
  إعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة
  مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

  
  صدر عن مؤتمر األم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

  ٢٠٠٠أبريل  ١٧إلي  ١٠المنعقد في فينا من 
  

  نحن الدول األعضاء في األمم المتحدة،
القلق إزاء األثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيـرة ذات طبيعـة عالميـة علـي      إذ يساورنا

مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي في مجال منـع الجريمـة   
  والعدالة الجنائية،

وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية واالرتباطات بين مختلـف  
  شكالها،أ

واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية وإعـادة التأهيـل يمثـل ضـرورة أساسـية ألي      
استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل االجتماعيـة  
 واالقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا لالنخراط في السلوك اإلجرامي وتزيد من احتمال

  انخراطهم فيها،
وإذ نشدد علي أن وجود نظام عدالة جنائية يتصف باإلنصاف والمسؤولية واألخالقية والفعالية 

  يمثل عامال هاما في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وأمن اإلنسان،
 وإدراكا منا للوعود التي تبشر نهج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من اإلجرام وتسـاعد 

  علي إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات،
وقد اجتمعنا في مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فينا 

، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية، بروح مـن  ٢٠٠٠أبريل /نيسان ١٧إلي  ١٠من 
  التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية،

  :يلي نعلن ما
ننوه مع التقدير بنتائج االجتماعات اإلقليمية التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنـع  . ١

  .١الجريمة ومعاملة المجرمين 
نؤكد مجددا غايات األمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحـد  . ٢

بمزيد من الكفأة والفعالية، واحتـرام حقـوق    من اإلجرام، وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالة
  .اإلنسان وحرياته األساسية، وترويج أعلي معايير اإلنصاف واإلنسانية والسلوك المهني



نشدد علي مسؤولية كل دولة في إقامة وصون نظام للعدالـة الجنائيـة يتسـم باإلنصـاف     . ٣
  .والمسؤولية واألخالقية والكفأة

. ق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمـة العالميـة  ندرك ضرورة توثيق التنسي. ٤
وفي هـذا الشـأن،   . واضعين في اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة

نسلم بالحاجة إلي تطوير وتعزيز أنشطة التعاون التقني بغية مساعدة البلدان فيمـا تبذلـه مـن    
  .عدالة الجنائية وقدرتها علي التعاون الدوليجهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال ال

سوف نعطي أولوية عالية إلتمام التفاوض بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة   . ٥
  .المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع الدول

ء القدرات، بما في ذلك الحصول نؤيد الجهود الرامية إلي مساعدة الدول األعضاء على بنا. ٦
علي التدريب والمساعدة التقنية وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنيـة،  

  .تيسيرا لتنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها
  :اتساقا مع أهداف االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها، سوف نسعى إلي. ٧
  بمنع الجريمة في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية والدولية،إدراج عنصر خاص ) أ(
تكثيف التعاون الثاني والمتعدد األطراف، بما فيه التعاون التقني، فـي المجـاالت التـي    ) ب(

  سوف تشملها االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها،
ت صـلة بمنـع   تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجاالت التي لهـا جوانـب ذا  ) ج(

  الجريمة،
تدعيم قدرة المركز المعني بمنع اإلجرام الدولي، وكذلك شبكة برنامج األمم المتحدة لمنـع  ) د(

الجريمة والعدالة الجنائية، علي مساعدة الدول األعضاء، عند الطلب، علي بناء قـدرتها فـي   
  .المجاالت التي سوف تشملها االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها

رحب بالجهود التي يبذلها المركز المعني بمنع اإلجرام الدولي، بالتعاون مع معهد األمـم  ن. ٨
المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة 

  .تمثل أداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات علي صوغ السياسات والبرامج
نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه األمم المتحدة وبرنامجها المعني بمنع الجريمـة  . ٩

والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع اإلجـرام  
امج، ونعقد الدولي ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرن

  .العزم علي مواصلة تدعيم البرنامج من خالل التمويل المستديم، حسب االقتضاء
نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية . ١٠

ر وكذلك في االستراتيجيات الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، أي تباين فـي تـأثي  
  .البرامج والسياسات علي النساء والرجال



نعلن التزامنا أيضا بوضع توصيات سياساتية ذات توجه عملي تستند إلـي االحتياجـات   . ١١
الخاصة للمرأة، سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية أو ضحية أو سـجينة  

