
Each year over 30 million men and women 
spend time in prisons and other closed 
settings,* of whom over one third are pretrial 
detainees. Virtually all of them will return to 
their communities, many within a few months 
to a year. 

Globally, the prevalence of HIV, sexually trans-
mitted infections, hepatitis B and C and tuber-
culosis in prison populations is 2 to 10 times 
as high, and in exceptional cases may be up to 
50 times as high as in the general population. 
HIV rates are particularly high among women 
in detention. Risks affect prisoners, those 
working in prisons, their families and the 
entire community. For these reasons, it is 
essential to provide HIV interventions in these 
settings, both for prisoners and for those 
employed by prison authorities.**

However, access to HIV prevention, treatment 
and care programmes is often lacking in pris-
ons and other closed settings. Few countries 
implement comprehensive HIV prevention, 
treatment and care programmes in prisons. 
Many fail to link their programmes in prisons 
to the national AIDS, tuberculosis or public 
health programmes. Many fail to provide ade-
quate occupational health services to staff 
working in prisons. In addition to HIV risk 
behaviours, such as unsafe sexual activities 

* In this paper, the term “prisons and other closed 
settings” refers to all places of detention within a coun-
try, and the terms “prisoners” and “detainees” to all 
those detained in those places, including adults and 
juveniles, during the investigation of a crime, while 
awaiting trial, after conviction, before sentencing and 
after sentencing.

** Those employed in prisons and closed settings 
could include prison officials—including government 
officials—security officers, prison wardens, guards and 
drivers, and other employees, such as food services, 
medical and cleaning staff.

and injecting drug use, factors related to the 
prison infrastructure, prison management and 
the criminal justice system also contribute to 
vulnerability to HIV, tuberculosis and other 
health risks in prisons. These factors include 
overcrowding, violence, poor prison condi-
tions, corruption, denial, stigma, lack of pro-
tection for vulnerable prisoners, lack of 
training for prison staff, and poor medical and 
social services.

The comprehensive package: 
15 key inTervenTions

 1.  Information, education and 
communication 

 2. HIV testing and counselling
 3. Treatment, care and support 
 4.  Prevention, diagnosis and treatment of 

tuberculosis 
 5.  Prevention of mother-to-child transmis-

sion of HIV
 6. Condom programmes
 7.  Prevention and treatment of sexually 

transmitted infections
 8. Prevention of sexual violence
 9. Drug dependence treatment
 10. Needle and syringe programmes 
 11.  Vaccination, diagnosis and treatment of 

viral hepatitis
 12. Post-exposure prophylaxis
 13.  Prevention of transmission through 

 medical or dental services
 14.  Prevention of transmission through 

 tattooing, piercing and other forms of 
skin penetration 

 15.  Protecting staff from occupational 
hazards
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هر سال بیش از سی میلیون زن و مرد مدتی را در زندان یا دیگر 
محیط های بسته به سر می برند،  که بیش از یک سوم آن ها 
مرحله بازداشت موقت قبل از محاکمه را می گذرانند. تقریباً همه 
این ها به اجتماع بازخواهند گشت و بیشتر بازگشت ها ظرف چند 

ماه تا یک سال خواهد بود. 

در سطح جهان شیوع  اچ آی وی، عفونت های آمیزشی، هپاتیت 
بی و هپاتیت سی و سل در داخل زندان ها بین دو تا ده برابر 
جمعیت عمومی است و این نسبت می تواند در موارد خاص 
ویژه  به  اچ آی وی  شیوع  نرخ  بشود.  هم  برابر  پنجاه  تا  حتی 
افراد  زندانیان،  ابتال،  است. خطر  باالتر  زندانی  زنان  میان  در 
شاغل در زندان، خانواده های آن ها، و در مجموع کل اجتماع 
را تهدید می کند. از این رو ارائه مداخالت مربوط به اچ آی وی 
در این محیط ها، هم برای زندانیان و هم کارکنان دستگاه های 

اداره کننده زندان ها، حائز اهمیت حیاتی است. 

و  درمان  پیشگیری،  برنامه های  به  دسترسی  غالباً  اما 
محیط های  دیگر  و  زندان ها  داخل  در  اچ آی وی  مراقبت 
جامع  برنامه های  که  کشورهایی  شمار  ندارد.  وجود  بسته 
پیشگیری، درمان و مراقبت اچ آی وی را داخل زندان ها اجرا 
نشده اند  موفق  کشورها  از  بسیاری  است.  معدود  می کنند 
برنامه های موجود در زندان را با برنامه های ملی ایدز، سل 
و سالمت عمومی پیوند دهند. همچنین بسیاری از کشورها 
نتوانسته اند خدمات سالمت شغلی مطلوبی را برای کارکنان 
از  مخاطره آمیز  رفتارهای  بر  عالوه  نمایند.  ارائه  زندان ها 
نشده  محافظت  جنسی  رابطه  نظیر  اچ آی وی،  انتقال  نظر 
مدیریت  زندان،  زیرساخت های  مواد،  تزریقی  استفاده  و 
در  افراد  آسیب پذیری  به  نیز  کیفری  دادرسی  نظام  و  آن 
در  سالمتی  علیه  خطرات  دیگر  و  سل  اچ آی وی،  مقابل 
جمعیت  باالی  تراکم  نظیر  عواملی  می زنند.  دامن  زندان 
زندانیان، خشونت، شرایط نامطلوب زندان، فساد مالی، انکار 
واقعیت ها، انگ، فقدان حمایت از زندانیان آسیب پذیر، عدم 
آموزش کارکنان زندان و ضعف خدمات پزشکی و اجتماعی 
اچ آی وی در  به  پرداختن  نهایت،  نوع عوامل اند. در  این  از 
نظام  حوزه  کلی تر  موضوع های  از  جدا  نمی تواند  زندان ها 
به خصوص،  باشد.  کشوری  سیاست  و  کیفری  دادرسی 

کاهش استفاده بیش ازحد از بازداشت موقت قبل از محاکمه 
جایگزین  خدمات  از  استفاده  در  قابل مالحظه  افزایش  و 
بدون حبس به جای زندانی کردن، اجزای اساسی هر گونه 
پاسخ به اچ آی وی و دیگر مسایل سالمت در زندان ها و دیگر 

محیط های بسته می باشند.

مجموعه جامع مداخالت: 
مداخالت  کلیدی 15 گانه

1. آموزش، اطالع رسانی و ارتباطات
2. برنامه های توزیع کاندوم

3. پیشگیری از خشونت جنسی
4. درمان وابستگی به مواد، شامل درمان جایگزین 

اپیوییدی
5. برنامه های سرنگ و سوزن

6. پیشگیری از انتقال ویروس از طریق خدمات پزشکی و 
دندانپزشکی

7. پیشگیری از انتقال ویروس از طریق خالکوبی، سوراخ 
کردن و دیگر شکل های نفوذ در پوست

8. پیشگیری پس از مواجهه
9. مشاوره و آزمایش اچ آی وی

10. درمان اچ آی وی، مراقبت و حمایت
11. پیشگیری، تشخیص و درمان سل

12. پیشگیری انتقال اچ آی وی از مادر به فرزند
13. پیشگیری و درمان عفونت های آمیزشی

14. واکسیناسیون، تشخیص و درمان هپاتیت ویروسی
15. حفاظت از کارکنان در مقابل مخاطرات شغلی

خالصهسیاستها

پیشگیری،درمانومراقبتویروس
نقصایمنی)اچآیوی(در
زندانهاومحیطهایبسته:

مجموعهجامعمداخالت
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scope anD purpose

This paper is designed to support countries in 
mounting an effective response to HIV and AIDS in 
prisons and other closed settings. It takes into con-
sideration principles of international law, including 
international rules, guidelines, declarations and cov-
enants governing prison health, international stand-
ards of medical ethics and international labour 
standards.

