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 "I/A" يادداشت موضوع
دبيرکل عمومی شورا :            از 

:شورا) /  Coreper (کميسيون نمايندگان دائم /   PSC   :            به

    ثالث در مورد شکنجه وتحاديه اروپا در مقابل کشورهای ادستورالعمل ها در مورد خط مشی    : موضوع

   غير انسانی، ظالمانه يا تحقير آميز يا مجازاترفتارساير                 
دستورالعمل های بروز درآمدهيک  –                 

 
 
انی، ظالمانه يا تحقير آميز غير انس رفتاربعنوان يک پيامد از تجديد نظر دستورالعمل های مربوط به شکنجه و ساير  1

، موافقت خود را در مورد بروز درآوردن ٢٠٠٨ آوريل ٨در مورد حقوق بشر در  کاریيا مجازات، گروه 

دستورالعمل های شورای اروپا در مورد شکنجه همانطوريکه در ضميمه 

-

I . اين يادداشت ارائه گرديد، تأييد نمود
 

PSC از غير  درآمده دستورالعمل در ارتباط با شکنجه و ساير رفتارهای  آمد که ويرايش بروز دعوت بعمل 2

(کميسيون نمايندگان دائم  را با در نظر گرفتن اين که از طريق انسانی، ظالمانه يا تحقير آميز

-

Coreper(  به

.تصويب شورا رسيده است، تأييد نمايد

 

______________
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 Iضميمه 

 

  ديه اروپا در مقابل کشورهای ثالث در مورد شکنجه يا ساير  خط مشی اتحاارتباط بادستورالعمل ها در 
  غير انسانی، ظالمانه يا تحقير آميز يا مجازات رفتار

)دستورالعمل های بروز درآمدهيک ( 

 

هدف

 که از آن برای تماس با يک دست افزار عملياتی فراهم آوردهدف از اين دستورالعمل ها اين است که برای اتحاديه اروپا 

جانبه به منظور حمايت و تقويت تالش های ادامه دار به  چند هایاهگ و همچنين برای کنگاشهای ثالث در تمام سطوحکشور

در اين " شکنجه"عبارت . منظور جلوگيری و ريشه کن کردن شکنجه و سوء رفتار در تمام مناطق دنيا استفاده گردد

تحقير ی، ظالمانه يا غير انسانس بر عليه شکنجه و ساير رفتار  اجال١ستورالعمل ها براساس و بنا به تعريفی که در بند د

رفتار ها يا مجازات های در اين دستورالعمل ها سوء رفتار به معنی تمام اشکال .  گرديده است، استفاده می گرددتهيه آميز

 و جسمی اش محروم می نمايد، ، که شامل تنبيه بدنی، که فرد را از تماميت روحیغير انسانی، ظالمانه يا رفتار تحقير آميز

نی های ويژه در مورد شکنجه و سوء رفتار هدف اصلی می باشد، اين دستورالعمل ها در حاليکه توجه به نگرا. می باشد

.هم چنين بصورت کلی در تقويت خط مشی حقوق بشر اتجاديه اروپا معاضدت می نمايد

 

  مقدمه

  

ترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، و حکومت قانون بنيان گذاری شده زادی، دموکراسی، احآاتحاديه اروپا بر اصول 

احترام به حقوق بشر در ميان اهداف کليدی خط مشی ايمنی و . اين اصول در تمام کشورهای عضو مشترک می باشد. است

. بطور برجسته ای نشان داده می شود(CFSP) خارجی اتحاديه اروپا
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به موجب بيانيه جهانی .  نفرت انگيز ترين قانون شکنی های حقوق بشر و شئون انسانی می باشدشکنجه و سوء رفتار در ميان

هيچ استثنائی . قرار گيرديا مجازات  تحقير آميز  ياحقوق بشر، هيچ فردی نبايد تحت شکنجه يا رفتار های غير انسانی، ظالمانه

و سوء رفتار ف به اجرای بدون قيد و شرط منع هر گونه شکنجه تمام کشورها موظ.  بين المللی مجاز نمی باشدقوانيندر تحت 

ادامه معافيت از .  کوشش های جامعه بين المللی، شکنجه و سوء رفتار در تمام نقاط دنيا دوام آورده استعلی الرغم. می باشند

  .مجازات برای مرتکبين شکنجه و سوء رفتار در بسياری از کشورها رواج دارد

  

