COVID-19 ва таъсири он ба
вазъи мониторинги
муассисањои иљрои љазо
(мањбасњо) ва озодии ибрози
аќидањо
– интихоби манобеи муфид
Шарикии байналмилалї оид ба Њуќуќи Инсон

Санади мазкур бо дастгирии молиявии Иттињоди Аврупо тањия шудааст. Масъулияти мазмуну
мундариљаи он танњо ба зиммаи ноширони иттињодияњои љамъиятиест, ки онро ба чоп расониданд
ва дар њељ ваљњ набояд њамчун нуќтаи назари Иттињоди Аврупо баррасї карда шаванд.

Мундариља
Муќаддима
Муассисањои иљрои љазо (мањбасњо).
ЧОРАЊОИ ВОКУНИШЇ БА БЎЊРОН ДАР СОЊАИ ЊИФЗИ
ЊУЌУЌИ ИНСОН

ИРТИБОТ БО ЉАЊОНИ БЕРУНА
ЗАРУРАТИ ИДОМА ДОДАНИ МОНИТОРИНГ ДАР ЉОЙЊОИ МАЊРУМИЯТ АЗ
ОЗОДЇ ДАР ДАВРАИ БЎЊРОНЇ
ТАЪМИНИ ЊУЌУЌЊОИ ГУРЎЊЊОИ НИСБАТАН ОСЕБПАЗИРИ МАЊБУСОН
ЗАРУРАТИ КАМ КАРДАНИ ШУМОРАИ МАЊБУСОН

Озодии ибрози аќидањо /
Дастрасї ба иттилоот
Истифодаи
воситањои
назорат (мушоњида)
Њуќуќи инсон дар маљмўъ –
воситањо ва манобеъ

2

техникии

Муќаддима
Хурўљи сирояти вируси куруно COVID-19 боиси бўњрони љиддї дар
соњаи тандурустї гардид. Тибќи маълумоти Созмони Љањонии
Тандурустї то кунун зиёда аз 195 кишвар ва минтаќањои љањон њолати
сироятёбии COVID-19-ро тасдиќ кардаанд. Њар рўз шумораи
сироятёфтагон ва шумораи фавтидагон меафзояд. Кишварњо барои
боздошти пањншавии вирус ва њифзи гурўњњои осебпазир чорањои
бисёр ва ќатъї меандешанд.
Дар баробари ин, нигаронињо вуљуд доранд, ки бисёр њукуматњо
метавонанд ин вазъиятро барои поймол кардани њуќуќи инсон дар
кишварњои худ истифода баранд. Мо, њамчун љомеаи шањрвандї, бояд
њушёриро аз даст надињем ва амалњои њукуматдоронро дар робита бо
њуќуќи инсон баррасї бикунем.
Дар маљмўаи мазкур шарњи стандартњои алоњидаи њуќуќи инсон ва
принипњои роњбарикунанда оид ба чорањои мубориза бо густариши
Covid-19 бо назардошти вазъият дар мањбасњо ва дигар љойњои
мањрумият аз озодї ва инчунин дар соњаи озодии иттилоот ва ибрози
аќидањо, ки аз љониби давлатњо андешида шудаанд, пешнињод карда
мешаванд.
Маљмўаи мазкур шояд њама масъалањоро дар бар нагирад, вале маљмўи
роњнамоњою принсипњои дастурї ва воситањои муфидро барои истифода
дар шароити бўњрони љањонгир (пандемия) пешнињод мекунад.
Мо умедворем, ки дастури мазкур барои љомеаи шањрвандї њамчун
манбаи арзишнок ва татбиќпазир хидмат хоњад кард.
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Муассисањои иљрои љазо
(мањбасњо).
Чорањои вокунишї ба бўњрон дар соњаи
њифзи њуќуќи инсон
Созмони љањонии тандурустї (СЉТ) (Омодагї, пешгирї ва назорати COVID-19
дар мањбасњо ва дигар љойњои мањрумият аз озодї. Тавсияњои муваќќатї,
аз 15 марти соли 2020)
Дар сарсухани Тавсияњои муваќќатї СЉТ принсипњои зеринро барои
аксуламали мувофиќи тиббї ва нигањдории шароити бехатар, боэътимод
ва инсондўстона дар љойњои мањрумият аз озодї пешнињод кардааст:
•

Расонидани кўмаки тиббї ба шахсони дар мањбас ва дигар љойњои
мањрумият аз озодї ќарордошта ўњдадории давлат аст.

•

Ашхосе, ки дар мањбасњо ва дигар љойњои мањрумият аз озодї
нигоњ дошта мешаванд, ба њама хидматрасонињои тиббї бидуни
табъиз дар асоси маќоми њуќуќиашон бояд дастрасї дошта бошанд.

•

Барои таъмини ба эътибор гирифтани љанбањои гендерї њангоми
баррасии чорањои фавќулоддаи вокуниш ба пањншавии COVID-19
дар мањбасњо ва дигар љойњоии мањрумият аз озодї андешидани
чорањои дахлдор зарур аст.

•

Мањбасхонањо риояти њуќуќи инсонро барои шахсони дар чойњои
мањрумият аз озодї ќарордошта, инчунин робита бо љањони беруна
ва аз њама муњиммаш дастрасї ба иттилоот ва нигоњубини зарурии
тиббиро бояд таъмин бикунанд.

