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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/458( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  - ٦٧/١٨٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 إلضــفاء  طويــلأمــد األمــم املتحــدة منــذ  االهتمــام الــذي توليــه  يف اعتبارهــا إذ تــضع  
   حقوق اإلنسان،وحلمايةنائية  نظام العدالة اجلالطابع اإلنساين على

 منـع اجلرميـة والعدالـة       جمـال  أمهيـة معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف             تعيد تأكيد وإذ    
  تنفيذها،ب النهوض وخصوصا أمهية اجلنائية،

 يف إعالن سـلفادور بـشأن االسـتراتيجيات    سلمت على أن الدول األعضاء      وإذ تشدد   
ــة   ــة التحــديات العاملي ــشاملة ملواجه ــامل     : ال ــة وتطورهــا يف ع ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي نظــم من

 ينبغـي أن   يراعـي االعتبـارات اإلنـسانية       منـصف   نظـام عدالـة جنائيـة فعـال        إرسـاء  بـأن    )١(متغري
 محاية حقوق اإلنسان يف سياق إقامة العدل ومنع اجلرميـة ومكافحتـها      بتعزيزيستند إىل االلتزام    

سياســات وقــوانني وإجــراءات     وضــعيف  قواعــدها  بأمهيــة معــايري األمــم املتحــدة و   ســلمتو
  ، تلك املعايري والقواعد يف هذا االتأثريبو هاوتنفيذ للعدالة اجلنائية وطنية وبرامج

 املعنــون ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/٢٣٠قرارهــا إىل  تــشريوإذ   
 الـذي طلبـت فيـه إىل جلنـة منـع      “مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    ”

ــوح        ــق خــرباء حكــومي دويل مفت ــشاء فري ــة إن ــة اجلنائي ــة والعدال ــاب اجلرمي ــادل  ب ــضوية لتب الع
 املعلومات عن أفضل املمارسـات والتـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل الـساري وعـن تنقـيح                  

مت   مـا لتـضمينها آخـر  قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء        الصيغة احلاليـة ل   
 تقــدمي توصــيات إىل مــن أجــلفيــه،  املمارســاتأفــضل التوصــل إليــه يف جمــال علــم اإلصــالح و

لجنـة  الاللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها الحقا، وطلبت إىل فريـق اخلـرباء أن يقـدم إىل        
  تقريرا عن التقدم احملرز يف عمله،

_______________ 

 .املرفق ،٦٥/٢٣٠قرار ال )١(
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 الرئيـسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة وأن           أن نظام السجون هـو أحـد املكونـات         وإذ تدرك   

ــسجناء   ل ــة ال ــدنيا ملعامل ــة ال ــد النموذجي ــأثري  )٢(لقواع ــة وت ــوانني وال يف وضــع اأمهي ــق سياسات ال

  ، املتعلقة بالسجونمارساتاملو

األفراد الذين ارتكبـوا جـرائم       استخدام السجون إال ملعاقبة      ينبغي  ال بأنه منها واقتناعا  

 ،الناس حلماية ك ضرورياعندما يكون ذل خطرية أو

تدابري بديلـة، وفقـا لقواعـد    خاصة الستخدام    بضرورة بذل جهود     واقتناعا منها أيضا    

  ،)٣()طوكيو قواعد( للتدابري غري االحتجازية الدنيا األمم املتحدة النموذجية

 للـصكوك الدوليـة املتعلقـة    ١٩٥٥ر التـدرجيي منـذ عـام    ي التطـو   يف اعتبارهـا   تأخذوإذ    

لعقوبــة ا تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو الــسجناء، وخباصــة اتفاقيــة مناهــضة ال مبعاملــة 

  ،)٥(امللحق ا والربوتوكول االختياري )٤(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 فعـال  املتخذة لكفالـة أن تنفـذ علـى حنـو    جراءات اإل أمهية  يف اعتبارها أيضا تأخذإذ  و  

 الـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف قـراره         أقرهـا لة السجناء اليت    لقواعد النموذجية الدنيا ملعام   ا

وجمموعـة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص         ١٩٨٤مـايو   / أيار ٢٥ املؤرخ   ١٩٨٤/٤٧

 واملبــادئ األساســية ملعاملــة )٦(الــسجن ون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أوالــذين يتعرضــ

 وقواعـد   )٨(مايـة األحـداث اـردين مـن حريتـهم         حب املتعلقـة  وقواعـد األمـم املتحـدة        )٧(السجناء

  ،)٩()قواعد بانكوك(األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 

العمل الذي تضطلع به اللجنة الدائمة ألمريكا الالتينيـة          يف اعتبارها كذلك   تأخذوإذ    

ــات     ــوانني العقوب ــة لدراســات ق قواعــد المــن أجــل تنقــيح  والــسجون التابعــة للمؤســسة الدولي

 مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين         الـذي مت استعراضـه يف      هاالنموذجية الدنيا ملعاملـة الـسجناء وحتـديث       

 ١٩ إىل ١٢ يف الفتـرة مـن      الربازيـل  ،سـلفادور  يف   الذي عقد عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      
_______________ 

