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  والعدالة اجلنائيةجلنة منع اجلرمية 
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦- ١٢فيينا، 
 *تقَّ من جدول األعمال املؤ٧البند 

   وتدابري واملسائل على الصعيد العاملي،اجتاهات اجلرمية 
        ل منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةة يف جمادَّاملستج التصدِّي

اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية  م عن حتسني نوعيةتقرير األمني العا    
      وزيادة توافرها من أجل وضع السياسات والعدالة اجلنائية

  ملخَّص 
، يعــرض ٢٠١٣/٣٧ و٢٠١٢/١٨عمــالً بقــراري اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي      

وتعتـرب هـذه    . هذا التقريـر األنـشطة املـضطلع هبـا مـن أجـل حتـسني اإلحـصاءات بـشأن اجلرميـة                    
ألنــشطة جــزءاً مــن خطــة أوســع نطاقــاً ترمــي إىل حتــسني اإلحــصاءات بــشأن اجلرميــة والعدالــة ا

) INEGI(اجلنائيــة، بــصيغتها الــواردة يف تقريــر املعهــد الــوطين املكــسيكي لإلحــصاء واجلغرافيــا 
) مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة أو املكتــب(ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة 

ــشأن خر ــى          ب ــة عل ــة باجلرمي ــوافر اإلحــصاءات املتعلق ــة وت ــن أجــل حتــسني نوعي ــق م ــة طري يط
الصعيدين الوطين والدويل، واليت أعربت عن تأييـدها اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة وجلنـة                  

ويتمثَّــل أحــد التحــدِّيات الــذي حددتــه خريطــة   .األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
د جمموعة مـشتركة مـن التعـاريف واملفـاهيم لوصـف األفعـال اإلجراميـة،                الطريق يف عدم وجو   

. أن يتـدارك هـذا القـصور     ) ICCS( وضع تصنيف دويل للجرميـة ألغـراض إحـصائيةومن شأن 
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عــرض علــى اللجنــة اإلحــصائية وجلنــة األمــم ُيوجيــري العمــل علــى اختبــار التــصنيف، وســوف 
  .٢٠١٥ام املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ع

 الدراسـات االستقـصائية املتعلقـة بـضحايا         إعـداد م منهجي آخر فيما خيـص       دُّأُحرز تق قد  و   
ز املعـين باملعلومـات   يُّـ رات واجلرميـة ومركـز التم  دِّ مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـ     ىلَّويتو. اجلرائم

ملعهـد الـوطين    ني املكتـب وا   ، املـشترك بـ     واإليذاء والعدالة  باحلوكمة واألمن العام  اإلحصائية اخلاصة   
 مـن أجـل   قيـادة مبـادرة إقليميـة لتـصميم جمموعـة أدوات مـشتركة             ،املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا  

القــارة وجــرى العمــل يف  . ي  الدراســات االستقــصائية يف أمريكــا الالتينيــة والكــاريب    تلــكتنفيــذ 
جــرى تنفيــذ عــدد مــن و .الدراســات االستقــصائيةاملزيــد مــن  ويف أمــاكن أخــرى بــشأن األمريكيــة

 ملـساندة البلـدان يف إعـداد إحـصائيات          ٢٠١٣ و ٢٠١٢ عـامي املبادرات والشراكات اإلقليميـة يف      
واجلرميــة املخــدِّرات  ويقــوم مركــز التميــز املــشترك بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب.عــن اجلرميــة

  . من هذه األنشطةالتنسيق يف عددجهة واملعهد الوطين املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا مبهمة 
واجلرميــة مركــزاً املخــدِّرات عتــرب مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بوعلــى املــستوى العــاملي، ُي   

 مــن خــالل إدارة جتميــع البيانــات ىلَّويتــو ،لإلحــصاءات املتعلقــة باجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة حموريــا 
توحيـد  وبغيـة   .  العدالـة اجلنائيـة    دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليـات نظـم         

رات واجلرميـة شـراكة مـع       دِّالـدويل، أقـام مكتـب املخـ       علـى الـصعيد      عمليـات مجـع البيانـات        مسار
ولكـن علـى الـرغم      . سة األمم املتحدة االستقـصائية    منظمات إقليمية لتسهيل تقدمي البيانات إىل درا      

 مـع   واتـساقاً  .ة بـني البيانـات واكتماهلـا      لمقارنـ لقابليـة   ال يف هذه اجلهود، ال تزال هناك فجوات        من
 بيانـات وحتلـيالت بـشأن اجتاهـات     إصـدار رات واجلرمية مـن أجـل     دِّاملخمكتب  الوالية املسندة إىل    

  .٢٠١٣لعام جرائم القتل عن الدراسة العاملية  ٢٠١٤سوف ينشر املكتب يف عام اجلرمية، 
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    دِّمةمق  -أوالً  
علومــات املتاحــة لـدى األمــني العــام بــشأن تنفيــذ قــراري   املأحــدثم هــذه الوثيقــة دِّتقـ   -١

  .٢٠١٣/٣٧و ٢٠١٢/١٨اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
، قُـدِّم تقريـر املعهـد الـوطين     ٢٠١٢/١٨وعمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         -٢

