
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیگزارش وضع

 هامقابله با آن در زندان یبرا یو کسب آمادگ 19-دیواکنش به کوو

 2020مارس  31
 

که تأمین ی مأموران و کارمندانی به عالوه -سر جهانمیلیون زندانی را در سرا 11نباید نزدیک به  19-کوویدی گیرطی همه

نباید به فراموشی سپرده شوند. کشورها باید  -برعهده دارندبه شکلی انسانی آنان را  امنیت و بازداشت و سرپرستیایمنی، 

دهد های محصوری قرار میها و جمعیتو ویروس ناشی از آن در برابر اجتماع 19-کوویدخطرهای خاصی را تشخیص دهند که 

های تر جمعیتی سالمت و بهداشت ضعیفرود. این امر در پرتو سابقهمار نمیگذاری اجتماعی انتخاب به شها فاصلهکه برای آن

 19-کوویددرنگ اقدامات بازدارنده و مهارکننده مبتنی بر شواهد یابد. بنابراین الزم است بیی میتربیشزندانی به مراتب اهمیت 

ه اجرا درآید تا از مردم در زندان و بیرون از زندان ب« درمان و معالجه زندانیانانداردهای حداقلی ملل متحد برای است»مطابق 

 محافظت شود.

گرفتار پرجمعیتی و سایر  که هاییبا این همه، ممکن است اقدامات بازدارند و مهارکننده  به تنهایی در مورد بسیاری از زندان

-ایست همبر انداختن ایمنی عمومی، می، بدون به خط19-کوویدهستند، ناکافی باشد. بنابراین، آمادگی برای  عادیهای دشواری

 ای از زندانیان باشد.شدههای گزینترخیص گروهدر جدید و تسریع زندانیان  هایی برای کاستن از پذیرشچنین شامل کوشش

« سازمان ملل متحددفتر مقابله با مواد و جرم »دهد هشدارهای دیرین ها قرار میدر برابر زندان 19-کوویدای که العادهخطر فوق

(UNODC )در مرکز توجه ها را بایست موضوع پرجمعیتی زندانشود که مییادآور میرا در مقیاسی بزرگ  متحد و سازمان ملل

 بهکه از زندانیان، به وظیفه مراقبت ها بتوانند دولتتا  شمرد آخرین راه چاره -در صورت ضرورت - و مجازات زندان را، دادقرار 

 به تمامی عمل کنند.افتد، ها میی دولتعهده  شان برم کردن افراد از آزادینگام محروه
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BACKGROUND 

 

 نهیشیپ
 یروسیسازمان ملل متحد ندارد. و یساله 75عمر  هایبه بحران یشباهت چیکه ه آوردیم دیپد یبحران 19-دیکوو یرگیهمه

را مبتال  گرانید توانندیاند م یماریب هایکه فاقد نشانه یکسان یاست، و حت رداریشده به شدت واگ یماریب نیکه مسبب ا

و  هاتیسرا «یتخت کردن منحن» یکند، برا دایپ روسیو نیا یخاص برا یکه واکسن و دارو و درمان یکنند. جهان، تا زمان

در امر سالمت  یعموم هایمداخله قیاز طر سابقهیب یو از جمله به شکل کندیم جیخود را بس یروین ترشیب یابتالها

 میحاصل کن نانیاطم ستباییم مکنییکار اقدام م نیبه ا هنگامی. است داده قرار هدف را محورجماعت یکیزیف گذاریفاصله

که  یهنگام ژهیبه و اند،یماریکه در معرض خطر خاص ابتال به ب مکنیمی مانجوامع ایهیحاش هایبه بخش یترشیکه توجه ب

مردم  هاکه در آن هاییدارند. محل یماریانتقال ب یبرا ییباال یخطر بالقوه بیترت نیو به ا کنند،یم یزندگ گردیکیبه  کینزد

و کار  زندگی هامحل نیکه در ا آورندیم دیپد یافراد یبرا یپرخطر هایطیمح گمانبی اند محروم] وآمد[رفت یاز آزاد

 .کنندیم

  هستند19-دیدر معرض خطر در برابر کوو هایگروه یو کارکنان زندان در زمره انیزندان

و  کنندیکار م کنند،یم یزندگ گردیکیو مجاورت تنگاتنگ با  یکیمحدود در نزد قاًیدق هاییدر محوطه انیزندان ف،یتعر بنابر

