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 متابعة مؤتمر األمم المتحدة العاشر
   لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

 

مشــاريع مــنقحة لخطــط العمــل لتــنفيذ إعــالن  
 : فيينا بشأن الجريمة والعدالة

  تحديات القرن الحادي والعشرينمواجهة
  

 مذآرة من األمانة
 
اعــتمد مؤتمــر األمــم المــتحدة العاشــر لمــنع الجــريمة   -1

 17 إلى 10ومعامــلة المجــرمين الــذي ُعقــد فــي فييــنا مــن  
: إعــالن فييــنا بشــأن الجــريمة والعدالــة     ")1(2000نيســان 

ــادي والعشــرين   ــرن الح ــات الق ــة تحدي ــرته  " مواجه ــذي أق ال
ــة ال ــرارها   الجمعيـ ــي قـ ــة فـ ــؤرخ 55/59عامـ ــانون 4 المـ  آـ

وطلــبت الجمعيــة العامــة إلى األميــن . 2000ديســمبر /األول
ــرارها   ــانون األول4 المــؤرخ 55/60العــام، فــي ق ديســمبر / آ

، أن يعـد، بالتشـاور مـع الـدول األعضاء، مشاريع خطط             2000
عمل تتضمن تدابير محددة بخصوص تنفيذ ومتابعة االلتزامات        

فــي إعــالن فييــنا لكــي تــنظر فيهــا لجــنة مــنع المــتعهد بهــا 
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الجـريمة والعدالة الجنائية وتتخذ إجراءات بشأنها إبان دورتها         
 .العاشرة

ــي      -2 ــنائية، ف ــة الج ــريمة والعدال ــنع الج ــنة م ــررت لج وق
 إبان دورتها 2001مايو /  أيار8جلسـتها األولى المعقـودة في      

نة العاشـرة، أن تخصـص الجلسـات الست التي تعقدها اللج          
الجامعـة للـنظر فـي مشاريع خطط العمل لتنفيذ إعالن فيينا           

(E/CN.15/2001/5) .  ــي الجلســة ــنع   14وف ــنة م ــا لج ــتي عقدته  ال
، قدم النائب   2001مايو  / أيار 17الجريمة والعدالة الجنائية يوم     

األول لـلرئيس والـذي آـان أيضا رئيسا للجنة الجامعة، تقريرا            
لجنائية ذآر فيه أن اللجنة إلى لجـنة مـنع الجـريمة والعدالة ا      

 جلسة، من النظر في مشاريع 11الجامعـة قـد فـرغت، بعـد        
خطط العمل الستة األولى، وهي مكافحة الجريمة المنظمة        
عــبر الوطــنية، وخطــة عمــل مكافحــة الفســاد، وخطــة عمــل 
مكافحــة االتجــار باألشــخاص، وخطــة عمــل مكافحــة تهــريب 

ــنارية المهاجــرين، وخطــة عمــل مكافحــة صــنع األســلح   ة ال
ــا بصـــورة غيـــر   ــار بهـ وأجـــزائها ومكوناتهـــا والذخيـــرة واالتجـ

وبقيت هناك  . مشـروعة، وخطة عمل مكافحة غسل األموال      
مسـألة معلقة في خطة عمل مكافحة صنع األسلحة النارية        
ــا بصـــورة غيـــر   ــار بهـ وأجـــزائها ومكوناتهـــا والذخيـــرة واالتجـ

راسة مشـروعة، ألنـه لـم يـتوفر للممثـلين الوقـت الكافي لد            
ومع هذا  . اقـتراح يتعـلق بجزء واحد من نص خطة العمل تلك          

االســتثناء، توصــلت اللجــنة الجامعــة إلى توافــق فــي اآلراء   
بيد أنه بسبب . بشـأن مشـاريع خطـط العمل المذآورة أعاله       

مــدى ونطــاق الوثيقــة وتعّقــد األهــداف فــي مشــاريع خطــط  
العمــل، لــم تســتطع اللجــنة الجامعــة اســتكمال الــنظر فــي  

وأعـربت اللجـنة عن تقديرها   . شـاريع خطـط العمـل الـباقية     م
 .القوي لرئيس اللجنة الجامعة لما ُأنجز من أعمال

وعقب المناقشة، رأت اللجنة أنه ينبغي الموافقة على         -3
مشـاريع خطـط العمـل واعتمادها آحزمة واحدة، ومن ثم لم            
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تشـرع فـي الـنظر فـي مشـاريع خطـط العمـل السـتة التي                 
وقــررت لجــنة مــنع الجــريمة . جــنة الجامعــةنوقشــت فــي الل

والعدالـة الجـنائية أن تعقـد اجـتماعا فيمـا بيـن الـدورات في                
ــلول5 إلى 3الفــترة مــن   لــدرس مشــاريع 2001ســبتمبر / أي

خطـط العمـل، مـع البدء، ألسباب عملية، بخطط العمل التي       
وُطلب إلى األمانة أن تعد وثيقة      . لم تناقشها اللجنة الجامعة   

 وتجّســد وتــأخذ فــي E/CN.15/2001/5 محــل الوثيقــة جديــدة تحــل
الحسـبان المناقشـة الـتي جـرت في اللجنة الجامعة بشأن            

ــتاحة   . مشــاريع خطــط العمــل  ــة م ــبغي أن تصــبح الوثيق وين
الّطالع الدول األعضاء قبل ستة أسابيع من انعقاد اجتماع ما          

وُطـلب إلى الحكومـات الـتي قدمـت اقتراحات          . بيـن الـدورات   
تـنظر فيهـا لجـنة مـنع الجريمة والعدالة الجنائية أن            إضـافية ل  

تعيــد تقديــم اقــتراحاتها؛ بحيــث تكــون هــذه موجــزة وبشــكل 
ــد المــتفق عــليه فــي اللجــنة     يتماشــى مــع النســق الجدي

وينـبغي أن يقـدم اجـتماع مـا بيـن الدورات حصيلة             . الجامعـة 
أعمالـه إلى لجـنة مـنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها          

 .2001سبتمبر / أيلول7 و6نفة المقـرر عقدها يومي المستأ

. وتـرفق المشاريع المنقحة لخطط العمل بهذه المذآرة        -4
وتتضـمن األبـواب األول إلى السـادس مشـاريع خطط العمل            

يــزال الــباب الســابع قيــد  وال. الــتي نقحــتها اللجــنة الجامعــة
وتتضـمن األبـواب من الثامن إلى الحادي عشر         . ضااالسـتعر 
يع خطــط العمــل األخــرى الــتي آــانت معروضــة عــلى مشــار

اللجــنة الجامعــة ولكــنها لــم تستعرضــها؛ وقــد ُنقحــت وفقــًا   
وتتضــمن . لتعــليمات لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجــنائية 

األبـواب الـثاني عشـر إلى الـرابع عشـر ثالثة مشاريع خطط              
(عمـــل إضـــافية تســـتند إلى تعـــليقات قدمـــتها فنلـــندا      

E/CN.15/2001/L.7،  ؛ وقـد أعدتهـا فنلـندا بـناء على طلب           ) المـرفق
 ويتضـــمن الـــباب . لجـــنة مـــنع الجـــريمة والعدالـــة الجـــنائية

الخـامس عشـر مشـروع خطـة عمـل إضـافية واحدة يستند              
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؛ وقــد أعدتهــا آــندا (E/CN.15/2001/L8)إلى تعــليقات قدمــتها آــندا 
 .بناء على طلب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

  
 الحواشي  

 
مؤتمــر األمــم المــتحدة العاشــر لمــنع الجــريمة ومعامــلة    )1(  

، تقرير من إعداد األمانة     2000أبريل  / نيسـان  17-10المجـرمين، فييـنا،     
، الفصل األول،   )A.00.IV.8 منشـورات األمم المتحدة، رقم المبيع     (العامـة   
 .1القرار 
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 المرفق  
 

المشـاريع المـنقحة لخطط العمل لتنفيذ إعالن        
مواجهة تحديات  : ن الجريمة و العدالة   فيينا بشأ 

 القرن الحادي والعشرين
  

إجـراءات العمـل عـلى مكافحـة الجـريمة المنظمة            -أوال 
 عبر الوطنية

 
بغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -1

 مـــن إعـــالن فييـــنا بشـــأن الجـــريمة 10 و7 و6 و5الفقـــرات 
مرفق ( والعشرين   مواجهـة تحديـات القـرن الحادي      : والعدالـة 

، وبغيــة تيســير الــتوقيع عــلى )55/59قــرار الجمعيــة العامــة 
ــبر     ــنظمة ع ــتحدة لمكافحــة الجــريمة الم ــم الم ــة األم اتفاقي

والبروتوآوالت ) 55/25مـرفق قـرار الجمعيـة العامة        (الوطـنية   
المـلحقة بهـا والتصديق عليها وبدء نفاذها وتنفيذها تدريجيًا،          

 .ددة المبينة أدناهيوصى باتخاذ التدابير المح
  

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 
 
ينـــبغي لـــلدول الـــتي لـــم توّقـــع عـــلى االتفاقيـــة        -2

والــبروتوآوالت المــلحقة بهــا أن تــبادر الى القيــام بذلــك فــي 
أقـرب وقـت ممكـن، أما الدول التي وّقعت على تلك الصكوك             
القانونيـة فينـبغي أن تـبذل قصـارى جهدهـا للتصـديق عليها              

وسوف تقوم آل دولة بتحديد أولويات      .  وقت ممكن  في أقرب 
للتـنفيذ الفعـال لالتفاقية والبروتوآوالت الملحقة بها، وسوف         
تواصـل ذلـك على نحو مناسب وعاجل ما أمكن، حتى تصبح       
جميــع أحكــام تــلك الصــكوك القانونيــة آــلها نــافذة المفعــول  

وسوف تسعى الدول، منفردة ومجتمعة،     . ومعمـوال بها تماما   
 : إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبالدعم
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وضع تشريعات بشأن استحداث أو تعزيز الجزاءات        )أ(  
والصــالحيات الــتحقيقية واإلجــراءات الجــنائية وغيــر ذلــك مــن 

 األمور؛

ــراض       )ب(   ــك ألغ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــدرات الالزم ــناء الق ب
 الـتعاون، من خالل تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية،         
ــريمة      ــنع الج ــن م ــزة المســؤولة ع وإنشــاء أو توســيع األجه

 المنظمة عبر الوطنية وآشفها ومكافحتها؛

إنشـاء أو تحسـين برامج تدريب القضاة والمدعين          )ج(  
ــراد أو     ــرهم مــن األف ــن وغي ــاذ القواني ــامين وموظفــي إنف الع
األجهـزة المسـؤولة عـن مـنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية            

 وآشفها ومكافحتها؛

تطويـر المعلومات والخبرات التحليلية عن الطرائق        )د(  
واألنشـطة واالتجاهـات العامـة في ميدان الجريمة المنظمة،        
وعـن هويـات وأماآن وجود وأنشطة أفراد معينين أو جماعات      
معيـنة مشـتبه بضلوعهم في الجريمة المنظمة، وتبادل تلك          

ــا يتســق ذلــك مــع القوانيــ    ن المعــلومات والخــبرات، بقــدر م
 الوطنية واالتفاقات والترتيبات الدولية؛

الـــترويج العـــام لالســـتراتيجيات الفعالـــة بشـــأن   )�(  
 .مكافحة الجريمة

ــلي،      -3 ــا ي ــام بم ــدول أيضــا، إلى القي وســوف تســعى ال
 :حسبما يكون مناسبا

دعـم جهـود المرآـز المعني بمنع اإلجرام الدولي           )أ(  
يج للتصــديق عــلى الــتابع لألمانــة العامــة الــرامية إلى الــترو 