 جلوگيری و ريشه کنی از هر گونه شکنجه و سوء رفتار در اتحاديه اروپا و در سطح جهانی، خط مشی کار کردن به سوی

 اولويت بعنوان يک ترويج و حمايت از اين حقوق .است که تمام کشورهای اتحاديه اروپا نظر قاطعانه ای نسبت به آن دارند

.خط مشی حقوق بشر اتحاديه اروپا قرار دارددر 

 

ضوابط منطقه ای و بين ها و بوسيله معيارا در کار خود بسوی جلوگيری و ريشه کنی شکنجه و سوء استفاده اتحاديه اروپ

، آنهائی که حاوی در المللی مربوط به حقوق بشر، اداره کنندگان امور قضائی و اجرائی برخورد های مسلحانه، شامل

:ی گردددر ميان چيزهای ديگر، هدايت ممدارک زير می باشد، 

 

 عالميه جهانی حقوق بشرا •

  و دو تفاهم نامه گزينشی آن (ICCPR)معاهده بين المللی سازمان ملل در مورد حقوق سياسی و مدنی •

 و تفاهم نامه (CAT)رفتار های غير انسانی، ظالمانه يا تحقير آميز اجالس سازمان ملل بر عليه شکنجه و ساير  •

 گزينش آن

  و دو تفاهم نامه گزينشی آن(CRC)در باره حقوق کودک اجالس سازمان ملل  •

 (CERD) اجالس بين المللی سازمان ملل متحد در باره حذف هر گونه تبعيض نژادی •

 زنان و تفاهم نامه گزينش آن اجالس بين المللی سازمان ملل متحد در باره حذف هر گونه تبعيض بر عليه •

(CEDAW) 

 ام افرادی که بصورت اجباری ناپديد می شوند اجالس بين المللی سازمان ملل متحد برای محافظت از تم •

 اجالس بين المللی سازمان ملل متحد در باره حقوق افراد با نواقص جسمی و تفاهم نامه گزينش آن  •
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قه و  آن و هم چنين ساب١٣ و ۶اجالس اروپا در مورد حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تفاهم نامه شماره  •

 . اروپا در ارتباط با حقوق بشرادگاهرويه قضائی مربوط به د

 (CPT) تحقير آميز يا مجازات يری از شکنجه و رفتار غير انسانی يااجالس اروپا برای جلوگ •

 بين المللیجزائی مقررات دادگاه  •

 مقررات ديوان دادرسی بين المللی برای يوگسالوی سابق •

  برای رواندا مقررات ديوان دادرسی بين المللی •

 در مورد قوانين بشر مرسومنگ و تفاهم نامه آن و همچنين مقررات مورد محافظت قربانيان جس ژنو در اجال •

 . برخورد مسلحانهقابل اعمال در دوستانه

 

يک فهرست اضافی از معيار ها و ضوابطی که اتحاديه اروپا ممکن است در تماس هايش با کشورهای ثالث به آن متوسل 

.هم آورده شده استالعمل ها فرارگردد، در ضميمه دستو

 

دستورالعمل های عملياتی

  

بخش عملياتی اين دستورالعمل ها بدين معنی است که روش ها و مفاهيمی را مشخص نمايد که کار مؤثر در جهت 

  دردر نتيجه آن از اقداماتی که تا کنون نمونه ای. ، مشخص سازد انجام گيردCFSPجلوگيری از شکنجه و سوء رفتار در 

CFSPانجام شده است ٢٠٠۵ ژوئيه ٣٠قتباس از مقررات اتحاديه اروپا در مورد تجارت وسائل شکنجه در  در ا.  

 

 وضع اعداممنع مجازات های ظالمانه، غير انسانی يا تحقير آميز به وضوح محدوديت هايی را برای استفاده ار مجازات 

ل برای دستورالعمل های مربوط به خط مشی اتحاديه کنونی همچنين بعنوان يک مکماز اينرو دستور العمل های . می نمايد

. مفيد می باشداعداماروپا در مورد کشور های ثالث در باره مجازات 

  

کميته برعليه شکنجه، کميسيون حقوق بشر، کميسيون جلوگيری از شکنجه (اتحاديه اروپا فعاالنه از کار ناظران مربوطه 

 و همچنين مکانيزم ويژه سازمان ملل متحد و ساير ناظران ری از شکنجهون انشعابی برای جلوگيشورای اروپا، کميسي