ــشأن        ــة ب ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــب األم ــا ومكت  املكــسيكي لإلحــصاء واجلغرافي
خريطــة طريــق مــن أجــل حتــسني نوعيــة وتــوافر اإلحــصاءات املتعلقــة باجلرميــة علــى الــصعيدين   

إىل اللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة يف دورهتــا الرابعــة  ) E/CN.3/2013/11( الــوطين والــدويل
ــة    ، وإىل ٢٠١٣مــارس / املعقــودة يف آذار،واألربعــني ــع اجلرميــة والعدال ــة األمــم املتحــدة ملن جلن

ــ ــة والعــشرين اجلنائي ــتني بــت حَّور. ة يف دورهتــا الثاني ــا اللجن ــا عــن   كلت ــق وأعربت  خبريطــة الطري
  . فيهااملبيَّنةدعمهما لألنشطة 

ــ  -٣ ــق التحـــ  رِوتعـ ــة الطريـ ــسية دِّض خريطـ ــصوصيات الرئيـ ــوافُ  خبـ ــة وتـ ــسني نوعيـ ر  حتـ
ا ثالثـة   دت فيهـ  ُحـدِّ كمـا   . ملواجهتـها د عـدداً مـن األنـشطة        ّد وحتـ  ،اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية  

وضـع معـايري    : نات رئيـسية لزيـادة حتـسني اإلحـصاءات املتعلقـة باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة                وِّمك
إعداد اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية وحتسني القدرة علـى إعـداد بيانـات             جديدة ومنهجية بشأن  

  .عن اجلرمية ونشرها وحتسني العمليات الدولية جلمع البيانات وحتليلها
    

     إحصاءات اجلرميةلتحسنيوضع معايري جديدة ومنهجية   -اًثاني  
بـني  وقابليتـها للمقارنـة فيمـا     من نوعيـة إحـصاءات اجلرميـة        دُّالعوامل اليت حت  من  واحد    -٤

 جمموعة مشتركة من التعاريف واملفاهيم لوصف األفعال اإلجرامية بطريقـة           عدم وجود البلدان  
 ألغــراض إحــصائية، للجــرائم تــصنيف دويل ومــن شــأن وضــع. دة عــرب البلــدان واملنــاطقموحَّــ

 ،القـصور ذلك   يتدارك اللجنة اإلحصائية وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أن          حسبما طلبت 
 ، اســتحداث إطــار تعريفــي شــامل لألفعــال اإلجراميــةســوف يتــيحوعنــد االنتــهاء مــن إجنــازه، 

ومـن املقـرَّر    . بلية املقارنة بينـها    اجلرمية وقا  عنيف حتسني عملية توحيد البيانات      سوف يساهم   و
ــصنيف أن ُيعــرض ــى  الت ــة اجلن   عل ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــة اإلحــصائية وجلن ــة  اللجن ــة للموافق ائي

  .٢٠١٥يف عام  عليه
 لــدويل للجرميــة ألغــراض إحــصائية إىل التــصنيف ااملــضطلع بــه إلعــدادويــستند العمــل   -٥
الـذي وافـق عليـه مـؤمتر        ،  "ةض إحـصائي   ألغـرا  للجـرائم التـصنيف الـدويل     وضـع   ئ وإطار   مباد"

انظـر  ( ٢٠١٢يونيـه   / يف حزيـران   ، اليت ُعقدت  اإلحصائيني األوروبيني يف جلسته العامة الستني     
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ونــاقش فريــق مــن اخلــرباء الوثيقــة املــذكورة أعــاله وراجعهــا خــالل    ). ECE/CES/83الوثيقــة 
دة املعــين باملخــدِّرات عبة األمــم املتحــدة لإلحــصاءات ومكتــب األمــم املتحــاجتمــاع عقدتــه ُشــ

ملـشروع صـيغة    وبدأت مشاورات واختبارات عامليـة      . ٢٠١٣فرباير  /فيينا يف شباط  يف  واجلرمية  
عيــت مجيــع ، وقــد ُد٢٠١٣ســبتمرب /اض إحــصائية يف أيلــول ألغــرللجــرائملتــصنيف الــدويل ا

  وأعـرب مخـسون بلـداً عـن اهتمـامهم          .الدول األعضاء للمشاركة يف اختبار مشروع التصنيف      
ــ ٢٠١٤مــارس / آذار- فربايــر/باملــشاركة يف االختبــار يف شــباط   لتنظــيم اجتمــاع مــع  طوُخطِّ

 الســتعراض نتــائج ٢٠١٤مــايو /يف أيــاروذلــك  باالختبــار يــضطلعوناخلــرباء الــوطنيني الــذين  
 إىل اللجنة اإلحـصائية وجلنـة       املزمع تقدميه لتصنيف الدويل   يغة النهائية ل  الصِّاالختبار واستكمال   

 لوضـع بـات الالزمـة     د اجتمـاع اخلـرباء املتطلَّ     حيـدِّ وسـوف   . إلقرارهجلرمية والعدالة اجلنائية    منع ا 
مـن  للجـرائم ألغـراض إحـصائية       دليل يساعد البلدان على التطبيـق التـدرجيي للتـصنيف الـدويل             