 یرو ،یگریهشدار دهنده است که در محل محصور د زینکته ن نی(. اخوابندیبه هم م کی)و غالبًا نزد نوشندیو م خورندیم

در سال  یمسافر و کارکنان کشت 3700نفر از  700حدود  یبرا 19-دیکوو شیآزما یجهینت نسس،یپر مندیدا یِکشت یعرشه

را  ییکرونا روسیو یبالقوه رتأثی و خطر چهژاپن مثبت از کار درآمد. آن یایدور از در ینهیماه قرنط کی باًیپس از تقر 2020

در   یاست که به طور کل یزندان ایتیوضع سالمت جمع یسابقه و پرونده کندیم ترمیبه مراتب وخ ابدییکه به زندان راه م

 یماریمانند ب رداریواگ هاییماریباالتر ب وعیوضع شامل ش نیاست. ا نییپا یبا جامعه به طور معمول به طرز معنادار اسیق

از مصرف مواد  یو اختالالت ناش یمانند بهداشت روان یمسر ریغ هاییماریب نچنیو هم ،ی.ویو اچ.آ یس تیپاتیسل، ه

با  کیبه سبب ارتباط نزد کنندمی کار هاکه در زندان زی. مأموران زندان و کادر درمان و بهداشت نشودیمخدر/محرک م

 .اند روسیابتال به و یبه طور روزمره در معرض خطر گسترده انیزندان

 روندیخطرزا به شمار م هایطمحی ها، زندان19-دیتوجه به کوو با

 ینظارت و سازوکارها ت،یریاز کشورها به عدم تکافو منابع، مد یاریبازداشت در بس هایمحل گردی و هامنظم از زندان غفلت

سالمت و بهداشت  هایمحدود با نظام هایارتباط زیکارکنان و ن یبرا یکاف زاتیاست، از جمله به فقدان تجه دهانجامی گوپاسخ

و تدارک  هیموانع سر راه ته نترییادیاز بن یکیاز کشورها پا برجاست و  یاریدر بس نانچهم هازندان یتی. پرجمعیعموم

به هم فشرده، بهداشت  هایگاه. سکونترودیبه شمار م ،یادیبن یمطابق با حقوق انسان من،یسالم و ا یبازداشتگاه یها-طیمح

اقدامات کنترل  بانیزندان هایاز نظام یاریدر بس یافناک یخدمات بهداشت زینامناسب و ن یبد و غذا یهیدستگاه تهو ف،یضع

 .بخشدیم شیرا افزا 19-دیگسترش کوو زیو ن تیخطر عفونت را تقو یرگیرو به طرزچشم نیو از ا کندیم فیعفونت را تضع

  است یزندان بهداشت عموم بهداشت
و رو  عیسر تیسرا یویکه سنار ستیشک ن ن،یسرانجام به اجتماعات خود بازخواهند گشت. بنابرا انیاز زندان یمیعظ تیاکثر

 یانیزندان یدارد. نقل و انتقال باال یدر سطح عموم یماریب یرگیبر همه ندهیفزا یرتأثی هادر نظام زندان 19-دیکوو شیبه افزا

 ،یو کارکنان زندان، کادر درمان انیزندان یمتقابل روزانه یمواجهه زیو ن شوندیمرخص م نو از زندا رفتهیکه به زندان پذ

 نی. به همآوردیفراهم م یذات یاتصال یحلقه یو بهداشت و سالمت عموم انیزندان انیهمه و همه م هاچیو تدارکات هایمالقات

و  داریمردم که بستر و بافت زندان را شامل نشود پا انیدر م 19-دیکوو ینظارت و کنترل برا  یهرگونه راهبرد برا ها،لیدل

 نخواهد بود. رپذیدوام
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 هادر زندان 19-نیاز به واکنش سریع به کووید

در بسیاری از کشورها، از جمله اتریش، بلژیک، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایران، هلند، پاکستان، جمهوری کره، 

جمهوری ملداوی، اسپانیا، سوئیس، افریقای جنوبی، ترکیه، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، و ایاالت متحد امریکا موارد 

قینًا این کشورها کمابیش ییا کارکنان زندان گزارش شده است. با این همه، تعداد میان زندانیان و/در  19-کوویدای از تأییدشده

های تازه، مانند به تعلیق گیری افزایش خواهند یافت. فرصت را نباید از دست داد. بر اثر وضع محدودیتدر آینده به طور چشم