االتفاقية والبروتوآوالت الملحقة بها، من خالل تنظيم حلقات        
دراسـية إقـليمية، وتقديــم المسـاعدة قــبل التصـديق وبعــده     
الى الـدول الموّقعـة، عـن طـريق تقديم المساهمات المالية            

 أو غير ذلك من أشكال المساعدة؛/أو الخبرة و/و
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جمالي تحقيـق زيـادة مضـطردة في المستوى اإل         )ب(  
ــز     ــزانية، وتعزي لمــا تقدمــه مــن مســاهمات خــارج إطــار المي
وتوسـيع قاعدة الجهات المانحة للمرآز من أجل ضمان توافر          
المــوارد الماديــة والتقــنية الكافيــة لمشــاريع دعــم االتفاقيــة  
ــاريع    ــائر المشـ ــك لسـ ــا، وآذلـ ــلحقة بهـ ــبروتوآوالت المـ والـ

 .والبرامج
  

 إجراءات العمل الدولية -باء 
 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -4

بالـتعاون مـع سـائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،           
 :على القيام بما يلي، حسبما يكون مناسبا

تــنظيم حــلقات دراســية رفيعــة المســتوى لــزيادة  )أ(  
الوعـي باالتفاقية والبروتوآوالت الملحقة بها من جانب الدول     

ــنظمات الدو ــائر   والمـ ــة وسـ ــر الحكوميـ ــة وغيـ ــة الحكوميـ ليـ
 الجماعات أو فئات األفراد الرئيسية في هذا المجال؛

تقديم المساعدة إلى الدول في صوغ التشريعات        )ب(  
والـلوائح التـنظيمية وتوفيـر سـائر الخبرات أو مجاالت التعاون            
ــة       ــكوك القانوني ــلى الص ــديق ع ــل تيســير التص ــني ألج التق

 ى طلبها ورهنا بتوافر الموارد؛وتنفيذها، وذلك بناء عل

تقديـم المساعدة الى الدول في إنشاء أو تكثيف          )ج(  
ترتيـبات الـتعاون الثـنائية والمـتعددة األطـراف فـي المجـاالت        
التي تشملها االتفاقية، وخصوصا تلك المجاالت التي تنطوي        
عـلى اسـتعمال تكـنولوجيات االتصـاالت الحديـثة، وذلـك بناء             

 بتوافر الموارد؛على طلبها ورهنا 

القيام بانتظام بجمع وتحليل البيانات عن الجريمة        )د(  
 المنظمة عبر الوطنية، بالتشاور مع الدول المهتمة؛

االحـتفاظ بقاعدة بيانات تتيح إجراء تحليل متعمق         )�(  
أآـثر شـموال لألنماط ولالتجاهات، وإلعداد الخرائط الجغرافية         
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الـتي تقوم بها الجماعات     لـتحديد االسـتراتيجيات واألنشـطة       
اإلجـرامية المـنظمة، والسـتبانة أفضـل الممارسـات المتبعة           
فـي مكافحـة الجـريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بالتشاور      

 مع الدول المهتمة؛

االحـتفاظ بقـاعدة بيانـات عـن التشريعات الوطنية          )و(  
 ذات الصلة؛

دعــم اللجــنة المخصصــة لوضــع اتفاقيــة لمكافحــة  )ز(  
ريمة المـنظمة عـبر الوطـنية فـي صـوغ قواعـد وإجراءات              الجـ 

 لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛

توفيـر الدعم الخاص بخدمات األمانة والدعم العام         )ح(  
 .لمؤتمر األطراف في االتفاقية

  
 إجراءات العمل على مكافحة الفساد -ثانيًا 

 
بغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -5
 مـن إعـالن فييـنا، ووضـع صك قانوني دولي فعال             16قـرة   الف

ــتدابير       ــن ال ــك م ــر ذل ــنفيذ غي ــع وت ــة الفســاد، ووض لمكافح
والـبرامج الـرامية إلى مـنع الفسـاد ومكافحته، ُيوصى باتخاذ            

 .التدابير المحددة المبينة أدناه
  

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 
 
ــدول، مــنفردة ومجــتمعة، إلى دعــم   -6  ســوف تســعى ال

 :إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبا

ــريق الخــبراء الدولــي       )أ(   ــارآة فــي أعمــال ف المش
الحكومـي المفتوح العضوية إلعداد مشروع اختصاصات ألجل        

 التفاوض على صك قانوني دولي بشأن مكافحة الفساد؛

المشـارآة الكامـلة فـي دورات اللجـنة المخصصة           )ب(  
لـــي لمكافحـــة الفســـاد للـــتفاوض عـــلى صـــك قـــانوني دو
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ــة العامــة    ــرار الجمعي  4 المــؤرخ 55/61والمنشــأة بموجــب ق
 ؛2000ديسمبر /آانون األول

الــترويج للمشــارآة الكامــلة والفعالــة مــن جــانب   )ج(  
البـلدان الــنامية، وخصوصـا أقــل البـلدان نمــوا، فـي مــداوالت     
فــريق الخــبراء الدولــي الحكومــي المفــتوح العضــوية واللجــنة 

من الجائز أن يكون القيام بذلك من خالل تقديم         المخصصة؛ و 
مــوارد مــن خــارج إطــار الميــزانية إلى المرآــز المعــني بمــنع  

 اإلجرام الدولي؛

بذل الجهود لوضع الصيغة النهائية للصك القانوني        )د(  
الدولـي لمكافحـة الفسـاد فـي أقـرب وقـت ممكن، على أن               

ت ذات توضــع فــي االعتــبار ســائر الصــكوك الدوليــة والتوصــيا 
 الصلة بالموضوع وأن يتم االعتماد عليها في هذا الصدد ؛

الشروع، حينما يكون ذلك مناسبا، في استحداث        )�(  
تدابيـر تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير الداخلية من أجل    
ــانوني الدولــي المــرتقب     تيســير التصــديق عــلى الصــك الق

بير داخلية  لمكافحـة الفسـاد وتـنفيذه، بما في ذلك اتخاذ تدا          
لمكافحــة الفســاد وتدابيــر لدعــم الــتعاون الفعــال مــع ســائر  

 .الدول

ــدول، حســبما يكــون مناســبا، إلى    -7 وســوف تســعى ال
 :التصدي للفساد الداخلي بالتدابير التالية

تقييــم أنــواع الفســاد الداخــلي وأســبابها وآثارهــا  )أ(  
 وتكاليفها؛

حة وضـع اسـتراتيجيات وخطـط عمل وطنية لمكاف         )ب(  
الفســاد، تســتند إلى مشــارآة واســعة مــن جــانب أصــحاب  

 المصلحة في الحكومة والمجتمع األهلي؛

صـون أو إنشـاء أحكـام تجريمية وسلطات تحقيق           )ج(  
وإجــراءات جــنائية مالئمــة عــلى الصــعيد الداخــلي للتصــدي  

 للفساد وما يتصل به من مشاآل؛
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 تعزيـز نظـم ومؤسسـات اإلدارة الوطنية، وخصوصاً         )د(  
أو ضمان استقالل أآبر    /مؤسسات العدالة الجنائية، إلنشاء و    

 يساعد على درء تأثير الفساد ومقاومة هذا التأثير؛

صــــون أو إنشــــاء مؤسســــات وبــــنى لــــتحقيق  )ه(  
الشـــفافية والمســـاءلة العموميـــة فـــي الحكومـــة وأوســـاط 
ــادية     ــتماعية واالقتصــ ــات االجــ ــائر القطاعــ ــال وســ األعمــ

 األساسية؛

الخــبرة فــي مجــال اتخــاذ تدابيــر لمكافحــة تطويــر  )و(  
الفسـاد وتـثقيف المسـؤولين وتدريـبهم فيمـا يتعـلق بطبيعة        

 .الفساد وعواقبه وآيفية مكافحته مكافحة فعالة

ــدول، حســبما يكــون مناســبا، إلى    -8 وســوف تســعى ال
 :التصدي للفساد عبر الوطني بالتدابير التالية

نة لمكافحة  الـتوقيع عـلى الصـكوك الدوليـة الراهـ          )أ(  
 الفساد والتصديق عليها وتنفيذها، حسبما يكون مناسبا؛

ــة     )ب(   ــتدابير والتوصــيات الدولي ــتابعة الصــحيحة لل الم
لمناهضـة الفسـاد عـلى الصـعيد الوطـني، بما يتماشى مع             

 القانون الوطني؛

تطويـر وتعزيـز القـدرة الوطـنية على توفير التعاون            )ج(  
مكافحـة الفساد، بما في   الدولـي فـي المسـائل المتعـلقة ب        

ذلــك التصــدي لمســألة إعــادة عــائدات الفســاد إلى أوطانهــا 
 األصلية؛

توعيـة اإلدارات الحكوميـة أو الـوزارات ذات الصـلة،      )د(  
مـثل وزارات العـدل والداخـلية والخارجيـة والـتعاون اإلنمائي،            
بمـدى خطـورة المشـاآل الـتي يمثـلها الفساد عبر الوطني             

 ير الفّعالة لمكافحته؛وضرورة دعم التداب

توفير الدعم المادي أو التقني أو غيره من أشكال          )ه(  
الدعــم لــلدول األخــرى فــي مجــال بــرامج مكافحــة الفســاد، 
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سـواء عـلى نحـو مباشـر أو مـن خـالل توفيـر الدعـم المالي                
 للبرنامج العالمي لمكافحة الفساد؛

ــا،     )و(   ــائدات الفســاد وإخفائه ــل ع ــرص نق ــليص ف تق
مسـألة إعـادة تـلك العـائدات إلى بـلدانها األصلية؛            ومعالجـة   

ويمكــن أن تشــمل اإلجــراءات ضــمان تــنفيذ تدابيــر مكافحــة   
ــة      ــتحدة لمكافح ــم الم ــة األم ــال باتفاقي ــوال، عم غســل األم
الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية وغيرها من الصكوك القانونية          

 .الدولية، وآذلك وضع تدابير جديدة وتنفيذها
  

  العمل الدوليةإجراءات -باء 
 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -9

بالـتعاون مـع سـائر المـنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة            
 :على القيام بما يلي، حسبما يكون مناسبًا

توفير الخبرة الفنية وخدمات األمانة الكاملة للجنة        )أ(  
ــة      ــي لمكافح ــانوني دول ــلى صــك ق ــتفاوض ع المخصصــة لل

 الفساد أثناء اضطالعها بأعمالها؛

توفيــر الــتعاون التقــني لــلدول، بــناء عــلى طلــبها   )ب(  
ــتوافر المــوارد، بغيــة تيســير التصــديق عــلى الصــك    ورهــنا ب
 القانوني المرتقب بشأن مكافحة الفساد وتنفيذ ذلك الصك؛

ــتعاون    )ج(   ــدول عــلى اقامــة أو تكــثيف ال مســاعدة ال
ي المجاالت التي سوف يتناولها     الثـنائي والمتعدد األطراف ف    

 الصك القانوني المرتقب لمكافحة الفساد؛

ــنية   )د(   ــتقييمات الوطـ ــات للـ ــاعدة بيانـ ــتفاظ بقـ االحـ
الموجــودة بشــأن الفســاد، فــي شــكل موحــد، وبمجموعــة   

 معلومات عن أفضل الممارسات في مكافحة الفساد؛

 تيسير تبادل التجارب والخبرات فيما بين الدول؛ )ه(  
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تــنقيح وتحديــث دليــل الــتدابير العمــلية لمكافحــة  )و(  
 )1(.الفساد

  
 إجراءات العمل على مكافحة االتجار باألشخاص -ثالثًا 

 
 إجراءات العمل الوطنية -ألف 

 
بغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -10

 مـن إعـالن فيينا، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع           14الفقـرة   
النســاء واألطفــال، ســيما  حــة االتجــار باألشــخاص، والومكاف