  .أو جانية
قيق العدالة الجنائية يتطلب إشراك الحكومات نؤكد أن العمل الفعال علي منع الجريمة وتح. ١٢

الحكوميـة وغيـر   -والمؤسسات الوطنية واإلقليمية واألقاليمية والدولية والمنظمات الدوليـة  
الحكومية ومختلف قطاعات المجتمع األهلي، بما فيها وسائط اإلعـالم الجماهيريـة والقطـاع    

  .رها جهات شريكة وفعالةالخاص، وكذلك االعتراف بدور ومساهمة كل منها، باعتبا
نعلن التزامنا باستحداث سبل أنجع للتعاون فيما بيننـا بغيـة استئصـال بـالء االتجـار      . ١٣

باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، وتهريب المهاجرين، وسوف ننظر أيضـا فـي دعـم    
ـ   . البرنامج العالمي لمكافحة االتجار باألشخاص رام الذي وضعه المركز المعنـي بمنـع اإلج

والذي يخضع لتشاور وثيـق  . الدولي ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة والعدالة
 ٢٠٠٥مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر أن يكون عام 

العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في تواتر تلك الجرائم علي نطـاق العـالم، ولتقيـيم    
  .تنفيذ الفعلي للتدابير المنادي بها إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدفال

نعلن التزامنا كذلك بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من أجـل كـبح   . ١٤
صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غيـر مشـروعة ،   

لعام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ فـي وقـوع تلـك    هو ا ٢٠٠٥ونقرر أن يكون عام 
  .الجرائم علي نطاق العالم

نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد، تستند إلي إعالن األمم المتحـدة  . ١٥
، والمدونة الدولية لقواعـد سـلوك   ٢لمكافحة الفساد والرشوة في المعامالت التجارية الدولية 

، واالتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة والمحافل اإلقليمية والدولية، ونشـدد  ٣لعموميين الموظفين ا
علي أن هناك حاجة ماسة إلي وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكـون مسـتقال   

وندعو لجنة منـع الجريمـة   . عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ئية أن تطلب إلي األمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشـاور مـع   والعدالة الجنا

الدول استعراضا وتحليال دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن كجزء 
وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحـة  . من األعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك

كز المعني بمنع اإلجرام الدولي ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث الفساد الذي وضعه المر
الجريمة والعدالة، والذي يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة 

  .والعدالة الجنائية



نؤكد مجددا أن مكافحة غسل األموال واالقتصاد القائم علي الجريمة تشكل عنصر رئيسيا . ١٦
ستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في إعالن نابولي السياسي وخطة في ا

ونحن مقتنعون بأن نجاح هذا العمـل يقـوم   . ٤العمل العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية 
بما فـي ذلـك   . علي إنشاء نظم عامة وتنسيق اآلليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة

للمبادرات التي تركز علي الدول واألقاليم التي تقدم خدمات مالية حرة تتيح غسـل   تقديم الدعم
  .عائدات الجرائم أيا كانت

نقرر صوغ توصيات سياساتية ذات توجه عملي بشأن منع ومكافحة الجريمـة المتعلقـة   . ١٧
لشـأن،  بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي االضطالع بعمل في هذا ا

ونعلن التزامنا أيضا بالعمل علي تعزيـز  . آخذة في االعتبار األعمال الجارية في محافل أخري
قدرتنا علي منع الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب والتحري عن تلك الجـرائم  

  .ومالحقتها
لي االمتثـال  ومع الحرص ع. نالحظ أن أفعال العنف واإلرهاب ال تزال مصدر قلق بالغ. ١٨

لميثاق األمم المتحدة ومراعاة جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، سوف 
نقوم معا، إلي جانب جهودنا األخرى الرامية إلي منع ومكافحة اإلرهاب، باتخاذ تدابير فعالـة  

اب بكـل  وحازمة وعاجلة بشأن منع ومكافحة األنشطة اإلجرامية المرتكبة بهدف تشجيع اإلره
ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتعزيـز االمتثـال العـالمي    . أشكاله ومظاهره

  .للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب
نالحظ استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية األجانب وأشكال التعصب المتصـلة  . ١٩

ت والقواعد الدوليـة لمنـع الجريمـة    بهما، وندرك أهمية اتخاذ خطوات لتضمين االستراتيجيا
تدابير لمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا  