  . قابلة للمقارنة على الصعيد الدويلاجلرائمأجل إعداد إحصاءات عن 
 إحـصاءات   هو إصـدار   ألغراض إحصائية    للجرائميف الدويل    التصن اهلدف املنشود من  و  - ٦

اجلـرائم  فيـه  توصف   ال،يكون نظام تصنيف قائم على األحداث سوف   هوبذلك فإنَّ  ؛عن اجلرمية 
ل األحكــام  تعــديذلــكب ولــن يتطلَّــ. لأفعــابــل مــن حيــث هــي قانونيــة ال األحكــام بالنــسبة إىل

 اصـطالحات   ،جلـرائم امن خالل وصف أحـداث      ،   التصنيفُ مسوف يقدِّ  ْنالقانونية الوطنية ولك  
.  وضع إحـصاءات قابلـة للمقارنـة علـى الـصعيد الـدويل             لغرض األفعال اإلجرامية    بشأنمشتركة  

الـيت قـد   ( لألفعـال الـواردة فيـه        بـشرح زة لكل حدث مصحوباً      وصف للوقائع املميِّ   سوف ُيقدَّم و
والتـصنيف  .  التـصنيف  هـذا فئـات   تبعدة مـن    أو املس )  بأفعال إجرامية خمتلفة يف بلدان خمتلفة      تتعلق
  .ي مع عدد من املستويات املتوالية بـتراتبتسلسل م ظَّمن
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  ١الشكل 
       ألغراض إحصائيةللجرائمفئات املستوى األول من التصنيف الدويل 

 ١فئات املستوى  

 ب يف املوتبُّي إىل املوت أو تقصد التسدِّأفعال تؤ ١

 ب يف الضرر لشخص مابُّ أو تقصد التسب يف الضرربَّأفعال تتس ٢

  ذات طبيعة جنسيةمؤذيةأفعال  ٣

 أفعال االعتداء على املمتلكات اليت تنطوي على ممارسة العنف على شخص ما ٤

 أفعال االعتداء على املمتلكات فقط ٥

 بةللمراق  اخلاضعةالنفسانية وغريها من املخدِّراتات راستعمال املؤثِّأفعال تنطوي على  ٦

 أفعال تنطوي على االحتيال أو اخلداع أو الفساد ٧

  العمومية بالنظام العام أو السلطةلُّأفعال خت ٨

  باألمن العام ومتس بأمن الدولةأفعال ختلُّ ٩

 أفعال تلحق الضرر بالبيئة الطبيعية ١٠

 ف يف مكان آخرنَّصُتأفعال إجرامية أخرى مل  ١١
    
 وضع منهجية يتعلق بالقيام بدراسات استقصائية عـن ضـحايا   هناك جمال آخر حيتاج إىل   -٧

ز املعـين باملعلومـات     يُّـ ويقوم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة ومركـز التم          . اجلرمية
ملعهــد الــوطين  ا املــشترك بــني  واإليــذاء والعدالــة  واألمــن العــام  باحلوكمــةاإلحــصائية اخلاصــة  

دليــل الدراســات االستقــصائية عــن   مــن، باالســتفادة  واملكتــبفيــااملكــسيكي لإلحــصاء واجلغرا
، مببــادرة إقليميــة واللجنــة االقتــصادية ألوروبــااملــشترك بــني املكتــب ، )٢٠١٠( ضــحايا اجلرميــة

ة منهجيــة مــشتركة لتطبيــق الدراســات االستقــصائية عــن ضــحايا اجلرميــة يف   لوضــع ُعــدَّرئيــسية 
 القيـام هبـذه املبـادرة باالشـتراك مـع املركـز اإلقليمـي لربنـامج                 وجيري. ي  أمريكا الالتينية والكاريب  

ي ومـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة ومنظمـة       األمم املتحدة اإلمنائي ألمريكا الالتينيـة والكـاريب       
وهلـذا الغـرض،   . الدول األمريكية ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى ومعهد سـيزالفا بكولومبيـا        

وأُنشئت فرقة  ،  ٢٠١٣أكتوبر  /سيكو يف تشرين األول   يمية يف مدينة مك   ُعقدت حلقة دراسية إقل   
. لني الوطنيني للبلدان واملنظمات الدولية لتقدمي أدوات منهجيـة ذات نوعيـة رفيعـة             عمل من املمثِّ  

ل اهلدف النهائي هلـذه املبـادرة يف إعـداد أدوات مـشتركة إلجـراء الدراسـات االستقـصائية                   ويتمثَّ
ة من أجل تنفيذ هذه الدراسـات االستقـصائية ومـن مث تعزيـز اسـتدامة بيانـات                  تدعم بلدان املنطق  

  .الدراسة االستقصائية لضحايا اجلرمية وقابليتها للمقارنة على الصعيد الدويل
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 ألغـراض إحـصائية والدراسـات االستقـصائية         للجـرائم وباإلضافة إىل التصنيف الدويل       -٨
 حتتـاج إىل    الـيت مـن اجملـاالت اإلحـصائية األخـرى          اإليـذاء، تـشري خريطـة الطريـق إىل عـدد             عن

 الــيت تــستهدف األعمــال اجلــرائممــثالً قيــاس نــسبة ومنــها  ،املنهجيــةاألدوات  تطــوير مواصــلة
  .مة عرب الوطنيةظَّ واجلرمية املن، واالجتار باألشخاص، والفساد،التجارية

