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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر   ١٨ في قرار اتخذته الجمعية العامة

  ])A/69/489(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[

  

  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  - ٦٩/١٩٢
  

  ،الجمعية العامة إن  

الن باملقاصــد الرئيســية لألمــم املتحـــدة املبينــة يف ديباجــة ميثاقهــا، ويف اإلعـــ إذ تسترشــد  
، وإذ يدفعها التصميم على أن تؤكد من جديد اإلميان حبقوق اإلنسان )1(العاملي حلقوق اإلنسان

كــان نوعــه، ومبــا للرجــال والنســاء واألمــم، كبريهــا   أيــااألساســية وبكرامــة الفــرد وقــْدره، دومنــا متييــز 
ظ علـى العدالـة وصغريها، من حقوق متساوية، وعلى أن يئ الظروف اليت ميكن يف ظلها احلفـا

واحــرتام االلتزامــات الناشــئة عــن املعاهــدات وغريهــا مــن مصــادر القــانون الــدويل، وعلــى أن تعمــل 
  على حتقيق التقدم االجتماعي وحتسني مستويات احلياة يف ظل حريات أوسع،

االهتمــاَم الــذي توليــه األمــم املتحــدة منــذ أمــد طويــل إلضــفاء  عينيهــا نصــب وإذ تضــع  
  ين على العدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان،الطابع اإلنسا

تــزال هــي املعــايري الــدنيا  ال )2(أن القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء تــدرك وإذ  
املعـــــرتف ـــــا عامليـــــا الحتجـــــاز الســـــجناء، وأن هلـــــذه القواعـــــد قيمـــــة وتـــــأثرياً يف تطـــــوير القـــــوانني 

ت اإلصــالحية منــذ أن اعتمــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة والسياســات واملمارســات اخلاصــة باملؤسســا
  ،١٩٥٥األول ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني يف عام 

أن الـــدول األعضـــاء قـــد ســـلمت، يف إعـــالن ســـلفادور بشـــأن  وإذ تضـــع فـــي اعتبارهـــا  
طورهـا يف االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وت

_______________ 

  ).٣ -د ألف ( ٢١٧قرار ال )1(
ــــة(اجلــــزء األول)، ، الــــد األول حقــــوق اإلنســــان: جمموعــــة صــــكوك دوليــــة )2( (منشــــورات األمــــم  صــــكوك عاملي

 .٣٤ياء، الرقم  الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4( املتحدة، رقم املبيع
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 ـــال ومنصـــف خيضـــع للمســـاءلة وتراعـــي فيـــه )3(عـــامل متغـــريـــة جنائيـــة فع ، بـــأن إرســـاء نظـــام عدال
االعتبــارات اإلنســانية ينبغــي أن يســتند إىل االلتــزام بتعزيــز محايــة حقــوق اإلنســان يف ســياق إقامــة 

قواعـدها املتعلقـة مبنـع العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها، وأقرت بقيمة وتأثري معايري األمم املتحـدة و 
جمـال منـع  اجلرمية والعدالة اجلنائية يف وضع وتنفيذ سياسـات وقـوانني وإجـراءات وبـرامج وطنيـة يف

  اجلرمية والعدالة اجلنائية،

للمعـــايري الدوليـــة املتصـــلة  ١٩٥٥التطـــور التـــدرجيي منـــذ عـــام  وإذ تأخـــذ فـــي الحســـبان  
ة يف صــكوك دوليــة كالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق مبعاملــة الســجناء، مبــا يف ذلــك املعــايري الــوارد

واتفاقيـة  )٤(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة )4(املدنية والسياسية
 )5(املهينــــة مناهضـــة التعـــذيب وغــــريه مـــن ضــــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســــية أو الالإنســـانية أو

، واملعـــايري والقواعـــد األخـــرى ذات الصـــلة املتعلقـــة مبعاملـــة )6(والربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق ـــا
السجناء اليت وضعتها األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وهي إجـراءات التنفيـذ 

