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 کاری و مأموریت آنمعرفی گروه

بشر تأسیس کمیسیون سابق حقوق 42/1991گروه کاری بازداشت خودسرانه براساس قطعنامه 

های کمیسیون بشر، این شورا تمامی مأموریتشد و پس از تبدیل کمیسیون به شورای حقوق

 به شرح ذیل، تعیین گردید: 50/1997بق را پذیرفت. دستورکار گروه کاری نیز طی قطعنامه سا

و مغایر با استانداردهای مندرج در  خودسرانه از آزادیبررسی موارد اتهام محرومیت  .1

 های مربوطه؛دولت دیگر اسناد حقوقی پذیرفته شده توسطبشر و حقوقاعالمیه جهانی 

 دولتی، افراد مربوطه،دولتی و غیرهای بینها، سازماناز دولت جستجو و دریافت اطالعات .2

 ها و یا نمایندگان آنها؛خانواده

 ای که به گروه کار گزارش شدههای خودسرانهاقدام درخصوص موارد احتمالی بازداشت .3

 های مربوطه؛گیری با دولتازطریق ارسال درخواست های فوری و ارتباط

 منظور درک بهتر شرایط موجودها، بهی براساس دعوت دولتهای میدانانجام مأموریت .4

 یافتن دالیل اساسی برای موارد محرومیت خودسرانه از آزادی؛در کشور و 

 ها به منظور کمک برای جلوگیری و محافظت از اقداماتی کههایی به دولتمشورتارائه  .5

 ی که ممکن است درگردد و تسهیل مواردهای خودسرانه از آزادی میمحرومیتمنجر به 

 آینده رخ دهد؛

ها، نتایج و ها، یافتهبشر درخصوص فعالیتارائه یک گزارش ساالنه به شورای حقوق .6

 کاری.های گروهتوصیه

 ملل و نهادهایبشر، نهادهای سازمانهماهنگی با سایر سازوکارهای شورای حقوق .7

 کاری با آنموازیاز  ای و بکارگیری تمامی اقدامات الزم برای جلوگیریمعاهده

 سازوکارها.

 طرفی و استقالل.انجام وظایف خود با بصیرت، بی .8

 

از  شود. در دوره فعلی این کارشناسانس مستقل تشکیل میکارشنا 5کاری از ساختار گروه

 هستند.  استرالیا، لتونی، بنین و کره جنوبی، کشورهای مکزیک
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روز  8تا  5دهد. هرجلسه نیز، شکیل جلسه میمعموالً در ژنو تو بار در سال  3کاری این گروه

 انجامد. طول میکاری به

بشر گزارشی از کاری موظف است طبق دستورکار خود، هرساله به شورای حقوقگروه

کاری مشاهدات خود را پیرامون نهادهای های خود را ارائه دهد. در این گزارش، گروهفعالیت

کاری و عملکردهای قضایی که از نظر این گروهها های حقوقی، سیاستمختلف، نارسایی

کاری درمورد کند. همچنین مشاهدات گروهبیان میدالیل وقوع محرومیت از آزادی هستند 

 گزارشهر شود. های محافظت دربرابر محرومیت از آزادی در گزارش مطرح میبهترین شیوه

فردی و گزارش  دوپیوست دارد شامل نظرات گروه کاری درخصوص موارد کاریگروه

 بازدیدهای میدانی. 

 
 

 مروری بر گزارش اخیر گروه کاری درخصوص بازدید از ایاالت متحده امریکا

 تا 11کاری بازداشت خودسرانه، این گروه کاری از اخیراً پیرو دعوت دولت امریکا از گروه

 ی گروه کاری،هااز این کشور بازدید کرد و گزارش دیدار خود را شامل یافته 2016اکتبر  24