اتحاديه اروپا بصورت فعاالنه معاضدت خواهد کرد که اطمينان حاصل گردد که اقدامات . )مربوطه حمايت می نمايد

.دا گرد و بصورت مؤثر اجرگرديدهه و سوء رفتار تقويت احتياطی موجود منطقه ای و بين المللی بر عليه شکنج
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بازبينی و گزارش

 

 رفتار و ءرؤسای هيئت های نمايندگی اتحاديه اروپا، در گزارش های دوره ای خود تحليلی در مورد وقوع شکنجه و سو

 ی های دوره ای دربارهرؤسای هيئت های نمايندگی همچنين ارزياب. را شامل خواهند کردها ی برای مبارزه با آناقدامات

ئت های نمايندگی دارای اين امکان خواهند بود که نمايندگانی رؤسای هي. وپا فراهم خواهند نموديه ارتأثير اقدامات اتحاد

.بعنوان ناظر در محاکماتی که داليلی وجود داشته باشد که متهمان تحت شکنجه يا سوء رفتار قرار گرفته اند، بفرستند

 

ارزيابی

  

جغرافيائی مربوطه بر اساس گزارشات کاری و گروه های ) COHOM(گروه کاری شورا در ارتباط با حقوق بشر 

 مانند گزارشات و توصيه هائی از طرف مأمورين تحقيق ويژه ،رؤسای هيئت های نمايندگی و ساير اطالعات مربوطه

معاهدات و همچنين سازمان های غير دولتی، وضعيت را در جائيکه اقدامات اتحاديه  مربوطه به مجمع هایسازمان ملل و 

نموده يا توصيه هائی برای سطوح موافقت روپا درخواست گرديده است، مشخص خواهند کرد، در مورد قدم های بعدی ا

.باالتر فراهم خواهند نمود

 

.رور خواهد نمودمشورا دستورالعمل ها را در آخر هر سه سال 
 

در ارتباط با کشورهای ثالث اقدام اتحاديه اروپا

 

 ه شکنجه و سوء رفتار انجامير گذاشته تا اقدامات مؤثر بر علي که بر روی کشورهای ثالث تأثهدف اتحاديه اروپا اين است

در تماس های خود با کشور های . دهند و اطمينان حاصل گردد که ممنوعيت بر عليه شکنجه و سوء رفتار اعمال می گردد

ياز ضروری برای تمام کشورها به پيروی واجرای ، اظهار دارد که نزوم آن اعالم گرددثالث، اتحاديه اروپا، هنگامی که ل

معيار ها و موازين بين المللی مربوطه می باشد و متعاقبًا تأکيد خواهد کرد که شکنجه و سوء رفتار تحت قوانين بين المللی 

لوم اتحاديه اروپا هدف های خود را بعنوان جزء الينفک قسمتی از خط مشی خود در مورد حقوق بشر مع. منع شده است

 . به اهميت بر ارتباط با جلوگيری از شکنجه و سوء رفتار با نظر به ريشه کن کردن جهانی آن تأکيد می نمايدخواهد نمود و
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A(  انجام خواهد داداز جمله چيزهای ديگر، به منظور رسيدن به اين اهداف، اتحاديه اروپا، اقدامات زير را:

 

تبادل نظر سياسی

ل نظر سياسی مابين اتحاديه اروپا و کشور های ثالث و سازمان های منطقه ای می بايد، در بخش حقوق بشر در تباد

.صورتی که مناسب باشد، شامل مسأله شکنجه و سوء رفتار گردد

 

بيانيه نظريات

را  اتحاديه اروپا بيانيه نظريات را تهيه خواهد نمود و بيانيه های عمومی انتشار خواهد داد که کشور های ثالث

اتحاديه اروپا، در جائيکه نياز باشد، برای . وادار نمايد که اقدامات مؤثر بر عليه شکنجه و سوء رفتار انجام دهند

 -در مورد پيشرفتن اتحاديه اروپا همچني. اطالعات در مورد ادعاهای شکنجه و سوء رفتار درخواست خواهد نمود

.د دادهائی که انجام گرديده است، عکس العمل مثبت نشان خواه

 

بصورت بيانيه نظرات ( انفرادی که شکنجه و سوء رفتار بخوبی مستند گرديده است، اتحاديه اروپا در موارد