، وجمموعـــة املبـــادئ املتعلقـــة حبمايـــة مجيـــع )7(الفعـــال للقواعـــد النموذجيـــة الـــدنيا ملعاملـــة الســـجناء
عرضـــون ألي شـــكل مـــن أشـــكال االحتجـــاز أو الســـجناألشـــخاص الـــذين يت

، ومدونـــة قواعـــد )8(
، واملبـادئ )10(، واملبادئ األساسية ملعاملـة السـجناء)9(السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

األساســــية املتعلقــــة باســــتخدام القــــوة واألســــلحة الناريــــة مــــن جانــــب املــــوظفني املكلفــــني بإنفــــاذ 
واعـــد األمــــم املتحـــدة النموذجيــــة الـــدنيا إلدارة شـــؤون قضــــاء األحـــداث (قواعــــد ، وق)11(القـــوانني
، ومبــادئ )13(، وقواعــد األمــم املتحــدة بشــأن محايــة األحــداث اــردين مــن حــريتهم)12(بيجــني)

_______________ 

 .، املرفق٦٥/٢٣٠قرار ال )3(

 .، املرفق)٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠قرار الانظر  )4(

)5( United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 

  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥ الد املرجع نفسه، )6(
 .، املرفق١٩٨٤/٤٧قرار الس االقتصادي واالجتماعي  )7(

 .، املرفق٤٣/١٧٣قرار ال )8(

 .، املرفق٣٤/١٦٩قرار ال )9(

 .، املرفق٤٥/١١١قرار ال )10(

تمرب أيلول/ســب ٧ -آب/أغســطس  ٢٧مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــامن ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اــرمني، هافانــا،  )11(
، الفصــــل األول، )A.91.IV.2 (منشــــورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــــع العامــــة األمانــــة مــــن إعــــداد: تقريــــر ١٩٩٠

 .، املرفق٢-باء  الفرع

 .، املرفق٤٠/٣٣قرار ال )12(

 .، املرفق٤٥/١١٣قرار ال )13(
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، وقواعــد األمــم )14(األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث (مبــادئ الريــاض التوجيهيــة)
، وقواعــد األمــم املتحــدة )15(وذجيــة للتــدابري غــري االحتجازيــة (قواعــد طوكيــو)املتحــدة الــدنيا النم

، ومبــادئ األمــم )16(ملعاملــة الســجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات (قواعــد بــانكوك)
  ،)17(اجلنائية املتحدة وتوجيهاا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة

، ٢٠١٢كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٠املـــؤرخ  ٦٧/١٦٦قرارهـــا  هـــاوإذ تضـــع فـــي اعتبار   
املتعلـــق حبقـــوق اإلنســـان يف جمـــال إقامـــة العـــدل، والـــذي أقـــرت فيـــه بأمهيـــة املبـــدأ القائـــل بضـــرورة 

تظل حقوق اإلنسان غري القابلة للتقييـد ومجيـع حقـوق اإلنسـان األخـرى واحلريـات األساسـية  أن
البـــديهي أن  هم، فيمـــا عـــدا القيـــود املشـــروعة الـــيت مـــنمكفولـــة لألشـــخاص احملـــرومني مـــن حـــريت

ـــالتعليق العـــام رقـــم اعلمـــ ةيقتضـــيها احلـــبس، والـــذي أحاطـــت فيـــه اجلمعيـــ ـــة  ٢١ ب املتعلـــق بكفال
املعاملـــــة اإلنســـــانية لألشـــــخاص احملـــــرومني مـــــن حـــــريتهم الـــــذي اعتمدتـــــه اللجنـــــة املعنيـــــة حبقـــــوق 

أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٦خ ر املـــــــؤ  ٢٤/١٢، وكـــــــذلك قـــــــرار جملـــــــس حقـــــــوق اإلنســـــــان )18(اإلنســـــــان
، الــذي نــوه فيــه الــس بعمــل فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين )19(٢٠١٣