Иртибот бо љањони беруна
СЉТ (Омодагї, пешгирї ва назорати COVID-19 дар мањбасњо ва дигар
љойњои мањрумият аз озодї. Тавсияњои муваќќатї, 15 марти соли 2020)
Сањифаи 21: Баррасии масъалаи мањдудиятњои дастрасї ва љойивазкунї
(њаракат): Кормандони мањбас њар як њолат ва вазъиятро бояд дар
якљоягї бо маќомоти мањаллии тандурустї арзёбї бикунанд. Дар асоси
арзёбии бадастомада, оид ба идора кардани кормандон ё шахсоне, ки дар
мањбасњо ва љойњои мањрумият аз озодї ќарор доранд, машваратњо
пешнињод карда мешаванд. Дар њамкорї бо маќомоти тандурустї,
мутобиќи арзёбии хатарњои мањаллї (мавзеї) муваќќатан боздоштани
боздид дар мањбасњо бояд нуќтасанљона баррасї карда шавад; ин чорањо
инчунин тадбирњои сабук кардани пайомадњои номатлубро, ки
метавонанд ба мањбусон таъсир расонанд, бояд дар бар гиранд.
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Оќибатњои махсус ва номутаносибро барои категорияњои гуногуни
мањбусон, инчунин кўдаконеро, ки бо падару модарашон дар мањбасњо
зиндагї мекунанд, бояд ба эътибор гирифт. Ѓайр аз он, чорањо оид ба
мањдуд кардани рафтуомади одамон дар љойњои мањрумият аз озодї ва
берун аз он, аз љумла мањдуд кардани љойивазкуни (њаракат) дар худи
низоми мањбас, инчунин мањдудиятњо ба дастрасї ба кормандони
ѓайримасъул ва мењмонон дар асоси арзёбии мувофиќи хавф бояд
даќиќан ба назар гирифта шаванд, зеро чунин мањдудиятњо ба фаъолияти
низоми нигоњ доштан дар мањбас таъсири нисбатан васеъ дошта
метавонанд.
Дар баъзе њолатњо, ин гуна тадбирњо метавонанд мањдудияти ташрифи
шахсони наздик, кам кардани шумораи боздидкунандагон ва / ё
давомнокии боздидњо, инчунин зудии боздидро дар бар гиранд. Дар ин
маврид, барои таъмини тамос бо оила ё њимоятгарон (авокањо) роњи
алтернативї бояд љорї карда шаванд (масалан, видеоконфронсњо тавассути
Skype).
Ѓайр аз ин, дар вурудгоњи муассиса барои пешгирї кардани воридшавии
одамоне, ки нишонањои ин бемориро доранд, тањќиќро бо истифода аз
пурсишномаи аз љониби худи боздидкунандагон пуркардашуда баррасї
кардан мумкин аст; боздидкунандагоне, ки худро нотоб њис мекунанд,
бояд дар хона бимонанд ва ташрифашонро ба таъхир андозанд; дар сурати
пайдо шудани ягон нишона ё алоим кормандони мањбас низ бояд дар хона
бимонанд ва аз кўмаки тиббї бархурдор шаванд. Роњбарияти мањбас бояд
протоколеро тањия созад, ки он тартиби корро дар чунин мавридњо, аз
љумла амалњоро дар мавриди ошкор кардани њолатњои гумондошташуда ё
тасдиќшуда бо сирояти COVID-19 ё иртиботро танзим мекунад.
Мурофиањои одилона (Fair Trials), Зарурати роњ надодан ба
мањрумият аз озодї бо маќсади њифзи тандурустии ањолї - Дастури
амалӣ. Изњороте, ки 21 марти соли 2020 нашр шудааст.

МУРОФИАХОИ ОДИЛОНА (FAIR TRIALS) РОЊБАРИЯТИ
МУАССИСАЊОИ МАЊБАСИРО БАРОИ АМАЛЊОИ ЗЕРИН
ДАЪВАТ МЕКУНАД:
•Ба шахсони дар њабси пешакї ќарордошта дастрасї ба њимоятгарро
таъмин кардан ва дар њолатњое, ки ин имконнопазир аст, зангњои
телефонї ва видеоњои махфиёна (мањрамона)-ро дастрас кардан, то ки
боздоштшудагон њуќуќи худро ба њимоятгар истифода баранд.
 Манъи боздиди боздоштшудагон ба њимоятгарон, дўстон ва аъзои оила
бояд бо хатарњо ва мўњлатњои муайян мањдуд гардад, то ки дастрасии
шахсї то њадди имкон зудтар таъмин карда шавад.
 Пешнињоди воситањои муњофизат ба сифати алтернативаи мањдудкунии
дастрасї ба њимоятгарњо ва нозирон таъмин карда шавад.
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Зарурати идома додани мониторинг дар
љойњои мањрумият аз озодї дар давраи
бўњронї
Зеркумита оид ба пешгирии шиканља (ЗПШ) ва дигар намудњои
муносибати берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну
шараф ва љазо. Тавсияњо ба давлатњои иштирокчї ва механизмњои
пешгирикунандаи миллї оид ба пандемияи вируси куруно (25 марти
соли 2020 ќабул шудаанд).
Нуќоти калидї: «Зарар нарасонед» ва принсипи «сатњи мувофиќи
хидматрасонии тиббї».

МЕХАНИЗМЊОИ ПЕШГИРИКУНАНДАИ МИЛЛЇ (МПМ)
«МПМ боздидњои хусусияташон пешгирикунандаро бо риояи
мањдудиятњои зарурї дар тартиби боздидњо бояд идома дињад»
• ЗПШ таъкид мекунад, ки чорањои ба нафъи тандурустии љамъиятї

(саломатии мардум) андешидашаванда, бешубња ба тартиби баргузории
боздидњо таъсир мерасонанд, аммо ин маънои онро надорад, ки боздиди
пешгирикунанда бояд ќатъ карда шавад. Баръакс, дар натиљаи чунин
чорањо хавфи эњтимолии муносибати бадрафторона бо мањбусон
метавонад афзоиш ёбад. ЗПШ чунин мешуморад, ки МПМ бояд
боздидњои хусусияташон пешгирикунандаро бо риояи мањдудиятњои
зарурї дар тартиби боздиди онњо идома дињад. Њоло бенињоят муњим
аст, ки МПМ љињати кам кардани эњтимолияти муносибати ѓайриинсонї
ва тањќиромез нисбати мањбусон дар натиљаи фишори ќатъие, ки низоми
боздошти мањрумият аз озодї ва роњбарияти он њоло эњсос мекунанд,
чорањои самарабахшро биандешад;
дар он њолатњое, ки рељаи боздидњо бо сабабњои тиббї мањдуд
аст, усулњои алтернативии таъмини робитаи мањбусонро бо аъзои
оила ва љањони беруна, аз ќабили телефон, Интернет / почтаи
электронї, видеоконфронс ва дигар воситањои мувофиќи электронї
бояд пешбинї кард. Чунин иртибот бояд дастгирї гардида, њавасманд
карда шаванд, онњо бояд доимї ва ройгон бошанд;
•

ба аъзоёни оила ё хешовандон имконияти идома додани таъмини
боздоштшудагон бо ѓизо ва дигар ашё тибќи амалияи муќарраршуда
бо риояи мувофиќи чорањои зарурии муњофизатї фароњам оварда
шаванд;
•

пешгирии људосозї (изолятсия)-и тиббї њамчун намуди њабси
танњоии интизомї; изолятсияи тиббї дар асоси арзёбии мустаќили
тиббї, бояд мутаносиб, дар доираи ваќт мањдуд ва дар њудуди риояи
кафолатњои мурофиавї анљом дода шавад;
•
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•

ба мањбусон барои кўмаки тиббӣ берун аз њудуди муассисаи
мањбасї њаддал имкон шароит фароњам оварда шавад;

•

дар хулоса, ЗПШ ќайд мекунад, ки даќиќан пешгўї кардани мўњлати
ба охир расидани пандемияи љорї ва чї гуна шудани оќибатњои он
ѓайриимкон мебошад. Мусаллам аст, ки пањншавии вирус аллакай
ба тамоми аъзои љомеа таъсири амиќ гузоштааст ва то муддати
муайян чунин таъсирро идома хоњад дод. Фаъолияти ЗПШ ва МПМ
бояд дар асоси принсипи «зарар нарасонед». амалї ёбад. Ин чунин
маъно дорад, ки МПМ бояд усулњои кории худро ба вазъияте, ки
пандемия ба амал овардааст, бо маќсади њифзи љомеа, кормандони
муассисањои мањбасї, мањбусон ва худи худашон бояд мутобиќ
созанд. Меъёри асосї бояд самаранокии пешгирии муносибати
берањмона нисбати шахсони аз озодї мањрумшуда бошад. Дар
натиљаи аз љониби давлатњо андешидани чорањои фавќулодда
мушаххасот(параметрњо)-и пешгирии муносибати берањмона васеъ
карда шуданд. СПШ ва МПМ бояд дар вокуниш ба чолишњои нав
њангоми иљрои ваколатњои худ, ки дар ФПКПП ба онњо дучор
мешаванд, бояд тахаюл ва ихтироъкории хешро истифода намоянд.

