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  *من جدول األعمال املؤقت ١البند 
        افتتاح املؤمتر
      اجلرمية والعدالة اجلنائية على نطاق العامل حالة    
      تقرير األمني العام    

  ملخص  
، أن يعد عرضا عاما عـن  ٦٤/١٨٠اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قرارها طلبت   

ــامل     ــى نطــاق الع ــة عل ــة اجلنائي ــة والعدال ــة اجلرمي ــاين   حال ــؤمتر الث ــاء امل ــه أثن ــا عشــر،  لتقدمي وفق
ورات اجلرميـة منـذ   ن هـذا التقريـر وصـفا الجتاهـات وتطـ     ويتضـم . يف املاضي املتبعةللممارسة 

، الـذي عقـد يف بـانكوك    والعدالـة اجلنائيـة  مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية انعقاد 
مـن  النتائج األوليـة املستخلصـة   التقرير  يف كما يعرض. ٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٥إىل  ١٨من 

دراســة األمــم املتحــدة االستقصــائية احلاديــة عشــرة الجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــم العدالــة 
ــن م    ــتمدة مـ ــات مسـ ــب معلومـ ــة، إىل جانـ ــة و  اجلنائيـ ــرى وطنيـ ــادر أخـ ــة صـ ــات دوليـ للبيانـ

مـن دراسـات    صـة مستخل وكـذلك نتـائج رئيسـية    ،اجلرمية والعدالة اجلنائيـة  واإلحصاءات عن
 .بشأن اجلرمية والفساد تستند إىل السكان أساسااستقصائية 
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    دةلتطورات املستجااملقدمة و  -أوال  
اجلرميــة والعدالــة خمتلفــة فيمـا يتعلــق ب شـهدت فتــرة الســنوات اخلمـس األخــرية اجتاهــات     -١

مـن اجلرميـة التقليديـة يف     معينـة أشـكال   ردعلـى حنـو مطّـ    ففي الوقت الذي تراجعت فيه. اجلنائية
مبا فيهـا أنـواع    - من اجلرمية خرىأشكال أ أو عادت إىل الظهور، ظهرت النموالبلدان املتقدمة 
ذلـك أنـه حـىت عهـد قريـب، كانـت القرصـنة، علـى         . وتزايدت بدرجـة كـبرية   -طواها النسيان 

قـرأ عنـها يف   نيف كتـب التـاريخ أكثـر ممـا     سبيل املثـال، مـن الظـواهر النـادرة، وكنـا نطلـع عليهـا        
ت يف حبــر الصــني  بيــد أن أوىل حــوادث القرصــنة يف القــرن احلــادي والعشــرين وقعــ   . الصــحف

مـن جديـد يف النصـف     مث تراجعتذروا  القرصنة هجماتقد بلغت و. اجلنويب ومضيق ماالكا
 ٢٠٠٩و ٢٠٠٧مـا بـني عـامي     الشـديد هجمات القراصـنة  وأسفر ازدياد . هذا العقداألول من 

واقعـة يف الصـومال وخلـيج عـدن خـالل النصـف        ١٤٠قبالة سواحل الصومال عمـا يزيـد علـى    
الـيت  اهلجمـات ختتلـف عـن أهـداف مثيالـا       هـذه أهداف لكن  )١(.وحده ٢٠٠٩عام األول من 
القصد منها هو مدامهة السفن واحتجاز الرهائن مقابـل  أحناء أخرى من العامل، ألن يف شوهدت 

  .فدية وليس سرقة السفن وما حتمله من بضائع
 اف، ألـا من أجل احلصول على فدية إمنـا هـي شـكل مـن أشـكال االختطـ      والقرصنة   -٢

بـدأت تشـيع    ،ويف الـرب . إرادتـه  رغمـاً عـن  تقوم على االحتجاز غري القانوين لشـخص أو أكثـر   
ففــي أحــد بلــدان أمريكــا الوســطى،  .  الكــثري مــن بلــدان القــارة األمريكيــة يفأعمــال اخلطــف 

 ٢٠٠٣أربعـة أضـعاف مـا بـني عـامي      بشهدت أعمـال اخلطـف املسـجلة لـدى الشـرطة زيـادة       
ــرتبط      األساســيةب واألســبا. ٢٠٠٨و ــد ت ــة ق ــات االختطــاف يف تلــك املنطق  خصوصــاًلعملي

واهلبـوط   الكـربى  وقد يكون االقتتـال بـني العصـابات   . بالتطورات على صعيد جتارة املخدرات
املســتمر يف الطلــب علــى الكوكــايني يف أمريكــا الشــمالية مــن العوامــل الــيت تــدفع اجلماعــات     

  .حصول على املال أو ملآرب أخرىاإلجرامية إىل اللجوء لالختطاف إما لل
 هـي  جتـارة املخـدرات غـري املشـروعة يف عـدد مـن البلـدان        فـإن ، أيضـا  من ناحية أخرى  -٣

ففـي أحـد بلـدان القـارة األمريكيـة،      . السبب الكامن وراء الزيادة الكبرية يف جـرائم القتـل عمـدا   
القتل خالل عام  أفعالموع يف املائة من جم ٤٥بلغت نسبة جرائم القتل املرتبطة باملخدرات حنو 

───────────────── 
 Piracy and Armed( السفن علىالقرصنة والسطو املسلح غرفة التجارة الدولية، املكتب البحري الدويل التابع ل  )١(  

Robbery against Ships( -  كانون الثاين٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠ -يناير /كانون الثاين ١تقرير عن الفترة ،/ 
 Piracy( السفن علىح القرصنة والسطو املسل، واملكتب البحري الدويل التابع لغرفة التجارة الدولية، ٢٠٠٩يناير 

and Armed Robbery against Ships(  -  ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠ - يناير /كانون الثاين ١تقرير عن الفترة ،
 .٢٠٠٩ هيولي/متوز
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أخـذت  وعلى العموم، . ٢٠٠٧يف املائة يف عام  ٢٥بعد أن كانت تلك النسبة تقلّ عن  ٢٠٠٨
أن تلك اجلـرائم تضـاعف عـددها تقريبـا مـا بـني       إىل درجة  تزداد باملخدرات ذات الصلةاجلرائم 
  .فترة طويلةعلى مدى بيانات جمموعة من ال بشأابلدا تتوفر  ١٩يف  ١٩٩٨و ١٩٩٥عامي 

جلرميـة مـن خـالل    يف اوميكن احلصول على بعـض املؤشـرات بشـأن االجتاهـات العامـة        -٤
ويف الواقـع، فـإن معـدالت جـرائم القتـل      . خدام اجتاهات جرائم القتل كمؤشـر غـري مباشـر   است

جـرائم   عـن البيانات من العنف غري املرتبط بصراعات، كما إن  جتسد عموما مستويات مقابلة
 كمــا يفيف اخنفــاض مســتوى اإلبــالغ  هالــيت تواجــالصــعوبات املعروفــة  تنطــوي علــى القتــل ال

أن معدالت جرائم القتـل عمـدا شـهدت زيـادة يف عـدد مـن        ومع. األخرى اجلرائمإحصاءات 
علــى مــدى العقــد ) وخصوصــاً تلــك املرتبطــة منــها بتجــارة املخــدرات غــري املشــروعة(البلــدان 

ــاًهدت هبوطــا الفائــت، فــإن أغلبيــة البلــدان شــ   يف معــدالت القتــل علــى مــدى األعــوام    إمجالي
وبينمـا يتجلـى هـذا الـنمط يف املنـاطق دون اإلقليميـة يف أوروبـا، فإنـه يسـري          . اخلمسة املاضية

  .كذلك على أمريكا اجلنوبية وعلى شرق آسيا وجنوا الشرقي وجنوا
ويف مقدمتــها (دان يف بعــض البلــ تناقصــتومل تكــن جــرائم القتــل هــي الوحيــدة الــيت    -٥

ــا ووســطها وشــرقها   ــا) غــرب أوروب اخنفضــت املعــدالت  فقــد . جــرائم املمتلكــات أيضــا  وإمن
مـا بـني   يف الفتـرة  النصف تقريبـا   إىلجرائم السطو وسرقة السيارات  املسجلة لدى الشرطة من

ولعلّ أحد التفسريات املمكنة لذلك يرتبط بزيادة املبـادرات الرادعـة،   . ٢٠٠٨و ١٩٩٥عامي 
  ").تدابري تصعيب اهلدف("من قبيل حتسني نظم األمن يف املنازل واملركبات 

اجلرميــة  فيمــا خيــصحملــة عامــة عــن االجتاهــات والبيانــات الدوليــة  يقــدم هــذا التقريــر و  -٦
وصف لسـياق وأولويـات قيـاس اجلرميـة، تتبعـه ملخصـات للبيانـات        فيه ويرِد . والعدالة اجلنائية

ــة عـــن القتـــل   ــداملتاحـ ــرائم   العمـ ــة واجلـ ــرائم التقليديـ ــلةواجلـ ــار  ذات الصـ ــدرات واالجتـ باملخـ
ومعظــم . باألشــخاص والفســاد، وكــذلك عــن أداء مؤسســات إنفــاذ القــانون والعدالــة اجلنائيــة

دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية     مـن الـردود علـى     مسـتمدة البيانات املقدمة يف هذا التقريـر  
ــةالجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــ  الســنوية  ــة اجلنائي ــائج الوتنشــر . م العدال مــن املستخلصــة نت

الدراسة االستقصائية سنويا، حسب البلد، على موقع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات    
ــاء مــؤمترات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة      )٢(واجلرميــة علــى اإلنترنــت،  كمــا تعــرض بانتظــام أثن

───────────────── 
لالطالع على معلومات بشأن دراسة األمم املتحدة االستقصائية احلادية عشرة الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم   )٢(  

-www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations: نظر املوقع اإللكتروينالعدالة اجلنائية، ا

Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html. 
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مـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة حتليـل البيانـات،        ويتوىل مكتـب األ  )٣(.والعدالة اجلنائية
، شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة       وذلــك مبســاعدة مــن معاهــد    

ــها   ــم املتحــدة     وخصوصــاً من ــها، املنتســب إىل األم ــة ومكافحت ــع اجلرمي ــد األورويب ملن  )٤(.املعه
كذلك مـن دراسـات مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        مستمدةواملعلومات الواردة يف هذا التقرير 

  )٥(.٢٠١٠-٢٠٠٥واملنشورة خالل الفترة باملوضوع باملخدرات واجلرمية ذات الصلة 

    
    السياق واألولويات  - ثانيا  

 غـري القـانوين   ينطـوي علـى وصـف لكـثري مـن أشـكال السـلوك       " اجلرميـة "صطلح املإن   -٧
البلـدان حتظـر طائفـة واسـعة مـن األفعـال        خمتلـف  يف ذلـك، فـإن القـوانني    وإضافة إىل. املختلفة

، فـإن هنـاك   اعتبار بعض اجلرائم ظاهرة شديدة احملليةوبينما ميكن . املختلفة، بدرجات متفاوتة
  .بلدان ميس عدةأوسع بكثري حبيث  تأثريجرائم أخرى ذات 

والسـرقة   من قبيل النـهب والسـطو واالعتـداء    -واجلرائم اليت يشهدها الكثريون يوميا   -٨
وقـد يبـدو أن التخطـيط احلضـري     . تـدفعها عوامـل حمليـة    يف األكثـر قد تبدو ظاهرة حضرية  -

تـؤدي مجيعـا دورا مهمـا يف احلـد مـن خمـاطر        تـدابري هي وإجراءات عمل الشرطة ومنع اجلرمية 
اجلرائم البسـيطة أو التقليديـة قـد ختتلـف اختالفـا كـبريا        ومع ذلك فإن. اإلجرامالوقوع ضحية 

مــن  اجلــرائمويعــد قُــرب مــرتكيب  . مــن منطقــة إىل أخــرى ضــمن املدينــة الواحــدة   مــا بينــهافي
ــة واملخــدرات،      حــال ضــحاياهم، وضــعف   ــوافر األســلحة الناري ــة، وت ــن اجلرمي املســتهدفني م

، كلـها  علـى جمتمـع حملـي معـني    التـوترات  الضـغوط و ووجود العصابات، والكثافة السـكانية، و 
  .اطر انعدام األمن واجلرميةيف زيادة خم تسهمعوامل 

، هناك أشكال اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، مبـا     من طيف التنوع اآلخر الطرفوعلى   -٩
. موسـعة  فيهـا شـبكات عـرب وطنيـة     تضـلع فيها االجتار يف السـلع واألشـخاص، والـيت ميكـن أن     

───────────────── 
  )٣(  مت التقارير أثناء املؤمتر السابع قُدA/CONF.121/18) وCorr.1( واملؤمتر الثامن ،(A/CONF.144/6) ،  

، واملؤمتر احلادي عشر (A/CONF.187/5)، واملؤمتر العاشر )Add.1و (A/CONF.169/15واملؤمتر التاسع 
(A/CONF.203/3). 