ينبغــي  ال علــى أن أي تغيــريات ابالقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء، مــع التأكيــد جمــدد
ـــد آخـــر أن م يف جمـــال علـــم  امـــ تنـــتقص مـــن املعـــايري القائمـــة، بـــل ينبغـــي أن جتسُأحـــرز مـــن تقـــد

  اإلصالح واملمارسات الفضلى،

، الذي طلبت ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٢١خ ر املؤ  ٦٥/٢٣٠إىل قرارها  وإذ تشير  
فيه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إنشاء فريق خرباء حكومي دويل مفتـوح العضـوية لتبـادل 

شـــريعات الوطنيـــة والقـــانون الـــدويل الســـاري وعـــن تنقـــيح املعلومـــات عـــن املمارســـات الفضـــلى والت
ُأحـرز  مـا الصيغة احلالية لقواعد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء لتضـمينها آخـر

مــن تقــدم يف جمــال علــم اإلصــالح واملمارســات الفضــلى، بغيــة تقــدمي توصــيات إىل اللجنــة بشــأن 
 م اخلطوات التالية اليت ميكن القياما، وطلبت إىل فريق اخلرباء تقدمي تقريـر إىل اللجنـة عـن التقـد

  احملرز يف عمله،
_______________ 

 .، املرفق٤٥/١١٢قرار ال )14(

 .، املرفق٤٥/١١٠قرار ال )15(

 .، املرفق٦٥/٢٢٩قرار ال )16(

 ونتجــــز حيُ أو  يُقــــبض عليـــــهم الــــذي يتضــــمن مبــــادئ بشــــأن األشــــخاص الــــذيناملرفــــق، ، ٦٧/١٨٧قــــرار ال )17(
 يُتهمون بارتكاب هذه اجلرائم.بالسجن أو اإلعدام أو  ايعاقب عليه ائمجر  مارتكايف شتبه يُ  أو

  )،A/47/40( ٤٠الوثــــــــــائق الرمسيــــــــــة للجمعيــــــــــة العامــــــــــة، الـــــــــــدورة الســــــــــابعة واألربعــــــــــون، امللحــــــــــق رقـــــــــــم  )18(
 باء. -املرفق السادس 

 )، الفصل الثالث.A/68/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )19(
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 ،٢٠١٢كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢٠خ ر املـــــؤ  ٦٧/١٨٨إىل قراريهـــــا  وإذ تشـــــير أيضـــــاً   
القواعـــد النموذجيـــة الـــدنيا ”، املعنـــونني ٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب   ١٨املـــؤرخ  ٦٨/١٩٠ و

املعنــون  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨خ ر املــؤ  ٦٨/١٥٦هــا ، وكــذلك قرار “ملعاملــة الســجناء
، وبــاألخص “التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة”

  من منطوقه، ٣٨الفقرة 

ديسـمرب /كـانون األول  ٢٠خ املؤر  ٦٧/١٨٤ أا قررت، يف قرارها إىل وإذ تشير كذلك  
بعـــة نتـــائج مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــاين عشـــر ملنـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة ، املتعلـــق مبتا٢٠١٢

واألعمــال التحضــريية ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، ختصــيص 
دور ”إحـــدى حلقـــات العمـــل املزمـــع عقـــدها ضـــمن إطـــار املـــؤمتر الثالـــث عشـــر لــــتناول موضـــوع 

دة وقواعــدها املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دعــم إرســاء نظــم عدالــة معــايري األمــم املتحــ
جنائيــة فعالـــة ومنصـــفة تراعــي فيهـــا االعتبـــارات اإلنســـانية وختضــع للمســـاءلة: اخلـــربات والـــدروس 
املسـتفادة يف جمـال تلبيـة االحتياجـات الفريـدة للنسـاء واألطفـال، وخباصـة معاملـة اـرمني وإعـادة 

  ،“هم اجتماعياإدماج

التقدم اإلضايف الذي حتقق خالل االجتمـاع الثالـث لفريـق  التقدير مع تالحظ  - ١  
اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بالقواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة السـجناء، الـذي 

  ؛)20(٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٥من يف الفرتة ُعقد يف فيينا 

