ا فم احدةلرب

الربوتوكول االختيوا التفاةيوة مناضةوة التعوذيب
وغووريه موون ضووروب املعاملووة أو العقوبووة القاسووية
أو الالإنسانية أو املهينة
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اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املشووو ا املقةمووة موون اللجنووة الفرعيووة إو ائليووة الوةاليووة الو نيووة لل ل ووة
املتحةا لربيطانيا العظ ى وأيرلنةا الش الية بشأن احلجر الصوح اللاامو
لفريوس كو وان (فريوس كوفية*)19-
طلبت اآللية الوقائية الوطنيةة للمملةةة احدةةلرب لانيا يةا ال ومةر ندن لنةلا ال ةمالية نة الل نةة
-1
الف عيةةة دت ديةةلي نليملةةا اح ةوممرب س ةةالت امملةةة نانةةة اآلليةةة ج ا فةةا ا الة د ة يملةةا ا ة ا ج
احل الصةي اإلل افي لباب دد لق حبمانة الصةة ال افة.
-2

ندالحظ الل نة الف عية دت احادرب  4فا الاندو ول ااخدياممي دنص علر فا نلي:

ديمح ل دنلة ط ف ،ن قاً هلذا الاندو ول ،سقيام اآلليات اح ةامم نليملةا ج احةادد
(د)
ن 3س ايممات ي فةات خيضع لواندملا نلييي هتا ننوجةل يةأ د ة ا م نفةوت دن أةةا دت نةو ةوا
م نف فا ح ندملم نفا مبوجب دف صادمم عةا لةلية عافةة دن سنةاى علةر نن ةا فنملةا دن مبوا قدملةا دن لةةوهتا
(ن امم نليملا يما نلي ابلم دفا ا ااحد ا )؛
2

(ب) ن ة احل فةات فةا احل نةةة ،هة اا ربةذا الاندو ةول ،دي ةةةل فةا د ةةال احد ةةا
ص دن ل نأ دن ننلاعأ ج فةات عةام دن خةا للدوقية ا نيةمح هلةذا ال ة ص يةأ مبهادممدةأ
ما ن اى ،أبف فا دي للية قضائية دن نداممنة دن هريربا فا اليليات ا خ ى.
ننرتدب علر ربذا الد ن  ،فق نىاً اباقرتات فع احادرب (19د) فا الاندو ول ااخدياممي ،س الت
-3
صالحيات ال ايممرب ال ددمدةع اةا اآلليةات الوقائيةة الوطنيةة ،دت دي فةةات د ة يةأ ة ص ج احل ة
الصةةةي نا نيةةمح لةةأ مبهادممدةةأ حب نةةة ربةةو فةةةات للة فةةات فةةا احل نةةة ه ة اا الاندو ةةول ااخديةةاممي،
نابلدايل ملو نقع ضما نانة ال ايممرب ال متامململا آلية نقائية نطنية.
نعلر ال هم فا علم نممند ص ص نح أبت ال ايممات الوقائيةة الوطنيةة ،ةالاا ةالت ايممات الل نةة
-4
الف عية ،جيو دقييلربا فؤقداً ن قاً للمادرب  )2(14فا الاندو ول ااخدياممي ،إت ذلك نفملم ضمنياً فا سنيةة
الاندو ةةول ااخديةةاممي .ندةةنص احةةادرب  )2(14علةةر دت ااع ةرتاا علةةر ايممرب حةةةات احد ةةا س ينةةأ ا أةةةا
الد ةةذممب سة ةةأ نا لةةباب فلةة ةةة نفوجب ةةة هلةةا عالقةةة ابلةةل اب الةةوط دن اليةةالفة ال افةةة نالة ةوامم اليبي يةةة

