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 - 188/73معهد األمم المتحدة األفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
إن الجمعية العامة،
إذ تش ي ي ييير إىل قراريها  180/70املؤرخ  17كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــم  2015و  207/71املؤرخ
 19كانون األول/ديسم  2016وإىل مجيع القرارات األخرى ذات الصلة،
وإذ تحيط علما بتقرير األمني العام(،)1
وإذ تضع في اعتبارها أن القصور يف إجراءات منع اجلرمية يفضي إىل صعوبات تواجهها آليات
مكافحة اجلرمية الحقا ،وإذ تضع يف اعتبارها أيضا الضرورة امللحة لوضع اسرتاتيجيات فعالة ملنع اجلرمية يف
أفريقيا ،وما ألجهزة إنفاذ القوانني والسلطة القضائية من أمهية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي،
وإذ تدرك األثر املدمر لالجتاهات اجلديدة واألكثر دينامية للجرمية على االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الو نية
للدول األفريقية ،ومنها ارتفاع معدالت اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الو نية اليت تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دام
التكنولوجيا الرقمية الرتكاب مجيع أنواع اجلرائم اإللكرتونية ،وإذ تدرك أيض ـ ـ ـامم وجود اارسـ ـ ــات االجتار ر
املش ـ ـ ــروع باملمتلكات الثقافية وامل درات واملعادن النفيس ـ ـ ــة وقرون وحيد القرن والعاس ،والقرص ـ ـ ــنة و س ـ ـ ـ
األموال ،وأن اجلرمية عقبة رئيسية حتول دون حتقيق تنمية متسقة ومستدامة يف أفريقيا،
وإذ يسي يياورها بالغ القلق إزاء الص ـ ــالت املتزايدة ،يف بعت اباالت ،بني بعت أل ـ ــكال اجلرمية
املنظمة العابرة للحدود الو نية واإلرهاب ،وإذ تس ـ ـ ـ ـ ـ ـلةم برن مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الو نية
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واإلرهاب هي مس ـ ــؤولية عامة ومش ـ ــرتكة ،وأن إجراءات العدالة اجلنائية كث أن تكون أكثر وعيا بالتكلفة
واتسـ ــاما اسـ ــن التوقية والسـ ــرعة ومراعاة لردود أفعال اجلمهور حىت يق إىل أدىن حد اكن أو يزول أي
ارتياب يف حدوث هتاون،
وإذ تشي ي ييدد على أن مكافحة اجلرمية مسـ ـ ـ ــعى مجاعي يهده إىل مواجهة التحدي العاملي ال ي
تطرحه اجلرمية املنظمة ،وأن اس ـ ــتثمار املوارد الالزمة يف منع اجلرمية أمر مهم لبلو ذلف اأده وأنه يس ـ ــهم
يف حتقيق التنمية املستدامة،
وإذ تالحظ مع القلق أن نظام العدالة اجلنائية القائم يف معظم البلدان األفريقية ينقصــه مووفون
مهرة مبا فيه الكفاية وهياك أسـ ــاسـ ــية وافية وأنه ،من  ،ر مهير للتصـ ــدي لالجتاهات اجلديدة للجرمية،
وإذ تقر بالتحديات اليت تواجهها أفريقيا يف عمليات التقاضي وإدارة السجون،
وإذ تسي ي ي يلم برن معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني مركز لتنس ـ ـ ـ ــيق اجلهود
اليت يب أا ذوو اخل ة املهنية من أج تعزيز تعاون ابكومات واألوساط األكادميية واملؤسسات واملنظمات
العلمية واملهنية واخل اء وتآزرهم على حنو فعال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
وإذ تضي ييع في اعتبارها خطة عم االحتاد األفريقي ملكافحة امل درات ( )2017-2013اليت
هتده إىل تش ــجيع الدول األعض ــاء على املش ــاركة يف املبادرات اإلقليمية ملنع اجلرمية بص ــورة فعالة وإرس ــاء
ابكم الرليد وتعزيز إقامة العدل ،وعلى تبين تلف املبادرات،
وإذ تقر برمهية تعزيز التنمية املستدامة باعتبارها عنصرا مكمال السرتاتيجيات منع اجلرمية،
وإذ تش ييدد على ضـ ــرورة إقامة التحالفات الالزمة مع مجيع الشـ ــركاء من أج وضـ ــع سـ ــياسـ ــات
فعالة ملنع اجلرمية،
وإذ تشييير إىل إعداد دراســة تش ـ يصــية هيدية على يد خبر اســتشــاري تابع للجنة االقتصــادية
ألفريقيا وإجنازها قب الشـ ــروع يف إجراء اسـ ــتعرا كام على نطا املنظومة ،يشـ ــم أمهية املعهد باعتبار
