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 الدورة الثالثة والستون
 اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال٩٧البند 
   منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 مشروع قرار: إيطاليا  
 

تعزيز برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال سـيما قدراتـه يف                  
 جمال التعاون التقين

  
 ،إن اجلمعية العامة 
 بـــشأن ١٩٩١ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٤٦/١٥٢ارهـــا  إىل قرإذ تـــشري 

 ٦٢/١٧٥وضع برنامج فعال لألمـم املتحـدة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وقرارهـا                     
ــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة    ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ  ــز برن  بــشأن تعزي

  التعاون التقين،والعدالة اجلنائية، وال سيما قدراته يف جمال
 بــشأن نتــائج ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٦ املــؤرخ ٦٠/١ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا 

ــام    ــاملي لعـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــان  ٢٠٠٥مـ ــزءان املتعلقـ ــة اجلـ ــدود  ، وخباصـ ــابرة للحـ ــة العـ باجلرميـ
 واإلرهاب، الوطنية

ة  باعتمــاد اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي اســتراتيجي  وإذ حتــيط علمــا مــع التقــدير  
 الراميـة إىل حتقيـق      )١(٢٠١١-٢٠٠٨مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة للفتـرة             

ساعدة التقنيــة واخلــدمات  أهــداف عــدة، منــها تعزيــز فعاليــة املكتــب ومرونتــه يف تقــدمي املــ        
 بالسياسات، املتعلقة

__________ 
 .٢٠٠٧/١٩ و ٢٠٠٧/١٢انظر قراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١( 
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ــشري  ــا     وإذ تـ ــن قرارهـ ــشر مـ ــادي عـ ــزء احلـ ــؤرخ ٦١/٢٥٢ إىل اجلـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة ودور          ’’ املعنون   ٢٠٠٦سمرب  دي/األول

الذي فوضت فيه اللجنة، بـصفتها اهليئـة        ‘‘ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بصفتها هيئة إدارته       
عدالـة اجلنائيـة،   الرئيسية يف األمم املتحدة املعنية بتقرير السياسات املتعلقة مبسائل منع اجلرمية وال    

باملوافقة على ميزانية صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وإذ ترحـب بالنتـائج                 
 تـشرين   ٣٠ و   ٢٩اليت متخضت عنها دورة اللجنة السادسة عـشرة املـستأنفة، الـيت عقـدت يف                

 ،٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
 ٢٠٠٧ديــسمرب /األول كــانون ١٨ املــؤرخ ٦٢/١٧٣ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا  
متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عــشر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة واألعمــال ”واملعنـون  

 ،“التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٢/٢٠٢ إىل قرارهــا وإذ تــشري كــذلك 
منع ومكافحة املمارسات الفاسدة وحتويل األصول املتأتية من مـصدر غـري مـشروع               ”واملعنون

وإعادة تلك األصول إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع اتفاقيـة األمـم املتحـدة               
 ،“ملكافحة الفساد

عدة  قراراهتـا املتعلقـة باحلاجـة املاسـة إىل تعزيـز التعـاون الـدويل واملـسا             وإذ تعيد تأكيد   
التقنية يف جمال تـشجيع وتيـسري التـصديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                       

 )٣( وتنفيـذها واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد       )٢(العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوالهتا   
 ومجيــــع االتفاقيــــات والربوتوكــــوالت الدوليــــة ملكافحــــة اإلرهــــاب، مبــــا فيهــــا االتفاقيــــات 

 والربوتوكوالت اليت بدأ نفاذها يف اآلونة األخرية،
 االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األعضاء يف استراتيجية األمم          وإذ تعيد أيضا تأكيد    

 ،)٤(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب املعتمدة يف 
ــشري  ــا وإذ ت ــؤرخ ٦١/١٨٠ إىل قراره ــسمرب/ كــانون األول٢٠ امل ــشأن ٢٠٠٦ دي  ب

حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص، وإىل الدور التنسيقي الذي يـضطلع             
 به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف هذا الصدد،

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢( 
 .٤٢١٤٦م ، الرق٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٣( 
 .٦٠/٢٨٨القرار  )٤( 
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 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٢/١٧٢ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا  
ــو ــة يف جمـــ ”ن واملعنـ ــساعدة التقنيـ ــصلة   املـ ــة املتـ ــوالت الدوليـ ــذ االتفاقيـــات والربوتوكـ ال تنفيـ

 ،“باإلرهاب
 إىل  ١٣ مبنتـدى فيينـا ملكافحـة االجتـار بالبـشر، الـذي عقـد يف الفتـرة مـن                     وإذ ترحب  