صائية إىل األمـام فيمـا      الدراسات االستق ب مبسار العمل اخلاص  وتدفع املمارسات الوطنية      -٩
املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا، على قد نشر  و.  اجلرمية اليت تستهدف األعمال التجارية     خيصُّ

 ،سبيل املثال، دراسة عن املنهجيات املستخدمة لقيـاس اجلرميـة الـيت تـستهدف األعمـال التجاريـة        
ــة    ــة واملنهجي ــسامهات النظري ــةاملتأتِّاستعرضــت امل ــن جتــارب خم ي ــدويل    م ــصعيدين ال ــى ال ــة عل تلف

 القطـاع اخلـاص بغيـة       جلرمية اليت متـسُّ   من ا  عدَّةجوانب  إىل   هذه الدراسة    كما تطرَّقت . والوطين
 ووضـع   عنهالبحوث  للقيام مبزيد من ا    ومتهيد الطريق    ، صورة واضحة بشأن هذه الظاهرة     تكوين

اد األورويب وبعــض  االحتــاضــطلعوباإلضــافة إىل ذلــك، . منــهجيات لقياســها علــى حنــو صــحيح 
  )١(.دف األعمال التجاريةالبلدان األخرى بدراسات استقصائية عن اجلرمية اليت تسته

ز علـى   كِّـ  خالل تنفيذ دراسـات استقـصائية تر       الفساد من حجم  م يف قياس    دُّوأُحرز تق   -١٠
األعمـال التجاريـة   بشأن الرشوة من جانـب عمـوم الـسكان وقطـاع       )على التصوُّر  ال(التجربة  

، علـى وجـه     ، ساند مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة          ٢٠١٣ويف عام   . اصةاخل
ب عنـه إعـداد     ا ترتَّـ  ممَّـ  )٢(عدداً من البلدان يف وضع منشورات حتليليـة عـن الفـساد،           اخلصوص،  

االستبيانات االستقصائية النموذجية واملبادئ التوجيهية الـيت ينبغـي   ، ومنها مثالً    أدوات منهجية 
  .يطبقها القائمون على إجراء املقابالت اخلاصة بالدراسة االستقصائية أنْ
مكتـب األمـم املتحـدة      عليـه   يعتمـد   فإنَّ األساس الـذي      االجتار باألشخاص،    وفيما خيصُّ   -١١

ــاملي     ــر الع ــة يف إصــدار التقري ــات ، هــو االجتــار باألشــخاص عــناملعــين باملخــدِّرات واجلرمي  البيان
وهناك حاجة إىل مزيـد مـن العمـل املنـهجي مـن             . مها الدول األعضاء  دِّليت تق اإلحصائية الرمسية ا  

 مكتـب   ُيعـىن وهلـذا الغـرض،     .  هبـذه اجلرميـة    قاإلثباتيـة املتاحـة فيمـا يتعلَّـ       ة   األدلَّـ  مقدارأجل زيادة   
                                                           

سة متاحة يف املوقع ، دراThe crime against businesses in Europe: A pilot surveyانظر، على سبيل املثال،   )1(  
  .www.transcrime.it/wp-content/uploads/2013/11/EU-BCS-Final-Report_GallupTranscrime.pdfالشبكي 

  )2(  Corruption in Afghanistan: recent patterns and integrity challenges in the public sector; Corruption 

and Integrity Challenges in the Public Sector of Iraq; and business surveys in the western Balkans ؛
ألعمال التجارية ؛ الدراسات االستقصائية عن ا)٢٠١٣(زاهة يف القطاع العام يف العراق  الفساد وحتدِّيات الن

تأثري الرشوة :  غرب البلقانبلدان تقرير إقليمي، األعمال التجارية والفساد واجلرمية يف(يف بلدان غرب البلقان 
  ).، باإلضافة إىل سبعة تقارير على املستوى الوطين)٢٠١٣(وغريها من اجلرائم على املشاريع احلرة 
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.  املعلومات النوعيـة لكي تشملجهوده يف عملية مجع البيانات بتوسيع نطاق   املخدِّرات واجلرمية   
ــال، فعلــى ســ ــار املنــهجيات ســوف جيــريبيل املث  املــسؤولني إلجــراء املقــابالت مــع  املتَّبعــة اختب

استــضاف قــد و. العــاملني يف جمــال مكافحــة االجتــار باألشــخاص الرئيــسيني واملــوظفني الــرمسيني 
اهلـدف    كـان ،٢٠١٣ديـسمرب  /لباحثني يف كـانون األول  ل عمل   حلقةمكتب املخدِّرات واجلرمية    

  . سواءحتليل البيانات الكمية والنوعية على حدٍّيف  املتَّبعةاملنهجية حول شة مناقإجراء  منها
ــوم   -١٢ ــا ويق ــني   حالي ــشترك ب ــز امل ــم املتحــدة املعــين ب  مركــز التميُّ ــب األم املخــدِّرات مكت

