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  *مجمع عمومي ٢٠٠٠دسامبر  ۴خ مور ٨٩/۵۵توصيه شده درقطعنامه 

  

آـه پـس از ايـن    (رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميـز  آوري سند موثر درباره شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بي هاي تحقيق و جمع ـ هدف١

  :شامل موارد زير است) شود ناميده مي» ها شكنجه يا ساير بد رفتاري«

  

  هاي آنان؛ مسئوليت فرد و آشور براي قربانيان و خانوادهروشن آردن حقايق و ثابت آردن و اذعان به ) الف(

  شناسايي و تعيين تدابير الزم براي پيشگيري از تكرار؛ ) ب(

تسهيل پيگرد و يا، در صورت اقتضا، مجازات انضباطي آساني آه تحقيقات، مسئوليت آنان را نشان دهد و اثبات ضـروريات دريافـت   ) ج(

  .ز جمله خسارت عادالنه و آافي و تامين وسايل براي بازپروري و مراقبت بهداشتيخسارت و غرامت آامل از دولت، ا

  

حتـي  . شـود  هاي شكنجه يا بد رفتاري بي درنگ و به نحـوي مـوثر تحقيـق    ها بايد اطمينان حاصل آنند درباره شكايت و گزارش ـ دولت٢

ره آن نجه يا بـد رفتـاري انجـام شـده اسـت، بايـد دربـا       هاي ديگري وجود دارد آه ممكن است شك بدون وجود شكايت آتبي، اگر نشانه

آنند، باشـند،   آه بايد مستقل از افراد مظنون به انجام شكنجه و سازماني آه در آن خدمت مي  آنندگان، تحقيق. تحقيقات به عمل آيد

سي داشته، يا اختيـار انجـام   آنان بايد به آارشناسان پزشكي يا آارشناسان ديگر دستر. بايد اشخاصي با صالحيت و بي طرف باشند

تـرين   هاي مورد استفاده براي انجام چنين تحقيقاتي بايد از عالي شيوه. تحقيقات از طرف چنين آارشناساني را به دست آورده باشند

  .هاي آنان بايد براي اطالع عموم منتشر شود اي برخوردار باشد و يافته ضوابط حرفه

  

اشخاصـي   )١(.حـص را بـه دسـت آورد   فدرت و الزام داشته باشد تمام اطالعات الزم براي تحقيـق و ت ـ نهاد تحقيق آننده بايد ق) الف(ـ ٣

آنـان همچنـين   . ي الزم براي انجام تحقيقات موثر را در اختيار داشته باشندنفواي  دهند بايد تمام منابع بودجه آه تحقيقات را انجام مي

شود در شكنجه يا بد رفتاري شـرآت دارنـد،    فعاليت دارند آه گفته مي  رسمي  ميبايد اقتدار داشته باشند همه آساني را آه در مقا

به اين منظور مقام تحقيق آننـده  . چنين اقتداري را بايد در مورد هر شاهد ديگري نيز داشته باشند. شهادت آنند دادنوادار به حضور و

  .شود درگير بوده، احضاريه صادر وارائه مدرك را تقاضا آند يآه گفته م بايد حق داشته باشد براي حضور شاهدان از جمله هر مقامي

  

هاي آنان بايد مصون از خشـونت، تهديـدهاي    آنند و خانواده ـ قربانيان ادعايي شكنجه يا بد رفتاري، شهود، افرادي آه تحقيق مي) ب(

آساني آه بـه طـور بـالقوه در شـكنجه     . خشونت يا هر شكل ديگر ارعاب باشند آه ممكن است به دنبال انجام تحقيقات مطرح شوند

يابد رفتاري دخالت دارند بايد از هر شغلي آه آنان را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در موقعيت آنترل يا اعمـال قـدرت بـر شـاآيان،     

  .دهد، آنار گذاشته شوند هاي آنان، و آساني آه مشغول تحقيق در زمينه شكنجه هستند، قرار مي شهود و خانواده

و دادرسي را اطالع دهند و بـه ايـن   آنان بايد تشكيل هر جلسه دادگاه  يبه قربانيان ادعايي شكنجه يا بد رفتاري و نمايندگان حقوق ـ ۴

  .جلسات و همه اطالعات مربوط به تحقيقات دسترسي داشته و بايد حق داشته باشند مدارك ديگر ارائه دهند

  

هاي تحقيقاتي تثبيت شده، بـه دليـل تخصـص نـا آـافي يـا احتمـال عـدم وجـود بـي            جام شيوههايي آه در آنها ان در پرونده ـ ) الف(ـ   ٥

هـا بايـد اطمينـان حاصـل آننـد       طرفي، يا به علت وجود ظاهري الگوي سواستفاده يا ساير داليل اساسي، مفيد و موثر نيستند، دولت

اعضاي چنين آميسيوني بايد براساس شهرت خـود بـه   . تحقيقات از طريق يك آميسيون تحقيق مستقل يا روندي مشابه انجام شود

افراد مظنون بـه ارتكـاب شـكنجه و موسسـات و      ويژه بايد از تمامي آنان به. عنوان افرادي بي طرف، با صالحيت و مستقل انتخاب شوند

ب آليـه اطالعـات الزم   ايـن آميسـيون بايـد اختيـار آسـ     . مستقل باشند  هايي آه اين افراد ممكن است در خدمت آنها باشند، سازمان

  )٢(.بيني شده انجام دهد براي انجام تحقيقات را داشته باشد و تحقيقات را چنان آه در اين اصول پيش

  