 آزادی درزمینه مهاجرت، سیستم عدالت کیفری، مسائلهایی درخصوص سلبو توصیهنتایج 

 کرد.  شورای حقوق بشر تقدیم 36اجالس مربوط به سالمت و وضعیت در خلیج گوانتانامو به 

گزارش مشتمل بر یک مقدمه، برنامه بازدید، مرورکلی چارچوب نهادی و قانونی )شامل  این

 کاری، نتایجها، اجرای نظرات گروهبشر(، یافتهالمللی حقوقهای قضایی، تعهدات بینضمانت

 باشد. ها میو توصیه

 

 این گزارش به شرح ذیل است: محورینکات 

ای جهت اشاره به عدم امکان بازدید از بازداشتگاه گوانتانامو و تأکید بر تدوین برنامه -1

 بستن این بازداشتگاه؛
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ایالت تگزاس، کالیفرنیا و ایلینویز به علت محدودیت  3د صرف از اشاره به بازدی -2

دست آمده از سوی ایالت به دلیل اطالعات به 3زمان سفر و اهمیت انتخاب این 

 های ویژه سازمان ملل؛جامعه مدنی، نهادها و رویه

بازداشتگاه در سطح فدرال، ایالت و بخش ایالتی و مصاحبه با  9اشاره به بازدید از  -3

نفر که در حال حاضر محروم از آزادی هستند و عدم اجازه بازدید از برخی  802

 مرکز پلیس میدان و مراکز ازجمله مرکز بازداشت واقع در بندر سن دیگو کالیفرنیا

 کاری ادعاهای جدی درگروهدر گزارش اعالم شده هومن در ایلینویز شیکاگو. 

مطابق با دستورکار  ودریافت کرده  مورد بازداشت خودسرانه و شکنجه در این مراکز

خود مبنی بر ورود به هر بازداشتگاهی در هر زمان ممکن، اقدام به ورود به این دو 

اکتبر نموده بود، که با ممنوعیت ازسوی مقامات این  22و  17های مرکز درتاریخ

 مراکز مواجه شد؛

 ی در ایاالتتأکید بر اینکه مسائل جدی مربوط به محرومیت خودسرانه از آزاد -4

متحده در زمینه مهاجرت، عدالت کیفری، محرومیت مربوط به سالمت و وضعیت در 

 خلیج گوانتانامو وجود دارد؛

رویه مهاجرین های صورت گرفته به ویژه بازداشت بیتأکید بر اینکه تمامی بازداشت -5

ضروری و عنوان آخرین اقدام ممکن، بشر، بهالمللی حقوقبایستی مطابق با قوانین بین

متناسب اِعمال شود. نباید جنبه مجازات داشته باشد و در صورت امکان از 

 های جایگزین استفاده گردد؛مجازات

کار اعم از: اقدام به بازداشت اجباری، نیاز به اشاره بر پنج حوزه مورد نگرانی گروه -6

سازی بازداشت مهاجران، دشواری در دسترسی به های فردی، خصوصیارزیابی

 های قانونی، بازداشت کودکان بدون همراه و خانواده؛ایندگینم

تاکنون در ایاالت  1988اطالع یافتن گروه کاری از اِعمال بازداشت اجباری از  -7

 352.850هرساله طبق این گزارش، های اخیر. متحده و افزایش این روند در سال

 شوند؛ازداشت میهای مهاجرتشان در امریکا بمهاجر در جریان رسیدگی به پرونده
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های اجرایی دولت امریکا درمورد مهاجرت و دستورات ابراز نگرانی از فرمان -8