•

Таъмини њуќуќњои гурўњњои
нисбатан осебпазири мањбусон
ИВКЊИ / СЉТ, МПК Дастури муваққатии «COVID 19: Тамаркуз ба
шахсони аз озодї мањрумшуда», 27 марти соли 2020.
Як ќатор паёмњои калидї ба маќомоти давлатї бо даъвати ќотеона
барои иљрои амалњои зерин:
•

Вазъият дар марказњои ба њабс гирифтан ва љойњои мањрумият аз
озодї, аз љумла њабсхонањо ва марказњои офиятбахшии ноболиѓон бо
дарназардошти заминаи мушаххаси манъ кардани табъиз ва дастрасии
баробар ба хидматрасонињои тиббї ва хидматњо, бо таваљљўњи хоса ба
мањбусоне, ки ба гурўњи осебпазир ё гурўњњои дорои хавфи
баланддошта мансубанд, аз ќабили пиронсолон, занон, кўдакон ва
маъюбон бояд омўхта шавад. Азбаски хатари зиёди беморї дар чунин
шароити пўшида ё мањдуд ба одамон тањдид мекунад, љонибњои
манфиатдор бояд баррасии масъалаи волоияти ќонун, зарурат ва
таносуби ин гуна чорањоро бо назардошти хатарњои мављуда ва
алтернативањои эњтимолї оѓоз намоянд;

•

Њамкорї
бо
љонибњои
асосии
манфиатдор:
ЊамоњангсозРезидент/Њамоњангсоз оид ба масъалањои гуманитарї ва гурўњњои
кишварии Созмони Милали Муттањид, инчунин маќомоти
салоњиятдори сатњи миллї ва субмиллї (маќомоти њифзи њуќуќ ва
мањбасњо, кормандони соњаи муњољират, муассисањои ислоњї,
хадамоти таъминоти иљтимої, маќомоти судї); инчунин вазоратњо
(корњои дохилї, адлия, тандурустї ва ѓайра) бо маќсади оѓоз намудани
муњокима ва пешнињоди машваратњои техникї оид ба масъалањои
истифодаи њуљљат бо паёмњои калидї ба роњ монда шавад.
Дар чараёни муњокима бо љонибњои асосии манфиатдор бояд
масъалаи оќибатњои њар гуна њолати фавќулодда ва чорањои
мушаххас вобаста ба вазъият дар марказњои мањрумият аз озодї (њабс),
имкониятњои эњтимолии озод кардан ва / ё алтернативањо ба
мањрумият аз озодї, ки ба мањрум кардан аз озодї марбут нестанд, бояд
баррасї карда шаванд. Барои шахсоне, ки нисбати онњо андешидани
чорањои марбут ба мањрум кардан аз озодї ё мањдуд кардани озодии
љойивазкунї чорањои зарурї ва мувофиќ мебошанд, бояд чорањое
андешида шаванд, ки онњо омодагиро ба идоракунии хавфњо таъмин
бикунанд. Шабакањои њуќуќи инсон, муассисањои миллии њифзи
њуќуќи инсон ва созмонњои љомеаи шањрвандї, ки ба љойњои мањрум
кардан аз озодї дастрасї доранд, бояд маълумот љамъоварї кунанд, арзёбии
вазъи саломатиро анљом дињанд, мониторинги вазъиятро дар мањбасњо
фаъол бикунанд ва имкониятњои баланд бардоштани огоњиро ошкор
намоянд. Маќомоти назораткунанда, ки барои иљрои ќонунњо дар
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љойњои мањрумият аз озодї масъуланд, аз љумла нињодњои миллии
њуќуќи инсон ва дигар сохторњои дорои ваколатњои мувофиќи назоратї
бояд ба љойњои мањрумият аз озодї дастрасиро дошта бошанд. Дар он
њолатњое, ки чунин маќомот тибќи Протоколи факултативї (фаръї) ба
Конвенсияи зиддишиканља таъсис дода мешаванд, онњо механизмњои
пешгирикунандаи миллиро ба кор меандозанд.
Муаммоњои шумораи зиёди одамонро нигоњ доштан дар мањбасњо,
озод кардани шахсони алоњида, аз љумла кўдакон, шахсони гирифтори
беморињои вазнин, шахсони дорои хатари кам ва онњое, ки
њуќуќвайронкунињои хурд содир кардаанд, бояд њал карда шаванд;
афзалият бояд ба он шахсоне дода мешавад, ки мўњлати њузури онњо дар
њабс гузашта истодааст ва ба ашхосе, ки онњо барои љиноятњои дар
ќонунњои байналмилалї эътирофнашаванда мањкум шудаанд.
Нисбати муњољирон истифода кардани
новобаста ба мањрум кардан аз озодї.

•

алтернативањои

• Асосњои ќонунии дастгир карданро даќиќан омўхта, озодї додан

ба дилхоњ шахсоне, ки боздошти онњо худсарона аст ё ба
меъёрњои дохилї ва байналмилалї мутобиќ нест.
Риоя кардани стандартњои байналмилалї, ки тибќи онњо давлатњо
ба шахсони аз озодї мањрумшуда дастрасиро ба њамон сатњи
кўмаки тиббии дар љомеа мављудбуда, новобаста аз шањрвандї,
миллат ва маќоми муњољират бояд таъмин намоянд.
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•
Таъмин кардани он, ки њама гуна чорањои њабс кардан барои
коњиш додани хатар барои саломатии ањолї, аз љумла нисбати шахсоне,
ки аз дигар кишварњо меоянд, бояд зарурї, мувофиќ бошанд ва ба таври
мунтазам аз нав баррасї карда шаванд; онњо набояд худсарона ё
табъизомез бошанд ва дар асоси бањодињии инфиродї асос наёбанд,
тибќи ќонун иљозатдодашуда ва тибќи тартиботи дахлдор ва кафолатњои
мурофиавї истифода карда шаванд, дар муддати мањдуд амал бикунанд ва
давра ба давра аз нав баррасї гашта, инчунин ба стандартњои
байналмилалї мувофиќат намоянд. Муаммоњои соњаи тандурустї набояд
ба таври мунтазам барои боздошти шахсони алоњида ё гурўњњои
муњољирон, аз љумла гурезањо истифода шавад.