 Kauko Aromaa and Markku Heiskanen, eds., Crime and Criminal Justice Systems: انظر على سبيل املثال  )٤(  

in Europe and North America: 1995-2004, HEUNI Publication Series, No. 55 (Helsinki, 2008). 
 the Global Report on Trafficking in Persons (2009) and the: انظر على سبيل املثال  )٥(  

Transnational Trafficking and Rule of Law in West Africa: A Threat Assessment (2009), as 

well as a threat assessment on transnational organized crime (forthcoming). 
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هي كثريا مـا تتجلـى   ويسهل ارتكاب اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الفساد، مبستوياته املختلفة، و
 علـى األغلـب   يفتقتصـر   لكنـها يف أفعال تتسـم بـالعنف املفـرط، بـني جمموعـات متنافسـة عمومـا،        

يف  يكونــواالنــاس بــأم مل  أكثــرقــد يشــعر و. املنــاطق الــيت تعمــل ــا اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة
لـروابط بـني اجلرميــة   ا غـري أن مــع هـذه األنـواع مـن العناصـر اإلجراميــة،      مباشـر  علـى متـاس  حيـام  

وكــثريا مــا تصــبح جــرائم مــن قبيــل الســطو والنــهب . املنظمــة واجلرميــة البســيطة أو التقليديــة وثيقــة
يـؤثِّر تـأثريا   يف اجلرمية املنظمة عري الوطنية، مما  واالعتداء جزءا من أسلوب عمل اموعات الضالعة

ويف . اإلعاقـة  حـاالت  أخطـر أسـباب   مـن  والواقع أن اجلرمية متثل واحـداً . كبريا على حياة الضحايا
شـأنه يف ذلـك شـأن     اإلعاقـة ب اإلصـابة  أسباب أشيع العنف بني األشخاص أحديعد بعض البلدان، 
يف ايـة املطـاف مـن خـالل تأثرياـا      يتجلى  اإلمجايل جلرمية املنظمةاتأثري غري أن  )٦(.حوادث املرور
ادة القانون وانعدام االستقرار وتكبـد خسـائر   اليت تشمل إدمان املخدرات وضعف سيالصافية، أي 

  .احلاالتالتدهور البيئي يف بعض كذلك اقتصادية خطرية وانتشار الفقر، و
ال بـد  يف العـامل   م علـى طريـق رسـم صـورة دقيقـة لوضـع اجلرميـة       إحراز تقد ومن أجل  -١٠

لتقليديــة إحصــاءات وأحبــاث تكشــف طبيعــة ومــدى اجلرميــة بنوعيهــا، أي اجلرميــة ا  مــن إعــداد
اجلرميـة املنظمـة   "ومـن حيـث املبـدأ، فـإن تعـاريف      . واجلرائم املنظمة أو عرب الوطنيـة أو املعقـدة  

ويف . الواسـعة التـأثري  " احلجـم "أو جرميـة  " التقليديـة "أفضـل مـن تعـاريف اجلرميـة     " عرب الوطنيـة 
املنظمــة عــرب جتســد الصــكوك الدوليــة، مــن قبيــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة   حــني

اجلماعــة "انظــر تعريــف (الوطنيــة، توافقــا يف اآلراء حــول العناصــر األساســية للجرميــة املنظمــة   
ــة اإل ــةاملجرامي ــادة " نظم ــه ال يوجــد ))أ( ٢يف امل ــدويل     ، فإن ــى املســتوى ال ــادل عل ــف مع تعري

  .ليلألفعال من قبيل السطو والنهب واالعتداء، واملعرفة بوضوح يف القانون اجلنائي احمل
وتتضــمن أدوات . األنــواع مــن اجلرميــة تتطلــب وجــا خمتلفــة  هلــذهوالطبيعــة املختلفــة   -١١

قياس اجلرمية التقليدية إحصاءات اجلرمية املسجلة لدى الشرطة والدراسات االستقصائية بشـأن  
النــهوج البديلــة الواعــدة    تشــتملإىل إحصــاءات العدالــة اجلنائيــة،   إضــافة و. ضــحايا اجلرميــة 

تقــدير التــدفقات والقــيم  دى اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة علــى  قيــاس طبيعــة ومــ  يف حبالنجــا
حتقيـق  وميكـن   )٧(.مجاعـات اجلرميـة املنظمـة    فيهـا السوقية ألسـواق غـري مشـروعة حمـددة تعمـل      

البيانــات عــن املضــبوطات والكشــف؛ حيــث تســاعد كــل جزئيــة   النظــر إىل مــن خــالل  ذلــك
  .ملةجديدة على استيضاح الصورة الشا

───────────────── 
: املتاح على املوقع الشبكي ،disease and injury country estimates :انظر منظمة الصحة العاملية  )٦(  

www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/index.html. 
عدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بعنوان انظر على سبيل املثال الدراسة اليت أ  )٧(  

Transnational Trafficking and the Rule of Law in West Africa: A Threat Assessment. 
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وميكن، علـى سـبيل املثـال، اسـتبانة املزيـد مـن األولويـات احملـددة لقيـاس اجلرميـة فيمـا              -١٢
 العمـد وبالقتـل  ) االجتـار باألشـخاص   مثل(أنواع حمددة من اجلرمية املنظمة  عنيتعلق بالبيانات 

ة علـى  وعـالو . عمليات نظم العدالة اجلنائية عنوكذلك بالبيانات  ،واجلرمية التقليدية والفساد
، الـيت  )اجلـرائم السـيربانية  (جـرائم الفضـاء احلاسـويب    ذلك، هناك أنواع ناشئة من اجلرمية، مثـل  

وبينمـا تـدر   . اجلرائم واملالحقات القضائية واإلدانات املبلَّغ عنـها  عنتتطلب تطوير إحصاءات 
وخصوصـاً  ومتزايـدة، فـإن البيانـات بشـأا ال تـزال حمـدودة،        ضخمةاجلرائم السيربية عائدات 

  .على املستويني اإلقليمي والدويل
ســنوات االجتــار باألشــخاص باهتمــام واســع علــى مــدى ال عــنوقــد حظيــت البيانــات   -١٣

 مالمـح اجلنـاة  بيانات العدالة اجلنائيـة وحـدها فكـرة عـن     ميكن أن تعطي وبينما . القليلة املاضية
تعبـر بسـهولة عـن حجـم      والضحايا، وكـذلك عـن بلـدان املصـدر واملقصـد، فإـا ال ميكـن أن       

ذلـك أن عـدد القضـايا الـيت تسـجلها أجهـزة الشـرطة تعتمـد اعتمـادا          . تدفقات االجتـار بالبشـر  
 إىل اعتمـاد وهنـاك حاجـة   . كبريا على مدى أنشـطة إنفـاذ القـانون وعمليـات مكافحـة االجتـار      

ت اإلدانـة  يشمل التحقيقات واملالحقات القضائية وقراراجامع على صعيد مجع البيانات، ج 
  .والضحايا املتعرف عليهم والضحايا الذين جرى إيواؤهم والتدابري القائمة على السوق

 تنطـوي علـى  هـي األعمـال الـيت    رمبا وفيما يتعلق باجلرمية التقليدية، فإن أعمال العنف   -١٤
ية بأن تكون هلـا تـأثريات سـلبية علـى التنميـة البشـرية واالجتماعيـة والسياسـ         أكرب االحتماالت

وكما يبني تقريـر األمـني العـام بشـأن تعزيـز التنميـة عـن طريـق احلـد مـن العنـف            . واالقتصادية
بالنشـاط اإلجرامـي الواسـع النطـاق، ميكـن أن      ، عندما يرتبط العنف املسلح فإناملسلح ومنعه، 

 ى فيـه شـ تفمنـاخ ي  إجيـاد يف  ويسـهم يقوض مؤسسات الدولة، وينشـر اخلـوف وانعـدام األمـن،     
معلومــات  إجيــادونتيجــة لــذلك، فــإن ). ٢الفقــرة ، A/64/228الوثيقــة ( .ن العقــاباإلفــالت مــ

على املستويني الـوطين   ظى باهتمام خاصحياجلرمية املرتبطة بالعنف املسلح جيب أن  عنأفضل 
أيضـا اهتمامـا    تسـتحق باملخـدرات واالجتـار باملخـدرات     ذات الصـلة اجلرائم ن إكما . والدويل

إحـدى  ووثيقـة الصـلة باملوضـوع    دقيقـة   مجـع معلومـات  يعتـرب  اخلاصـة، و  ا ألمهيتهاخاصا، نظر
  )٨(.يف هذا اخلصوص األولويات

───────────────── 
حتسني مجع البيانات واإلبالغ ا وحتليلها من أجل رصد تنفيذ "املعنون  ،٥٢/١٢انظر قرار جلنة املخدرات   )٨(  

سي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة اإلعالن السيا
 ".املخدرات العاملية
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طبيعة الفساد ومداه تكتسي أمهية حامسة من أجـل فهـم    عنزيادة املعلومات كذلك فإن و  - ١٥
. ونما هلذا النوع اخلاص من اجلرائم من تأثري واسع االنتشار على االقتصـادات وعلـى سـيادة القـان    

ويدعم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تطوير جمموعة من الدراسـات االستقصـائية   
والطرائـق   املخـاطرة جتـارب التعـرض للفسـاد وتصـوره وعوامـل       عـن القادرة على تقـدمي املعلومـات   

و وقــد تســتهدف تلــك االستقصــاءات النــاس عامــة أو القطــاع اخلــاص أ . واملواقــف بشــأن النـــزاهة
  .املوظفني املدنيني أو مؤسسات حكومية حمددة، كتلك العاملة يف قطاع العدالة

فهنـاك الكـثري   . إىل بيانات لقياس فعاليـة نظـام العدالـة اجلنائيـة     أيضاكما توجد حاجة   -١٦
يعـرف  وينتج عن ذلـك مـا   . من أشكال اجلرمية، مبا فيها جرائم العنف، اليت ال تبلَّغ الشرطة ا

حـاالت  عـدد  بـني  املبـهم  الفرق  أو بعبارة أخرى ذلك ،رميةللج" الرقم املظلم" باسم اصطالحا
فعلـى سـبيل املثـال،    . وقوع ضحايا اجلرائماجلرمية اليت سجلتها الشرطة والعدد الفعلي حلاالت 

عــدد  عــن، الدراســة االستقصــائية الدوليــة بشــأن ضــحايا اجلرميــة تشــري البيانــات املــأخوذة مــن 
. باألسلحة الـيت يبلـغ الضـحايا الشـرطة ـا، إىل وجـود فـروق إقليميـة كـبرية          حوادث االعتداء

يف املائـة مـن الضـحايا املشـمولني يف االستقصـاء يف بلـدان أمريكـا         ٣٠ذلك أن مـا نسـبته حنـو    
يف املائـة يف غـرب أوروبـا     ٤٨أم أبلغوا الشـرطة ـذه اجلرميـة، مقارنـة بنسـبة       ذكروااجلنوبية 
يف املائـة مـن    ٣١أن يف شـرق أفريقيـا، حيـث قـام حنـو       الداللـة ألمـور ذات  ومن ا )٩(.ووسطها

يف  ٢٣آخـرون تبلـغ نسـبتهم    ضحايا االعتداء املسـلح بـإبالغ الشـرطة باجلرميـة، ذكـر ضـحايا       
  .أم أبلغوا سلطة أخرى باجلرميةاملائة 
ــى للحصــول ع الالدراســات االستقصــائية بشــأن ضــحايا اجلرميــة أداة مهمــة     ومتثّــل  -١٧ ل

مــن أجــل فهــم تصــورات   بــل، فقــط تقــديرات بشــأن انتشــار الضــحايا حبســب نــوع اجلرميــة   
ــانون والعدالـــة اجلنائيـــة   ــا ومســـتويات الثقـــة يف ســـلطات إنفـــاذ القـ فقـــد بينـــت أدوات . أيضـ