قدمتــه مــن دعــم مــايل لالجتمــاع  مــا حلكومــة الربازيــل علــى متنانهــاا عــن تعــرب  - ٢  
  الثالث لفريق اخلرباء؛

باألعمال اليت قام ا فريق اخلرباء يف اجتماعيه السابقني، اللذين ُعقـدا يف  تنوه  - ٣  
يف ويف بــوينس آيــرس  )21(٢٠١٢شــباط/فرباير  ٢كــانون الثاين/ينــاير إىل   ٣١مــن يف الفــرتة فيينــا 
  ؛)22(٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٣إىل  ١١ منة الفرت 

ـــة العامـــة فيمـــا يتعلـــق بإعـــداد الوثـــائق  أيضـــا تنـــوه  - ٤   باألعمـــال الـــيت أجنزـــا األمان
، وكذلك بالتقدم احلاسم الذي )23(ورقة العمل اخلاصة باالجتماع الثالث ال سيماالصلة، و  ذات

_______________ 

 .E/CN.15/2014/19انظر  )20(

  .E/CN.15/2012/18انظر  )21(

 .E/CN.15/2013/23انظر  )22(

)23( UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1. 
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ــــــــدنيا حتقــــــــق يف اجتماعــــــــات فريــــــــق اخلــــــــرباء علــــــــى صــــــــعيد اســــــــتعرا ــــــــة ال ض القواعــــــــد النموذجي
  ؛)2(السجناء ملعاملة

للمسامهات واملقرتحات املهمة اليت قدمتها الدول األعضـاء  تقديرها عن تعرب  - ٥  
اســتجابة لطلــب تبــادل املعلومــات عــن املمارســات الفضــلى وعــن تنقــيح الصــيغة الراهنــة للقواعــد 

  الثالث؛ اجتماعه  ترد يف ورقة العمل اليت قدمت إىل فريق اخلرباء يفالنموذجية الدنيا، واليت

تنــتقص  أي تغيــريات علــى القواعــد النموذجيــة الــدنيا ينبغــي أالّ  أن تكــرر تأكيــد  - ٦  
ُأحـــرز مـــن تقـــدم يف علـــم اإلصـــالح  مـــا مـــن أّي مـــن املعـــايري القائمـــة، بـــل ينبغـــي أن جتســـد آخـــر

  اإلنسانية؛ ىل تعزيز سالمة السجناء وأمنهم وأوضاعهمواملمارسات اجليدة مبا يؤّدي إ

بضــــرورة أن يواصــــل فريــــق اخلــــرباء مراعــــاة خصوصــــيات الــــدول األعضــــاء  رتقــــ  - ٧  
  االجتماعية والقانونية والثقافية، وكذلك التزاماا اخلاصة حبقوق اإلنسان؛

يل للقواعد عملية التنقيح ينبغي أن حتافظ على نطاق التطبيق احلا إىل أن تشير  - ٨  
  النموذجية الدنيا؛

لــس حقــوق  باملســامهات املهمــة الــواردة مــن املقــرر اخلــاص مــع التقــدير تنــوه  - ٩  
املعـــــين بالتعـــــذيب وغـــــريه مـــــن ضــــروب املعاملـــــة أو العقوبـــــة القاســـــية أو الالإنســـــانية أو  اإلنســــان
ومفوضــــــية األمــــــم املتحــــــدة حلقــــــوق اإلنســــــان واللجنــــــة املعنيــــــة حبقــــــوق األشــــــخاص  )24(املهينــــــة

اإلعاقــة، وكــذلك املســامهات األخــرى الــيت وردت إليهــا مــن عــدد مــن املنظمــات احلكوميــة  ذوي
ــــة و  ــــك املنظمــــات الدولي ــــدعو، يف هــــذا الشــــأن، أولئ ــــة، مــــن أجــــل النظــــر فيهــــا، وت غــــري احلكومي

نشاط يف عمل فريـق اخلـرباء، وفقـاً للنظـام الـداخلي للجـان الفنيـة مواصلة املشاركة ب املسامهني إىل
  التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛

