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 الفصل األول
  

المسائل التي تتطلب من المجلس                       
االجتماعي اتخاذ اجراء        االقتصادي و   

 بشأنها أو يسترعى انتباهه اليها
 

مشاريع قرارات يراد من المجلس                           
االقتصادي واالجتماعي أن يوصي                        

 الجمعية العامة باعتمادها
 
توصي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية        -1

المجلس االقتصادي واالجتماعي بالموافقة على              
مدهما الجمعية  مشروعي القرارين التاليين لكي تعت      

 :العامة
 

 مشروع القرار األول 
 

االطار المرجعي للتفاوض بشأن صك                   
 *قانوني دولي لمكافحة الفساد

 
 إن الجمعية العامة، 

 آuuuuuuuuuuuuانون 12، المuuuuuuuuuuuuؤرخ 51/59قuuuuuuuuuuuuرارها  
 ، الuuuuذي اعuuuuتمدت بمقتضuuuuاه1996ديسuuuuمبر /األول

الموظفيuuuuuuن سuuuuuuلوك لقواعuuuuuuد الدوليuuuuuuة المدونuuuuuuة

                                                                    
زء لالطالع على المناقشة، انظر الج                    * 

 .الثاني، الفصل الثاني

 آuuuuuuuuuuuانون 12، المuuuuuuuuuuuؤرخ 51/191 قuuuuuuuuuuuرارها 
، الuuuuذي اعuuuuتمدت بموجuuuuبه   1996ديسuuuuمبر /األول

إعuالن األمuم المuتحدة لمكافحuة الفسuاد والرشuوة في             
ديسمبر / آuانون األول   4، المuؤرخ    55/61 قuرارها    المعامالت التجارية الدولية،

، الuuuuذي أنشuuuuأت بموجuuuuبه لجuuuuنة مخصصuuuuة 2000
ن صuuك قuuانوني دولuuي فّعuuال لمكافحuuة للuuتفاوض بشuuأ

الفسuاد، وطلuبت فيه إلى األمين العام أن يدعو فريقًا     
مuuن الخuuبراء حكوميuuًا دوليuuًا مفuuتوح العضuuوية إلى      
االنعقuاد لدراسuة وإعuداد مشuروع اإلطار المرجعي          

 ألجل التفاوض بشأن ذلك الصك،

 آuuuuuuuuuuuانون 20، المuuuuuuuuuuuؤرخ 55/188 قuuuuuuuuuuuرارها 
، الuuuuذي دعuuuuت فيuuuuه فuuuuريق   2000بر ديسuuuuم/األول

الخuuبراء الحكومuuي الدولuuي المفuuتوح العضuuوية الuuذي 
 إلى دراسuuuة مسuuuألة 55/61سuuuينعقد عمuuuًال بالقuuuرار 

األمuuوال المحّولuuة بشuuكل غيuuر مشuuروع وإعuuادة تuuلك 
 األموال إلى بلدانها األصلية،

واالجuuuتماعي االقتصuuuادي المجuuuلس  الحاجuة إلى إعuداد صك قانوني دولي واسع وفّعال          /2001قuuuرار

                                                                    
 (1)  E/CN.15/2001/3 و Corr.1. 
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إلى لجuنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها         
العاشuرة، والuذي هuو معuروض عuلى اجuتماع فريق        

اد الخuبراء الحكومuي الدولي المفتوح العضوية العد   
مشuuuروع اطuuuار مuuuuرجعي للuuuتفاوض بشuuuأن صuuuuك     

 قانوني دولي لمكافحة الفساد،

بuuتقرير فuuريق الخuuبراء الحكومuuي الدولuuي المفuuتوح    
العضuوية إلعuداد مشuروع إطuار مرجعي للتفاوض          
بشuuأن صuuك قuuانوني دولuuي لمكافحuuة الفسuuاد، الuuذي      

مuuuuن فييuuuuuنا فuuuuuي إلى/تمuuuuuوز30اجuuuuتمع 3يوليuuuuuه

أن تuتفاوض اللجuنة المخصصة، التي أنشئت عمًال        
، بشأن اتفاقية واسعة    55/61بقuرار الجمعية العامة     

اتفاقيuuuة األمuuuم المuuuتحدة  "وفّعالuuuة يشuuuار اليهuuuا باسuuuم  
، رهuuنًا بقيuuام اللجuuنة المخصصuuة    "لمكافحuuة الفسuuاد 

 بتحديد عنوانها النهائي؛

تطuuuuلب إلى اللجuuuuنة المخصصuuuuة أن    -3 
تعuuuتمد فuuuي وضuuuع مشuuuروع االتفاقيuuuة نهجuuuا شuuuامال 
ومuuuتعدد المجuuuاالت، وأن تuuuنظر فuuuي مسuuuائل مuuuنها    

الuuuتعاريف؛ الuuuنطاق؛ : العناصuuuر االرشuuuادية الuuuتالية
ادة؛ تدابيuuر المuuنع؛ الuuتجريم؛ الجuuزاءات  حمايuuة السuuي

وسuuuبل االنتصuuuاف؛ المصuuuادرة والضuuuبط؛ الواليuuuة  
 حمايuuuة ؛ةاالعتuuuباريالهيuuuئات مسuuuؤولية القضuuuائية؛ 

الشuuuuuهود والضuuuuuحايا؛ تuuuuuرويج الuuuuuتعاون الدولuuuuuي    
وتعزيuزه؛ مuنع ومكافحة نقل األموال ذات المصدر         
غيuuر المشuuروع، المuuتأتية مuuن أفعuuال فسuuاد، بمuuا فuuي   

                                                                    
 (2)  

A/AC.260/2. 

ألموال، وإعادة تلك األموال؛ المساعدة   ذلuك غسuل ا    
التقuuنية؛ جمuuع المعuuلومات وتuuبادلها وتحليuuلها؛ آليuuات 

 رصد التنفيذ؛

 اللجuنة المخصصuة إلى االسuتناد فuي إنجuاز مهامها       
إلى تقريuر فuريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح         
العضuوية، وإلى تقريuر األميuuن العuام عuن الصuuكوك     

 uuة الدوليuائق القانونيuuن الوثuuرها مuuيات وغيuuة والتوص
الموجuuuودة المعuuuنية بالفسuuuاد، وآذلuuuك إلى األجuuuزاء    
ذات الصuلة مuن تقريuر لجuنة مuنع الجريمة والعدالة             

وبوجuuuه  )3(الجuuuنائية عuuuن أعمuuuال دورتهuuuا العاشuuuرة،
 مuuuن قuuuرار المجuuuلس االقتصuuuادي   1خuuuاص الفقuuuرة 

جuuuuنة المخصصuuuuة أن تuuuuأخذ فuuuuي االعتuuuuبار    إلى الل ، بصفتها مواد مرجعية؛2001/13واالجتماعي 
الصuكوك القانونيuة الدوليuة الراهنة لمكافحة الفساد،         
وآذلuuuك، حيuuuثما آuuuان ذلuuuك مناسuuuبا، اتفاقيuuuة األمuuuم    
 )4(المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

أن تعقuد اللجuنة المخصصة دوراتها في فيينا سنتي           
 أال تعقuuد  ، حسuuب االقتضuuاء، عuuلى 2003 و2002

أقuuuل مuuuن ثuuuالث دورات مuuuدة آuuuل مuuuنها أسuuuبوعان    
سuuuنويًا، فuuuي حuuuدود األرصuuuدة االجماليuuuة المعuuuتمدة   

، 2003-2002لuلميزانية الuبرنامجية لفترة السنتين       
ووفقuuًا لجuuدول زمuuني يضuuعه مكتuuبها، وتطuuلب إلى     
اللجuنة المخصصuة أن تنهي أعمالها في أواخر سنة         

 ؛2003

                                                                    

 .55/25مرفق القرار   (4) 
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ة المخصصuuuuة بنفسuuuuها أعضuuuuاء  أن تنuuuuتخب اللجuuuuن
مكتuبها وأن يuتألف أعضuاء مكتبها من ممثلين اثنين           
 لكل مجموعة من المجموعات اإلقليمية الخمس؛

 البuuلدان المانحuuة إلى مسuuاعدة األمuuم المuuتحدة عuuلى     
ضuuuمان مشuuuارآة البuuuلدان الuuuنامية، وال سuuuيما أقuuuل     
البuuuلدان نمuuuوًا، مشuuuارآة آامuuuلة وفّعالuuuة فuuuي أعمuuuال 

ة المخصصuuuة، وذلuuuك بوسuuuائل مuuuنها تغطيuuuة   اللجuuuن
 الuدول عuلى المشuارآة الكامuلة في عملية التفاوض            نفقات السفر والنفقات المحلية؛

بشuuuuأن االتفاقيuuuuة، وعuuuuلى الحuuuuرص عuuuuلى ضuuuuمان  
 االستمرارية في تمثيلها؛

اللجuuuuنة المخصصuuuuة إلى أن تuuuuأخذ فuuuuي االعتuuuuبار    
المجuuuتمع مسuuuاهمات المuuuنظمات غيuuuر الحكوميuuuة و  

األهuلي، وفقuًا لقواعد األمم المتحدة وللممارسة التي         
أرسuuتها اللجuuنة المخصصuuة لوضuuع اتفاقيuuة لمكافحuuة 

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

 إلى اللجuuuنة المخصصuuuة أن تقuuuدم تقاريuuuر مرحuuuلية  
عuuuuن أعمالهuuuuا إلى لجuuuuنة مuuuuنع الجuuuuريمة والعدالuuuuة  
الجuنائية فuي دورتيهuا الحادية عشرة والثانية عشرة           

 عuuuuuلى 2003 و 2002اللuuuuuتين سuuuuuتعقدان سuuuuuنتي   
 التوالي؛

  

 مشروع القرار الثاني 
 

خطط العمل لتنفيذ إعالن فيينا بشأن                          
مواجهة تحديات القرن      : الجريمة والعدالة  
 *الحادي والعشرين

 
يوصuuي المجuuuلس االقتصuuuادي واالجuuuتماعي   

 :الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي

 

ديسuuمبر / آuuانون األول4 المuuؤرخ 55/59 قuuرارها 
، الuذي أقuّرت فيه إعالن فيينا بشأن الجريمة           2000

مواجهـuuuuuuة تحديuuuuuuات القuuuuuuرن الحuuuuuuادي : والعدالuuuuuuة
 الuuذي اعuuتمده مؤتمuuر األمuuم المuuتحدة   )5(والعشuuرين،

 العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،

من إعالن   29أن المؤتمuر العاشuر دعا، في الفقرة          
فييuuuنا، لجuuuنة مuuuنع الجuuuريمة والعدالuuuة الجuuuنائية إلى    
صuuuوغ تدابيuuuر محuuuّددة لتuuuنفيذ ومuuuتابعة االلuuuتزامات  

 التي تم التعهد بها في اإلعالن،

 آuuuuانون 4 المuuuuؤرخ 55/60 أنهuuuuا، فuuuuي قuuuuرارها   
، حuuuثت الحكومuuuات عuuuلى أن 2000ديسuuuمبر /األول

 العاشر تسترشuد بالنuتائج الuتي خuلص اليهuا المؤتمر         
فuي جهودهuا الuرامية إلى مuنع الجuريمة ومكافحتها،            
وطلuuuبت إلى األميuuuن العuuuام أن يعuuuّد، بالتشuuuاور مuuuع   
الuuuuدول األعضuuuuاء، مشuuuuاريع خطuuuuط عمuuuuل لتuuuuنفيذ  
ومuتابعة االلuتزامات الuتي تuم الuتعهد بهuا فuي إعالن               

                                                                    
لالطالع على المناقشة، انظر الجزء                      * 

 .الثاني، الفصل الثالث
 .55/59ق القرار مرف  (5) 
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بخطuuط العمuuل لتuuنفيذ إعuuالن فييuuنا بشuuأن الجuuريمة      
مواجهuuuuuuة تحديuuuuuuات القuuuuuuرن الحuuuuuuادي  : والعدالuuuuuuة

 والعشرين، الواردة في مرفق هذا القرار؛

 بuالعمل الuذي قuامت بuه لجuنة منع الجريمة والعدالة         
الجuنائية فuي دورتيها التاسعة والعاشرة بشأن إعداد         

uuuريمة  خطuuuأن الجuuuنا بشuuuالن فييuuuنفيذ إعuuuل لتuuuط العم
مواجهuuuuuuة تحديuuuuuuات القuuuuuuرن الحuuuuuuادي  : والعدالuuuuuuة
والعشرين؛

 إلى األميuن العuام أن يكفuل تعميم خطط العمل على            
 أوسع نطاق ممكن؛

 الحكومuات إلى النظر بعناية في خطط العمل وإلى         
اسuuuتخدامها، حسuuuبما يكuuuون مناسuuuبا، آمرشuuuد فuuuي     

الuuرامية إلى صuuوغ تشuuريعات وسياسuuات    جهودهuuا 
وبuuرامج فuuي مجuuال مuuنع الجuuريمة والعدالuuة الجuuنائية  
لغuuرض تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات الuuتي تuuم الuuتعهد    

 بها في إعالن فيينا؛
 األميuن العuام إلى أن يuنظر فuي خطuط العمل بعناية           
وأن يuنفذها، حسuبما يكون مناسبًا، بتعاون وثيق مع          

 الحكومية الدولية والمنظمات غير     سuائر المuنظمات   
الحكوميuuuuuuة ذات الصuuuuuuلة، آمرشuuuuuuد فuuuuuuي وضuuuuuuع  
السياسuuuuات والuuuuبرامج فuuuuي مجuuuuال مuuuuنع الجuuuuريمة   
والعدالuuuة الجuuuنائية، وفقuuuًا لخطuuuط العمuuuل متوسuuuطة    
األجuuuل والميuuuزانيات الuuuبرنامجية، ورهuuuنًا بuuuuتوافر     

 الموارد؛
األمانuuuة العامuuuة إلى أن تتuuuناقش مuuuع معuuuاهد شuuuبكة   

ج األمuuuuم المuuuuتحدة لمuuuuنع الجuuuuريمة والعدالuuuuة بuuuuرنام
الجuuنائية بشuuأن مسuuاهمتها الممكuuنة فuuي تuuنفيذ خطuuط   

 العمل، بتنسيق من اللجنة؛
والدوليuuة، االقuuليمية والمؤسسuuات األعضuuاء الuuدول

المؤسسuات الماليuة، إلى زيuادة تعزيز برنامج األمم           
           uنائية مuة الجuريمة والعدالuنع الجuتحدة لمuن خالل  الم

مواصuuuلة الuuuتمويل وغيuuuر ذلuuuك مuuuن أنشuuuطة الدعuuuم  
التقuني، بغيuة مسuاعدة الuدول المهتمة في مجال منع            
 الجريمة والعدالة الجنائية، حسبما يكون مناسبًا؛

 لجuuنة مuuنع الجuuريمة والعدالuuة الجuuنائية الى أن تuuتابع 
تuuنفيذ خطuuط العمuuل وأن تضuuع أي توصuuيات حسuuبما 

 .يكون مناسبًا

  
 فقالمر

  
المشgاريع المنّقحة لخطط العمل لتنفيذ       

: إعgالن فيينا بشأن الجريمة و العدالة      
مواجهgggggة تحديgggggات القgggggرن الحgggggادي  

 والعشرين
 

 
بغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -1

فييuuنا  مuuن إعuuالن 10 و7 و6 و5بمقتضuuى الفقuuرات 
مواجهuuة تحديuuات القuuرن   : بشuuأن الجuuريمة والعدالuuة  

مuuرفق قuuرار الجمعيuuة العامuuة    (الحuuادي والعشuuرين  
، وبغيuuة تيسuuير الuuتوقيع عuuلى اتفاقيuuة األمuuم  )55/59

المuuتحدة لمكافحuuة الجuuريمة المuuنظمة عuuبر الوطuuنية    
) 55/25المuuرفق األول مuuن قuuرار الجمعيuuة العامuuة (

ديق عليها وبدء   والuبروتوآوالت المuلحقة بها والتص     
نفاذهuuا وتuuنفيذها تدريجيuuًا، يوصuuى باتخuuاذ الuuتدابير     

 .المحددة المبينة أدناه
  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
ينuuبغي لuuلدول الuuتي لuuم توّقuuع عuuلى االتفاقيuuة      -2

والuuuبروتوآوالت المuuuلحقة بهuuuا أن تuuuبادر الى القيuuuام  
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بذلuك فuي أقuرب وقuت ممكن، أما الدول التي وّقعت          
الصuuuuكوك القانونيuuuuة فينuuuuبغي أن تuuuuبذل عuuuuلى تuuuuلك 