استقصائية بشأن ضحايا اجلرمية قابلة للمقارنة بني البلدان، وجرى تكييفهـا وفـق االحتياجـات    
فعلـى سـبيل   . ثري من األسباب وراء عدم قيام الضحايا باإلبالغ عن اجلرميـة احمللية، أن هناك الك

 يتمكنـون مـن  أـم  أو  ،املثال، يف بعض احلـاالت، ال يعتـرب الضـحايا اجلرميـة بـاخلطورة الكافيـة      
عرضـا  اخنفاض مستويات اإلبالغ يف بعض البلدان قـد يكـون   بيد أن . معاجلة املوقف بأنفسهم

ويف احلـاالت  . أو رمبـا حـىت علـى اخلـوف منـها      ،سلطات إنفاذ القانونعلى عدم الثقة يف  يدل
ومنــها الشـرطة، فــإن دور تلـك الســلطات،    أخــرى غــريالـيت يلجــأ فيهـا الضــحايا إىل سـلطات    

  .حكماء القرية وجمالسها مثال، جيب أن ينظر إليه يف السياق األوسع ملنع اجلرمية
───────────────── 

الدراسة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية باستخدام البيانات املستقاة من  أجراها حسابات  )٩(  
 .بلدا ٧٤املناطق احلضرية يف واليت أجريت يف االستقصائية الدولية بشأن ضحايا اجلرمية 
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    اجتاهات اجلرمية الدولية  -ثالثا  
    قتلال  -ألف  

وقـد  . جرائم العنـف  أخطر أنواعميثل ) العمدالقتل (عمدا  شخصاً آخر إن قتل شخصٍ  -١٨
أمهية القتل كمؤشر على ذلك العنف قضية العنف املسلح وتزايد  تركيز االنتباه مؤخراً علىأدى 

د وق )١٠(.إىل زيادة اجلهود املبذولة لتحسني اإلحصاءات على املستوى الدويل واإلقليمي والوطين
وجـودة   تـوافر خاصة، علـى حتسـني    بصفةركَّز مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

ألفــا مــن حــاالت  ٤٩٠وتشــري تقــديرات املكتــب إىل أن حنــو . اإلحصــاءات بشــأن القتــلنوعيــة 
ــل عمــدا وقعــت يف عــام     ــاة نتيجــة القت ــل    ٢٠٠٤الوف   ، حيــث بلــغ املتوســط العــاملي جلــرائم القت

أغلبيـة أعمـال القتـل تلـك      وألن )١١(.٢٠٠٤ألف من السكان يف عـام   ١٠٠كل حاالت ل ٧.٦
 تقتصـر علـى تقـدمي   ال  العمـد ، فـإن اإلحصـاءات بشـأن القتـل     سـالح يف شـكل مـا   استخدم فيها 

، ولكنـها ذات قيمـة أيضـا    بسـبب العنـف غـري النــزاعي    معلومات عن مسـتويات حـاالت الوفـاة    
  .للعنف املسلح اإلمجاليةستويات ملا باعتبارها بيانات غري مباشرة عن

املسـلحة وتلـك    النــزاعات يف  تقعبسبب العنف اليت  الوفاةواحلد الفاصل بني حاالت   -١٩
ومـع ذلـك، فـإن األفعـال الـيت يـرجح       . غري واضح يف أحيان كـثرية " جرمية" تصنيفهااليت ميكن 

ميكـن أن تقـع يف    عمداا قتال مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية باعتباره تسجل لدىأن 
ظروف متنوعة، مبا فيهـا احملـيط املنــزيل أو حمـيط أسـري أو اجتمـاعي أو حملـي آخـر، أو         سياق 

بالعصـابات أو جرميـة منظمـة أو     ذات صـلة أثناء عملية سطو أو سرقة أو ب، أو أثناء جرميـة  
عـادة   يتـوىل معاجلتـها  تعين أن حـاالت القتـل    اجلُرمخطورة إىل و. جرمية ذات صلة باملخدرات

، ممــا ينشــأ معــه مصــدران حمــتمالن لإلحصــاءات  كالمهــا النظــام الطــيب ونظــام العدالــة اجلنائيــة 
تحدة املعين باملخدرات واجلرمية يركز، من خـالل اتسـاقه   مكتب األمم امل ومن مث فإن. اإلدارية

لـى بيانـات العدالـة اجلنائيـة     يف العمل مع نظم العدالة اجلنائية الوطنيـة، ع مع الوالية املسندة إليه 
  )١٢(.، بيانات الصحة العامةحيثما يكون مناسبااليت تدعمها، 

───────────────── 
  ؛ )A/64/228" (تعزيز التنمية عن طريق احلد من العنف املسلح ومنعه"انظر تقرير األمني العام املعنون   )١٠(

Geneva Declaration Secretariat, Global Burden of Armed Violence (Geneva, 2008) متاح على ،
 .www.genevadeclaration.org :املوقع اإللكتروين

  : يف التقريرإحصاءات القتل اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملنشورة   )١١(
Global Burden of Armed Violence ) ٦٧، ص )٨انظر احلاشية. 

-www.unodc.org/unodc/en/data-and: ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية انظر املوقع اإللكتروين  )١٢(

analysis/ihs.html. 
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بعضها مع بعض يف مناطق كـثرية   ينتجها هذان املصدرانالبيانات اليت  ويف حني تتماثل  -٢٠
العنف املستقاة من مؤسسات الصحة العامة  من جراءحاالت املوت  عنمن العامل، فإن البيانات 

ومـن غـري املـرجح أن تقـدم بيانـات       ،طة أو العدالة اجلنائية تقيس ظواهر ذات فروق دقيقةوالشر
حنــو أمت علـى   علـى الصــعيد العـاملي  القتـل   انتشـار حــاالت  ومـن أجـل تبيــان مسـتويات   . متطابقـة 
 فيهـا  القتـل يف البلـدان وفـق آخـر سـنة تتـوفر      جـرائم  متوسط معدل  األولالشكل  يعرض ممكن،
  .مة حسب املنطقة دون اإلقليمية وفقا ملصدري العدالة اجلنائية والصحة العامةمنظ ،البيانات

  
  األولالشكل     
فيها آخر سنة تتوفر عن  حسب املنطقة دون اإلقليمية دالعمالقتل جرائم معدل     

  بيانات العدالة اجلنائية والصحة العامة  ،البيانات
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  أفريقيا اجلنوبية
  )بلدان ٥من  ٥(

  وسط أفريقيا
  )بلدان ٩من  ٢(

  شرق أفريقيا
  )بلدا ١٩من  ٩(

  ا اجلنوبيةأمريك
 )بلدا ١٣من  ١٢(

  غرب أفريقيا
 )بلدا ١٧من  ٩(

  أمريكا الوسطى
 )بلدان ٨من  ٨(

  يبالكاريـ
 )بلداً ٢٤من  ٩(

  أوروبا الشرقية
  )بلدان ١٠من  ١٠(

  جنوب شرق آسيا
  )بلدا ١١من  ٨(

  آسيا الوسطى
  )بلدان ٥من  ٥(

  أمريكا الشمالية
  )بلدان ٣من  ٢(

  جنوب آسيا
  )بلدان ٩من  ٨(

  ل أفريقيامشا
  )بلدان ٧من  ٥(

  آسيا الغربية
  )بلدا ١٨من  ١٦(

  أوروبا الشمالية
  )بلدان ١٠من  ٩(

  شرق آسيا
  )بلدان ٥من  ٤(

  أوقيانوسيا
  )بلدا ٢٥من  ٣(

  أوروبا اجلنوبية
  )بلدا ١٣من  ١٢(
  وروبا الغربيةأ
 )بلدان ٩من  ٨(

العدالة اجلنائية
ألف من السكان١٠٠املعدل لكل
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موعــة حمــدودة مــن جميف توســط املمــع  األوليف الشــكل  ةاملعروضــاملعــدالت  وتتوافــق  -٢١
توجـد ـا قيمـة واحـدة علـى األقـل       ) بلدا ١٤٤وجمموعها (البلدان يف كل منطقة دون إقليمية 

أمـا  و. ٢٠٠٨-٢٠٠٣ بشـأن القتـل العمـد خـالل الفتـرة     لعدالة اجلنائية والصـحة العامـة   ا لدى
مـن مث  و. أكرب إىل حـد مـا  فهي على حدة صدر البيانات لكل م فيهافر اجمموعة البلدان اليت تتو

  .اموعة األوسع من البلدان سيكون خمتلفا هذهعلى  بناًء متوسط املعدالت احملسوبفإن 
كـل   بلدانالقتل يف  جرائم مستويات ا نسبيا يفاخنفاض األولالشكل  يبني، وباإلمجال  -٢٢
التوافـق بـني البيانـات املسـتقاة      مع وجود قدر معقول مـن  ،أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية من

، تشـري بيانـات العدالـة    وعلـى النقـيض مـن ذلـك    . من كل من العدالـة اجلنائيـة والصـحة العامـة    
إىل ارتفـاع أكـرب بكـثري يف    ) وإن بدرجـة أقـل مـن التوافـق    (اجلنائية والصحة العامة على السواء 

ــة و   جــرائم معــدالت ـــيبوال مريكــا الوســطى أالقتــل يف كــل مــن أمريكــا اجلنوبي ــا  كاري وأفريقي
. كـبري يف البيانـات بالنسـبة إىل وسـط أفريقيـا وغرـا وشـرقها        تفاوتيزال هناك  وال. اجلنوبية

عي بشــأن نظــم تســجيل البيانــات اإلداريــة يف جمــايل العدالــة   وعمــل موضــب ومــن الــالزم القيــام
يصـبح مـن املمكـن     املنـاطق دون اإلقليميـة قبـل أن    هذهاجلنائية والصحة العامة على السواء يف 

  .بينها وبني غريها من املناطق دون اإلقليمية يف العاملجمدية إجراء مقارنات 
ــر يو  -٢٣ ــن   كــذلك اســتمرار   األولالشــكل ظْهِ ــود حتــد م ــات وجــود قي ــظ . البيان ويالح

جدا من بلدان وسط أفريقيا وغرا وشرقها قـادر علـى تقـدمي بيانـات      قليالًأن عددا  خصوصا
وحيثما تكون البيانـات متاحـة، توجـد فـروق     . عمدتلعدالة اجلنائية حول القتل املمن ا مستمدة

فعلـى سـبيل   . من الصحة العامـة  املستمدةمن العدالة اجلنائية وتلك  املستمدةكبرية بني األرقام 
بلـدان يف غـرب أفريقيـا مثيلـه      ٩ يفمـن الصـحة العامـة     املسـتمد املثال، يفوق املعـدل املتوسـط   

 أكثريـة وال تتـوفر معلومـات بشـأن الوفيـات لـدى      . أضعاف ةالعدالة اجلنائية بعشرمن  املستمد
تلك البلـدان مسـتخرجة مـن تقـديرات باسـتخدام      بلدان أفريقيا، كما أن قيم الصحة العامة يف 

ومع ذلك، من املرجح أن مؤسسـات إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة       )١٣(.مناذج أسباب الوفاة
وقــد يعــزى ذلــك . وفيــات نتيجــة العنــفلل كــثريا مــن شــأن مســتويات ا يف تلــك البلــدان تقلــ

لعوامل كثرية، منها القيـود الـيت تتسـم ـا قـدرة أجهـزة الشـرطة وإنفـاذ القـانون علـى اسـتبانة            
  .القتل وتسجيلها حاالت

───────────────── 
عبء املرض  صفحة إحصاءات اليت تقدمها منظمة الصحة العاملية يف" مستويات األدلة"انظر، على سبيل املثال،   )١٣(

 .www.who.int/evidence/bod: على املوقع اإللكتروين متاحة، )٢٠٠٨جنيف، ( ٢٠٠٤حتديث عام : العاملي
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القتــل  جــرائم ، يفــوق متوســط معــدلكاريـــيبأمريكــا الوســطى والتقــع يف ويف بلــدان   -٢٤
. غ عنـه مؤسسـات الصـحة العامـة    عنه مؤسسات العدالة اجلنائية مثيله الذي تبلِّـ  غاليت تبلِّ العمد

 األولجمموعة البيانات املستخدمة يف الشـكل   ؛ ومنها أنالعواملعدد من إىل وقد يرجع ذلك 
ــة لبلــدان    بصــفةتعتمــد  ـــيبأمريكــا الوســطى والتقــع يف أوليــة علــى البيانــات الوطني أمــا . كاري

