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  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٥ يف الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])Corr.1 و E/2013/30( جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةتوصية  بناء على[

  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  - ٢٠١٣/٣٥
  

  إن الس االقتصادي واالجتماعي  

  :لقرار التايلامشروع  اجلمعية العامة باعتماد يوصي  

  ،إن اجلمعية العامة  

 مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه وإذ تــستلهم العــزم علــى   إذ تــسترشد    

التأكيد من جديد على اإلميان حبقـوق اإلنـسان األساسـية وبكرامـة الفـرد وقـدره ومبـا                   

  للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية،

الهتمــام الــذي توليــه األمــم املتحــدة منــذ أمــد طويــل   اإذ تــضع يف اعتبارهــاو    

  إلضفاء الطابع اإلنساين على العدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان،

 أمهيـة معـايري األمــم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميــة       وإذ تعيـد تأكيـد      

  والعدالة اجلنائية، وخصوصا أمهية النهوض بتنفيذها،

أن الـدول األعــضاء ســلمت يف إعــالن ســلفادور   علــى وإذ تؤكـد مــن جديــد     

نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة     : بشأن االستراتيجيات الـشاملة ملواجهـة التحـديات العامليـة         

 بأن إرساء نظام عدالة جنائية فعال ومنـصف يراعـي   )١(اجلنائية وتطورها يف عامل متغري   

يــة حقــوق اإلنــسان يف االعتبــارات اإلنــسانية ينبغــي أن يــستند إىل االلتــزام بتعزيــز محا 

ــم        ــايري األم ــأثري مع ــرت بقيمــة وت ــها، وأق ــع اجلرميــة ومكافحت ــة العــدل ومن ســياق إقام

_______________ 

  .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة  )١(
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املتحــدة وقواعــدها يف وضــع وتنفيــذ سياســات وقــوانني وإجــراءات وبــرامج وطنيــة يف 

  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

، ٢٠١٠ديـسمرب  /ون األول كـان ٢١ املـؤرخ   ٦٥/٢٣٠ قرارهـا    وإذ تستذكر     

ــة اجلنائيــة   “واملعنــون  ، الــذي ”مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة والعدال

طلبت فيه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة أن تنـشئ فريـق خـرباء حكوميـا دوليـا                

مفتوح العضوية من أجل تبادل املعلومات عن أفضل املمارسات والتشريعات الوطنيـة            

ساري، وعن تنقيح قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا القائمـة               والقانون الدويل ال  

ــم اإلصــالح       ــه يف جمــال عل ــا مت التوصــل إلي ــسجناء لتــضمينها آخــر م ــة ال بــشأن معامل

وأفضل املمارسات، بغية تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذهـا             

ا إىل اللجنـة عـن التقـدم احملـرز يف         الحقا، وطلبت فيه إىل فريـق اخلـرباء أن يقـدم تقريـر            

  عمله،

ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦٧/١٨٨قرارهــا  وإذ تــستذكر أيــضا     

ــين         ٢٠١٢ ــضوية املع ــوح الع ــدويل املفت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــه لفري ــت في ــذي أذن  ال

بالقواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء بـأن يواصـل عملـه، ضـمن نطـاق واليتـه،            

 تقرير عن سري عمله إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف دورـا الثانيـة         بغية تقدمي 

  والعشرين،

ــة الــسجناء   وإذ تــسلم     ــدنيا ملعامل ــة ال ــأن القواعــد النموذجي ــزال هــي  )٢( ب  ال ت

  املعايري الدنيا املعترف ا عامليا الحتجاز السجناء،

 ١٩٥٥ه منــذ عــام   التطــور التــدرجيي الــذي شــهدت   وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا     

الصكوك الدولية املتعلقة مبعاملة الـسجناء، وال سـيما اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه         

 والربوتوكــول  )٣(مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة      

  ،)٤(االختياري امللحق ا

ــضا      ــايري األمــم املتحــدة و  وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا أي ــة مع قواعــدها  مــدى أمهي

األخرى يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق مبعاملـة الـسجناء، وحتديـدا               