قصuuارى جهدهuuا للتصuuديق عuuليها فuuي أقuuرب وقuuت    
وسuuuوف تقuuuوم آuuuل دولuuuة بuuuتحديد أولويuuuات  . ممكuuuن

للتuuuنفيذ الفعuuuال لالتفاقيuuuة والuuuبروتوآوالت المuuuلحقة   
بهuuuا، وسuuuوف تواصuuuل ذلuuuك عuuuلى نحuuuو مناسuuuب       
وعuuاجل مuuا أمكuuن، حuuتى تصuuبح جميuuع أحكuuام تuuلك    

 المفعول ومعموال بها    الصuكوك القانونيuة آuلها نافذة      
وسuuوف تسuuعى الuuدول، مuuنفردة ومجuuتمعة،     . تمامuuا

إلى دعuuuم إجuuuراءات العمuuuل الuuuتالية، حسuuuبما يكuuuون   
 :مناسبا

وضuع تشuريعات بشuأن استحداث أو         )أ( 
تعزيuuuuuuuز الجuuuuuuuزاءات والصuuuuuuuالحيات الuuuuuuuتحقيقية   

 واإلجراءات الجنائية وغير ذلك من األمور؛
ك بuناء القuدرات الالزمuuة، بمuا فuي ذلuu     )ب( 

ألغuuuراض الuuuتعاون، مuuuن خuuuالل تعزيuuuز نظuuuم مuuuنع  
الجuuuuريمة والعدالuuuuة الجuuuuنائية، وإنشuuuuاء أو توسuuuuيع   
األجهuزة المسuؤولة عuن مuنع الجريمة المنظمة عبر      

 الوطنية وآشفها ومكافحتها؛
إنشuuuuاء أو تحسuuuuين بuuuuرامج تدريuuuuب    )ج( 

القضuuاة والمدعيuuن العuuامين وموظفuuي إنفuuاذ القوانيuuن 
هزة المسؤولة عن منع وغيuرهم مuن األفراد أو األج     

الجuuuuuuuريمة المuuuuuuuنظمة عuuuuuuuبر الوطuuuuuuuنية وآشuuuuuuuفها 
 ومكافحتها؛

تطويuuuuuuuر المعuuuuuuuلومات والخuuuuuuuبرات  )د( 
التحليuuuuلية عuuuuن الطuuuuرائق واألنشuuuuطة واالتجاهuuuuات 
العامuة فuي ميuدان الجuريمة المuنظمة، وعuن هويuuات       
وأمuuاآن وجuuود وأنشuuطة أفuuراد معيuuنين أو جماعuuات  

  uuuريمة المuuuي الجuuuلوعهم فuuuتبه بضuuuنة مشuuuنظمة، معي
والتشuارك فuي تuلك المعuلومات والخuبرات، بقدر ما           
يتسuuuuق ذلuuuuك مuuuuع القوانيuuuuن الوطuuuuنية واالتفاقuuuuات      

 والترتيبات الدولية؛

الuترويج العام لالستراتيجيات الفعالة      )ه( 
 .بشأن مكافحة الجريمة

وسuuوف تسuuعى الuuدول أيضuuا، إلى القيuuام بمuuا   -3
 :يلي، حسبما يكون مناسبا

 المعuuuني بمuuuنع  دعuuuم جهuuuود المرآuuuز  )أ( 
اإلجuuرام الدولuuي الuuتابع لألمانuuة العامuuة، الuuرامية إلى 
الuuترويج للتصuuديق عuuلى االتفاقيuuة والuuبروتوآوالت    
المuuuلحقة بهuuuا، مuuuن خuuuالل تuuuنظيم حuuuلقات دراسuuuية     
إقuليمية، وتقديuم المسuuاعدة قuبل التصuديق وبعuuده الى     
الuuuدول الموّقعuuuة، عuuuن طuuuريق تقديuuuم المسuuuاهمات      

أو غيuuuر ذلuuuك مuuuن أشuuuكال   /أو الخuuuبرة و/الماليuuuة و
 المساعدة؛

تحقيuuuuuuق زيuuuuuuuادة مضuuuuuuطردة فuuuuuuuي    )ب( 
المسuتوى اإلجمuالي لمuا تقدمuه من مساهمات خارج       
إطuuار الميuuزانية، وتعزيuuز وتوسuuيع قuuاعدة الجهuuات    
المانحuuuuة لuuuuلمرآز ألجuuuuل ضuuuuمان توافuuuuر المuuuuوارد  
الماديuuuة والتقuuuنية الكافيuuuة لمشuuuاريع دعuuuم االتفاقيuuuة    

وآذلuuuuuك لسuuuuuائر والuuuuuبروتوآوالت المuuuuuلحقة بهuuuuuا، 
 .المشاريع والبرامج

تعزيuuuuuuز الuuuuuuتعاون الدولuuuuuuي بغيuuuuuuة     )ج( 
اسuتحداث بيuئة تيّسuر مكافحة الجريمة المنظمة، مع      
تشuuuجيع الuuuنمو والتuuuنمية المسuuuتدامة والقضuuuاء عuuuلى 

 .الفقر والبطالة
  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 
سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -4

سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة   الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع   
واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           

 ؛/..56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 
تuuuuuuنظيم حuuuuuuلقات دراسuuuuuuية رفيعuuuuuuة   )أ( 

المسuuتوى لuuزيادة الوعuuي باالتفاقيuuة والuuبروتوآوالت 
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المuuلحقة بهuuا مuuن جuuانب الuuدول والمuuنظمات الدوليuuة   
ميuuuة وسuuuائر الجماعuuuات أو الحكوميuuuة وغيuuuر الحكو

 فئات األفراد الرئيسية في هذا المجال؛
تقديuم المسuاعدة إلى الدول في صوغ     )ب( 

التشuuuuريعات والuuuuلوائح التuuuuنظيمية وتوفيuuuuر سuuuuائر     
الخuuبرات أو مجuuاالت الuuتعاون التقuuني ألجuuل تيسuuير   
التصuديق عuuلى الصuكوك القانونيuuة وتuنفيذها، وذلuuك    

 بناء على طلبها؛
اعدة الى الuدول في إنشاء      تقديuم المسu    )ج( 

أو تكuuuuثيف ترتيuuuuبات الuuuuتعاون الثuuuuنائية والمuuuuتعددة   
األطuuuراف فuuuي المجuuuاالت الuuuتي تشuuuملها االتفاقيuuuة،   
وخصوصuuuuا تuuuuلك المجuuuuاالت الuuuuتي تuuuuنطوي عuuuuلى 
اسuuتعمال تكuuنولوجيات االتصuuاالت الحديuuثة، وذلuuك   

 بناء على طلبها؛
القيuuuuuuام بانuuuuuuتظام بجمuuuuuuـع وتحuuuuuuليل   )د( 

مة المuuuنظمة عuuuبر الوطuuuنية،  الuuuبيانات عuuuـن الجuuuري 
 بالتشـاور مع الدول المهتمـة؛

االحuتفاظ بقuاعدة بيانuات تuتيح إجراء          )ه( 
تحuuليل مuuتعمق أآuuثر شuuموال لألنمuuاط ولالتجاهuuات،   
وإلعuداد الخuرائط الجغuرافية لتحديد االستراتيجيات        
واألنشuuuطة الuuuتي تقuuuوم بهuuuا الجماعuuuات اإلجuuuرامية    

ت المتبعة في المuنظمة، والسuتبانة أفضuل الممارسuا      
مكافحuuuة الجuuuريمة المuuuنظمة عuuuبر الوطuuuنية، وذلuuuك  

 بالتشاور مع الدول المهتمة؛
االحuuuuuuتفاظ بقuuuuuuاعدة بيانuuuuuuات عuuuuuuن    )و( 

 التشريعات الوطنية ذات الصلة؛
دعuuuuم اللجuuuuنة المخصصuuuuة لوضuuuuع     )ز( 

اتفاقيuة لمكافحuة الجuريمة المuنظمة عبر الوطنية في      
صuuuوغ قواعuuuد وإجuuuراءات لمؤتمuuuر األطuuuراف فuuuي 

 تفاقية؛اال

توفيuuuuuر الدعuuuuuم الخuuuuuاص بخدمuuuuuات    )ح( 
األمانuuuuة والدعuuuuم العuuuuام لمؤتمuuuuر األطuuuuراف فuuuuي      

 .االتفاقية
  

 
بغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -5

 مuن إعالن فيينا، ووضع صك       16بمقتضuى الفقuرة     
وتنفيذ قuانوني دولuي فعuال لمكافحuة الفساد، ووضع           

غيuuر ذلuuك مuuن الuuتدابير والuuبرامج الuuرامية إلى مuuنع    
الفسuuاد ومكافحuuته، ُيوصuuى باتخuuاذ الuuتدابير المحuuددة  

 .المبينة أدناه
  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuuuوف تسuuuعى الuuuدول، مuuuنفردة ومجuuuتمعة،     -6

حسuuuبما يكuuuون مناسuuuبا، إلى دعuuuم إجuuuراءات العمuuuل 
 :التالية

رات اللجنة المشuارآة الكامuلة فuي دو     )أ( 
المخصصuuة للuuتفاوض عuuلى اتفاقيuuة األمuuم المuuتحدة     
لمكافحuuة الفسuuاد، والمنشuuأة بموجuuب قuuرار الجمعيuuة   

ديسuuuمبر / آuuuانون األول4 المuuuؤرخ 55/61العامuuuة 
 ؛2000
الuuترويج للمشuuارآة الكامuuلة والفعالuuة    )ب( 

مuuن جuuانب البuuلدان الuuنامية، وخصوصuuا أقuuل البuuلدان 
صuuuuة؛ ومuuuuن نمuuuوا، فuuuuي مuuuuداوالت اللجuuuنة المخص  

الجائuز أن يكuون القيuام بذلuك من خالل تقديم موارد           
مuن خuارج إطار الميزانية إلى المرآز المعني بمنع          

 اإلجرام الدولي؛
بuذل الجهuود لوضuع الصيغة النهائية         )ج( 

التفاقيuuuة األمuuuم المuuuتحدة المرتقuuuبة لمكافحuuuة الفسuuuاد   
، عuuuلى أن توضuuuع فuuuي 2003بحuuuلول نهايuuuة العuuuام 
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صuuكوك القانونيuuة الدوليuuة القائمuuة   االعتuuبار سuuائر ال 
بشuأن مكافحuة الفسuاد، وآذلuك اتفاقيuة األمم المتحدة            
لمكافحuuuة الجuuuريمة المuuuنظمة عuuuبر الوطuuuنية حيuuuثما   

 تكون ذات صلة بالموضوع؛
الشuuروع، حيuuنما يكuuون ذلuuك مناسuuبا،  )د( 

فuي اسuتحداث تدابيuر تشريعية وإدارية وغيرها من          
لتصuuديق عuuلى  الuuتدابير الداخuuلية مuuن أجuuل تيسuuير ا    

اتفاقيuuuة األمuuuم المuuuتحدة المرتقuuuبة لمكافحuuuة الفسuuuاد      
وتuنفيذها، بمuا فuي ذلك اتخاذ تدابير داخلية لمكافحة            
الفسuuuاد وتدابيuuuر لدعuuuم الuuuتعاون الفعuuuال مuuuع سuuuائر    

 .الدول
وسuوف تسuعى الدول، حسبما يكون مناسبا،         -7

 :إلى التصدي للفساد الداخلي بالتدابير التالية
 الفسuاد الداخلي وأسبابها     تقييuم أنuواع    )أ( 

 وآثارها وتكاليفها؛
وضuuuع اسuuuتراتيجيات وخطuuuط عمuuuل  )ب( 

وطuنية لمكافحuة الفسuاد، تسuتند إلى مشuارآة واسعة        
مuuuuن جuuuuانب أصuuuuحاب المصuuuuلحة فuuuuي الحكومuuuuة      

 والمجتمع المدني؛
صuuuuون أو إنشuuuuاء أحكuuuuام تجuuuuريمية   )ج( 

وصuuuuالحيات تحقيuuuuق وإجuuuuراءات جuuuuنائية وافيuuuuة     
الداخuuلي للتصuuدي للفسuuاد   بالغuuرض عuuلى الصuuعيد   
 وما يتصل به من مشاآل؛

تعزيuuuuuuز نظuuuuuuم ومؤسسuuuuuuات اإلدارة  )د( 
الوطuuنية، وخصوصuuًا مؤسسuuات العدالuuة الجuuنائية،     

أو ضuuuuمان قuuuuدر أآuuuuبر مuuuuن االسuuuuتقالل /لuuuuتحقيق و
 يساعد على درء تأثير الفساد ومقاومة هذا التأثير؛

صuuuuون أو إنشuuuuاء مؤسسuuuuات وبuuuuنى  )ه( 
ءلة العموميuuة فuuي الحكومuuة لuuتحقيق الشuuفافية والمسuuا

وأوسuuuاط األعمuuuال وسuuuائر القطاعuuuات االجuuuتماعية  
 واالقتصادية األساسية؛

تطويuuuuر الخuuuuبرة فuuuuي مجuuuuال اتخuuuuاذ   )و( 
تدابيuر مكافحuة الفسuاد وتثقيف المسؤولين وتدريبهم      
فيمuا يتعuلق بطuبيعة الفساد وعواقبه وآيفية مكافحته          

 .بفعالية
اسبا، وسuوف تسuعى الدول، حسبما يكون من        -8

 :إلى التصدي للفساد عبر الوطني بالتدابير التالية
الuuuuuتوقيع عuuuuuلى الصuuuuuكوك الدوليuuuuuة   )أ( 

الراهuنة لمكافحuة الفسuاد والتصديق عليها وتنفيذها،         
 حسبما يكون مناسبا؛

المuuuuuuuuuتابعة الصuuuuuuuuuحيحة للuuuuuuuuuتدابير  )ب( 
والتوصuuيات الدوليuuة لمكافحuuة الفسuuاد عuuلى الصuuعيد  

 ن الوطني؛الوطني، بما يتماشى مع القانو
تطويuر وتعزيuز القدرة الوطنية على        )ج( 

توفيuuuuر الuuuuتعاون الدولuuuuي فuuuuي المسuuuuائل المتعuuuuلقة     
بمكافحuة الفسuاد، بما في ذلك التصدي لمسألة إعادة          

 عائدات الفساد إلى أوطانها األصلية؛
توعيuuuuuuuuuuة اإلدارات الحكوميuuuuuuuuuuة أو  )د( 

الuuuuuوزارات ذات الصuuuuuuلة، مuuuuuuثل وزارات العuuuuuuدل  
يuuuة والuuuتعاون اإلنمuuuائي، بمuuuدى  والداخuuuلية والخارج

خطuuورة المشuuاآل الuuتي يمثuuلها الفسuuاد عuuبر الوطuuني 
 وضرورة دعم التدابير الفّعالة لمكافحته؛

توفيuuuر الدعuuuم المuuuادي أو التقuuuني أو     )ه( 
غيuuره مuuن أشuuكال الدعuuم لuuلدول األخuuرى فuuي مجuuال  
بuuرامج مكافحuuة الفسuuاد، سuuواء عuuلى نحuuو مباشuuر أم  

ي للuuبرنامج العuuالمي  مuuن خuuالل توفيuuر الدعuuم المuuال   
 لمكافحة الفساد؛

تقuuليص فuuرص نقuuل عuuائدات الفسuuاد     )و( 
وإخفائهuا، ومعالجuة مسuألة إعuادة تuلك العائدات إلى            
بuuuuلدانها األصuuuuلية؛ ويمكuuuuن أن تشuuuuمل اإلجuuuuراءات 
ضuuمان تuuنفيذ تدابيuuر مكافحuuة غسuuل األمuuوال، عمuuال  
باتفاقيuuة األمuuم المuuتحدة لمكافحuuة الجuuريمة المuuنظمة    
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ة وغيuuuرها مuuuن الصuuuكوك القانونيuuuة     عuuuبر الوطuuuني  
 .الدولية، وآذلك وضع تدابير جديدة وتنفيذها

  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 
سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -9

الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     
واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           

 /...:56الجمعية العامة يكون مناسبًا، ووفقا لقرار 
توفيuر الخبرة الفنية وخدمات األمانة       )أ( 

الكامuuلة للجuuنة المخصصuuة للuuتفاوض عuuلى اتفاقيuuة      
األمuuuم المuuuتحدة لمكافحuuuة الفسuuuاد أثuuuناء اضuuuطالعها  

 بأعمالها؛
ضuuuمان المشuuuارآة الكامuuuلة والفعالuuuة   )ب( 

مuuن جuuانب الuuدول الuuنامية، وخصوصuuا أقuuل البuuلدان   
 uuال اللجuuي أعمuuوا، فuك  نمuuي ذلuuا فuuة، بمuنة المخصص