Шўрои Аврупо, Кумитаи Аврупо оид ба пешгирии шиканља ва
намудњои муомилоти ѓайриинсонї ё шаъну шарафро тањќиркунанда
ва муљозот (КАПШ), Маљмўи принсипњо оид ба муомила бо шахсоне,
ки аз озодї мањрум шудаанд, вобаста ба пандемияи сирояти вируси
куруно (COVID-19) аз 20 марти соли 2020.
• Принсипи асосї ин андешидани тамоми чорањои имконпазир барои

њифзи саломатї ва амнияти њамаи шахсони дар љойњои мањрумият
аз озодї ќарордошта мебошад. Андешидани чунин тадбирњо ба
њифзи саломатї ва амнияти кормандон низ мусоидат мекунад.
Принсипњои роњбарикунандаи СЉТ оид ба мубориза алайњи
пандемия, инчунин ќоидањои миллии тиббї ва бењдоштї, ки ба
стандартњои байналмилалї мувофиќанд, бояд дар њама љойњои
мањрумият аз озодї комилан риоя ва иљро карда шаванд.
•

Шумораи кормандон бояд зиёд карда шавад ва онњо бояд бо
дастгирии касбї, воситањои муњофизат ва амният таъмин карда шаванд,
инчунин барои идомаи фаъолият дар љойњои мањрумият аз озодї
тренингњои зарурї гузаронида шаванд.
•

•

Дилхоњ чорањои мањдудкунанда нисбати шахсони аз озодї
мањрумшуда бо маќсади пешгирии пањншавии COVID-19 бояд
дар асоси ќонун ва зарурат, мутаносибан анљом дода шуда, ба
эњтироми шаъну шарафи инсонї асос ёбанд ва дар доираи ваќт
мањдуд карда шаванд. Њама гуна маълумот дар бораи чунин
чорањо барои шахсони аз озодї мањрумшуда бо забони ба онњо
фањмо бояд дастрас бошад. Азбаски тамосњои наздики шахсї ба
пањншавии вирус мусоидат мекунанд, њамаи маќомоти дахлдор
бояд кўшишњои мувофиќашударо оид ба истифодаи алтернативањо
ба мањрумият аз озодї амалї созанд. Чунин муносибат алахусус дар
њолатњои аз њад зиёд будани шумораи мањбусон дар мањбасњо ва
чойњои мањрумият аз озодї зарур аст. Илова бар ин, маќомот бояд
нисбати
шахси
мунтазири
мурофиабуда,
аксар
ваќт
алтернативањоро ба љои мањрум кардан аз озодї истифода намоянд,
мўњлати њабсро кўтоњтар бикунанд, озодшавии шартии пеш аз
мўњлат ва озмоиширо татбиќ намуда; зарурати идомаи
љойгиркунии маљбурии одамонро дар шифохонањои рўњї,
имконоти љавоб додани беморон ё расонидани кўмаки тиббї ва
иљтимоиро аз нав баррасї намоянд. Ѓайр аз он, њаддалимкон аз
боздоштани
муњољирон
худдорї
бояд
кард.
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Дар мавриди расонидани кўмаки тиббї ба ниёзи мушаххаси
мањбусон, ба хусус ба гурўњњои осебпазир ва ба хатар њассос, аз
љумла пиронсолон ва шахсони бемории музминдошта, бояд
таваљљўњи хоса зоњир кард. Аз љумла, дар ќатори чорабинињои
дигар гузарондани скрининг барои мављудияти COVID-19 ва дар
њолати зарурї, таъмин кардани муолиљаи интенсивї зарур аст.
Илова бар ин, дар ин марњила бояд кормандони муассисаи ислоњї
ба мањбусон кўмаки равонии иловагї расонанд.

•

• Дар

мавриде, ки боздоштани иљрои њама гуна амалњои
ѓайримуњимму кўчак асоснок ва оќилона аст, њуќуќњои асосии
шахсони дар давраи пандемия дар љойи мањрумшавї аз озодї
ќарордошта бояд пурра риоя карда шаванд. Ин, аз љумла, њуќуќи
нигоњ доштани бењдошти шахсї (аз љумла дастрасї ба оби гарм ва
собун) ва њуќуќи гаштугузори њамарўзаро дар њавои кушод (на
камтар аз як соат) дар бар мегирад. Ба замми ин њама гуна
мањдудиятњо барои иртибот бо љањони беруна, аз љумла боздидњо
бояд тавассути дастрасии васеъ ба воситањои алтернативии алоќа
(аз ќабили телефон ё алоќаи овозї тавассути Интернет) љуброн
карда шаванд.

• Дар њолати људокунї (изолятсия) ё карантини шахси бо вируси

SARS-CoV-2 сироятёфта ё ин ки дар ин сироят гумонбаршаванда, ба
ин шахс бояд тамосњои бомазмунро њамарўза бо одамони дигар
таъмин бикунад.

Кафолатои асосї алайњи муомилаи бадрафторона нисбат ба
шахсони аз озодї мањрумшуда аз љониби кормандони маќомоти
њифзи њуќуќ (дастрасї ба њимоятгар, дастрасї ба духтур, огоњї
кардан дар бораи боздоштан) бояд дар њама њолатњо ва њама
ваќт комилан риоя карда шаванд. Дар баъзе њолатњо
андешидани чорањои эњтиётї метавонанд мувофиќ бошанд
(масалан, аз одамони дорои аломатњои беморї талаб кардани
пўшидани ниќобњо).
Назорат аз љониби маќомоти мустаќил, аз љумла механизмњои
пешгирикунандаи миллї (МПМ) ва ЗПШ, чун пешина кафолати
муњиммест бар зидди бадрафторї. Давлатњо бояд ба Механизмњои
мониторинги љойњои мањрумият аз озодї дастрасиро ба тамоми
љойњои мањрумият аз озодї, аз љумла ба љойњое, ки шахсони дар
карантин ќарордошта љойгир карда мешаванд, бояд кафолат дињанд.
Аммо бо вуљуди ин маќомоти назораткунанда бояд бо тамоми
чорањои эњтиётї аз рўи принсипи «зарар нарасонед», ба хусус
нисбати пиронсолон ва шахсони гирифтори беморињои музмин амал
бикунанд.