بــأن تنقــيح القواعــد النموذجيــة الــدنيا هــو عمليــة بالغــة األمهيــة وتتطلــب  تعتــرف  - ١٠  
التوصــيات  وقتــاً كثــرياً، وتشــدد علــى أنــه ينبغــي بــذل جهــود بغيــة إجنــاز عمليــة التنقــيح، بنــاًء علــى

مــــة يف االجتماعــــات الثالثــــة الــــيت عقــــدها فريــــق اخلــــرباء وعلــــى متــــه الــــدول األعضــــاء  مــــا املقد قد
مقرتحــات للنظــر فيهــا إبــان مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،  مــن

ة ســـري االهتمـــام بســـرع أند أيضـــا علـــى ، وتشـــد٢٠١٥قـــد يف الدوحـــة يف عـــام الـــذي ســـوف يع
  ينبغي أن خيل بنوعية النتائج املنشودة؛ ال العملية

_______________ 

)24( A/68/295. 
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أن متـــدد الواليــة املســندة إىل فريـــق اخلــرباء، وتـــأذن لــه بـــأن يواصــل عملـــه،  تقــرر  - ١١  
 دف التوصإىل مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر، لكـي  ل إىل توافق يف اآلراء، وأن يقدم تقريرا

نيـــة بـــدور معـــايري األمـــم املتحـــدة وقواعـــدها املتعلقـــة مبنـــع اجلرميـــة حلقـــة العمـــل املع احتـــيط بـــه علمـــ
والعدالــــة اجلنائيــــة يف دعــــم إرســــاء نظــــم عدالــــة جنائيــــة فعالــــة ومنصــــفة تراعــــى فيهــــا االعتبــــاراُت 
اإلنســانية وختضــع للمســاءلة، وإىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورــا الرابعــة والعشــرين، 

األمــني العــام أن يكفــل تــوفري اخلــدمات وجوانــب الــدعم الالزمــة يف  تطلــب إىللكــي تنظــر فيــه، و 
  هذا الصدد؛

مكتــَب االجتمــاع الثالــث لفريــق اخلــرباء إىل مواصــلة العمــل علــى تنقــيح  تــدعو  - ١٢  
ـــدة منقحـــة، مبســاعدة األمانـــة العامـــة، تصـــدر جبميـــع  القواعــد مـــن خـــالل إعـــداد ورقــة عمـــل موح

ــد التقــدم احملــرز  اللغــات الرمسيــة لألمــم حــة للقواعــد جتساملتحــدة، وتتــألف مــن مشــروع لصــيغة منق
حىت اآلن، مبا يشمل التوصيات اليت صدرت عن فريـق اخلـرباء يف اجتماعيـه املعقـودين يف بـوينس 

املقرتحــات الــيت  ا، علــى أن تؤخــذ يف احلســبان أيضــ٢٠١٤وفيينــا يف عــام  ٢٠١٢آيــرس يف عــام 
اء لتنقـــيح القواعـــد فيمـــا يتعلـــق باـــاالت والقواعـــد الـــيت حـــددا اجلمعيـــة قـــدمتها الـــدول األعضـــ

ـــة تقـــدمي هـــذه الورقـــة إىل فريـــق اخلـــرباء يف ٦٧/١٨٨مـــن قرارهـــا  ٦العامـــة يف الفقـــرة  ، وذلـــك بغي
  اجتماعه املقبل للنظر فيها؛

قبل حلكومة جنوب أفريقيا على نيتها استضافة االجتماع امل عن امتنانها تعرب  - ١٣  
ــب بــأي دعــم قــد تــود البلــدان واملنظمــات املعنيــة األخــرى تقدميــه، و  ســيما اللفريــق اخلــرباء وترح 

  الدعم املايل؛

الــدوَل األعضــاَء إىل املشــاركة اإلجيابيــة يف االجتمــاع املقبــل لفريــق اخلــرباء  تــدعو  - ١٤  
  الصلة؛ ع العلمية ذاتملتنوعة من الفرو من ذوي اخلربات ا اوإىل أن تضم إىل وفودها أشخاص