تغطيuuuة تكuuuاليف السuuuفر والuuuنفقات المحuuuلية، وذلuuuك    
 بمساعدة الدول األعضاء؛

توفيuuر الuuتعاون التقuuني لuuلدول، بuuناء      )ج( 
عuuuلى طلuuuبها، بغيuuuة تيسuuuير التصuuuديق عuuuلى اتفاقيuuuة 
األمuuuuم المuuuuتحدة المرتقuuuuبة بشuuuuأن مكافحuuuuة الفسuuuuاد    

 وتنفيذها؛
 مسuاعدة الuدول عuلى اقامة أو تكثيف         )د( 

الuuتعاون الثuuنائي والمuuتعدد األطuuراف فuuي المجuuاالت  
الuتي سuوف تتuناولها اتفاقيuة األمuم المuتحدة المرتقبة             

 بشأن مكافحة الفساد؛
االحuuتفاظ بقuuاعدة بيانuuات للuuتقديرات     )ه( 

الوطuuنية الموجuuودة بشuuأن الفسuuاد، فuuي شuuكل موّحuuد، 
وبمجموعuuة معuuلومات عuuن أفضuuل الممارسuuات فuuي   

 مكافحة الفساد؛
يسuuuuuير التشuuuuuuارك فuuuuuuي الuuuuuuتجارب  ت )و( 

 والخبرات فيما بين الدول؛

تuنقيح وتحديuث دليuل الuتدابير العملية       )ز( 
  )6(.لمكافحة الفساد

صuوغ مشuاريع للتعاون التقني ألجل        )ح( 
مuuنع الفسuuاد ومكافحuuته، بغيuuة مسuuاعدة الuuدول، بuuناء   
عuuuلى طلuuuبها، فuuuي تuuuنفيذ تuuuلك المشuuuاريع فuuuي اطuuuار 

 .الفسادالبرنامج العالمي لمكافحة 
  

 
بغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -10

 من إعالن فيينا، واتخاذ تدابير      14بمقتضuى الفقuرة     
فوريuة وفعالuة لمuنع ومكافحuة االتجuار باألشخاص،       

النسuuاء واألطفuuال، وتعزيuuز الuuتعاون بيuuن    وبخاصuuة
صuuدد، يوصuuى باتخuuاذ اجuuراءات   الuuدول فuuي هuuذا ال  
 .العمل المبّينة أدناه

  
 اجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuuuوف تسuuuعى الuuuدول، مuuuنفردة ومجuuuتمعة،     -11

حسuuuبما يكuuuون مناسuuuبا، إلى دعuuuم اجuuuراءات العمuuuل 
 :التالية

إعuuuداد وتuuuبادل المعuuuلومات والخuuuبرة  )أ( 
التحليuuلية عuuن طuuبيعة ونطuuاق أنشuuطة هuuذا االتجuuار     

   uلية واإلقuليمية وعن هويات ووسائل  وأساليب الداخ
المuuuuuuتجرين المعuuuuuuروفين أو تuuuuuuنظيمات االتجuuuuuuار    
المعuروفة، بقuدر مuا يتسق ذلك مع القوانين الوطنية           

 واالتفاقات والترتيبات الدولية؛
اعuتماد أو تعزيuز قوانيuن وإجراءات         )ب( 

فعالuة، بحسب الضرورة، لمنع االتجار باألشخاص       

                                                                    
انظر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي                        (6) 

 .6، الفقرة 1995/14
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 uuuuر فعالuuuuليه، وتدابيuuuuبة عuuuuة والمعاقuuuuم وحمايuuuuة لدع
 ضحايا وشهود قضايا هذا االتجار؛

الuuuuنظر فuuuuي تuuuuنفيذ تدابيuuuuر لuuuuتوفير      )ج( 
الحمايuuuة لضuuuحايا االتجuuuار باألشuuuخاص والوسuuuائل   
الالزمuuuة لكuuuي تسuuuuتعيد عافيuuuتها الuuuبدنية والنفسuuuuية     

 واالجتماعية؛
توفيuuuuuuر الدعuuuuuuم للمuuuuuuنظمات غيuuuuuuر   )د( 

الحكوميuuuuuة، الوطuuuuuنية مuuuuuنها والدوليuuuuuة، ولسuuuuuائر    
وعناصuuuر المجuuuتمع المدنuuuي والuuuتعاون   المuuuنظمات 

معهuuuا، حسuuuب االقتضuuuاء، فuuuي المسuuuائل المتعuuuلقة      
 باالتجار باألشخاص؛

اسuuuتعراض وتقييuuuم فعاليuuuة الuuuتدابير     )ه( 
الداخuلية لمكافحuة االتجuار باألشuخاص، والنظر في          
إتاحuuة تuuلك المعuuلومات لuuلمقارنة وللuuبحث فuuي مجuuال 

 تجار؛استحداث تدابير أآثر فعالية لمكافحة ذلك اال
إعuuuuuداد وتعميuuuuuم المعuuuuuلومات عuuuuuن    )و( 

االتجuuuuuuار باألشuuuuuuخاص بغيuuuuuuة تuuuuuuثقيف الضuuuuuuحايا  
 المحتملين لذلك االتجار؛

تعزيuuز القuuدرة عuuلى الuuتعاون الدولuuي   )ز( 
فuي مجuال اسuتحداث وتuنفيذ تدابير لمكافحة االتجار          

 باألشخاص؛
الuuنظر فuuي تقديuuم مسuuاهمات طوعيuuة    )ح( 

افحuuuة االتجuuuار  لدعuuuم تuuuنفيذ الuuuبرنامج العuuuالمي لمك   
 بالبشر؛
توفيuuuر المuuuزيد مuuuن المuuuوارد لدعuuuم      )ط( 

وضuuuuuـع وتuuuuuنفيذ اسuuuuuتراتيجيات وطuuuuuنية وإقuuuuuليمية  
 .لمكافحة االتجار باألشخاص

  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -12
الدولuي، بالuتعاون مuع المuنظمات الدوليuة واإلقليمية           

يuuام بمuuا يuuلي، حسuuبما يكuuون     ذات الصuuلة، عuuلى الق 
 /...:56مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 

وضuuع مشuuاريع للuuتعاون التقuuني لمuuنع  )أ( 
ومكافحuuuة االتجuuuار باألشuuuخاص ولحمايuuuة ضuuuحايا    
وشuهود قضuايا هuذا االتجuار، ألجل مساعدة الدول،           
بuناء على طلبها، على تنفيذ تلك المشاريع في إطار          

 ة االتجار بالبشر؛البرنامج العالمي لمكافح
االحuuuuتفاظ بقuuuuاعدة بيانuuuuات عالميuuuuة     )ب( 

تحuتوي عuلى معuلومات عuن طبيعة ونطاق االتجار           
باألشuuuuuخاص وعuuuuuن أفضuuuuuل الممارسuuuuuات لمuuuuuنعه  
ومكافحuuuuته، بالuuuuتعاون مuuuuع معهuuuuد األمuuuuم المuuuuتحدة  

 األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة؛
اسuتحداث أدوات لuتقييم فعالية تدابير        )ج( 

 .ار باألشخاصمكافحة االتج
  

 
بغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -13

 من إعالن فيينا، واتخاذ تدابير      14بمقتضuى الفقuرة     
فوريuuة وفعالuuة لمuuنع ومكافحuuة تهuuريب المهاجuuرين،  
وتعزيuز الuتعاون بين الدول في هذا الصدد، يوصى      

 .ابير المحددة المبّينة أدناهباتخاذ التد
  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuuuوف تسuuuعى الuuuدول، مuuuنفردة ومجuuuتمعة،     -14

حسuuuبما يكuuuون مناسuuuبا، إلى دعuuuم اجuuuراءات العمuuuل 
 :التالية

إعuuuداد وتuuuبادل المعuuuلومات والخuuuبرة  )أ( 
التحليuuuلية عuuuن طuuuبيعة ونطuuuاق األنشuuuطة الداخuuuلية     
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جuuرين وعuuن  واإلقuuليمية ذات الصuuلة بuuتهريب المها  
هويuuات ووسuuائل وأسuuاليب المهuuربين المعuuروفين أو 
تuuنظيمات الuuتهريب المعuuروفة، بقuuدر مuuا يتسuuق ذلuuك  
مuuuuuع القوانيuuuuuن الوطuuuuuنية واالتفاقuuuuuات والترتيuuuuuبات  

 الدولية؛
سuuّن أو تعزيuuز قوانيuuن فعالuuة، حسuuب  )ب( 

االقتضuuuuاء، لمuuuuنع تهuuuuريب المهاجuuuuرين والمعاقuuuuبة  
مهاجuuuرين عuuuليه، وتدابيuuuر لدعuuuم وحمايuuuة حقuuuوق ال 

المهuuuرَّبين والشuuuuهود فuuuuي قضuuuuايا الuuuuتهريب، وفقuuuuا  
لuبروتوآول مكافحuة تهuريب المهاجرين عن طريق         
الuبر والuبحر والجuو، المكّمuل التفاقيuة األمم المتحدة            

قuuuرار (لمكافحuuuة الجuuuريمة المuuuنظمة عuuuبر الوطuuuنية  
 ؛)، المرفق الثالث55/25الجمعية العامة 

تuuuuuuنفيذ تدابيuuuuuuر لحمايuuuuuuة الحقuuuuuuوق     )ج( 
ساسuية لuلمهاجرين المهuرَّبين، وآذلك للشهود في      األ

قضuuايا الuuتهريب، لحمايuuتهم مuuن العuuنف، فuuي حuuدود   
إمكانياتهuuا، واتخuuاذ الuuتدابير المناسuuبة فuuي الحuuاالت    
الuuتي تكuuون فيهuuا حيuuاة المهاجuuرين أو سuuالمتهم أو      
آرامuuuuتهم اإلنسuuuuانية معّرضuuuuة لuuuuلخطر فuuuuي أثuuuuناء  

 تهريبهم؛ 
يuuuuة، دعuuuuم المuuuuنظمات غيuuuuر الحكوم  )د( 

الوطuنية منها والدولية، وسائر المنظمات وعناصر        
المجuuuتمع المدنuuuي، والuuuتعاون معهuuuا حسuuuبما يكuuuون    
مناسuuuuuuبا، فuuuuuuي المسuuuuuuائل ذات الصuuuuuuلة بuuuuuuتهريب   

 المهاجرين؛
مuuراجعة الuuتدابير الداخuuلية لمكافحuuuة     )ه( 

تهuuuريب المهاجuuuرين وتقييuuuم فعاليuuuتها، والuuuنظر فuuuي 
ث فuuي جعuuل تuuلك المعuuلومات مuuتاحة لuuلمقارنة وللuuبح

 مجال وضع تدابير أآثر فعالية؛
إعuuuuuداد المعuuuuuلومات عuuuuuن تهuuuuuريب    )و( 

المهاجuuرين وتعميمهuuا عuuلى الجمهuuور بغيuuة تuuثقيف     
المسuuؤولين وعامuuة الuuناس والمهاجuuرين المحتمuuلين    

بحقيقuuة طuuبيعة هuuذا الuuتهريب، بمuuا فuuي ذلuuك ضuuلوع   
جماعuuuات إجuuuرامية مuuuنظمة فيuuuه والمخاطuuuر الuuuتي    

 بون؛يتعّرض لها المهاجرون المهرَّ
تعزيuuز القuuدرة عuuلى الuuتعاون الدولuuي   )ز( 

عuuuuuلى وضuuuuuع وتuuuuuنفيذ تدابيuuuuuر لمكافحuuuuuة تهuuuuuريب  
 .المهاجرين

  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 
سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -5

الدولuي، بالuتعاون مuع المuنظمات الدوليuة واإلقليمية           
األخuuرى ذات الصuuلة، حسuuبما يكuuون مناسuuبا، ووفقuuا 

، على صوغ مشاريع    /...56 الجمعيuة العامة     لقuرار 
تعuاون تقuني لمuنع ومكافحة تهريب المهاجرين، مع          
حمايuة حقuوق المهاجuرين المهuرَّبين، ألجل مساعدة          
الحكومuuuات، بuuuناء عuuuلى طلuuuبها، عuuuلى تuuuنفيذ تuuuلك      

 .المشاريع
  

 
بغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -16

 من إعالن فيينا، واتخاذ تدابير      15بمقتضuى الفقuرة     
فوريuة وفعالuة، حسبما يكون مناسبا لتخفيض تواتر         
صuuuuuنع األسuuuuuلحة الuuuuuنارية وأجuuuuuزائها ومكوناتهuuuuuا   
والذخيuرة واالتجuار بها بصورة غير مشروعة وما         
يتصuuuل بذلuuuك مuuuن أنشuuuطة إجuuuرامية، وفقuuuا ألحكuuuام  
بuروتوآول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها       
ومكوناتهuuا والذخيuuرة واالتجuuار بهuuا بصuuورة غيuuر      
مشuuروعة، المكّمuuل التفاقيuuة األمuuم المuuتحدة لمكافحuuة 

مuuuuرفق قuuuuرار (الجuuuuريمة المuuuuنظمة عuuuuبر الوطuuuuنية 
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 يوصuuى باتخuuاذ الuuتدابير ) 55/255الجمعيuuة العامuuة 
 .المحددة المبينة أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuuuوف تسuuuعى الuuuدول، مuuuنفردة ومجuuuتمعة،     -17

حسuuuبما يكuuuون مناسuuuبا، إلى دعuuuم إجuuuراءات العمuuuل 
 :التالية

اعuuuuuuuuتماد وتعزيuuuuuuuuuز التشuuuuuuuuuريعات   )أ( 
واإلجuuuuuuuراءات الوطuuuuuuuuنية، حسuuuuuuuب االقتضuuuuuuuuاء،   
وخصوصuuuuuuuا اإلجuuuuuuuراءات المتعuuuuuuuلقة بالجuuuuuuuرائم   

سuuuلحة الuuuنارية وأجuuuزائها  وإجuuuراءات مصuuuادرة األ 
ومكوناتهuuا والذخيuuرة وضuuبطها وإسuuقاط الحuuق فيهuuا  

 والتصرف فيها؛
تuuuuنفيذ اشuuuuتراطات حفuuuuظ السuuuuجالت  )ب( 

المتعuuلقة باألسuuلحة الuuنارية، ووسuuم األسuuلحة الuuنارية 
 بالعالمات، وتعطيل األسلحة النارية؛

إنشuuuuuuuاء أو صuuuuuuuون نظuuuuuuuم فعالuuuuuuuة    )ج( 
وعuuuuبور للuuuuترخيص أو اإلذن باسuuuuتيراد وتصuuuuدير  

 األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؛
وضuع تدابير قانونية وإدارية مناسبة       )د( 

بهuuدف مuuنع ضuuياع أو سuuرقة أو تسuuريب األسuuلحة      
الuuنارية، وتuuبادل المعuuلومات ذات الصuuلة باألسuuلحة   
الuuنارية، والuuتعاون الثuuنائي واإلقuuليمي والدولuuي، بمuuا 

ومات وتقديم فuي ذلuك الuتعاون بواسuطة تuبادل المعuل         
 المساعدة التقنية؛

الuuuuنظر فuuuuي إنشuuuuاء إطuuuuار تuuuuنظيمي   )ه( 
رقuابي فعuال ألنشuطة الذيuن يمارسون السمسرة في           
الصuuuفقات المتعuuuلقة باسuuuتيراد األسuuuلحة الuuuنارية أو    

 .تصديرها أو عبورها
  

 إجراءات العمل الدولية -باء
 

سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -18
مuع المuنظمات الدوليuة واإلقليمية       الدولuي، بالuتعاون     

األخuuرى ذات الصuuلة، عuuلى القيuuام بمuuا يuuلي، حسuuبما 
 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 

صuuuوغ مشuuuاريع تعuuuاون تقuuuني لمuuuنع   )أ( 
االتجuار غيuر المشuروع باألسuلحة النارية وأجزائها          
ومكوناتهuuا والذخيuuرة ومuuا يتصuuل بذلuuك مuuن أنشuuطة  

ضuاء عuليه، مuن أجuل مساعدة الدول          ومكافحuته والق  
الطالuuبة، وخصوصuuـا البuuلدان الuuنامية والبـuuلدان ذات 
االقتصuuuuuuuادات االنuuuuuuuتقالية، عuuuuuuuلى تuuuuuuuنفيذ تuuuuuuuلك     

