
مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في حماية 
المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

  الالإنسانية أو المهنية
  

  اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
  ١٩٨٢ديسمبر /كانون األول ١٨المؤرخ في  ٣٧/١٩٤
  

  ١المبدأ 
من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجـزين وال سـيما   
األطباء من هؤالء الموظفين، أن يوفروا لهم حمايـة لصـحتهم البدنيـة والعقليـة ومعالجـة      

  .غير المسجونين أو المحتجزينألمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين ل
  ٢المبدأ 

يمثل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة، أن يقـوم  
الموظفون الصحيون، وال سيما األطباء، بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة فـي  

الإنسانية أو المهينة أو تواطـؤا أو  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال
  .١تحريضا على هذه األعمال أو محاوالت الرتكابها 
  ٣المبدأ 

يمثل مخالفة آلداب مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيون، وال سيما األطباء، فـي أيـة   
عالقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين، ال يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسـين  

  .لصحة البدنية أو العقلية للسجين أو المحتجزا
  ٤المبدأ 

  :يمثل مخالفة آلداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون وال سيما األطباء، بما يلي
استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحـو قـد   ) أ(

ء المسـجونين أو المحتجـزين، ويتنـافى مـع     يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤال
  الصكوك الدولية ذات الصلة،

الشهادة، أو االشتراك في الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجـز ألي شـكل مـن أشـكال     ) ب(
المعاملة أو العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، 

ي تلك المعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مـع الصـكوك   أو االشتراك بأية كيفية ف
  .٢الدولية ذات الصلة 

  



  ٥المبدأ 
يمثل مخالفة آلداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيون، وال سيما األطبـاء، فـي أي   
إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إال إذا تقرر بمعايير طبيـة محضـة أن هـذا اإلجـراء     

حماية الصحة البدنية أو العقلية او السالمة للسجين أو المحتجز ذاتـه، أو زمالئـه   ضروري ل
  .السجناء أو المحتجزين، أو حراسه، وأنه ال يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية

  ٦المبدأ 
ال يجوز الخروج على المبادئ السابقة الذكر ألي سبب من األسباب، بمـا فـي ذلـك حالـة     

  .الطوارئ العامة
____________________  
من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره  ٧و  ١انظر نص المادتين . ١

  .من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
وعلي نحو خاص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية . ٢

عالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والسياسية، وإ
  .أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
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