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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/458( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني  - ٦٧/١٩١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل مجيـع   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٨٢ إىل قرارها    إذ تشري   

  ،ة يف هذا الصدداملتخذالقرارات األخرى 

  ،)١( بتقرير األمني العامعلما وإذ حتيط  

ــضع   ــا وإذ ت ــضي إىل صــعوبات     يف اعتباره ــة يف ــع اجلرمي ــراءات من ــصور يف إج  أن الق

تواجهها آليـات مكافحـة اجلرميـة الحقـا، وإذ تـضع يف اعتبارهـا أيـضا الـضرورة امللحـة لوضـع                   

ــع اجلرميــة وأمه    ــا مــن أجــل من ــة ألفريقي ــات   اســتراتيجيات فعال ــة أجهــزة إنفــاذ القــوانني واهليئ ي

  القضائية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي،

اجلديدة األكثر نشاطا للجرمية، مثل ارتفاع معدالت اجلرميـة         الجتاهات  ا أن وإذ تدرك   

يف ذلك استخدام التكنولوجيـا      املنظمة العابرة للحدود الوطنية اليت تسجل حاليا يف أفريقيا، مبا         

يف ارتكاب مجيع أنواع اجلرائم اإللكترونية واالجتار غـري املـشروع باملمتلكـات الثقافيـة          الرقمية  

االقتـصادات الوطنيـة للـدول األفريقيـة         يف مـدمر    هلا أثـر   ،واملخدرات والقرصنة وغسل األموال   

 وأن اجلرمية عقبة رئيسية حتول دون حتقيق تنمية متسقة ومستدامة يف أفريقيا،

مــسعى مجـاعي للتــصدي لتحــدي اجلرميــة املنظمــة ذي  ة اجلرميــة  أن مكافحــوإذ تؤكـد  

الطابع العاملي وأن استثمار املوارد الالزمة يف منع اجلرمية مهم لتحقيق ذلك اهلـدف ويـسهم يف          

  ،التنمية املستدامة

_______________ 

)١( A/67/155.  
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ــة    مــع القلــق  وإذ تالحــظ   ــدان األفريقي ــة القــائم يف معظــم البل ــة اجلنائي  أن نظــام العدال

مبـا فيـه الكفايـة وهياكـل أساسـية وافيـة وأنـه مـن مث غـري مهيـأ للتـصدي                   ينقصه موظفون مهرة    

لالجتاهات اجلديـدة للجرميـة، وإذ تقـر بالتحـديات الـيت تواجههـا أفريقيـا يف عمليـات التقاضـي           

  وإدارة السجون،

 بــأن معهــد األمــم املتحــدة األفريقــي ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اــرمني مركــز    وإذ تــسلم  

د الـــيت يبـــذهلا ذوو اخلـــربة املهنيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز تعـــاون احلكومـــات لتنـــسيق مجيـــع اجلهـــو

 واملؤسسات واملنظمات العلمية واملهنية واخلرباء وتآزرهم على حنو فعـال يف جمـال     واألكادمييني

  اجلنائية، منع اجلرمية والعدالة

رات كافحة املخـد  مب املتعلقة خطة عمل االحتاد األفريقي املنقحة       وإذ تضع يف اعتبارها     

الــيت ــدف إىل تــشجيع الــدول األعــضاء علــى املــشاركة يف   ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(ومنــع اجلرميــة 

املبادرات اإلقليمية وتبنيها من أجل منـع اجلرميـة بـصورة فعالـة وإرسـاء احلكـم الرشـيد وتعزيـز                     

  إقامة العدل،

  الستراتيجيات منع اجلرمية، مكمل كعنصر بأمهية حتقيق التنمية املستدامة وإذ تقر  

 على ضرورة إقامة التحالفات الالزمـة مـع مجيـع الـشركاء يف عمليـة تنفيـذ                  وإذ تشدد   

  سياسات فعالة ملنع اجلرمية،

إذ ترحــب أيــضا  ، و٢٠١٢مــايو / يف أيــار اجلديــدملعهــدا بتعــيني مــدير  وإذ ترحــب  

 ، وإذ تالحـظ تطلـع  لتعزيـز بـرامج املعهـد وأنـشطته     األمـني العـام   قدمهااحملددة اليت  قترحات  املب

يقدمــه مــن  هــذا التعــيني كفــاءة إدارة املعهــد ووضــع سياســاته ومــا   يعــززاألمــني العــام إىل أن 

  ،توجيهات وينفذه من أنشطة

يف قدرتــه علــى  كــبري أن احلالــة املاليــة للمعهــد أثــرت إىل حــد وإذ تالحــظ مــع القلــق  

  ، بطريقة فعالة وشاملةتقدمي اخلدمات إىل الدول األفريقية األعضاء

 على معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني ملا يبذلـه             تثــين  - ١  

أنـشطة التعـاون الـتقين اإلقليميـة املتـصلة بـنظم منـع اجلرميـة والعدالـة                   من جهود من أجل تعزيز    

  ؛ وتنسيقهااجلنائية يف أفريقيا

بادرتـه مـن    ملمكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            على تثين أيضا   - ٢  

 توطيد عالقة العمل اليت تربطه باملعهد بتقدميه الدعم للمعهد وإشراكه يف تنفيـذ عـدد مـن       أجل

 األنشطة املتعلقة بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة اجلنائية يف أفريقيا، مبا فيها األنشطة الـوارد               
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درات ومنــع اجلرميــة  كافحــة املخــ مب املتعلقــة يف خطــة عمــل االحتــاد األفريقــي املنقحــة     بياــا