تكـون أقـل قابليـة للمقارنـة مـن تلـك الـيت جتمعهـا          فقـد ا السلطات الوطنية البيانات اليت تنشره
ريف اتسـتفيد مـن التعـ    مـم املتحـدة، والـيت   األاستقصاء ، مثل البلدان تعىن بالعديد منمبادرات 
فيمـا خيـص بيانـات الصـحة العامـة، فـإن       أمـا  و. املعياريـة  )الفوقيـة (الوصـفية  والبيانات القياسية 

ممـا قـد يـؤدي إىل     ،لديها بيانات ناقصة عـن تسـجيل الوفيـات   ني املنطقتني هاتبعض البلدان يف 
 ازدادت، فقــد الثــاينوأخــريا، وكمــا يــبني الشــكل  . التقليــل مــن شــأن الوفيــات نتيجــة العنــف 

يف السـنوات   كاريــيب أمريكـا الوسـطى وال  الواقعـة يف  بلدان الالقتل يف عدد من جرائم معدالت 
مــع  تنيدون اإلقليميــهــاتني املنطقــتني لبلــدان يف دالــة اجلنائيــة يف اوتتوافــق بيانــات الع. خــريةاأل

مقارنـة ببيانـات الصـحة    ) أساسـا  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ أي عامي(عهدا السنوات األحدث بيانات 
 جمموعـة مؤتلفـة  يف  الـنمط املالحـظ   ريتفسيكمن وقد ). أساسا ٢٠٠٦-٢٠٠٣الفترة (العامة 

  .العوامل هذهمن 
حســاب  العمــد يتــيحالقتــل جــرائم لعدالــة اجلنائيــة املتاحــة بشــأن بيانــات ا وإن ازديــاد  -٢٥

. وأوروبـا وأوقيانوسـيا   ،وآسـيا  ،قـارات أمريكـا  بلـدا يف   ٨٨بيانات االجتاهـات السـنوية لنحـو    
علـى األقـل، فـإن    العهـد  وبينما توجد لدى الكثري من البلدان قيمة متاحة لسـنة واحـدة حديثـة    

الـذي  ى اإلبـالغ عـن سلسـلة زمنيـة متسـقة، وهـو السـبب        قادر علمن البلدان عددا أقل بكثري 
الثـاين  األشـكال   بـين وت. الثـاين مقارنة بالشكل  األولعدد البلدان املشمولة يف الشكل  يبني قلة

ــع  ــل جــرائم متوســط معــدالت   والثالــث والراب ــدان  العمــدالقت ــة والثمــانني   يف تلــك البل الثماني
تقع يف القـارة  بلدان من  إمجاليةذلك متوسطات كما تتضمن ك. حسب املنطقة دون اإلقليمية

  .وأوروبا ،آسيا وأوقيانوسياكذلك و ية،األمريك
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  الثاينالشكل     
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣لبلدان يف القارة األمريكية، ا العمد يفالقتل  جرائم متوسط معدالت    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

الفتـرة   اجلـرائم عـن  غ بانتظـام عـن هـذه    تبلّـ  القتـل يف البلـدان الـيت    جـرائم  املتوسط املـرجح ملعـدالت  : ملحوظة
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  الثالثالشكل     
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣، بلدان يف آسيا وأوقيانوسياالعمد يف القتل  جرائم متوسط معدالت    

  

  
  
  
  
  
  
  
        

  الرابعالشكل     
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣بلدان يف أوروبا،  ئم القتل العمد يفجرامتوسط معدالت     
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الـذي سـجلته    العمـد القتـل  جـرائم  على املستوى اإلقليمـي، تراجـع متوسـط معـدالت       -٢٦
. بلـدان آسـيا وأوقيانوسـيا وأوروبـا    يف  ٢٠٠٨-٢٠٠٣خالل الفترة مؤسسات العدالة اجلنائية 

أمـا علـى املسـتوى دون    . ن القـارة األمريكيـة  وبقيت تلك املعدالت ثابتة إىل حد بعيـد يف بلـدا  
 معــدالت فيهمــا، واللتــان توجــد كاريـــيباإلقليمــي، فقــد ســجلت منطقتــا أمريكــا الوســطى وال

ومـع ذلـك، فقـد كـان الـتغري العـام       . قتل مرتفعة أساسا، زيادات متوسطة مبرور الوقـت  جرائم
ومل يتسـم بـتغريات كـبرية غـري      ،يف املعدالت لدى املناطق دون اإلقليمية بطيئـا بدرجـة معقولـة   

  .متوقعة سواء بالزيادة أو النقصان من سنة إىل أخرى
، مثـل  كاريــيب شـهدت بلـدان يف أمريكـا الوسـطى وال    فقـد  على املستوى الوطين، وأما   -٢٧

وهنــدوراس ) البوليفاريــة-مجهوريــة(بليــز وترينيــداد وتوبــاغو وجامايكــا وغواتيمــاال وفنـــزويال 
وحسـب إحصـاءات الشـرطة،    . القتـل يف السـنوات األخـرية   جـرائم  دالت زيادات كبرية يف مع

 ٢٠٠٤مـا بـني عـامي    القتـل يف هنـدوراس، علـى سـبيل املثـال،      جـرائم  معـدل   تضاعف تقريبـا 
بالقتـل   كاريــيب القتـل يف أمريكـا الوسـطى وال   جـرائم  يف معدالت  الزيادةرتبط وقد ت. ٢٠٠٨و

جتارة املخـدرات تشـجع علـى اجلرميـة     إن و. املنظمة املرتبط بالعصابات أو املخدرات أو اجلرمية
، طبيعيــاالســلوك غــري القــانوين  وجعــلمــن خــالل العنــف املــرتبط باالجتــار،  : بطرائــق متعــددة

مهـم فيمـا يتعلـق    وهـو   - واإلسـهام موارد العدالة اجلنائية من نشاطات أخرى،  مسار وحرف
  .يف توافر األسلحة النارية على نطاق واسع -بالقتل 
القتـل هـي   جـرائم  معـدالت   اليت تـنخفض فيهـا  ويف املقابل، فإن املناطق دون اإلقليمية   -٢٨

. قتـل ثابتـة أو متناقصـة مبـرور الوقـت      جرائم املناطق اليت تتسم إما مبعدالت على األغلبأيضا 
يف معــدالت  تناقصــا مطــرداوقــد شــهدت بلــدان يف آســيا الوســطى ويف شــرق أوروبــا وغرــا  

مـن العالمـات املشـجعة، فـإن     يعـد  ذلـك   ومـع أن . ٢٠٠٨-٢٠٠٣ل الفتـرة  القتل خالجرائم 
القتـل  جـرائم  العمل املستمر واملنسـق ملنـع اجلرميـة مطلـوب للمحافظـة علـى اخنفـاض معـدالت         

ــة       . وتناقصــها ــا فيهــا مجهوري ــا، مب ــدان يف أوروب ــوطين، شــهد عــدد مــن البل وعلــى املســتوى ال
املســجلة  العمــدالقتــل  جــرائم ادة ملحوظــة يف معــدالتمولـدوفا وفنلنــدا والتفيــا وليتوانيــا، زيــ 

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٧لدى الشرطة ما بني عامي.  
وعلى الرغم من أن األسـلحة الناريـة ليسـت األسـلحة الوحيـدة املسـتخدمة يف القتـل،          -٢٩

جـرائم  فإن توافرها ميكن أن يكون عامال رئيسيا يف رفع مسـتويات العنـف املسـلح ومعـدالت     
القتل متيل إىل أن تكون من بـني   جرائم دون اإلقليمية اليت ترتفع فيها معدالت واملناطق. القتل

وتشري البيانـات املتاحـة مـن    . القتل باستخدام األسلحة الناريةجرائم تلك اليت ترتفع فيها نسبة 
يف  ١٩باستخدام أسلحة نارية تتـراوح بـني    املرتكبةرائم القتل املئوية جلنسبة البلدا إىل أن  ٤٤
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ومـع أنـه ميكـن تقـدمي عـدد       )١٤(.يف أمريكـا الوسـطى   ٧٧حنو وائة يف غرب أوروبا ووسطها امل
قوانني مراقبة السالح وتفاوت مسـتويات تـوافر    مفعول، من قبيل البيانات من التفسريات هلذه

فالبلدان تسـتخدم نظـم تسـجيل    . جيب أن تفسر حبذر املستخلصة األسلحة النارية، فإن النتائج
وقـد  . قد تسجل عدد اجلرائم املرتكبة باستخدام األسلحة النارية على حنـو غـري دقيـق   و ،خمتلفة

يكون ذلك ناجتا عن حمدوديـة قـدرات أجهـزة العدالـة اجلنائيـة علـى مجـع اإلحصـاءات أو عـن          
  .الوفاة حاالت صعوبات وقائعية يف حتديد أسباب

    
    اجلرمية التقليدية  - باء  

مـن اجلــرائم الـيت تســجلها    واحــدة تــه، إىل أن يكـون مييـل القتـل عمــدا، بسـبب خطور     -٣٠
لكــن كمــا يتضــح مــن نتــائج الدراســة   . مؤسســات إنفــاذ القــانون علــى النحــو األكثــر فعاليــة  

أشــكال اجلرميــة  عــناالستقصــائية بشــأن ضــحايا اجلرميــة، فــإن البيانــات الــيت تســجلها الشــرطة 
ومـع  . ت اجلرميـة األصـلية  معدال ثلالشكل الذي ميالتقليدية األخرى، ال ميكن عموما اعتبارها 

األفعـال   متثّـل  يف حني أا قـد ال  معدالت اجلرمية املستقاة من بيانات العدالة اجلنائية ذلك، فإن
متابعة التغريات احلاصلة مبرور الزمن علـى حنـو   من خالهلا قد ميكن فإنه ، بكل مداهااإلجرامية 

علـى نظـم تسـجيل     الدائمـة  على احملافظـة  لككذ يعتمد إمنا بيد أنه حىت رصد االجتاهات. أدق
  .معادلة لدى الشرطة ضمن بلد ما

ــب أن       -٣١ ــل يتطل ــدى الطوي ــى امل ــ تواظــبورصــد االجتاهــات عل ــى  ال دول األعضــاء عل
عاما، فـإن عـدد الـدول األعضـاء الـيت تتـاح        ١٥وعلى مدى . اإلبالغ على حنو دوري ومتسق

قليدية ضئيل نسبيا، والبلدان املبلِّغـة يقـع معظمهـا    بشأا بيانات سنوية حول أشكال اجلرمية الت
وعلى الـرغم مـن حمدوديـة هـذه اموعـة الفرعيـة مـن البلـدان، فـإن          . يف وسط أوروبا وشرقها

ــات   ــل البيان ــى       عــنحتلي جــرائم املمتلكــات وجــرائم العنــف واجلــرائم املتصــلة باملخــدرات عل
  .املستوى الوطين ينم عن صورة واضحة

    

───────────────── 
دة املعين باملخدرات واجلرمية لبيانات مت جتميعها بواسطة دراسة األمم املتحدة تطوير مكتب األمم املتح  )١٤(

 .٧٥، ص )٨انظر احلاشية ( The Global Burden of Armed Violence :التقرير املعنون االستقصائية ونشرت يف
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  امساخلالشكل     
  االجتاهات تتاح بشأا بيانات عن اجتاهات أنواع اجلرمية التقليدية يف البلدان اليت     

  على املدى الطويل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  

السـطو  (يف اجتاه اجلرائم ذات الصـلة باملمتلكـات    اخلامس تراجعا واضحاالشكل  يبني  -٣٢
اجلــرائم   فت تقريبــاًتضــاع ويف املقابــل، . ٢٠٠٨-١٩٩٥خــالل الفتــرة  ) وســرقة الســيارات 

جـرائم العنـف    كمـا ازدادت . املتصلة باملخدرات املسـجلة لـدى الشـرطة خـالل الفتـرة نفسـها      
، عـادت تقريبـا   ٢٠٠٨، لكن حبلـول عـام   ٢٠٠٤زيادة طفيفة حىت عام ) النهب واالغتصاب(

وكمــا ســيناقَش مبزيــد مــن التفصــيل يف القســم  . ١٩٩٥يف عــام  املســجلةإىل املســتويات ذاــا 
، مــن الصــعب معرفــة مــا إذا كانــت  )٣٧-٣٥الفقــرات (عــين بــاجلرائم املتصــلة باملخــدرات  امل

الزيادة يف اجلرائم املتصلة باملخدرات تعزى إىل تزايد تركيز إنفاذ القانون على هـذا النـوع مـن    
وبينمـا يـرجح أن اجلـرائم املتصـلة     . اجلرمية أو إىل زيادة حقيقية يف النشـاط املتصـل باملخـدرات   