ة ملعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا بوضــع إطـار إلجيــاد معــارف قائمــة علــى األدلَّــ واواجلرميـة  
ي  مــة يف أمريكــا الالتينيــة والكــاريب صــورة إمجاليــة عــن ظــاهرة اجلرميــة املنظَّقــدميتبغيــة العلميــة 
 اإلجراميـة وأنـشطتها االقتـصادية       يـة التنظيمـات   ْنُبمن خالل جتميع منتظم للبيانـات عـن         وذلك  
 فيهـا  تنـشأ ياقات االجتماعية اليت والسِّالكاحبة  والعوامل والعوامل املساعدة احلكوماتل  خُّوتد
  .٢٠١٤ذا اإلطار اإلحصائي يف عام العملية هلدوى اجلجيري اختبار وف وس. مةظَّة املناجلرمي
قـة باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         اإلحـصاءات املتعلِّ   يف صـميم   منظور جنـساين     إدماج ويظلُّ  -١٣

 ةًوميكن جعل املنهجية القائمة أكثر مراعـا .  عند وضع املعايري املنهجية    ماهدفاً مه على حدٍّ سواء    
عـن ضـحايا    واالسـتبيانات   إدراج أسـئلة يف الدراسـات االستقـصائية         بـ للمنظور اجلنـساين، مـثالً،      

، سـواء كـانوا     اجلـرائم ق بـبعض أصـناف       دور الرجال والنـساء فيمـا يتعلَّـ        لتحديداجلرمية والفساد   
 واجلرميــة جلمــع البيانــات، وهــياملخــدِّرات ن أداة مكتــب وتتــضمَّ. ضــحايا أو مــرتكبني للجــرائم

دراســة األمــم املتحــدة االستقــصائية الجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــم العدالــة اجلنائيــة، بيانــات   
اجلرميـة  يف  ا يتيح فهماً أفضل لالختالفـات بـني اجلنـسني            ممَّ ، حسب اجلنس والسن   فةً مصنَّ إضافيةً

ــدابري ــة ويف ت ــة اجلنائي ــصدِّي العدال ــة للت ــشود يف  .  للجرمي نظــور  حتــسني املومــن أجــل اهلــدف املن
عبة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة مبـادئ توجيهيـة           الشُّنشرت   ،جلرمية والعنف ق با فيما يتعلَّ اجلنساين  

 Guidelines for(دراســات استقــصائية إحــصائية  :  النــساءجتــاهإلعــداد إحــصاءات عــن العنــف  
Producing Statistics on Violence against Women: Statistical Surveys(، ٢٠١٣تمرب سب/يف أيلول ،

العنــف املمــارس علــى  اتحادثــ ومعــدَّالت وقــوعملــساعدة البلــدان علــى تقيــيم نطــاق وانتــشار  
م، هناك حاجة إىل مزيد من العمـل املنـهجي ملـساعدة البلـدان              دُّ هذا التق  وعلى الرغم من  . النساء

اجلنائيـة  على اعتماد منظور جنساين شامل عند تصميم البيانات اإلحصائية عـن اجلرميـة والعدالـة                
، اجلـرائم ومرتكبيهـا   مثالً لتمكينـها مـن تقيـيم دور نـوع اجلـنس لـدى ضـحايا                 وذلك  وإعدادها؛  

  .اللجوء إىل العدالةوكذلك يف السياسات العامة بشأن إصدار األحكام ويف ُسبل 
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    وتعميمهابيانات عن اجلرمية الحتسني القدرة على إعداد   -اًثالث  
دان  لــدعم البلــ٢٠١٣-٢٠١٢دوليـة واإلقليميــة يف الفتــرة  ذ عــدد مــن املبــادرات الفِّـ ُن  -١٤
ــة  يف ــها  إعـــداد إحـــصاءات عـــن اجلرميـ ــة ومنـ ــة ، وذلـــك بأشـــكال خمتلفـ وضـــع أدوات تدريبيـ

ــشطة  ــة وتنظــيم حلقــات     واالضــطالع بأن ــة شــراكات إقليمي ــة املباشــرة وإقام  للمــساعدة التقني
م املتحــدة املعــين  دعمهــا مكتــب األمــ  هــذا القــسم أنــشطة    ويــستعرض. دراســية ومــؤمترات 

ــادرات  املخــدِّرات ب ــة ومب ــارة واجلرمي ــى  أخــرىخمت ــاًء عل ــات ، بن ــة  املتاحــةاملعلوم ــدى األمان  ل
  .٢٠١٤يناير /كانون الثاين ٣١ يف
املـشترك  ز  يُّـ مركـز التم  أعـدَّ    ،قة باإليذاء يف جمال الدراسات االستقصائية الوطنية املتعلِّ     و  -١٥

لكبــار   منــهاجاً تــدريبياهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــاملعاو بــني مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة
 أجهــزةسات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك املــسؤولني ومــوظفي املــستوى املتوســط العــاملني يف املؤسَّــ 

ن تكــوَّيو.  لــدعم عمليــة إعــداد دراســات استقــصائية عــن ضــحايا اجلرميــة وتنفيــذها ،اإلحــصاء
دة الوسـائط ودراسـات   ذلك األدوات اإلعالمية املتعدِّمبا يف (ي من مواد تدريبية       التدريب املنهاج

للتــدريب يــشمل التخطــيط للدراســات االستقــصائية عــن اإليــذاء        عملــي  ودليــل  ) احلــاالت
ــداين،نــات الدراســة االستقــصائية  عيِّاالســتبيانات، وحتديــد وتــصميم ،وإعــدادها  ، والعمــل املي