ها و شنجت در سراسر جهانو خدمات بهداشتی ضعیف، هم اکنون اسب ها، یا شرایط نامنهای زندان و مرخصیدرآوردن مالقات

 النکا، اردن، لبنان، ایتالیا، نیجریه، تایلند، بریتانیا و ونزوئالها باال گرفته است. برزیل، کلمبیا، هند، رومانی سیریکشمکش

جمعی از زندانیان و کارکنان زندان  های شورشاند که در نتیجههای خشن زندان بوده)جمهوری بولیواری( دستخوش اعتراض

 .ه استدیانجامشدند، یا به فرار زندانیان  کشته یا زخمی

ی عفونت به شکلی شدید و جدی و مطابق با موازین اقدامات بازدارنده و مهارکننده

 حقوق بشر

بایست از تأمین بهداشت و سالمت برای زندانیان مسئولیتی دولتی است. زندانیان می»

همان استانداردهای بهداشت و سالمت برخوردار باشند که در دسترس جامعه است و 

بایست به خدمات بهداشتی و درمانی الزم به طور رایگان، بدون تبعیض به دلیل می

 «شان، دسترسی داشته باشند.موقعیت حقوقی

زندانیان ) قواعد نلسون ماندال(  برای درمان استاندارد یقواعد حداقل  

  
در شرایط اضطراری برای ریزی ملی سالمت و بهداشت ناپذیر از برنامههای بازداشت باید بخشی جداییها و دیگر محلانزند

 در محیط 19-گیری کوویدگیری و واکنش به همهپیشباشند. اقدامات مربوط به آمادگی،  19-کوویدگیری مقابله با همه

بایست می( طراحی و اجرا گردد. این اقدامات WHO) «سازمان جهانی بهداشت»ی متعهدانهها باید مطابق رهنمودهای زندان

ی بهداشت اقدامات مربوط به گسترش دامنه شود؛های احتمالی را شامل ها و نقشههای مرتبط با خطرهای خاص و طرحارزیابی

(؛ PPE) ربوط، از جمله وسایل ایمنی شخصیملزومات م به وقفهپذیری بیو نظافت و کنترل عفونت و بیماری؛ دسترس

سازی برای زندان و کادر بهداشت و پیوندهای تنگاتنگ داشتن با مقامات بهداشت عمومی محلی و ملی؛ و نیز حمایت و ظرفیت

ن شود جانبه ادغام شود تا این امر تضمیهای بهداشت ودرمان فراگیر و همهبایست در استراتژیمی 19-کوویددرمان. واکنش به 

های شایع توجه مستمر مبذول تر در جمعیت حاضر در زندان، از جمله بیماریکه به نیازهای خدمات بهداشتی و درمانی وسیع

 شود.می

بایست در کانون اقدامات مربوط به های زندانیان میسالمت و رفاه زندانیان، کارکنان زندان و دیگر کارمندان و مالقاتی تضمین

 یقواعد حداقل»بازدارندگی و کنترل عفونت و بیماری قرار گیرد، در عین حال که باید به امور حفاظتی بنیادین مطرح در 

حبس زندانیان به کند که به ویژه، این ملزومات ایجاب میتوجه داشت. « ) قواعد نلسون ماندال( انیدرمان زندان یاستاندارد برا

و این مدت تلقی شود و محدود گردد،  ثناییسانی مهم و معنادار اقدامی استداشتن تماس اندر روز بدون  تربیشساعت یا  22

های بازرسی بیرونی و باید دسترسی دائمی به ارگان )حبس انفرادی ممتد( برسد؛ ساعت پیاپی در روز 15هرگز نباید به بیش از 

بالینی های فقط کادر درمان و بهداشت تصمیماده شود تا چنین باید ترتیبی دهم مشاوران حقوقی برای زندانیان تضمین گردد؛

تحت هیچ اوضاع و احوالی به هیچ بایست اجتناب کرد. باره میهای خانوادگی به یکبه تعلیق درآوردن تماسو از  د؛نکناتخاذ را 

 به برخوردهای غیرانسانی یا تحقیرکننده منجر شود. 19-کوویدوجه نباید اقدامات مربوط به 

. 

http://www.unodc.org/


www.unodc.org 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شان کنند باید نیروی کاری شمرده شوند که نقش ویژه و وظایفها کار میکارکنان زندان و کادر بهداشت و درمان که در زندان