آلية جمدية لتعزيز التعاون فيما بني الكيانات ذات الصلة يف جماهبتها ملشكلة اجلرمية يف أفريقيا،
وإذ تعرب عن القلق من اسـ ــتمرار عدم تعيني مدير على رأس املعهد ،وإذ تشـ ــر إىل الدور اأام
ال ي يقوم به لا لو ه املناصث اإلدارية الرفيعة يف كفالة السر العادي لعم املعهد،
وإذ تالحظ مع القلق أن ابالة املالية للمعهد أثرت إىل حد كبر يف قدرته على تقدمي اخلدمات
إىل الدول األفريقية األعض ـ ـ ـ ــاء بطريقة فعالة ول ـ ـ ـ ــاملة ،وإذ تالحا أن الدراس ـ ـ ـ ــة التش ـ ـ ـ ـ يص ـ ـ ـ ــية التمهيدية
قد خلُصة ،يف أحد استنتاجاهتا ،إىل أن املعهد ااجة ماسة إىل زيادة إيراداته،
وإذ تشي ييير إىل تقرير األمني العام ال ي يبني بالتفص ـ ــي أوجه القص ـ ــور يف التموي اليت قوض ـ ــة
بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة قـدرة املعهــد على تلبيــة احتيــاجـات املنطقــة ،وإذ تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم بـرن اجلرميـة تؤدي إىل إنفــا قـدر كبر
من املوارد،
وإذ تض ي ي ييع في اعتبارها أن املعهد عنص ـ ـ ـ ــر مهم من عناص ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـ ــبكة األمم املتحدة ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ،وأنه لن ينجح ،بدون املوارد الالزمة ،يف حتقيق أهدافه ابيوية املتمثلة يف مكافحة االجتار
بامل درات واجلرمية اإللكرتونية واجلرمية البيئية ،يف مجلة حتديات أخرى ،وأهدافه الرامية إىل إص ـ ـ ـ ـ ـ ــال أوجه
القصور ابامسة يف نظام املالحقة اجلنائية يف املنطقة وبناء حتالفات فعالة وقوية فيما بني مسؤويل إنفاذ القانون
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واأيئات املهنية واملؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات األكادميية وفرادى اجملتمعات احمللية واخل اء والسـ ـ ـ ــلطات التقليدية واملدنية ب ية
تطبيق هنج استباقي يف منع اجلرمية،
وإذ تنوه بالدول األعضاء واملنظمات اليت حافظة على التزامها برداء واجباهتا املالية،
 - 1تثني على معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ملا يب له من جهود
من أج تعزيز ما يض ــطلع به من أنش ــطة يف إ ار واليته األس ــاس ــية ،مبا فيها أنش ــطة التعاون اإلقليمي يف
املسـ ــائ التقنية املتصـ ــلة بنظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف أفريقيا ،وتنسـ ــيق تلف األنشـ ــطة وتنفي املزيد
منها ،ر م ما يواجهه من نقص يف املوارد؛
اعتماد اخلطة االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية للفرتة 2021-2017
 - 2ترحب بقرار جملس إدارة املعهد
َ
هبده التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي للجرمية بطريقة متكاملة من خالل تعزيز القدرات الو نية يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،وهتيث بالدول األعض ـ ـ ـ ــاء ،ومن بينها الدول األعض ـ ـ ـ ــاء يف املعهد ،وحميع كيانات األمم املتحدة
واملنظمات ر ابكومية ذات الصلة تقدميَ الدعم الالزم من أج تنفي اخلطة االسرتاتيجية تنفي ا كامال؛
 - 3تنوه بالتقدم ال ي أحرزته الدول األفريقية صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب تنفي خطة عم االحتاد األفريقي
ملكافحة امل درات ( )2017-2013وآلية تنفي ها ومتابعتها وتقييمها؛
 - 4تش يجع الدول األعضــاء على التوعية بعم املعهد وبرمهية عمله للنجا يف تنفي خطة
التنمية املستدامة لعام )2(2030؛
 - 5تعيد تأكيد اباجة إىل مواصلة تعزيز قدرة املعهد على دعم اآلليات الو نية ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية يف البلدان األفريقية؛
 - 6تعيد أيض ي ييا تأكيد الفوائد اليت تنجم ،يف بعت اباالت ،عن اس ـ ـ ــت دام تدابر تقوميية
بديلة ،عند االقتض ــاء ،بتطبيق معاير الس ــلوك األخالقي واالس ــتعانة بالتقاليد احمللية وتقدمي املش ــورة و رها