In providing guidance to national authorities charged 
with the management and oversight of prisons and 
closed settings, it is aimed at supporting decision 
makers in ministries of justice, authorities responsi-
ble for closed settings and ministries of health, as 
well as authorities responsible for workplace safety 
and occupational health, in planning and implement-
ing a response to HIV in closed settings.

The 15 key interventions
The comprehensive package consists of 15 interventions that are essential for effective hiv 
prevention and treatment in closed settings. While each of these interventions alone is use-
ful in addressing hiv in prisons, together they form a package and have the greatest impact 
when delivered as a whole.

Information, education and communication
Awareness-raising, information and education about HiV, sexually transmitted infections, 
viral hepatitis and tuberculosis are needed in all closed settings. Programmes delivered by 
the authorities or by civil society organizations should be supplemented by peer-education 
programmes, developed and implemented by trained fellow prisoners. 

HIV testing and counselling
Prisoners should have easy access to voluntary HiV testing and counselling programmes at 
any time during their detention. Health-care providers should also offer HiV testing and 
counselling to all detainees during medical examinations, and recommend testing and coun-
selling if someone has signs or symptoms that could indicate HiV infection, and to female 
prisoners who are pregnant. All forms of coercion must be avoided and testing must always 
be done with informed consent, pre-test information, post-test counselling, protection of 
confidentiality and access to services that include appropriate follow-up, antiretroviral 
therapy and other treatment as needed.

Treatment, care and support
in prisons, HiV treatment, including antiretroviral therapy, care and support, should be at 
least equivalent to that available to people living with HiV in the community and should be 
in line with national guidelines. Support, including nutritional supplements, should be 
 provided to patients under treatment. Particular efforts should be undertaken to ensure 
continuity of care at all stages, from arrest to release.

Prevention, diagnosis and treatment of tuberculosis
Given the high risk for transmission of tuberculosis and high rates of HiV-tuberculosis 
 co-morbidity in closed settings, all prisons should intensify active case-finding, provide 
isoniazid preventive therapy and introduce effective tuberculosis control measures. in 
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دامنهوهدف
این نوشتار به منظور حمایت از کشورها در اجرای پاسخ موثر 
به  اچ آی وی و ایدز در زندان ها و دیگر محیط های بسته در 
نظر گرفته شده است. اصول حقوق بین الملل شامل قوانین، 
در  سالمتی  بر  ناظر  میثاق های  و  اعالمیه ها  دستورالعمل ها، 
استانداردهای  و  پزشکی  اخالق  استانداردهای  زندان ها، 

بین المللی کار، در تهیه این مقاله مورد توجه بوده اند.

و  مدیریت  مقامات کشوری مسئول  به  راهنمایی  ارائه  از  هدف 
نظارت بر زندان ها و محیط های بسته این است که تصمیم گیران 
در وزارت های مربوط به قوه قضاییه، مسئولین محیط های بسته و 
وزارت بهداشت و نیز مسئولین امور ایمنی محیط کار و سالمت 
شغلی در کشورهای مختلف، در برنامه ریزی و اجرای پاسخ کشوری 

به اچ آی وی در محیط های بسته مورد حمایت قرار بگیرند. 

مداخالتکلیدی15گانه
این مجموعه جامع مشتمل است بر 15 مداخله اساسی برای پیشگیری و درمان موثر اچ آی وی در محیط های 
بسته. اگرچه هر یک از این مداخالت به تنهایی نیز در مقابله با اچ آی وی در زندان ها مفید است، در کنار هم 

مجموعه ای را تشکیل می دهند که ارائه یکپارچه آن بیشترین اثربخشی را دربرخواهد داشت. 

آموزش، اطالع رسانی و ارتباطات
افزایش آگاهی، اطالع رسانی و آموزش در مورد اچ آی وی، بیماری های آمیزشی، هپاتیت ویروسی و سل در همه 
محیط های بسته ضروری است. برنامه هایی که مسئولین یا نهادهای جامعه مدنی اجرا می کنند باید با ارائه 

همزمان برنامه های آموزش همسانان که توسط زندانیان آموزش دیده تدوین و اجرا می شوند، تکمیل گردند.

 برنامه های ارائه کاندوم
در همه محیط های بسته زنانه و مردانه باید کاندوم و مواد لیز/روان کننده محلول در آب به طور رایگان ارائه 
شود. این وسایل باید به سهولت و به شکل نامحسوس در نقاط مختلف در دسترس زندانیان قرار گیرد، به نحوی 
که هنگام برداشتن آن توسط دیگران دیده نشوند و مجبور نباشند برای دریافت آن از کسی درخواست کنند. 

همچنین کاندوم باید در مالقات های زناشویی ارائه شود.

پیشگیری از خشونت جنسی
اجرای سیاست ها و راهکارهای پیشگیری، تشخیص و ریشه کن سازی هر نوع خشونت، به ویژه خشونت جنسی، 
در زندان ها ضروری است. زندانیان آسیب پذیرتر، مثاًل دگرباشان جنسی، مجرمین جوان و زنان باید همیشه از 
زندانیان بزرگسال یا زندانیان مرد جدا نگاه داشته شوند. باید اقدامات مناسبی برای گزارش دهی و برخورد با موارد 

خشونت مقرر شود.   

درمان وابستگی به مواد، شامل درمان جایگزین اپیوییدی 
درمان های مبتنی بر شواهد علمی برای وابستگی به مواد باید مطابق با دستورالعمل های کشوری با رضایت آگاهانه 
بیمار در زندان ها در دسترس قرار گیرد. با توجه به اینکه درمان جایگزین مواد افیونی برای افراد وابسته به این 
نوع مواد موثرترین نوع درمان محسوب می شود، باید هر جا که این نوع درمان در اجتماع در دسترس است در 
زندان هم وجود داشته باشد. مسئولین باید عالوه بر این طیفی از دیگر درمان های مبتنی بر شواهد علمی را برای 

زندانیان دارای مصرف مشکل ساز مواد تامین کنند.

1

2

3

4

صفحه 2 پیشگیری،درمانومراقبتویروسنقصایمنی)اچآیوی(درزندانهاومحیطهایبسته
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particular, people living with HiV should be screened for tuberculosis and people with 
tuberculosis should be advised to have an HiV test. All people living with HiV without 
symptoms of active tuberculosis (no current cough, fever, weight loss or night sweats) 
should be offered isoniazid preventive therapy. Prisons and cells should be well ventilated 
and have good natural light. Tuberculosis patients should be segregated until they are no 
longer infectious, and education activities should cover coughing etiquette and respiratory 
hygiene. Tuberculosis programmes, including treatment protocols, should be aligned and 
coordinated with or integrated in national tuberculosis control programmes and work closely 
with the HiV programme. continuity of treatment is essential to prevent the development 
of resistance and must be ensured at all stages of detention.

Prevention of mother-to-child transmission of HIV
The full range of prevention of mother-to-child HiV transmission interventions, including 
family planning and antiretroviral therapy, should be easily accessible to women living with 
HiV, to pregnant women and to breastfeeding mothers in prisons in line with national 
guidelines. children born to mothers living with HiV in prison should be followed up, in 
accordance with those guidelines.