 املــؤرخ ١٦/١العدالــة اجلنائيــة  ، وفقـــا ملقــرر جلنــة منــع اجلرميــة و    ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١٥
 ،)٥(٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٧

 مجيـع قـــرارات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة،              تبارهـا وإذ تضع يف اع    
ــرارات  ــيما القـــــ ــة ٢٠٠٨/٢٥  و٢٠٠٨/٢٤  و٢٠٠٨/٢٣وال ســـــ  / متـــــــوز٢٤ املؤرخـــــ

، ومجيــع القــرارات املتعلقــة بتعزيــز التعــاون الــدويل واملــساعدة التقنيــة واخلــدمات ٢٠٠٨ يوليــه
 اجلرمية والعدالة اجلنائيـة التـابع ملكتـب األمـم           االستشارية اليت يقدمها برنامج األمم املتحدة ملنع      

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وتعزيـز سـيادة القـانون              
 وتوطيدها، وإصالح مؤسسات العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية،

 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦١/١٤٣ علــى أن قرارهــا  وإذ تــشدد 
بشأن تكثيف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة تترتـب عليـه آثـار كـبرية                          

 بالنسبة لربنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأنشطته،
عدالـة   بنتـائج مناقـشة املوضـوع احملـوري الـيت عقـدهتا جلنـة منـع اجلرميـة وال               وإذ ترحب  

 يف دورهتا السابعة عشرة، عمال مبقرر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             ٢٠٠٨اجلنائية يف عام    
ــه واملعنــون / متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠٠٧/٢٥٣ مناقــشة املوضــوع احملــوري بــشأن جوانــب   ”يولي

 ،“العنف ضد املرأة وذات الصلة املباشرة بعمل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
التحالفـــات : إعـــالن بـــانكوك بـــشأن أوجـــه التـــآزر واالســـتجابات      إىل وإذ تـــشري 

 ،)٦(االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ــسلم  ــة        وإذ ت ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــاذ إجــراءات ملكافحــة اجلرمي ــأن اخت  ب

اجلرميـة  واإلرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد ضرورة العمل اجلماعي ملنع ومكافحـة             
 املنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد واإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره،

__________ 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  )٥(  ــائق الرمسي ، )E/2007/30/Rev.1 (١٠، امللحــق رقــم  ٢٠٠٧الوث

 .اجلزء األول، الفصل األول، الفرع دال
 .، املرفق٦٠/١٧٧القرار  )٦( 



A/C.3/63/L.10
 

4 08-54588 
 

 فيمـا يتعلـق بقـدرات التعـاون الـتقين ملكتـب األمـم               ، بضرورة احلفـاظ   وإذ تسلم أيضا   
 على التوازن بني مجيع األولويـات ذات الـصلة الـيت حـددها     ،املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

 عامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي،كل من اجلمعية ال
 بتقريـر األمـني العـام عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ قـرار                  حتيط علما مع التقدير    - ١ 

 ؛)٧(٦٢/١٧٥اجلمعية العامة 
 أمهيـة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                 تؤكــد من جديـد    - ٢ 

لـة لتعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال منـع اجلرميـة               فيما يتصل بالتـشجيع علـى اختـاذ إجـراءات فعا          
والعدالــة اجلنائيــة، وأمهيــة العمــل الــذي يــضطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات     
واجلرمية يف إطار االضطالع بواليته يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك التعـاون                   

ت االستشارية وغري ذلك من أشكال املـساعدة إليهـا،          التقين مع الدول األعضاء وتقدمي اخلدما     
والتنسيق مع مجيع هيئات ومكاتب األمـم املتحـدة         بناء على طلبها وعلى سبيل األولوية العليا،        

 املختصة ذات الصلة واستكمال أعماهلا؛
 بالتقدم الذي أحرزه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة        تسلم - ٣ 

مات االستشارية واملـساعدة إىل الـدول األعـضاء الـيت تطلبـها يف جمـاالت الفـساد                  يف تقدمي اخلد  
واجلرميــة املنظمــة وغــسل األمــوال واإلرهــاب واالختطــاف واالجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك  
دعــم الــضحايا ومحايتــهم، والتعــاون الــدويل، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى تــسليم اجملــرمني 

 وتبادل املساعدة القانونية؛
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة علـى زيـادة تعاونـه مـع               حتث - ٤ 

املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املكلفـة بواليـات هلـا صـلة باجلرميـة             
املنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب االقتضاء، مـن أجـل االطـالع علـى أفـضل املمارسـات           