  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٧(

 ضرورة مواصلة تعزيـز قـدرة املعهـد علـى دعـم اآلليـات الوطنيـة                 تأكيد تكرر  - ٣  

  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البلدان األفريقية؛

تـدابري   الفوائد اليت تنجم، يف بعض احلاالت، عن اسـتخدام  تأكيد تكرر أيضا   - ٤  

التقاليــد احملليــة االســتعانة ب، بتطبيــق معــايري الــسلوك األخالقــي و بديلــة، عنــد االقتــضاء  تقومييــة

، مبـا يتفـق والتزامـات الـدول         وتقدمي املشورة وغريها مـن تـدابري التأهيـل اإلصـالحية املـستجدة            

  ؛مبوجب القانون الدويل

 اجلهود اليت يبذهلا املعهـد مـن أجـل إقامـة اتـصاالت مـع املنظمـات يف                   تالحظ  - ٥  

جع برامج منع اجلرمية واستمراره يف إقامة صالت وثيقة مع الكيانات الـسياسية          البلدان اليت تش  

ــا ومفوضــية         ــة شــرق أفريقي ــي ومجاع ــاد األفريق ــل مفوضــية االحت ــة مث ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي

 بالتنميــة واجلماعــة اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة  

  اإلمنائية للجنوب األفريقي؛

 املعهد على أن يأخذ يف االعتبار، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحـدة         تشجع  - ٦  

هيئـات   خمتلـف املعنية، عند وضع استراتيجياته يف جمـال منـع اجلرميـة، العمـل الـذي تـضطلع بـه                   

شطة املعــززة للتنميــة علــى أســاس  التخطــيط يف املنطقــة الــيت تركــز اهتمامهــا علــى تنــسيق األنــ  

  اإلنتاج الزراعي املستدام واحلفاظ على البيئة؛

 الدول األعضاء يف املعهد على مواصلة بذل مجيع اجلهود املمكنة للوفـاء             حتث  - ٧  

  بالتزاماا جتاه املعهد؛

 تنفيــذ قــرار جملــس إدارة املعهــد يف دورتــه العاديــة احلاديــة عــشرة الــيت   تنتظــر  - ٨  

 إجــراء اســتعراض ألداء املعهــد لكفالــة ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٨  و٢٧ يف نــريويب عقــدت يف

  القائمة؛ اجلرائم يف مواجهة أكربمتكنه من الوفاء بواليته واالضطالع بدور 

 باختاذ املعهد مبادرة لتقاسم التكاليف مـع الـدول األعـضاء والـشركاء              ترحب  - ٩  

  ؛لفة يف تنفيذه لربامج خمتوكيانات األمم املتحدة

 مجيـع الـدول األعـضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة واتمـع الـدويل علـى            حتث  - ١٠  

مواصلة اختاذ تدابري عملية ملموسة لدعم املعهد يف جمال تنمية القدرات الالزمـة وتنفيـذ براجمـه            

  وأنشطته الرامية إىل تعزيز نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف أفريقيا؛
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 علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  بعــدول الــيت مل تــصدق مجيــع الــدحتــث  - ١١  
 )٣( واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    )٢(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالــا    

  تنضم إليها بعد على أن تنظر يف القيام بذلك؛ مل أو

يــة يف مجيــع الكيانــات املعن حلــشد إىل األمــني العــام أن يكثــف اجلهــود تطلــب  - ١٢  
يلـزم مـن دعـم مـايل وتقـين إىل املعهـد لتمكينـه مـن            منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل تقـدمي مـا           

أن احلالـة املاليـة احلرجـة للمعهـد تقـوض إىل حـد بعيـد                 يف اعتبـاره   اضـع وااالضطالع بواليتـه،    
  قدراته على تقدمي اخلدمات بشكل فعال؛

هــود لتعبئــة املــوارد املاليــة   إىل األمــني العــام أن يواصــل بــذل اجل تطلــب أيــضا  - ١٣  
الضرورية الحتفاظ املعهد باملوظفني الفنيني األساسيني الالزمني لتمكينه من العمل بفعالية مـن           

  أجل االضطالع بالواجبات املنوطة به؛

 املعهد على أن ينظر يف التركيز على مـواطن الـضعف اخلاصـة والعامـة      تشجع  - ١٤  
 من املبادرات املتاحة للتـصدي ملـشاكل   يعظم االستفادةن لكل بلد مستفيد من الربامج وعلى أ  

اجلرمية باألموال املوجودة والقدرات املتاحة، عن طريـق إقامـة حتالفـات مفيـدة مـع املؤسـسات                  
  اإلقليمية واحمللية؛

 والتنــسيق والتــآزر علــى النــهوض بالتعــاون إىل األمــني العــام أن يعــزز تطلــب  - ١٥  
فحــة اجلرميــة، وخباصــة يف بعــدها العــابر للحــدود الوطنيــة الــذي الـصعيد اإلقليمــي يف جمــال مكا 

  تكفي اإلجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛ ال

 العمـل يف    ةواصـل ممكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       إىل   تطلب  - ١٦  
 إىل إىل املكتـب و    عـن أنـشطته    سنويال قريره ت ميقدتتعاون وثيق مع املعهد، وتطلب إىل املعهد        

  للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ملالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني التابع مؤمتر وزراء ا

مبـا يف ذلـك    تقدمي مقترحـات حمـددة،       يواظب على  أن   إىل األمني العام  تطلب    - ١٧  
أن و  بتوفري موظفني أساسيني إضافيني من الفئة الفنية، لتعزيز برامج املعهـد وأنـشطته،             ما يتعلق 

  .يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥ ات، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد  )٣(