_______________ 

منـشورات األمــم   (صــكوك عامليـة ، )اجلـزء األول (، الـد األول  جمموعـة صــكوك دوليـة  : حقـوق اإلنـسان   )٢(
  .٣٤ ياء، الرقم الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4 (املتحدة، رقم املبيع

  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد جمموعة املعاهداتاملتحدة، األمم  )٣(

  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥املرجع نفسه، الد  )٤(
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ــسجناء       ــة ال ــة ملعامل ــدنيا النموذجي ــد ال ــال للقواع ــذ الفع ــة ،)٥(إجــراءات التنفي  وجمموع

ــذين يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال       ــع األشــخاص ال ــة مجي ــادئ املتعلقــة حبماي املب

مدونــــة قواعــــد الــــسلوك للمــــوظفني املكلفــــني بإنفــــاذ ، و)٦(االحتجــــاز أو الــــسجن

 وقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة      ،)٨( واملبادئ األساسية ملعاملـة الـسجناء      ،)٧(القوانني

 وقواعـد األمـم املتحـدة بـشأن         ،)٩()قواعد بيجني (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      

حــدة الــدنيا النموذجيــة  وقواعــد األمــم املت،)١٠(محايــة األحــداث اــردين مــن حريتــهم

ــة   ــري االحتجازيـ ــدابري غـ ــو (للتـ ــد طوكيـ ــة   ،)١١()قواعـ ــدة ملعاملـ ــم املتحـ ــد األمـ  وقواعـ

ومبـادئ األمـم     ،)١٢()قواعد بانكوك (السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات      

ــة       ــة يف نظــم العدال ــى املــساعدة القانوني ــشأن ســبل احلــصول عل املتحــدة وتوجيهاــا ب

  ،)١٣(اجلنائية

ديـسمرب  / كـانون األول  ٢٠ املـؤرخ    ٦٧/١٦٦ قرارهـا    إذ تضع يف اعتبارهـا    و    

، بشأن حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، والذي اعترفت فيـه بأمهيـة املبـدأ         ٢٠١٢

القائل بضرورة أن تظـل حقـوق اإلنـسان غـري القابلـة للتقييـد ومجيـع حقـوق اإلنـسان                    

مني مـن حريتـهم إال يف احلـاالت       األخرى واحلريات األساسية واجبة لألشخاص احملرو     

  اليت يقتضي فيها احلبس بوضوح فرض قيود مسموح ا قانونا عليهم،

 ٢١، بـالتعليق العـام رقـم       ٦٧/١٦٦ أا أحاطـت علمـا يف قرارهـا          وإذ تدرك     

 الـذي اعتمدتـه   ،)١٤(املتعلق بكفالـة املعاملـة اإلنـسانية للـسجناء احملـرومني مـن حريتـهم          

 اإلنــسان، وأــا أعربــت عــن إدراكهــا لــضرورة إيــالء االهتمــام   اللجنــة املعنيــة حبقــوق

بوجه خاص لدى إقامة العدل حلالة األطفال واألحداث والنساء علـى وجـه التحديـد،     
_______________ 

  .١٩٨٤/٤٧مرفق قرار الس االقتصادي واالجتماعي  )٥(

  .٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة  )٦(

  .٣٤/١٦٩ مرفق قرار اجلمعية العامة )٧(

  .٤٥/١١١مرفق قرار اجلمعية العامة  )٨(

  .٤٠/٣٣مرفق قرار اجلمعية العامة  )٩(

  .٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعية العامة  )١٠(

  .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة  )١١(

  .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة  )١٢(

  .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة  )١٣(

ــق ر      )١٤( ــون، امللحــ ــسابعة واألربعــ ــدورة الــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرمسيــ ــم الوثــ   ،)A/47/40 (٤٠قــ
  .باء - السادس املرفق
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ــف       ــون عرضــة ملختلــف أشــكال العن ــهم مــسلوبة ويكون ــدما تكــون حريت وخباصــة عن

  وإساءة املعاملة واالمتهان،

ــستذكر     ــا   وإذ تــ ــررت، يف قرارهــ ــا قــ ــؤرخ ٦٧/١٨٤ أــ  كــــانون ٢٠ املــ

، بــشأن متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع اجلرميــة   ٢٠١٢ديــسمرب /األول

