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  یرفتاربد هایی برای مقابله با شکنجه و تضمین

___________________________________ 

 هامستقل بر بازداشتگاه]نهادهای[ نظارت 

 

 زمینه

و تحت هر شرایطی ممنوع شناخته در هر زمان ، را برده داری و نسل کشی همچنانکهرا  یرفتاربد شکنجه و  ،جامعه بین المللی

خواه الزام آور است،  کشورها کلیه برایرعایت آن ده و شو به بخشی از عرف بین المللی تبدیل  بودهمطلق  ،است. این ممنوعیت

 .، خواه نباشنداین ممنوعیت باشنداضع و المللی بین عضو معاهدات

شرایط عوامل و رویارویی با ، هادهای تخصصینهای دقیق و با ایجاد تضمین ،رفتاریبددر مقابله با شکنجه و قوانین حقوق بشر 

به  در سطح منطقه ای و بین المللی همعاهدچندین . راه درازی پیموده است پیشگیریو حسابرسی های ایجاد مکانیزم و مساعد شکنجه

 است. به تصویب رسیده یرفتاربدشکنجه و اعمال از جلوگیری منظور مقابله و 

سایر کشورهای معاهد را ملزم می سازد که به منظور جلوگیری از وقوع اَعمال شکنجه و  ،شکنجه منعکنوانسیون  ۱۶و  ۲مواد 

حمایتی، تدابیر اقدامات  این د.نثر به عمل آورؤ، اقدام مشانقضایی صالحیت ویقلمرتحقیرآمیز در خشن یا فتارهای بیرحمانه، ر

 گیرد.را در بر میپیشگیرانه و  واکنشی

 

 ؟چرا هامستقل بر بازداشتگاهنهادهای نظارت 

شکنجه گران با ، جایی که گیرددور از دسترس انجام می اماکنمعموالً در ی با زندانیان، رفتار بد تجربه ثابت کرده که شکنجه و

ی دور از اهها دقیقاً چنین مکانبازداشتگاه ند.ا در امان بدان و پاسخگوییبر اعمال خود ثر ؤدانند که از نظارت ماطمینان خاطر می

 ند.ادسترس 

نباشند. بنابراین  مصونپنهان و  یانظار عموممستلزم این است که بازداشتگاه ها از  یرفتاربددر نتیجه، جلوگیری از شکنجه و 

دسترسی زندانیان به دنیای خارج از زندان، مثالً به خانواده و وکیل، عالوه بر اینکه فی نفسه یک حق است، اقدامی حیاتی برای 

 ، از دید عموم پنهان نماند و خاطیان مجازات شوند.عکه در صورت وقواست  یرفتاربدجلوگیری از اِعمال شکنجه و 

نهادها و تحت نظارِت مداوم طور ه که بازداشتگاه ها ب برسدنتیجه به ثر ؤانی می تواند به گونه ای روشمند و متنها زم اما این کار

 عوامل خارج از زندان قرار داشته باشند.

و  بازدیدهای سرزده دهبازدارنتأثیر به خوبی از تا بتوان بازدید طراحی شده برای  یبه منظور نیل به این هدف، مکانیزم های دقیق

را افزایش  هایتارفربد آگاه شدن از : امکان وقوع چنین بازدیدهای سرزده احتمال تشخیص و بهره بردمستقل،  یمی از سوی نهادیدا

 نوع بازدیدها بررسیاین دیگر  امتیاز بانان، مامورن پلیس و غیره، مراقب رفتار خود باشند.زندانکه دهد و باعث می شود یم



 

 

ممنوعیت شکنجه و نادیده گرفتن از  مانع، ها ّبه آن به موقعپرداختن  در صورت که استها بازداشتگاهساختاری  هایناکارآیی

 .شودمی یرفتاربد

، دهندام های مختلف، بازدیدهای پیشگیرانه انجرشتهو از مستقل کارشناسان اساس این تفکر این است که تیم هایی متشکل از 

، مقررات و دتسهیالت موجوها این تیم ند.ارکنان زندان صحبت نمایبا زندانیان و کمحرمانه دست اول جمع آوری کنند و  مشاهدات

شرایط و یا ایجاد جر به که منکنند  شناساییرا عواملی را بررسی می کنند تا  الزم یهابودن تضمینمتناسب ، و نیز های رایجشیوه

 .یا خواهد شد شودیا شکنجه می یرفتاربد مشابهرفتارهایی 

ویژه های توصیه البدر قشود و می ارزیابی، منطقه و بین الملل در سطح کشور و معیارها هاشیوهبهترین  بر پایهسپس اطالعات این 

این  گردد.( ارائه میکشوریا  \منطقه ونهادهای دولتی، در از عهده اجرای آن بر می آیند ) هر کسو عملی به مقاماتی که بهتر از 