به اعتقاد ها. صادرشده ازسوی وزارت امنیت داخلی امریکا برای انجام این فرمان

کند و این دستورها زمینه گسترش نظام فعلی بازداشت را فراهم میکاری، گروه

که اخراج  آوردر سیاست مهاجرتی امریکا به وجود میتغییرات جدی و فراگیری را د

 کند؛مهاجر را تهسیل میها میلیون

جویان بر خالف استانداردهای تأکید براینکه بازداشت اجباری مهاجران به ویژه پناه -9

 پناهندگان است؛بشر و حقوقالمللی حقوقبین

اند که اغلب با ر گرفتهاشاره به اینکه مهاجران بازداشت شده در شرایط تنبیهی قرا -10

وضعیت افرادی که در چارچوب نظام قضایی کیفری محکوم به جزا شده اند، قابل 

 تمایز نیست؛

اشاره به اینکه مدت بازداشت تا زمان رسیدگی به پرونده مهاجرت، زمان  -11

ای است. گاه رسیدگی به پرونده از شش ماه تا یک سال بدون نتیجه به غیرمنطقی

 انجامد؛طول می

ها برای آزادی افراد تحت بررسی، مانند اجازه ابراز آگاهی از وجود برخی سازوکار -12

کار گرفته های جایگزین بازداشت که متأسفانه درعمل بهمشروط، ضمانت یا مجازات

 سازند؛تحملی را بر مهاجران وارد میشوند و شرایط غیرقابلنمی

 اشاره به اینکه بازداشت اجباری مهاجران بدون ارزیابی مؤثر فردی درخصوص -13

که دولت باید ثابت کند که بازداشت گیرد درحالیضرورت بازداشت صورت می

 صورت گرفته دارای منافع قانونی است؛

های جایگزین نظیر مبالغ باالی ابراز نگرانی نسبت به اِعمال نادرست برخی مجازات -14

بشر افراد تأثیر منفی ستن پابند و نظارت الکترونیکی که بر سایر حقوقضمانت یا ب

گذارد و موجبات تبعیض یا زیرپا گذاردن کرامت انسانی و عدم توانایی برجای می

 کند؛در یافتن شغل و موانع ادغام در جامعه را فراهم می

 پذیر نیست؛یهابراز نگرانی از میزان باالی بازداشت که براساس الزامات قانونی توج -15

سپاری بازداشت مهاجران به بخش عبارتی برون سازی یا بهابراز نگرانی از خصوصی -16

 ها شده است؛خصوصی که منجر به افزایش میزان بازداشت
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ها به نمایندگان قانونی ابراز نگرانی از عدم دسترسی یا دسترسی محدود بازداشت شده -17

های دورافتاده. دسترسی محدود گاهبازداشتاعم از وکیل در پروسه دادرسی به ویژه در 

شدگانی که به خدمات ارتباطی برای ارتباط با نمایندگان قانونی به ویژه برای بازداشت

 های آنها پیچیده است و نیاز به مشاوره حقوقی اساسی دارند؛ پرونده

 های مهاجرین مانند متهماناشاره به اینکه معموالً روندهای رسیدگی به پرونده -18

 های جنایی است؛پرونده

 تواند منجر به بازداشتابراز نگرانی از بازداشت کودکان مهاجر بدون همراه که می -19

 والدین و واگذاری این کودکان به دولت یا وابستگان آنها در ایاالت متحده شود؛

انطباق شرایط حبس و سلب آزادی  لزوم تأکید بر ممنوعیت بازداشت کودکان و -20

 ایده آل زندگی برای کودکان؛ کودکان با شرایط

های جدی روانی به های مهاجر و وارد شدن آسیبابراز نگرانی از بازداشت خانواده -21

ها اعم از اختالل استرس پس از حادثه، افسردگی و خودکشی. تأکید بر لغو خانوده

 ها و کودکان بدون همراه؛بازداشت خانواده

ای که ها به گونهبه پرونده های متعدد در رسیدگیاشاره بر وجود تناقض -22

های خود دریافت هایی با شرایط مشابه، نتایج متفاوتی در رسیدگی به پروندهخانواده

 اند؛ کرده

 9ها و کودکان زیر اشاره به نقض استانداردها و قوانین اجرایی در بازداشت خانواده -23

 سال؛ 

های المللی و یافتن رویهها با استانداردها و هنجارهای بینتأکید بر تطابق بازداشت -24

