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بادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال سيما األطباء يف محاية الـسجناء               مباً  أيضذكّر  وإذ يُ   
  واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

و العقوبـة القاسـية      أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو غريه من ضـروب املعاملـة أ              من جديد وإذ يؤكد     
  الالإنسانية أو املهينة، أو

بأن عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هـو                 ر  وإذ يذكّ   
ة الداخلي وأة الدولية   ـات املسلح ـات الرتاع ـحق ال جيوز تقييده بل جيب محايته يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك يف أوق              

العقوبة القاسية   ريه من ضروب املعاملة أو    ـوارئ، وأن احلظر املطلق للتعذيب وغ     ـة الط ـأو أوقات االضطرابات وحال   
  أو الالإنسانية أو املهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،

 لصاحل املرضى وبعدم    املهنةبأن ميارسوا   بواجب املوظفني الطبيني وغريهم من املوظفني الصحيني        وإذ حييط علماً      
  اخلاصة هبم،آداب املهنة م الطيب ومدونات قواعد َسالتسبب يف أي ضرر أو ظلم مبوجب القَ

بأن من املخالفات اجلسيمة آلداب مهنة الطب قيام العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الـصحيني،               ر  وإذ يذكّ   
العقوبة القاسية   رتكاب التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو       أو سلبية، بأداء أفعال تشكل مشاركة يف ا       إجيابية  بصورة  

  فيها أو حتريضاً عليها أو حماولة الرتكاهبا، عمالً مببادئ آداب مهنة الطب، ؤاًأو الالإنسانية أو املهينة أو تشكل تواط

بية تتسم بالكفاءة على أن العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني عليهم واجب تقدمي خدمة ط           وإذ يشدد     
كامل مع الشعور بالشفقة واحترام الكرامة اإلنسانية، وبأن يضعوا دائماً يف االعتبار حيـاة  معنوي يف ظل استقالل مهين و    

  اإلنسان والعمل حتقيقاً ألفضل مصاحل املريض مبوجب مدونات اآلداب املهنية املتعلقة هبم،

 عـن  خطار وغريهم من العاملني الصحيني املتمثل يف اإلبالغ أو اإل  بواجب مجيع العاملني الطبيني   وإذ حييط علماً      
لسلطات الطبية  ليت يعلمون هبا    ـة ال ـأفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين            

  ،هااخلاصة هبم ومبا يتفق معأو القضائية الوطنية أو الدولية، حسبما يكون مناسباً، مبوجب مدونات اآلداب املهنية 

، خرقاً مـن    ١٩٤٩ أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية يشكالن، مبوجب اتفاقيات جنيف لعام           يالحظ أيضاً وإذ    
اخلروق اخلطرية، كما أن النظام األساسي للمحكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة                

، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة  ١٩٩١ السابقة منذ عام اكبت يف إقليم يوغوسالفي   ارُتللقانون اإلنساين الدويل اليت     
الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال إبادة األجناس وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقـانون اإلنـساين                 

رتكاب أعمال إبادة األجناس وغريها من االنتهاكات       الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن ا         
، ونظام روما األساسـي     ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١يناير و / كانون الثاين  ١املماثلة يف أراضي الدول اجملاورة، بني       

للمحكمة اجلنائية الدولية تقضي بأن أفعال التعذيب ميكن أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية، وتشكل كذلك جرائم حرب                 
  عندما ترتكب يف ظل حالة من حاالت الرتاع املسلح،

 مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف            يدين  -١
ميكن  حمظورة وستظل حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال         مجيعاً  ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، واليت هي          
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يرها أبداً، ويطلب إىل مجيع الدول أن تنفذ تنفيذاً كامالً احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                    ترب
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

على وجوب قيام الدول باختاذ تدابري تتسم باملثابرة والتصميم والفعالية بغيـة منـع ومكافحـة              يؤكد    -٢
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويشد على وجوب جعل مجيـع أفعـال                 التعذيب وغريه من    

  التعذيب جرائم مبوجب القانون اجلنائي الداخلي؛

 بأي أوامر أو تعليمات صادرة من موظف أعلى أو من سلطة عامة             ج على أنه ال ينبغي االحتجا     يشدد  -٣
تطلب  عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأنه جيب على الدول أن ال             كمربر للتعذيب أو غريه من ضروب امل      

لني الطبيني أو الصحيني اآلخرين، ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب           ـن العام ـ م أو تتطلب من أحد، مبن يف ذلك أيُّ       
  ة؛أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين

 الدول على احترام أوجه االستقالل والواجبات واملسؤوليات املهنية واملعنوية للعـاملني الطبـيني              حيث  -٤
  وغريهم من العاملني الصحيني؛

 الدول على ضمان قيام العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني بواجبهم يف اإلبالغ              حيث أيضاً   -٥
 من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يعلمون هبا للسلطات الطبية              أو اإلخطار عن أفعال التعذيب وغريه     

أو القضائية الوطنية أو الدولية، حسبما يكون مناسباً، مبوجب قواعد اآلداب املهنية املنطبقة عليهم ومبا يتفق معهـا دون                   
  ب أو املضايقات؛اخوف من العق

 على وجوب قيام السلطة الوطنية املختصة بالنظر على وجه السرعة وبرتاهة يف مجيع ادعـاءات                يشدد  -٦
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا يف ذلك الفحص عند اللزوم على أيـدي        

ميل املسؤولية لألشخاص الذين يـشجعون علـى        جيري حت آخرين لكي   خرباء يف الطب الشرعي وعاملني طبيني خمتصني        
ارتكاب هذه األفعال أو يأمرون هبا أو يتغاضون عنها أو يرتكبوهنا وإحالتهم إىل القضاء ومعاقبتهم مبا يتناسب مع شـدة                    