من تدابر الترهي اإلصالحية املستجدة ،مبا يتفق والتزامات الدول مبوجث القانون الدويل؛
 - 7تالحظ اجلهود اليت يب أا املعهد من أج إقامة اتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت مع املنظمات يف البلدان
اليت تشجع برامج منع اجلرمية وحمافظته على صالت وثيقة مع الكيانات السياسية اإلقليمية ودون اإلقليمية
مث مفوض ـ ــية االحتاد األفريقي ،ومجاعة ل ـ ــر أفريقيا ،ومفوض ـ ــية اجلماعة االقتص ـ ــادية لدول رب أفريقيا،
واأيئة ابكومية الدولية املعنية بالتنمية ،واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛
 - 8تش ي ي ي ي ييجع املعه ــد على أن ي ــرخ ـ يف االعتب ــار ،ب ــالتع ــاون مع وك ــاالت األمم املتح ــدة
ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة ،عند وض ـ ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجياته يف جمال منع اجلرمية ،العم ال ي تض ـ ـ ـ ـ ــطلع به تل هيئات
الت طيط يف املنطقة اليت تركز اهتمامها على تنس ـ ـ ــيق األنش ـ ـ ــطة املعززة للتنمية القائمة على اإلنتاس الزراعي
املستدام وابفاظ على البيئة؛
 - 9تحث الدول األعضـ ـ ــاء يف املعهد اليت ع ت بتعهداهتا املالية جتا املعهد على دفع ك
املبالغ املترخرة عليها أو بعضـها ،آخ ة يف اعتبارها أن على الدول األعضـاء وي  73يف املائة من امليزانية
املعتمدة ،وتشجع يف ه ا الصدد مجيع الدول األعضاء واملنظمات على الوفاء بواجباهتا املالية بشك تام؛
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 - 10تشييير إىل اختاذ املعهد مبادرة لتقاســم التكالي مع الدول األعضــاء والشــركاء وكيانات
األمم املتحدة عند تنفي ل امج تلفة؛
 - 11تحث مجيع الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء واملنظمات ر ابكومية واجملتمع الدويل على مواص ـ ـ ـ ـ ــلة
اختاذ تدابر عملية ملموسـ ــة لدعم املعهد يف جمال تنمية القدرات الالزمة وتنفي براجمه وأنشـ ــطته الرامية إىل
تعزيز نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف أفريقيا؛
 - 12تحث مجيع الــدول اليت ع تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ةد بعــد على اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميـة
املنظمة ع الو نية وبروتوكوالهتا( )3واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـ ــاد( )4أو ع تنضـ ــم إليها بعد على
أن تنظر يف القيام ب لف ،وتشجع الدول األ راه اليت ع تنف االتفاقيتني بعد على أن تبلغ مكتث األمم
املتحــدة املعين بــامل ــدرات واجلرميــة بــري عوائق تواجههــا واــاجتهــا من املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة التقنيــة للت ل ـث على
تلف العوائق؛
 - 13تش ييجع الدول األفريقية اليت ع تنض ــم بعد إىل املعهد على النظر يف االنض ــمام إليه من
أج تعزيز جهود التعاونية وتوس ـ ــيع قاعدة دعمه اا يؤدي إىل النهو مبكافحة اجلرمية واإلرهاب الل ين
يعرقالن اجلهود اإلمنائية الفردية واجلماعية املب ولة على صعيد القارة؛
 - 14تثني على الدعم املتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ي تقـدمه حكومة أو نـدا باعتبـارها البلـد املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
للمعهد ،ويش ـ ـ ـ ــم ذلف تس ـ ـ ـ ــوية مس ـ ـ ـ ــرلة ملكية األر اليت يوجد فيها املعهد وتيس ـ ـ ـ ــر تعاون املعهد مع
األ راه صاحبة املصلحة األخرى يف أو ندا واملنطقة ومع الشركاء الدوليني؛
 - 15تثني أيضي ي ييا على اجلهود اليت يب أا املعهد يف تنفي عدة برامج يف املنطقة ،األمر ال ي
ســاهم يف عدة أمور من بينها وضــع جمموعة متزايدة من التدابر التقوميية املنســقة للتصــدي للجرمية اعتمادا
على الدعم التقين يف جمال تيس ـ ـ ــر املس ـ ـ ــاعدة املتبادلة من جانث أجهزة إنفاذ القانون ،ويف نش ـ ـ ــوء منا ق
اختصاص إقليمية؛
 - 16تذكر مببادرة املعهد للتعاون مع جامعات مناس ـ ـ ــبة لتفعي العالقة بني النهجني الل ين