منـشورات األمـم     ( صـكوك عامليـة    ،)اجلـزء األول  (الـد األول     ،جمموعة صكوك دولية  : حقوق اإلنسان  )٢(
 .٣٤، الفرع ياء، الرقم )(A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)املتحدة، رقم املبيع 

  .، املرفق٤٥/١١٠ القرار  )٣(

 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(

  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥املرجع نفسه، الد   )٥(

  .، املرفق٤٣/١٧٣قرار ال  )٦(

  .، املرفق٤٥/١١١ القرار  )٧(

  .، املرفق٤٥/١١٣ القرار  )٨(

  .املرفق، ٦٥/٢٢٩ القرار  )٩(
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عـام  لقـي ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اـرمني          املعهـد األفري   والدراسة اليت أعدها   ٢٠١٠أبريل  /نيسان

  ، عن مدى تطبيق البلدان األفريقية للقواعد النموذجية الدنيا٢٠١١

قـد   مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           بأن حتيط علما مع التقدير   وإذ    

ن  ودلـيال بـشأ     الترحيـل الـدويل للمحكـوم علـيهم         ودلـيال بـشأن    )١٠(دليال ملديري السجون   أعد

ودلـيال  ) الدوليـة  لـصليب األمحـر  ابالتعـاون مـع جلنـة    ( من اكتظاظ الـسجون  احلداستراتيجيات  

   يف اتمع،ارمني وإعادة إدماج العودة إىل اجلرمية تفادي بشأن

  طلـب تبـادل املعلومـات عـن        بـشأن  لردود الدول األعـضاء      تعرب عن تقديرها    - ١  

ــضل  ــات أفـ ــة  املمارسـ ــصيغة احلاليـ ــيح الـ ــن تنقـ ــدنيا   ل وعـ ــة الـ ــدة النموذجيـ ــم املتحـ ــد األمـ قواعـ

  السجناء؛ ملعاملة

 الـذي عقـد   بالعمل املنجز يف اجتماع فريق اخلرباء الرفيع املستوى         حتيط علما   - ٢  

الـذي   واجتمـاع فريـق اخلـرباء        ٢٠١١أغـسطس   / آب ٥إىل   ٣ منيف الفترة   يف سانتو دومينغو    

  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧  و٦ يف يف فيينا عقد

العـضوية  بـاب   احلكومي الدويل املفتـوح     العمل الذي أجنزه فريق اخلرباء      ب تنوه  - ٣  

املعــين بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء اســتنادا إىل نتــائج اجتمــاعي فريــق اخلــرباء    

  ؛أعاله املذكورين

 الـيت اعتمـدها مـؤمتر       )٢( بأن القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء           تسلم  - ٤  

الـس االقتـصادي    وأقرهـا  ١٩٥٥ عـام   يفاألمم املتحـدة األول ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اـرمني          

 ووســع الــس ١٩٥٧يوليــه / متــوز٣١املــؤرخ ) ٢٤ - د( جــيم ٦٦٣واالجتمــاعي يف قــراره 

 قد أثبتت جـدواها علـى مـر         ١٩٧٧ايو  م/ أيار ١٣املؤرخ  ) ٦٢ - د (٢٠٧٦ قراره   نطاقها يف 

  السجناء؛ تزال املعايري الدنيا املعترف ا عامليا الحتجاز  الالسنني وبأا

ــضا   - ٥   ــسلم أي ــه ميكــن  ت ــة بعــض  بأن ــدنيا  جمــاالت مراجع ــة ال  القواعــد النموذجي

 ، شـريطة الـسليمة  يف جمال علم اإلصـالح واملمارسـات   آخر ما مت التوصل إليه القواعد   لتضمني

  ؛القائمة  من املعايريأال تؤدي أي تغيريات يف القواعد إىل خفض أي

 أن فريـق اخلـرباء قـد حـدد        تالحـظ   و،  )١١(توصـيات فريـق اخلـرباء     ب حتيط علما   - ٦  

  : النظر فيها لكي يتسىنلتاليةألولية ااالت اا

_______________ 

  .E.10.IV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٠(

  . سياق مداوالت اجتماع فريق اخلرباءيفينبغي النظر يف التوصيات ؛ E/CN.15/2012/18انظر   )١١(



  A/RES/67/188  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
 

4/5 

  ؛كرامة السجناء وقيمتهم كبشراحترام   )أ(  

  اخلدمات الطبية والصحية؛  )ب(  

ــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس      )ج(   اإلجــراءات التأديبي
  االنفرادي وخفض كمية الطعام؛

مـزاعم تـشري إىل      مظـاهر أو   أثناء االحتجاز ويف أي      الوفياتالتحقيق يف مجيع      )د(  
  ؛معاقبتهمهينة أو مالإنسانية أو تهم معاملة  أو معاملتعذيب السجناء

 ومراعاة احتياجاا اخلاصـة، مـع       احملرومة من حريتها   املستضعفةت  محاية الفئا   )ه(  
   اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار؛البلدان أخذ