  .يتصل بذلك من أشكال التعصب
نؤكد عزمنا علي مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم علي النعرة االثنيـة، ونعقـد   . ٢٠

ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلي المؤتمر العـالمي   العزم علي تقديم مساهمة قوية، في
المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن   

  .أشكال التعصب
ندرك أن معايير األمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تسـهم  . ٢١

معالجة اإلجرام معالجة فعالة، وندرك كذلك أهميـة إصـالح السـجون    في الجهود المبذولة ل
واستقالل السلطة القضائية وسلطات النيابة العامة، والمدونة الدولية لقواعد سـلوك المـوظفين   

وسنسعى، حسب االقتضاء، إلي استعمال معايير األمم المتحدة وقواعـدها فـي   . ٥العموميين 
ئية وتطبيقها في القوانين والممارسات الوطنية، ونتعهد بإعادة مجال منع الجريمة والعدالة الجنا



النظر في التشريعات واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة، حسب االقتضاء، بغية تقديم ما يلـزم  
من التوعية والتدريب للموظفين المعنيين، وضمان التدعيم الالزم للمؤسسات التي تتولى إدارة 

  .شؤون العدالة الجنائية
درك أيضا مدي فائدة المعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعـاون الـدولي فـي المسـائل     ن. ٢٢

وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي . الجنائية، كأدوات هامة لتطوير التعاون الدولي
الطلب من المركز المعني بمنع اإلجرام الدولي أن يقوم بتحديث الخالصة الوافية مـن أجـل   

  .صيغ المعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلي استعمالها توفير أحدث
ندرك كذلك مع بالغ القلق أن األحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيـرا مـا يكونـون    . ٢٣

عرضة للجنوح أو ألن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات اإلجراميـة، بمـا   
عبر الوطنية، ونعلـن التزامنـا باتخـاذ تـدابير     فيها الجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة 

مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية الوطنيـة واسـتراتيجيات التنميـة    
الدولية أحكاما بشأن قضاء األحداث، حيثما تقتضي الضرورة، وكذلك بـإدراج إدارة شـؤون   

  .األحداث في سياساتنا الخاصة بتمويل التعاون اإلنمائي
نسلم بأن االستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة علي المستوي الدولي والوطني واإلقليمـي  . ٢٤

والمحلي يجب أن تعالج األسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة واإليذاء، مـن  
ونحـث علـي وضـع مثـل هـذه      . خالل سياسات اجتماعية وصحية وتربويـة وقضـائية  

نا لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من نجاح أكيد، وثقة منـا  االستراتيجيات، وإدراكا م
  .بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها

نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بـالمحتجزين  . ٢٥
  .وفعالة للحبس، حسب االقتضاء من خالل ترويج بدائل مأمونة. قبل المحاكمة وبعدها

نقرر أن نستحدث، عند االقتضاء، خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لـدعم الجريمـة،   . ٢٦
هو الموعد المستهدف لكـي   ٢٠٠٢كآليات الوساطة والعدالة التصالحية، ونقرر أن يكون عام 

ا وتنظـيم  تراجع فيه الدول ممارستها في هذا الشأن، وتواصل تطوير خدمات دعـم الضـحاي  
حمالت توعية بحقوق الضحايا، وتنظر في إنشاء صناديق لصالح الضحايا، إضافة إلي وضـع  

  .وتنفيذ سياسات لحماية الشهود
نشجع علي صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق اإلنسـان  . ٢٧

  .اف األخرىواحتياجات ومصالح الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية وسائر األطر
ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي صـوغ تـدابير محـددة لتنفيـذ ومتابعـة      . ٢٨

  .االلتزامات التي تعهدنا بها في هذا اإلعالن
____________________  



  .A/CONF.187/Rev.3ورد نص هذا اإلعالن في الوثيقة  -
١ .A/CONF.187/RPM.1/1  وCorr.1 و ،A/CONF.187/RPM.2/1 و ،

A/CONF.187/RPM.3/1 و ،A/CONF.187/RPM.4/1.  
  .٥١/١٩١مرفق قرار الجمعية العامة . ٢
  .٥١/٥٩موفق قرار الجمعية العامة . ٣
٤ .A/49/748المرفق ،.  
  .٥١/٥٩موفق قرار الجمعية العامة . ٥
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