بایست از آموزش، تجهیزات و پشتیبانی الزم اهمیت اساسی دارد، و این کسان می 19-کووید گیریبرای واکنش به همه

های ارتباطی شفاف و روشن  نیز به همان اندازه برخوردار شوند. ارتقای آگاهی زندانیان به شکل مناسب و درخور و ایجاد راه

های اضافی آماده کرد، حدودسازنده است برای راه و روشهای ماکنون مشمول موقعیتاهمیت دارد تا بتوان جمعیتی را که هم

 شان الزم باشد.ها و اجتماعاتهایی که ممکن است برای محافظت از سالمت این جمعیت و نیز سالمت خانوادهراه و روش

د انتظار بر شده و موربینیهایی اضافی بیابند که فشارهای پیشچنین اقتضا دارد که کشورها روشهم 19-گیری کوویدهمه

د و بنابراین فاقد ان )اضافه جمعیت( و غفلت دراز مدت دستخوش پرجمعیتی هاها را تخفیف دهد. بسیاری از زنداننظام زندان

، هااز لحاظ  زیرساخت 19-کووید گیریآمادگی برای حتی دست زدن به اقدامات بازدارنده و نظارت و کنترل مرتبط با همه

 اند. جانبهتجهیزات و منابع انسانی همه

 هایی برای زندانبدیل

هماهنگ  جرم و خالف ی که با ماهیت و سنگینیترپذیری بیشبرای تأمین انعطاف»

حافظت از جامعه و م] اصل[با منطبق کار و ی خالفشخصیت و پیشینهبسته به ، باشد

-عدالت کیفری باید طیف گسترده زندان، نظاممجازات  ری غیرضرورییپرهیز از به کارگ

را ی پیش از دادگاه تا ترتیبات پس از محکومیت اقدامات غیربازداشتی، از مرحله ای از

 «فراهم آورد.

 قواعد حداقلی استاندارد سازمان ملل برای اقدامات غیر بازداشتی )قواعد توکیو(

هایی اززندانیان که در ها و گروهمجازات زندان به عنوان آخرین مفرّ، به طورکلی، و تشخیص و تعیین دسته یارزیابی دوباره

هستند کاری اساسی است برای مهار کردن سیل ورود زندانیان و تسریع ترخیص  19-معرض خاص ابتال به  بیماری کووید

ستن ازجمعیت زندان ممکن است حتی شرط الزم به کارانداختن های مناسبی از زندانیان. برای بسیاری از کشورها، کادسته

های بخش در این خصوص نقشی کلیدی دارند و الزم های دادگاهی مهم باشد. قضات و قاضیاقدامات بازدارنده و مهارکننده

دارند یا در زندان نگهتر است تا شروع محاکمه هایی بگیرند تا فردی را که با توجه به ویروس سزاوار رسیدگی بیشاست تصمیم

 محکوم کنند. 

های ها ابزارهایی ارزشمند برای کاستن ازپذیرشدادگاهی و ارتباط یا تعلیق موقت برخی محکومیتهای بازداشت پیشبدیل

هایی که ماهیت های کوچک و جزئی، از جمله خالفروند. این اقدام به ویژه در مورد خالفجدید به محیط زندان به شمار می

کند. برای نمونه، فنالند اقداماتی را در پیش گرفته است تا اجرای احکام، و اعمال غیرخشن و غیرجنسی دارند صدق می

 ری کند.ها جلوگیدر زندان 19-های بدل از جریمه را تا شش ماه به تعویق اندازد تا به این ترتیب از گسترش کوویدمحکومیت

مانند  -دهدها را در معرض خطرهای خاص قرار میآن 19-سازوکارهای ترخیص به ویژه برای زندانیانی مطرح است که کووید

های ها و گروهو دیگر دسته -اندهای مزمن یا دیگر شرایط سالمت لطمه دیدهزندانانیان سالخورده و زندانیانی که از بیماری

شوند و کسانی ، زنان سرپرست خانواده، زندانیانی که به انقضای مدت محکومیت خود نزدیک میمنتخب، از جمله زنان حامله

و نیز  -های ترخیص دلسوزانه، مشروط یا زودهنگاماند. در این زمینه طرحهای خُرد و کم اهمیت محکوم شدهکه به علت جرم