والعدالة اجلنائية واألعمـال التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عـشر ملنـع اجلرميـة                    

والعدالــة اجلنائيــة، ختــصيص واحــدة مــن حلقــات العمــل الــيت ســتعقد يف إطــار املــؤمتر    

ـــتناول موضــوع  الثالــث ــع   “ عــشر ل دور معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها املتعلقــة مبن

اجلرميـة والعدالــة اجلنائيــة يف دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعالــة ومنــصفة وخاضــعة  

اخلــربات والــدروس املــستفادة يف جمــال : للمــساءلة، تراعــى فيهــا االعتبــارات اإلنــسانية

ــساء واأل  ــدة للنـ ــات الفريـ ــة االحتياجـ ــة ا تلبيـ ــة معاملـ ــال، وخباصـ ــادة طفـ ــرمني وإعـ ـ

  ،”اجتماعيا إدماجهم

بالعمل الذي أداه فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل        وإذ حتيط علما مع التقدير        

 وإذ تـضع  )١٦( ويف بـوينس آيـرس  )١٥(املفتوح العضوية أثناء اجتماعيه املعقودين يف فيينا  

  يف اعتبارها التقدم احملرز خالل هذين االجتماعني،

 حلكومـة األرجنـتني الستـضافتها االجتمـاع الثـاين           عن امتناا  تعرب  - ١    

 بـوينس   لفريق اخلرباء املعين بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء، الـذي عقـد يف             

ــن  ــرس م ــانون األول١٣إىل  ١١ آي ــسمرب / ك ــديرها    ٢٠١٢دي ــن تق ــرب ع ــا تع ، كم

  للعمل املنجز والتقدم احملرز يف ذلك االجتماع؛

 بورقة العمـل الـيت أعـدا األمانـة وتناولـت فيهـا اـاالت            حتيط علما   - ٢    

األولية اليت ميكن النظر فيها، وتقر بأن الورقة قد متكنت، إىل حد كبري، مـن اإلحاطـة                 

باملسائل املطروحة واستبانة ما ينبغـي النظـر يف تنقيحـه مـن القواعـد النموذجيـة الـدنيا                    

  شامال يف إطار كل جمال أويل على حدة؛ تنقيحا )١٧(ملعاملة السجناء

_______________ 

  .E/CN.15/2012/18 انظر الوثيقة )١٥(

  .E/CN.15/2013/23انظر الوثيقة  )١٦(

 منـشورات األمـم   (صـكوك عامليـة  ،  )اجلـزء األول  (، الـد األول     جمموعة صكوك دوليـة   : حقوق اإلنسان  )١٧(
  .٣٤ء، الرقم  ياالباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4(املتحدة، رقم املبيع 
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لـــردود الـــدول األعـــضاء علـــى طلـــب تبـــادل  تعــرب عـــن تقـــديرها   - ٣    

ملتحــدة املعلومـات عــن أفـضل املمارســات وعــن تنقـيح الــصيغة احلاليــة لقواعـد األمــم ا    

  السجناء؛ النموذجية الدنيا ملعاملة

ــضرورة   - ٤     ــر بـ ــصوصي   تقـ ــاره اخلـ ــرباء يف اعتبـ ــق اخلـ ــذ فريـ ات  أن يأخـ

  االجتماعية والقانونية والثقافية للدول األعضاء؛

 توصـــيات فريـــق اخلـــرباء املتعلقـــة مبـــا اســـتبني يف تـــضع يف اعتبارهـــا  - ٥    

 يف ،)١٨(القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء مـن مـسائل وقواعـد يـراد تنقيحهـا                 

  :ااالت التالية

 مــن ١الفقــرة (شر احتــرام كرامــة الــسجناء املتأصــلة وقيمتــهم كبــ       )أ(    

  ؛)٦٠ من القاعدة ١١؛ والفقرة ٥٩ - ٥٧؛ والقواعد ٦القاعدة 

 ٥٢؛ والقاعـــدتان ٢٦ - ٢٢القواعـــد (اخلـــدمات الطبيـــة والـــصحة   )ب(    

  ؛)٧١ من القاعدة ٢؛ والفقرة ٦٢ و

ــيني       )ج(     ــوظفني الطب ــك دور امل ــا يف ذل ــاب، مب ــة والعق اإلجــراءات التأديبي

