
بـه ويـژه پزشـكان، در حمايـت از زنـدانيان و        بهداشـتي،  اصول اخـالق پزشـكي مربـوط بـه نقـش پرسـنل      

  بازداشت شدگان در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بي رحمانه، غير انساني يا تحقيرآميز 

  

  ١٩٨٢دسامبر  ١٨مورخ  ١٩۴/٣٧در قطنامه  مصوب مجمع عمومي

  

   ١اصل 

ندانيان و بازداشت شدگان هستند، وظيفـه دارنـد   به ويژه پزشكان، آه مسئول مراقبت پزشكي از ز  پرسنل بهداشتي،

با همان آيفيت و معياري آه در اختيار آساني آه زنـداني   و رواني و مداواي بيماري آنان با مراقبت از سالمت جسمي

  .شود، حمايت به عمل آورند يا در بازداشت نيستند گذاشته مي

  

  ٢اصل 

پزشكان، در اقداماتي آه مشارآت، همدستي، تحريـك يـا تـالش     شرآت فعاالنه يا منفعالنه پرسنل بهداشت، به ويژه

آيد نقض شـديد   ها يا رفتار بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز به شمار مي براي شكنجه آردن يا انجام ساير مجازات

  )١(.المللي جرم است هاي قابل اجراي بين اصول اخالق پزشكي بوده، و همچنين بر اساس اسناد و مصويه

  

  ٣ اصل

ويژه پزشكان در هر رابطه حرفه اي با زنـدانيان يـا بـا زداشـت شـدگان آـه هـدف آن صـرفا          شرآت پرسنل بهداشت، به

  .و رواني آنان نباشد نقص اصول اخالق پزشكي است  ارزيابي، محافظت يا بهبود سالمت جسمي

  

  ٤اصل 

  : اصول اخالق پزشكي است ويژه پزشكان نقض انجام هر يك از موارد زير به وسيله پرسنل بهداشت، به

اي آـه   هاي خود به منظور آمك به بازجويي از زندانيان و بازداشـت شـدگان بـه شـيوه     استفاده از دانش و مهارت) الف(

و رواني يا بيماري چنين زندانيان يا بازداشت شدگاني اثر بد بگذارد و مطابق با اسـناد   ممكن است بر سالمت جسمي

  )٢(المللي نباشد؛ مربوطه بين

تاييد، يا شرآت در تاييد آمادگي و تندرستي زندانيان يا بازداشت شدگان براي تحمل هر شكل برخورد يـا مجـازات   ) ب(

المللي نباشـد، يـا بـه هـر      يا رواني آنان اثر بد بگذارد و مطابق با اسناد مربوطه بين آه ممكن است بر سالمت جسمي

  .المللي نباشد زاتي مشارآت آنند آه مطابق با اسناد مربوطه بينترتيبي در تحميل چنين رفتار و برخورد يا مجا

  

  ٥اصل 

ويژه پزشكان نقض اصول  مشارآت در هر روندي براي محدود آردن زنداني يا بازداشتي به وسيله پرسنل بهداشت، به

بـراي  ضـروري   اخالق پزشكي است مگر اين آه چنين رونـدي مطـابق بـا معيارهـاي صـرفا پزشـكي بـه عنـوان اقـدامي         

هاي ديگر همان زندان، يا  يا رواني يا ايمني خود زنداني يا بازداشتي، زندانيان يا بازداشتي حمايت از بهداشت جسمي

  .يا رواني او نداشته باشد هاي خود او تعيين شده باشد، و خطري براي سالمت جسمي قيم

  

  ٦اصل 

  .ل فسخ يا عدول نيستندشرايطي، از جمله موقعيت اضطراري عمومي، قاب اين اصول تحت هيچ

  

قطعنامـه  (رحمانـه، غيرانسـاني يـا تحقيرآميـز      به اعالميه حمايت از آليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير مجـازات يـا رفتـار بـي    ) ١(* 

  .نگاه آنيد) ، ضميمه٣۴۵٢)٣٠(

 ٢٢٠٠ ١xx(A(قطعنامـه (ق بشـر  المللـي دربـاره حقـو    هـاي بـين   ، ميثـاق A٢١٧ )٣(قطعنامـه  (به ويژه اعالميه جهاني حقوق بشـر  ) ٢(

ــه،      )ضــميمه ــي رحمان ــار ب ــا رفت ــر شــكنجه و ســاير مجــازات ي ــه اشــخاص در براب ــت از آلي ــه حماي ــز   ، اعالمي ــا تحقيرآمي غيرانســاني ي

نخسـتين آنگـره سـازمان ملـل متحـد دربـاره پيشـگيري از        (، و مقررات حداقل معيار براي رفتار زنـدانيان  )، ضميمه٣۴۵٢)٣٠(قطعنامه(
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