أكرب بكـثري مـن قبـل مؤسسـات إنفـاذ القـانون خـالل العقـد الفائـت،           انتباهاًملخدرات القت با
فــإن البيانــات املتعلقــة بالطلــب علــى املخــدرات تشــري إىل حــدوث زيــادة يف الطلــب علــى           
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مــن أواخــر ) اخلــامسمبــا فيهــا البلــدان املســتخدمة يف الشــكل  (الكوكــايني يف بلــدان أوروبيــة  
   )١٥(.٢٠٠٧ين حىت حوايل عام تسعينات القرن العشر

ــد يرجــع أحــد     -٣٣ ــيت تفســر  ســباباألوق الســطو وســرقة  جــرائم التراجــع املســتمر يف   ال
هــي  اخلــامسالبلــدان املتضــمنة يف الشــكل ذلــك أن ". تصــعيب اهلــدف"تــدابري الســيارات إىل 
ام إىل اسـتخد فيهـا  حيـث شـهد العقـد األخـري اللجـوء       النمـو يف الدرجـة األوىل،  بلدان متقدمـة  

 بالنســبة إىلأقفــال أقــوى وإنــارة أمنيــة، وكــامريات أمنيــة علــى جوانــب الطــرق ونظــم تعقُّــب   
ويف الكــثري مــن البلــدان، قلَّصــت املصــارف ومكاتــب الربيــد مكــامن ضــعفها مــن   . الســيارات

على جـرائم العنـف مـن قبيـل النـهب       تسريوهذه اإلجراءات ال . خالل زيادة التدابري الوقائية
لكنـها ظلـت ثابتـة عمومـا      ،معينـة واليت شهدت زيـادة خـالل سـنوات     ،لفرديأو االغتصاب ا

بيـد أنـه ال بـد مـن تـوخي احلـذر عنـد تفسـري ارتفـاع          . على مـدار فتـرة األعـوام اخلمسـة عشـر     
ذلـك أن البالغـات املقدمـة إىل الشـرطة     . االغتصـاب املسـجلة لـدى الشـرطة    جـرائم  مستويات 

ت الثقـة يف الشـرطة ومسـتوى وعـي الضـحية بطبيعـة       تعتمـد علـى مسـتويا   إمنـا  عن االغتصـاب  
  .اجلرمية بقدر اعتمادها على مستويات اجلرمية األصلية

    
    اجلرمية املتصلة باملخدرات  -جيم  

 على حنو مباشـر أو غـري مباشـر   إن اجلرائم اليت تسجلها أجهزة إنفاذ القانون قد ترتبط   -٣٤
السرقة واالعتداء والسـطو، يكـون مـدفوعا    وهناك جزء من اجلرائم، مثل النهب و. باملخدرات

السـهل قيـاس    ، ليس منبيد أنه من وجهة نظر إحصائية. بعوامل أصلية مثل تعاطي املخدرات
مــدى مســؤولية تعــاطي املخــدرات عــن مثــل تلــك اجلــرائم، وهــو نــادرا مــا يشــكل جــزءا مــن   

البلـدان تعـد وحتفـظ    ومن ناحية أخـرى، فـإن أجهـزة إنفـاذ القـانون يف معظـم       . التقارير الرمسية
: وميكــن تصــنيف تلــك املعلومــات ضــمن فئــتني رئيســيتني  . معلومــات عــن جــرائم املخــدرات 

أوثـق جبـرائم االسـتعمال     على حنوواليت ترتبط " اجلرائم املتصلة باملخدرات وحيازا وتعاطيها"
  .عةواليت ترتبط ببيع بعض املواد غري املشرو" االجتار باملخدرات"جرائم الشخصي، و

مجـع بيانـات مـن الـدول      يـتم  خالل دراسة األمم املتحـدة االستقصـائية السـنوية،    ومن  -٣٥
". االجتـار باملخـدرات  جرائم "و" اجلرائم املتصلة باملخدرات وحيازا وتعاطيها"األعضاء حول 
ــدا ردودا علــى ســؤال استقصــاء األمــم املتحــدة بشــأن اجلــرائم املتصــلة      ٦٠وقــد قــدم حنــو   بل

───────────────── 
 ,World Drug Report 2009 (United Nations publicationمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٥(

Sales No. E.09.XI.12). 
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جـــرائم  اعـــرف بأــ والــيت ت االجتــار باملخـــدرات،  جـــرائم ت وعلــى الســـؤال بشــأن   باملخــدرا 
متوسط معدالت نـوعي   السادسويبني الشكل . املخدرات غري املرتبطة باالستخدام الشخصي

. حسب املنطقة كمـا أُبلـغ عنـها مـن خـالل االستقصـائني العاشـر واحلـادي عشـر          هذه اجلرائم
ار باملخدرات املسجلة لـدى الشـرطة قابلـة للمقارنـة بدرجـة      ويالحظ أن معدالت جرائم االجت

ويف املقابـل،   )١٦(.معقولة فيما بني املناطق، وهو ما يرجع رمبـا إىل التعريـف احملـدد هلـذه اجلرميـة     
فقـد يتـأثر عـدد    . بـني املنـاطق   تفاوت أكرب بكـثري إىل تشري اجلرائم املتصلة باملخدرات املسجلة 

ت املسجلة تأثرا أكرب بالتبـاين بـني التعـاريف وأولويـات إنفـاذ القـانون       اجلرائم املتصلة باملخدرا
  .يف تسجيل احلاالت املتبعةعلى املستوى الوطين وباختالف النهوج 

    
  السادسالشكل   
  اجلرائم املتصلة باملخدرات وجرائم االجتار باملخدرات املسجلة لدى الشرطة   

  ةأو آخر سنة متاح ،٢٠٠٨حسب اإلقليم لعام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

───────────────── 
من بني البلدان اليت قدمت بيانات عن االجتار فيما خيص استقصاء األمم املتحدة العاشر، على سبيل املثال،   )١٦(

  يف املائة منها أيضاً بأن التعريف الوارد يف االستقصاء يتسق مع التعريف  ٧٠باملخدرات، أفاد ما يقارب 
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االجتــار باملخــدرات،  جــرائمو فيمــا يتعلــق باالجتاهــات يف اجلــرائم املتصــلة باملخــدرات  -٣٦
إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      إبـالغ  أشارت معظم البلـدان الـيت قـدمت تقـارير     

ة مـن  وتشـري البيانـات امعـ   . اجلـرائم يف السـنوات األخـرية    هذهواجلرمية إىل حدوث زيادة يف 
استقصــاء األمــم املتحــدة واالســتبيان اخلــاص بالتقــارير الســنوية ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين      

ــة إىل أن حنــو   ــة مــ  ٦٢باملخــدرات واجلرمي ــادة يف جــرائم   يف املائ ــدان شــهدت زي ــازةن البل  حي
 )١٧(.يف املائــة مــن البلــدان زيــادة يف جــرائم االجتــار باملخــدرات ٥٦، بينمــا شــهدت املخــدرات

لك، ال يزال من الصعب اجلزم مبا إذا كانت تلك اجلرائم هي نتيجـة ملشـكلة متناميـة أو    ومع ذ
ذلــك أنــه مــن بــني البلــدان الــيت شــهدت زيــادة يف . إنفــاذ القــواننيلنشــاط متزايــد علــى صــعيد 

وهــذا . يف املائــة منــها زيــادة يف جــرائم احليــازة  ٧٠جــرائم االجتــار باملخــدرات، شــهدت حنــو  
شــري إىل أن تلــك الزيــادة قــد تكــون مدفوعــة بتعزيــز إنفــاذ القــانون يف جمــال  االرتبــاط القــوي ي

  .املخدرات وليس بتغريات يف وضع املخدرات
    

    االجتار باألشخاص  -دال  
التقريــر "خلــص مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف تقريــره املعنــون     -٣٧

مــن ضــحايا االجتــار ضــحية  ٢١ ٤٠٠د علــى ، إىل أن مــا يزيــ"العــاملي عــن االجتــار باألشــخاص
باألشخاص مت التعرف عليهم فيما بـني البلـدان الـيت أبلغـت عـن بيانـات ختـص الضـحايا يف عـام          

بيد أن االجتار بالبشر ليس من اجلرائم اليت تكثر مالحقة مرتكبيها . بلدا ١١١، وعددها ٢٠٠٦
الـيت تتـوفر البيانـات حوهلـا عـن إدانـة        يف املائـة مـن البلـدان    ٤٦ومل يبلغ سوى ما نسبته . قضائيا

  )١٨(.واحدة على األقل بسبب جرمية االجتار باألشخاص حتديدا خالل الفترة املبلَّغ عنها
وكمــا هــي احلــال بالنســبة إىل الكــثري مــن أشــكال اجلرميــة املنظمــة، واجلرميــة التقليديــة    -٣٨

العدالـة اجلنائيـة تقـديرا جيـدا      أيضا، من غري املمكن أن تقـدم البيانـات الـيت جتمعهـا مؤسسـات     
" الـرقم املظلـم  "ويف ظـل غيـاب تقـديرات موثوقـة عـن      . لنطاق أو طبيعة مشكلة االجتار بالبشر

تلك احلاالت اليت حتظى بانتبـاه السـلطات ومـا إذا كانـت احلـاالت       مقدارلالجتار بالبشر، فإن 
  .املكتشفة متثل النشاط األصلي يبقيان من األمور غري الواضحة

───────────────── 
 ).١٥انظر احلاشية ( ٢٠٠٩التقرير العاملي عن املخدرات لعام   )١٧(
). ٢٠٠٩فيينا، ( Global Report on Trafficking in Personsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٨(

 .http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf: لالطالع على التقرير، انظر املوقع الشبكي
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ومع ذلك، فإن البيانات املأخوذة من نظام العدالة اجلنائية ومن الضـحايا ميكـن أن تتـيح      -٣٩
وتتضــمن البيانــات الــيت ينشــرها . درجــة مــن الفهــم ملســألة االجتــار باألشــخاص يف بلــدان حمــددة

ر التقريـر العـاملي عـن االجتـا    "مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف تقريـره املعنـون      
لـدى   معلومات عن قضايا مثل نـوع جـنس الضـحايا وجنسـيتهم وأشـكال التـأذّي      " باألشخاص
فعلى سبيل املثال، بينما ترتفع نسبة الرجـال بـني مـرتكيب جـرائم العنـف عمومـا، فـإن        . الضحايا

نسبة النساء ترتفـع بـني املـدانني بارتكـاب جـرائم االجتـار بالبشـر مقارنـة مبعظـم أشـكال اجلرميـة            
ويف الوقت ذاته، تشكل املرأة حنو ثلثـي الضـحايا الـذين حـددم السـلطات احلكوميـة        .األخرى

ويف البلـدان الـيت حـدد فيهـا شـكل      ). السـابع انظـر الشـكل   (بلدا جمعـت البيانـات فيهـا     ٦١يف 
. يف املائـة مـن الضـحايا لالسـتغالل اجلنسـي      ٧٩بلدا، تعرض ما نسبته  ٥٢االستغالل، وعددها 

الـذكور ال يـزال غـري     الضـحايا  املـرجح أن املـدى الكامـل السـتغالل العمالـة ولتـأذّي       وبينما مـن 
علـى مجيـع    يصـح اإلنـاث املسـتغالت جنسـيا     الشديد يف النسبة اليت متثـل رتفاع االمعروف، فإن 

  .املناطق، مبا فيها البلدان اليت تكتشف فيها روتينيا أشكال أخرى من االجتار
    

  السابعالشكل     
  ٢٠٠٦بلدا، جممعة لعام  ٦١مح الضحايا احملددين من قبل السلطات احلكومية يف مال    

  
  
  
  
  
  
  
  

وتسلط أرقام العدالة اجلنائية الضوء أيضا على بلدان املصدر واملقصد لضـحايا االجتـار     -٤٠
وتشري البيانات إىل أنه حىت عندما يتجر بالضحايا عرب احلدود، فـإم ال يقطعـون   . باألشخاص

ويف الواقـع، فإنـه يف كـثري مـن احلـاالت، يتجـر بالنـاس بـني بلـدان مـن           . ائما مسـافات طويلـة  د
جريت مـؤخرا كـذلك إىل أن   وتشري أحباث أُ. ، بني بلدان متجاورةخصوصاو،  نفسها املنطقة
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مثة حتوال حيدث من حيث املكان الذي يأيت منه ضحايا االجتـار ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي؛     
دد الضحايا القادمني من أوروبا الشرقية بينما يزيد عدد القادمني من بلـدان أكثـر   حيث يقلّ ع

