نتوانند ارتباط خود را با خانواده

 آید.
 

مشخص، و منوط   یزمانبازه با داشت باید قانونی، متناسب، ضروری، زی باھاقرنطینھ کردن در مکان اقدامات جداسازی یا  •
شدگان باید از مکان و شرایط حبس خانواده بازداشت .منجر گردد بھ بازبینی بوده و نباید بھ حبس انفرادی دوفاکتو (درعمل)

و باید تنھا ھنگامی اِعمال شود کھ ھیچ گونھ اقدام حفاظتی  آنان مطلع شوند. قرنطینھ باید مدت زمان محدودی داشتھ باشد
Fبرای جلوگیری یا مقابلھ با شیوع ویروس وجود نداشتھ باشد.  یجایگزین

18 
 

تر بر گروھی خاص، تر یا نامناسب جداسازی یا قرنطینھ نباید تحت ھیچ شرایطی جھت توجیھ تبعیض یا اِعمال شرایط سخت  •
 استفاده قرار گیرد.از جملھ اطفال، مورد 

 
 

 اندی افرادی کھ از آزادی خود محروم شده ھاحمایت از خانواده

 
 .۳۵ی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کلی شماره المللبین میثاق  ۹ماده   15
 . ۲۹کمیتھ حقوق بشر، تفسیر کلی شماره   16
 ی حقوق مدنی و سیاسی.المللبین میثاق  ۱۷ماده   17

18 Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison, p 8, Briefing Note 16 March 2020, Penal Reform International, 
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf. 
   

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Briefing-Coronavirus.pdf


 :ھاکمیتھ دائمی بین سازمان دستورالعمل موقت
 اندخود محروم شده یکھ از آزاد یخاص بھ افراد توجھ، ۱۹وید کو روسیو 

 حمن برومندرلدانیاد عبھ بمترج
 

اطفال این افراد دارای حقوق و کنند یادآوری کرد کھ خانواده و می ای کھ از محبوسین نگھداریی دولتیھادستگاه باید بھ  •
و  اند، بھ خصوص زنان و کودکان، ھر دو تحت حمایت ھاخانوادهنیازھایی ھستند کھ باید از آن آگاه بود و مد نظر قرار داد. 

 گذارد.می  بر آنھا تاثیر انھاقدامات پیشگیر
 

دھد، می الشعاع قرارمالقات در زندان) را تحتاز جملھ (زندگی خانوادگی  ،پیشگیرانھاقدامات برخی  با توجھ بھ این کھ •
خورده، بھ حداقل لو استرس را باالخص در میان کودکان و افراد ساکشورھا باید تدابیری اتخاذ کنند کھ سطح اضطراب 

ی مقابلھ با ویروس، وضعیت نابسامان اقتصادِی از پیش موجود را باالخص ھابرساند. کشورھا باید مراقب باشند کھ برنامھ 
 در خانوارھایی کھ سرپرستی آنھا بھ عھده زنان است، وخیم تر نسازد. 

 
ی افرادی کھ از آزادی خود ھاده [خانوا حقوق و نیازھای خاِص باید  ۱۹کووید ویروس با مقابلھ کشورھا در ی ھابرنامھ  •

باالخص زنان، کھ در بسیاری از  – کنندنظر قرار داده و از نھادن بار اضافی بر دوش آنان خودداری را] مد اندروم شدهحم
آنھا را در معرض خطر و  –بر عھده دارند ، سرپرستی [خانواده] راھستندجمعیت زندانی اکثراً مرد در آن  کھ کشورھا 

 دھند.نبیشتری قرار 
 

 ھامسئولین و کارکنان بازداشتگاه 

د این مراکز باید ابتکار عمل را در امر شمدیران ارباید بھ حقوق کارکنان مراکز بازداشت و نگھداری افراد، احترام گذاشت.  •
در دست گرفتھ، برنامھ آمادگی در شرایط اضطراری را با آنان در  ۱۹ریزی کاری پرسنل در دوران پاندمی کووید برنامھ 

 ، خدمات پشتیبانی ارائھ نمایند. اند، و برای وابستگان کارکنان کھ بھ انجام امور حیاتی مشغول میان بگذارند
 

نظر گرفتھ شود تا دانش، مھارت، و برخورد آنان در خصوص  ی آموزشی خاص در ھابرنامھ   ،باید برای کلیھ کارکنان •
عفونی کننده دست، و دیگر لوازم حفاظت کننده  باید صابون، مواد ضد  19مقررات بھداشتی و پزشکی الزم، ارتقا یابد.

ت بالقوه قرار داده شود. با توجھ بھ خطرا ھاو زندان ھاشخصی [نظیر ماسک و دستکش] در اختیار کارکنان بازداشتگاه 
 بھ کارکنان داده شود.ی الزم برای نگھداری و حفاظت از کودکان نیز ھافزاینده، باید تعلیمات و آموزش
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