 جسمی، ممانعت از سوء رفتار، ر مورد نظر اصرار خواهد ورزيد که از ايمنیبه مقامات کشو) محرمانه يا عمومی

 ساقدامات در ارتباط با موارد منفرد بر اسا.  نمايندتهيه اطالعات و بکار بردن اقدامات احتياطی اطمينان حاصل

. تعيين خواهد شد و ممکن است تشکيل قسمتی از يک بيانيه نظرات را بدهدمورد به مورد

 

  همکاری های دو جانبه و چند جانبه

ند مبارزه کردن بر عليه و جلوگيری از شکنجه و سوء رفتار بعنوان يک اولويت از همکاری های دو جانبه و چ

زمينه جانبه برای ارتقاء حقوق بشر، در ميان ساير موارد ديگر در تشريک مساعی با جامعه مدنی، که شامل 

 اروپا دست افزار همکاری در چهارچوب توجه ويژه می بايد به چنين.  بودحقوقی و زمينه آموزشی ميگردد، خواهد

.مبذول گردد) EIDHR(برای دموکراسی و حقوق بشر 

 

B( اتش بر عليه شکنجه، اتحاديه اروپا به کشورهای ثالث اصرار خواهد ورزيد، که در ميان ساير موارد، در اقدام

  :اقدامات زير انجام پذيرد

 

منع و محکوميت شکنجه و سوء رفتار

  ئی؛ رفتار در قانون، شامل قوانين جزامنع شکنجه و سوء –

   سطح؛محکوميت تمام اشکال شکنجه و سوء رفتار، در باالترين  –
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استفاده مؤثر قانونی، اجرائی، قضائی و ساير اقدامات به منظور جلوگيری از وقوع اعمال شکنجه و سوء   –

  رفتار در هر منطقه تحت قدرت قضائی ايشان؛ 

تحميل شکنجه يا ساير مجازات ها يا رفتار  وسائلی که به منظورجلوگيری از استفاده، توليد و تجارت  –

انی يا تحقير آميز طرح گرديده شده و از سوء استفاده از هرگونه وسائل ديگر به اين منظور ظالمانه، غير انس

.جلوگيری شود

 

پيوستن به معيار های و موازين بين المللی

 و ساير قراردادهای منطقه ای مربوطه و همچنين بذل توجه مساعد به توافق UNCAT ،ICCPRتوافق با  –

  ؛OPCATبا 

 اجالس بين المللی برای محافظت از تمام افراد از ناپديد شدن اجباری؛ه بملحق شدنبه بذل توجه مساعد  –

  ؛ICCPR و CAT متناقض با قصد و هدف انصراف از ترديدهای –

   و ساير قرارداد های مربوطه؛ICCPR و CAT در مورد هابررسی انصراف از ساير ترديد –

  ؛CAT ،CEDAW ،ICCPR تحت دولتیبه شکايات انفرادی و ميان دادن اجازه  بررسی –

  ائی بين المللی؛زتوافق با مقررات دادگاه ج –

پيروی از درخواست ها برای اقدامات اوليه برای محافظت از قوانين، تصميمات و توصيه های سازمان های  –

حقوق بشر بين المللی؛

ويژه سازمان ملل متحد در ق  تحقي مأمور باهمکاری با مکانيزم های مربوطه سازمان ملل متحد، بخصوص –

مأمور تحقيق ويژه مورد شکنجه، مأمور تحقيق ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه زنان، 

مأمور تحقيق ويژه سازمان ملل در ارتقاء و محافظت حقوق  افراد، داد و ستدسازمان ملل متحد در مورد 

مأمور تحقيق ويژه سازمان ملل متحد در شود،بشر در هنگامی که عمليات بر عليه تروريسم انجام می 

 اعدام های خودسرانه يا سريع، مأمور تحقيق ويژه دادرسی هائی که در خارج از دادگاه انجام پذيرفته است،

 گروه کاری در مورد اشکال بردگی در عصر حاضر،، در عصر حاضر نژاد پرستی ارتباط با اشکالدر 

سرانه، گروه کاری در باره ناپديد شدن های اجباری يا غير گروه کاری در مورد بازداشت های خود

داوطلبانه و، در شرايطی که مناسب باشد، مأمور تحقيق ويژه سازمان ملل برای کشور مربوطه انتصاب 