 مزيتها النسبية الفريدة؛واالستفادة من 
ــاه  - ٥  ــيت جــرى      توجــه االنتب ــة ال ــسياسة العام ــة بال ــستجدة املتعلق ــسائل امل  إىل امل

حتديدها يف تقرير األمني العام، ومنها اجلرمية يف املدن واالستغالل اجلنسي لألطفـال واالحتيـال    
ــا فيهــ        ــة، مب ــدويل باملنتجــات احلرجي ــار ال ــصادي وانتحــال الشخــصية واالجت ا األخــشاب االقت

واألحياء الربية وغري ذلك من املوارد البيولوجية احلرجيـة واجلـرائم احلاسـوبية، وتـدعو مكتـب                  
 سـبل ووسـائل   األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة إىل أن يقـوم، يف إطـار واليتـه، ببحـث               

 املـؤرخ  ٢٠٠٧/١٢للتصدي هلذه املسائل، مع مراعاة قراري اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي           
__________ 

 )٧( A/63/99. 
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 بـــشأن اســـتراتيجية ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٦ املـــؤرخ ٢٠٠٧/١٩ و ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٥
 ؛٢٠١١-٢٠٠٨مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية للفترة 

ات الدوليــة املعنيــة علــى وضــع اســتراتيجيات   الــدول األعــضاء واملنظمــ حتــث - ٦ 
وطنية وإقليمية، حسب االقتضاء، واختـاذ تـدابري ضـرورية أخـرى، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم                   
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مـن أجـل التـصدي بـشكل فعـال للجرميـة املنظمـة العـابرة                     

ريـب املهـاجرين وصـنع األسـلحة الناريـة          للحدود الوطنية، مبا يف ذلـك االجتـار باألشـخاص وهت          
 واالجتار هبا عرب احلدود الوطنية بشكل غري مشروع، وللفساد واإلرهاب؛

ــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    تؤكــد مــن جديــد  - ٧   أمهي
ــاء القــدرات علــى املــستوى احمللــي يف جمــال مكافحــة اجلرميــة املنظمــة       ــة يف بن ــه اإلقليمي ومكاتب

تـب، عنـدما يقـرر إغـالق املكاتــب     عابــرة للحـدود الوطنيـة واالجتـار باملخـدرات، وحتــث املك     ال
ختصيصها، علـى أن يراعـي أوجـه الـضعف القائمـة واملـشاريع املـضطلع هبـا واآلثـار املترتبــة                       أو

على الصعيد اإلقليمي يف جمـال مكافحـة اجلرميـة املنظمـة العابــرة للحـدود الوطنيـة، وخباصـة يف           
ــدا ــة          البل ــود الوطني ــدعم للجه ــن ال ــال م ــستوى فع ــوفري م ــدف مواصــلة ت ــك هب ــة، وذل ن النامي

 واإلقليمية املبذولة يف تلك اجملاالت؛
 مجيع الدول األعضاء اليت مل تصدق على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة              حتث - ٨ 

ــة    ــابرة للحــدود الوطني ــالريمو (اجلرميــة املنظمــة الع ــة ب ــة األمــم   و)٢(وبروتوكوالهتــا) اتفاقي اتفاقي
ــساد    ــدا (املتحــدة ملكافحــة الف ــة مريي ــة    )٣()اتفاقي ــة املتعلق ــات والربوتوكــوالت الدولي  واالتفاقي

باإلرهاب أو مل تنضم إليها بعد على أن تنظر يف القيام بذلك، وتشجع الـدول األطـراف علـى                   
جلرميـة املنظمـة    مواصلة تقـدمي الـدعم التـام ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة ا                    

العابرة للحدود الوطنية ومؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، مبـا            
 يف ذلك تقدمي معلومات إىل املؤمترين بشأن مدى االمتثال للمعاهدات؛

 بالتقدم الذي أحرزه مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة            ترحب - ٩ 
ــة األمــم املتحــدة      اجلرميــة املن ــدول األطــراف يف اتفاقي ــة ومــؤمتر ال ــابرة للحــدود الوطني ظمــة الع

وتكرر طلبها إىل األمني العام بأن يواصل توفري ما حيتاجـه           يتيهما،  ملكافحة الفساد يف تنفيذ وال    
االسـتعانة  املؤمتران من دعم وموارد لالضطالع مبهامهما الصادر هبا تكليف، بطـرق مـن بينـها                

 تب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛دمات مكخب
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يعـزز املـساعدة             تطلب - ١٠ 