Condom programmes
in all closed settings, both for men and for women, condoms and water-based lubricant 
should be provided free of charge. They should be made easily and discreetly accessible 
to prisoners at various locations without their having to request them and without their 
being seen by others. condoms should also be provided for intimate visits.

Prevention and treatment of sexually  transmitted infections
Sexually transmitted infections, particularly those that cause genital ulcers, increase the 
risk for transmission and acquisition of HiV. early diagnosis and treatment of such infections 
should therefore be part of HiV prevention programmes in prisons.

Prevention of sexual violence
Policies and strategies for the prevention, detection and elimination of all forms of violence, 
particularly sexual violence, should be implemented in prisons. Vulnerable prisoners, such 
as people with different sexual orientation, young offenders and women, must always be 
held separately from adult or male offenders. Appropriate measures should be established 
to report and address instances of violence.

Drug dependence treatment
evidence-based drug dependence treatment with informed consent should be made avail-
able in prisons in line with national guidelines. considering that opioid substitution therapy 
is the most effective drug dependence treatment for people dependent on opiates, where 
it is available in the community, it should be accessible in prisons. Authorities should also 
provide a range of other evidence-based drug dependence treatment options for prisoners 
with problematic drug use.
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برنامه های سرنگ و سوزن
زندانیانی که مواد تزریق می کنند باید به سهولت و به طور ناشناس به وسایل استریل تزریق، اعم از سرنگ 

و سایر لوازم دسترسی داشته و در مورد این خدمات اطالع دریافت کنند. 

پیشگیری از انتقال ویروس از طریق خدمات پزشکی و دندانپزشکی
 اچ آی وی و هپاتیت به سهولت می توانند از طریق استفاده از وسایل پزشکی و دندانپزشکی آلوده منتقل 
شوند. بنابراین خدمت رسانان پزشکی، پزشکی زنان و دندانپزشکی باید از پروتکل های دقیق تزریق ایمن 

و کنترل عفونت پیروی نموده و تجهیزات پزشکی می بایست کاماًل با این هدف تهیه شده باشند. 

پیشگیری از انتقال ویروس از طریق خالکوبی، سوراخ کردن و دیگر  شکل های نفوذ در پوست
مسئولین باید ابتکاراتی را برای کاهش مصرف اشتراکی و استفاده چندباره از وسایل خالکوبی، سوراخ کردن 

بدن و دیگر شکل های نفوذ در پوست و عفونت های ناشی از آن به اجرا درآورند.

پیشگیری پس از  مواجهه
اچ آی وی  معرض  در  که  زندانیانی  دیگر  و  قربانیان حمالت جنسی  برای  باید  مواجهه  از  پس  پیشگیری 
قرار گرفته اند، در دسترس باشد. دستورالعمل های روشنی باید در این مورد تدوین و با زندانیان، کارکنان 

خدمات سالمتی و دیگر کارکنان زندان در میان گذاشته شود.

مشاوره و آزمایش اچ آی وی
زندانیان باید در هر زمان در طول حبس به آسانی به خدمات مشاوره و آزمایش داوطلبانه اچ آی وی 
دسترسی داشته باشند. همچنین ارائه کنندگان خدمات سالمتی باید مشاوره و آزمایش اچ آی وی را در 
هنگام معاینه پزشکی در اختیار همه زندانیان قرار داده و به دارندگان عالئم یا نشانه های احتماالً ناشی 
از عفونت اچ آی وی و نیز به همه زنان زندانی باردار، دریافت مشاوره و آزمایش اچ آی وی را توصیه کنند. 
باید از هر گونه تحمیل و اجبار در این مورد پرهیز نمود و آزمایش را همواره بر اساس رضایت آگاهانه، 
اطالع رسانی قبل از آزمایش، مشاوره پس از آزمایش، حفظ محرمانه بودن و دسترسی به خدمات شامل 

پیگیری های مناسب، درمان ضدرتروویروسی و دیگر درمان های مورد نیاز انجام داد.

درمان، مراقبت و حمایت 
درمان اچ آی وی در زندان شامل درمان ضدرتروویروسی، مراقبت و حمایت، باید در سطحی حداقل یکسان 
با آنچه در اجتماع در اختیار مبتالیان به اچ آی وی قرار دارد باشد و از دستورالعمل های ملی پیروی نماید. 
حمایت ها شامل مکمل های تغذیه باید در اختیار بیماران تحت درمان گذاشته شود. تالش ویژه ای برای 

استمرار مراقبت ها در تمامی مراحل، از لحظه بازداشت تا هنگام آزادی، الزم است. 

پیشگیری، تشخیص و درمان سل
با در نظر داشتن خطر باالی انتقال سل و نرخ باالی همبودی ابتال به اچ آی وی و سل در محیط های 
بسته، همه زندان ها باید اقدامات بیماریابی فعال را افزایش بخشند، درمان پیشگیرانه ایزونیازید را ارائه 
کنند و اقدامات موثری را برای کنترل سل به اجرا درآورند. به ویژه باید افراد مبتال به اچ آی وی از نظر 
تمام  تشویق شوند.  اچ آی وی  آزمایش  انجام  به  به سل  مبتال  افراد  و  گرفته  قرار  غربالگری  مورد  سل 
افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند و در حال حاضر  فاقد عالئم سل فعال )نظیر سرفه، تب، کاهش 
وزن و تعریق شبانه( هستند، باید درمان پیشگیرانه ایزونیازید دریافت کنند. زندان ها و سلول ها باید به 
خوبی تهویه شده و از نور طبیعی کافی برخوردار باشند. بیماران مبتال به سل باید تا هنگامی که عفونت 
مسری است، از سایر زندانیان جدا شوند و فعالیت های آموزشی باید آداب سرفه و بهداشت تنفسی را 
پوشش دهند. برنامه های سل، شامل پروتکل های درمانی، باید با برنامه های ملی کنترل سل هماهنگ 
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Needle and syringe programmes
Prisoners who inject drugs should have easy and confidential access to sterile drug injecting 
equipment, syringes and paraphernalia, and should receive information about the 
programmes. 

Vaccination, diagnosis and treatment of viral hepatitis
Prisons should have a comprehensive hepatitis programme, including the provision of free 
hepatitis b vaccination for all prisoners, free hepatitis A vaccination to those at risk, and 
other interventions to prevent, diagnose and treat hepatitis b and c equivalent to those 
available in the community (including condom, needle and syringe programmes and drug 
dependence treatment as needed).

Post-exposure prophylaxis
Post-exposure prophylaxis should be made accessible to victims of sexual assault and to 
other prisoners exposed to HiV. clear guidelines should be developed and communicated 
to prisoners, health-care staff and other employees.

Prevention of transmission through medical or dental services
HiV and hepatitis can be easily spread through the use of contaminated medical or dental 
equipment. Therefore, prison medical, gynaecological and dental service providers should 
adhere to strict infection-control and safe-injection protocols, and facilities should be 
 adequately equipped for this purpose.

Prevention of transmission through  tattooing, piercing and other forms of skin 
penetration
Authorities should implement initiatives aimed at reducing the sharing and reuse of equip-
ment used for tattooing, piercing and other forms of skin penetration, and the related 
infections.