•

•

Шўрои Аврупо, Изњороти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон Дуня
Миятович, Пандемия COVID-19: чорањои фаврї барои њифзи
њуќуќњои мањбусон дар Аврупо бояд андешида шаванд, 6 апрели
соли 2020.
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон давлатњои аъзоро ќотеона даъват
мекунад:
• Њуќуќ ва саломатии њамаи мањбусонро дар давраи пандемияи
љањонгири COVID-19 њимоя кардан.
• То њаддалимкон ва тамоми алтернативањои дастрас ба мањрумият аз
озодї њар ваќте ки имконпазир аст ва бидуни табъиз бояд истифода карда
шаванд.
• Дар давраи пандемияи COVID-19 њуќуќи њама шахсоне, ки аз озодї
мањруманд, бо назардошти эњтиёљоти махсуси мањбусони бештар
осебпазир, шахсони маъюб, занони њомила ва мањбусони ноболиѓ бояд
риоя карда шавад.
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ВАКОЛАТДОРИ ЊУЌУЌЊОИ ИНСОН ДАВЛАТЊОРО
ЁДРАС МЕКУНАД, КИ:
•

Дилхоњ чорањои мањдудкунанда нисбат шахсоне, ки дар
шароити њабс ќарор доранд, бояд зарурї, мутаносиб,
ѓайритабъиз, дар доираи муайяни ваќт ва шаффоф бошанд.
Масалан, агар мањдуд кардани мулоќот бо хешовандон ва
одамони наздик ё дигар тамос бо љањони беруна зарур ояд, онњо
бояд бо усулҳои алтернативї, ба монанди дастрасии васеъ ба
телефон ё видеоиртибот иваз карда шаванд.

•

Хусусияти мутлаќи манъи шиканља ва муносибати берањмона
тавассути чорањои андешидашуда дар мањбасњо, аз љумла њангоми
људокунї (дар изолятсия будан) бо сабабњои њифзи саломатї набояд
вайрон карда шаванд.

•

Њама чорањо барои њифзи њуќуќ ба њаёт ва тандурустии мањбусон
ва кормандони мањбасњо тибќи тавсияњои Дафтари минтаќавии
СЉТ дар Аврупо бояд андешида шаванд. Мањбусон бояд
дастрасиро ба иттилоот, кўмаки њуќуќї ва механизмњои мустаќили
пешнињоди шикоят идома дињанд.

•

Механизмњои мониторинги љойњои мањрум кардан аз озодї бояд
имконияти идома додани назорати вазъиятро тавассути андешидани
чорањои эњтиётї дошта бошанд, то ки одамонро ба хатарњои
иловагї гирифтор накунанд (принсипи «зарар нарасонед»).

•

Фавран ќабул кардан ва амалї намудани наќшаи фарогири
зиддибўњронии башардўстона, ки дар асоси захирањои кофии
инсонї ва молиявї тањия шудааст ва он эњтиёљоти он шахсонеро, ки
љойњои мањрумият аз озодиро тарк мекунанд, онњоеро, ки дар ин
муассисањо боќї мондаанд ва инчунин кормандони мањбасњоро ба
эътибор мегирад. Ин амалњо бояд дар њамкорї бо љонибњои
манфиатдори дар соњаи њуќуќи инсон фаъолияткунанда, аз љумла
механизмњои пешгирикунандаи миллї ё дигар нињодњои мустаќили
назоратї, сохторњои миллии њифзи њуќуќи инсон ва инчунин
созмонњои ѓайридавлатї оид ба њуќуќи инсон анљом дода шаванд.
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Ислоњоти байналмилалии мањбасњо, Коронавирус: њифзи
саломатї ва њуќуќи шахси дар мањбасќарордошта, 16 марти соли
2020;
Нукоти калидї: Принсипњои «Зарар нарасонед», шаффофият, баробарї,
инсонгарї – арзишњое мебошанд, ки бояд бахши ќонунгузории љиної дар
мубориза алайњи коронавирус бо онњо роњнамої бикунад.
•

Њар гуна мањдудият дар иртибот бо љањони беруна бояд
мутаносиб, аз љумла дар доираи ваќт муайян ва ѓайритабъиз
бошад.

•

Дар њолате, ки мањдудкунии боздиди шахсї ё тамосї (муроќибат) бо
шахсоне, ки дар њабс ќарор доранд, метавонанд барои пешгирии
хурўљи COVID-19 дар муассисањо ќонунї бошанд, бо вуљуди ин, ба
маќомоте.ки чунин чорањоро меандешад, амалисозии сиёсати
фарогир ва шаффоф дар ќабули ќарорњо зарур аст.

•

Мањдудиятњо бояд бо маќсади пешгирии (ё вокуниш ба) хурўљи
вирус мутаносиб бошанд.

•

Боздидњои тамосї бояд бо шумораи бисёри воситањо ва имконоти
тамос бо љањони беруна, масалан, тавассути телефон, почтаи
электронї ё видео иваз карда шаванд.

•

Њангоми ќабули ќарор дар бораи мањдуд ё манъ кардани боздид,
бояд дар назар дошт, ки тамос барои солимии равонии шахсони аз
озодї мањрумшуда муњим аст ва метавонад сатњи зўровариро
коњиш дињад. Дар бисёр кишварњо, боздидкунандањо метавонанд
ба махбусон хўрок, нўшокињо, лавозимоти бењдоштї (гигиенї) ва
доруворї биёранд.

•

Ѓайр аз ин, мањдудияти боздид кардан аз љониби намояндагони
ќонунї метавонад сатњи изтиробро афзун кунад ва ба њуќуќи
мурофиаи одилонаи судї таъсир расонад.

•

Барои онњое, ки кўдакро нигоњубин мекунанд, људошавї аз
кўдакон метавонад барои њам шахсе, ки кўдакро парасторї мекунад
ва њам ба худи кўдак (кўдакон) чандин оќибатњоро эчод бикунад.

•

Дилхоњ ќарор (тасмимот) бояд фавран ба њама шахсони ба он
вобаста бо маълумоти даќиќ дар бораи мањдудият ва мўњлати
азнавбаррасї кардан ё бекор кардани чунин сиёсат расонида шаванд.
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Зарурати кам кардани шумораи
мањбусон
Мурофиањои одилона (Fair Trials), Зарурати роњ надодан ба нигоњ
доштан дар мањрумият аз озодї бо маќсади њифзи тандурустии ањолї Дастуруламал, Изҳороте, ки 21 марти соли 2020 нашр шудааст.
Мурофиањои одилона ќотеона аз тамоми маќомоти судї ва ќонунгузори
љиної даъват ба амал меорад, ки бо назардошти мулоњизоти бењдошти
саломатии ањолї ва амнияти он чорањои фавриро љињати коњиш додани
ашхоси ба њабси пешакии тосудї гирифташуда биандешанд ва њабси
пешакии тосудиро танњо њамчун роњи нињоии њалли масъала татбиќ
намоянд

Озодии ибрози аќидањо /дастрасї ба
иттилоот
СММ / САЊА / ИВКЊИ, COVID-19: Давлатњо бояд ба дастрасї ба
иттилоот мусоидат намуда, љараёни табодули озоди иттилоотро дар
давраи пандемияи COVID-19 њимоя кунанд: иброз карданд коршиносон
оид ба озодии васоити ахбори оммаи байналмилалї (Пресс-релизи
муштараки Дэвид Кэйе, Гузоришгари махсуси СММ оид ба њавасмандонї
ва њифзи њуќуќ ба озодии аќидањо ва баёни озод; Арлем Дезир,
Намояндаи САЊА дар ВАО ва Эдисон Ланза, Гузоришгари махсус оид ба
озодии баёни Комиссияи байниамрикої оид ба њуќуќи инсон).