وتعزيـز الـتعاون بيـن الـدول عـلى وضـع وتـنفيذ تـلك التدابير،              
ســوف تســعى الــدول، مــنفردة ومجــتمعة ، إلى القيــام بمــا 

 :يلي، حسبما يكون مناسبا

إعــداد وتــبادل المعــلومات والخــبرة التحليــلية عــن  )أ(  
ــليمية وعــن طــبيعة ونطــاق أنشــطة االتجــار الداخــلي   ة واإلق

هويـات ووسـائل  وأسـاليب المتجرين المعروفين أو تنظيمات           
االتجـار المعـروفة، بقـدر مـا يتسق ذلك مع القوانين الوطنية             

 واالتفاقات والترتيبات الدولية؛

اعـتماد أو تعزيـز قوانيـن وإجـراءات فعالة، بحسب            )ب(  
بير الضـرورة، لمـنع االتجـار باألشـخاص والمعاقـبة عـليه، وتدا            

 فعالة لدعم وحماية ضحايا شهود ذلك االتجار؛

الــنظر فــي تــنفيذ تدابيــر لــتوفير الحمايــة لضــحايا   )ج(  
االتجـار باألشـخاص لكـي تستعيد عافيتها البدنية والنفسية          

 واالجتماعية؛

توفيـر الدعـم للمـنظمات غيـر الحكوميـة، الوطنية            )د(  
 األهلي مـنها والدوليـة، ولسـائر المـنظمات وعناصر المجتمع     

                                                                    
، 1995/14انظر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي               ) 1( 
  .6الفقرة 
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والــتعاون معهــا، حســب االقتضــاء، فــي المســائل المتعــلقة  
 باالتجار باألشخاص؛

ــلية     )ه(   ــتدابير الداخـ ــة الـ ــم فعاليـ ــتعراض وتقييـ اسـ
لمكافحة االتجار باألشخاص والنظر في إتاحة تلك المعلومات        
لـلمقارنة وللـبحث فـي مجـال اسـتحداث تدابيـر أآـثر فعالية               

 لمكافحة ذلك االتجار؛

عـداد وتعميـم المعـلومات عن االتجار باألشخاص         إ )و(  
 بغية تثقيف الضحايا المحتملين لذلك االتجار؛

تعزيــز القــدرة عــلى الــتعاون الدولــي فــي مجــال    )ز(  
 استحداث وتنفيذ تدابير لمكافحة االتجار باألشخاص؛

الــنظر فــي تقديــم تــبرعات لدعــم تــنفيذ الــبرنامج  )ح(  
 ر؛العالمي لمكافحة االتجار بالبش

ــنفيذ       )ط(   ــع وت ــم وض ــوارد لدع ــن الم ــزيد م ــر الم توفي
 .استراتيجيات وطنية وإقليمية لمكافحة االتجار باألشخاص

  
 إجراءات العمل الدولية -باء 

 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -11

بالـتعاون مـع المـنظمات الدوليـة واإلقليمية ذات الصلة على            
 : يكون مناسباالقيام بما يلي، حسبما

ــتعاون التقــني لمــنع ومكافحــة    )أ(   وضــع مشــاريع لل
االتجـار باألشـخاص ولحمايـة ضـحايا شـهود ذلك االتجار، من       
أجــل مســاعدة الــدول، بــناء عــلى طلــبها، عــلى تــنفيذ تــلك 
ــار       ــة االتج ــالمي لمكافح ــبرنامج الع ــار ال ــي إط المشــاريع ف

 بالبشر، رهنا بتوافر الموارد؛

ــا )ب(   ــة تحــتوي عــلى  االحــتفاظ بق ــات عالمي عدة بيان
معـلومات عـن طـبيعة ونطـاق االتجار باألشخاص وعن أفضل            
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ــع معهــد األمــم     ــتعاون م الممارســات لمــنعه ومكافحــته، بال
 المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة؛

ــر مكافحــة    )ج(   ــتقييم فعاليــة تدابي اســتحداث أدوات ل
 .االتجار باألشخاص

  
 عمل على مكافحة تهريب المهاجرينإجراءات ال -رابعًا 

 
 إجراءات العمل الوطنية -ألف 

 
بغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -12

 مـن إعـالن فيينا، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع           14الفقـرة   
ومكافحـة تهـريب المهاجـرين، وتعزيز التعاون بين الدول على     

ســعى الــدول، مــنفردة وضــع وتــنفيذ تــلك الــتدابير، ســوف ت 
 :ومجتمعة إلى القيام بما يلي، حسبما يكون مناسبا

إعــداد وتــبادل المعــلومات والخــبرة التحليــلية عــن  )أ(  
ــلة     ــليمية ذات الص ــلية واإلق ــاق األنشــطة الداخ ــبيعة ونط ط
بـتهريب المهاجـرين وعن هويات ووسائل وأساليب المهربين         

قـدر مـا يتسق     المعـروفين أو تـنظيمات الـتهريب المعـروفة، ب         
 ذلك مع القوانين الوطنية واالتفاقات والترتيبات الدولية؛

سّن أو تعزيز قوانين فعالة، حسب االقتضاء، لمنع         )ب(  
نهــريب المهاجــرين والمعاقــبة عــليه، وتدابيــر لدعــم وحمايــة 
حقـوق المهاجـرين المهـّربين والشـهود فـي قضايا التهريب،            

رين عـن طريق البر     وفقـا لـبروتوآول مكافحـة تهـريب المهاجـ         
ــبحر والجــو، المكّمــل التفاقيــة األمــم المــتحدة لمكافحــة    وال

، 55/25قرار الجمعية العامة (الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية    
 ؛)المرفق الثالث

ــية   )ج(   تــــنفيذ تدابيــــر لحمايــــة الحقــــوق األساســ
ــتهريب،     ــايا الـ ــي قضـ ــهود فـ ــّربين وللشـ ــلمهاجرين المهـ لـ

 إمكانياتها، واتخاذ التدابير    لحمايـتهم مـن العـنف، فـي حـدود         
المالئمـة فـي الحـاالت الـتي تكـون فيهـا حياة المهاجرين أو               
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ســالمتهم أو آرامــتهم اإلنســانية معّرضــة لــلخطر فــي أثــناء  
 تهريبهم؛ 

ــنها    )د(   ــة، الوطــنية م ــر الحكومي دعــم المــنظمات غي
والدوليــة، وســائر المــنظمات وعناصــر المجــتمع األهــلي،      

 يكــون مناســبا، فــي المســائل ذات والــتعاون معهــا حســبما
 الصلة بتهريب المهاجرين؛

اســتعراض الــتدابير الداخــلية لمكافحــة تهــريب      )ه(  
المهاجـرين وتقييم فعاليتها، والنظر في جعل تلك المعلومات         
 متاحة للمقارنة وللبحث في مجال وضع تدابير أآثر فعالية؛

إعــداد وتعميــم المعــلومات لــلجمهور عــن تهــريب   )و(  
مهاجــــرين بغيــــة تــــثقيف المســــؤولين وعامــــة الــــناس ال

والمهاجـرين المحتمـلين بحقيقـة طـبيعة هـذا الـتهريب، بما             
فـي ذلك ضلوع جماعات إجرامية منظمة فيه والمخاطر التي          

 يتعرض لها المهاجرون المهّربون؛

تعزيــز القــدرة عــلى الــتعاون الدولــي عــلى وضــع   )ز(  
 .نوتنفيذ تدابير لمكافحة تهريب المهاجري

  
 إجراءات العمل الدولية -باء 

 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -13

بالــتعاون مــع المــنظمات الدوليــة واإلقــليمية األخــرى ذات      
الصـلة، حسـبما يكـون مناسـبا، عـلى صـوغ مشـاريع تعاون               
تقـني لمـنع ومكافحـة تهـريب المهاجرين، مع حماية حقوق             

سـاعدة الحكومات، بناء على     المهاجـرين المهـّربين، ألجـل م      
 .طلبها، على تنفيذ تلك المشاريع، رهنا بتوافر الموارد
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إجـراءات العمــل عـلى مكافحــة صـنع األســلحة     -خامسًا 
الـنارية وأجـزائها ومكوناتهـا والذخيـرة واالتجـار بها           

 بصورة غير مشروعة
 

بغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -14
ــة،    مــ15الفقــرة  ــة وفعال ــر فوري ــنا، واتخــاذ تدابي ن إعــالن فيي

حسـبما يكـون مناسـبا لـتخفيض تواتـر صنع األسلحة النارية             
وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة        
ومـا يتصـل بذلـك مـن أنشطة إجرامية، يوصى باتخاذ التدابير         

 .المحددة المبينة أدناه
  

 ةإجراءات العمل الوطني -ألف 
 

ــم     -15 ــتمعة إلى دع ــنفردة ومج ــدول، م ســوف تســعى ال
 :إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبا

ــز التشــريعات واإلجــراءات الوطــنية،    )أ(   اعــتماد وتعزي
ــرائم      ــلقة بالج ــراءات المتع ــا اإلج ــاء، وخصوص حســب االقتض
وإجـــراءات مصـــادرة األســـلحة الـــنارية وأجـــزائها ومكوناتهـــا  

 سقاط الحق فيها والتصرف فيها؛والذخيرة وضبطها وإ

ــلقة    )ب(   ــجالت المتعـ ــتراطات حفـــظ السـ ــنفيذ اشـ تـ
باألسلحة النارية، ووسم األسلحة النارية بالعالمات، وتعطيل       

 األسلحة النارية؛

إنشــاء أو صــون نظــم فعالــة للــترخيص أو اإلذن      )ج(  
باسـتيراد وتصـدير وعـبور األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها           

 ؛والذخيرة

وضـع تدابيـر قانونيـة وإداريـة مناسـبة بهـدف منع              )د(  
ــبادل      ــنارية، وتـ ــلحة الـ ــريب األسـ ــرقة أو تسـ ــياع أو سـ ضـ
المعــلومات ذات الصــلة باألســلحة الــنارية، والــتعاون الثــنائي 
واإلقـليمي والدولـي، بمـا فـي ذلـك الـتعاون بواسـطة تبادل               

 المعلومات وتقديم المساعدة التقنية؛
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ــي إنشــ  )ه(   ــنظر ف ــال   ال ــابي فع ــنظيمي رق ــار ت اء إط
ألنشـطة الذيـن يمارسون السمسرة في الصفقات المتعلقة         

 .باستيراد األسلحة النارية أو تصديرها أو عبورها
  

 إجراءات العمل الدولية -باء 
 

ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -16
ــتعاون مــع المــنظمات الدوليــة واإلقــليمية األخــرى عــلى    بال

 :ام بما يلي، حسبما يكون مناسباالقي

ــر     )أ(   ــار غي ــني لمــنع االتج ــاون تق صــوغ مشــاريع تع
المشـروع باألسـلحة الـنارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وما        
يتصـل بذلـك مـن أنشطة ومكافحتها والقضاء عليها، من أجل       
مسـاعدة الـدول الطالـبة، وخصوصـا البـلدان النامية والبلدان            

نــتقالية، عــلى تــنفيذ تــلك المشــروعات،  ذات االقتصــادات اال
 رهنا بتوافر الموارد؛

إنشــاء وصــون قــاعدة بيانــات عالميــة لألنظمــة       )ب(  
ــنارية   ــودة الخاصـــة باألســـلحة الـ الوطـــنية والدوليـــة الموجـ
والممارســات ذات الصــلة المتعــلقة بانفــاذ القوانيــن، وآذلــك 
أفضــل الممارســات المتعــلقة بــتدابير مــنع تــداول األســلحة   