Protecting staff from occupational hazards
occupational safety and health procedures on HiV, viral hepatitis and tuberculosis should 
be established for employees. Prison staff and workers in prisons should receive informa-
tion, education and training by labour inspectors and specialists in medicine and public 
health enabling them to perform their duties in a healthy and safe manner. Prison staff 
should never be subject to mandatory testing and should have easy access to confidential 
HiV testing.

employees should have free access to hepatitis b vaccination and easy access to protective 
equipment, such as gloves, mouth-to-mouth resuscitation masks, protective eyewear, soap, 
and search and inspection mirrors, and to post-exposure prophylaxis in cases of occupa-
tional exposure. Workplace mechanisms for inspecting compliance with applicable stand-
ards and reporting occupational exposures, accidents and diseases should also be 
established.
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یا در آن ها ادغام شده و رابطه نزدیکی با برنامه اچ آی وی داشته باشد. تداوم برنامه درمانی در پیشگیری 
از مقاوم شدن عفونت نقش اساسی دارد و باید در همه مراحل حبس تضمین شود. 

پیشگیری انتقال اچ آی وی از مادر به فرزند
درمان  و  خانواده  تنظیم  شامل  فرزند،  به  مادر  از  اچ آی وی  انتقال  پیشگیری  مداخالت  کامل  طیف 
به  بین المللی،  دستورالعمل های  اساس  بر  و  کشوری  دستورالعمل های  با  مطابق  باید  ضدرتروویروسی، 
سهولت در زندان برای زنان مبتال به اچ آی وی، زنان باردار و زنانی که به نوزاد خود شیر می دهند، در 
دسترس باشد. پیگیری های الزم  در مورد کودکان متولد شده از زنان مبتال به اچ آی وی در زندان باید 

مطابق با دستورالعمل های مزبور انجام شود. 

پیشگیری و درمان عفونت های آمیزشی
عفونت های آمیزشی به ویژه آن هایی که زخم تناسلی ایجاد می کنند، بر خطر انتقال و ابتال به اچ آی وی 
می افزایند. بنابراین تشخیص زودهنگام و درمان این گونه عفونت ها باید بخشی از خدمات پیشگیری از 

اچ آی وی در زندان ها باشد. 

واکسیناسیون، تشخیص و درمان هپاتیت ویروسی
در زندان ها باید برنامه های جامع هپاتیت وجود داشته باشد. این برنامه ها باید ارائه واکسیناسون رایگان 
دیگر  و  خطر،  معرض  در  زندانیان  به    A هپاتیت  رایگان  واکسیناسیون  زندانیان،  کلیه  به   B هپاتیت 
مداخالت پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت B و C را شامل شده و با خدمات موجود در سطح اجتماع 
)شامل خدمات توزیع کاندوم و سرنگ و سوزن، و نیز درمان وابستگی به مواد در صورت لزوم( مطابقت 

داشته باشند.

حفاظت از کارکنان در مقابل مخاطرات شغلی
رویه های سالمتی و ایمنی شغلی مربوط به اچ آی وی، هپاتیت ویروسی و سل می بایست برای کارکنان 
برقرار شود. کارکنان و کارگران زندان باید توسط بازرسان زندان و متخصصین پزشکی و سالمت عمومی، 
اطالعات و آموزش دریافت کنند تا بتوانند وظایف خود را به نحوی ایمن و سالم انجام دهند. کارکنان 
اچ آی وی  محرمانه  آزمایش  به  آسانی  به  باید  و  بگیرند  قرار  اجباری  آزمایش  مورد  نباید  هرگز  زندان 

دسترسی داشته باشند.   

کارکنان باید دسترسی رایگان به واکسیناسیون هپاتیت B داشته باشند و لوازم محافظتی نظیر دستکش، 
ماسک احیای دهان به دهان، عینک محافظ، صابون و آینه های جستجو و بازبینی، و هم چنین پیشگیری 
باشند.  آنان قرار داشته  به آسانی در دسترس  از مواجهه در موارد در معرض قرار گرفتگی شغلی  پس 
همچنین در محیط کار باید سازوکارهایی برای بازرسی رعایت استانداردهای مربوطه و گزارش دهی موارد 

حوادث، بیماری ها و  در معرض قرار گرفتگی شغلی وجود داشته باشد.
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aDDiTional inTervenTions

Some other interventions have not been included in 
the package of 15 key interventions but nevertheless 
are important and should not be overlooked. These 
include the distribution of toothbrushes and shavers 
in basic hygiene kits, adequate nutrition, intimate-
visit programmes, palliative care and compassionate 
release for terminal cases.

guiDing principles

1. Prison health is part of public health
The vast majority of people in prisons eventually 
return to their communities. Any diseases contracted 
in closed settings, or made worse by poor conditions 
of confinement, become matters of public health. 
HIV, hepatitis and tuberculosis and all other aspects 
of physical and mental health in prisons should be 
the concern of health professionals on both sides of 
the prison walls. It is pivotal to foster and strengthen 
collaboration, coordination and integration among 
all stakeholders, including ministries of health and 
other ministries with responsibilities in prisons, as 
well as community-based service providers.

Equally important is ensuring continuity of care. In 
order to ensure that the benefits of treatment (such 
as antiretroviral therapy, tuberculosis treatment, 
viral hepatitis treatment or opioid substitution ther-
apy) started before or during imprisonment are not 
lost, as well as to prevent the development of resist-
ance to medications, provision must be made to 
allow people to continue these treatments without 
interruption, at all stages of detention: while the 
 person is in police and pretrial detention, in prison, 
during institutional transfers and after release.

2.  Human rights approach and principle of 
equivalence of health in prisons

Prisoners should have access to medical treatment 
and preventive measures without discrimination on 
the grounds of their legal situation. Health in prison 
is a right guaranteed in international law, as well as 
in international rules, guidelines, declarations and 
covenants. The right to health includes the right to 
medical treatment and to preventive measures as 
well as to standards of health care at least equivalent 
to those available in the community. Access to health 
services in prisons should be consistent with medical 
ethics, national standards, guidelines and control 
mechanisms. Similarly, prison staff need a safe 

workplace and have the right to proper protection 
and adequate occupational health services.

Protecting and promoting the health of detainees 
goes beyond simply diagnosing and treating diseases 
as they appear in individual detainees. It includes 
issues of hygiene, nutrition, access to meaningful 
activity, recreation and sport, contact with family, 
freedom from violence or abuse by other detainees 
and freedom from physical abuse, torture and cruel, 
inhuman or degrading treatment at the hands of 
prison officers.

Medical ethics should always guide all health inter-
ventions in closed settings, and therefore interven-
tions should always be geared towards the best 
interests of the patient. All treatments should be vol-
untary, with the informed consent of the patient, and 
people living with HIV should not be segregated.

These principles recognize that some groups of pris-
oners have special needs to be addressed and that 
incarceration is not a treatment for mentally ill peo-
ple or for drug dependent people, for example. The 
principles also include safeguards against arbitrary 
arrest and extended pretrial detention, which are 
inextricably linked to overcrowding and the trans-
mission of HIV, sexually transmitted infections, viral 
hepatitis and tuberculosis in closed settings. 

gooD-pracTice recommenDaTions

The following good-practice recommendations focus 
on ensuring an enabling and non-discriminatory 
environment for the introduction and implementa-
tion of the comprehensive package of HIV interven-
tions. In the absence of such conditions, 
implementation could be challenging and interven-
tion could be less effective.