 المشروعات؛
إنشuاء وصuون قuاعدة بيانuات عالميuة       )ب( 

لألنظمuuuuة الuuuuرقابية الوطuuuuنية والدوليuuuuة الموجuuuuودة    
الخاصuuuuuة باألسuuuuuلحة الuuuuuناريـة والممارسuuuuuات ذات  

uuuلة، المتعuuuـل الصuuuك أفضuuuن، وآذلuuuاذ القوانيuuuلقة بانف
الممارسuuuuات المتعuuuuلقة بuuuuتدابير مراقuuuuبة األسuuuuلحة     

 .النارية
  

 
بغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -19

 مuن اعuالن فييuنا، وبغية وضع         17بمقتضuى الفقuرة     
ية وتدابـير  واعuتماد وتuنفيذ تشuريعات ولوائح تنظيم       

اداريuة داخuلية فعالuة ألجuل مuنع غسل األموال على           
الصuuuuuuعيدين الداخuuuuuuلي وعuuuuuuبر الوطuuuuuuني وآشuuuuuuفه 
ومكافحuته، بالuتعاون مuع سائر الدول وفقا للصكوك      
الدوليuuuuة ذات الصuuuuلة، وخصوصuuuuا اتفاقيuuuuة األمuuuuم   
المuuتحدة لمكافحuuة الجuuريمة المuuنظمة عuuبر الوطuuنية،  

ادرات ذات وباالسuتفادة، آأسuاس توجيهuي، من المب       
الصuuuuuلة الuuuuuتي تقuuuuuوم بهuuuuuا المuuuuuنظمات اإلقuuuuuليمية     
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واألقاليميuuuuة والمuuuuتعددة األطuuuuراف ألجuuuuل مكافحuuuuة 
غسuuل األمuuوال، ُيوصuuى باتخuuاذ الuuتدابـير المحuuددة      

 .المبينة أدناه
  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuuuوف تسuuuعى الuuuدول، مuuuنفردة ومجuuuتمعة،     -20

 حسuuuبما يكuuuون مناسuuuبا، إلى دعuuuم اجuuuراءات العمuuuل
 :التالية

اعuتماد تدابيuر شاملة لمعالجة مشكلة        )أ( 
غسuuuuل األمuuuuuوال بكuuuuل جوانuuuuuبها معالجuuuuة فعالuuuuuة،    
بمشuuuارآة جميuuuع الuuuوزارات واإلدارات واألجهuuuزة   

 المعنية وبالتشاور مع ممثلي القطاع المالي؛
الجهuuuود الuuuرامية إلى ضuuuمان نuuuص     )ب( 

التشuuريعات الداخuuلية عuuلى أحكuuام وافيuuة بالغuuرض      
uuuuuuتجريم األنشuuuuuuرائق لuuuuuuا والطuuuuuuطلع بهuuuuuuطة المض

المسuتخدمة إلخفuاء عuائدات الجuريمة أو تحويلها أو          
نقuuuلها ألجuuuل تمويuuuه طuuuبيعة العuuuائدات أو مصuuuدرها 

 مuuuن اتفاقيuuuة األمuuuم 6األصuuuلي، وذلuuuك وفقuuuا لuuuلمادة 
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

الجهuuuود الuuuرامية إلى ضuuuمان وجuuuود  )ج( 
uuuuنظيمية رقابيuuuuالحيات تuuuuة صuuuuية وتحقيقيuuuuة وتفتيش

وافيuuuuة بالغuuuuرض لكشuuuuف أنشuuuuطة غسuuuuل األمuuuuوال 
 واستبانة ماهيتها؛

الجهuuuود الuuuرامية إلى ضuuuمان وجuuuود  )د( 
صuالحيات تحقيقيuة وقضuائية وافيuة بالغرض تمكن       
مuن اسuuتبانة ماهيuuة عuuائدات الجuuريمة واقuuتفاء أثuuرها  

 وضبطها ومصادرتها والتصرف فيها؛
وجuuuود الجهuuuود الuuuرامية إلى ضuuuمان  )ه( 

صuuالحيات قانونيuuة وافيuuة بالغuuرض وتوافuuر مuuوارد  
إداريuuة تمّكuuن مuuن االسuuتجابة فuuي الوقuuت المناسuuب      

وبفعاليuuuة للطلuuuبات الuuuواردة مuuuن دول أخuuuرى فuuuي      
 الحاالت التي تنطوي على غسل األموال؛

دعuuuuuuم الجهuuuuuuود البحuuuuuuثية الداخuuuuuuلية  )و( 
والدوليuuuة الuuuرامية إلى رصuuuد وتحuuuليل االتجاهuuuات    

 غسuuuuل األمuuuuوال والتصuuuuدي  الطارئuuuuة فuuuuي مجuuuuال 
السياسuuاتي لهuuا عuuلى الصuuعيد الدولuuي، والمشuuارآة     

 في هذه الجهود؛
الحuرص على االتساق مع الترتيبات       )ز( 

أو المشuاريع أو الuبرامج المuتعددة األطuراف القائمة           
حاليuuuuا لمسuuuuاعدة دول أخuuuuرى عuuuuلى اسuuuuتحداث أو   
صuuوغ أو تحسuuين التشuuريعات والuuلوائح التuuنظيمية     

داريuuuuuة بشuuuuuأن مكافحuuuuuة غسuuuuuل    واإلجuuuuuراءات اإل
األمuuوال، بمuuا فuuي ذلuuك الuuبرنامج العuuالمي لمكافحuuة    
غسuuل األمuuوال وغيuuره مuuن األنشuuطة أو المشuuاريع     
الuuuتي تدعuuuم تuuuنفيذ اتفاقيuuuة األمuuuم المuuuتحدة لمكافحuuuة   

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛
األنشuطة أو الuبرامج المعنية بتدريب        )ح( 

رة فuuي مجuuال  الموظفيuuن المسuuؤولين أو تuuبادل الخuuب  
مكافحuuuة غسuuuل األمuuuوال، ومuuuن ذلuuuك مuuuثال تuuuنظيم    

 .حلقات عمل تدريبية وحلقات دراسية
  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

سuوف يعمuل مكuتب مراقبة المخدرات ومنع       -21
الجuuريمة، بالuuتعاون مuuع سuuائر المuuنظمـات الدوليuuة      
واالقuليمية ذات الصuلة، حسبما يكون مناسبا، ووفقا         

، عuuuuلى اسuuuuتحداث /...56 العامuuuuة لقuuuuرار الجمعيuuuuة
أنشuuuطة للuuuتعاون التقuuuني تuuuرمي إلى مuuuنع ومكافحuuuة 
غسuuuل األمuuuوال، بغيuuuة تقديuuuم المسuuuاعدة الى الuuuدول  

 .الطالبة ألجل تنفيذ هذه األنشطة
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بغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -22

عuالن فييuنا واتخاذ تدابير       مuن إ   19بمقتضuى الفقuرة     
فّعالuuة وحازمuuة وعاجuuلة، لمuuنع ومكافحuuة األنشuuطة     
اإلجuuرامية المضuuطلع بهuuا لغuuرض تعزيuuز اإلرهuuاب 

، يوصuuuuى باتخuuuuاذ  ومظاهuuuuرهفuuuuي جميuuuuع أشuuuuكاله  
 .التدابـير المحددة المبينة أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuوف تسuعى الuدول، منفردة ومجتمعة، إلى      -23

 :اءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبًادعم اجر
الuuuتوقيع والتصuuuديق عuuuلى الصuuuكوك  )أ(  

 الدولية المتعلقة باإلرهاب؛
إجuراء بحuوث وجمuuع معuلومات عuuن     )ب( 

األنشuuuuطة اإلجuuuuرامية المرتكuuuuبة لغuuuuرض تعزيuuuuز     
وآذلuuك عuuن   اإلرهuuاب بجميuuع أشuuكاله ومظاهuuره،    

هويuuات وأمuuاآن وجuuود وأنشuuطة أفuuراد معيuuنين أو      
 uم    جماعuuطة، ودعuلك األنشuuي تuالعين فuuنة ضuات معي

القيuام بأعمuال مماثuلة على الصعيد الدولي، بقدر ما           
يتسuuuuق ذلuuuuك مuuuuع القوانيuuuuن الوطuuuuنية واالتفاقuuuuات      

 والترتيبات الدولية؛
اعuادة الuنظر في قوانينها وإجراءاتها     )ج( 

الداخuلية ذات الصuلة بغية التوصل إلى اتخاذ تدابير          
ب والجuرائم ذات الصلة،     داخuلية فّعالuة ضuد اإلرهuا       

وتعزيuز مقدرتهuا عuلى الuتعاون مuع الuدول األخرى             
فuي الحاالت المناسبة، وتنفيذ الصكوك الدولية ذات        

 الصلة تنفيذا فعاال؛
العمuuuل عuuuلى تحسuuuين الuuuتعاون بيuuuن     )د( 

. أجهuزة مكافحuة اإلرهuاب وأجهزة مكافحة اإلجرام        
ويمكuuuن أن يشuuuمل هuuuذا إنشuuuاء مكuuuاتب اتصuuuال أو     

صuال أخuرى بين أجهزة مكافحة اإلرهاب        قuنوات ات  
وأجهuuuuuuuزة مكافحuuuuuuuة اإلجuuuuuuuرام تعزيuuuuuuuزا لتuuuuuuuبادل 

 المعلومات؛
الuuنظر فuuي تقديuuم مسuuاهمات طوعيuuة    )ه( 

ألجuل دعuم تuنفيذ أنشطة منع االرهاب التي يضطلع     
 .بها المرآز

  
 إجراءات العمل الدولية -باء 

 
سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -24

ون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة    الدولuuuي، بالuuuتعا 
واإلقuuuuليمية ذات الصuuuuلة، وبالتنسuuuuيق مuuuuع مكuuuuتب    
الشuuؤون القانونيuuة لuuدى األمانuuة العامuuة، عuuلى القيuuام  

يuuuلي، حسuuuبما يكuuuون مناسuuuبا ، ووفقuuuا لقuuuرار       بمuuuا
 /...:56الجمعية العامة 

القيuuuuuام بخطuuuuuوات ألجuuuuuل الuuuuuتوعية    )أ( 
بالصuuuكوك الدوليuuuة ذات الصuuuلة، وتشuuuجيع الuuuدول    

التوقيع والتصديق على تلك الصكوك والقيام،      عuلى   
حيuثما أمكuن عمuuليًا، بuتقديم المسuاعدة فuuي تuنفيذ تuuلك      

 الصكوك إلى الدول، بناء على طلبها؛
اتخuuuاذ تدابيuuuر، بالuuuتعاون مuuuع الuuuدول  )ب( 

األعضuاء، لuتوعية الuناس بطuبيعة اإلرهuاب الدولي           
ونطاقuuه وعالقuuته بالجuuريمة، بمuuا فuuي ذلuuك الجuuريمة  

  حيثما آان ذلك مناسبا؛المنظمة،
مواصuuuuuuلة الحفuuuuuuاظ عuuuuuuلى قواعuuuuuuد   )ج( 

 البيانات الموجودة بشأن االرهاب؛
تقديuuuuuuم دعuuuuuuم تحليuuuuuuلي إلى الuuuuuuدول   )د( 

األعضuuاء مuuن خuuالل جمuuع وتعميuuم المعuuلومات عuuن  
العالقuuuة بيuuuن اإلرهuuuاب واألنشuuuطة اإلجuuuرامية ذات 

 الصلة؛ 
وضuuuع مقuuuترحات ملموسuuuة، إذا مuuuا     )ه( 

  uuuدوث تطuuuك حuuuى ذلuuuذا  اقتضuuuي هuuuرى فuuuورات أخ
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الصuuدد، لكuuي تuuنظر فيهuuا الuuدول األعضuuاء، ألجuuل     
تعزيuuز قدرتuuه عuuلى القيuuام، ضuuمن لواليuuة المسuuندة     
إليuه، بuتطوير وإدارة شuؤون العنصuر المتعلق بمنع           

 اإلرهاب من عناصر أنشطته؛
  

 
 بهuuا ُبغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهَّد -25

 مuuuن إعuuuالن فييuuuنا، مuuuن أجuuuل  25بمقتضuuuى الفقuuuرة 
صuوغ اسuتراتيجيات شuاملة لمuنع الجريمة على آل           
مuن المستوى الدولي واإلقليمي والوطني والمحلي،       

 .يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه
  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuوف تسuعى الuدول، منفردة ومجتمعة، إلى      -26

 :ت العمل التالية، حسبما يكون مناسبًادعم إجراءا
تشuuجيع الuuتعاون الوثيuuق بيuuن مختuuلف  )أ( 

قطاعuuات المجuuتمع، بمuuا فuuي ذلuuك القضuuاء والصuuحة  
والuتربية والخدمuات االجتماعية واإلسكان، مما هو        
ضuuروري لدعuuم مuuنع الجuuريمة الفعuuال المسuuتند إلى    

 المجتمع المحلي؛
الuتعاون الوثيuق مع عناصر المجتمع       )ب( 

لمدنuuي وتقديuuم المسuuاعدة إليهuuا فuuي صuuوغ واعuuتماد  ا
وتuرويج مuبادرات لمنع الجريمة، مع مراعاة أهمية         
التصuuuرف اسuuuتنادًا إلى ممارسuuuات مجuuuّربة، حيuuuثما  
أمكuuن ذلuuك، وأهميuuة اخuuتيار الuuتوازن المناسuuب بيuuن  
مختuuuلف الuuuنهوج إزاء مuuuنع الجuuuريمة المسuuuتند إلى     

 المجتمع المحلي؛ 
 بuuuرامج مuuuنع  تشuuuجيع تقديuuuر فعاليuuuة   )ج( 
 الجريمة؛

اسuتحداث ممارسuات تسuعى إلى منع         )د( 
 معاودة إيذاء ضحايا الجريمة؛

صuوغ وتنفيذ برامج ظرفية وغيرها       )ه( 
مuuuن الuuuبرامج لمuuuنع الجuuuريمة، مuuuع الحuuuرص عuuuلى   

 ضرورة اجتناب أي مساس بالحريات المدنية؛
الuuuuuuتعاون مuuuuuuع سuuuuuuائر الحكومuuuuuuات  )و( 

تعميuuuم والمuuuنظمات غيuuuر الحكوميuuuة عuuuلى وضuuuع و 
المuuuuبادرات الuuuuناجحة واالبuuuuتكارية لمuuuuنع الجuuuuريمة  
والمعuuارف والخuuبرات المتخصصuuة فuuي ممارسuuات  
مuuنع الجuuريمة، بمuuا فuuي ذلuuك تuuنظيم حمuuالت توعيuuة   
وتuثقيف عامuة بشuأن مuنع الجريمة الفّعال وما يمكن       
لألفuuuuراد واألسuuuuر والمجuuuuتمعات المحuuuuلية وجميuuuuع   
مسuuuuuتويات الحكومuuuuuة أن ُتسuuuuuهم بuuuuuه فuuuuuي جعuuuuuل    

 عات المحلية أآثر أمانًا وسلمًا؛ المجتم
الuuuuنظر فuuuuي اإلسuuuuهام فuuuuي الجهuuuuود    )ز( 

الجماعيuuة الuuتي تuuبذلها البuuلدان لوضuuع اسuuتراتيجية      
دوليuuuة شuuuاملة لuuuتعزيز مuuuنع الجuuuريمة المسuuuتند إلى    

 .المجتمع المحلي
القيuuuuام بخطuuuuوات لكuuuuي تجسuuuuد فuuuuي    )ح( 

اسuuتراتيجياتها الوطuuنية بشuuأن مuuنع الجuuريمة تدابيuuر   
uuuuuرمي إلى مuuuuuبطة تuuuuuريمة المرتuuuuuة الجuuuuuنع ومكافح

بالعنصuuرية والuuتمييز العنصuuري وآuuراهية األجuuانب 
 .وما يتصل بذلك من أشكال التعّصب

  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -27
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     

 حسبما  واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي،         
 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 

اسuuuuتحداث وتuuuuرويج خuuuuبرات لمuuuuنع   )أ( 
الجuuريمة تكuuون مكّيفuuة بدقuuة مuuن ممارسuuات مجuuّربة  
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بحيuث تالئuم األحuوال السuائدة فuي البuلدان التي ُيراد              
تuuنفيذ تuuلك الممارسuuات فيهuuا، عuuن طuuريق اسuuتخدام     

 خرى؛حلقات دراسية وبرامج تدريبية ووسائل أ
تuنظيم حمالت توعية وتثقيف عامة،       )ب( 

حيuuث تطuuلب ذلuuك الدولuuة أو الuuدول المعuuنية، بشuuأن    
مuuنع الجuuريمة الفّعuuال ومuuا ُيمكuuن لألفuuراد واألسuuر       
والمجuتمعات المحلية وجميع مستويات الحكومة أن       
ُتسuuهم بuuه فuuي جعuuل المجuuتمعات المحuuلية أآuuثر أمانuuًا  