ومعظم املوقوفني بسبب االجتار بالبشر هم من مواطين البلد الذي يوقَفون فيـه ممـا يعـين    . تنوعا
  .أن الشبكات اإلجرامية احمللية تبيع الضحايا للشبكات اإلجرامية يف بلدان املقصد

    
    الفساد  - هاء  

تواجــه اجلهــود املبذولـــة لوصــف الفســـاد وحتديــد خصائصــه عـــددا مــن التحـــديات         -٤١
غ عنـها ال جتسـد عـادة مـدى     ونظرا إىل أن البيانات املستندة إىل حـاالت الفسـاد املبلّـ   . املنهجية

وأجريـت حمـاوالت عـدة لقيـاس     . الفساد احلقيقي، فقد مت استحداث عدد مـن النـهوج البديلـة   
  وكــثريا . ســتوى العــاملي، ســواء علــى وجــه العمــوم أو يف جمــاالت حمــددةمــدى الفســاد علــى امل

بة حول الفسادرات مركّما انطوت تلك احملاوالت على استحداث مؤش.  
وتلك املؤشرات ميكن أن تكون سبيال قويا من أجـل لفـت االنتبـاه ملسـألة الفسـاد علـى         -٤٢

لكـن يف الوقـت ذاتـه،    . الفسـاد أمـر ممكـن   املستوى العاملي وإيصال الرسالة اليت مفادها أن قياس 
تنطوي املؤشرات املركبـة علـى بعـض مكـامن الضـعف الـيت تشـمل كـون البيانـات املسـتقاة مـن            
مصادر خمتلفـة جممعـة حبيـث يصـعب يف أحيـان كـثرية التعـرف بدقـة علـى الظـاهرة الـيت يقيسـها             

إىل اختيار عدد مـن البـدائل   املؤشر، وكون منتج البيانات، لدى إعداد املؤشرات املركبة، يضطر 
  الــيت تشــمل عــدة عناصــر ذاتيــة، وكــون النتيجــة النهائيــة جيســدها ترتيــب البلــدان، وهــو ترتيــب   

  .وضع السياسات العامةال ميثل قياسا فعليا للفساد وال يقدم معلومات مباشرة ألغراض 
جلمـع املباشـر   تتـيح ا  السكانويف املقابل، فإن الدراسات االستقصائية على عينات من   -٤٣

ــة تمــع      ــات متثيلي ــة وآراء عين ــات عــن جترب ــا  ســكاين للبيان ــني، مب األســر املعيشــية   يشــملمع
 وعنـدما تجـرى استقصـاءات العينـة علـى حنـو سـليم       . واملنشآت التجارية واملوظفني احلكوميني

) املنشـآت أو (طائفة من األسئلة، مبا فيها نسـبة األفـراد    عنمنهجيا، فإا ميكن أن تقدم إجابة 
يف العام السابق، وخصائص الضحايا واجلناة، والـتغريات يف مسـتوى الفسـاد     رشىاليت دفعت 

فعلى سبيل املثال، تشري النتائج مـن  . مبرور الوقت، والقطاعات أو املناطق األكثر تأثرا بالفساد
 املائـة  يف ٣٠يف املائـة و  ٤استقصاءات أجريت مؤخرا يف مخسة بلـدان أفريقيـة إىل أنـه مـا بـني      

ــن ايــبني قــدموا رشــوة إىل موظــف عمــومي خــالل األشــهر االثــين عشــر الســابقة علــى            م
كما تشري نتائج االستقصـاء إىل أن املنشـآت التجاريـة تقـوم     ). الثامنانظر الشكل (االستقصاء 

إىل بعض القطاعات احلكومية، مبا فيهـا القطاعـان الشـرطي     الرشىعلى حنو أكثر تواترا بتقدمي 
كمـا تشـري الـردود    . لطيب، أكثر من غريها من املؤسسات، مثل املكاتب الضـريبية أو البلديـة  وا
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على االستقصاءات كذلك إىل أن حتقيقات الشرطة واجلرائم املرتبطة بانتـهاك اللـوائح املروريـة    
  .الرشىميثالن موقفني منطيني تقدم فيهما 

    
  الثامنالشكل     
الذين طُلب منهم دفع رشوة مرة ) اداً ومنشآت جتاريةأفر(ايبون على االستقصاء     

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨واحدة على األقل خالل العام السابق، حسب بلدان خمتارة، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية: املصدر
      

أجــراه  ،كمــا خلــص استقصــاء قــائم علــى عــدد الســكان حــول الفســاد يف أفغانســتان    -٤٤
إىل اضــطرار األفغــانيني إىل تقــدمي   ،األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مــؤخرا   مكتــب

يف  ٥٢مـا نسـبته حنـو     فـاد وأ )١٩(.الرشى على حنو روتيين عند تعاملهم مع املـوظفني العمـوميني  
أم اضطروا إىل تقدمي رشـوة إىل موظـف عمـومي مـرة واحـدة علـى       املائة من األفغان البالغني 

───────────────── 
 Corruption in Afghanistan: Bribery as Reported by the. مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  )١٩(

Victims (Vienna, 2010) .متاح على املوقع اإللكتروين :http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/Afghanistan/Afghanistan-corruption-survey2010-Eng.pdf. 
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ويف ثالثـة أربـاع احلـاالت، دفعـت     . ل األشهر االثين عشر السابقة علـى االستقصـاء  األقل خال
وذلـك يف بلـد يبلـغ فيـه      -دوالرا أمريكيـا   ١٦٠يف املتوسـط   الرشـى بلغت قيمـة  (نقدا  الرشى

ــي اإلمجــايل      ــاتج احملل ــن الن ــرد م ــنويا ٤٢٥نصــيب الف ــذين   ). دوالرا س ــانيون ال وصــنف األفغ
يف املائـة منـهم    ٥٩الفساد باعتباره شاغلهم األكرب، إذ ذكـر مـا نسـبته    اشتركوا يف االستقصاء 

ــن       ــدام األم ــن انع ــام شــاغل أكــرب م ــة ٥٤(أن الفســاد الع ــة ) يف املائ ــة ٥٢(أو البطال ). يف املائ
ــذ     ــائج علــى احلاجــة إىل تنفي ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  وتؤكــد تلــك النت ــذا  اتفاقي تنفي

استحداث سلطة فعالة وجيدة التمويل ملكافحـة الفسـاد، وكشـف    واليت تنص على  )٢٠(كامال،
دخل وموجودات األشخاص الـذين يتولـون مناصـب عامـة، وااللتـزام العـام بالنــزاهة مـن قبـل          

  .كبار املوظفني، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية
    

    نظم العدالة اجلنائية  -رابعا  
اخلمس املاضـية، تقـدمي معلومـات    واصل استقصاء األمم املتحدة، على مدى السنوات   -٤٥

وعـدا  . قيمة حول عمليات نظم العدالة اجلنائية من خالل الردود الـواردة مـن الـدول األعضـاء    
اإلحصاءات عن اجلناة، تقدم دراسة األمم املتحـدة االستقصـائية معلومـات حـول مـوارد نظـم       

ــا    ــة وأدائه ــة اجلنائي ــها(العدال ــة ) إنتاجيت ــا . وصــرامتها العقابي ــة االستقصــائية   كم ــدم الدراس تق
. اإلجـراءات اإلصـالحية، مبـا فيهـا قـدرة السـجون االسـتيعابية وعـدد احملتجـزين          عنمعلومات 

وعلى الـرغم مـن القيمـة العاليـة لتلـك املعلومـات، فقـد ظهـر عـدد مـن التحـديات فيمـا يتعلـق              
العـاملني  رقـام بشـأن   األ وحتديـد فعلى سبيل املثال، قد يتم قيـاس  . بإجراء املقارنات بني البلدان

املشـتبه ـم عـرب نظـام      ومسـار الشرطة والعدالة اجلنائيـة وميزانيـات العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة       يف
  .يف البلدان املختلفة جداًعلى حنو خمتلف  ،العدالة اجلنائية

، ال ميكن لدراسة األمم املتحدة االستقصائية أن تقدم مبفردها تقييمـا  النحووعلى هذا   -٤٦
مثـل   أدواتالبيانات املستقاة من من مث فإن و. يا ألداء نظم العدالة اجلنائية من منظور دويلواف

الدراسة االستقصائية جيب أن تفحص جنبا إىل جنب مع حتلـيالت معمقـة بشـأن كيفيـة عمـل      
  .نظم العدالة اجلنائية من الناحيتني النظرية والعملية

    

───────────────── 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٠(
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    املوارد  -ألف  
ات حول موظفي إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة، ختتلـف األسـاليب       فيما يتعلق بالبيان  -٤٧

فعلى سبيل املثال، بينما جيـري  (بني البلدان من حيث النهج املتبع يف حساب حجم قوة العمل 
لعدد الوظـائف املمولـة    يف بلدان أخرىتمنح األمهية يف بعض البلدان عد األشخاص الفعليني، 

وفيما خيص موظفي إنفاذ القـانون،  . أي املؤسسات تدخل يف احلساب تقديرويف ) من امليزانية
ويف . على سبيل املثال، يوجد أنواع عدة من قوات الشرطة، أحيانا داخـل البلـد الواحـد أيضـا    

وختتلف كذلك املهام اليت تكلَّف ـا  . املقابل، ميكن أن توجد أنواع يف بلد وال توجد يف آخر
مـوظفي إنفـاذ القـانون     عـن البيانـات   تشـمل وعليـه، ميكـن أن   . رقوات الشرطة من بلد إىل آخ

الشــرطة اجلنائيــة أو شــرطة املــرور أو شــرطة احلــدود أو قــوات الــدرك أو الشــرطة الوقائيــة أو    
 مـوظفي ويف بعض احلاالت، قد تشمل تلـك البيانـات كـذلك    . حرس املدن أو الشرطة البلدية

ــاطي   اجلمــارك أو شــرطة الضــرائب أو الشــرطة العســكري    ــراد احتي ــوليس الســري أو أف ة أو الب
ــدريب أو شــرطة احملــاكم     ــؤثِّر الفــروق يف نســبة   . الشــرطة أو ضــباط الشــرطة حتــت الت ــد ت وق

ــدرة النظــام علــى التعامــل مــع اجلرميــة       ــواطنني يف ق ــة إىل امل ــة اجلنائي ــؤدي إىلمــوظفي العدال  فت
  .واملالحقة القضائية واإلدانة االستبانةاختالف معدالت 

معـدل  يشري حتليل للبيانات اليت مت مجعها بواسطة استقصاء األمم املتحـدة إىل وجـود   و  -٤٨
مـن السـكان علـى املسـتوى     شـخص  ألـف   ١٠٠شرطة لكل  موظف ٣٠٠ وسطي يبلغ تقريبا
ــام   ــاملي يف ع ــى االستقصــاء إىل أن نســب      . ٢٠٠٦الع ــردود عل ــك، تشــري ال ــع ذل ــوظفيوم  م
وتشـري النتـائج إىل أن هنـاك حـدا أدىن     . بـني البلـدان   كان تتفاوت تفاوتا كـبريا سالشرطة إىل ال

فعلــى ســبيل . يف أي بلــد الزمــاًمــن الســكان  شــخص ألــف ١٠٠الشــرطة لكــل  مــوظفيمــن 
 ١٠٠الشـرطة بواقـع أقـل مـن      مـوظفي املثال، هناك أربعة بلدان فقط يف العامل لديها قيم ختص 

ملـوظفي   الوسـيطة الت عـد املويالحـظ ارتفـاع   . مـن السـكان  شـخص  ألـف   ١٠٠لكل  شرطي
واملعــدل . يف بلــدان يف غــرب آســيا وكــذلك يف شــرق أوروبــا وجنوــا  ) ٤٠٠حنــو (الشــرطة 
ألفــراد الشــرطة حســب الســكان علــى املســتوى العــاملي بقــي مســتقرا بدرجــة كــبرية   الوســطي

  .٢٠٠٢و ١٩٩٥بعد الزيادة اليت شهدها ما بني عامي  ٢٠٠٦-٢٠٠٢خالل الفترة 
وظفي املالحقة القضائية، كانت املعـدالت أكثـر اخنفاضـا بكـثري مقارنـة      وفيما يتعلق مب  -٤٩