НУЌОТИ АСОСЇ:
•

•

•

Давлатњо бояд маълумоти боэътимодро бо усули барои њама
дастрас пешнињод кунанд ва ба хусус барои таъмини дастрасии
иттилоот ба шахсони маъюб ё шахсони дастрасиашон ба Интернет
мањдуд диќќати махсус бидињанд.
Фароњам овардани дастрасї ба Интернет махсусан дар давраи
бўњронї ањамияти бузург дорад. Хеле муњим аст, ки давлатњо аз
масдуд кардан(бастан)-и дастрасї ба интернет худдорї бикунанд;
мањдудиятњои оммавии дастрасї ба Интернетро бо мулоњизањои
таъмини тартиботи љамъиятї ва амнияти миллї сафед кардан мумкин
нест.
Давлатњо бояд барои њифзи фаъолияти касбии рўзноманигорон
чорањо андешанд; дар давраи њолатњои фавќулодда, ки дар натиљаи
ба саломатии шањрвандон тањдид кардани хатар ба амал меояд,
журналистика яке аз вазифањои муњимро анљом медињад, хусусан
агар он барои пешнињоди иттилооти муњим дар бораи вазъияти
бўњронї ва назорати фаъолияти давлат нигаронида шуда бошад.
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•

Дар робита ба муаммоњои иттилооти бардурўѓ (дезинформатсия), хеле
муњим аст, ки мањз худи давлатњо ва ширкатњои интернетї мушкилоти
иттилооти бардурўѓро дар навбати аввал бо роњи таъмин кардани
иттилооти боэътимод њал намоянд. Ин амал метавонад дар шакли
иттилоотонии босуботи љомеа, пањн намудани иттилоот ва паёмњои
таблиѓотї ва расонидани кўмаки фаврї ба ширкатњои пахши иттилоот ва
журналистикаи минтаќавї (масалан, тавассути љойгиркунии таблиѓот дар
соњаи тандурустї) анљом дода шавад.

Истифодаи
воситањои
назорат (мушоњида)

техникии

СММ / САҲА / ИВКЊИ, COVID-19: Давлатњо бояд ба дастрасї ба
иттилоот мусоидат кунанд ва мубодилаи озоди иттилоотро дар давраи
пандемияи COVID-19 њифз бикунанд: изњор карданд коршиносон оид ба
озодии васоити ахбори байналмилалї (Пресс-релизи муштараки Дэвид
Кэйе, Гузоришгари махсуси СММ оид ба масъалаи њавасманд кардан ва
њифзи и њуќуќ ба озодии аќида ва баён; Арлем Дезир, Намояндаи САЊА
оид ба масъалањои ВАО ва Эдисон Ланза, гузоришгари махсус оид ба
озодии баёни Комиссияи байниамрикої оид ба њуќуќи инсон.

ТАВСИЯЊОИ АСОСЇ БА КИШВАРЊО:
•

Аз љониби маќомоти давлатї дар бораи хусусияти тањдиде, ки
вируси куруно ба вуљуд меорад, пешнињод кардани маълумоти
сањењ хеле муњим аст. Мувофиќи ќонунњои њуќуќи инсон
давлатњо вазифадоранд, ки маълумоти боэътимодро бо усули барои
њама дастрас таъмин карда, диќќати махсусро ба таъмин кардани
дастрасии маъюбон ё шахсони дастрасиашон ба Интернет мањдуд
равона созанд.

•

Мављуд будани дастрасї ба Интернет махсусан дар вазъияти
бўњронї хеле муњим аст. Хеле муњим аст, ки давлатњо аз бастани
дастрасї ба интернет худдорї бикунанд. Дар вазъияти баста шудани
дастрасї ба Интернет давлатњо бояд дар навбати аввал дастрасии
фавриро ба хидматњои босуръату васеъпањнои Интернетхидматрасонї таъмин кунанд. Мањз дар шароити фавќулодда, ваќте
ки дастрасї ба иттилоот наќши њалкунанда мебозад, ба таври оммавї
мањдуд кардани дастрасї ба Интернет бо маќсади таъмин кардани
тартиботи љамъиятї ва амнияти миллї ќобили тављењ нест(яъне
асоснок
карда
намешавад)
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•

Њуќуќи дастрасї ба иттилоот чунин маъно дорад, ки давлатњо бояд
барои њимояи фаъолияти касбии рӯзноманигорон саъю кўшиши
истисної ба харљ дињанд Дар давраи њолатњои фавќулоддае, ки
хатари ба саломатии шањрвандон тањдидкунандаро ба вуљуд
овардааст, журналистика яке аз вазифањои калидиро иљро мекунад,
хусусан агар он барои пешнињоди иттилооти муњим дар бораи
вазъияти бўњронї ва назорати фаъолияти давлат нигаронида шуда
бошад. Дар робита ба ин, мо њамаи давлатњоро даъват менамоем,
ки риояи ќонунњои миллиро љињати озодии иттилоот самаранок
таъмин намоянд, то ки тамоми одамон, хусусан рўзноманигорон ба
иттилоот дастрасии бемамониат дошта бошанд.

•

Мо бо он нигароние, ки иттилооти бардурўѓ дар бораи пандемия
метавонад ба саломатии одамон таъсири манфї расонад ва боиси
воњима ва бетартибї дар љомеа гардад, њамфикрем. Дар робита ба
муаммоњои иттилооти бардурўѓ хеле муњим аст, ки мањз худи
давлатњо ва ширкатњои интернетї бояд мушкилоти иттилооти
бардурўѓро пеш аз њама, бо роњи ба љомеа пешнињод кардани
иттилооти боэътимод њаллу фасл намоянд. Ин метавонад дар
шакли иттилоотонии босуботи давлатї, пањн намудани иттилоот ва
паёмњои таблиѓотї ва расонидани кўмаки фаврї ба ширкатњои
пахши иттилоот ва журналистикаи минтаќавї (масалан, тавассути
љойгиркунии таблиѓоти давлатї дар соњаи тандурустї) анљом дода
шавад.Љорї намудани дигар чорањо, аз ќабили аз байн бурдани
мавод (мундариља) ва љорї кардани сензура метавонад боиси
мањдуд шудани дастрасї ба он иттилооте гардад, ки барои њифзи
саломатии мардум муњим аст ва ин омилњо танњо он ваќт бояд
сурат гиранд, ки ин чорањо ба меъёрњои зарурат ва таносуб
мувофиќ бошанд. Њама гуна кўшиши ба љиноят мансуб донистани
иттилооти марбут ба пандемия метавонад ба манбаъњои идоравї
(маќомот) њисси нобоварї пайдо карда, дастрасиро ба иттилооти
эътимоднок боздорад ва ба озодии баёни аќидањо таъсири манфї
расонад.