 وسلمًا؛
دل السuuuuuعي إلى االسuuuuuهام فuuuuuي تuuuuuبا    )ج( 

المعuuuلومات والخuuuبرات فuuuي مجuuuال مuuuنع الجuuuريمة    
بهuuuدف التشuuuجيع عuuuلى اتuuuباع أشuuuكال جديuuuدة مuuuن      
الuuuuتعاون بيuuuuن البuuuuلدان عuuuuلى مسuuuuتوى الحكومuuuuات 
 والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية؛

تقديuuuuuر تطuuuuuور وعولمuuuuuة الجuuuuuريمة   )د( 
واعuuداد تدابيuuر التصuuدي لهuuا مuuن خuuالل المuuبادرات    

 لمuنع الجuuريمة والuتي تضuع فuuي    االبuتكارية والفّعالuة  
االعتuبار تأثيuر التكنولوجيات الجديدة على الجريمة        

 وعلى منعها؛
مواصuuuلة الدراسuuuات التنسuuuيقية عuuuن    )ه( 

الجuuuريمة فuuuي المuuuناطق الحضuuuرية والuuuتدابير الuuuتي  
تكفuuل مuuنعها مuuنعًا فعuuاًال، بمuuا فuuي ذلuuك االخuuتالفات    
الuuuuثقافية والمؤسسuuuuية المحتمuuuuلة فuuuuي مجuuuuال مuuuuنع    

 ة منعًا فعاًال؛الجريم
تشuuuجيع الuuuدول األعضuuuاء عuuuuلى أن     )و( 

تجّسuuد فuuي صuuلب االسuuتراتيجيات والقواعuuد الدوليuuة  
لمuuuuنع الجuuuuريمة تدابيuuuuر لمuuuuنع ومكافحuuuuة الجuuuuرائم   
المرتuبطة بالعنصuرية والuتمييز العنصري وآراهية       
األجuانب ومuا يتصuل بذلك من أشكال التعّصب، مع         

 ل األعضاء؛اعتبار التدابير التي قد اتخذتها الدو

صuuuوغ مشuuuاريع تعuuuاون تقuuuني فuuuي      )ز( 
مجuuuال مuuuنع الجuuuريمة لuuuلدول الuuuتي تطلuuuبها وتقديuuuم   

 المساعدة على تنفيذها؛
صuuuuوغ دليuuuuل لمقuuuuرري السياسuuuuات    )ح( 

وآuuتّيب عuuن الممارسuuات المجuuّربة فuuي مجuuال مuuنع     
 .الجريمة

 
عة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا ُبغيuuة تuuنفيذ ومuuتاب -28

 مuuuن إعuuالن فييuuuنا، ومuuuراجعة  27بمقتضuuى الفقuuuرة  
، حيث آان   2002الممارسuات ذات الصuلة في عام        

ذلuuك ممكuuنًا، وصuuوغ خطuuط عمuuل وخدمuuات دعuuم       
وحمuuuالت توعيuuuة لصuuuالح الضuuuحايا، والuuuنظر فuuuي    
إنشuuاء صuuناديق لصuuالح الضuuحايا، ووضuuع وتuuنفيذ     

الuuتدابير سياسuuات لحمايuuة الشuuهود، يوصuuى باتخuuاذ    
 .المحددة المبينة أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuوف تسuعى الuدول، منفردة ومجتمعة، إلى      -29

 :دعم إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبًا
إجuراء دراسuات وطنية وإقليمية عن        )أ( 

 ضحايا الجريمة في نظم العدالة الوطنية؛
اسuuuuتخدام وتطuuuuبيق إعuuuuالن مuuuuبادئ    )ب( 

لعuuuuuuدل األساسuuuuuuية المتعuuuuuuلقة بضuuuuuuحايا اإلجuuuuuuرام ا
والتعسuف فuي اسuتعمال السuلطة، مuع مuراعاة النظم             
القانونيuة الداخuلية لكuل دولuة، واضuعة في اعتبارها            
الكuuuتيب الخuuuاص بإقامuuuة العuuuدل للضuuuحايا والدليuuuل    

 .اإلرشادي لمقرري السياسات
  
 إجراءات العمل الدولية -باء
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ع ا إلجرام   سuوف يعمuل المرآuز المعuني بمن         -30
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     
واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           

 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 
إيuuuuuuالء االهuuuuuuتمام، فuuuuuuي مشuuuuuuاريعه  )أ( 

وبuuuuuرامجه، للuuuuuتدابير الالزمuuuuuة لمسuuuuuاعدة ودعuuuuuم    
طفuuuال الضuuuحايا والشuuuهود، بمuuuن فيهuuuم النسuuuاء واأل  

 وضحايا االتجار باألشخاص؛
الuuuترويج إلنشuuuاء صuuuناديق لصuuuالح     )ب( 

 ضحايا الجريمة؛
الuuuترويج للممارسuuuات المجuuuّربة فuuuي   )ج( 

مجuال توفيuر الدعuم والخدمuات للضuحايا والشـهود،           
عuن طuريق القيuام، مuثًال، باسuتخدام الموقuع الشuبكي        

�International Victimology؛� 

ادي لمقuuuرري تuuuرجمة الدليuuuل اإلرشuuu )د( 
السياسuuات بشuuأن اسuuتخدام وتطuuبيق إعuuالن مuuبادئ     
العuدل األساسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعّسف       
فuuuي اسuuuتعمال السuuuلطة، والكuuuتيب الخuuuاص بإقامuuuة    
العuuدل للضuuحايا بشuuأن اسuuتخدام وتطuuبيق اإلعuuالن،   
إلى الuuلغات الرسuuمية فuuي األمuuم المuuتحدة وتعميمهمuuا  

 الطالuuبة عuuلى  عuuلى نطuuاق واسuuع ومسuuاعدة الuuدول    
 تطبيق هاتين الوثيقتين؛

مسuاعدة الدول، بناء على طلبها، في        )ه( 
سuuن تشuuريعات جديuuدة بشuuأن الضuuحايا وفuuي القيuuام،   
فuuي جمuuلة أمuuور، باسuuتخدام قuuاعدة الuuبيانات الدوليuuة   

 التي أنشأتها حكومة هولندا؛
القيuuuuuام، عuuuuuند االقتضuuuuuاء، بuuuuuترويج  )و( 

تطويuuر أو مشuuاريع إرشuuادية أو نموذجيuuة مuuن أجuuل  
زيuادة تطويuر أو إنشاء خدمات للضحايا وغير ذلك          

 من األنشطة التنفيذية ذات الصلة؛
  

 
ُبغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -31

 مuuuن إعuuuالن فييuuuنا مuuuن أجuuuل   26بمقتضuuuى الفقuuuرة  
لسجن، يوصى باتخاذ تuرويج بدائuل مأمونة وفّعالة ل      
 .التدابير المحددة المبينة أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuوف تسuعي الuدول، منفردة ومجتمعة، إلى      -32

 :دعم اإلجراءات التالية، حسبما يكون مناسبًا
وضuuuuuع إجuuuuuراءات عمuuuuuل محuuuuuددة     )أ( 

وأهuuuداف مرتuuuبطة بآجuuuال زمuuuنية معيuuuنة لمعالجuuuة     
فًا بأن الظروف في    مشuكلة اآuتظاظ السجون، اعترا     

السuuuجون المكuuuتظة قuuuد تمuuuس بuuuالحقوق اإلنسuuuانية      
للسuuجناء، بمuuا فuuي ذلuuك وضuuع إجuuراءات عمuuل مuuثل  
اعuuuتماد تدابيuuuر فعالuuuة للتقuuuليل بقuuuدر االمكuuuان مuuuن      
االحuuuuتجاز السuuuuابق لuuuuلمحاآمة؛ واسuuuuتحداث بدائuuuuل 
مناسuبة للسuجن؛ وتفضuيل الuتدابير غير االحتجازية         

؛ ومعالجuuuة عuuuلى السuuuجن حيuuuث يكuuuون ذلuuuك ممكuuuنًا
الجuuuuuuرائم البسuuuuuuيطة باسuuuuuuتخدام خيuuuuuuارات مuuuuuuثل     
الممارسuuuات العuuuرفية أو الوسuuuاطة بيuuuن األطuuuراف   
المعuuuنية أو دفuuuع إلuuuزامات مدنيuuuة لجuuuبر الضuuuرر أو 
تعويضuuات؛ وتuuنظيم حمuuالت توعيuuة وتuuثقيف عامuuة  

 بشأن بدائل السجن وآيفية عملها؛
تشuuuuuuuuuجيع المؤسسuuuuuuuuuات الدوليuuuuuuuuuة   )ب( 

سuuات الماليuuة، عuuلى أن   واإلقuuليمية، بمuuا فيهuuا المؤس  
تuuuدرج فuuuي بuuuرامجها المناسuuuبة فuuuي مجuuuال الuuuتعاون 
التقuuuuني تدابيuuuuر تuuuuرمي إلى التقuuuuليل مuuuuن اآuuuuتظاظ    

 السجون، وفقا للقوانين الوطنية؛
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تuuuرويج وتuuuنفيذ الممارسuuuات الحسuuuنة  )ج( 
فuuuuي السuuuuجون، مuuuuع أخuuuuذ المعاييuuuuر الدوليuuuuة فuuuuي     

 االعتبار؛
ضuuمان مuuراعاة ومعالجuuة إجuuراءات    )د( 
لوطuنية والدوليuة المتعuلقة باآتظاظ السجون        العمuل ا  

وبدائuuuل السuuuجن ألي تuuuباين قuuuد يكuuuون فuuuي تأثيuuuر       
 .إجراءات العمل هذه على النساء والرجال

  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -33
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     

حسبما القيام بما يلي،    واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى        
 :/...56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 

تشuuuuuuuuuجيع المؤسسuuuuuuuuuات الدوليuuuuuuuuuة   )أ( 
واإلقuuليمية، بمuuا فيهuuا المؤسسuuات الماليuuة، عuuلى أن     
تuuuدرج فuuuي بuuuرامجها المناسuuuبة فuuuي مجuuuال الuuuتعاون 
التقuuuuني تدابيuuuuر تuuuuرمي إلى التقuuuuليل مuuuuن اآuuuuتظاظ    

 السجون، وفقا للقوانين الوطنية؛
تشuuuجيع اجuuuuراءات العمuuuل الوطuuuuنية    )ب( 

والدوليuة المتعuلقة باآتظاظ السجون وبدائل السجن،       
الuuتي تuuأخذ فuuي االعتuuبار أي تuuباين فuuي تأثيuuر تuuلك       
االجuuراءات عuuلى النسuuاء والuuرجال وأي احuuتياجات   

 خاصة؛
تقديuuم المسuuاعدة عuuلى شuuكل خدمuuات    )ج( 

استشuuuارية أو تقديuuuر احuuuتياجات أو بuuuناء قuuuدرات أو 
 أو غيuر ذلuك مuن المسuاعدة إلى الدول، بناء      تدريuب 

عuuلى طلuuبها، لتمكيuuنها مuuuن تحسuuين الظuuروف فuuuي      
 .سجونها

  

 

 
ُبغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -34

غية وضع   مuن إعuالن فييuنا، وبُ       18بمقتضuى الفقuرة     
توصuuيات ذات توجuuه عمuuلي فuuي مجuuال السياسuuات     
بشuأن مuنع ومكافحuة الجuرائم المتصuلة بالتكنولوجيا           
الuرفيعة وبالحواسuيب، مع مراعاة األعمال الجارية        
فuي المحuافل األخرى، وتعزيز القدرات على آشف         
تuuuلك الجuuuرائم ومuuuنعها والuuuتحري عuuuنها ومالحقuuuتها  

  uuuتدابير المحuuاذ الuuuى باتخuuuائيًا، يوصuuنة قضuuuددة المبي
 .أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuوف تسuعى الuدول، منفردة ومجتمعة، إلى      -35

 :دعم إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبا
تجuuuريم إسuuuاءة اسuuuتعمال تكuuuنولوجيا    )أ( 

المعuuuلومات، حسuuuبما يكuuuون مالئمuuuًا ووفقuuuًا لuuuلقانون 
لنظر الوطuني، بمuا فuي ذلك، عند االقتضاء، اعادة ا          

فuuي جuuرائم مuuثل الuuتدليس، ضuuمانًا النطuuباقها عuuلى      
حuuuuاالت اسuuuuتخدام الحواسuuuuيب ووسuuuuائط وشuuuuبكات 
االتصuuاالت السuuلكية والالسuuلكية فuuي ارتكuuاب هuuذه     

 األفعال اإلجرامية؛
اسuuuuuuuuuuتحداث وتطuuuuuuuuuuبيق قواعuuuuuuuuuuد    )ب( 

وإجuuراءات، بمuuا فuuي ذلuuك قواعuuد وإجuuراءات بشuuأن  
ممارسuuuuة االختصuuuuاص القضuuuuائي، تكفuuuuل إمكانيuuuuة 

uuلة     الكشuuرائم المتصuuن الجuuالين عuuتحري الفّعuuف وال
بالحواسuuuuuuuيب ووسuuuuuuuائط االتصuuuuuuuاالت السuuuuuuuلكية    
والالسuuلكية عuuلى الصuuعيد الوطuuني، وتكفuuل إمكانيuuة  
الحصuuول عuuلى الuuتعاون الفّعuuال فuuي الحuuاالت الuuتي    
تشuuمل بuuلدانًا مuuتعددة، مuuع مuuراعاة السuuيادة الوطuuنية   

ة والحاجuuة إلى إنفuuاذ القوانيuuن إنفuuاذًا فّعuuاًال وضuuرور 
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الحفuاظ عuuلى الحمايuuة الفّعالuة للخصوصuuية وغيuuرها   
 من الحقوق األساسية ذات الصلة؛

ضuuمان تدريuuب العامuuلين فuuي مجuuال     )ج( 
إنفuاذ القوانيuن وتuزويدهم بمuا يمّكنهم من االستجابـة      
بفعاليuuuuة وسuuuuرعة لطلuuuuبات المسuuuuاعدة عuuuuلى تتـuuuuبع 
االتصuاالت واتخuاذ غـيuر ذلuك مuن التدابير الالزمة            

 المتصuuuuuuuلةئم عـuuuuuuuبر الوطuuuuuuuنية لكشuuuuuuuـف الجuuuuuuuرا
 بالحواسيب والتحـري عنها؛ والرفيعةبالتكنولوجيا 

إجuuراء مناقشuuات محuuلية ودوليuuة مuuع    )د( 
الصuناعات العامuلة فuي تطويuر وترآيب الحواسيب          
ومعuuuuuuuuدات االتصuuuuuuuuاالت السuuuuuuuuلكية والالسuuuuuuuuلكية 
وبuuuuuرامجيات وأجهuuuuuزة الشuuuuuبكات وغيuuuuuرها مuuuuuن   

ءات المنuuتجات والخدمuuات ذات الصuuلة بشuuأن إجuuرا   
 بالتكنولوجيا  المتصuلة العمuل عuلى مكافحuة الجuرائم         

. بالحواسuuuيب وآثuuuار الuuuتغير التكuuuنولوجي  والuuuرفيعة
ويمكuuن أن تشuuمل هuuذه المناقشuuات مجuuاالت رئيسuuية   

 :مثل
المسuuuائل المتعuuuلقة بالتuuuنظيم الuuuرقابي  ��1 

الداخuuuuuلي والدولuuuuuي للتكuuuuuنولوجيات   
 والشبكات؛

المسuuuuuuuuuuائل المتعuuuuuuuuuuلقة بتضuuuuuuuuuuمين  ��2 
وجيات الجديuuuuuuدة عناصuuuuuuر التكuuuuuuنول

تuuuرمي الى مuuuنع الجuuuرائم أو تيسuuuير   
آشuفها أو الuتحري عنها أو مالحقتها        

 قضائيًا؛
مساهمات طوعية، ثنائيًا وعن    تقديuم    )ه( 

طuريق المuنظمات الدوليuة واالقuليمية، حسبما يكون          
مالئمuuًا، بمuuا فuuي ذلuuك تقديمهuuا بالuuتعاون مuuع القطuuاع  

خبرات الخuاص، وذلuك، فuي جمuلة أمور، في شكل            
تقuنية لمسuاعدة الuدول األخuرى على صوغ وتطبيق         

 بالتكنولوجيا المتصلةتدابيuر فّعالuة لمكافحة الجرائم       

بالحواسuيب، بمuا فuي ذلك التدابير المشار          و الuرفيعة 
 .أعاله) د( و) ج(إليها في الفقرتين الفرعيتين 

  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

جuuرام سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإل -36
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     
واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           