الــدوَل األعضــاَء علــى حتســني أوضــاع االحتجــاز علــى حنــو يتســق مـــع  تشــجع  - ١٥  
مبــــــادئ القواعــــــد النموذجيــــــة الــــــدنيا ومــــــع مجيــــــع املعــــــايري والقواعــــــد الدوليــــــة األخــــــرى املنطبقــــــة 

ة ًال املمارســات اخلاصــة بتســويالصــلة، وعلــى مواصــلة تبــادل املمارســات اجليــدة، ومنهــا مــث ذات
زاعـات يف مرافــق االحتجــاز، مبـا يف ذلــك يف جمــال املســاعدة التقنيـة، وعلــى اســتبانة التحــديات الن

خربائهـا  تزويـدخرباـا يف التعامـل مـع تلـك التحـديات، وعلـى وتبـادل اليت تعرتض تنفيذ القواعـد 
  املشاركني يف فريق اخلرباء باملعلومات ذات الصلة يف هذا اخلصوص؛

الدوَل األعضـاَء علـى الـرتويج لتنفيـذ قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة  اأيض عجتش  - ١٦  
وقواعـــد األمـــم املتحـــدة ، )16(الســـجينات والتـــدابري غـــري االحتجازيـــة للمجرمـــات (قواعـــد بـــانكوك)

  ؛)13(بشأن محاية األحداث اردين من حريتهم
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الدوَل األعضاَء بأن تواصل السعي إىل احلد من اكتظـاظ السـجون وإىل  توصي  - ١٧  
اللجـــوء، حســـب االقتضـــاء، إىل التـــدابري غـــري االحتجازيـــة كبـــدائل عـــن احلـــبس االحتيـــاطي قبـــل 

وتعزيــز بــدائل  ،احملاكمــة، والتشــجيع علــى زيــادة ُســبل اللجــوء إىل آليــات العدالــة والــدفاع القــانوين
م بـــرامج التأهيـــل وإعــادة اإلدمـــاج، وفقـــاً لقواعـــد األمــم املتحـــدة الـــدنيا النموذجيـــة الســجن، ودعـــ

  ؛)15(للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)

إىل األمــــني العــــام أن يواصــــل التشــــجيع علــــى اســــتخدام وتطبيــــق  طلبهــــا رتكــــر   - ١٨  
منــــع اجلرميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة، بوســــائل منهــــا تقــــدمي  معــــايري األمــــم املتحــــدة وقواعــــدها يف جمــــال

بنـــاًء علـــى طلبهـــا، مبـــا يف ذلـــك  ،اخلـــدمات االستشـــارية واملســـاعدة التقنيـــة إىل الـــدول األعضـــاء
املســاعدة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وإصــالح القــوانني، ويف تنظــيم الــدورات التدريبيــة 

ميــة والعدالــة اجلنائيــة وتقــدمي الــدعم يف جمــال إدارة الــنظم العقابيــة ملــوظفي إنفــاذ القــانون ومنــع اجلر 
  والسجون وتسيري شؤوا، مبا يسهم يف حتسني كفاءا وقدراا؛

أمهيــــة دور شــــبكة برنــــامج األمــــم املتحــــدة ملنــــع اجلرميــــة والعدالــــة  امجــــدد دكــــتؤ   - ١٩  
ة ذات املركـــز االستشـــاري لـــدى اجلنائيـــة، واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــ

الـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي، يف اإلســـــهام يف تعمـــــيم القواعـــــد النموذجيـــــة الـــــدنيا ملعاملـــــة 
  ؛)7(وفقاً إلجراءات التنفيذ الفعال هلذه القواعد ،السجناء والرتويج هلا وتطبيقها عمليا

مــن اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج  وغريهــا ءاألعضــا لالــدو  تــدعو  - ٢٠  
  امليزانية لألغراض احملددة يف هذا القرار، وذلك وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاا.

  ٧٣اجللسة العامة 
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