  ؛)٣٢  و٣١  و٢٩  و٢٧القواعد (ة الطعام واحلبس االنفرادي وخفض كمي

التحقيق يف مجيع الوفيـات أثنـاء االحتجـاز ويف أي مظـاهر أو مـزاعم            )د(    

تــشري إىل تعــذيب الـــسجناء أو معاملتــهم أو معاقبتــهم بطريقـــة ال إنــسانية أو مهينـــة      

  ؛) مكررا٥٤  مكررا و٤٤  و٧القواعد (

محايــة الفئــات املستــضعفة احملرومــة مــن حريتــها ومراعــاة احتياجاــا     )ه(    

  ؛)٧  و٦القاعدتان (اخلاصة، مع أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار 

 مــن ١؛ والفقــرة ٣٠لقاعــدة ا(احلــق يف احلــصول علــى متثيــل قــانوين    )و(    

  ؛)٩٣  و٣٧؛ والقاعدتان ٣٥ القاعدة

  ؛)٥٥  و٣٦القاعدتان (لتفتيش املستقل الشكاوى وا  )ز(    

؛ ٨٢ ؛ و٦٢ ؛ و٢٦-٢٢القواعــد  (اســتبدال املــصطلحات القدميــة     )ح(    

  ؛)؛ وقواعد أخرى خمتلفة٨٣ و

_______________ 

  ،UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4، والوثيقـــــة ٢٤-١٥، الفقـــــرات E/CN.15/2013/23انظـــــر الوثيقـــــة   )١٨(
  .١٦-٧الفقرات 
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تــدريب املــوظفني املعنــيني علــى تطبيــق القواعــد النموذجيــة الــدنيا          )ط(    

  ؛)٤٧ لقاعدةا(

ــرر  - ٦     ــد ال   تق ــق اخلــرباء املعــين بالقواع ــة فري ــد والي ــدنيا   متدي ــة ال نموذجي

ملعاملة السجناء على حنو يأذن له مبواصلة عمله، يف إطار واليته، حىت يقـدم تقريـرا يف               

هذا الصدد إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا الثالثـة والعـشرين، وتطلـب                

  إىل األمني العام أن يكفل توفري ما يلزم من خدمات ودعم هلذا الغرض؛

ــرب عــ   - ٧     ــاتع ــتعداد      ن امتنا ــن اس ــه م ــا أبدت ــل إزاء م ــة الربازي حلكوم

فتـوح العـضوية بغيـة      الستضافة اجتماع آخر يعقـده فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل امل             

  التنقيح؛ مواصلة عملية

 الــدول األعــضاء إىل مواصــلة اخنراطهــا يف عمليــة التنقــيح عــن  تــدعو  - ٨    

دة أعـاله إىل األمانـة حبلـول    تسعة احملـد طريق تقدمي مقترحات تنقيحية ختص ااالت ال    

 وإىل املشاركة على حنو نـشيط يف االجتمـاع القـادم لفريـق              ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٣٠

اخلرباء، وتدعو اتمع املدين وهيئات األمم املتحـدة ذات الـصلة إىل املـسامهة يف تلـك                 

  العملية؛

ت الـيت تـرد      األمانة أن تعد ورقة عمل تضم مجيع املـسامها         إىل تطلب  - ٩    

 مـن أجـل النظـر      ،)١٩( أعـاله مـن منطـوق القـرار        ٨من الدول األعضاء، عمـال بـالفقرة        

  فيها أثناء االجتماع القادم لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية؛

أن إدخــال أي تغــيريات علــى القواعــد النموذجيــة   تؤكــد مــن جديــد  - ١٠    

 مـن أي مـن املعـايري القائمـة، وإمنـا ينبغـي أن               الدنيا ملعاملـة الـسجناء ينبغـي أال ينـتقص         

ــوم اإلصــالحية           ــدم يف العل ــن تق ــا أحــرز م ــرب عــن أحــدث م ــى حنــو يع ــا عل  ــي يرتق

  واملمارسات اجليدة مبا يؤدي إىل تعزيز أمان السجناء وأمنهم وأوضاعهم اإلنسانية؛

ريه  باملسامهة اليت قدمتها اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب وغـ           حتيط علما   - ١١    