ها توصیه ی شدنیاجرا امکان آزمودن مذاکرات و بازدیدهاپی گرفتن این گفتگوی سازنده با مقامات. شوند برای میی یها، مبناتوصیه

شرایط برای کلیه زندانیان، کل بازداشتگاه  بهبود هدِف بازدیدهای پیشگیرانه و فرآیند گفتگو، .کندها را فراهم میاصالح یا تعمیق آنو 

 1است. های کشورو کل نظام زندان

اما این  ،کمک کند ی آنانکیفربیها و جلوگیری از دِن هرچه بیشتر مسئوالن بازداشتگاهکربازدیدها همچنین می تواند به پاسخگو 

 تفاوت دارد.است  ]از شکنجه و بدرفتاری[ پیشگیری اشهدف اصلیِ  کهبا برنامه ای  ای دیگر است ومقوله

غیرانسانی یا ات مجازرفتار یا شکنجه و  منعتوسط کمیته اروپایی  -در سطح منطقه- ۱۹۷۸این سیستم برای نخستین بار در سال 

کشورهای عضو کلیه های از بازداشتگاه یبازدیدهای منظم این کمیته مأموریت یافت که در شورای اروپا ایجاد شد.( CPT)تحقیرآمیز 

ها، مراکز نگهداری بزهکاران داننآزادی، از جمله ز محروم از افرادهای نگهداری مکاناز کلیه ، یعنی کند سازماندهیشورای اروپا 

 خدمات مراکزهای روانی، زیر سن قانونی، پاسگاه های پلیس و کالنتری ها، مراکز نگهداری مهاجرین غیرقانونی، بیمارستان

ودیتی در آنها ق دارند بدون هیچ محد، از "دسترسی نامحدود به بازداشتگاه ها برخوردارند و حCPTنمایندگان  اجتماعی، و غیره.

اطالعات مورد  تردد نمایند. آنها بطور خصوصی با افراذی که آزادیشان سلب شده مصاحبه می کنند و آزادانه با هر کس که بتواند

 نیاز را در اختیارشان بگذارد ارتباط برقرار می کنند."

ل متحد علیه شکنجه پروتکل اختیاری کنوانسیون مل به تصویبو  ه دشیجاد ابا الهام از این مدل مکانیزم مشابهی در سطح بین المللی 

(OPCAT )انجامیده است. 

 

 پروتکل اختیاری کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه

یا نسانی غیراهای بیرحمانه، مجازات یارفتارها سایر شکنجه و  منعپروتکل نخستین سند بین المللی است که کمیته فرعی این 

رویه و از این طریق بازدید کند در سراسر دنیا ها دارد که از کلیه بازداشتگاهمجاز می را ( /SPTشکنجهمنع تحقیرآمیز )زیرکمیته 

که کشورهایی  تعمیم می دهد؛ بهنیز ی خارج از حیطه شورای اروپا یپسندیده بازدیدهای منظم را به سطح بین المللی، به کشورها

 اند. پذیرفتهو یا آن را  پیوسته اندیا بدان اند ده را امضا کرپروتکل 

 کشورها در سطح نظارت بر بازداشتگاه پیشگیرانه رفیتظ از عدم استفادهخالء در پی آن است که که چرا  ،نیز هست نوآور پروتکل

برای  بازدید را امکان پروتکلعالوه بر اینکه  پر کند:ی پیشگیر اییبنابراین با تقویت توانزیر پوشش گرفتن هرچه بیشتر و  را با

یا ( و یک NPMsپیشگیری )سازوکار یک یا چند که در سطح کشور ملزم می کند نیز را کشورهای معاهد آورد، فراهم می زیرکمیته

د، سرزده و بدون س اندر حبآزادی محروم از هر مکانی که افراد مجاز باشند از که طوری مستقل ایجاد کنند از کارشناسان نهاد چند 

  .بازدید کنند تراشیمانع

                                                           
1 Association to Prevent Torture (APT), Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms, 

2006, pp. 15, 16. 

 



 

 

ها، و ی منظم از بازداشتگاهدر بازدیدها آوری شدهجمع هایتوصیه به کمک را ، مکانیزمی پیشگیرانهپروتکلبنابراین، تنفیذ و اجرای 

  .کندبر اساس وظیفه اش، ایجاد می آتیبررسی قوانین موجود و  ، وال از دولت و مقاماتؤس

 

  2نظارت بر بازداشت اساسی عوامل

 نهادها و سازوکارهای کشوری : استقالل عملاستقالل (NPMs ) ف خود ینجام وظااباید هنگام ها نهادباید تضمین شود. این

شغل و ه کد نهمچنین باید اطمینان حاصل کن مالی و عملیاتی کامل برخوردار باشد.استقالل طبق پروتکل اختیاری، از 

 .زا نخواهد بودمشکلتضاد منافع  و نظر منفعت شخصیاز اعضا موقعیت 

 