  شده؛
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های کميته فرعی در و رضايت در انتشار گزارش  مورد جلوگيری از شکنجه  درفرعیکميته اری با همک –

زديد کشورهای ايشان؛موقع با

 قرار اطمينان حاصل گردد که هيچکس به اجبار به يک کشور، که در آنجا او در خطر شکنجه يا سوء رفتار –

  ميگيرد، مراجعت داده نشود؛

 صورت ميگيرد، عالوه بر محدوديت هائی اعداماطمينان حاصل گردد که در کشورهائی که هنوز مجازات  –

باشد، اعدام ها، و همچنين کسانی که در انتظار اعدام می باشند می بايد به می ICCPR  ۶که حاوی بند 

  نحوی باشد که موجب حداقل زجر روحی و جسمی گردد؛

برای کميسيون همکاری با مکانيزم شورای اروپا، به ويژه تصميمات دادگاه حقوق بشر اروپا و توصيه های  –

. بازديد از کشور ايشاندر هنگامکميسيون  و رضايت به انتشار گزارشات ،جلوگيری از شکنجه

 

انتخاب و اجرای اقدامات احتياطی و عملکردها در ارتباط با بازداشتگاه ها

انتخاب و اجرای قانونی و روال اقدامات احتياطی بر عليه شکنجه و سوء رفتار به منظور اطمينان حاصل  –

د بدون هيچ گونه تأخيری به حضور يک مقام محروم می باشن نمودن از اين که افرادی که از آزادی خود

قضاوت آورده شده و ايشان از آن ببعد به وکال و مراقبت های پزشکی بدون تأخير و بصورت منظم 

دسترسی داشته و اطمينان حاصل گردد که افراد محروم از آزادی می توانند اقوام و ساير اشخاص ثالث را 

بدون تأخير مطلع نمايند؛

بازداشتگاه های سری که اطمينان حاصل گردد که تمام افراد محروم از آزادی در مکان هائی ممنوع کردن  –

 نگاه داشته شده و محل نگهداری ايشان مشخص می باشد؛که بصورت رسمی شناخته شده است 

اطمينان حاصل گردد که عملکرد برای بازداشتگاه و بازجوئی بر طبق معيارهای منطقه ای و بين المللی  –

يباشد؛م

بهبود در شرايط مکان هائی که در آن افراد محروم از آزادی نگهداری می گردند به منظور مطابقت داشتن  –

.با معيارهای منطقه ای و بين المللی

 

بنيان گذاری ضمانت های حقوقی محلی

ر درک داز طريق شکنجه و سوء رفتار بعنوان م اطمينان حاصل گردد که از اظهارنامه های بدست آمده –

شکنجه بعنوان مدرک برای دادن  باستثنای اين که بر عليه فرد متهم به هيچ گونه دادرسی استفاده نگردد

؛ استاظهارنامه تهيه شده

ئی؛قضاتنبيه های بدنی  اشکال برانداختن تمام –
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،  به جنگ جنگ يا تهديدحالتاطمينان حاصل گردد که بهيچ وجه از هيچ گونه شرايط استثنائی، که شامل  –

که ممکن است بدين وسيله متوسل به توجيح  عدم ثبات سياست داخلی يا هرگونه شرايط اضطراری عمومی،

شکنجه يا سوء رفتار گردد، استفاده نشود؛

توسل به شکنجه  امکاناطمينان حاصل گردد که هيچ گونه دستوری از يک مأمور عالی رتبه يا مقام دولتی،  –

؛نمايديا سوء رفتار را توجيه 

اطمينان حاصل گردد که مآمورين اعمال قانون، نظاميان، پزشکان و ساير مأمورين بخاطر عدم اطاعت از  –

.دد، مجازات نخواهند شدگردستوراتی که منجر به شکنجه يا سوء رفتار می 

 

مبارزه با معافيت

با موازين بين المللی برای محاکمه کردن آن افرادی که مسئول شکنجه و سوء رفتار می باشند بصورتی که  –

محاکمه عادالنه مطابقت داشته باشد و اين که از مجازات مرگ مستثنی بوده يا ايشان برای تعقيب قانونی به 

کشور ديگری فرستاده شوند که اين تضمين ها در آنجا رعايت گردد؛

 قوانين استامبول ضميمه اجرای سريع، بی طرفانه و تحقيقات مؤثر در مورد تمام ادعاهای شکنجه براساس –