1.  Ensure that prison settings are included in 
national HIV, tuberculosis and drug 
 dependence treatment programming

A health-in-prisons programme should be an inte-
gral part of national efforts to provide access to HIV 
and tuberculosis services, as well as to evidence-
based drug dependence treatment. Prison authori-
ties should establish strong linkages with 
community-based care and involve outside service 
providers in delivering care in prisons. Whenever 
adequate care cannot be provided in prisons, detain-
ees should be able to access health services in the 
community.

دیگرمداخالت
برخی مداخالت دیگر وجود دارند که در مجموعه مداخالت 
نباید  و  هستند  مهم  این  وجود  با  نشده اند،  قید  پانزده گانه 
و  مسواک  توزیع  شامل  مداخالت  این  شوند.  گرفته  نادیده 
خودتراش در قالب یک بسته بهداشتی، تامین تغذیه کافی، 
آزادی  و  و درمان های تسکینی  زناشویی،  طرح های مالقات 
دلسوزانه در مورد بیماران در آستانه فوت را شامل می شوند.

اصولراهنما

1. سالمت در زندان بخشی از سالمت عمومی است
اکثر افرادی که در زندان هستند سرانجام به اجتماع بازمی گردند. لذا 
بیماری هایی که درمحیط بسته به آن مبتال شده باشند یا بیماری هایی 
باشد،  بیشتر شده  دوران حبس  بد  دلیل شرایط  به  آن  که شدت 
همگی دغدغه های سالمت عمومی است. اچ آی وی، هپاتیت و سل و 
نیز همه جوانب سالمت جسمانی و روانی در داخل زندان  باید دغدغه 
دست اندرکاران امور سالمت در هر دو سوی دیوار زندان باشد. در 
این رابطه پرورش و تقویت همکاری، هماهنگی و یکپارچگی بین 
همه ذینفعان شامل وزارت بهداشت و دیگر وزارتخانه ها از یک سو و 
مسئوالن زندان و خدمات جامعه محور از سوی دیگر دارای اهمیت 

اساسی است.

برای  است.  مهم  اندازه  همین  به  نیز  مراقبت ها  استمرار  تضمین 
تضمین اینکه فواید هر درمان )مانند درمان ضدرتروویروسی، درمان 
سل، درمان هپاتیت ویروسی، یا درمان جایگزین مواد افیونی( که 
منظور  به  نیز  و  نرود،  دست  از  شده  آغاز  در حین حبس  یا  قبل 
پیشگیری از ایجاد مقاومت دارویی، باید ترتیبی داده شود که امکان 
ادامه بدون خلل این درمان ها را برای افراد در تمامی مراحل زندان 
فراهم آورد: یعنی در پاسگاه پلیس، در دوره بازداشت موقت پیش 
از دادگاه، در زندان، در حین انتقال بین دستگاه ها و پس از آزادی.  

2. رویکرد حقوق بشری و اصل یکسان بودن شرایط 
سالمتی در زندان 

زندانیان باید فارغ از تبعیض بر مبنای وضعیت حقوقی، به اقدامات 
پیشگیرانه و درمان پزشکی دسترسی داشته باشند. سالمت در زندان 
حقی است که اصول حقوق بین الملل و نیز  قواعد، دستورالعمل ها، 
حق  نموده اند.  تضمین  را  آن  بین المللی  میثاق های  و  اعالمیه ها 
درمان  و  پیش گیرانه  اقدامات  از  برخورداری  حق  شامل  سالمت 
سطحی  در  بهداشتی  مراقبت  استانداردهای  کلیه  نیز  و  پزشکی 
حداقل یکسان با آن چیزی است که در اجتماع در دسترس عموم 
با  مطابق  باید  زندان  در  به خدمات سالمتی  دارد. دسترسی  قرار 
اصول اخالق پزشکی و استانداردها، دستورالعمل ها و  سازوکار های 
به  نیز  زندان  کارکنان  نحو،  همین  به  باشد.  کشوری  کنترلی 

نیاز دارند و حفاظت مناسب و  ایمن  از محیط کاری  برخورداری 
خدمات مکفی سالمت شغلی حق آن ها است.

حفاظت از سالمت زندانیان و ارتقای سالمت، صرفاً به تشخیص و 
درمان بیماری در آحاد زندانیان خالصه نمی شود. بلکه عالوه بر آن 
دربردارنده مسائل بهداشت، تغذیه، امکان فعالیت معنادار، تفریح و 
ورزش، تماس با افراد خانواده، رهایی از خشونت و آزار توسط دیگر 
خشن،  رفتار  و  شکنجه  جسمانی،  خشونت  از  رهایی  و  زندانیان، 

غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جانب زندان بانان نیز هست.

اخالق پزشکی باید همواره معیار اصلی و راهنمای همه مداخالت 
سالمتی در محیط های بسته باشد. لذا مداخالت باید همیشه در 
و  داوطلبانه  باید  درمان ها  همه  شوند.  تنظیم  بیمار  منافع  جهت 
زندانیان  از جدا کردن  باید  و  ارائه شوند  بیمار  آگاهانه  با رضایت 
معمولی و  افرادی که با اچ آی وی/ایدز زندگی می کنند پرهیز نمود.  

این اصول نیازهای خاص برخی گروه های زندانیان را به رسمیت 
شناخته و تاکید دارند که مثاًل زندانی کردن افراد دارای بیماری 
نمی تواند درمان محسوب شود. در  به مواد  وابسته  افراد  یا  روانی 
و  بی ضابطه  دستگیری های  علیه  هچنین ضمانت هایی  اصول  این 
الجرم  اعمال  گونه  این  زیرا  دارد،  وجود  طوالنی  موقت  بازداشت 
منجر به تراکم باالی جمعیت زندانی و انتقال اچ آی وی، عفونت های 

آمیزشی، هپاتیت ویروسی و سل می گردند.

توصیههایکلیدیدیگر
قید  اینجا  در  که  مطلوب  تجربه های  از  حاصل  توصیه های 
از  فارغ  و  توانمندساز  محیطی  ایجاد  تضمین  بر  شده اند، 
تبعیض برای آغاز و اجرای مجموعه جامع مداخالت  اچ آی وی 
مزبور  مجموعه  اجرای  شرایط،  این  فقدان  در  دارند.  تاکید 

چالش زا و مداخالت مربوطه کم اثرتر خواهد بود. 

1. اطمینان از ادغام محیط  زندان در برنامه های ملی 
اچ آی وی، سل و درمان وابستگی به مواد

الزم است برنامه »سالمت در زندان« بخشی از اقدامات ملی باشد تا 
در داخل زندان دسترسی به خدمات اچ آی وی و سل و نیز روش های 
مبتنی بر شواهد علمی در درمان وابستگی به مواد را فراهم نماید. 
مسئوالن زندان باید با مراقبت های موجود در اجتماع ارتباطی موثر 
برقرار کنند و ارائه دهندگان خدمات در خارج از زندان را در کار 
ارائه مراقبت  در داخل زندان دخیل نمایند. در هر موردی که ارائه 
مراقبت های کافی در داخل زندان امکان پذیر نباشد، باید دسترسی 

به خدمات سالمتی در اجتماع برای زندانیان فراهم شود.
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2.  Adequately fund and reform health care in 
closed settings

Health-care budgets for prisons must reflect the rela-
tively greater needs of the prison population, and 
health care in these settings should be recognized as 
an integral part of the public health sector. It should 
not be limited to medical care, but should emphasize 
early disease detection and treatment, health promo-
tion and disease prevention. Qualified health officers 
must have the autonomy to decide the treatment 
needed for their patients, including on transfers to 
public health services. Addressing detainees’ health 
needs will contribute to rehabilitation and successful 
reintegration into the community. In the longer term, 
transferring control of health in closed settings to 
public health authorities will have a positive impact 
on both prison and public health in general, and spe-
cifically on the delivery of the comprehensive package 
of HIV interventions in closed settings.