  . ومعاجلة البيانات وحتليلها،ومراقبة النوعية
ــال  -١٦ ــى ذلــك،  وةًوع ــشأ عل ــ مركــز التمأن ــات معرفيــة خاصــة بالدراســات     يُّ ز قاعــدة بيان

وُتتـــاح . احلـــصول علـــى الوثـــائق ذات الـــصلة ُســـبل  تـــسهيل ، بغيـــةاالستقـــصائية عـــن اإليـــذاء 
رات منهجيــة اســتبيانات ومــذكِّ( طائفــة مــن الوثــائق املنهجيــة والتحليليــة  اإلنترنــت مباشــرةً علــى

إمكانيـة الوصـول    ا يعـزِّز    ممَّـ  )٣(منصَّة حاسوبية واحدة،  بواسطة  ) حصائيةوتقارير حتليلية وبيانات إ   
  .وتعميمهاإليها 
ق باملـساعدة التقنيـة الراميـة إىل حتـسني قـدرات البلـدان علـى إعـداد بيانـات                    وفيما يتعلَّ   -١٧

واجلرميــة تقــدمي خــدمات استــشارية ودعــم املخــدِّرات ، يواصــل مكتــب وتعميمهــاعــن اجلرميــة 
لدان من أجل جتميع دراسة األمم املتحـدة االستقـصائية الجتاهـات اجلرميـة وعمليـات                مباشر للب 

 قُــدِّمتتجميــع ال للبلــدان يف عمليــة املــستمر تقــدمي الــدعم وإىل جانــب. م العدالــة اجلنائيــةظُــُن
ب تنظـيم املزيـد مـن       يتطلَّ التداول بالفيديو؛ وسوف     ة، بواسطة ل مرَّ اخلدمات االستشارية، ألوَّ  

  .ة التدريبية الشاملة ختصيص موارد إضافيةاألنشط

                                                           
  )3(  www.cdeunodc.inegi.org.mx/.  
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ق مبنهجيـة إعـداد     واجلرمية مساعدة تقنيـة مباشـرة فيمـا يتعلَّـ         املخدِّرات  م مكتب   دِّكما يق   -١٨
إىل أفغانـــستان مت هـــذه املـــساعدة دِّ، قُـــ٢٠١٣عـــام ويف .  االستقـــصائية وتنفيـــذهااتالدراســـ

حتقيــق النجــاح يف للــسلطات الوطنيــة تــاح ا أ، ممَّــ ومنــاطق يف غــرب البلقــانوالعــراق وإىل بلــدان
 تقــدمي الــدعم للعــراق ويــستمرُّ. إجــراء دراســات استقــصائية عــن الفــساد وإعــداد تقــارير حتليليــة 

 يف ٢٠١٤خـالل عـام   مـن املزمـع اسـتكماهلا     ،والفلبني إلجراء دراسـات استقـصائية عـن اإليـذاء         
ة استقــصائية وطنيــة عــن الفــساد نيجرييــا مــن أجــل تــصميم وإجــراء دراســإىل م الــدعم دَّحــني ُيقــ

  .٢٠١٤عام  يف
ة شراكات إقليمية بدعم البلدان لتحسني قدرهتا على إعداد إحـصاءات عـن    وتقوم عدَّ   -١٩

ــة ــن شــأن البُ . اجلرمي ــد اإلقليمــي أنْ وم ــساعد ع ــى وجــه اخلــصوص   ي ــشطة   عل ــام بأن ــى القي  عل
ــة ــاُد، وتــسهيلاملــساعدة التقني ــال،  . ت أفــضل املمارســاوتطــويرل اخلــربات  تب فعلــى ســبيل املث

ــضطلع ــ مركــز التمي ــة وا   ز يُّ ــب املخــدِّرات واجلرمي ــني مكت ــشترك ب ــوطين لإلحــصاء   امل ــد ال ملعه
ــا مبهمَّــ  ــة ة واجلغرافي ــشأن       جه ــيالت اإلحــصائية ب ــات والتحل ــز العملي ــن أجــل تعزي ــسيق م التن

وبنــاء  يف التطــوير املنــهجي  املركــزساهم يــو. احلوكمــة والــسالمة العامــة واإليــذاء والعدالــة    
 علـى   جهـوده ز  يُّمركز التم ز  كِّوير.  تقدمي املعلومات اإلحصائية عن اجلرمية      فيما خيصُّ  القدرات
م واملنـهجيات اخلاصـة بإعـداد البيانــات اإلحـصائية عـن اجلرميـة وإعـداد الدراســات        ظُتعزيـز الـنُّ  

 ، سـواء  دٍّحـ األعمال التجارية على     وإجرائها يف أوساط الناس وبيئات    االستقصائية عن اإليذاء    
بني العمليات اإلحصائية املتعلقـة باجلرميـة والعدالـة علـى      الفجوة تسدُّ على إقامة روابط  ويعمل

حتـذى ملبـادرات   ُي منوذجـاً   ليكـون ز  يُّـ  مركـز التم   يصلح وميكن أنْ .  اإلقليمي والعاملي  الصعيدين
 املـساعدة   بتقـدمي  أعرب املعهد الكوري لعلم اإلجرام عن اهتمامه         ؛ وقد مماثلة يف مناطق أخرى   