  ؛CHR 2000/43شده به قطعنامه 

ط با انجام شکنجه اعطاء نمی گردد و ااطمينان حاصل گردد که در باالترين حد امکان عفو عمومی در ارتب –

يک راه حل مؤثر که شامل جبران خسارت اطمينان حاصل گردد که عفو عمومی افراد را از حق خود برای 

.کند محروم نمی و توانبخشی می باشد،

 

گروه هائی که نياز به محافظت ويژه دارند

 پناه جويان، افردی که بصورت  پناهندگان،و اقدامات در باره زنان، کودکان، معيارهاپايه گذاری و انجام  –

  .داخلی جابجا شده اند، مهاجرين و ساير گروه هائی که نياز به محافظت بر عليه شکنجه و سوء رفتار دارند

 

ه و سوء رفتار برای شکايت و گزارش شکنجزه دادن به عملکرد محلیاجا

پايه گذاری و اجرای عملکردهای مؤثر برای پاسخ به و تحقيق در مورد شکايت و گزارش ها در ارتباط با  –

و سوء رفتار بر اساس مقررات استانبول؛ شکنجه

تحقيقات را سوء رفتار، شاهدان، آنهائی که  شکنجه يا  در مورداطمينان حاصل گردد که قربانيان ادعا شده –

اده های ايشان از خشونت ها و تهديد به خشونت يا هرگونه شکل ارعاب يا تالفی که انجام می دهند و خانو

.آيد، محافظت می گردندمی ممکن است متعاقب گزارش يا تعقيب بوجود 
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تأمين غرامت و توانبخشی برای قربانيان 

ربانيان شکنجه و سوء رفتار و بستگان ايشان که شامل جبران مالی کافی و منصفانه و تأمين غرامت برای ق –

مناسب و توانبخشی پزشکی و اجتماعی ميگردد؛ همچنين مراقبت پزشکی

 داوطلبانه سازمان ملل برای قربانيان شکنجه ترجيحًا با يک افزايش قابل توجه در بودجهمعاضدت ساليانه به  –

.سطح اهدا شده

 

ازه مکانيزم بازديد محلیاج

 نمايندگان جامعه مدنی و سازمان های مستقل که بصورت مناسب دارای شرايط الزم اجازه برای بازديد –

.، نگهداری می شوندشده اندباشند به مکان هائی که افرادی که از آزادی های خود محروم 

 

تأسيس مؤسسات ملی

بعنوان مثال، (ب باشد، تقويت سازمان های مستقل ملی بررسی ايجاد و اجرا و، در شرايطی که مناس –

که می تواند بصورت مؤثر جلوگيری از شکنجه و سوء ) آمبودزمان حقوق بشر يا کميسيون حقوق بشر

.دنسی قرار دهررفتار را مورد بر

 

تأمين آموزش مؤثر

به ) ی و مدنینظام ( همچنين کارکنان امور پزشکیآموزش مقامات رسمی اعمال قانون و کادر نظامی و –

منظور اطاعت از موازين بين المللی مربوطه؛

ها، وکال در ارتباط با موازين بين المللی مربوطه؛دادستانه،  قضائيقوهاطمينان حاصل کردن از آموزش  –

اطمينان حاصل گردد که انتقال وسائل و آموزش برای نيروهای نظامی، امنيتی و پليس تسهيالتی برای  –

سوء رفتار فراهم نمی آورند؛شکنجه و 

اطمينان حاصل گردد که برنامه های آموزش برای کادر اعمال قانون شامل آموزش در مورد جلوگيری از   –

خشونت بر عليه زنان، در ارتباط با حقوق کودک و در زمينه تبعيض در چنين زمينه هائی مانند نژاد پرستی 

.و تمايالت جنسی می باشد

 

راد حرفه ای در امور پزشکیحمايت از کار اف

متخصصين امور پزشکی را قادر ساخته تا محرمانه و بصورت مستقل در هنگامی که مشاهدات خود را در  –

باره موارد ادعا شده در مورد شکنجه و سوء رفتار تهيه می نمايند، کار کنند؛

 گزارش موارد شکنجه شکی کهپزمحافظت از پزشکان، متخصصين امور قانونی و سايرمتخصصين امور  –

.و سوء رفتار را تهيه می نمايند
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  اجرای کالبد شکافی