 .ارية، رهنا بتوافر المواردالن
  

 إجراءات العمل على مكافحة غسل األموال -سادسًا 
 

بغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -17
ــنفيذ   17الفقــرة  ــنا، وبغيــة وضــع واعــتماد وت  مــن اعــالن فيي

تشـريعات ولوائـح تنظيمية وتدابـير ادارية داخلية فعالة ألجل          
 الصـعيدين الداخلي وعبر الوطني      مـنع غسـل األمـوال عـلى       

وآشـفه ومكافحـته، بالـتعاون مـع سـائر الدول وفقا للصكوك             
الدولية ذات الصلة، وخصوصا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة        
ــبدأ     ــتفادة، آمـ ــنية، وباالسـ ــبر الوطـ ــنظمة عـ ــريمة المـ الجـ
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توجيهي، من المبادرات ذات الصلة التي تقوم بها المنظمات         
ــليمية واألقال ــة    اإلق ــل مكافح ــراف ألج ــتعددة األط ــة والم يمي

 .غسل األموال، ُيوصى باتخاذ التدابـير المحددة المبينة أدناه
  

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 
  
سـوف تسـعى الـدول، مـنفردة ومجتمعة، إلى دعم ما          -18 

 :يلي، حسبما يكون مناسبا
  
اعــتماد تدابيــر شــاملة لمعالجــة مشــكلة غســل   )أ(  

جوانبها معالجة فعالة، بمشارآة جميع الوزارات      األمـوال بكل    
واإلدارات واألجهــزة المعــنية وبالتشــاور مــع ممثــلي القطــاع  

 المالي؛

ــريعات    )ب(   ــمان نـــص التشـ ــرامية إلى ضـ ــود الـ الجهـ
الداخـلية عـلى أحكـام وافيـة لتجريم األنشطة المضطلع بها            
والطـرائق المسـتخدمة إلخفاء عائدات الجريمة أو تحويلها أو          

قـلها ألجل تمويه طبيعة العائدات أو مصدرها األصلي، وذلك          ن
 مـن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة        6وفقـا لـلمادة     

 المنظمة عبر الوطنية؛

ــالحيات    )ج(   ــود صـ ــمان وجـ ــرامية إلى ضـ ــود الـ الجهـ
تـنظيمية رقابيـة وتفتيشـية وتحقيقيـة وافية لكشف أنشطة           

 غسل األموال واستبانة ماهيتها؛

ــالحيات    )د(   ــود صـ ــمان وجـ ــرامية إلى ضـ ــود الـ الجهـ
تحقيقيـة وقضـائية وافيـة تمكـن مـن استبانة ماهية عائدات              

 الجريمة واقتفاء أثرها وضبطها ومصادرتها والتصرف فيها؛

الجهود الرامية إلى ضمان وجود صالحيات قانونية        )�(  
وافيـة وتوافـر مـوارد إداريـة تمّكـن مـن االستجابة في الوقت               

ــواردة مــن دول أخــرى فــي   المناســب ــبات ال ــة للطل  وبفعالي
 الحاالت التي تنطوي على غسل األموال؛
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دعــم الجهــود البحــثية الداخــلية والدوليــة الــرامية  )و(  
ــة فــي غســل األمــوال    إلى رصــد وتحــليل االتجاهــات الطارئ
والتصـدي السياساتي لها على الصعيد الدولي، والمشارآة        

 في هذه الجهود؛

ى االتساق مع الترتيبات أو المشاريع      الحـرص عـل    )ز(  
أو الــبرامج المــتعددة األطــراف القائمــة حاليــا لمســاعدة دول 
أخــرى عـــلى اســـتحداث أو صـــوغ أو تحســـين التشـــريعات  
والـلوائح التـنظيمية واإلجراءات اإلدارية بشأن مكافحة غسل         
األمــوال، بمــا فــي ذلــك الــبرنامج العــالمي لمكافحــة غســل  

نشـطة أو المشاريع التي تدعم تنفيذ       األمـوال وغيـره مـن األ      
ــبر     ــنظمة ع ــتحدة لمكافحــة الجــريمة الم ــم الم ــة األم اتفاقي

 الوطنية ؛

األنشــطة أو الــبرامج المعــنية بــتدريب الموظفيــن  )ح(  
ــة غســل       ــال مكافح ــي مج ــبرة ف ــبادل الخ المســؤولين أو ت
األمـوال، ومـن ذلك مثال تنظيم حلقات عمل تدريبية وحلقات           

 .دراسية
  

 إجراءات العمل الدولية -باء 
 

سـوف يعمـل مكـتب مراقـبة المخـدرات ومـنع الجـريمة         -19
الـتابع لألمانـة العامـة، بالـتعاون مـع منظمات دولية وإقليمية           
معــنية أخــرى، حســبما يكــون مناســبا، باســتحداث أنشــطة 
للــتعاون التقــني تــرمي إلى مــنع ومكافحــة غســل األمــوال، 

لبة ألجل تنفيذ هذه   بغيـة تقديـم المسـاعدة الى الـدول الطا         
 .األنشطة، رهنا بتوافر الموارد

  
 إجراءات العمل على مكافحة اإلرهاب -سابعًا 

 
بغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -20

ــرة  ــة،    19الفق ــة وفعال ــر فوري ــنا واتخــاذ تدابي  مــن إعــالن فيي
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حسـبما يكـون مناسـبا، لمـنع ومكافحـة األنشطة اإلجرامية             
ــع أشــكاله    المضــطل ــز اإلرهــاب فــي جمي ــرض تعزي ــا لغ ع به

 .ومظاهره، يوصى باتخاذ التدابـير المحددة المبينة أدناه
  

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 
 

سوف تسعى الدول، منفردة ومجتمعة، إلى القيام بما         -21
 )2(:يلي، حسبما يكون مناسبًا

العمـل عـلى تحسين التعاون بين أجهزة مكافحة          )أ(  
ــ ــرام   اإلره ــة اإلج ــنية بمكافح ــزة المع ــن أن . اب واألجه ويمك

يشـمل هـذا إنشـاء مكـاتب اتصال أو قنوات اتصال أخرى بين        
أجهزة مكافحة اإلرهاب وأجهزة مكافحة اإلجرام تعزيزا لتبادل        

 المعلومات؛

إجـــراء بحـــوث وجمـــع معـــلومات عـــن المســـائل  )ب(  
واألنشــطة الداخــلية وعــبر الوطــنية ذات الصــلة باإلرهــاب      
والجـريمة والعالقـات القائمة بينهما، ودعم األعمال المماثلة         

 على الصعيد الدولي والمشارآة فيها؛

النظر في التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية        )ج(  
 المتعلقة باإلرهاب؛

النظر في صوغ واعتماد وتنفيذ ما يلزم من قوانين          )د(  
ير داخلية فّعالة   وإجـراءات داخلية ُبغية التوصل إلى اتخاذ تداب       

ــا عــلى     ــز مقدرته ضــد اإلرهــاب والجــرائم ذات الصــلة، وتعزي
الـتعاون مـع الـدول األخـرى فـي الحـاالت المناسـبة، وتنفيذ               

 .الصكوك الدولية ذات الصلة تنفيذا فعاال
  

 إجراءات العمل الدولية -باء  
 

                                                                    
 . من إعالن فيينا19انظر الفقرة  ) 2( 
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سـوف يعمـل فـرع مـنع اإلرهـاب الـتابع لمكـتب مراقبة                -22
ــنع الجــ  ــنظمات   المخــدرات وم ــع ســائر الم ــتعاون م ريمة، بال

الدولية واإلقليمية ذات الصلة، على القيام بما يلي، حسبما         
 :يكون مناسبًا

تقديـم دعـم تحليـلي مـن خـالل جمع المعلومات             )أ(  
 عن العالقة بين اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة؛

مواصـــلة االحـــتفاظ بمختـــلف قواعـــد الـــبيانات      )ب(  
 رهاب؛المتعلقة باإل

االحتفاظ بصالت وثيقة مع البرامج العالمية التابعة        )ج(  
لــلمرآز المعـــني بمــنع اإلجـــرام الدولــي مـــن أجــل دمـــج     
المعـلومات أو قواعـد الـبيانات المتعـلقة باإلرهـاب والجريمة،            

 حيثما أمكن ذلك؛

اتخـاذ تدابيـر مناسبة، بالتعاون مع الدول األعضاء،          )د(  
ــناس بطــبيعة اإل  ــتوعية ال ــته  ل ــه وعالق رهــاب الدولــي ونطاق

 .بالجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اسـتحداث تدابيـر، لكي تنظر فيها الدول األعضاء،          )�(  
تهــدف إلى تعزيــز بنيــته التحــتية وآفاءتــه بغيــة زيــادة تطويــر 
وإدارة شــؤون العنصــر المتعــلق بمــنع اإلرهــاب مــن عناصــر    

 )3(. الجريمة والعدالة الجنائيةبرنامج األمم المتحدة لمنع

اتخــاذ خطــوات للــتوعية بالصــكوك الدوليـــة ذات      )و(  
الصـلة، وتشـجيع الـدول عـلى الـتوقيع والتصـديق على تلك              
الصـكوك والقيـام، حيـثما أمكـن، بتنسـيق عمـلية تنفيذ تلك              
الصـكوك أو بـتقديم المسـاعدة إلى الـدول فـي هـذا المجال               

 .عندما يطلب إليه ذلك
  

 إجراءات العمل على منع الجريمة -ثامنًا 
                                                                    

 .(E/CN.15/2001/L.1)اقتراح مقدم من اوزبكستان  ) 3( 
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ُبغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -23

 من إعالن فيينا، وصوغ استراتيجيات شاملة لمنع        25الفقـرة   
الجريمة على آل من المستوى الدولي والوطني واإلقليمي        

 مــن 21-19والمحــلي، وإدراج العناصــر الــواردة فــي الفقــرات 
ــي   ــالن ف ــراعاة المســائل    اإلع ــع م ــذه االســتراتيجيات، م ه

 مـــن اإلعـــالن، 18 و13 و11و) أ (7المذآـــورة فـــي الفقـــرات 
 .يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف 

 
ــدول، مــنفردة ومجــتمعة، إلى دعــم    -24 ســوف تســعى ال

 :إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبًا

وفيــر قيــادة وطــنية مــن خــالل تشــجيع الــتعاون   ت )أ(  
الوثيـق بيـن مختـلف القطاعات، بما في ذلك القضاء والصحة            
والـتربية والخدمـات االجـتماعية واإلسكان، الذي هو ضروري          
لدعـــم مـــنع الجـــريمة الفعـــال المســـتند إلى المجـــتمع      

  )4(المحلي؛

الــتعاون الوثيــق مــع عناصــر المجــتمع األهــلي       )ب(  
اعدة إليهـا فـي صـوغ واعتماد وترويج مبادرات       وتقديـم المسـ   

ــة التصــرف اســتنادًا إلى      ــراعاة أهمي ــع م ــريمة، م ــنع الج لم
ممارسـات مجـّربة حيـثما أمكـن ذلـك، وأهمية اختيار التوازن             
المناسب بين مختلف النهوج إزاء منع الجريمة المستند إلى         

  بما في ذلك تمويل هذه المبادرات؛ )5(المجتمع المحلي،

                                                                    
؛ انظر أيضًا   )59، الفقرة   E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا      )4( 
 . من إعالن فيينا25الفقرة 
 ).60،  الفقرة E/CN.15/2001/L.8(انظر االقتراح المقدم من آندا  )5( 
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تشجيع التقييم الحكومي وغير الحكومي لفعالية        )ج(  
 )6(برامج منع الجريمة؛

وضـع اسـتراتيجيات لمـنع جـرائم الشـباب وإدماج            )د(  
 )7(هذه االستراتيجيات في السياسات الوطنية؛