 ١٠٠مـوظفني لكـل    ٦مقـداره   وسطيالشرطة يف البلدان كافة بواقع معدل  موظفيمبعدالت 
يف  ٢حنــو  املعــدل الوســطيويبلــغ متوســط املعــدل الســنوي لتغيــر . مــن الســكانشــخص ألــف 
 ١١ادات مذهلـة وصـلت، يف بعـض احلـاالت، إىل     وهناك بعض البلدان اليت شـهدت زيـ  . املائة

، بينما مل يشهد اخنفاضا كبريا سوى عدد حمـدود  ٢٠٠٦-١٩٩٥يف املائة سنويا خالل الفترة 
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ويالحظ وجود اجتـاه تصـاعدي مماثـل يف معـدالت القضـاة احملتـرفني، حيـث كـان         . من البلدان
مـن السـكان،   شـخص   ألـف  ١٠٠قضـاة لكـل    ١٠بواقع حنـو   ٢٠٠٦يف عام  الوسطيعدل امل

  .يف املائة ٢وحيث بلغ متوسط معدالت تغريه السنوية حنو 
  تباين عدد املـوظفني يف سـجون البـالغني تباينـا كـبريا بـني البلـدان، حيـث تـراوح          كما   -٥٠

 مبعـدل وسـطي  مـن السـكان،   شـخص  ألـف   ١٠٠موظفـا لكـل    ١٦٠ما بـني مـوظفني اثـنني و   
ألـف   ١٠٠فق ارتفـاع نسـب مـوظفي السـجون لكـل      ويف الكثري من البلدان، توا. ٥١مقداره 

ــدالت    شــخص  ــاع مع ــع ارتف ــن الســكان م ــع   حــاالت احلــبس م ــك يف مجي ، وإن مل يصــح ذل
ويف املتوسط، ازدادت معدالت مـوظفي السـجون علـى مـدى األعـوام األحـد عشـر        . األحوال
  .يف املائة سنويا ١نحو باملاضية 

    
    اإلنتاجية  - باء  

م العدالة اجلنائية، ميكن إعداد التقـديرات األساسـية لإلنتاجيـة مـن     فيما يتعلق بأداء نظا  -٥١
عـدد املشـتبه    عـن موظفي العدالـة اجلنائيـة بالبيانـات     عدد مستويات عنخالل مقارنة البيانات 

ــاة الــذين علــى هــؤالء املــوظفني التعامــل معهــم   فــيهم وتشــري البيانــات املســتخرجة مــن  . واجلن
وجـود ارتبـاط بـني معــدالت مـوظفي الشـرطة واملشـتبه ــم        استقصـاء األمـم املتحـدة إىل عــدم   

ويشري ذلك إىل أن تزايـد عـدد أفـراد الشـرطة ال يـؤدي      . من السكان شخص ألف ١٠٠لكل 
املقصـود منـها اجلـرائم الـيت مت التعـرف بشـأا علـى        ( املستبانةبالضرورة إىل زيادة عدد اجلرائم 

عالقة واضحة بني فعاليـة الشـرطة واملنطقـة     كما ال توجد كذلك). مشتبه به واحد على األقل
اليت يقع فيها بلد ما، وإن كان أغلب البلدان ذات الترتيـب األدىن مـن حيـث إنتاجيـة الشـرطة      

  .يقع يف أمريكا الالتينية وآسيا
بالنسـبة  يالحظ وجود النتائج نفسـها فيمـا يتعلـق بعـدد األشـخاص املالحقـني        وحيث  -٥٢

. أكثـر صـعوبة   تصبح يف هذه احلالـة  مقارنة البيانات بني البلدان إنف، واحد نائب عام إىل كل
" مـة رمسيـة  "قـد يفهـم مـثال أن املصـطلح     (، فـإن الفـروق يف التعـاريف    وعلى وجه اخلصـوص 

يعـين أن درجـة قابليـة    ") األشـخاص املـدانني  " وكذلك" مجيع األشخاص املالحقني رمسيا"يعين 
بريا على طبيعة نظام العدالـة اجلنائيـة واألسـاليب املسـتخدمة     البيانات للمقارنة تعتمد اعتمادا ك

  .لتسجيل اإلحصاءات
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    الصرامة العقابية  - جيم  
نظــام  ردمــدى شــدة  منــها، ويفهــم الصــرامة العقابيــةأحــد قياســات  أن يتمثــلميكــن   -٥٣

ني إىل نســبة األشــخاص املــدانني احملبوســ يف حســاباإلجراميــة،  علــى األفعــالالعدالــة اجلنائيــة 
وقد لـوحظ وجـود تباينـات كـبرية بـني البلـدان مـن حيـث         . األشخاص املدانني يف سنة واحدة

يقـع   الصـرامة العقابيـة  معظم البلدان ذات الترتيب األدىن على مقيـاس  ف. الصرامة العقابيةنسبة 
 .ريـيبكايا وأمريكا الالتينية واليف أوروبا بينما يقع معظم البلدان ذات الترتيب املرتفع يف آس

   
  السجون  - دال   

بلـدان   ١٠٤يف  نـزالء السـجون  أعداد  ، ازدادت٢٠٠٧و ١٩٩٧يف الفترة بني عامي   -٥٤
 ،املنـاطق خمتلـف  وقـد كانـت الزيـادة متسـقة بـني      . بشـأا تتـوفر البيانـات    ابلـد  ١٣٤من أصل 

أفريقيـا  قـارات  يف املائة من البلدان يف  ٧٥إىل  ٦٠حيث زادت أعداد السجناء فيما نسبته من 
 ٣٩زيادة، حيـث سـجل مـا نسـبته      أكربوشهدت آسيا . وأوروبا وأوقيانوسيا جمتمعة وأمريكا

يف املائـة خـالل الفتـرة     ٥٠زيـادة فاقـت نسـبتها     بشـأا يف املائة من البلدان اليت تتوفر البيانات 
٢٠٠٧-١٩٩٧.  

ــاع يف          -٥٥ ــدالت شــديدة االرتف ــدان مع ــن البل ــدد كــبري م ــك، شــهد ع ــى ذل ــالوة عل  وع
وتشدد املعايري الدولية على ضرورة مثـول السـجناء للمحاكمـة وعلـى     . احملاكمة االحتجاز قبل

وميكـن أن يكـون    )٢١(.أو يفـرج عنـهم بكفالـة   " مهلـة معقولـة  "أن تستكمل اإلجـراءات خـالل   
األسـباب الرئيسـية    مـن اسـتخدامه  اإلفـراط يف  قبـل احملاكمـة و   االحتجـاز الطول املفرط يف مدة 

قـارة  يف  خصوصـا قبـل احملاكمـة إجـراء يلجـأ إليـه       االحتجازويبدو أن . يف السجون لالكتظاظ
حيث ما يزيد على نصف السجناء يف حنـو ثلـث البلـدان الـيت تتـوفر       والقارة األمريكية،أفريقيا 

معظـم البلـدان   فإن ، التاسعوكما يشري الشكل . قبل احملاكمة احملتجزينهم من  بشأاالبيانات 
ومـن بـني بلـدان أفريقيـا الـيت تتـوفر البيانـات        . وأمريكاوجد يف أفريقيا ياملكتظة  ذات السجون

بلـدا،   ١٩يف  فيهـا  السـعة املتاحـة  يف السـجون  بلدا، فاقت نسبة اإلشغال  ٢٤، وعددها بشأا
ويف القـارة األمريكيـة، مـن بـني     . يف املائـة  ١٥٠نسـبة  جتاوز السعة فيها  بلغبلدا  ١١من بينها 
السـجون مسـتوى   إشـغال  بلدا، جتاوز مستوى  ٢٩، وعددها البيانات بشأايت تتوفر البلدان ال

  .يف املائة ١٥٠نسبة جتاوز السعة  فيها بلغبلدان  ١٠بلدا، من بينها  ٢٣ فيها يفالسعة 
  

───────────────── 
قرار اجلمعية (من العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية  ١٤و ٩انظر، على سبيل املثال، املادتني   )٢١(

 ).، املرفق)٢١-د(أَلف  ٢٢٠٠العامة 
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يف املائة من النـزالء ٥٠أكثر من 
 هم من احملتجزين قبل احملاكمة

االكتظاظ

  التاسعالشكل     
  يف املائة  ٥٠على  قبل احملاكمة احملتجزينمن تزيد فيها نسبة السجناء البلدان اليت     

  املكتظةالسجون  ن جمموع نزالء السجون يفم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    إعداد اإلحصاءات  - خامسا  

املعهـد األورويب  قام مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، باالشـتراك مـع         -٥٦
، بتحليـل البيانـات الـيت وردت مـؤخرا يف     ملنع اجلرمية ومكافحتـها، املنتسـب إىل األمـم املتحـدة    

وقد عرض املزيد من املعلومات بشأن املنـهجيات يف مقـاالت نشـرت    . املتحدة استقصاء األمم
  )٢٢(.اجلرمية واتمع نشرةمن  ٢٠٠٦يف طبعة عام 

وقـد وردت ردود علـى دراســة األمـم املتحـدة االستقصــائية احلاديـة عشـرة الجتاهــات         -٥٧
 ٦٧، مـن  ٢٠٠٨-٢٠٠٧الفتـرة   عـن اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيـة، تقـدم معلومـات    

وأشارت بعض البلـدان إىل أـا   ). العاشرالشكل (نصف مجيع الدول األعضاء  أي قرابةدولة، 
وما يزال معدل االستجابة شديد االخنفاض، وخصوصـاً بـني   . حباجة إىل املزيد من الوقت للرد

  .البلدان النامية
  

───────────────── 
 .A.09.IV.18املبيع  منشورات األمم املتحدة، رقم  )٢٢(
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  العاشرالشكل     
دة االستقصائية الجتاهات اجلرمية عدد الدول اليت ردت على دراسة األمم املتح    

  وعمليات نظم العدالة اجلنائية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
حتسني اإلحصاءات حول اجلرميـة والعدالـة   مؤخرا بغية نفِّذ  قد من املبادرات اعدد أنّومع   - ٥٨

اجلرميــة والعنــف واجلنــوح، فــإن تلــك   نشــوء مســتجدات يفحــول اإلحصــاءات  اجلنائيــة، مبــا فيهــا
يزال كـثري مـن البلـدان     وال. تزال شحيحة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل ال اإلحصاءات

يواجه حتديات كبرية يف مجع اإلحصاءات ادية بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاجلتـها ونشـرها   
ع وقد أقر اتمع الدويل بأمهية بناء قدرات الدول األعضاء مـن أجـل مجـ   . على حنو منظم ومستدام

وبناء القدرات على النحـو املـذكور جيـب أن يتضـمن املسـاعدة       )٢٣(.تلك املعلومات واإلبالغ عنها
، وإمنـا أيضـا علـى اإلبـالغ املؤسسـي علـى       على إعداد ومجع إحصاءات العدالة اجلنائيـة فحسـب   ال

  .ملتحدةاملستوى الوطين واإلقليمي والدويل، بوسائل من بينها الرد املنهجي على استقصاء األمم ا
───────────────── 

 املعرفة لنشروحتليلها  وإبالغهاحتسني مجع البيانات "املعنون  ،٢٠٠٩/٢٥قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٢٣(
 ."حمددة من جماالت اجلرميةباالجتاهات السائدة يف جماالت 
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مـع الشـركاء ذوي   وقد بدأ مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، بالتعـاون       -٥٩
 عـن الصلة، تدعيم قدرتـه علـى مسـاعدة البلـدان يف هـذا الشـأن، بغيـة حتسـني نوعيـة املعلومـات           

 جهـات كة إنشـاء شـب  ويعـد  . بـني البلـدان   اإلجرام والعدالة اجلنائيـة وتوافرهـا وقابليتـها للمقارنـة    
أن ينبغـي  و. خطوة مهمة يف هـذا االجتـاه   اتصال وطنية تعىن بإحصاءات اإلجرام والعدالة اجلنائية

يف مكاتـب اإلحصـاء الوطنيـة وأجهـزة إنفـاذ القـانون       حموريـة  تضم تلـك الشـبكة جهـات وصـل     
ــة واحملــاكم و مكاتــب و ــة العام ــة  املؤسســات إداراتالنياب ــة الوطني ــق مبســا . العقابي ئل وفيمــا يتعل

مـن إقامـة جهـات    كـذلك  إجرامية حمددة، مبا فيها الفساد وبعض أشكال اجلرمية املنظمـة، ال بـد   
وطنيــة علــى أســاس مواضــيعي، علــى غــرار شــبكة االحتــاد األورويب غــري الرمسيــة   حموريــة وصــل 