•

Мо афзоиши истифодаи воситањои техникиро барои назорат
кардани пайгирии пањншавии коронавирус ќайд мекунем. Бо дарк
кардан ва дастгирии зарурати кўшиши муборизаи фаъолона бар
зидди пандемия, мањдуд кардани истифодаи чунин воситањо аз
нуќтаи назари њадафњо ва мўњлати татбиќи онњо, инчунин бо
дарназардошти њифзи њуќуќњои шахсї љињати дахлнопазирї ба
њаёти шахсї, роњ надодан ба табъиз, њифзи манбаъњои
журналистии иттилоот ва дигар озодињо хеле муњим аст.
Давлатњо инчунин мањфуз доштани маълумоти шахсии беморонро
бояд таъмин бикунанд. Мо ќотеона даъват ба амал меорем, ки
барои њимяои њуќуќи инсон дар њолатњои гуногуни истифода
кардани чунин технологияњо ва татбиќи онњо мувофиќи
ќонунгузории миллї, ки ба стандартњои байналмилалии њуќуќи
инсон љавобгўанд, бояд чорањои ќатъї андешида шаванд.
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Модда 19, COVID-19: Давлатњое, ки технологияи назорати электрониро
барои мубориза бо пандемия истифода мебаранд, бояд њуќуќњои инсонро
эњтиром бикунанд. Изњороте, ки 2 апрели соли 2020 нашр шудааст.

ТАВСИЯЊОИ АСОСЇ:
•

Чорањои назоратї, ки барои мубориза алайњи пандемия андешида
мешаванд, бояд ќонунї, зарурї ва мувофиќ бошанд.Онњо бояд бо
ќонун пешбинї шуда, ба њадафњои ќонунии соњаи тандурустї, ки
маќомоти дахлдори соњаи тандурустї тањия намудаанд, мувофиќат
намоянд ва бояд ба ин талабот љавобгў бошанд. Њукуматњо бояд
принсипњои шаффофиятро нисбати чорањои аз љониби худашон
андешидашуда пайравї намоянд, то ки натоиљи онњоро бодиќќат
омўхта, дар њолати зарурї минбаъд онњоро таѓйир бидињанд, бекор
кунанд ё ќатъ намоянд. Мо ба он роњ дода наметавонем, ки
пандемияи COVID-19 барои назорати оммавии ѓайриинтихобї
бањона шавад.

•

Агар њукуматњо ваколатњои худро барои мониторинг ва назорати
шањрвандон васеъ кунанд, пас ин гуна ваколатњо бояд дар доираи
ваќт мањдуд карда шаванд ва танњо он ваќте истифода шаванд, ки
барои коњиш додани пандемияи љорї зарур аст. Мо ба он роњ дода
наметавонем, ки пандемияи COVID-19 барои мушоњидаи бемўњлат
аз болои шањрвандон њамчун бањона хизмат бикунад.

•

Давлатњо танњо бо маќсади вокуниш ба пандемия COVID-19
истифода кардани љамъоварї, нигоњдорї ва љамъбасти маълумоти
шахсї, аз љумла маълумот дар бораи вазъи саломатиро бояд таъмин
бикунанд. Маълумотњои дастрасшуда, нигоњ дошташуда ва
љамъбастшуда барои вокуниш ба пандемия бояд аз рўи фарогирї
(миќёс) мањдуд бошанд, кор бо онњо бояд бо ваќти ба давраи
пандемия мувофиќ мањдуд карда шавад ва онњо набояд бо
маќсадњои тиљоратї ё дилхоњ маќсади дигар истифода карда
шаванд. Мо ба он роњ дода наметавонем, ки пандемияи COVID-19
барои вайрон кардани њуќуќи инсон ба дахлнопазирии њаёти шахсї
њамчун бањона хидмат бикунад.

•

Њукуматњо бояд тамоми кўшишро ба харљ дињанд, то ки
маълумоти шахсии ањолиро њифз бикунанд, аз љумла амнияти
кофии ягон маълумоти шахсии аз њама гуна абзорњо, замимањо
тавассути њама гуна шабакањо ё хадамоти дар љамъоварї,
интиќол, коркард ва нигоњдории иттилоот ширкаткунанда
дастрасшударо таъмин бикунанд. Њама гуна иддаоњо дар бораи
беном (анонимї) будани маълумот бояд ба далелњо асос ёфта, бо
иттилооти кофї дар бораи чї гуна ба даст овардани ин беномї
тасдиќ карда шаванд. Мо ба он роњ дода наметавонем, ки
кўшиши вокуниш ба пандемияи мазкур бањонае барои вайрон
кардани амнияти раќамии шањрвандон бошад.
Дилхоњ истифодаи технологияњои электронии пайгирї дар
вокуниш ба COVID-19, аз љумла big data (маълумоти бисёр ё
бузург) ва истифодаи тафаккури сунъї бояд онро ба эътибор
гирад, ки ин воситањо хатари мусоидат карданро ба табъиз ва
дигар поймолкунињои њуќуќи инсон нисбат ба аќаллиятњои
нажодї, одамоне, ки дар камбизоатї зиндагї мекунанд ва дигар
гурўњњои канормонда (маргиналї)-е дорад, ки ниёзњо ё вазъи
зиндагии онњо дар маљмўаи додањо ба таври кофї пешнињод
нагардидаанд ё тањриф карда шудаанд.
Мо ба он роњ дода наметавонем, ки пандемияи COVID-19
фарќияти байни намояндагони гурўњњои гуногуни љомеаро
вобаста ба ќобилияту андозаи амалї кардани њуќуќњои
инсониашон бузургтар бикунад.

•

•
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•

Агар њукуматњо љињати мубодилаи маълумот бо дигар
ташкилотњои бахши давлатї ё хусусї созишнома ба имзо расонанд,
пас ин бояд дар доираи ќонун амалї карда шавад, далелњои бастани
чунин созишномањо ва иттилооти зарурї барои арзёбии таъсири
онњо ба махфият ва њуќуќи инсон ба таври хаттї ва оммавї бо
муќаррарот дар бораи мањдуд кардани мўњлатњои шартнома,
механизмњои назорати љамъиятї ва дигар кафолатњои њуќуќї аз рўи
пешфарз бояд ошкор карда шаванд. Ширкатњои хољагидорие, ки
ба кўшишњои њукумат дар мубориза бо COVID-19 шомил карда
шуданд, бояд пешбинии кофї зоњир намоянд, то ки кафолат дињанд,
ки онњо њуќуќи инсонро эњтиром мекунанд ва амалњояшонро аз
дахолати аз љониби манфиатњои тиљоратї ва кории дигар њимоя
мекунанд. Мо ба он роњ дода наметавонем, ки пандемияи COVID19 барои мардумро дар ноогањї нигоњ доштан љињати кадом
иттилоотро њукуматњо љамъ меоваранд ва ба шахсони сеюм
интиќол медињанд, бањона шавад.