  .قة باجلرمية إىل بلدان املنطقة اآلسيويةالتقنية يف جمال اإلحصاءات املتعلِّ
الـذي  ،  دة بشأن التعايش السلمي وأمن املـواطنني      حَّرات املو شِّيمي للمؤ  النظام اإلقل  اأمَّ  -٢٠
ذه فِّـ وين) IADB(له مصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة         وِّ مي ، فهو مشروع  ٢٠٠٨نشئ يف عام    أُ

ك التـشارُ  نظاماً للتنـسيق مـن أجـل    بوصفهويعمل هذا النظام ). كايل، كولومبيا(معهد سيزالفا  
قة بقـضايا اجلرميـة واألمـن بـني     رات اإلحصائية املتعلِّ  عن املؤشِّ دة  اجليِّ املعلومات واملمارسات    يف

النظـام اإلقليمـي،    مـن خـالل هـذا       و )٤(.ي  البلدان املشاركة يف منطقة أمريكـا الالتينيـة والكـاريب         
م البيانات واملعلومـات واحلـصول    ظُ حتسني نُ  بغيةتستفيد البلدان من املساعدة التقنية والتدريب       

                                                           
  ./http://seguridadyregion.com: للمزيد من املعلومات، انظر الوصلة اإللكترونية  )4(  
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 توحيــد التعــاريف واآلليــات والتكنولوجيــات الراميــة إىل تقــدمي      علــى املــساعدة فيمــا خيــصُّ   
  .هلااملعلومات وتباُد

ــرى يف     -٢١ ــادرات أخـ ــاك مبـ ــة وهنـ ــارة األمريكيـ ــشمل ، القـ ــادراتتـ ــشمبـ ــجِّ يـ ؤمتر عها مـ
 االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة  للجنــة التــابع يف القــارة األمريكيــةاإلحــصاءات احلكوميــة 

ــة   )٥(ي الكــاريب ــدول األمريكي ــة ال ــثالً ( ومنظم ــواطنني  رصــدهامم ــأمن امل ــدد  ).  املعــين ب ــرب ع ويعت
ايـد مـستوى التنـسيق والتعـاون     راً علـى تز املبادرات املشتركة بشأن اإلحصاءات عن اجلرميـة مؤشِّـ      

  .بني املنظمات املوجودة يف هذه املنطقة
ــا،   -٢٢ ــائل ويف أفريقيـ ــن الوسـ ــار    ال مـ ــة يف إطـ ــشأن اجلرميـ ــصاءات بـ ــز اإلحـ ــدة لتعزيـ واعـ

 بـني اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا          تعـاوين  جهد، وهي    يف أفريقيا  اإلحصاءاتاستراتيجية مواءمة   
سـتراتيجية الـيت تـشمل      إطار هذه اال  ضمن  و )٦(.ألفريقي للتنمية وجلنة االحتاد األفريقي والبنك ا    

ــةً ــسائل    واســعةًجمموع ــن املواضــيع وامل ــة ب م ــة،   املتعلق ــارة األفريقي تحــسني اإلحــصاءات يف الق
 يترأسـها   ، واألمـن  ملحـصاءات املتعلقـة باحلوكمـة والـسِّ       مبـادرة تقنيـة خاصـة بـشأن اإل        أُنشئت  

 مـن  متوائمـة تطـوير جمموعـة   ة مبهمَّـ  هـذه املبـادرة   د كُلِّفـت وق. ي لإلحصاء اجمللس الوطين الكين 
ــات ومؤشِّــ  ــارة  أدوات مجــع البيان ــدوري عــرب الق ــذلُ . رات الرصــد ال ــضمان  وجــارٍ ب  جهــود ل

حتــسني بغيــة املبــادرة اإلقليميــة والعمليــات النــشطة ضــمن خريطــة الطريــق   هــذه التنــسيق بــني 
واجلرميـة علـى ضـمان      املخـدِّرات    ويعمل مكتب األمم املتحدة املعين ب      ،اإلحصاءات عن اجلرمية  

  . يف أفريقيا واملعايري الدوليةاتساق بني استراتيجية مواءمة اإلحصاءاالتِّ
ــة          -٢٣ ــذاء يف مدين ــن اإلي ــصائية ع ــشأن الدراســات االستق ــان ب ــان إقليمي وأُجــري اجتماع

ــةل  االجتمــاع األوَّكــان: مكــسيكو ــة مــل عحلق ــب  ظَّن تدريبي ــا مكت ــة املخــدِّرات مه واجلرمي
املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيـا يف تـشرين        مركز التميُّز املشترك بني املكتب و     باالشتراك مع   

اع الثاين حلقـة دراسـية إقليميـة         االجتم وكان ؛ بلداً ١٥لو   وحضرها ممثِّ  ،٢٠١٢أكتوبر  /األول
ف التنميـة للبلـدان األمريكيـة والنظـام         واجلرميـة باالشـتراك مـع مـصر       املخـدِّرات   مها مكتـب    ظَّن