جایگزین برای بازداشت و تأکید بر لغو بازداشت خانواده ها و اقدام فوری دولت در 

 جهت اصالح این فرایندها؛

ابراز نگرانی از وجود مشکالت سیستماتیک در نظام عدالت کیفری که منجر به  -25

 مدت پیششود اعم از بازداشت طوالنیمحرومیت خودسرانه از آزادی مهاجرین می

های نژادی و اقتصادی در تمام های حقوقی مؤثر، تبعیضاز محاکمه، فقدان نمایندگی

های نامتناسب اعم از مراحل فرایند دادرسی و نظام عدالت کیفری، اِعمال محکومیت
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اعدام، استفاده طوالنی مدت، گسترده و اختیاری از جداسازی افراد نظیر سلول 

شدگان ن مانند بزرگساالن، استفاده از زندان برای بازداشتانفرادی، رفتار با نوجوانا

ها و استفاده از مجازات اجتماعی و افزایش تعداد زندان -دارای اختالالت روانی

 حبس برای مهاجرین؛

کودک و تطبیق قوانین داخلی امریکا با مفاد تأکید بر تصویب کنوانسیون حقوق -26

 کنوانسیون؛

ها محرومیت از شدگان گوانتانامو هنوز پس از سالشتابراز نگرانی از اینکه بازدا -27

 اند. آزادی، توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف، محاکمه نشده

محکوم نمودن فعالیت زندان نظامی گوانتانامو، اظهار تأسف از عدم پایبندی امریکا  -28

بسته  لزوم بندی به آنها، تأکید بربه تعهدات طوالنی مدت خود و درخواست پای

ها به کشورهای ثالث برای محاکمه یا انتقال به این زندان، انتقال بازداشت شده شدن

 ایاالت متحده برای محاکمه درصورت لغو ممنوعیت انتقال از سوی کنگره؛

ابراز نگرانی از وضعیت حاد سالمتی مصطفی السحاوی که پس ازیک دهه گذراندن  -29

 برد؛ سر میمحکومیت در گوانتانامو هنوز در بازداشت به

بشری سازمان ملل و تأکید بر همکاری کامل ایاالت متحده با سازوکارهای حقوق -30

 هااجازه دسترسی کامل گروه کاری به بازداشتگاه

جویان و پیش تأکید بر پایان دادن به بازداشت اجباری و خودسرانه مهاجران و پناه -31

گیری موقتی و تصمیم بینی یک فرایند اداری سریع برای ارزیابی فردی از شرایط آنها

 درمورد وضعیت آنها

 جویان تأکید بر استفاده از اشکال جایگزین حبس برای مهاجران و پناه -32
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 بنـدیجمع

 سپتامبر 13بشر مورخ شورای حقوق 36در طی ارائه گزارش توسط گروه کاری در اجالس 

ثبت ارزیابی کرد ولی ، نماینده ایاالت متحده در این شورا، گزارش را م(96شهریور  22)

انتقادات وارده به این کشور را نپذیرفت و اطالعات ارائه شده در گزارش گروه کاری را فاقد 

اعتبار دانست. این درحالی است که مدارک و مستندات متقن و جامعی حکایت از رفتارهای 

ن دولت، های جدید ایغیرانسانی با مهاجران داشته کمااینکه در دولت ترامپ و طی فرمان

 رود. طور روزافزون روبه وخامت پیش میتر شده و شرایط آنها بهعرصه بر مهاجران تنگ

المللی بوده است و های اخیر بسیار مورد تأکید مراجع بینتعطیلی زندان گوانتامو نیز طی سال

طول انجامیده و بند شده ولی اقدام عملی درخصوص این تعهد بسیار بهامریکا بدان پای

اسیران برند. این زندانیان از حقوقسر میها در شرایط غیرانسانی بدون محاکمه بهزداشت شدهبا

جنگی برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر 

-اند، در حوزه قضایی ایاالت متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشتیا زندانی شده

 در قوانین آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل شدگان

 اند.بازجویی و حق محاکمه سریع و عادالنه نشده

 