التقنية اليت يقدمها إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، مـن أجـل تعزيـز التعـاون الـدويل علـى                   
التفاقيـات والربوتوكـوالت العامليـة    منع اإلرهاب ومكافحته عـن طريـق تيـسري التـصديق علـى ا            
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املتعلقة باإلرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيـة،         
وأن يــسهم أيــضا يف أعمــال فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، وتــدعو   

 ذ واليته؛الدول األعضاء إىل تزويد املكتب باملوارد املالئمة لتنفي
 والـصادر عـن جلنـة       ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٨ املـؤرخ    ١٧/١ بـاملقرر    ترحب – ١١ 

تعزيــز التــدابري املّتخــذة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة   ”منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بعنــوان  
  الذي طلبت فيه اللجنة إىل مكتب األمـم املتحـدة         )٨(“اجلنائية ملواجهة العنف ضد املرأة والفتاة     

ــستعرض        ــق خــرباء حكــومي دويل لكــي ي ــا لفري ــة أن يعقــد اجتماع املعــين باملخــدرات واجلرمي
وحيّدث، عند االقتضاء، االستراتيجيات النموذجية والتدابري العمليـة للقـضاء علـى العنـف ضـد                

، وأن يقـدم    )، املرفـق  ٥٢/٨٦قـرار اجلمعيـة العامـة       (املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة         
ات بشأن التصدي للعنف ضـد املـرأة والفتـاة لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة                       توصي

 إىل اللجنة أن تقدم تقريرا عن نتائج ذلك العمل إىل اجلمعية عن طريـق اجمللـس          تعشرة، وطلب 
 االقتصادي واالجتماعي؛

ــشجع - ١٢  ــم ذلــك      ت ــدابري املناســبة، حــسبما يالئ ــدول األعــضاء علــى اختــاذ الت  ال
وفها الوطنية، من أجل ضمان استخدام وتطبيـق معـايري وقواعـد األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة                  ظر

والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك النظر يف األدلة والكتيبات املتاحة الـيت وضـعها وأصـدرها مكتـب                  
 األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ونشرها عندما ترى يف ذلك ضرورة؛

 أمهية إتاحـة متويـل كـاف وثابـت ميكـن التنبـؤ بـه لربنـامج األمـم                    يدتكرر تأك  - ١٣ 
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية حىت يضطلع بوالياته كاملة، مبا يتفق واألولويـة العليـا الـيت                 
حيظى هبا، ومبا يتناسب والطلب املتزايـد علـى خدماتـه، وخباصـة فيمـا يتعلـق بتقـدمي املزيـد مـن                   

بلدان النامية والبلدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة والبلـدان اخلارجـة مـن                   املساعدة إىل ال  
 صراعات يف جمال منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية؛

ــاملقرر ترحــب - ١٤  ــع   ١٧/٢ ب ــة من ــصادر عــن جلن ــة يف    ال ــة اجلنائي ــة والعدال اجلرمي
املتحــدة املعــين باملخــدرات  حتــسني إدارة مكتــب األمــم  ” واملعنــون ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ١٨

الذي قررت مبوجبه إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتـوح بـاب      ،  )٨(“واجلرمية ووضعه املايل  
العضوية ُيعَنى بكيفية ضـمان امـتالك الـدول األعـضاء زمـام شـؤوهنا الـسياسية وكيفيـة حتـسني                      

اجلرميـة، وتتطلـع قـدما      البنية اإلدارية والوضـع املـايل ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات و                

__________ 
الفــصل ، )E/2008/30( ١٠، امللحــق رقــم ٢٠٠٨الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر  )٨( 

 .األول، الفرع دال
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ــسىن         ــصادي واالجتمــاعي، حــىت يت ــق اجمللــس االقت ــل، عــن طري ــق العام لتلقــي توصــيات الفري
 مراعاهتا أثناء النظر يف امليزانية الربناجمية للمنظمة يف فترة السنتني املقبلة؛

ــها - ١٥   إىل األمــني العــام أن يــزود برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة    تكــرر طلب
لة اجلنائية باملوارد الكافية لكي ينفذ والياته تنفيذا كامال، مبا يتفـق واألولويـة العليـا الـيت                  والعدا

حيظــى هبــا، وأن يقــدم الــدعم الكــايف إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وكــذلك مــؤمتر    
مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة و  

 الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني         تطلب - ١٦ 

تقريرا عن تنفيذ واليات برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يـبني أيـضا املـسائل               
 .السياسات وأوجه االستجابة املمكنةاملستجدة فيما يتعلق ب

 
 