 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 
دعuuuuuم األنشuuuuuطة البحuuuuuثية الوطuuuuuنية   )أ( 

والدوليuuuuuة السuuuuuتبانة األشuuuuuكال الجديuuuuuدة لuuuuuلجرائم   
 فuuي رائملuتقييم آثuuار تuلك الجuu  ولحواسuuيب  باالمتصuلة 

مجuuاالت رئيسuuuية مuuثل التuuuنمية المسuuتدامة وحمايuuuة    
الخصوصuية والuتجارة اإللكuترونية، والuتدابير الuتي      

 تتخذ ردًا على ذلك؛
تعميuuم مuuواد يuuتفق عuuليها دوليuuًا، مuuثل   )ب( 

مuuبادئ توجيهيuuة وآتيuuبات إرشuuادية بشuuأن المسuuائل    
القانونيuة والتقuنية ومعايـيuر دنيا وممارسات مجرَّبة         

 نموذجيuة، مـن أجل مساعدة المشّرعين     وتشuريعات 
وسuuلطات إنفـuuاذ القوانيuuن وغيـuuرها مuuن السuuلطـات     
عuلى وضuع واعuتماد وتطبيـق تدابير فعالة لمكافحة      
الجuuuuuuuuuرائم المتصuuuuuuuuuلة بالتكuuuuuuuuuنولوجيا الuuuuuuuuuرفيعة  
وبالحواسuuuيـب وضuuuد الجuuuنـاة فuuuي الحuuuاالت العامuuuة  

 وفي حاالت محـددة؛
القيuuuuام حسuuuuب االقتضuuuuاء، بuuuuترويج    )ج( 

 uاعدة التقنيين         ودعuتعاون والمسuاريع للuنفيذ مشuم وت .
ويمكuن أن تجمuع تuلك المشuاريع بين خبراء في منع      
الجuuuريمة وفuuuي أمuuuن الحواسuuuيب وفuuuي التشuuuريعات  
واإلجuراءات الجuنائية وفuي المالحقة القضائية وفي         
أسuاليب الuتحري والشuؤون ذات الصلة، من ناحية،          

فuuي والuuدول الuuتي تلuuتمس المعuuلومات أو المسuuاعدة    
 .تلك المجاالت، من الناحية األخرى

 



 

 22 
 

 
E/2001/30/Add.1 

E/CN.15/2001/13/Add.1 
 

 
ُبغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -37

 مuuuن إعuuuالن فييuuuنا، يوصuuuى    24بمقتضuuuى الفقuuuرة  
 .باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
نفردة ومجتمعة، إلى سuوف تسuعى الuدول، م     -38

 :دعم اجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبًا
تقديuuم المسuuاعدة فuuي الوقuuت المناسuuب  )أ( 

الى األحuuداث الذيuuن يواجهuuون ظuuروفا صuuعبة بغيuuة   
 وقايتهم من اللجوء الى الجريمة؛

دعuم تطويuر ممارسات منع الجريمة        )ب( 
الموجهuuuuة الى األحuuuuداث الذيuuuuن يكونuuuuون ُعرضuuuuة  

 أو ألن يصuبحوا فريسuة سهلة لتجنيدهم من      للجuنوح 
جuانب الجماعuات اإلجuرامية، واضعة في اعتبارها         

 حقوق أولئك األحداث؛
 تعزيز نظم قضاء األحداث؛ )ج( 
تضuuمين خططهuuا اإلنمائيuuة الوطuuنية     )د( 

اسuuuتراتيجية متكامuuuلة بشuuuأن مuuuنع جuuuرائم الشuuuباب     
 وبشأن قضاء األحداث؛

تuuأهيل تعزيuuز إعuuادة تuuثقيف وإعuuادة     )ه( 
 الجناة األحداث؛

تشuجيع مسuاهمة المجuتمع المدني في       )و( 
تuنفيذ الممارسuات الuرامية الى مuنع جuرائم األحداث            

 .ودعم تلك المساهمة حيث تقضي الضرورة
  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -39
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     

قuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           واإل
 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 

صuوغ مشuاريع للuتعاون التقuني لمنع          )أ( 
جuuuuرائم الشuuuuباب ولuuuuتعزيز نظuuuuم قضuuuuاء األحuuuuداث 
ولتحسuuين إعuuادة تuuأهيل ومعالجuuة الجuuناة األحuuداث،    
ومسuuاعدة الuuدول عuuلى تuuنفيذ تuuلك المشuuاريع، بuuناء       

  طلبها؛على
ضuuمان الuuتعاون الفّعuuال بيuuن هيuuئات     )ب( 

األمuuم المuuتحدة المعuuنية وسuuائر المuuنظمات المذآuuورة 
فuي المuبادئ الuتوجيهية للعمـل المتعلق باألطفال في         

قuuرار المجuuلس االقتصuuادي (نظـuuام العدالuuة الجuuنائية 
 ).، المرفق1997/30واالجتماعي 

  

 
ُبغيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا  -40

 مuuن إعuuالن فييuuنا، ومuuراجعة 12 و11فuuي الفقuuرتين 
اسuuتراتيجيات مuuنع الجuuريمة والعدالuuة الجuuنائية مuuن     
أجuuل اسuuتبانة ومعالجuuة أي تuuباين فuuي تأثيuuر الuuبرامج 

باتخuuاذ والسياسuuات عuuلى النسuuاء والuuرجال، يوصuuى  
 .التدابير المحددة المبينة أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuوف تسuعى الuدول، منفردة ومجتمعة، إلى      -41

 :دعم اجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبًا
مuuuuuuuuuراجعة وتقييuuuuuuuuuم تشuuuuuuuuuريعاتها    )أ( 

وسياسuuuuuاتها وإجuuuuuراءاتها وممارسuuuuuاتها المتعuuuuuلقة    
ها اذا دعuuuuuت بالمسuuuuuائل الجuuuuuنائية، وآذلuuuuuك تعديuuuuuل 
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الضuuuرورة، بطuuuريقة تتسuuuق مuuuع نظمهuuuا القانونيuuuة،  
ألجuuل ضuuمان أن تuuنال المuuرأة معامuuلة منصuuفة مuuن     

 نظام العدالة الجنائية؛
صuuوغ اسuuتراتيجيات وطuuنية ودوليuuة   )ب( 

بشuuأن مuuنع الجuuريمة والعدالuuة الجuuنائية تuuراعى فيهuuا  
االحuتياجات الخاصuة بالمuرأة سuواء أآانت مماِرسة          

الجuuنائية أم ضuuحية أو شuuاهدة أو   فuuي مهuuن العدالuuة   
 سجينة أو جانية؛

الuنظر فuي التشارك مع سائر الدول،         )ج( 
بواسuuuطة مواقuuuع الشuuuبكة العالميuuuة أو غيuuuرها مuuuن      
وسuuuائل االعuuuالم أو المنuuuتديات، فuuuي أي ممارسuuuات 
مجuّربة بخصuوص المرأة سواء أآانت مماِرسة في         
مهuن العدالuة الجنائية أم ضحية أو شاهدة أو سجينة            

 جانيuuuuuة، ُتuuuuuراعى فيهuuuuuا االحuuuuuتياجات الخاصuuuuuة أو
 .بالمرأة

  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -42
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     
واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           

 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 
جمuع وتعميم المعلومات والمواد عن       )أ( 

العuuuنف ضuuuد المuuuرأة، بجميuuuع أشuuuكاله ومظاهuuuره،     
حسuuبما هuuو مشuuار اليuuه فuuي االعuuالن بشuuأن القضuuاء   

48قرار الجمعيـة العامـة (عuلى العuنف ضد المرأة    
، وذلuك لغuرض تuنفيذ بuرنامجه المعني بمنع           )104/

الجuuuريمة والعدالuuuة الجuuuنائية، بمuuuا فuuuي ذلuuuك تقديuuuم     
 ة التقنية بناء على طلب الدول؛المساعد
العمuuuuuل بشuuuuuأن المسuuuuuائل المتعuuuuuلقة     )ب( 

بالعuuنف ضuuد المuuرأة وإزالuuة الuuتحيز الجنسuuاني بيuuن    
 الرجال والنساء في إدارة شؤون العدالة الجنائية؛

الuتعاون مuع جميuع الكيانات األخرى         )ج( 
ذات الصuلة فuي مuنظومة األمuم المuتحدة فيمuا يتعلق              

مسuuuائل ذات الصuuuلة بالعuuuنف  باألنشuuuطة المعuuuنية بال 
ضuuد المuuرأة وبازالuuة الuuتحيز الجنسuuاني بيuuن الuuرجال 
والنسuاء فuي ادارة شuؤون العدالuة الجنائية، وتنسيق           

 العمل بشأن تلك المسائل؛
تجميuuuuuع وتعميuuuuuم المعuuuuuلومات عuuuuuن   )د( 

نمuuuاذج الuuuتدخل والuuuبرامج الوقائيuuuة الuuuناجحة عuuuلى    
 الصعيد الوطني؛

متعuuuلق مواصuuuلة تحسuuuين الuuuتدريب ال )ه( 
بجوانuب العدالuة الجنائية ومنع الجريمة من الحقوق         
االنسuuانية لuuuلمرأة وبمسuuuائل الuuتحيز الجنسuuuاني بيuuuن   
الuuرجال والنسuuاء والعuuنف ضuuد المuuرأة بخصuuوص      

 موظفي األمم المتحدة المعنيين؛
تقديuuuuuuuuuuم المسuuuuuuuuuuاعدة الى الuuuuuuuuuuدول  )و( 

األعضuuuuuاء، بuuuuuناء عuuuuuلى طلuuuuuبها، فuuuuuي اسuuuuuتخدام    
والتدابير العملية للقضاء   االسuتراتيجيات الuنموذجية     

عuuلى العuuنف ضuuد المuuرأة فuuي مجuuال مuuنع الجuuريمة     
، 52/86قuuرار الجمعيuuة العامuuة   (والعدالuuة الجuuنائية  

 ).المرفق
  

 
ُبغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات المتعهد بها             -43

ام،  من إعالن فيينا وتعزيز القي                22في الفقرة       
حسبما يكون مناسبًا، باستخدام وتطبيق معايير                  
األمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة                  
والعدالة الجنائية في القوانين والممارسة الوطنية،          

 .يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه
  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف
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سuuuوف تسuuuعى الuuuدول، مuuuنفردة ومجuuuتمعة،     -44
كuون مناسuبًا، الى اسuتخدام وتطبيق معايير        حسuبما ي  

األمuuم المuuتحدة وقواعدهuuا فuuي مجuuال مuuنع الجuuريمة     
والعدالuuة الجuuنائية فuuي القوانيuuن والممارسuuة الوطuuنية 

 لعمل الدوليةإجراءات ا -باء
 

سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع اإلجuuرام  -45
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     
واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           

 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 

تuuuuرويج اسuuuuتخدام وتطuuuuبيق معاييuuuuر  )ب( 
األمuuم المuuتحدة وقواعدهuuا فuuي مجuuال مuuنع الجuuريمة     
والعدالuuuة الجuuuنائية بوسuuuائل مuuuنها تقديuuuم الخدمuuuات     
االستشuuارية والuuتعاون التقuuني إلى الuuدول األعضuuاء   
عuندما تطuلب ذلuك، بمuا في ذلك تقديم المساعدة إلى        

ء فuuي مجuuال إصuuالح نظuuام العدالuuة    الuuدول األعضuuا 
الجuنائية والقانون الجنائي وتنظيم تدريب الموظفين       
المسuuuؤولين عuuuن إنفuuuاذ القوانيuuuن والعدالuuuة الجuuuنائية   
وتوفيuر الدعuم إلدارة وتدبيuر شؤون النظم الجزائية        
والسuuuuجون، ممuuuuا يسuuuuاهم فuuuuي االرتقuuuuاء بكفاءتهuuuuا   

 وقدراتها؛
تنسuuuuuuuuيق األنشuuuuuuuuطة ذات الصuuuuuuuuلة   )ج( 
م وتطuبيق معاييuر األمuم المuتحدة وقواعدها          باسuتخدا 

فuuuي مجuuuال مuuuنع الجuuuريمة والعدالuuuة الجuuuنائية بيuuuن     
                                                                    

 E.92.IV.1 andمنشورات األمم المتحدة، رقم المبيع          (7) 

corrigendum. 

المرآuuuuز المعuuuuني بمuuuuنع اإلجuuuuرام الدولuuuuي وسuuuuائر  
آيانuuuات األمuuuم المuuuتحدة ذات الصuuuلة، مuuuع مuuuراعاة   

 .برامج المساعدة الثنائية واالقليمية
  

 
غيuuة تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهد بهuuا ُب -46

 من إعالن فيينا وتشجيع وضع 28بمقتضuى الفقuرة     
سياسuuuuuات واجuuuuuراءات وبuuuuuرامج بشuuuuuأن العدالuuuuuة     
التصuالحية، يوصuى باتخuاذ الuتدابير المحددة المبينة       

 .أدناه
  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف

 
سuوف تسuعى الuدول، منفردة ومجتمعة، إلى      -47

 : العمل التالية، حسبما يكون مناسبًادعم اجراءات
مuuراعاة قuuuرار المجuuuلس االقتصuuuادي   )أ( 

يوليuuه /  تمuuوز27 المuuؤرخ 2000/14واالجuuتماعي 
المuuuuبادئ األساسuuuuية السuuuuتخدام   " وعuuuuنوانه 2000

، "بuuرامج العدالuuة التصuuالحية فuuي المسuuائل الجuuنائية   
عuuند الuuنظر فuuي استصuuواب وسuuبل إرسuuاء مuuبادئ       

 مشترآة؛
لجuuuرائم وال سuuuيما الجuuuرائم معالجuuuة ا )ب( 

الصuغيرة، وفقuًا للممارسuة العuرفية المتعلقة بالعدالة          
التصuuuالحية، حيuuuثما تكuuuون تuuuلك الممارسuuuة مuuuتاحة    
ومناسuuبة، شuuريطة أن يفuuي عمuuل ذلuuك بمقتضuuيات      

 حقوق اإلنسان وأن يوافق عليه المعنيون؛
اسuتخدام وسuائل التسuوية الودية وفقا         )ج( 

سuuuيما  الجuuuرائم، واللuuuلقانون الوطuuuني فuuuي معالجuuuة  
 عuuuن طuuuريق القيuuuام، عuuuلى سuuuبيل   الصuuuغيرة مuuuنها،

التعويضuuuات أو   المuuuثـال، باسuuuتخـدام الوسuuuاطـة أو  
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االتفاقuuات الuuتي يقuuوم الجuuاني بموجuuبها بالuuتعويض      
 على الضحية؛

الuuuuuترويج لuuuuuثقافة تحuuuuuبذ الوسuuuuuاطة     )د( 
والعدالuuuة التصuuuالحية بيuuuن سuuuلطات إنفuuuاذ القوانيuuuن    

جuuuuتماعية والمجuuuuتمعات والسuuuuلطات القضuuuuائية واال
 المحلية؛
توفيuuuر الuuuتدريب المناسuuuب للمعuuuنيين   )ه( 

 بصوغ وتنفيذ سياسات وبرامج العدالة التصالحية؛
تعزيuuز إعuuادة تuuثقيف وإعuuادة تuuأهيل     )و( 

الجuuناة األحuuداث بالتشuuجيع، عuuند االقتضuuاء، عuuلى      
اسuuتخدام الوسuuاطة وتسuuوية الuuنـزاعات والمصuuالحة  

لتصuuالحية آuuبدائل  وغيuuر ذلuuك مuuن طuuرق العدالuuة ا    
لإلجuuuuuuuuراءات القضuuuuuuuuuائية والجuuuuuuuuuزاءات عuuuuuuuuuلى  

 االحتجازية؛
وضuuuuع وتuuuuنفيذ سياسuuuuات وبuuuuرامج     )ز( 

لuuuuuuلعدالة التصuuuuuuالحية، واضuuuuuuعة فuuuuuuي االعتuuuuuuبار    
االلuuتزامات الدوليuuة القائمuuة فيمuuا يتعuuلق بالضuuحايا،    
وخاصuuة إعuuالن األمuuم المuuتحدة بشuuأن مuuبادئ العuuدل  

عسuuف فuuي األساسuuية المتعuuلقة بضuuحايا اإلجuuرام والت 
 استعمال السلطة؛

تعزيuuuuuuز الuuuuuuتعاون بيuuuuuuن الحكومuuuuuuة  )ح( 
والمجuuuuuتمع المدنuuuuuي، وآذلuuuuuك المuuuuuنظمات غيuuuuuر     
الحكوميuuuuuة ذات الصuuuuuلة، لتuuuuuنفيذ بuuuuuرامج العدالuuuuuة  
التصuالحية وضuمان دعم الجمهور الستخدام مبادئ        