•

Дилхоњ вокуниш бояд механизмњои њисоботдињї ва муњофизатро
аз сўиистифода дошта бошад. Васеъгардонии механизми пайгирї, ки
бо COVID-19 марбутанд, набояд ба доираи масъулияти хадамоти
иктишофї ё хадамоти амниятї ворид шавад ва бояд аз љониби
маќомоти дахлдори мустаќил тањти назорати босамар ќарор гирад.
Ѓайр аз он, шањрвандон бояд имкони омўхтани дилхоњ
чорабинињои марбут ба COVID-19 -ро оид ба љамъоварї,
муттањидсозї, нигоњдорї ва истифодаи маълумот дошта бошанд.
Шахсони назоратшаванда ба воситањои самараноки њифзи њуќуќ
бояд дастрасї дошта бошанд.

•

Чорабинињоњои љавобии марбут ба COVID-19, ки тадбирњои
љамъоварии маълумотро дар бар мегиранд, бояд бо иштироки
озод, фаъол ва пурмазмуни љонибњои манфиатдори дахлдор, аз
љумла коршиносони соњаи тандурустии љамъиятї ва
намояндагони
гурўњњои
аз
њама
људокардашуда
(маргиналишуда)-и ањолї андешида шавад.

17

Чорањои фавќулодда
ИВКЊИ СММ, COVID-19: Давлатњо набояд барои мањдуд кардани
њуќуќи инсон аз чорањои фавќулодда сўистеъмол бикунанд –
коршиносони СММ, Изњорот аз 16 марти с. 2020.
•

Дилхоњ чораҳои фавќулодда, ки љавобан ба пандемияи вируси
куруно андешида шудаанд, бояд мутаносиб, зарурї ва
ғайритабъизї бошанд.

•

Аксуламали фавқулодда ба пандемияи вируси куруно набояд
њамчун асос барои амалиёти њадафнок алайњи гурўњњо,
аќаллиятњо ё ашхоси алоњида истифода карда шавад.

•

Ин чораҳо набояд ҳамчун пӯшиши амалҳои репрессивии
давлатҳо бо баҳонаи ҳифзи саломатӣ ва ҳамчун воситаи фишор
ба ҳомиёни ҳуқуқи инсон татбиќ гарданд.

•

Барои танзими пандемияи мазкур, равиши ба њифзи њуќуќи
инсон асосёфтаро истифода кардан зарур аст.

Њуќуќи инсон дар маљмўъ –
воситањо ва манобеъ
•

Хадамоти Байналмилалии Њуќуќи Инсон (IHRH, ХБЊИ),
Њифзи инсон дар ваќти
пандемияи COVID-19. Шарњи
мухтасари изњорот ва тавсияҳои механизмњои њифзи њуќуќи
башари
Созмони
Милали
Муттањид
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/protecting_human_rights_
in_times_of_covid-19.pdf

•

Хюман Райтс Вотч, COVID-19 ва њуќуќи инсон
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19response#_Toc35446577

•

Авфи Байналмилалї, COVID-19: њуќуќњои инсон чї гуна ба мо
барои
муњофизати
худамон
кўмак
карда
метавонанд
https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2020/03/coronavirus-howhuman-rights-help-protect-us/

•

Дафтари СММ дар Беларус,
пањншавии вируси куруно

Њуќуќи

инсон

дар

давраи

https://un.by/novosti-oon/prava-cheloveka/4951-prava-cheloveka-vovremya-rasprostraneniya-koronavirusa
•

International Partnership for Human Rights (IPHR)
IPHR - Tajikistan: transparency key to building public trust on COVID-19
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https://www.iphronline.org/tajikistan-transparency-key-to-buildingpublic- trust-on-covid-19.html
IPHR - Kyrgyzstan, NGOs urge Kyrgyzstan to release Azimjon
Askarov amid COVID-19 crisis
https://www.iphronline.org/ngos-urge-kyrgyzstan-to-release-azimjonaskarov-amid-covid-19-crisis.html
•

CIVICUS, Давлатҳо бояд дар маркази тамоми чорањои вокунишї ба
COVID-19 њуќуќи инсонро гузоранд. Пресс-релиз аз 24 марти соли
2020.
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/mediareleases/4357-civicus-states-should-put-human-rights-at-the-centre-ofallresponses-to-covid-19
Дастури OHCHR, COVID-19 CIVICUS ба давлатҳо тавсияҳои зеринро
пешниҳод мекунад:

•

Њамкорї кардан бо васоити ахбори омма ва љомеаи шањрвандї бо
маќсади таъмин кардани шаффофият дар вокуниш ба тањдидњое, ки
ба пандемия COVID-19 марбутанд. Мунтазам мубориза бурдан
алайњи иттилооти бардурўѓ бидуни истифодаи сензура ва љазоњои
љиної.
• Аз истифодаи љорањои љавобї ба COVID-19 њамчун бањона барои
ворид кардани мањдудиятњо барои љомеаи шањрвандї, таъќиби
њомиёни њуќуќи инсон ва мањдуд кардани озодї дар Интернет
худдорї бояд кард.
Тамоми њомиёни њуќуќ ва мањбусони сиёсие, ки барои
фаъолиятњои њифзи њуќуќи инсон ё ибрози аќидањои ба аќидањои
давлат мухолиф њабс гардидаанд, озод карда шаванд.
Ќонунњои фавќулодда бекор карда шуда, чорањое, ки љињати
боздоштани пањншавии вирус љорї карда шуда буданд, дар
баробари коњиш ёфтани тањдидњо сабук карда шаванд.
Дастрасии боэътимод ва бемонеа ба Интернет дастгирї карда шуда,
ба њар гуна дидаву дониста вайрон кардани њуќуќи дастрасї ва
мубодилаи иттилоот хотима гузошта шавад.

•

ИВКЊИ, Дастур оид ба COVID-19
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx?fbclid
=IwAR3vrFOEkRi0OpBsdwhZ1GYxxMZa66U9nvT_MPtRq1kMYVDfoiYfpb0gRts

Маъракаи иттилоотии муштарак оид ба тадбирҳои пешгирикунандаи паҳншавии
инфексияи коронавирус аз ҷониби Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии назди Вазорати
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Дафтари барномаҳои САҲА дар Душанбе ва
PRI дар чорчӯби лоиҳаи Иттиҳодияи Аврупо “Пешбурди рӯйкарди ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми
ислоҳоти низоми ислоҳии Тоҷикистон” баргузор карда мешавад.
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