3.  Ensure the availability of gender-responsive 
interventions

Particular attention should be given to the specific 
needs and concerns of women. Women should have 
access to all interventions in the comprehensive 
package, but these interventions should be tailored 
to their specific needs and include, for example, 
attention to women’s sexual and reproductive health 
needs. There is also a need for broader initiatives 
that acknowledge that the problems encountered by 
women in prisons often reflect, and are augmented 
by, their vulnerability, especially to sexual violence, 
and the abuse many of them have suffered outside or 
inside the prisons.

4.  Address stigma and the needs of 
 particularly vulnerable people

Some people are particularly vulnerable to abuse and 
to HIV and other negative health outcomes in prisons, 
including people who use drugs, young adults, people 
with disabilities, people living with HIV, transgen-
dered persons and other sexual minorities, indige-
nous people, racial and ethnic minorities, and people 
without legal documents or lacking legal status. Pay-
ing particular attention to their protection and to their 
needs in efforts to address HIV prevention and treat-
ment in closed settings is therefore essential. 

5.  Undertake broader prison and criminal 
justice reforms

Addressing HIV in prisons effectively cannot be sep-
arated from wider questions of human rights and 
reform. Conditions in prisons, the way in which they 

are managed, criminal justice and national policy: all 
have an impact on the responses developed to 
address HIV, hepatitis and tuberculosis in prisons.

 "Improve conditions. Overcrowding, violence, 
inadequate natural lighting and ventilation, and 
lack of protection from extreme climatic condi-
tions are common in closed settings in many 
regions of the world. When these conditions are 
combined with inadequate means for personal 
hygiene, inadequate nutrition, poor access to 
clean drinking water and inadequate health ser-
vices, the vulnerability of people in prisons to 
HIV infection and other infectious diseases is 
increased, as is related morbidity and mortality. 
For those reasons, efforts to implement the com-
prehensive package should go hand in hand 
with reforms aimed at addressing these underly-
ing living and working conditions.

 "Reduce the excessive use of pretrial detention. 
 Pretrial detainees account for over a third of all 
the people in prisons around the world. Prison-
ers are frequently held in overcrowded, sub-
standard conditions without medical treatment 
or any measures for infection control. Interna-
tional standards clearly state that pretrial deten-
tion should be an exceptional measure used 
sparingly. Therefore, programmes providing 
safe alternatives to pretrial detention for persons 
accused of low-level crimes should be 
implemented.

 "Reduce incarceration of people who use drugs and 
people with mental-health problems. A significant 
percentage of the prison population comprises 
individuals convicted of offences related to their 
own drug use, who are drug dependent or live 
with mental-health problems. Many of the 
 problems created by HIV infection, drug use and 
mental-health issues in closed settings may be 
reduced if (a) non-custodial alternatives to 
imprisonment are implemented in the commu-
nity; (b) drug laws are reformed to reduce incar-
ceration for drug use and for possession of drugs 
for personal use; and (c) evidence-based ser-
vices, including drug and mental-health treat-
ment, are accessible in the community.

 "End the use of compulsory detention for the  purpose 
of “drug dependence treatment”. In a  number of 
countries, people identified as using drugs are 
detained in closed centres in the name of “treat-
ment” or “rehabilitation”. Such detention usually 
takes place without due process or  clinical 
assessment. Prisoners are often denied 

2. تامین اعتبارات کافی و اصالح نظام مراقبت 
سالمتی در محیط های بسته

کمابیش  نیازهای  کننده  منعکس  باید  زندان ها  سالمتی  بودجه 
باالتر جمعیت زندانیان بوده و امور سالمتی در این محیط ها باید 
به عنوان جزء الینفک بخش سالمت عمومی به رسمیت شناخته 
بلکه  شود،  محدود  پزشکی  مراقبت های  به  نباید  امر  این  شود. 
عالوه بر آن تاکید جدی بر تشخیص زودهنگام بیماری و درمان، 

ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری ضروری است. 

برای  کافی  استقالل  از  باید  سالمت  حوزه  ذی صالح  مسئوالن 
جمله  از  خود،  بیماران  نیاز  مورد  درمان  مورد  در  تصمیم گیری 
باشند.  برخوردار  عمومی،  سالمت  خدمات  به  بیمار  انتقال 
رسیدگی به نیازهای سالمتی زندانیان، امر بازپروری و بازگشت 
در  می کند.  تسهیل  اجتماع  در  را  آنان  موفقیت آمیز  مجدد 
به  بسته  محیط های  در  سالمتی  امور  کنترل  انتقال  درازمدت 
مسئوالن سالمت عمومی می تواند هم بر وضعیت سالمت زندان  
و جامعه، و هم مشخصاً بر ارائه مجموعه جامع مداخالت اچ آی وی 

در محیط های بسته تاثیر مثبت داشته باشد.

3- تضمین دسترسی به مداخالت دارای حساسیت 
جنسیتی

اگرچه  زنان مستلزم توجه ویژه است.  نیازهای خاص  و  دغدغه ها 
جامع دسترسی  مجموعه  در  موجود  مداخالت  همه  به  باید  زنان 
آن ها  ویژه  نیازهای  مطابق  باید  مداخالت  این  اما  باشند،  داشته 
تنظیم شده و برای مثال دربردارنده مالحظات مربوط به نیازهای 

سالمت جنسی و باروری زنان باشد. 

به خصوص خشونت جنسی  زندان  در  زنان  روی  پیِش  مشکالت 
و آزارهایی که بسیاری از آنان در داخل و خارج از زندان تحمل 
می کنند، غالباً منعکس کننده آسیب پذیری آن ها است و توسط این 
مشکالت تشدید می شود. لذا اقدامات گسترده تری برای به رسمیت 

شناختن این حقیقت الزم است. 

4- برخورد با  انگ و رسیدگی به نیازهای افراد 
آسیب پذیر خاص

برخی افراد به طور خاص در مقابل آزار، ابتال به اچ آی وی و دیگر 
شامل  اینان  آسیب پذیرند.  زندان ها  در  سالمتی  منفی  پیامدهای 
مصرف کنندگان مواد، نوجوانان، افراد دارای معلولیت، افرادی که با 
اچ آی وی زندگی می کنند، دگرباشان جنسیتی و دیگر اقلیت های 
جنسی، بومیان، اقلیت های قومی و نژادی، و  افراد فاقد جواز اقامت 

یا فاقد منزلت حقوقی هستند. 

لذا توجه ویژه به حمایت از این افراد و نیازهای آن ها در اقدامات 
مربوط به پیشگیری و درمان اچ آی وی در محیط های بسته بسیار 

مهم است. 
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خالصه سیاست حاضر، بخشی از مجموعه مستندات تولید 
شده توسط سازمان جهانی بهداشت )WHO(، دفتر مقابله 
، و برنامه   )UNODC(جرم سازمان ملل با مواد مخدر و 
مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز)UNAIDS( است که 
هدف آن فراهم سازی اطالعات مبتنی بر شواهد و هدایت 
کشورها در زمینه پیشگیری، درمان، و مراقبت اچ آی وی و 

حمایت در زندان ها و دیگر محیط های بسته است. 