ــاودة    )�(   ــنع مع اســتخدام ممارســات تســعي إلى م
  )8(إيذاء ضحايا الجريمة؛

 مــن الــبرامج صــوغ وتــنفيذ بــرامج ظــرفية وغيــرها )و(  
 )9(لمنع الجريمة، ُبغية تفادي أي مساس بالحريات المدنية؛

ــر      )ز(   ــنظمات غي ــات والم ــائر الحكوم ــع س ــتعاون م ال
الحكوميـة عـلى وضـع وتعميـم المـبادرات الناجحة والمبتكرة            
لمـنع الجريمة والمعارف والخبرات المتخصصة في ممارسات        

عية وتثقيف   بمـا في ذلك تنظيم حمالت تو       )10(مـنع الجـريمة،   
عامـة بشـأن مـنع الجـريمة الفّعـال وما يمكن لألفراد واألسر              
والمجـتمعات المحـلية وجميـع مستويات الحكومة أن ُتسهم          

 )11(به في جعل المجتمعات المحلية أآثر أمانًا وسلمًا؛

اإلسـهام فـي الجهود الجماعية الرامية إلى وضع          )ح(  
 المستند إلى   اسـتراتيجية دوليـة شاملة لتعزيز منع الجريمة       

 )12 (.المجتمع المحلي
 

                                                                    
 ).62،  الفقرة E/CN.15/2001/L.8(انظر االقتراح المقدم من آندا  )6( 
 ).61، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )7( 
 ).61، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )8( 
 ).63، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )9( 
من مشاريع خطط العمل      ) د(و) ج (75أدمجت الفقرتان     )10( 

(E/CN.15/2001/5)تحقيقًا لالتساق مع األبوب األخرى ،. 
 )66لفقرة ، اE/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )11( 
 ).64، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )12( 
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 إجراءات العمل الدولية -باء 

ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -25
بالـتعاون مـع سـائر المـنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة            

 :على القيام بما يلي، حسبما يكون مناسبًا

اســتحداث وتــرويج خــبرات لمــنع الجــريمة ُآّيفــت   )أ(  
 مـن ممارسـات راسـخة بحيـث تالئـم األحوال السائدة          بدقـة 

في البلدان التي ُيراد تنفيذ تلك الممارسات فيها، عن طريق          
اسـتخدام حـلقات دراسـية وبـرامج تدريـبية ووسـائل أخرى،             

 )13(وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛

تـنظيم حمـالت توعيـة وتـثقيف عامة، رهنًا بتوافر            )ب(  
لـة أو الـدول المعنية، بشأن       المـوارد وحيـث تطـلب ذلـك الدو        

مـنع الجـريمة الفّعـال ومـا ُيمكن لألفراد واألسر والمجتمعات            
المحـلية وجميـع مسـتويات الحكومة أن ُتسهم به في جعل            

 )14(المجتمعات المحلية أآثر أمانًا وسلمًا؛

ــلومات    )ج(   ــبادل المع ــرويج مشــاريع تســاهم فــي ت ت
ع على اتباع   والخبرات في مجال منع الجريمة بهدف التشجي      

ــلدان عــلى مســتوى      ــن الب ــتعاون بي ــدة مــن ال أشــكال جدي
الحكومـــــات والمجـــــتمعات المحـــــلية والمـــــنظمات غيـــــر 

 )15(الحكومية؛

رصد التطور والتعولم السريعين للجريمة والتصدي       )د(  
لهـا مـن خـالل تـرويج وتعميـم المـبادرات االبـتكارية والفّعالة               

                                                                    
 12، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا       )13( 

 ). من إعالن فيينا25، يقع ضمن نطاق الفقرة )ب(
، عدل   )66، الفقرة     E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا          )14( 

 .بواب األخرىتحقيقًا لالتساق مع األ
13، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا       )15( 

 . من إعالن فيينا25؛ انظر أيضًا الفقرة )
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ــي اال     ــع ف ــتي تض ــريمة وال ــنع الج ــلقة بم ــر  المتع ــبار تأثي عت
 التكنولوجيات الجديدة على الجريمة وعلى منعها؛

مواصـلة دراسـة الجـريمة فـي المـناطق الحضرية           )�(  
ــك        ــي ذل ــا ف ــاًال، بم ــنعًا فع ــنعها م ــل م ــتي تكف ــتدابير ال وال
االخـتالفات الـثقافية والمؤسسـية المحتمـلة في مجال منع           

 )16(الجريمة منعًا فعاًال؛

واعـد الدوليـة لمـنع الجريمة     تضـمين المعاييـر والق     )و(  
تدابيـر لمـنع ومكافحـة الجـرائم المرتـبطة بالعنصرية والتمييز            
العنصــري وآــراهية األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن أشــكال   

 )17(التعّصب؛

صــوغ مشــاريع تعــاون تقــني فــي مجــال مــنع        )ز(  
الجــريمة لــلدول الــتي تطلــبها وتقديــم المســاعدة عــلى       

 موارد؛تنفيذها، وذلك رهنًا بتوافر ال

صـوغ مبادئ توجيهيه لمقرري السياسات وآتيب        )ح(  
عـن الممارسـات في مجال منع الجريمة استنادًا إلى أفضل            

 .ما هو متاح من دراية وخبرة، وذلك رهنًا بتوافر الموارد
  

إجـراءات العمل بشأن الشهود وضحايا الجريمة        -تاسعًا 
)18( 

 
                                                                    

 12، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا       )16( 
 . من إعالن فيينا25؛ انظر أيضًا الفقرة ))أ(

؛ انظر  )66،  الفقرة      E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا         )17( 
 . من إعالن فيينا25 و20أيضًا الفقرتين 

تقرر في الدورة العاشرة للجنة منع الجريمة والعدالة                   )18( 
إجراءات "الجنائية حذف اإلشارات إلى الضحايا في الباب األول بعنوان              

والباب السادس  " العمل على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية         
، وتقرر أيضًا أن    "إجراءات العمل على مكافحة اإلتجار باألشخاص     "بعنوان  

ولذلك ُحذفت اإلشارات إلى      . تقدم آندا بابًا يتناول العدالة التصالحية        
 .العدالة التصالحية من هذا الباب
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د بهـا بمقتضى    ُبغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعه          -26
 مـن إعالن فيينا، ومراجعة الممارسات ذات الصلة         27الفقـرة   

، حيـث آـان ذلـك ممكـنًا، وصوغ خطط عمل            2002فـي عـام     
وخدمـات دعـم وحمـالت توعيـة لصـالح الضـحايا، والـنظر في          
ــنفيذ سياســات     إنشــاء صــناديق لصــالح الضــحايا، ووضــع وت

بيــنة لحمايــة الشــهود، يوصــى باتخــاذ الــتدابير المحــددة الم 
 .أدناه

  
 إجراءات العمل الوطنية -ألف 

ــدول، مــنفردة ومجــتمعة، إلى دعــم    -27 ســوف تســعى ال
 :إجراءات العمل التالية، حسبما يكون مناسبًا

إجراء دراسات وطنية وإقليمية عن ضحايا الجريمة        )أ(  
 في نظم العدالة الوطنية؛

تــنفيذ أو مواصــلة تــنفيذ إعــالن مــبادئ العــدل       )ب(  
ية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف في استعمال       األساسـ 
 مسترشــدة بالكــتيب الخــاص بإقامــة العــدل     )19(الســلطة،

ــا    ــات، بمـ ــرري السياسـ ــادي لمقـ ــحايا والدليـــل اإلرشـ للضـ
 .يتماشى مع القوانين الوطنية

 إجراءات العمل الدولية -باء 
 

ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع ا إلجــرام الدولــي،  -28
سـائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،       بالـتعاون مـع     

 :على القيام بما يلي، حسبما يكون مناسبًا

                                                                    
 .، المرفق40/34قرار الجمعية العامة  )19( 
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إيـالء االهـتمام، فـي مشـاريعه وبـرامجه، للتدابير         )أ(  
ــم      ــن فيه ــم الضــحايا والشــهود، بم ــة لمســاعدة ودع الالزم

 )20(النساء واألطفال وضحايا االتجار باألشخاص؛

دوق دولي لتوفير الدعم    اإلعـداد إلنشاء وإدارة صن     )ب(  
 )21(لضحايا الجريمة؛

الترويج ألفضل الممارسات في مجال توفير الدعم        )ج(  
ــثًال،       ــام، م ــريق القي ــن ط ــحايا والشــهود، ع ــات للض والخدم

ــتخدام الموقـــــع الشـــــبكي     ”International Victimology“باســـ

(http://www.victimology.nl)22 (؛( 

ــر   )د(   ــل اإلرشــادي لمق ــرجمة الدلي ري السياســات ت
بشـأن تنفيذ إعالن مبادئ العدل األساسية المتعلقة بضحايا        
اإلجـرام والتعّسـف فـي اسـتعمال السلطة، والكتيب الخاص        
بإقامـة العدل للضحايا بشأن استخدام وتطبيق اإلعالن، إلى         
الـلغات الرسـمية في األمم المتحدة وتعميمهما على نطاق          

الوثيقتين، وذلك  واسـع ومسـاعدة الدول على تطبيق هاتين         
 )23(رهنًا بتوافر الموارد؛

إدراج عناصـــر مســـاعدة الضـــحايا فـــي مشـــاريع  )�(  
المســاعدة التقــنية، حيــث يكــون ذلــك عمــليًا ورهــنًا بــتوافر   

 )24(الموارد؛

                                                                    
 )77،  الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )20( 
عدلت اإلشارة إلى ضحايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية            )21( 

 18، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(استنادًا إلى اقتراح مقدم من  فنلندا        
 ).76، الفقرةE/CN.15/2001/L.8(واقتراح مقدم من آندا )) أ(

 ).78،  الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )22( 
، المرفق، الفقرتان    E/CN.15/2001/L.7( من فنلندا      اقتراح مقدم  )23( 

 ).17 و16
 19، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا       )24( 

 )).أ(
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اسـتخدام قـاعدة الـبيانات الدوليـة الـتي أنشأتها            )و(  
حكومـة هولـندا مـن أجل توفير مبادئ توجيهيه لَسّن قوانين            

ة بشـأن الضـحايا والقيـام بمسـاعدة الدول، بناء على            مالئمـ 
ــتوافر     ــك رهــنًا ب ــدة، وذل ــبها، عــلى صــوغ تشــريعات جدي طل

 )25(الموارد؛

القيـام، عـند االقتضاء ورهنًا بتوافر الموارد، بترويج          )ز(  
مشـاريع إرشـادية أو نموذجيـة من أجل تطوير أو زيادة تطوير             

نشطة التنفيذية أو إنشـاء خدمـات للضـحايا وغيـر ذلك من األ     
 )26(ذات الصلة؛

  

                                                                    
19، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا       )25( 

 )).أ(
19، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا       )26( 

 )).ب(
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القيـام، عـند االقتضـاء ورهنًا بتوافر الموارد، بوضع تدابير            )ح( 
 )27 (.من أجل فئات خاصة من الضحايا

  
إجـراءات العمـل بشـأن اآتظاظ السجون         -عاشرًا 

 )28(وبدائل الحبس
 

ُبغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -29
الن فيينا وُبغية ترويج بدائل مأمونة وفّعالة        مـن إعـ    26الفقـرة   

 .للحبس، يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه
  

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 
 

ــدول، مــنفردة ومجــتمعة، إلى دعــم    -30 ســوف تســعي ال
 :اإلجراءات التالية، حسبما يكون مناسبًا