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، التابعة للجنـة مناهـضة               

_______________ 

تتضمن هذه املسامهات اقتراحا مقدما من حكومات األرجنـتني وأوروغـواي والربازيـل وجنـوب أفريقيـا             )١٩(
ريكية، عمم يف ورقـة غرفـة اجتماعـات خـالل الـدورة             والواليات املتحدة األم  ) البوليفارية–مجهورية  (وفرتويال  

  .الثانية والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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 وتـشدد يف هـذا الـصدد        ،)٢٠(التعذيب، وغريها من املسامهات الـيت وردت للنظـر فيهـا          

  على اإلسهام القيم للمجتمع املدين يف تلك العملية؛

جــاز علــى حنــو   الــدول األعــضاء علــى حتــسني ظــروف االحت تــشجع  - ١٢    

يتسق مع مبادئ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ومع مجيع املعايري والقواعـد             

الدولية األخرى املنطبقة ذات الـصلة، وعلـى مواصـلة تبـادل املمارسـات اجليـدة، مثـل                  

تلــك املتعلقــة حبــل الرتاعــات الناشــئة يف مرافــق االحتجــاز، يف جمــاالت منــها املــساعدة  

ديــد التحــديات الــيت تعتــرض تطبيــق القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملـــة         التقنيــة وحت 

ــات       ــوفري املعلوم ــك التحــديات، وت ــصدي لتل ــادل اخلــربات يف جمــال الت ــسجناء، وتب ال

  املتصلة بذلك خلربائها املشاركني يف فريق اخلرباء؛

ــأن تــسعى، عنــد االقتــضاء، إىل احلــد مــن    توصــي  - ١٣      الــدول األعــضاء ب

جون واحلبس االحتياطي؛ وتشجع على زيادة إمكانيـة اللجـوء إىل آليـات    اكتظاظ الس 

العدالــة والــدفاع القــانوين؛ وتعــزز بــدائل الــسجن مثــل فــرض الغرامــات، واخلدمــة         

اتمعيـة، والعدالــة اإلصــالحية، واملراقبــة اإللكترونيـة؛ وتــدعم بــرامج التأهيــل وإعــادة   

قواعـد  (ري غري االحتجازيـة  النموذجية للتداباإلدماج، وفقا لقواعد األمم املتحدة الدنيا  

  ؛)٢١()طوكيو

ــها إىل األمــني العــام أن يواصــل التــشجيع علــى اســتخدام    تكــرر  - ١٤      طلب

ــم  ــايري األم ــا،       مع ــة وتطبيقه ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي املتحــدة وقواعــدها يف جمــال من

ألعـضاء بنـاء علـى      بوسائل منها تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية للـدول ا         

طلبها، مبـا يف ذلـك املـساعدة يف إصـالح العدالـة اجلنائيـة واإلصـالح القـانوين وتنظـيم                   

الدورات التدريبية ملوظفي إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية وتقـدمي الـدعم يف جمـال إدارة         

  يسهم يف حتسني كفاءا وقدراا؛ ، مبانظم العقوبات والسجون وتسيري شؤوا

ــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة    تؤكــد جمــددا  - ١٥     ــة دور شــبكة برن  أمهي

والعدالة اجلنائية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز              

ــصادي واالجتمــاعي، يف اإلســهام يف تعمــيم القواعــد      ــدى الــس االقت ــشاري ل االست

ــرويج هلــ    ــسجناء والت ــة ال ــدنيا ملعامل ــة ال ــا إلجــراءات   النموذجي ــا، وفق ا وتطبيقهــا عملي

  )٥(التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
_______________ 

أكتـوبر  / تـشرين األول ٤ و٣يـومي  خـرباء عقـد يف جامعـة إسـكس     للمبا يف ذلك ملخص وقائع اجتمـاع      )٢٠(
  .بشأن مراجعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٢٠١٢

  .٤٥/١١٠رار اجلمعية العامة مرفق ق )٢١(
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 الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري مـوارد خارجـة            تدعو  - ١٦     

  .اءااعن امليزانية من أجل تلك األغراض، وفقا لقواعد األمم املتحدة وإجر

  ٤٧اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز٢٥

  