مشاوره و تست اچ آی وی در 
زندان ها و دیگر محیط های 

بسته )2009(
سند  و  سیاست  خالصه  این 
راهنمای  آن،  فنی  چشم انداز 
چگونگی فراهم سازی دسترسی 
بر  مبتنی  و  شواهد  بر  مبتنی 
حقوق بشر به تست اچ آی وی در 

زندان ها است. 

زنان و اچ آی وی در محیط 
زندان )2008(

نیازهای  سیاست،  خالصه  این 
اساسی زنان زندانی در ارتباط با 
موقعیت شان و اچ آی وی توضیح 
می دهد. به زبان های مختلف در 

دسترس است. 

www.unodc.org/documents/hiv-aids/UNO-
DC_WHO_UNAIDS_2009_Policy_brief_
HIV_TC_in_prisons_ebook_ENG.pdf

www.unodc.org/documents/hiv_aids/
Women%20and20HIV%20in%20pris-
on%20setting.pdf
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evidence-based drug dependence treatment and 
HIV-related and other basic health services. To 
protect their health and other human rights, 
prisoners should be released and the centres 
closed. Until they are closed, providing HIV inter-
ventions in the centres is required, but without 
legitimizing the existence of those centres.

aDapTing The guiDance To naTional anD 
local siTuaTions

The comprehensive package and the recommenda-
tions in this paper should be implemented in all pris-
ons and other closed settings in a country. To this 
end, a national coordination mechanism should be 
established and composed of key national stakehold-
ers, including the ministries and other authorities 
responsible for prisons, other relevant ministries 
such as those for health and labour, national AIDS 
committees, national tuberculosis programmes and 
civil society, including organizations of people living 
with HIV. The comprehensive package and other 
recommendations should be integrated in national 
AIDS and tuberculosis-related plans, and resources 
should be allocated for their implementation.

Country-level strategic planning should be directed 
towards implementing, as soon as possible, all ele-
ments of the package and achieving universal access 
to HIV prevention, treatment, care and support for 
people in prisons and other closed settings. In coun-
tries with injecting drug use, implementation of drug 
dependence treatment, in particular opioid substitu-
tion therapy, and needle and syringe programmes in 
prisons should be a priority. At all stages, harmoni-
zation with activities in the community is critical for 
the continuity of prevention, treatment, care and 
support services.

aDDiTional reaDing

This policy brief and its recommendations are based 
on a comprehensive review and analysis of the 
 evidence, on existing United Nations guidance and 
on an extensive consultation process regarding HIV 
in prisons. For more details and for a complete list of 
references, see the technical background paper on 
HIV prevention, treatment and care in prisons and 
other closed settings: a comprehensive package of 
interventions, at www.UNODC.org/AIDS.

5- اجرای اصالحات گسترده تر در تشکیالت 
زندان ها و نظام دادرسی کیفری 

رسیدگی موثر به اچ آی وی در زندان ها را نمی توان از اصالحات و 
مسایل وسیع تر حقوق بشری تفکیک کرد. شرایط زندان ها، نحوه 
مدیریت زندان، نظام دادرسی کیفری و سیاست گذاری ملی همگی 
بر کیفیت اقدامات طرح شده در پاسخ به اچ آی وی، هپاتیت و سل 

در زندان اثرگذار هستند.

بهبود شرایط زندان ها
در بسیاری از نقاط جهان، تراکم جمعیت، خشونت، ناکافی 
بودن نور طبیعی و تهویه، و عدم محافظت در برابر شرایط آب 
و هوایی دشوار در محیط های بسته عمومیت دارند. وقتی این 
شرایط با امکانات ناکافی بهداشت شخصی، تغذیه  نامناسب، 
سالمتی  خدمات  و  آشامیدنی  سالم  آب  به  کم  دسترسی 
عفونت  به  زندانیان  آسیب پذیری  می شود،  تلفیق  ناکافی 
میزان  و   سو   یک  از  عفونی  بیماری های  دیگر  و  اچ آی وی 
از سوی دیگر،  این عفونت ها،  از  ناشی  شدت و مرگ و میر 
افزایش می یابد. از این رو اقدامات مربوط به اجرای مجموعه 
جامع مداخالت باید با اصالحات هدفمند به منظور رسیدگی 

به وضعیت اساسی زندگی و کار در زندان ها همگام باشد. 

کاهش کاربرد بی رویه بازداشت موقت
بیش از یک سوم کل جمعیت زندان های جهان را افراد تحت 
شرایط  در  غالباً  زندانیان  می دهند.  تشکیل  موقت  بازداشت 
زیر استاندارد در فضاهای پرجمعیتی نگاه داشته می شوند که 
در آن ها هیچ گونه اقدامات کنترل عفونت یا درمان پزشکی 
تصریح  وضوح  به  بین المللی  استانداردهای  ندارد.  وجود 
می کنند که بازداشت موقت پیش از دادگاه تنها به عنوان یک 
استثنای نادر می تواند مطرح باشد. بنابراین برای افراد متهم 
به جرایم سطح پایین باید برنامه هایی اجرا شود که به جای 
بازداشت موقت پیش از دادگاه، بدیل هایی ایمن تامین شود.

کاهش حبس مصرف کنندگان مواد و افراد دارای 
مشکالت سالمت روان

بخش قابل توجهی از جمعیت زندان ها را افراد محکوم شده 
به  وابستگی  دارای  افراد  مواد،  مصرف  با  مرتبط  جرایم  به 
مواد و افراد دارای اختالالت سالمت روان تشکیل می دهند. 
بسیاری از مشکالت ناشی از عفونت اچ آی وی، مصرف مواد، و 
مسائل سالمت روان در محیط های بسته قابل کاهش هستند 
اگر: )الف( خدمات جایگزین بدون حبس به جای زندان در 
اجتماع به اجرا درآید، )ب( قوانین مربوط به مواد مخدر به 
مواد  برای مصرف  را  میزان حبس ها  که  اصالح شود  نحوی 
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پیشگیری، درمان، مراقبت 
اچ آی وی/ایدز در  و حمایت 
محیط های زندان: چارچوبی 
کشوری  موثر  پاسخ  برای 

)2006(
برای  را  چارچوبی  کتاب،  این 
به  کشوری  موثر  پاسخ  تدارک 
فراهم  زندان ها  در  اچ آی وی 
می کند.  به زبان های مختلف در 

دسترس است.

فنی  مستندات  برای  شواهد 
مربوط  مداخالت  تاثیر  عملی: 
به اچ آی وی در زندان ها )2007(

این مقاله ها به شکل جامع تاثیر 
مداخالت مربوط به اچ آی وی در 
محیط زندان را مرور می کند.  در 
حال حاضر به زبان های انگلیسی و 

روسی موجود است. 

کاهش انتقال اچ آی وی در 
زندان ها )2004(

این خالصه سیاست، خالصه ای 
دو صفحه ای از شواهد مرتبط با 
برنامه های پیشگیری از اچ آی وی 
زبان های  به  زندان هاست.  در 

مختلف در دسترس است.

www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/publica-
tions.html

www.who.int/hiv/pub/prisons/e4a_prisons/
en/index.html

www.who.int/hiv/topics/idu/prisons/en/in-
dex.html
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2.  Adequately fund and reform health care in 
closed settings

Health-care budgets for prisons must reflect the rela-
tively greater needs of the prison population, and 
health care in these settings should be recognized as 
an integral part of the public health sector. It should 
not be limited to medical care, but should emphasize 
early disease detection and treatment, health promo-
tion and disease prevention. Qualified health officers 
must have the autonomy to decide the treatment 
needed for their patients, including on transfers to 
public health services. Addressing detainees’ health 
needs will contribute to rehabilitation and successful 
reintegration into the community. In the longer term, 
transferring control of health in closed settings to 
public health authorities will have a positive impact 
on both prison and public health in general, and spe-
cifically on the delivery of the comprehensive package 
of HIV interventions in closed settings.