 وضع إجراءات عمل محددة وأهداف مرتبطة بآجال       )أ(  
زمـنية معيـنة لمعالجة مشكلة اآتظاظ السجون، اعترافًا بأن          
الظـروف في السجون المكتظة قد تمس بالحقوق اإلنسانية         
للســجناء، بمــا فــي ذلــك وضــع إجــراءات عمــل مــثل اعــتماد 
ــلمحاآمة؛      ــتجاز الســابق ل ــن االح ــليل م ــة للتق ــر فعال تدابي
واســتحداث بدائــل مناســبة للحــبس؛ وتفضــيل الــتدابير غيــر  

جازية عـلى الحـبس حيـث يكـون ذلك ممكنًا؛ ومعاملة            االحـت 
الجــرائم البســيطة باســتخدام خيــارات مــثل الممارســات      
العــرفية أو الوســاطة بيــن األطــراف المعــنية أو دفــع إلــزامات  

                                                                    
19، المرفق، الفقرة    E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا       )27( 

 )).ب(
 79، المرفق، الفقرتان    E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا       )28( 

وآانت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية قد طلبت، في دورتها           ). 80و
ة التصالحية وبأن تقدم     العاشرة، بأن تقدم آندا بابًا جديدًا يتناول العدال         

) ز (88ولذلك ُحذفت الفقرات      . فنلندا بابًا جديدًا يتناول قضاء األحداث        
 .(E/CN.15/2001/5)من مشاريع خطط العمل ) ج(و) ب (90و) ل(و) ح(و
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مدنيـة أو تعويضات؛ وتنظيم حمالت توعية وتثقيف جماهيرية         
 )29(بشأن بدائل الحبس وآيفية عملها؛

اليـة الدوليـة واإلقليمية     تشـجيع المؤسسـات الم     )ب(  
عـلى أن تـدرج فـي بـرامجها الخاصـة بالتعاون التقني تدابير              

 )30(ترمي إلى التقليل من اآتظاظ السجون؛

تـرويج وتـنفيذ الممارسـات الحسنة في السجون          )ج(  
 وفقًا للمعايير الدولية؛

ضـمان مـراعاة ومعالجــة إجـراءات العمـل الوطــنية      )د(  
ــلقة بمعامــ   ــة المتع ــر    والدولي ــي تأثي ــباين ف ــناة ألي ت لة الج

 )31 (.إجراءات العمل هذه على النساء والرجال
  

 إجراءات العمل الدولية -باء 
 

سـوف يسـعى المرآـز المعـني بمـنع اإلجرام الدولي،             -31
بالـتعاون مـع سـائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،           

 :على القيام بما يلي، حسبما يكون مناسبًا

ع المؤسسـات الماليـة الدوليـة واإلقليمية        تشـجي  )أ(  
عـلى أن تـدرج فـي بـرامجها الخاصـة بالتعاون التقني تدابير              

 )32(ترمي إلى التقليل من اآتظاظ السجون؛

                                                                    
من مشاريع خطط     ) ط(و) و (-) ا (88أدمجت الفقرات      )29( 
 .خرى، تحقيقًا لالتساق مع األبواب األ)E/CN.15/2001/5(العمل 
 ).E/CN.15/2001/ 5(من مشاريع خطط العمل ) أ (90الفقرة  )30( 
E/CN.15/2001/5(من مشاريع خطط العمل      ) و (86نقلت الفقرة  )31( 

وقد ). 83، الفقرة    E/CN.15/2001/L.8(استنادًا إلى اقتراح مقدم من آندا          .،)
 الذي  (E/CN.15/2001/5)من مشاريع خطط العمل       ) و (86حذف نص الفقرة     

العرف أو اللون أو اللغة أو الديانة أو            " شير إلى تباين التأثير بسبب         ي
الرأي السياسي وغير السياسي أو األصل اإلثني أو االجتماعي أو                 

 ألن إعالن فيينا         " األموال أو المولد أو أي وضعية أخرى                         
 .ال يتضمن أي إشارة آهذه في سياق معاملة الجناة

 .(E/CN.15/2001/5)ط العمل من مشاريع خط) أ (90الفقرة  )32( 
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ضــمان مــراعاة ومعالجــة االســتراتيجيات الوطــنية   )ب(  
والدوليـة لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية ألي تباين في تأثير           

ــات   ــبرامج أو السياس ــبق     ال ــن ُتط ــنس الذي ــوع ج بســبب ن
 )33(عليهم؛

تقديـم المساعدة على شكل خدمات استشارية        )ج(  
أو تقديـر االحـتياجات أو بـناء القـدرات أو الـتدريب أو غير ذلك                
مــن المســاعدة إلى الــدول، بــناء عــلى طلــبها ورهــنًا بــتوافر 

 )34 (.الموارد، لتمكينها من تحسين الظروف في سجونها
  

ــراء - حادي عشر ــرائم   إجـ ــة الجـ ــلى مكافحـ ــل عـ ات العمـ
 )35(المتعلقة بالحواسيب

 
ُبغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -32

 مـن إعـالن فييـنا وُبغيـة وضـع توصـيات ذات توجه               18الفقـرة   
عمــلي فــي مجــال السياســة العامــة بشــأن مــنع ومكافحــة 
الجـرائم المتعـلقة بالحواسيب وتعزيز القدرات على منع تلك           
ــتحري عــنها ومالحقــتها قضــائيًا، يوصــى باتخــاذ    الجــرائم وال

 .التدابير المحددة المبينة أدناه
  

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 

                                                                    
E/CN.15/2001/5(من مشاريع خطط العمل     ) و (86ُنقلت الفقرة    )33( 

؛ وترد  )83، الفقرة    E/CN.15/2001/L.8(استنادًا إلى اقتراح مقدم من آندا          ) 
اإلشارة إلى أوجه التباين القائمة على أساس نوع الجنس في الفقرة             

عالن يتضمن أي إشارة إلى        من إعالن فيينا، ولكن ال يبدو أن اإل             11
أوجه التباين بسبب العرف أو اللون أو اللغة أو غير ذلك من العوامل                     

 .(E/CN.15/2001/5)من مشاريع خطط العمل ) و (86المبينة في الفقرة 
 ).14، المرفق، الفقرةE/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا  )34( 
 من  18ع صيغة الفقرة     ُعّدل العنوان لجعله أآثر اتساقًا م        )35( 

اإلجراءات  ("97ويستند مضمون هذا الباب إلى الفقرة            . إعالن فيينا  
(من مشاريع خطط العمل      ") اإلجراءات الدولية  ("99والفقرة  ") الوطنية

E/CN.15/2001/5.( 
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ــدول، مــنفردة ومجــتمعة، إلى دعــم    -33 ســوف تســعى ال

إجـراءات العمـل الـتالية، حسـبما يكـون مناسـبًا، واضعة في              
وصية اعتـبارها أهميـة حقـوق اإلنسان، مثل الحق في الخص       

وحـرية التعـبير، وأدوار آيانـات آـل مـن القطاع العام والخاص              
فـي مجـال الـتطوير والصيانة والتنظيم الرقابي للتكنولوجيات          

 :على الصعيدين الوطني والدولي

ــلومات     )أ(   ــنولوجيا المع ــاءة اســتعمال تك ــريم إس تج
ــتدليس، ضــمانًا    وتعديــل تعــاريف الجــرائم التقــليدية، مــثل ال

 حـــاالت اســـتخدام الحواســـيب ووســـائط  النطـــباقها عـــلى
وشـبكات االتصـاالت السـلكية والالسـلكية فـي ارتكـاب تلك             

 األفعال اإلجرامية؛

اسـتحداث وتطبيق سلطات قانونية وقواعد خاصة        )ب(  
ــة     ــام إجــرائية أخــرى ضــمانًا إلمكاني ــة القضــائية وأحك بالوالي
الـتحري الفعـال عـن الجـرائم المتصـلة بالحواسـيب ووسائط             

ــ ــعيد الوطــني،     االتص ــلى الص ــلكية ع ــلكية والالس االت الس
وضـمانًا إلمكانيـة الحصـول عـلى التعاون الفّعال في الحاالت            
الـتي تشـمل بـلدانًا مـتعددة، مـع مـراعاة الحاجـة إلى إنفاذ                
القوانين إنفاذًا فعاال ومراعاة السيادة الوطنية وضرورة الحفاظ        

ــو      ــن الحق ــرها م ــية وغي ــة للخصوص ــة الفعال ــلى الحماي ق ع
 :وقد يشمل ذلك ما يلي. األساسية

تعديــل القواعــد الخاصــة باألدلــة لضــمان إمكانيــة    ‘1‘
الحفاظ على األدلة الحاسوبية والتأآد من صحتها       

 واستخدامها في اإلجراءات الجنائية؛

اعـتماد أو تعديـل األحكـام الخاصة بتتبع االتصاالت           ‘2‘
 على الصعيدين الوطني والدولي؛

يـل األحكـام الخاصة بإجراء  عمليات   اعـتماد أو تعد   ‘3‘
 البحث اإللكترونية الداخلية وعبر الحدود؛
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ــتراض     ‘4‘ ــة باعـ ــام الخاصـ ــل األحكـ ــتماد أو تعديـ اعـ
ــبر شــبكات الحواســيب     ــبث ع ــتي ت االتصــاالت ال

 .والوسائط المماثلة

ضـمان تدريـب العامـلين فـي مجال إنفاذ القوانين            )ج(  
ــن االســتجابة     ــّنهم م ــا يمك ــزويدهم بم ــة  وت بســرعة وفعالي

لطلــبات المســاعدة عــلى تتــبع االتصــاالت، وغيــر ذلــك مــن   
الـتدابير الالزمـة للـتحري عـن الجـرائم عـبر الوطنية المتصلة              

 بالحواسيب؛

ــناعات     )د(   ــع الص ــة م ــلية ودولي ــراء مناقشــات مح إج
العامــلة فــي تطويــر وتــرآيب الحواســيب ومعــدات االتصــاالت 

زة الشـبكات وغيرها   السـلكية والالسـلكية وبـرامجيات وأجهـ       
وينـــبغي لهـــذه  . مـــن المنـــتجات والخدمـــات ذات الصـــلة   
 :المناقشات أن تشمل مجاالت رئيسية  مثل

اآلثـار القانونيـة واالجـتماعية والتقنية الناجمة عن        ‘1‘
 التغيرات التكنولوجية؛

ــرقابي المحــلي    ‘2‘ ــنظيم ال ــلقة بالت المســائل المتع
 والدولي على التكنولوجيات والشبكات؛

المسـائل المتعـلقة بتضمين تكنولوجيا المعلومات        ‘3‘
عناصـر تستهدف منع الجرائم أو تيسير آشفها أو         

 التحري عنها أو مالحقتها قضائيًا؛

ات، بالـتعاون مع القطاع الخاص، في       تقديـم تـبرع    )ه(  
شـكل مـوارد وخـبرات تقـنية الزمـة لمساعدة الدول األخرى             

ة الجريمة ومنعها   عـلى صـوغ وتطـبيق تدابيـر فعالـة لمكافحـ           
 .عندما يشرع السكان في استخدام التكنولوجيات الجديدة

  
 إجراءات العمل الدولية -باء 

 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -34

بالـتعاون مـع سـائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،           
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عـلى القيـام بمـا يـلي، حسـبما يكـون مناسـبًا ورهنًا بتوافر                
 )36(:الموارد

دعـم توسـيع األنشـطة البحـثية الوطنية والدولية           )أ(  
السـتبانة أشـكال اإلجـرام الجديـدة وأنمـاط اإلجـرام الجديدة             
وآثـار اإلجـرام فـي مجـاالت محوريـة مثل التنمية المستدامة         
وحمايـة الخصوصية والتجارة اإللكترونية، وآذلك دعم التدابير        

تي تـــتخذها البـــلدان التشـــريعية وغيـــرها مـــن الـــتدابير الـــ
 المتقدمة النمو والنامية والقطاع الخاص ردًا على ذلك؛