__________

*

اعدملهتا الل نة الف عيةة ج دنممهتةا ا ممس ة ( 14-10ةبا/ف اان  ،)2020عمةالً ابحةادرب (11ب) فةا الاندو ةول
ااخدياممي ادفاقية فناربضة الد ذنب نهريه فا ض نب اح افلة دن ال قوسة القالية دن الالن يا ية دن احملينة.
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دن اضي اب خيري ج احةات اح فع ايممدةأ ،ةا ةول فؤقدةاً دنت ااضةيالب سة ايممرب ملةذه؛ نا أةةا دت
ددذممب اللنلة الي ف حبالة طواممئ ف لنة ي نةوت ذلك فامماً لالعرتاا علر ال ايممرب.
نربةةذا ن ةةري نة د ةةأ ج ح ة أةةةا ااع ةرتاا علةةر ال ة ايممرب لةةباب دد لةةق ابليةةالفة ال افةةة،
-5
نأةةةا دت د ةةمل حالةةة طةواممئ طبيةةة دديلةةب احل ة الصةةةي ،ةةإت ذلةةك ا أةةةا دت نةةةوت نا دقييةةلاً فؤقدةاً
نا أةا دت أنع ال ايممات نة فةات احل الصةي متافاً .نس باممرب دخ ى ،ليل م دت نةوت ربناك لبب
خا ل لم القيام اذه ال ايممرب ج نقت ف  ،سلاً فا دا ددم ربذه ال ايممات علر اإلطالق.
نربذا نؤ ل ال دي القائل أبت دفةا ا احل ة الصةةي دقةع ضةما نانةة الة ايممرب الة متامملةملا آليةة
-6
نقائية نطنية ،ننت ات أةةا دقييةل الوصةول نليملةا فؤقدةاً لةباب مةلندرب للهانةة نلةيس علةر دلةا دت
احةات اح فةات للة الصةي.
ندالحظ الل نة الف عية دت الاندو ول ااخدياممي ننص علر دت دداح لآلليات الوقائية الوطنية
-7
نفةا يةةة الوصةةول نة أيةةع دفةةا ا ااحد ةةا نفن ة هتا نف ا قملةةا (احةةادرب (20ج)) ن صةةة نج ة اى فقةةاسالت
خاصة فع ا ا احمل نف فا ح ندملم دنت نجود ملود (احادرب (20د)).
نديلم الل نة الف عية أب أ ج ح دت احل الصةي نف ا فا دجل الصةا ال ةام ،إ ةأ جيةب
-8
دا نةؤدي نة نلةاىرب ف افلةة احملد ة نا .نندموةل دنمم اآلليةة الوقائيةة الوطنيةة ج ضةمات احةرتام أيةع الضةةما ت
ا لالية ،مبا ج ذلك حق الف د ج دت نبلغ سيبب نضة أ ج احل ة الصةةي ،نج نخيةامم طة ف لة ،
نج احلصول علر ف وممرب قا و ية فيدقلة ،نج دت خيضع لفةص طبيب فا اخدياممه.
نابإلضةا ة نة ذلةك ،ننبهةةي اتةاذ دةةلاسري ا يةة نفنالةبة حنةةع ا دملا ةات حوة نلةاىرب اح افلةةة.
-9
نأةا دت د مل ربذه اا دملا ةات (دن دنبوةق عةا) امملةات ننجة اىات متيي نةة دةؤدي نة نصةم دن هتمةي
ئات ف ينة فا ا ا  .نأةةا دت ن ةمل ربةؤاى ا ة ا ا ة اد ناتماعةات الةذنا ن دةانت ف ضة
خلي اإلصاسة ابلفرينلات دن قل مدمل هلا.
 -10نج ح ة دت نانةةة ال ة ايممرب ال ة متامملةةملا اآلليةةة الوقائيةةة الوطنيةةة د ةةمل دفةةا ا احل ة الصةةةي
اإلل افي ،إت ربةذه اآلليةات جيةب دت دضةع ج اعدباممربةا فبةلد إلعةلم اإلضة اممإل عنةل امملةة دلةك الوانةة.
نقل نديلب ذلك دةيي امملات ال مل ال ادنة لصا دنلئةك الةذنا ربةم ج احل ة الصةةي ندنلئةك الةذنا
نقوفةةوت سة ايممرب ،نف اعةةارب للمصةةلةة ال افةةة احدمولةةة ج نق ة ا د ةامم احة ا .لةةر لةةبيل احوةةال ،أةةةا ضةةمات
صة نج اى فقاسالت علر ا ف اد علر حنو ف قول فا خالل دلاليب متنع ا دقال ال ةلنى ،نقةل خيضةع
دعضاى اآلليةة الوقائيةة الوطنيةة الةذنا نصةلوت نة دفةا ا احل ة الصةةي سصةوممرب ف ة نعة لفةةو طبيةة
نهريربا فا د ةال الدفدي نالدقييل لضمات لالفة احل الصةي ،ما ربو احلال ابلنيبة لهةريربم ةا
خيلفوت احدياجات احملد نا.
 -11نج الدقاممن النا ئة عا ربذه ال ايممات ،جيب دت حت اآللية الوقائية الوطنية علر احرتام ل نة
احملد نا ندا ديملم ج احدمال نصم نفدن خي الدميي ضل دنلئك الذنا د ضوا للة الصةي اإلل افي.
نأةةا ااطةةالب علةةر ف نةةل فةةا اإلمم ةةادات احفيةلرب ج الو ئةةق ذات الصةةلة الة دن ة ربا ف ا ة فةا ةةةة
ا ف اا نالوقانة فنملا نفنومة الصةة ال احية(.)1

__________

()1

2

ا و www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/prevention.html
ن.www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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