 قانونی بوسيله متخصصين قانونی تعليم ديده بر اساس –اطمينان حاصل گردد که کالبد شکافی های طبی  –

موازين شناخته شده بين المللی صورت می گيرد؛

.ت های جدی ميباشندفراد تحت بازداشت دارای جراحردی که اتأمين آزمايش های کامل قانونی در تمام موا –

 

ساير ابتکارات
 

:اتحاديه اروپا موارد زير را انجام خواهد داد

 
 کنگاشگاه های چند جانبه ، مانند سازمان ملل،  درمورد توجه قرار دادن مسائل مربوط به شکنجه و سوء رفتار را •

پا فعاالنه به حمايت از قطعنامه های مربوط در سازمان ملل اتحاديه ارو.  ادامه خواهد دادOSCEشورای اروپا و 

 که شامل گردهمائی عمومی و شورای حقوق بشر می باشد، ادامه خواهد داد؛
 

 در انشعابیکميته   برعليه شکنجه،ميتهبعنوان مثال، ک(حمايت از مکانيزم های منطقه ای و بين المللی مربوطه  •

و تأکيد به ) وپا برای جلوگيری از شکنجه، مکانيزم های ويژه سازمان مللگيری از شکنجه، کميسيون ارمورد جلو

 نياز به همکاری کشورها با اين مکانيزم ها؛

 
 آوردن بودجه داوطلبی تحت  حمايت از بودجه داوطلبانه سازمان ملل متحد برای قربانيان شکنجه و بوجود •

OPCATو تشويق کشورها برای انجام اين کار؛  

 
  ی مشترک يا دو جانبه در مورد جلوگيری از شکنجه و سوء رفتار؛ارائه همکار •

 
 حمايت از آموزش عموم و مبارزه برای باال بردن آگاهی بر عليه شکنجه و سوء رفتار؛  •

 
ملی و بين المللی مربوطه به منظور مبارزه با شکنجه و سوء رفتار ) NGOs(حمايت از سازمان های غير دولتی  •

 ايشان؛و حفظ تبادل نظر با 

 
 و شرايط در بازداشتگاه ها و حفظ کمک قابل ئی که برای بهبودی آموزش کارکنانادامه کمک مالی به پروژه ها •

 .شی برای قربانيان شکنجه در سراسر دنياخب  توانزتوجه برای مراک

 
_________________ 
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  ١ضميمه ضميمه به 
 

 ضميمه شده است اتحاديه اروپا ممکن است، در شرايطی که عالوه بر صورت مدارک که در قسمت مقدمه اين دستورالعمل

صول ادر تماس های خود با کشورهای ثالث در باره شکنجه و سوء رفتار متوسل به موازين و معيارها و  مربوط باشد،

.زير گردد

 

١٩)٢( و ۴منشور حقوق های بنيادی اتحاديه اروپا بويژه بندهای  –

د از شکنجه و ساير تنبيهات يا رفتارهای ظالمانه ، غير انسانی  افراورد حفاظت تماممان ملل متحد درماعالميه ساز –

  يا تحقير آميز

  بر عليه زنان اعالميه سازمان ملل متحد در باره ازبين بردن خشونت –

  اجالس سازمان ملل متحد در رابطه با وضعيت پناهندگان –

فراد از ناپديد شدن اجباریاعالميه سازمان ملل متحد در مورد حفاظت تمام ا –

اصول سازمان ملل متحد در باره ممانعت مؤثر و تحقيق موارد غير قانونی اعدام های خودسرانه و سريع –

استاندارد برای رفتار با زندانيان موازين سازمان ملل متحد در باره مقررات حداقل –

  اصول پايه سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانيان –

  هرگونه بازداشت يا زندانقالب  اصول سازمان ملل متحد برای محافظت تمام افراد در تحت متن –

   نوجوانان محروم از آزاديشانمحافظتمقررات سازمان ملل برای  –

تفاده از قدرتالت برای قربانيان جنايت و سوء اساعالميه سازمان ملل متحد در مورد اصول پايه ای عد –

ملل متحد در مورد استقالل قوه قضائيه اصول پايه سازمان –

  اصول پايه سازمان ملل متحد در مورد نقش وکال –

  دستورالعمل های سازمان ملل متحد در مورد نقش دادستان ها –

  موازين سازمان ملل متحد در مورد حداقل مقررات برای اقدامات غير توقيفی –

نصبان اعمال قانونآئين نامه اجرائی سازمان ملل متحد برای صاحب م –

  اصول پايه سازمان ملل متحد در مورد استفاده از قدرت و اسلحه آتشين بوسيله صاحب منصبان اعمال قانون –