العمـل آأمانـة للمناقشـات التي تتناول المسائل          )ب(  
المتعــلقة بمــنع الجــريمة والعدالــة الجــنائية، بمــا فــي ذلــك   
إمكانيـة الـتفاوض بشـأن صك أو صكوك دولية تتناول الجرائم            

 المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات؛

إعـداد وتعميم مواد يتفق عليها دوليًا، مثل مبادئ      )ج(  
توجيهيـة وآتيبات إرشادية بشأن المسائل القانونية والتقنية     
ومعاييــر دنيــا وممارســات فضــلى وتشــريعات نموذجيــة، مــن 
أجـل مسـاعدة المشـّرعين وسـلطات إنفـاذ القوانين وغيرها       
مــن الســلطات عــلى وضــع واعــتماد وتطــبيق تدابيــر فعالــة   

كافحــة الجــرائم المتصــلة بالحواســيب وضــد الجــناة فــي    لم
 الحاالت العامة والخاصة على السواء؛

ــنفيذ     )د(   ــم وت ــترويج ودع ــاء، ب ــام حســب االقتض القي
. مشـاريع للـتعاون والمسـاعدة التقـنيين، رهنًا بتوافر الموارد          

ويمكـن لتلك المشاريع أن تجمع بين خبراء في منع الجريمة           
س بأمن الحواسيب وفي الصالحيات     وفـي الجـرائم الـتي تم      

والتشــريعات اإلجــرائية وفــي المالحقــة القضــائية وأســاليب  

                                                                    
بما أن الفقرات التالية قد ُتحدث آثارًا تكاليفية بالنسبة إلى            )36( 

رهنًا بتوافر  "لمسائل، ُأضيفت عبارة      المساعدة التقنية وغيرها من ا       
 ".الموارد
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الـتحري والـتحقيق والشـؤون ذات الصـلة، وبيـن الـدول التي              
 .تلتمس المعلومات أو المساعدة في تلك المجاالت

  
 إجراءات العمل بشأن قضاء األحداث -ثاني عشر 

 
ت المـتعهد بهـا بمقتضى      ُبغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزاما        -35

 مـن إعـالن فييـنا بـتقديم المسـاعدة فـي الوقت              24الفقـرة   
المناسب إلى األطفال والشباب الذين يواجهون ظروفًا صعبة        

 وبغية تعزيز نظم    )37(ُبغيـة وقايـتهم مـن الـلجوء إلى الجـريمة          
 .قضاء األحداث، يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه

  
 عمل الوطنيةإجراءات ال -ألف 

 
سوف تسعى الدول، منفردة ومجتمعة، إلى القيام بما         -36

 :يلي، حسبما يكون مناسبًا

دعـم تطوير ممارسات منع الجريمة الموجهة إلى         )أ(  
األحـداث الذيـن يكونـون ُعرضة للجنوح أو ألن يصبحوا فريسة            

 )38(سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات اإلجرامية؛

ــا اإل )ب(   ــة الوطــنية اســتراتيجية  تضــمين خططه نمائي
 )39(متكاملة بشأن منع جرائم الشباب وبشأن قضاء األحداث؛

ــال    )ج(   ــأهيل األطفـ ــادة تـ ــثقيف وإعـ ــادة تـ ــز إعـ تعزيـ
 )40(.والشباب الخارجين على القانون

                                                                    
/1999استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعيى        )37( 

 .6، الفقرة 28
/1999استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي         )38( 

 من إعالن    24، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرة              5، الفقرة    28
 .فيينا

، ُعّدل   )61، الفقرة     E/CN.15/2001/L.8( من آندا       اقتراح مقدم   )39( 
 من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي      5تحقيقًا لالتساق مع الفقرة     

 . من إعالن فيينا24، ويقع هذا ضمن نطاق الفقرة 1996/13
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 إجراءات العمل الدولية -باء

 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -37

نظمات الدولية واإلقليمية، على القيام     بالـتعاون مع سائر الم    
 :بما يلي

صـــوغ مشـــاريع للـــتعاون التقـــني لمـــنع جـــرائم  )أ(  
الشـباب ولـتعزيز نظـم قضاء األحداث ولتحسين إعادة تأهيل           
ومعالجـة الجـناة األحـداث، ومسـاعدة الدول على تنفيذ تلك            

  بناء على طلبها ورهنًا بتوافر الموارد؛)41(المشاريع،

الـتعاون الفّعـال بيـن هيئات األمم المتحدة         آفالـة    )ب(  
المعـنية وسـائر المـنظمات المذآورة في المبادئ التوجيهية          

قرار (لـلعمل المتعـلق باألطفـال فـي نظـام العدالـة الجـنائية          
 )42 ().، المرفق1997/30المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مشاريع خطط العمل       ) ل (88استنادًا إلى الفقرة        )40( 

(E/CN.15/2001/5)       لباب المقترح من آندا بشأن      ؛ وقد ُحذف النص على ضوء ا
 .العدالة التصالحية

استنادًا إلى قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي                )41( 
 ، 15، الفقرة                                                                               1999/28

، 1996/13، و 3، الفقرة    1997/39، و 8، الباب ثانيًا، الفقرة        1998/21و
 . من إعالن فيينا24ولكن ذلك يقع أيضًا ضمن نطاق الفقرة 

راري المجلس االقتصادي واالجتماعي         استنادًا إلى ق      )42( 
، ولكن ذلك يقع أيضًا ضمن        8 الفقرة    ،1996/13و ،11، الفقرة    1999/28

 . من إعالن فيينا24نطاق الفقرة 
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إجــراءات العمــل بشــأن االحــتياجات الخاصــة   -ثالث عشر 
واء آـانت أخصـائية فـي ميدان العدالة         بالمـرأة سـ   

 )43(الجنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية
 

ُبغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات المتعهد بها في الفقرتين         -38
 مـن إعالن فيينا، ومراجعة استراتيجيات منع الجريمة  12 و 11

ــر     ــباين فــي تأثي ــة الجــنائية الســتبانة ومعالجــة أي ت والعدال
ت عـلى النسـاء والـرجال، يوصـى باتخاذ          الـبرامج والسياسـا   

 .التدابير المحددة المبينة أدناه
  

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 
 

سوف تسعى الدول، منفردة ومجتمعة، إلى القيام بما         -39
 :يلي، حسبما يكون مناسبًا

اسـتعراض وتقييـم تشـريعاتها ومبادئها وإجراءاتها         )أ(  
ــة ال  ــتها القانونيـ ــاتها وممارسـ ــائل  وسياسـ ــلقة بالمسـ متعـ

الجنائية، بطريقة تتفق مع نظمها القانونية، لتقرير ما إذا آان          
لهـا أثـر سـلبي عـلى المرأة ولتعديلها إن آان لها ذلك األثر،               
لضــمان أن تــنال المــرأة معامــلة ُمنصــفة مــن نظــام العدالــة   

 )44(الجنائية؛

صوغ توصيات سياساتية ذات توجه عملي تستند        )ب(  
 الخاصـة للضـحايا والشـهود اإلناث في نظم          إلى االحـتياجات  

العدالـــة الجـــنائية ومعالجـــة أي تـــباين فـــي تأثيـــر الـــبرامج 
 )45(والسياسات على النساء والرجال؛

                                                                    
، ) والمرفق  6، الفقرة   E/CN.15/2001/L.7.(اقتراح مقدم من فنلندا    )43( 

 . من إعالن فيينا11استنادًا إلى الفقرة 
، ولكن  1، الفقرة   52/86لجمعية العامة   استنادًا إلى قرار ا     )44( 

 . من إعالن فيينا11ذلك يقع أيضًا ضمن نطاق الفقرة 
 ).73، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )45( 
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الــنظر فــي تــبادل أي ممارســات ُفضــلى متعــلقة   )ج(  
بالضـحايا والشـهود وتـراعي االحـتياجات الخاصـة للنساء مع            

 أو الوســائط أو الــدول األخــرى عــبر مواقــع شــبكة االنــترنيت 
 )46(.المحافل األخرى

  
 إجراءات العمل الدولية -باء 

 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -40

بالـتعاون مـع سـائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،           
 :على القيام بما يلي

االســـتفادة مـــن المعـــلومات والمـــواد المتعـــلقة   )أ(  
 في ذلك العنف في األسرة والعنف       بالعـنف ضـد المـرأة، بمـا       

فــي المجــتمع والعــنف الــذي تمارســه الدولــة، والــتي تقــوم 
بجمعهـــا الحكومـــات وهيـــئات األمـــم المـــتحدة المعـــنية      
ــة     ــا المتخصصـ ــون ووآاالتهـ ــرروها الخاصـ ــاهدات ومقـ بالمعـ
وهيـــئاتها وأجهـــزتها والمـــنظمات الدوليـــة الحكوميـــة وغيـــر 

ــاعي  ــنظمات السـ ــا المـ ــا فيهـ ــة، بمـ ة إلى تحقيـــق الحكوميـ
 )47(المساواة للمرأة؛

التعاون مع جميع الكيانات األخرى ذات الصلة في         )ب(  
مــنظومة األمــم المــتحدة فــي األنشــطة المتعــلقة بمســائل 
العــنف ضــد المــرأة وإزالــة الــتحيز القــائم عــلى أســاس نــوع  

                                                                    
 ).73، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )46( 
/1996استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي         )47( 

 من إ   12 و 11، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرتين            7 الفقرة   ،12
 .عالن فيينا
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الجـنس فـي إدارة شـؤون العدالـة الجـنائية وتنسـيق العمل              
 )48(بشأن تلك المسائل؛

ــتدخل    )ج(   تجميــع وتعميــم المعــلومات عــن نمــاذج ال
 )49(والبرامج الوقائية الناجحة على الصعيد الوطني؛

ــالحقوق     )د(   ــلق ب ــتدريب المتع ــلة وتحســين ال مواص
اإلنسـانية لـلمرأة وبمسألتي التحيز القائم على أساس نوع          
الجـنس والعــنف ضـد المــرأة ليشــمل جميـع موظفــي األمــم    

 فــي مجــالي حقــوق اإلنســان  المــتحدة، خصوصــًا العامــلين
ــظ الســالم وإقامــة       ــي أنشــطة حف ــانية وف ــة اإلنس واإلغاث
ــلمرأة لكــي    ــلحقوق اإلنســانية ل ــز فهمهــم ل الســالم، وتعزي
ــتهاآات الحقــوق اإلنســانية     ــتعرف عــلى ان يتســنى لهــم ال
ــذ الجوانــب        ــنوا مــن أخ ــي يتمك ــدي لهــا ولك ــلمرأة والتص ل

 )50(الجنسانية في عملهم بعين االعتبار الكامل؛

التعاون والتنسيق مع جميع أجهزة منظومة األمم        )�(  
المـتحدة وهيـئاتها وسـائر آياناتهـا ذات الصـلة في أنشطتها            
بشـأن المسـائل المتعـلقة بالعـنف ضـد المرأة وبإزالة التحيز             
القـائم عـلى أسـاس نـوع الجـنس فـي إدارة شؤون العدالة               

 )51(الجنائية؛

                                                                    
/1996استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي         )48( 

 من  12 و 11، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرتين             8، الفقرة    12
 .إعالن فيينا

/1996استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي         )49( 
 من  12 و 11، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرتين             9، الفقرة    12

 .إعالن فيينا
/1996استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي         )50( 

 من  12 و 11، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرتين            10، الفقرة   12
 .إعالن فيينا