تتبعهما سلطات العدالة اجلنائية ومصادر العدالة التقليدية ب ر مواءمة است دام املمارسات التصابية
حسث االقتضاء؛
 - 17تذكر أيض ي ي ي ييا مببادرات املعهد للعم مع جمموعة حمددة من املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات األكادميية
واملؤسسات املت صصة يف جمال حقو اإلنسان املرتبطة بشبكات مهنية أخرى يف املنطقة من أج تعزيز
املناهج اليت تتضمن مكونا قويا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
 - 18تشييجع املعهد على أن ينظر يف الرتكيز على موا ن الض ــع اخلاص ــة والعامة لك بلد
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيد من ال امج ،مع الرتكيز على تنظيم جهود تدريث املهنيني وتطوير قدراهتم ب ر معاجلة أوجه
الض ـ ـ ـ ــع احملددة ،وعلى أن يُعظةم االس ـ ـ ـ ــتفادة من املبادرات املتاحة للتص ـ ـ ـ ــدي ملش ـ ـ ـ ــاك اجلرمية باألموال
املوجودة والقدرات املتاحة ،عن ريق إقامة حتالفات مفيدة مع املؤسسات اإلقليمية واحمللية؛
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 )3
( )4املرجع نفسه ،اجمللد  ،2349الرقم .42146
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 - 19تطلب إىل مكتث األمم املتحدة املعين بامل درات واجلرمية مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة العم يف تعاون
وثيق مع املعهد ،وتطلث إىل املعهد تقدمي التقرير الس ـ ــنوي عن أنش ـ ــطته إىل املكتث وإىل مؤ ر وزراء املالية
والت طيط والتنمية االقتصادية األفريقيني التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا؛
 - 20تطلب إىل األمني العام أن يعزز النهو بالتعاون والتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق والتآزر على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد
اإلقليمي يف جمال مكافحة اجلرمية ،وخباصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف بعدها العابر للحدود الو نية ال ي ال تكفي اإلجراءات
الو نية وحدها للتصدي له؛
 - 21تالحظ اجلهود اليت يب أا جملس إدارة املعهد باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار لتحفيز الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف
املعهد هبده ض ـ ــمان التزامها املايل جتا املعهد وإعادة تركيد ه ا االلتزام عمال بالقرار ال ي اخت اجمللس
يف ليلون وي يف  29أيار/مايو  2015من أج معاجلة الرتاجع يف الدعم املايل املقدَّم ل امج املعهد؛
 - 22تكرر طلبها إىل األمني العام يف قرارها  207/71برن يواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ل اجلهود لتعبئة املوارد
املالية الضـ ـ ـ ــرورية الحتفاظ املعهد باملووفني الفنيني األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيني الالزمني لتمكينه من العم بفعالية من أج
االضطالع بالواجبات املنو ة به ،مع مراعاة اخلطة االسرتاتيجية اليت اعتمدها املعهد للفرتة 2021-2017؛
 - 23تكرر أيض ي ي ي ي ييا طلبها إىل األمني العام يف قرارها  207/71برن يكثة اجلهود املب ولة
الس ـ ـ ــتنفار ك الكيانات ذات الص ـ ـ ــلة يف منظومة األمم املتحدة لتقدمي الدعم املايل والتقين الض ـ ـ ــروري إىل
املعهد لتمكينه من إجناز واليته ،مع مراعاة أن ابالة املالية اأش ـ ـ ــة للمعهد تقو بش ـ ـ ــدة قدرته على تلبية
االحتياجات املتزايدة يف جمال منع اجلرمية ومعاملة اجملرمني بطريقة إكابية وفعالة؛
 - 24تدعو الدول األعض ـ ـ ـ ــاء و رها من الش ـ ـ ـ ــركاء إىل النظر يف املس ـ ـ ـ ــامهة مبوارد خارجة عن
امليزانية لتمكني املعهد من تنفي واليته بفعالية؛
 - 25تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسـ ــة والسـ ــبعني تقريرا
عن تنفي ه ا القرار يتضمن توصيات بشرن مواصلة تعزيز قدرات املعهد.

اجللسة العامة 56
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