 محروم از  با افراد رفتارنخوه منظِم دارند به طور حِق اینکه عالوه بر این سازوکارهای نظارتی : جامع شرح وظایف

در ات خود و مالحظ هاقدرِت ارائه توصیه به مقامات ذیربط  و نیز ارائه پیشنهاداختیار و ، باید از بررسی کنندرا آزادی 

 3برخوردار باشند.قوانین موجود و آتی  مورد

 

 د. بنابراین این در برگیر رادر کشور آزادی  نگهداری افراد محروم از های: حق بازدید، باید تمامی مکانهامحدوده بازدید

های داخل هبه عنوان مثال، موسسات روان درمانی، بازداشتگا ،هاهای پلیس و کالنتریحق فراتر از زندان ها و پاسگاه

م دادگاه یا که به حک خردساالن راهای نگهداری مکانهای نظامی، مراکز نگهداری پناهجویان یا دیگر خارجیان، و پادگان

 گیرد.، در بر میآزادی آنها سلب شدهحکم اداری 

 

  م دهند باید از ثر انجاؤف خود را به گونه ای مینهاد نظارتی بتوانند وظا: برای اینکه اعضای حرفهاعضا از نظر ترکیب

های مینه، باالخص در حقوق جزایی، مدیریت زندان یا پلیس، یا در زدستگاه قضایی در ایشدهشناخته تجربه حرفه ای 

ل برابری و عدم ، اصرکیب اعضااز نظر تنهاد باید این از آزادی برخوردار باشند. محروم مختلف مربوط به رفتار با افراد 

 ه باشند.داشت گان خود راباید نمایندنیز های قومی مختلف و اقلیت ها . گروهمیان زن و مرد را محترم شماردتبعیض 

 

 قعیت جغرافیایی ثر باشد باید به گونه ای تکرار شود که صرفنظر از موؤ: برای اینکه بازدید مبازدیدهای منظم و سرزده

انی و به گونه ای که باید بتواند به فواصل زمنهاد بازدید کننده رتباً در معرض بررسی موشکافانه قرار گیرد. بازداشتگاه، م

 .کند بازدید خواهدمیخود 

 

 حدود داشته باشد، ، دسترسی نامباید به هر مکانی که در آن آزادی افراد از آنها سلب شده ،یپیشگیر نهاد: دسترسی نامحدود

نیز اخِذ ها، و ین مکانادسترسی به اطالعات کامل در خصوص حق ها، بدون محدودیت در این مکان ترددِ که از جمله حق 

حبه با افرادی که گیرد. نهاد نظارتی باید از حق مصادیگر اطالعات موجود در مورد بازداشتگاه ها و زندانیان را در بر می

دهد، آزادانه  ه معتقد است می تواند اطالعات مفید به آن ارائهآزادیشان سلب شده برخوردار باشد و بتواند با هر کس ک

 ارتباط برقرار نماید.

 

 یق انتقال زندانیان ن و مقامات ذیربط[ نتوانند از طر]مسئوالثر است که ؤنظارتی، تنها زمانی م سازوکار: بازدیدهای سرزده

، نهادهای نظارتی خود سرپوش بگذارند. بنابرایننونی[ سوء رفتارها ]و اَعمال غیرقایا اصالحِ موقتِی شرایط نامناسب، بر 

 باید از حق انجام بازدیدهای سرزده در هر زمان و به کلیه مکان های سلب آزادی، برخوردار باشند.

                                                           
2 UN Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, Guidelines on national preventive mechanisms, 9 December 2010, CAT/OP/12/5. 

 
3 UN Optional Protocol to the UN Convention Against Torture, Article 19. 

 



 

 

 

 مصاحبه کرد به طور خصوصی نیزفرادی که آزادیشان سلب شده ابا  توانیعنی می: گیهای خصوصی و محرمانهمصاحبه .

آید، ه دست میف آن بیهرگونه اطالعات محرمانه ای که در حین انجام وظاکه د کنتضمین بتواند همچنین باید سازوکار این 

 ماند.بکامالً محرمانه 

 

 در مقابل هرگونه مجازات،  کنندهمکاری میباید از افرادی که با مکانیزم نظارتی : حفاظت در مقابل اَعمال تالفی جویانه

اعمال ، دادن د. کشورها باید از دستورکرعلیه آنها انجام می گیرد، حفاظت دلیل به این  که هاییآسیبسایر یا  انتقامگیری

هایی که با نهاد نظارتی ارتباط داشته یا به آن داشتن هرگونه مجازات یا اقدام تالفی جویانه علیه افراد یا سازمانروا ، کردن 

قم این اطالعات( خودداری نماید. به این افراد و سازمان ها به هیچ وجه اطالاعاتی ارائه کرده اند )صرفنظر از صحت و س

 نباید صدمه ای وارد شود.