، ولكن  4رة  ، الفق 52/86استنادًا إلى قرار الجمعية العامة         )51( 
 . من إعالن فيينا12 و11يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرتين 
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لعـنف ضد   مواصـلة الـتدريب فـي مجـال مكافحـة ا           )و(  
المـرأة، وجمـع وتوزيع المعلومات عن نماذج التدخل والبرامج          

 )52(الوقائية الناجحة على الصعيد الوطني؛

مسـاعدة الدول األعضاء، عندما تطلب ذلك، على         )ز(  
اسـتخدام االستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء       
عـلى العــنف ضــد المــرأة فــي مجــال مــنع الجــريمة والعدالــة  

 )53 ().، المرفق52/86قرار الجمعية العامة (الجنائية 
  
 )54(إجراءات العمل بشأن المعايير والقواعد -رابع عشر 

ُبغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلتزامات المتعهد بها في الفقرة            -41
 مـن إعـالن فييـنا وتعزيـز القيـام، حسـبما يكـون مناسبًا،                22

هــا فــي باســتخدام وتطــبيق معاييــر األمــم المــتحدة وقواعد 
مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجـنائية في القوانين الوطنية             

 .والممارسة، يوصى باتخاذ التدابير المحددة المبينة أدناه
 

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 

سـوف تسعى الدول، منفردة ومجتمعة، إلى أن تكفل،          -42
حسـبما يكون مناسبًا، ترويج معايير األمم المتحدة وقواعدها      

ل مـنع الجـريمة والعدالـة الجـنائية وتعميمهـا على            فـي مجـا   
الخالصة الوافية لمعايير األمم    أوسـع نطاق ممكن وأن تنشر       

المـتحدة وقواعدهـا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية          
 )56 (.بلغات بلدانها)55(

                                                                    
، ولكن  5، الفقرة   52/86استنادًا إلى قرار الجمعية العامة         )52( 

 . من إعالن فيينا12 و11يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرتين 
، 11، الفقرة   52/86استنادًا إلى قرار قرار الجمعية العامة          )53( 

 . من إعالن فيينا12 و11يضًا ضمن نطاق الفقرتين ولكن يقع هذا أ
؛ ) والمرفق 6، الفقرة   E/CN.15/2001/L.7(اقتراح مقدم من فنلندا      )54( 

 . من إعالن فيينا22انظر أيضًا الفقرة 
 . والتصويبA.92.IV.1منشروات األمم المتحدة، رقم المبيع  )55( 



 

41  
 

E/CN.15/2001/14

 إجراءات العمل الدولية -باء 
 

ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -43
تعاون مـع سـائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،          بالـ 

 :على القيام بما يلي

الخالصـة الوافيـة لمعاييـر األمـم المتحدة         تحديـث    )أ(  
 )57(وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

تــرويج اســتخدام وتطــبيق معاييــر األمــم المــتحدة  )ب(  
الة الجنائية بوسائل   وقواعدهـا فـي مجال منع الجريمة والعد       

ــني إلى     ــتعاون التق ــات االستشــارية وال ــم الخدم ــنها تقدي م
ــم     ــك تقدي ــك، بمــا فــي ذل ــدول األعضــاء عــندما تطــلب ذل ال
المساعدة إلى الدول األعضاء في مجال إصالح نظام العدالة          
الجـــنائية والقـــانون الجـــنائي وتـــنظيم وتدريـــب الموظفيـــن  

 الجنائية وتوفير الدعم    المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعدالة    
إلدارة وتدبيـر شـؤون الـنظم الجزائية والسجون، مما يساهم     

 )58(في االرتقاء بكفاءتها وقدراتها؛

تنسـيق األنشـطة ذات الصـلة باستخدام وتطبيق        )ج(  
معاييــر األمــم المــتحدة وقواعدهــا فــي مجــال مــنع الجــريمة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/1996ي  استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماع       )56( 

 من إعالن    22، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرة              1، الفقرة    16
 .فيينا

الوالية المتعلقة بكفالة إدراج أحدث صيغ للمعاهدات                  )57( 
 23 تنبثق من الفقرة     الخالصةالنموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في       

 .من إعالن فيينا
/1996ماعي  استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجت       )58( 

 من إعالن    22، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرة              9، الفقرة    16
 .فيينا
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لدولي والعدالـة الجـنائية بيـن المرآـز المعـني بمنع اإلجرام ا         
 )59 (.وسائر آيانات األمم المتحدة ذات الصلة

  
 إجراءات العمل بشأن العدالة التصالحية  -خامس عشر 

 
ُبغيـة تـنفيذ ومـتابعة االلـتزامات المـتعهد بهـا بمقتضى              -44

 مـــن إعـــالن فييـــنا وتـــرويج  اســـتخدام العدالـــة 28الفقـــرة 
التصـالحية، وهـي نهـج لـتحقيق العدالـة يشجع على اإلبراء             

لتصـالح بالنسبة إلى األطراف المتأثرة بالجريمة، بمن فيها          وا
الضـحية والجـاني والمجـتمع المحـلي، يوصى باتخاذ التدابير       

 .المحددة المبينة أدناه

 إجراءات العمل الوطنية -ألف 
 

سوف تسعى الدول، منفردة ومجتمعة، إلى القيام بما         -45
 :يلي، حسبما يكون مناسبًا

ــرار ال  )أ(   ــراعاة ق ــتماعي  م مجــلس االقتصــادي واالج
ــؤرخ 2000/14 ــوز27 الم ــه / تم ــنوانه 2000يولي ــبادئ " وع الم

األساسـية الستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل        
، بمــا فــي ذلــك استصــواب وســبل إرســاء مــبادئ  "الجــنائية
 مشترآة؛

ــًا للممارســة    )ب(   ــتعامل مــع الجــرائم الطفيفــة وفق ال
 الممارسة، شريطة أن يفي عمل      العـرفية، حيـثما توجد تلك     

                                                                    
/1996استنادًا إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي         )59( 

 من إعالن   22، ولكن يقع هذا أيضًا ضمن نطاق الفقرة            10، الفقرة    16
 .فيينا
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ــليه    ــان وأن يوافــــق عــ ــوق اإلنســ ــيات حقــ ذلــــك بمقتضــ
 )60(المعنيون؛

اســتخدام وســائل التســوية الوديــة فــي معالجــة  )ج(  
الجرائم الطفيفة فيما بين األطراف المعنية عن طريق القيام،        
على سبيل المثال، باستخدام الوساطة أو اإللزامات المدنية       

 يقــوم الجــاني بموجــبها بالــتعويض عــلى  أو االتفاقــات الــتي
 )61(الضحية؛

الـترويج لـثقافة تحبذ الوساطة والعدالة التصالحية        )د(  
بيـن سلطات إنفاذ القوانين والسلطات القضائية واالجتماعية        

 )62(والمجتمعات المحلية؛

توفيـر الـتدريب المناسـب للمعـنيين بصوغ وتنفيذ           )�(  
 )63(؛سياسات وبرامج العدالة التصالحية

ــال    )و(   ــأهيل األطفـ ــادة تـ ــثقيف وإعـ ــادة تـ ــز إعـ تعزيـ
والشـباب الخـارجين عـلى القانون بالتشجيع، عند االقتضاء،          
عـلى استخدام الوساطة وتسوية النـزاعات والمصالحة وغير        

                                                                    
من مشاريع خطط العمل       ) ج (88استنادًا إلى الفقرة        )60( 

(E/CN.15/2001/5)         1998/23؛ انظر أيضًا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
 .3، الفقرة 
من مشاريع خطط العمل       ) د (88استنادًا إلى الفقرة        )61( 

(E/CN.15/2001/5)         1998/23؛ انظر أيضًا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
 .3، الفقرة 
طط العمل   من مشاريع خ    ) ز (88استنادًا إلى الفقرة         )62( 

(E/CN.15/2001/5)         1999/26؛ انظر أيضًا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
 .5، الفقرة 
من مشاريع خطط العمل       ) ح (88استنادًا إلى الفقرة        )63( 

(E/CN.15/2001/5)         1999/26؛ انظر أيضًا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
. 
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ذلـك مـن طرق العدالة التصالحية آبدائل لإلجراءات القضائية          
 )64(والجزاءات القائمة على االحتجاز؛

تنفيذ سياسات وبرامج للعدالة التصالحية،     وضـع و   )ز(  
واضـعة فـي االعتـبار االلـتزامات الدوليـة القائمـة فيما يتعلق              
بالضـحايا، وخاصـة إعـالن األمم المتحدة بشأن مبادئ العدل           
األساسـية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف في استعمال        

 )65(السلطة؛

ر تعزيــز المشــارآة بيــن الحكومــة والمــنظمات غيــ )ح(  
 )66(الحكومية لتنفيذ برامج العدالة التصالحية؛

تعزيــز الــتعاون بيــن الحكومــة والمجــتمع األهــلي   )ط(  
لضـمان الـتفهم والدعـم الواسعي النطاق الستخدام مبادئ          

 )67(العدالة التصالحية؛

االتصـــال بالحكومـــات األخـــرى والمـــنظمات غيـــر  )ي(  
ع الحكوميــة ومعــاهد شــبكة بــرنامج األمــم المــتحدة لمــن      

الجـريمة والعدالـة الجـنائية ُبغيـة تبادل المعلومات عن أفضل            
 )68 (.الممارسات في مجال العدالة التصالحية

  
 إجراءات العمل الدولية -باء 

 
ســوف يعمــل المرآــز المعــني بمــنع اإلجــرام الدولــي،   -46

بالـتعاون مـع سـائر المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،           
 :على القيام بما يلي

                                                                    
طط العمل   من مشاريع خ    ) ل (88استنادًا إلى الفقرة        )64( 

(E/CN.15/2001/5)         1999/28؛ انظر أيضًا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
 .8، الفقرة 
 ).90، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )65( 
 ).90، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )66( 
 .)90، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )67( 
 ).90، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(اقتراح مقدم من آندا  )68( 
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تــبادل المعــلومات عــن الخــبرات المكتســبة فــي   )أ(  
 )69(تنفيذ وتقييم برامج العدالة التصالحية؛

االضطالع بأنشطة لمساعدة الدول األعضاء على        )ب(  
صوغ سياسات خاصة بالوساطة والعدالة التصالحية ولتيسير       
تــبادل الخــبرات عــلى الصــعيدين الدولــي واإلقــليمي بشــأن  

التصـالحية، بمـا في ذلك تعميم       مسـائل الوسـاطة والعدالـة       
 )70(أفضل الممارسات؛

مســاعدة لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجــنائية   )ج(  
عـلى الـنظر فـي استصـواب ووسائل إرساء مبادئ مشترآة            
ــرامج العدالــة التصــالحية فــي المســائل    بشــأن اســتخدام ب

 )71(الجنائية؛

ــتراحات بشــأن      )د(   ــدرس اق ــبراء ل ــتماع للخ ــد اج عق
مل أخرى تتعلق بالعدالة التصالحية، بما في ذلك        إجـراءات ع  
 )72 (.الوساطة

 ـــــــــــــــ

                                                                    
من مشارع خطط العمل        ) ج (84استنادًا إلى الفقرة         )69( 

(E/CN.15/2001/5). 
 من إعالن فيينا؛ انظر أيضًا       28يقع هذا ضمن نطاق الفقرة        )70( 

 .9، الفقرة 1999/26قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 من إعالن فيينا؛ انظر أيضًا       28نطاق الفقرة   يقع هذا ضمن     )71( 

؛ وانظر أيضًا    2، الفقرة    2000/14قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي       
 من مشروع خطة العمل بشأن العدالة التصالحية المقدم من            6الفقرة  

 ).90، الفقرة E/CN.15/2001/L.8(آندا 
أيضًا  من إعالن فيينا؛ انظر       28يقع هذا ضمن نطاق الفقرة        )72( 

 .3، الفقرة 2000/14قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 