هاي مورد اسـتفاده بـراي    ها و شيوه شود، بايد محدوده تحقيق، روش ـ در گزارشي مكتوب، آه در محدوده زماني معقول تهيه مي) ب(

اين گزارش به محض تكميل . ها بر مبناي حقايق آشف شده و قانون حاآم درج شود ها و توصيه ه گيريارزيابي مدارك و همچنين نتيج

هايي براساس آنها استوار اسـت   اي آه وقوع آنها معلوم شده و مدارآي آه چنين يافته در اين گزارش رويدادهاي ويژه. بايد انتشار يابد

دي آه شهادت دادند، به استثناي آساني آه هويت آنان به خاطر محافظت وشه نيز بايد به طور آامل توصيف شود و فهرست اسامي

دولت مربوطه بايد، در محدوده يك دوره زماني معقول، به گزارش تحقيق پاسخ دهد و، . از خود آنان پنهان نگهداشته شده، در آن باشد

 .آندشود، اشاره  انجامهايي آه بايد  اقدام دن، در پاسخ به ودر صورت مناسب ب



  

تـرين معيارهـاي    آارشناسان پزشكي آه در تحقيق درباره شكنجه يا بد رفتاري شرآت دارند در آليه مواقع بايد مطابق عالي) الف( ـ   ٦

معاينـه بايـد بـا ضـوابط تثبيـت شـده حرفـه        . ويژه، پيش از انجام هر معاينه بايد رضايت آگاهانه بـه دسـت آورنـد    اخالقي رفتار آنند و، به

معاينات به ويژه بايد به طور خصوصي تحـت آنتـرل آارشـناس پزشـكي بـدون حضـور عناصـر امنيتـي و         . ابقت داشته باشدپزشكي مط

  . ساير ماموران دولتي انجام شود

  .آارشناس پزشكي بايد بالفاصله گزارش دقيق مكتوب تهيه آند آه بايد حداقل به موارد زير در آن اشاره شود) ب(

 

نام شخص مورد نظر و نام و وابستگي افراد حاضر در معاينه؛ زمان و تاريخ دقيق، محـل، نـوع و   : احوال مصاحبهشرايط و اوضاع و ) اول(

مثال مرآز بازداشـت، درمانگـاه   (آه معاينه در آن در حال انجام است ) از جمله هر جا مناسب باشد، شماره اتاق( اي  نشاني موسسه

مثال ماهيت هرگونـه محـدوديتي هنگـام رسـيدن يـا در طـول معاينـه، حضـور         (زمان معاينه ؛ اوضاع و احوال شخص مورد نظر در )يا خانه

  ؛ و هر عامل مربوطه ديگري؛)نيروهاي امنيتي در طول معاينه، طرز رفتار همراهان زنداني يا سخنان تهديدآميز به معاينه آننده

 

هـاي   اي آـه در طـول مصـاحبه داده شـده، از جملـه روش      سابقه مشروح از شرح حال شخص مورد نظر به گونه: تاريخ و سابقه) دوم(

و  هاي جسـمي  ها از نشانه شود شكنجه يا بد رفتاري انجام شده و آليه شكايت  هايي آه گفته مي ادعايي شكنجه يا بد رفتاري، زمان

  رواني، 

 

هـاي تشخيصـي    ، از جملـه آزمـايش  و روانـي دربـاره معاينـه بـاليني     هـاي جسـمي   سابقه آليه يـا فتـه  : و رواني معاينه جسمي) سوم(

  ها؛  آليه جراحت از هاي رنگي مناسب و، در صورت امكان، عكس

 

اي بـراي   توصـيه . و رواني با شكنجه يا بد رفتـاري احتمـالي   هاي جسمي تفسير و تعبير درباره رابطه احتمالي يافته: اعالم نظر) چهارم(

  يشتر بايد ارائه شود؛هرگونه مداواي دارويي و رواني ضروري و يا معاينات ب

 

  .اند به وضوح معرفي آرده و امضا شده باشد گزارش بايد آساني آه معاينه را انجام داده: معرفي) پنجم(

نظرات شخص مورد نظـر و نماينـده   . گزارش بايد محرمانه بوده و به اطالع شخص مورد نظر يا نماينده معرفي شده او رسانده شود) ج(

گزارش بايد به صورت مكتوب، و هر جا مناسب باشد، به مقام يا نهاد مسئول . بايد خواسته و در گزارش ثبت شوداو درباره روند معاينه 

اين مسئوليت دولت است اطمينان حاصل آند گزارش به صورت امن بـه ايـن   . براي تحقيق درباره ادعاي شكنجه يا بدرفتاري ارائه شود

يچ شخص ديگري گذاشته شود، مگر با رضايت شخص مورد نظر يا با اجازه دادگاهي آه گزارش نبايد در اختيار ه. اشخاص تحويل شود

  .اختيار انجام چنين آاري را داشته باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آوري اسـناد شـكنجه و سـاير مجـازات يـا رفتـار        هـا را بـه اصـول مربـوط بـه تحقيـق و جمـع        توجـه دولـت   ، ٣، پـارگراف ٨٩/۵۵مجمع عمومي در قطعنامه * 

هـا   نساني يا تحقيرآميز آه به قطعنامه ضميمه شده جلب و آنها را به شدت ترغيب آرد درباره اين اصول به عنوان ابزاري مفيد در تـالش رحمانه، غيرا بي

       .براي مبارزه با شكنجه بينديشند

  .ات بايد محترم شمرده شونداين اقتضائ. اي ممكن است اقتضا آند اطالعات، محرمانه نگهداري شوند تحت شرايط خاص، اصول اخالق حرفه) ١(

  .باال نگاه آنيد) ١(به پانويس ) ٢(



 