  احلق يف احلصول على متثيل قانوين؛   )و(  

  الشكاوى والتفتيش املستقل؛  )ز(  

   املصطلحات القدمية؛استبدال  )ح(  

  ؛د النموذجية الدنيالقواعتدريب املوظفني املعنيني على تطبيق ا  )ط(  

بعـــني م احتياجــا و متطلبـــات الــسجناء ذوي اإلعاقــة   أخــذ  ضــرورة  تؤكــد   - ٧  
ــار  ــى النحــو  االعتب ــضى احلــال،   الواجــب، عل ــوق األشــخاص    حــسب مقت ــة حق ــا التفاقي وفق

  ؛)١٢(اإلعاقة ذوي

عـن سـري   تقـدمي تقريـر   ل واليته، يف إطار،  لفريق اخلرباء بأن يواصل عمله   تأذن  - ٨  
 جلنــة منـع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيــة يف دورـا الثانيــة والعـشرين، وتطلــب إىل األمــني      إىلعملـه 

  يلزم من دعم وخدمات؛  ماالعام أن يكفل تقدمي

 الدول األعضاء إىل املشاركة بنشاط يف االجتماع القادم لفريـق اخلـرباء             تدعو  - ٩  
هـا التعليقـات والـشواغل الـيت        وإىل إعداد تقرير يتضمن ملخصا للمناقشات والتوصيات، مبـا في         

  املشاركني؛ ب عنها اخلرباء احلكوميون وغريهم منيعر

ــا  تعــرب  - ١٠   ــن امتنا ــتني ع ــة األرجن ــاع  الســتعدادها  حلكوم ــضافة االجتم  الست
  القادم لفريق اخلرباء؛

 املتـضمنة  إعـداد ورقـة غرفـة االجتماعـات     مبا أجنز مـن عمـل علـى       حتيط علما   - ١١  
يف أسـرع وقـت ممكـن       قواعد النموذجية الدنيا، وتوصي بترمجتـها       العلى   وتعليقات   مالحظات

  واسع؛  وبنشرها على نطاقمجيع لغات األمم املتحدة الرمسية األخرىإىل 

_______________ 

  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٢(
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 قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة  تطبيــق تــشجيع الــدول األعــضاء علــى  تــشجع  - ١٢  
  ؛)٩()قواعد بانكوك(السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 

 الــدول األعــضاء بــأن تــسعى، عنــد االقتــضاء، إىل احلــد مــن اكتظــاظ   توصــي  - ١٣  
 والـدفاع   ةلـ ا إىل آليـات العد    اللجـوء  ةالسجون واحلبس االحتياطي، وتشجع على زيادة إمكانيـ       

فـرض غرامـات واخلدمـة    ور،  مجلـة أمـ  يف،  تـشمل ميكـن أن القانوين وتعزيز بدائل الـسجن الـيت      
  اإلدماج؛ التأهيل وإعادة واملراقبة اإللكترونية ودعم برامج اإلصالحيةاتمعية والعدالة 

 مثـــل ،الـــسليمة تبـــادل املمارســـات مواصـــلة الـــدول األعـــضاء علـــى تــشجع   - ١٤  
التقنيـة   يف جمـاالت منـها املـساعدة    املمارسات املتعلقة حبل الرتاعات الناشئة يف مرافق االحتجاز       

 يف  اخلـربات وتبـادل    القواعـد النموذجيـة الـدنيا        تطبيـق  يف   اليت تتم مواجهتها   التحديات   وحتديد
 خلربائهــا املــشاركني يف   املتــصلة بــذلك  لتلــك التحــديات وتــوفري املعلومــات      التــصدي  جمــال 
  ؛اخلرباء فريق

األمـم   إىل األمني العام أن يواصل التشجيع على استخدام معـايري             طلبها تكرر  - ١٥  
، بوســائل منــها تقــدمي   هــاوتطبيق املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة      

يف ذلـك املـساعدة      مبـا  على طلبها،    ءاخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية للدول األعضاء بنا      
دالــة تــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون والعتنظــيم  العدالــة اجلنائيــة واإلصــالح القــانوين ويف جمــال

يــسهم يف حتــسني   ، مبــاهــاوتنظيم والــسجونالعقوبــات  نظــم اجلنائيــة وتقــدمي الــدعم إلدارة  
  وقدراا؛ كفاءا

ــد   - ١٦   ــد تأكي ــة تعي ــة    أمهي ــع اجلرميــة والعدال ــامج األمــم املتحــدة ملن  دور شــبكة برن
لـدى  اجلنائية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستـشاري               

 القواعد النموذجية الدنيا والتـرويج هلـا   املساعدة على تعميمالس االقتصادي واالجتماعي يف   
  ؛)١٣(فعال القواعد على حنو املتعلقة بتطبيق إلجراءاتلوتطبيقها عمليا، وفقا 

 إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج          األخـرى   الدول األعضاء واجلهـات املاحنـة      تدعو  - ١٧  
 .اض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجراءااامليزانية هلذه األغر

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 

  .رفق، امل١٩٨٤/٤٧قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )١٣(