مكتـب األمـم املتحـدة     قـام وقـد   )٢٤(.الوطنيني أو آليـات معادلـة بشـأن االجتـار بالبشـر      للمقررين
منـها اسـتحداث   و متبعاً وسائل عـدة طوات ملموسة يف هذا االجتاه، خب باملخدرات واجلرمية املعين

بيانـات مـن   " املسـماة  بـادرة امل مـن خـالل  اخلـربة املكتسـبة    شريوت. شبكات من اخلرباء اإلقليميني
ة لزيــادة معــدل فعالــميكــن أن يكــون وســيلة اتصــال وطنيــة  جهــاتإنشــاء إىل أن " أجــل أفريقيــا

 بة وحفــز النقــاش حــول املســائل ذات االهتمــام املشــترك بــني البلــدان الواقعــة يف اإلقلــيماالســتجا
وعنــد إعــداد هــذه الوثيقــة، علــى ســبيل املثــال، كــان عــدد البلــدان األفريقيــة املســتجيبة     . نفســه

ــة      ــة عشــرة الجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــم العدال لدراســة األمــم املتحــدة االستقصــائية احلادي
حوايل ضعف عدد البلدان األفريقية املستجيبة لدراسـة األمـم املتحـدة    ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(اجلنائية 

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(االستقصائية العاشرة الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية 
أعــده  الضــحايابشــأن استقصــاءات عملــي ، نشــر دليــل ٢٠١٠وســيتم، خــالل عــام    -٦٠

 ويشـمل الـدليل  . اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا   واجلرميـة و مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
، الذي صاغته فرقة عمل تضم خرباء من سـبعة بلـدان وثـالث منظمـات دوليـة، إضـافة       العملي

ــا،  جمموعــة واســعة مــن املســائل املتعلقــة بتخطــيط    )٢٥(إىل املكتــب واللجنــة االقتصــادية ألوروب
حتليـل البيانـات وعرضـها    كيفيـة   عـن ت معلومـا الـدليل   ضـمن ويت .وتنفيذ استقصـاءات اإليـذاء  

الـدول  إىل خاصـة   بصـفة وهـو موجـه    .وتفسريها بغية توصيل االسـتنتاجات والنتـائج الرئيسـية   
اليت هي يف سبيلها إىل صوغ برامج خاصة باستقصاءات اإليذاء ألول مرة، والـيت لـديها خـربة    

  .حمدودة يف هذا امليدان
  

───────────────── 
 .www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/jha/108312.doc: انظر  )٢٤(
، هولندا، الواليات املتحدة الشمالية وايرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى أستراليا، إيطاليا، بولندا، كندا،   )٢٥(

وكالة احلقوق األساسية التابعة األمريكية، املعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة، 
 .اعة األوروبيةللجم اإلحصائياملكتب ، لالحتاد األورويب
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    اتاألعمال املقبلة واالستنتاج  -سادسا  
عمله علـى حتسـني تـوافر    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية سوف يواصل   -٦١

يقوم وف وس .على الصعيدين الوطين والدويلاإلحصاءات بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية ونوعية 
اء ؤسسية إلجرامل ابناء قدرابدعم الدول يف  ،املكتب على وجه اخلصوص، رهناً بتوافر التمويل

اخلـــاص العملـــي الـــدليل تقـــدم يف وف وفـــق اإلرشـــادات الـــيت ســـاستقصـــاءات بشـــأن اإليـــذاء 
عملـه يف جمـال استقصـاءات الفسـاد يف البلـدان الـيت       أيضـا  يواصل  وسوف .باستقصاءات اإليذاء

  .تطلب مساعدة يف إرساء بيانات مرجعية ورصد االجتاهات املتعلقة بالسلوك املتصل بالفساد
القتــل العامليــة  جــرائم يواصــل املكتــب عملــه علــى حتســني فهــم أمنــاط  كــذلك ســوف  -٦٢

املسـتمدة مـن   املتـوافرة و القتـل   جـرائم  بحـوث بشـأن إحصـاءات   إعـداد ال واإلقليمية من خـالل  
وبعــد نشــر جمموعــة بيانــات بشــأن جــرائم القتــل يف بلــدان خمتلفــة يف كــانون  .مصــادر متعــددة

اسـتنادا إىل مصـادر    ٢٠١٠حمدثـة يف أوائـل عـام    ، نشـر املكتـب أرقامـا    ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  .٢٠٠٨-٢٠٠٣متعددة للفترة 

زيـد مـن   تعزيـز إجـراء امل  هـو  اليت ينشرها املكتـب  القتل  جرائم واهلدف من إحصاءات  -٦٣
ومـع ذلـك،    .تطويرهـا وحتـديثها عنـدما تتـوافر معلومـات أحـدث عهـداً       وال بد مـن  البحوث، 

ــادرات مثــل  وضــمن إطــار   ــة   إعــالن جنيــف مب تــؤدي مصــادر  ، بشــأن العنــف املســلح والتنمي
طبيعــة ومــدى العنــف  قيــاس البيانــات تلــك دورا مهمــا يف تــوفري أســاس املؤشــرات مــن أجــل   

واسـتجابة إىل احلاجـة إىل املزيـد مـن الفهـم للعنـف املسـلح، قـام         . بنـزاعاتاملسلح غري املرتبط 
ألصـلية يف منـاطق خمتـارة، إىل    أسـبابه ا والقتـل عمـدا    بنيـة املكتب مؤخرا بإعـداد حبـوث حـول    

جــرائم الــيت تتعامــل مــع قيــاس أداء نظــم العدالــة اجلنائيــة لأســاليب منهجيــة اســتحداث نــب اج
  .٢٠١٠وستنشر نتائج ذلك العمل خالل عام  .على عنف مسلح نطويت

ــه املكتــب واصــل وي  -٦٤ ــة   األساســيةعلــى حتديــد املؤشــرات  عمل لقيــاس نشــاط نظــم العدال
، وذلك مبشاركة املكتـب يف  األورويب االحتادلع جبزء من هذا العمل بالتعاون مع ويضط. اجلنائية
 )٢٦(اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    عـن لبيانـات  ا باحتياجات السياسـة العامـة بشـأن   لخرباء معين لفريق 

، وكذلك يف فريق موازٍ أُنشئ يف إطـار املكتـب اإلحصـائي التـابع     )واألفرقة الفرعية ذات الصلة(

───────────────── 
. فريق اخلرباء لتوجيه العمل بشأن حتديد مؤشرات خمتارة للجرمية )االحتاد األورويب( أنشأت املفوضية األوروبية  )٢٦(

انظر خطة عمل الس واملفوضية تنفيذا لربنامج الهاي بشأن تعزيز احلرية واألمن والعدالة يف االحتاد األورويب 
)2005/C 198/01( ة على املوقع اإللكتروينمتاح. ١٣، ص: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:198:0001:0022:EN:PDF. 
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األمـم املتحـدة املعـين     مكتـب شـارك  ، ٢٠٠٨وخـالل عـام    )٢٧(.)اليوروستات( األورويب ادلالحت
 ،يف إنشـاء نظـام علـى صـعيد االحتـاد األورويب لتصـنيف األفعـال اإلجراميـة         باملخـدرات واجلرميـة  

، مبــا فيهــا تلــك وضـع مؤشــرات بشــأن فعاليـة نظــم العدالــة اجلنائيـة   ترمــي إىل أحبــاث إعـداد  ويف 
ــة  ــاةاجلمــن  حــداثباأل اًخصوصــاملعني ــة      .ن ــاون مــع اللجن ــام بأعمــال أخــرى بالتع ــأى القي ويرت

وضـع  ) أ: (االقتصادية ألوروبا ومؤمتر اإلحصائيني األوروبـيني قـد تشـتمل علـى األنشـطة التاليـة      
) ب(حصـائية؛ و اإلغـراض  األجمموعة مبادئ بشأن النظم الدولية لتصنيف اجلرائم الستعماهلا يف 

 ورويباأل االحتـاد العمـل مـع   ) ج(؛ ووتصـنيفها  جرائم خمتارةمن أجل تعريف  إجراء دراسة حالة
  .على مستوى االحتاد األورويب اجلاريبشأن مشروع التصنيف 

ــا، شــرع      -٦٥ ــوب شــرق أوروب ــدان جن ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    ويف بل ــب األم مكت
ملنتسـب إىل األمـم املتحـدة،    ، بالتشارك مع املعهد األورويب ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها، ا   واجلرمية

ومــع مركــز البحــوث املشــترك املعــين باجلرميــة عــرب الوطنيــة واملركــز الــدويل لتطــوير سياســات   
، بشـأن إنشـاء   األورويب االحتـاد ، ممـول مـن   )٢٠١١-٢٠٠٩( اهلجرة يف مشروع مدته سـنتان 

مـن  عـام  واهلـدف ال  .أدوات رصد خاصـة مبؤسسـات القضـاء وإنفـاذ القـانون يف غـرب البلقـان       
املشــروع هــو تــدعيم التصــدي لإلجــرام والفســاد يف بلــدان غــرب البلقــان جبعــل آليــات      هــذا

مــع اإلحصـاء الوطنيــة يف مؤسســات القضـاء والشــؤون الداخليــة متوافقــة مـع املعــايري الدوليــة و   
مبهــام حبثيــة يف  املعــين باملخــدرات واجلرميــة  وقــد قــام املكتــب  .املمارســات ذات الصــلةأفضــل 

دان املشمولة باملشروع، وهو يعد لعقد ورشـة عمـل إقليميـة وتنفيـذ أنشـطة تدريبيـة       معظم البل
  .لفائدة فرادى البلدان

الجتمــاع فريــق اخلــرباء املفتــوح العضــوية بشــأن ســبل ووســائل حتســني مجــع      متابعــةًو  -٦٦
، نظـم  ٢٠٠٦ البحوث املتعلقة ا، الذي عقد يف عـام إعداد البيانات املتعلقة باإلجرام وحتليلها و

اجتماعاً لفريق خرباء بشأن إحصاءات اإلجرام، عقـد يف فيينـا    املعين باملخدرات واجلرمية املكتب
ــاين  ٣٠إىل  ٢٨مــن  ــاير /كــانون الث وعمــال بقــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   . ٢٠٠٩ين

الجتاهـات  حتسني مجع البيانات واإلبالغ عنـها وحتليلـها تعزيـزا للمعرفـة با    "، املعنون ٢٠٠٩/٢٥
 عـامال فريقـا   املعـين باملخـدرات واجلرميـة    ، أنشـأ املكتـب  "مـن اإلجـرام   معينـة السائدة يف جمـاالت  

إلعـداد توصـيات بشـأن حتسـني أدوات مجـع بيانـات        مفتوح العضوية مـن اخلـرباء   ادولي احكومي
د وســيعق. يف ذلــك علــى األخــص دراســة األمــم املتحــدة االستقصــائية   الصــلة، مبــا اجلرميــة ذات

  .٢٠١٠فرباير /شباط ١٠إىل  ٨يف بوينس آيرس من االجتماع األول لفريق اخلرباء العامل 
───────────────── 

مثِّلت السلطات اإلحصائية للدول األعضاء يف الفريق الذي شكَّله مديرو اإلحصاءات االجتماعية ونسق عمله   )٢٧(
 .)اليوروستات(بية املكتب اإلحصائي التابع للمفوضية األورو
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احلاجــة إىل تبســيط يركــز فريــق اخلــرباء العامــل علــى  وف وعمــال بالتوصــية ذاــا، ســ   -٦٧
تشجيع املزيد من الـدول  بغية  وحتسني نظام اإلبالغ اخلاص بدراسة األمم املتحدة االستقصائية

أن تبلـغ، علـى حنـو منسـق ومتكامـل، عـن جهودهـا وإجنازاـا والتحـديات الـيت           األعضاء على 
توصــيات وســتطرح جمموعــة مــن ال. اجلرميــةب ةاملعنيــاالت اــتواجههــا يف جمــاالت حمــددة مــن  

. مجع وحتليـل اإلحصـاءات الدوليـة اخلاصـة بـاإلجرام والعدالـة اجلنائيـة       من أجل حتسني عملية ال
الدراسـة االستقصـائية   تنقيح يف  التوصيات الرئيسيةتتمثَّل إحدى وف سعلى وجه اخلصوص و

وإعداد بيانات أحدث عهداً وتقليل ما يقع على عاتق الـدول   االستجابةمن أجل حتسني نسبة 
  .تعقيدات يف هذا الصدداألعضاء من أعباء إبالغية وما تواجهه من 

 