  اجلرم املرتكب؛

 الدول على وضع إجراءات فعالة للتحري والتوثيق واإلحاطة علماً باملبادئ املتعلقـة بالتقـصي               حيث  -٧
والتوثيق الفعالني ألعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة باعتبار ذلـك أداة     

  مفيدة يف هذا الصدد؛

 على وجوب عدم قيام الدول مبعاقبة العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني أو ترهيبـهم      يشدد  -٨
اعتهم ألوامر أو تعليمات بارتكاب أو تيسري أو إخفاء أفعال تشكل تعذيباً أو غري ذلك من                بوجوه أخرى، بسبب عدم إط    

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 مجيع الدول على إتاحة فحص طيب مهين جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم، يف السجون               ثـحي  -٩
، عند إيداعهم فيها ونقلهم بني هذه املنشآت وإجراء هذا الفحص بعد ذلك على أساس               أو يف أي منشآت احتجاز أخرى     

  املهينة؛ منتظم كوسيلة للمساعدة على منع التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
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ايـة صـحتهم البدنيـة       مجيع الدول على تزويد مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم حبم          أيضاً حيث  -١٠
والعقلية ومبعاجلة أي مرض وبتوفري أي رعاية حيتاج إليها على وجه التحديد األشخاص املعوقون على أن يكـون هـذا                    
العالج وهذه الرعاية من نفس النوعية واملستوى املتاحني لألشخاص غري احملرومني من حريتهم، باعتبـار ذلـك وسـيلة     

  ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛للمساعدة على منع التعذيب أو غري

 بأن فحوص الطب الشرعي ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق                 ميسلّ  -١١
 حقـوق   توفري األدلة اليت تشكل أساساً ميكن باالستناد إليه رفع دعاوى بنجاح على األشخاص املسؤولني عن انتهاكات               

بـني   ويشجع على زيادة التنسيق      ؛اإلنسان واملسؤولني، يف أوقات الرتاع املسلح، عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل          
فيما يتعلق، يف مجلة أمور، بالتخطيط هلذه التحريـات         احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية        

  الصلة؛ذوي  خرباء الطب الشرعي واخلرباء وإجرائها، وكذلك فيما يتعلق حبماية

 باحلظر املطلق للتعذيب وغريه     ةالتعليم واملعلومات املتعلق  برامج  كون  ت إىل مجيع الدول ضمان أن       يطلب  -١٢
مـن    بالكامل يف تدريب العاملني الطبيني وغريهم      ةمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مدرج          

أشكال القبض  رد خاضع ألي شكل منـالج أي ف  ـني الصحيني الذين قد يشاركون يف سجن أو استجواب أو ع          العامل
  أو االحتجاز أو السجن؛

لى أن تصبح أطرافاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            ـدول ع ـع ال ـ مجي ثـحي  -١٣
 تكن قد فعلت ذلك بعد، كمسألة ذات أولويـة ويطلـب إىل الـدول        أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إن مل        

  األطراف النظر مبكراً يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية؛

 بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة ملنع التعذيب، يشارك فيها عاملون طبيون وعاملون  يرحب  -١٤
الفعل، ويطلب إىل الـدول     ذلك ب دول على إنشاء هذه اآلليات إن مل تكن قد قامت ب          صحيون آخرون، ويشجع مجيع ال    

األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية                
  حقاً وفعالة يف هذا الصدد؛أو املهينة الوفاء بالتزامها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة 

وبة القاسية  ـلة أو العق  ـروب املعام ـن ض ـريه م ـ إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغ       يطلب  -١٥
 ويدعو هيئات املعاهدات ذات الصلة، يف حدود        ،أو الالإنسانية أو املهينة وغريه من آليات اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة          

  :والية كل منها، إىل

أن تظل متيقظة فيما يتعلق باملشاركة اإلجيابية أو السلبية من جانب العاملني الطبـيني وغريهـم مـن                    )أ(  
العاملني الصحيني يف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وفيما يتعلق باستقالهلم                  

  الوظيفي يف إطار املؤسسة اليت يعملون هبا؛

مناقشة جماالت التعاون املمكنة مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت والربامج املتخصصة،               )ب(  
وال سيما منظمة الصحة العاملية، بغية تناول دور ومسؤولية العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف توثيق ومنع                  

  أو الالإنسانية أو املهينة؛التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
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ُيدَّعى  االستجابة على حنو فعال للمعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة املعروضة عليها بشأن احلاالت اليت              )ج(  
حاالت التعذيب وغريه  فيها حدوث مشاركة إجيابية أو سلبية من جانب العاملني الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني يف

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛من ضروب املعاملة 

النظر يف تضمني تقاريرها املقدمة إىل اجمللس معلومات عن مشكلة مشاركة العاملني الطبيني وغريهم من   )د(  
  العاملني الصحيني يف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

  إىل الدول التعاون على حنو كامل وحبسن نية مع آليات اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة؛ أيضاً يطلب  -١٦

إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقدمي اخلدمات االستـشارية إىل              يطلب    -١٧
و املهينة، مبا يف ذلك تقدمي هذه       الدول من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ              

الالإنسانية  أن مبادئ التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             ـات بش ـاخلدم
  أو املهينة، من أجل إجراء التحريات عن حاالت التعذيب املدعاة؛

  .(A/HRC/10/44)بتقرير املقرر اخلاص حييط علماً   -١٨

- - - - -  

  

  