باید در  -کندشان خطری متوجه جامعه نمیاند و آزادیدههایی از زندانیان که به دقت برگزیده شعفو یا بخشودگی برای دسته

 این بافت مورد توجه قرار گیرد.
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را آزاد کرد، و توجه  یزندان 4000 یبا حکم 19-دیکوو یمهار کردن گسترش دامنه یبرا یدر کوشش یجمهور سیرئ ،یوپیدر ات

 االتیبود. در ا کینزد شانیموعد آزاد ایمعطوف کرد که حداکثر به سه سال زندان محکوم شده بودند  انیرا به آن دسته از زندان

سبک  میرا که به جرا یانیزندان گریو د دادگاهیشیپ هاییگرفتند صدها نفر ازبازداشت میتصم التیحداقل چهار ا کا،یمتحد امر

از موهبت  یزندان 1000و  ردگییم شیرا پ یوستفالن در آلمان ابتکار عمل مشابه نینوردرا التیمحکوم شده بودند آزاد کرد. ا

را آزاد کرد. به  یهزار زندان 85کرونا موقتاً  روسیمقابله با و یبرا یدر کوشش رانیا یاسالم ی. جمهورشوندیبرخوردار م یآزاد

ساله و  55در معرض خطر و افراد  انیرا، عمدتاً زنان، جوانان، زندان یهزار زندان10 یدولت افغانستان دستور آزاد ب،یترت نیهم

 .سن را صادرکرده است نیباالتر از ا

 15از  شبی در اکنون هم اندزندان قرار داده تیهدف خودرا کاستن از جمع 19-دیکوو دیکه در واکنش به تهد یاقدامات گرید

اردن، نپال،  ل،یاسرائ رلند،یا ،یفرانسه، هند، اندونز ن،یبحر جان،یآذربا ا،یاسترال ،یجهان، از جمله آلبان یدر پهنه گریکشور د

اند  رونیب هاییابتکارعمل نیچن یرهیعموماً از دا انیاز زندان ینیمع هایدر حال اجراست. دسته ایتانیرو ب هیلهستان، سودان، ترک

 تیخشن محکوم هایخالف گریو د یخشونت خانوادگ ،یکه از بابت تجاوز جنس شودیم یانیکه شامل آن دسته از زندان

 .اندافتهی

خدمات  ،یاز منع و بازدار تحمای با هازندان تیکاستن از جمع برای هاکوشش یالزم است همه ،یداریدوام و پا تیمنظور قابل به

و با  لیتعد 19-دیکوو یرگیخودرا به سبب همه یخدمات یمجموعه نیکه همچن -کردد لیدر اجتماع تکم یو بهداشت یاجتماع

 .کنندیسازگار م دیوضع جد

 

 ندای بیدارباش

 
باشد. ی کشورها ی دغدغه و نگرانی همهباید مایه 19-های بازداشت تا حد وقوع انفجارآمیز کوویدپذیری زندان و دیگرمحلآسیب

های جاری چنین کوششاند، همشیوع بیماری، افزون بر آثار مخربی که بر زندانیان و دیگر کسانی دارد که به اتهامی بازداشت شده

 کنند.کند و باری اضافی بر خدمات درمانی و بهداشتی عمومی تحمیل میدر جامعه را تضعیف می

آیند. جاهای درمی 19-ناپذیر از واکنش ملی به کوویدزندان به صورت جزئی جداییها و دیگر مراکز بازداشت و بنابراین، زندان

ها گزینه و شقّ بایست منحصر و محدود به آن دسته افرادی شوند که برای آناند میمحصور که ویژگی ذاتی بازداشت و زندان 

 قه حمایت مهم و معنادار باید برای مردم فراهم شود.ساباین بحران بی دیگری وجود ندارد، و در ارتباط با نظام عدالت کیفری طی

ها و تمامی دیگر بخش های مریوط به دولت و جامعه اهمیت حیاتی ی زنداناقدام مشترک و جمعی و فوری مربوط به دستگاه اداره

تر ها، بسیار آسانندانهای مثبت برای کاهش دادن جمعیت زها، از جمله با برداشتن گامدر زندان 19-دارد. جلوگیری از کووید

 است تا مهارکردن شیوع بیماری.   

 

 :دیریآدرس تماس بگ نیبا ا شتریاطالعات ب یراب

mandelarules@unodc.org 
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