در امور تندرستی و بهداشتی ، بويژه تحد در مورد علم اخالق پزشکی مربوط به نقش کارکنان صول سازمان ملل ما –

ت شدگان بر عله شکنجه و ساير رفتار يا مجازات های ظالمانه، غير پزشکان، در محافظت از زندانيان و بازداش

انسانی و تحقير آميز
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رمورد حق جبران و غرامتازمان ملل متحد د اصول پايه سدستورالعمل ها و – 

ا اصول در مورد تحقيق مؤثر و تهيه مدارک در مورد شکنجه و ساير مجازات ها يا رفتار ظالمانه، غير انسانی ي –

۴٣/٢٠٠٠ضميمه به کميسيون سازمان ملل در باره قطعنامه حقوق بشر ) تفاهم نامه استانبول(تحقير آميز 

قطعنامه (اقدامات احتياطی که حفاظت حقوق آنهائی را که مواجه با مجازات مرگ هستند تضمين می نمايد  –

۵٠/١٩٨۴ ECOSOC(  

اعالميه وين و برنامه اقدام –

٢ در بند ٢ و شماره ٣ در بند ١ه کميسيون سازمان ملل بر عيله شکنجه، بويژه شماره نظريات عمومی بوسيل –

 و ١٠ در بند ٢١، شماره ٧ در بند ٢٠ه شماره يژريات عمومی بوسيله کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، بِوظن –

 معاهده بين المللی در مورد حقوق سياسی و مدنی۴ در بند ٢٩شماره 

   کميته حذف تبعيض بر عليه زنان١٩ و ۴، ١٢مومی شماره توصيه های ع –

  منشور آفريقا در باره حقوق بشر و مردم –

  منشور آفريقا در باره بهزيستی و حقوق کودک –

  اجالس آمريکا در مورد حقوق بشر –

اجالس داخلی آمريکا در جلوگيری از شکنجه و مجازات برای انجام شکنجه  –

ا در مورد ناپديد شدن اجباری افراداجالس داخلی آمريک –

اجالس داخلی آمريکا در جلوگيری از تنبيه و ريشه کن کردن خشونت بر عليه زنان –

:صيه های کميته وزرای شورای اروپاتو –

 مقررات زندان اروپاR (87) 3شماره 
تی در زندان در ارتباط با جنبه های اخالقی و سازمانی مراقبت تندرستی و بهداشR (98) 7شماره 
 طبی-  در مورد هماهنگی مقررات کالبد شکافی قانونی R (99) 3شماره 
 در باره زندان شلوغی بيش از حد زندان و تورم جمعيت در زندان R (99) 22شماره 
عدالت کيفری در مورد نقش دادستان عمومی در سيستم R (00) 19شماره 
ت در مورد آزادی عمل حرفه وکالR (00) 21شماره 
 در مورد آئين علم االخالق پليس در اروپاR (01) 10شماره 
 در مورد اقدامات بازداشت پناهندگان سياسیR (03) 05شماره 
 در مورد اجراR (03) 17شماره 
 درباره روش های جديد مقابله با بزهکاری نوجوانان و نقش عدالت در باره نوجوانانR (03) 20شماره 
) آزادی مشروط(ه آزادی با قيد شرط  در بارR (03) 22شماره 
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  بخش اجرائی زندان در باره مجازات حبس ابد و ساير زندانيان دراز مدتدر باره مديريت  R (03) 23شماره 
   در باره حمايت از حقوق بشر و احترام به اشخاصی که دارای بيماری روحی می باشندR (04) 10شماره 
کاران عدالتهم در باره شاهدان و R (05) 9شماره 
 قوانين زندان اروپاR (06) 2شماره 
 در باره افراد بی خانمانR (06) 6شماره 
 در باره کمک به قربانيان جرايمR (06) 8شماره 

 

٢٠٠۵ ژوئيه ٣٠مقررات اتحاديه اروپا در باره با تجارت مربوط به وسائل شکنجه از  –

 اسلحه در مورد صادرات اتحاديه اروپاآئين نامه اجرائی –

_________________ 

 