 العدالة التصالحية؛
  
 إجراءات العمل الدولية -باء
 

إلجuuرام سuuوف يعمuuل المرآuuز المعuuني بمuuنع ا -48
الدولuuuي، بالuuuتعاون مuuuع سuuuائر المuuuنظمات الدوليuuuة     
واإلقuليمية ذات الصuلة، عuلى القيام بما يلي، حسبما           

 /...:56يكون مناسبا، ووفقا لقرار الجمعية العامة 

تuuuuبادل المعuuuuلومات عuuuuن الخuuuuبرات     )أ( 
والممارسuات المجّربة في مجال تنفيذ وتقييم برامج         

 العدالة التصالحية؛
جuنة مuنع الجريمة والعدالة      مسuاعدة ل   )ب( 

الجuنائية عuلى النظر في استصواب ووسائل إرساء         
مuuuبادئ مشuuuترآة بشuuuأن اسuuuتخدام بuuuرامج العدالuuuة      

 التصالحية في المسائل الجنائية؛
عقuuuuuuد اجuuuuuuتماع للخuuuuuuبراء لuuuuuuدرس    )ج( 

اقuuuتراحات بشuuuأن إجuuuراءات عمuuuل أخuuuرى تتعuuuلق     
 .بالعدالة التصالحية، بما في ذلك الوساطة

  
 انيالفصل الث

  
مشggggروع اطggggار مggggرجعي للggggتفاوض     

بشgggأن صgggك قgggانوني دولgggي لمكافحgggة  
 الفساد

 
فuuuي الجلسuuuة األولى مuuuن دورتهuuuا العاشuuuرة     -2

، 2001سuuبتمبر / أيuuلول6المسuuتأنفة، المعقuuودة فuuي  
 مuuuن جuuuدول أعمالهuuuا،  2نظuuuرت اللجuuuنة فuuuي البuuuند  

إعuuداد مشuuروع اطuuار مuuرجعي للuuتفاوض "المعuuنون 
uuي لمكافحuuانوني دولuuك قuuأن صuuادبشuuان ". ة الفسuuوآ

معروضuuuا عuuuليها تقريuuuر اجuuuتماع فuuuريق الخuuuبراء     
الحكومuuuuuي الدولuuuuuي المفuuuuuتوح العضuuuuuوية إلعuuuuuداد   
مشuuuروع اطuuuار مuuuuرجعي للuuuتفاوض بشuuuأن صuuuuك     

، الuuذي (A/AC.260/2)قuuانوني دولuuي لمكافحuuة الفسuuاد    
 3يوليuuuuuه الى  / تمuuuuuوز30عقuuuuuد فuuuuuي فييuuuuuنا مuuuuuن    

 .2001أغسطس /آب
وعرض قدم رئيس فريق الخبراء التقرير            -3

المسائل الرئيسيـة التـي يتناولها، وال سيما في                    
 ).5، الفقرة A/AC.260/2.(مشـروع القـرار

  
 االجراء الذي اتخذته اللجنة 
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 6وافقuت اللجuنة، في جلستها األولى بتاريخ          -4

، عuلى تقريuر فuريق الخبراء        2001سuبتمبر   / أيuلول 
ومشuuuuروع القuuuuرار الuuuuوارد فيuuuuه، وقuuuuررت احالuuuuة   

uuuتقرير ومشuuuلس  الuuuريق المجuuuن طuuuرار، عuuuروع الق
االقتصuuuuادي واالجuuuuتماعي، الى الجمعيuuuuة العامuuuuة    

ولالطuuالع . للuuنظر واالعuuتماد حسuuبما يكuuون مناسuuبا 
عuuلى نuuص مشuuروع القuuرار، انظuuر الفصuuل األول،    

 .ألف، مشروع القرار األول
  

 الفصل الثالث
  

مggتابعة مؤتمggر األمggم المggتحدة العاشggر   
بشgggggggأن مgggggggنع الجgggggggريمة ومعامgggggggلة 

مشggggاريع خطggggط العمggggل   : جggggرمينالم
لتgggنفيذ اعgggالن فييgggنا بشgggأن الجgggريمة   

مواجهggggة تحديggggات القggggرن : والعدالggggة
 الحادي والعشرين

 
اعuuتمد مؤتمuuر األمuuم المuuتحدة العاشuuر لمuuنع      -5

الجuuريمة ومعامuuلة المجuuرمين، الuuذي ُعقuuد فuuي فييuuنا   
إعالن فيينا بشأن " )8(2000 نيسان 17 إلى 10مuن  

هuة تحديuات القuرن الحادي       مواج: الجuريمة والعدالuة   
، وأقuuرته الجمعيuuة العامuuة فuuي قuuرارها    "والعشuuرين

. 2000ديسuuuمبر / آuuuانون األول4 المuuuؤرخ 55/59
وطلuuuبت الجمعيuuuة العامuuuة إلى األميuuuن العuuuام، فuuuي      

ديسuuمبر  / آuuانون األول4 المuuؤرخ  55/60قuuرارها 
، أن يعuuuد، بالتشuuuاور مuuuع الuuuدول األعضuuuاء،  2000

    uuuuمن تدابيuuuuل تتضuuuuط عمuuuuاريع خطuuuuددة مشuuuuر مح
                                                                    

بخصuuوص تuuنفيذ ومuuتابعة االلuuتزامات المuuتعهَّد بهuuا    
فuي إعuالن فييuنا، لكي تنظر فيها لجنة منع الجريمة            
والعدالuuuة الجuuuنائية وتuuuتخذ إجuuuراءات بشuuuأنها إبuuuان    

 .دورتها العاشرة
وقuuuد قuuuررت لجuuuنة مuuuنع الجuuuريمة والعدالuuuة    -6

الجuنائية، فuuي الجلسuuة األولى مuن دورتهuuا العاشuuرة،   
، أن تخصuuuص 2001مuuuايو / أيuuuار8المعقuuuودة فuuuي  

سuuت جلسuuات للجuuنة الجامعuuة للuuنظر فuuي مشuuاريع       
 ثم  (E/CN.15/2001/5)خطuط العمuل لتuنفيذ إعuالن فيينا          

 الuuتي عقدتهuuا لجuuنة مuuنع الجuuريمة     14فuuي الجلسuuة  
، قuuدم 2001مuuايو / أيuuار17والعدالuuة الجuuنائية، يuuوم 

الuuنائب األول لرئيسuuها، والuuذي آuuان قuuد عمuuل أيضuuا  
ة الجامعuuuuة، تقريuuuuرا إلى لجuuuuنة مuuuuنع   رئيسuuuuا للجuuuuن 

الجuuuريمة والعدالuuuuة الجuuuuنائية ذآuuuر فيuuuuه أن اللجuuuuنة   
 جلسuuة، الuuنظر فuuي  11الجامعuuة قuuد اسuuتكملت، بعuuد  

مشuuاريع خطuuط العمuuل السuuت األولى، وهuuي خطuuة     
عمuuuل مكافحuuuة الجuuuريمة المuuuنظمة عuuuبر الوطuuuنية،    
وخطuة عمuل مكافحuة الفسuاد، وخطuة عمuل مكافحة             

     uخاص، وخطuار باألشuة تهريب   االتجuل مكافحuة عم
المهاجuuرين، وخطuuة عمuuل مكافحuuة صuuنع األسuuلحة    
الuنارية وأجuزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها     
بصuورة غير مشروعة، وخطة عمل مكافحة غسل        

وبقيuuت هuuناك مسuuألة معuuّلقة خاصuuة بخطuuة . األمuuوال
عمuuuل مكافحuuuة صuuuنع األسuuuلحة الuuuنارية وأجuuuزائها    

بهuuا بصuuورة غيuuر   ومكوناتهuuا والذخيuuرة واالتجuuار   
مشuuروعة، ألنuuه لuuم يuuتوفر للممثuuلين الوقuuت الكuuافي     
لدراسuة اقuتراح يتعuلق بجuزء مuن نuص خطة العمل              

وبهuذا االسuتثناء، توصuلت اللجنة الجامعة إلى         . تuلك 
توافuuuق فuuuي اآلراء بشuuuأن مشuuuاريع خطuuuط العمuuuuل      

بيد أنه بسبب مدى ونطاق الوثيقة      . المذآuورة أعuاله   
خطuuuط العمuuuل، لuuuم  وتعّقuuuد األهuuuداف فuuuي مشuuuاريع   

تسuتطع اللجuنة الجامعuة استكمال النظر في مشاريع        



 

27  
 

E/2001/30/Add.1
E/CN.15/2001/13/Add.1

وأعuربت اللجuنة عuن تقديuرها     . خطuط العمuل الuباقية   
 .القوي لرئيس اللجنة الجامعة لما ُأنجز من أعمال

ثuم عقuب المناقشuة، رأت اللجuنة فuي دورتها             -7
العاشuuرة أنuuه ينuuبغي الموافقuuة عuuلى مشuuاريع خطuuط     

احuدة، ومuن َثم لم تنظر   العمuل واعuتمادها آحuزمة و      
فuuي مشuuاريع خطuuط العمuuل السuuت الuuتي نوقشuuت فuuي  

 .اللجنة الجامعة
وقuuد نظuuر اجuuتماع مuuا بيuuن الuuدورات، الuuذي     -8

عقدتuه لجuنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا           
، فuuuي وثيقuuuة  2001سuuuبتمبر /  أيuuuلول5 إلى 3مuuuن 

جديuدة، ُأتيحuت للدول األعضاء قبل ستة أسابيع من        
 uات التي دارت في          االجuا المناقشuدت فيهuتماع، تجّس

اللجuuuuنة الجامعuuuuة بشuuuuأن مشuuuuاريع خطuuuuط العمuuuuل     
(E/CN.15/2001/14) .    ثانيuuuن الuuuواب مuuuمن األبuuuوتتض

عشuuuر إلى الuuuرابع عشuuuر مuuuن تuuuلك الوثيقuuuة ثالثuuuة      
مشuاريع خطط عمل اضافية أعدتها فنلندا بناء على         

. طuuuuلب لجuuuuنة مuuuuنع الجuuuuريمة والعدالuuuuة الجuuuuنائية     
   uمن الuامس عشر مشروع خطة عمل       ويتضuباب الخ

 .اضافية أعدته آندا بناء على طلب اللجنة أيضا
وقuuuد اسuuuتكمل اجuuuتماع لجuuuنة مuuuنع الجuuuريمة   -9

والعدالuuuة الجuuuنائية فيمuuuا بيuuuن الuuuدورات الuuuنظر فuuuي   
اجراءات : مشuاريع خطuط العمuل التسuع الuباقية، أي       

العمuuل عuuلى مكافحuuة االرهuuاب، واجuuراءات العمuuل    
، واجuuuuراءات العمuuuuل بشuuuuأن بشuuuuأن مuuuuنع الجuuuuريمة

الشuهود وضuحايا الجuريمة، واجراءات العمل بشأن         
اآuتظاظ السuجون وبدائuل الحبس، واجراءات العمل     
عuلى مكافحuة الجuرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الرفيعة         
وبالحواسuuuuيب، واجuuuuراءات العمuuuuل بشuuuuأن قضuuuuاء   
األحuuuداث، واجuuuراءات العمuuuل بشuuuأن االحuuuتياجات    

   uuواء أآuuرأة سuuة بالمuuن   الخاصuuي مهuuة فuuانت ممارس
العدالuuuة الجuuuنائية أم ضuuuحية أو سuuuجينة أو جانيuuuة،     
واجuuuuuراءات العمuuuuuل بشuuuuuأن المعاييuuuuuر والقواعuuuuuد،  

. واجuuuuuراءات العمuuuuuل بشuuuuuأن العدالuuuuuة التصuuuuuالحية  
وحسuuuuبما طلuuuuبت لجuuuuنة مuuuuنع الجuuuuريمة والعدالuuuuة     
الجuنائية، نظuuر أيضuuا اجuuتماع مuuا بيuuن الuuدورات فuuي  

uuuة العمuuuروع خطuuuي مشuuuّلقة فuuuألة المعuuuأن المسuuuل بش
مكافحuة صuنع األسuلحة النارية وأجزائها ومكوناتها       

. والذخيuuرة واالتجuuار بهuuا بصuuورة غيuuر مشuuروعة     
آمuا اسuتعرض مشuروع خطuة العمuل بشأن مكافحة            
الفسuuuاد، عuuuلى ضuuuوء مشuuuروع القuuuرار الuuuوارد فuuuي  
الفصuuل الuuثاني مuuن تقريuuر اجuuتماع فuuريق الخuuبراء      
الحكومuuuuuي الدولuuuuuي المفuuuuuتوح العضuuuuuوية العuuuuuداد   

 اطuuuار مuuuuرجعي للuuuتفاوض بشuuuأن صuuuuك    مشuuuروع 
 .(A/AC.260/2)قانوني دولي لمكافحة الفساد 

  
 المداوالت -ألف

 
في الجلسة األولى من دورتها العاشرة                    -10

، 2001سبتمبر   / أيلول  6المستأنفة، المعقودة في        
 من جدول أعمالها،           3نظرت اللجنة في البند              

ع متابعة مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمن       "المعنون  
مشاريع خطط العمل    : الجريمة ومعاملة المجرمين   

مواجهة : لتنفيذ اعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة       
وآان ". تحديات القرن الحادي والعشرين                     

معروضا عليها مشاريع منقحة لخطط العمل لتنفيذ         
مواجهة : اعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة                  

تحديات القرن الحادي والعشرين                                                
(E/CN.15/2001/4/Rev.2) .           وترد في تلك الوثيقة، في

جملة أمور، نتائج اجتماع ما بين الدورات، الذي              
 2001سبتمبر   / أيلول  5 الى     3عقدته اللجنة من        

الستعراض مشاريع خطط العمل التسعة التي                    
 .أوآلتها اليها اللجنة

وأثنى الرئيس على نواب الرئيس الثالث              -11
دة، مما ساعد      لما أبدوه من روح المبادرة والقيا             

وقدم . على توجيه أعمال اجتماع ما بين الدورات          
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عدة ممثلين تعليقات عامة على المشاريع المنقحة            
وأدخلت تعديالت على مشاريع            . لخطط العمل   

 .خطط عمل منقحة معينة
وقدم ممثل فنلندا مشروع قرار عنوانه                    -12

خط العمل لتنفيذ اعالن فيينا بشأن الجريمة                        "
هة تحديات القرن الحادي                        مواج: والعدالة
 عقب مشاورات         (E/CN.15/2001/L.13)" والعشرين

 .غير رسمية بين الوفود المهتمة
  

وافقت اللجنة في جلستها الثانية، المعقودة             -13
، على جميع خطط          2001سبتمبر    / أيلول   7في    

وتحدث ممثلو الواليات      . العمل آمجموعة واحدة     
 ومصر      المتحدة األمريكية ونيجيريا واليابان                

باسم االتحاد  (وجمهورية ايران االسالمية وبلجيكا       
وفرنسا والمملكة العربية السعودية             ) األوروبي

آما أدلى مراقبون عن المملكة           . وجنوب افريقيا  
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية                        

 .وألمانيا ببيانات
وأوضح ممثل الواليات المتحدة أن                            -14

اء على خطط العمل            التوصل الى توافق اآلر            
استغرق وقتا أطول بكثير مما آان متوقعا، وأشاد            
بالتزام الدول األعضاء الذي أدى بالحوار الى                    

وأشار الى أنه تم التوصل في االجتماع                 . غايته
غير الرسمي السابق ما بين الدورات إلى توافق                
في اآلراء على مشروع قرار بشأن خطط العمل               

الستهاللية لألبواب   هذه وعلى تعديل العبارات ا            
آما ". اجراءات العمل الدولية    "الفرعية المعنونة     

"... أشار الى أن االشارات المحددة الى عبارة                   
أسقطت في صلب النص،      " ورهنا بتوافر الموارد   

رغم أن هذه العبارات أدخلتها قصدا مجموعة من            
الدول األعضاء وووفق عليها في الجلسات                          

حذف هذه االشارات اذا    وقد فهم أنه يمكن      . السابقة
في " ورهنا بتوافر الموارد      "... أدخلت عبارة       

ونظرا ألنه لم يتم ادخالها،         . العبارات االستهاللية  
فقد آان ينبغي االبقاء على هذه االشارة في أماآنها          

وأشار . المختلفة حيث تتعلق بخطط عمل محددة           
الى أن المراقبين عن ألمانيا والمملكة المتحدة                     

ما يتعلق باألبواب الفرعية المعنونة              أوضحا، في   
النظر في   "أن عبارة     " اجراءات العمل الوطنية    "