3.  Ensure the availability of gender-responsive 
interventions

Particular attention should be given to the specific 
needs and concerns of women. Women should have 
access to all interventions in the comprehensive 
package, but these interventions should be tailored 
to their specific needs and include, for example, 
attention to women’s sexual and reproductive health 
needs. There is also a need for broader initiatives 
that acknowledge that the problems encountered by 
women in prisons often reflect, and are augmented 
by, their vulnerability, especially to sexual violence, 
and the abuse many of them have suffered outside or 
inside the prisons.

4.  Address stigma and the needs of 
 particularly vulnerable people

Some people are particularly vulnerable to abuse and 
to HIV and other negative health outcomes in prisons, 
including people who use drugs, young adults, people 
with disabilities, people living with HIV, transgen-
dered persons and other sexual minorities, indige-
nous people, racial and ethnic minorities, and people 
without legal documents or lacking legal status. Pay-
ing particular attention to their protection and to their 
needs in efforts to address HIV prevention and treat-
ment in closed settings is therefore essential. 

5.  Undertake broader prison and criminal 
justice reforms

Addressing HIV in prisons effectively cannot be sep-
arated from wider questions of human rights and 
reform. Conditions in prisons, the way in which they 

are managed, criminal justice and national policy: all 
have an impact on the responses developed to 
address HIV, hepatitis and tuberculosis in prisons.

 "Improve conditions. Overcrowding, violence, 
inadequate natural lighting and ventilation, and 
lack of protection from extreme climatic condi-
tions are common in closed settings in many 
regions of the world. When these conditions are 
combined with inadequate means for personal 
hygiene, inadequate nutrition, poor access to 
clean drinking water and inadequate health ser-
vices, the vulnerability of people in prisons to 
HIV infection and other infectious diseases is 
increased, as is related morbidity and mortality. 
For those reasons, efforts to implement the com-
prehensive package should go hand in hand 
with reforms aimed at addressing these underly-
ing living and working conditions.

 "Reduce the excessive use of pretrial detention. 
 Pretrial detainees account for over a third of all 
the people in prisons around the world. Prison-
ers are frequently held in overcrowded, sub-
standard conditions without medical treatment 
or any measures for infection control. Interna-
tional standards clearly state that pretrial deten-
tion should be an exceptional measure used 
sparingly. Therefore, programmes providing 
safe alternatives to pretrial detention for persons 
accused of low-level crimes should be 
implemented.

 "Reduce incarceration of people who use drugs and 
people with mental-health problems. A significant 
percentage of the prison population comprises 
individuals convicted of offences related to their 
own drug use, who are drug dependent or live 
with mental-health problems. Many of the 
 problems created by HIV infection, drug use and 
mental-health issues in closed settings may be 
reduced if (a) non-custodial alternatives to 
imprisonment are implemented in the commu-
nity; (b) drug laws are reformed to reduce incar-
ceration for drug use and for possession of drugs 
for personal use; and (c) evidence-based ser-
vices, including drug and mental-health treat-
ment, are accessible in the community.

 "End the use of compulsory detention for the  purpose 
of “drug dependence treatment”. In a  number of 
countries, people identified as using drugs are 
detained in closed centres in the name of “treat-
ment” or “rehabilitation”. Such detention usually 
takes place without due process or  clinical 
assessment. Prisoners are often denied 
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)ج(  و  دهد،  کاهش  مصرف شخصی  برای  مواد  نگهداری  و 
و  مواد  درمان های  شامل  علمی  شواهد  بر  مبتنی  خدمات 

سالمت روان در اجتماع در دسترس باشد. 

توقف استفاده از حبس اجباری به منظور "درمان 
وابستگی مواد"

در چندین کشور افرادی را که به عنوان مصرف کننده مواد معرفی 
می شوند، تحت عناوینی نظیر »بازپروری« یا »درمان« در مراکز 
بسته حبس می کنند. معموالً این نوع حبس بر اساس روند کامل 
به  معموالً  زندانیان  نمی شود.  انجام  بالینی  ارزیابی  یا  دادرسی 
روش های مبتنی بر شواهد علمی برای درمان وابستگی به مواد یا 
خدمات مرتبط با اچ آی وی یا دیگر خدمات پایه سالمتی دسترسی 
ندارند. برای حراست از سالمت این افراد و دیگر حقوق انسانی 
آن ها باید ایشان را آزاد کرد و این نوع مراکز را تعطیل نمود. اما تا 
زمانی که این مراکز تعطیل نشده اند، باید ارائه مداخالت اچ آی وی 
در این مراکز الزامی باشد، بدون آن که تصور شود این عمل به 

وجود چنین مراکزی مشروعیت می بخشد.

تطبیقدستورالعملهاباموقعیتهای
کشوریومحلی

مجموعه جامع و توصیه های مندرج در این نوشتار را باید در همه 
زندان ها و محیط های بسته در کشور اجرا کرد. بدین منظور یک 
سازوکار هماهنگ کننده ملی باید ایجاد گردد که از ذینفعان کلیدی 

در سطح کشور تشکیل شده باشد. این ذینفعان وزارتخانه ها و دیگر 
امور زندان ها و دیگر وزارتخانه های مرتبط مثل  نهادهای مسئول 
وزارت بهداشت یا کار، و نیز کمیته کشوری ایدز، برنامه ملی سل، 
زندگی  اچ آی وی  با  که  افرادی  تشکل های  شامل  مدنی  جامعه  و 
در  باید  توصیه ها  دیگر  و  جامع  مجموعه  دربردارند.  را  می کنند 
برنامه های کشوری ایدز و سل ادغام شده و منابع الزم برای اجرای 

آن ها تخصیص یابد. 

هرچه  اجرای  جهت  در  باید  کشوری  استراتژیک  برنامه ریزی 
سریع تر همه عناصر این مجموعه و نیل به دسترسی همگانی به 
خدمات پیشگیری، درمان و مراقبت اچ آی وی در زندان ها یا دیگر 
تزریقی  که مصرف  در کشورهایی  هدایت شود.  بسته  محیط های 
مواد در آن ها رایج است، اجرای درمان وابستگی به مواد به ویژه 
در  سوزن  و  سرنگ  برنامه های  و  افیونی  مواد  جایگزین  درمان 
با  هماهنگی  مراحل،  تمامی  در  باشد.  اولویت  یک  باید  زندان ها 
پیشگیری،  استمرار خدمات  برای  اجتماع  در  موجود  فعالیت های 

درمان، مراقبت و حمایت ضروری است. 

برایمطالعهبیشتر
این خالصه سیاست ها و توصیه های مندرج در آن بر پایه بازبینی جامع 
و تحلیل شواهد علمی بر اساس دستورالعمل های موجود سازمان ملل 
و نیز فرآیند گسترده مشاوره هایی در مورد اچ آی وی در زندان ها نگاشته 
شده  است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر و نیز مشاهده فهرست کامل 
منابع، به سند چشم انداز فنی پیشگیری، درمان و مراقبت در زندان ها 
www.unodc.org/( و دیگر محیط های بسته: بسته کامل مداخالت

aids( رجوع فرمایید.