توفير مساهمات طوعية لدعم تنفيذ أنشطة                           
. أدخلت فقط في بعض من خطط العمل            " المرآز

وتوخيا للتوحيد وتجنبا لوضع أولويات في خطط             
العمل أوصى بادخال هذه العبارة في جميع خطط            

وأوضح أنه بينما ال    . ما وردت العمل أو حذفها حيث    
يريد تعويق التوصل الى توافق اآلراء وال اعادة               
فتح المناقشة بشأن هذه النقاط، يطلب أن ينعكس                

وأعرب ممثل اليابان والمراقبان     . رأيه في التقرير   
عن ألمانيا والمملكة المتحدة عن تأييدهم لآلراء                 

وذآرت . التي أعرب عنها ممثل الواليات المتحدة        
ثلة فرنسا أن الدعوة الموجهة في بعض خطط              مم

العمل الى الجهات المانحة للنظر في تقديم                             
مساهمات طوعية الى مرآز منع االجرام الدولي            

وأآدت في   . ال تنطوي على أي تحديد ألولويات           
 من     7هذا الصدد على أهمية الفقرة العاملة                         

مشروع القرار بشأن خطط العمل، التي دعت الى           
مستمر لبرنامج األمم المتحدة لمنع           توفير تمويل      

 .الجريمة والعدالة الجنائية
وأوضح ممثل نيجيريا أن الموارد                              -15

المخصصة لمكافحة الجريمة هي انعكاس لالرادة          
السياسية للحكومات لمواجهة التحدي العالمي الذي        
تطرحه الجريمة المنظمة على المستويين الوطني          

 المستمدة   وأضاف أن حصيلة األموال         . والدولي
من الجريمة المنظمة والفساد التي تنشأ في البلدان           
النامية غالبا ما تستثمر في مصارف تخضع                        

وينبغي أن تتاح مثل هذه              . لوالية دول أخرى       
الموارد للبلدان النامية لدعم جهودها في مكافحة               
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وأوضح ممثل جنوب افريقيا أن الجريمة       . الجريمة
اعية لعدة بلدان في    تعوق التنمية االقتصادية االجتم   

افريقيا، مسهمة في ادامة معاناة الفئات الضعيفة               
وأضاف أن     . مثل األطفال والنساء والمعوقين            

 .الموارد ذات أهمية حاسمة لتنفيذ خطط العمل
وأشار ممثل مصر الى التحفظ الذي أبدته              -16

حكومته فيما يتعلق ببروتوآول مكافحة صنع                     
ناتها والذخيرة     األسلحة النارية وأجزائها ومكو            

واالتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل                        
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة               

/55مرفق قرار الجمعية العامة            (عبر الوطنية       
، وذلك وقت موافقة اللجنة المخصصة التي          )255

عنيت بإعداد اتفاقية لمكافحــة الجريمــة                               
، الفقرة    A/55/383/Add.2(المنظمـــة عبر الوطنية           

وآذلك وقت اعتماده من الجمعية العامة في            ) 18
وأضاف أن التحفظ      . دورتها الخامسة والخمسين     

ينطبق أيضا، بالتالي، على خطة العمل بشأن                      
مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها         

. والذخيرة واالتجار بها بصفة غير مشروعة                    
ة، فيما    وأوضح ممثل المملكة العربية السعودي               

يتعلق بخطة العمل هذه، أن لحكومته موقفا مماثال           
 .لموقف مصر

وأوضح ممثل اليابان على أن ثمة اتفاقا                   -17
عاما فيما بين أعضاء اللجنة على أن أي اقتراح                 

من خطة العمل لمكافحة        ) د (6ورد في الفقرة         
الفساد ليس من شأنه أن يمس بأي نقاش بشأن                      

ي اللجنة المخصصة      المسائل المزمع مناقشتها ف        
/55المزمع انشاؤها عمال بقرار الجمعية العامة              

، أو بموقف أي حكومة من اتفاقية لمكافحة                    61
 .الفساد تعقد في المستقبل

وأشار ممثل جمهورية ايران االسالمية                 -18
 من خطة      2الى أن األحكام الواردة في الفقرة                  

العمل لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية                   
أن ُتفهم بروح اتفاقية فيينا بشأن قانون                    ينبغي    

 التي تقضي بأنه ال يمكن الزام                      )9(المعاهدات،
الدول بالتصديق على أي اتفاق دولي وبأنه من                   

 .حقها أن تتبع عمليتها التشريعية الداخلية
  
 االجراء الذي اتخذته اللجنة -باء
 

اعتمدت اللجنـة في جلستها الثالثة آحزمة            -19
ع خطط العمل المنقحة لتنفيذ اعالن       مشاريـ"واحدة  

مواجهة تحديـات    : فيينا بشأن الجريمة والعدالـة         
، الواردة في الوثيقة          "القـرن الحادي والعشرين      

E/CN.15/2001/ 14/Rev.2. 
وفي نفس الجلسة، وعقب مشاورات غير             -20

رسمية وتعديل شفهـي لمشروع القرار المعنون               
ـأن الجريمة   خطط العمل لتنفيذ اعالن فيينا بش              "

مواجهة تحديات القرن الحادي                      : والعدالـة
، المقدم مـن               (E/CN.15/2001/L.13)" والعشرين

ألمانيـا، بولندا، ترآيـا، الجمهوريـة التشيكية،                   
سلوفاآيـا، السويـد، فنلندا، آرواتيا، آندا، وافقت             
اللجنـة على مشـروع القـرار تمهيـدا العتمـاده من         

ريق المجلـس االقتصادي      الجمعية العامـة عن ط        
لالطـالع على نص مشروع                    . واالجتماعي

القـرار، انظر الفصل األول، البـاب األول،                         
 .مشروع القـرار الثاني

  
 الفصل الرابع

 
اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها                         

 العاشرة المستأنفة
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 من جدول أعمالها    4نظuرت اللجنة في البند       -21
ة عuuuuن دورتهuuuuا اعuuuuتماد تقريuuuuر اللجuuuuن "المعuuuuنـون 

وقuدم المقuرر مشروع التقرير      ". العاشuرة المسuتأنفة   
(E/CN.15/L.1/Add.9). 

 7وفuuuuي جلسuuuuتها الثالuuuuثـة، المعقuuuuودة فuuuuي      -22
، اعuuتمـدت اللجuuنة بuuتوافـق   2001سuuبتمبـر /أيuuلـول

 .اآلراء التقرير عـن دورتها العاشرة المستأنفـة
  

 الفصل الخامس
 

 تنظيم الدورة 
 

 آuuuuuانون 4 المuuuuuؤرخ 55/61فuuuuuي قuuuuuرارها  -23
طلuuبت الجمعيuuة العامuuة الى  ، 2000ديسuuمبر /األول

فuريق الخuبراء الحكومuي الدولuي المفتوح العضوية           
أن يحيuuuuuل مشuuuuuروع نطuuuuuاق االختصuuuuuاص ألجuuuuuل  
الuتفاوض بشuأن صuك قuانوني مقuبل لمكافحة الفساد            
الى الجمعيuuuuة، عuuuuن طuuuuريق لجuuuuنة مuuuuنع الجuuuuريمة  
والعدالuuuuuuuuة الجuuuuuuuuنائية والمجuuuuuuuuلس االقتصuuuuuuuuادي    

االجuuuuتماعي، العuuuuتماده فuuuuي دورتهuuuuا السادسuuuuة     و
وعقuد فuريق الخuبراء الحكومuي الدولuuي     . والخمسuين 

 30المفuuuuتوح العضuuuuوية اجuuuuتماعا فuuuuي فييuuuuنا مuuuuن   
 .2001أغسطس /  آب3يوليه الى /تموز

وآuuانت اللجuuنة قuuررت فuuي دورتهuuا العاشuuرة   -24
 5 الى 3أن تعقuuد اجuuuتماعا لمuuuا بيuuن الuuuدورات مuuuن   

حث مشuuاريع خطuط العمuuل   لuب 2001سuuبتمبر /أيuلول 
لتuنفيذ اعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة، مع البدء         
بمشuuuاريـع خطuuuط العمuuuـل الuuuتي لuuuم تناقشuuuها اللجuuuنة  

وآـuuان عuuلى اجuuتماع مuuا بيuuن الuuدورات أن . الجامعuuة
يقuuدم نuuتاج أعمالuuه الى اللجuuنـة فuuي دورتهuuا العاشuuرة  

 .المستأنفة
  
 افتتاح الدورة ومدتها -ألف

 
جuuuuuنة مuuuuuنع الجuuuuuريمة والعدالuuuuuة  وعقuuuuuدت ل -25

االجuتماعية دورتهuا العاشuرة المسuتأنفة في فيينا في           
 عمuuال بقuuرار الجمعيuuة  2001سuuبتمبر / أيuuلول7 و6

فعقuuدت ثuuالث جلسuuات عامuuة مuuuع     . 55/61العامuuة  
. اجuuuuراء مشuuuuاورات غيuuuuر رسuuuuمية أثuuuuناء الuuuuدورة  

واضuuuطلع المرآuuuز المعuuuني بمuuuنع االجuuuرام الدولuuuي  
 .بمهام األمانة للجنة

  
 الحضور -باء
 

 30حضuر الuدورة العاشuرة المستأنفة ممثلو          -26
 10لuuuم تمuuuثل  . (مuuuن الuuuدول األعضuuuاء فuuuي اللجuuuنة  

 43وحضuuuر الuuuدورة أيضuuuا مراقuuuبون عuuuن    ). دول
دولuة أخuرى مuن الuدول األعضاء في األمم المتحدة            
وعuن دولuتين غيuر أعضuاء وممثuلو المرآز المعني            

ظمة مuuن12بمuنع االجuuرام الدولuي ومعهuuد منتسuب، و   
.  من المنظمات غير الحكومية    11حكوميuة و  -دوليuة 

وتuuuuرد فuuuuي المuuuuرفق األول لهuuuuذا الuuuuتقرير قائمuuuuة      
 .بالمشارآين

  
 الوثائق -جيم

 
تuرد فuي المuرفق الuثاني لهذا التقرير الوثائق            -27

 .المعروضة على اللجنة في دورتها العاشرة
  
 إقرار جدول األعمال -دال

 
 6ة فuuuuuuي فuuuuuuي جلسuuuuuuتها األولى، المعقuuuuuuود  -28

، أقuرت اللجuنة بتوافق اآلراء       2001سuبتمبر   /أيuلول 
جuuuuuuدول األعمuuuuuuال المؤقuuuuuuت لدورتهuuuuuuا العاشuuuuuuرة  

 :وآان جدول األعمال آما يلي. المستأنفة
اقuuuuuرار جuuuuuدول األعمuuuuuال وتuuuuuنظيم    -1 
 .األعمال
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اعuuuuuداد مشuuuuuروع اطuuuuuار مuuuuuرجعي    -2 
للuuتفاوض بشuuأن صuuك قuuانوني دولuuي  

 .لمكافحة الفساد
مuم المتحدة العاشر    مuتابعة مؤتمuر األ     -3 

: لمuuنع الجuuريمة ومعامuuلة المجuuرمين  
مشuuاريع خطuuط العمuuل لتuuنفيذ اعuuالن   

: فييuuuuuنا بشuuuuuأن الجuuuuuريمة والعدالuuuuuة   
مواجهuuuuة تحديuuuuات القuuuuرن الحuuuuادي   

 .والعشرين
اعuuuتماد تقريuuuر اللجuuuنة عuuuن دورتهuuuا   -4 

 .العاشرة المستأنفة
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Antonio Núñez García-Saúco, Ignacio Baylina Ruiz اسبانيا 

 السودان عبد الغفار حسن، آمال بشير، أحمد محمد خير
Saksee Phromyothi, Suphanvasa Chotikajan تايلند 

 تونس عفيف هنداوي، نجيب دنجزلي
Steve Noble, Kathleen W. Barmon, Stewart Robinson, S. Gail 
Robertson, Scott Harris, Edwin Zedlewski, Jay Lerner 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

Yakubdjan Irgashev, Maman Ismailov أوزبكستان 
T. J. Kangai, Clemence Masango, V. A. Chikanda, B. Chimhandamba زمبابوي 

 
 الدول األعضاء في األمم المتحدة التي مثلها مراقبون

 
األردن، أرميuuنيا، أسuuتراليا، اسuuتونيا، أفغانسuuتان، اآuuوادور، ألمانيuuا، أوروغuuواي،     
أوآuuuرانيا، ايرلuuuندا، ايسuuuلندا، ايطاليuuuا، بuuuليز، تuuuرآيا، جuuuزر الuuuبهاما، الجماهيuuuرية    

 uuuربية الليuuuا      العuuuة مقدونيuuuا، جمهوريuuuة آوريuuuيكية، جمهوريuuuة التشuuuبية، الجمهوري
اليوغوسuالفية سuابقا، سuلوفاآيا، السuويد، شيلي، الصين، العراق، فنـزويال، فنلندا،        
قuبرص، آازاخسuتان، الكاميuرون، آuرواتيا، آوبuا، الكويت، آينيا، لبنان، ليتوانيا،               

 اريا، اليمن، اليونانلختنشتاين، ماليزيا، مدغشقر، ناميبيا، النمسا، هنغ
  

 الدول غير األعضاء التي مثلها مراقبون
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 سويسرا، الكرسي الرسولي
  

 أمانة األمم المتحدة
 

 مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة
 

 المعاهد االقليمية المنتسبة والمعاهد المشارآة
 

 المعهد األوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها، المنتسب الى األمم المتحدة
  

 المنظمات الدولية الحكومية األخرى التي مثلها مراقبون
 

االفuريقية، مجuلس وزراء الداخuلية العuuرب،    -اللجuنة االستشuارية القانونيuة اآلسuيوية    
مجuلس الuتعاون الجمuرآي، منظمة التعاون االقتصادي، اللجنة األوروبية، المرآز            

 لuلهجرة، جامعuة   الدولuي لوضuع السياسuات العامuة بشuأن الهجuرة، المuنظمة الدوليuة        
الuuuدول العuuuربية، المجموعuuuة الالاقuuuليمية للمشuuuرفين المصuuuرفيين، مuuuنظمة الuuuتعاون 
والتuuنمية فuuي الميuuدان االقتصuuادي، مuuنظمة األمuuن والuuتعاون فuuي أوروبuuا، تuuرتيب        
فاسuنار بشuأن ضuوابط تصuدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة             

 االستخدام
  

 ميةالمنظمات غير الحكو
 

 
االتحuاد الدولuي إللغuاء الuرق، المجuلس الدولuي لuلمرأة، االتحuاد الدولuي للمشتغالت             

 بالمهن التجارية والفنية، منظمة زونتا الدولية
  

 
جماعuuات الضuuغط النسuuائية األوروبيuuة، المجuuلس الدولuuي المعuuني بمشuuاآل الكحuuول   

الحuرآة الكاثوليكية الدولية  (مuان، االتحuاد الدولuي لuلجامعيات، بuاآس رومانuا           واالد
، المجuuلس الوطuuني )للشuuؤون الفكuuرية والuuثقافة والحuuرآة الدوليuuة للطلuuبة الكuuاثوليك   

 االتحuuاد الفيدرالuuي للمuuنظمات النسuuائية والجماعuuات    -للمuuنظمات النسuuائية الدوليuuة   
 النسائية للرابطات األلمانية
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 حرآة العالم الثالث لمناهضة استغالل النساء
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 المرفق الثاني
  

المعروضggة عggلى لجggنة مggنع الجggريمة والعدالggة الجggنائية فggي دورتهggا      قائمggة الوثggائق   
 العاشرة

  

 

 

 

تقريuuر اجuuتماع فuuريق الخuuبراء الحكومuuي الدولuuي     
عuداد مشروع اطار مرجعي     المفuتوح العضuوية إل    

 للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد

2 A/AC.260/2 

مشuuاريع مuuنقحة لخطuuط العمuuل لتuuنفيذ اعuuالن فييuuنا   
مواجهuuة تحديuuات القuuرن : بشuuأن الجuuريمة والعدالuuة

 الحادي والعشرين

3 E/CN.15/2001/14/Rev.2 

 E/CN.15/2001/15 1 جدول األعمال المؤقت وشروحاته

 E/CN.15/2001/L.1/Add.9 4 روع التقريرمش

 E/CN.15/2001/15 1 جدول األعمال المؤقت وشروحاته

ألمانيuuuuا، بولuuuuندا، تuuuuرآيا، الجمهوريuuuuة التشuuuuيكية، 
مشروع : سuلوفاآيا، السuويد، فنلuندا، آرواتيا، آندا     

 قرار

3 E/CN.15/2001/L.13 

 
________________ 

 

 