املـشترك  ز يُّـ مركـز التم ورات املوحـدة بـشأن التعـايش الـسلمي وأمـن املـواطنني        اإلقليمي للمؤشِّ 

                                                           
) قسِّد املنالبل(ن من املكسيك وَّ ويتك،أنشئ فريق عامل معين باإلحصاءات اخلاصة باألمن العام والعدالة  )5(  

يقوم فيه ، ووإكوادور وبنما وبريو واجلمهورية الدومينيكية وشيلي وغواتيماال وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا
 .الفنية بدور األمانة ملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيااملشترك بني مكتب املخدِّرات واجلرمية وا زيُّممركز الت

  : إللكترونية، انظر الوصلة اللمزيد من املعلومات  )6(  
http://auc-statdivision.voila.net/pdfstat/SHaSA_strategy.pdf.  
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 النتيجـة العامـة     ومتثَّلت )٧(. بلداً ١٨وحضرها  ،  ملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا   ابني املكتب و  
يف دراســات االستقــصائية املتعلقــة باإليــذاء وهلــذه اجلهــود يف تعزيــز املعــارف املوضــوعية عــن ال

  . استقصائية مشتركةطرائقطوير الترويج لت
 احلوكمــة واألمــن العــام واإليــذاء  عــن بــشأن اإلحــصاءات التــايلوبعــد املــؤمتر الــدويل   -٢٤

 املعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا  ســوف يــشارك، )٢٠١٢مــايو / أيــار٢٥-٢٢(والعدالــة 
ملعهـد  املكتـب وا   املـشترك بـني   ز  يُّـ ومركـز التم  واجلرمية  املخدِّرات  ملعين ب مكتب األمم املتحدة ا   و

ــة يف       ــة ومنظمــة التعــاون والتنمي ــدان األمريكي ــة للبل ــا ومــصرف التنمي ــوطين لإلحــصاء واجلغرافي ال
 ،املؤمتر الدويل بشأن اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة واجلرميـة والعدالـة         يف تنظيم   امليدان االقتصادي   

واهلـدف   .٢٠١٤يونيـه   / حزيران ٢١ إىل   ١٨من   يف الفترة     ُيعقد يف مدينة مكسيكو    سوفالذي  
 هــذا املــؤمتر الــدويل تعزيــز احلــوار بــني مجيــع أصــحاب املــصلحة املــشاركني يف إعــداد           مــن

ر هـذه البيانـات   واستخدام املعلومات اإلحصائية عن اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة بغيـة حتـسني تـوافُ         
  . العلميةةاألدلَّسياسات عامة تستند إىل ا لوضع ونوعيتها واستعماهل

    
    حتسني العمليات الدولية جلمع البيانات وحتليلها  -اًرابع  

ــين ب     -٢٥ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــرب مكتـ ــدِّرات يعتـ ــة    املخـ ــسيق املعنيـ ــة التنـ ــة جهـ واجلرميـ
ــة و    ــة اجلنائي ــة والعدال ــو باإلحــصاءات عــن اجلرمي ــم املتحــدة االست  ه ــدير دراســة األم ــصائية ي ق

إىل الدراســة االستقــصائية  اســتبيان وُيرَسـل . م العدالــة اجلنائيــةظُـ الجتاهـات اجلرميــة وعمليــات نُ 
 يف املائـة مـن      ٥٠ أقل مـن     كان عادةً عليه  ل الردود الواردة    دَّ مع نَّ غري أ  ،ياالدول األعضاء سنو  

 بلـد ردوداً    ١٠٠م  دَّقـ (الـردود    معـدَّل ن يف   سُّالسنوات األخرية حتـ   يف   ومث حدث . عدد البلدان 
 للـردود يفـوق بقليـل       ا، وهو ما يعـادل معـدالً إمجاليـ        ٢٠١٢دراسة االستقصائية يف عام     العلى  
تـزال هنـاك فجـوات كـبرية،      ال، ولكن ) يف املائة من سكان العامل  ٧٥ل  ثِّ ما مي  يف املائة أيْ   ٥٠
  .أفريقيا وأوقيانوسياوآسيا اصة يف وخب

                                                           
، بريو، جامايكا، )املتعّددة القوميات-دولة( ، إكوادور، أوروغواي، الربازيل، بنما، بوليفيااألرجنتني  )7(  

، كوستاريكا، كولومبيا، )البوليفارية-مجهورية(زويال  مهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غواتيماال، فناجل
 .املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس
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  ٢ الشكل
مت بيانات إىل دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات دَّدان اليت قالنسبة املئوية للبل
  )٢٠١٢-٢٠١٠(م العدالة اجلنائية، حسب املنطقة ظُاجلرمية وعمليات ُن

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 األجهـزة  تـشمل مـشاركة العديـد مـن          دةًقَّـ  مع يع البيانات عـن اجلرميـة عمليـةً       يعترب جتم   -٢٦
بغيــة و. ضــمن الــدول األعــضاء) لعامــة واحملــاكم والــسجونالــشرطة والنيابــات ا(سات واملؤسَّــ

طلـب اجمللـس   دراسـة االستقـصائية   اللة يف جَّساق البيانات املـس   اتِّكذلك  ل الردود و  دَّحتسني مع 
ق بـني   سِّ وطنية لتقوم بدور املنـ     اتصال، تعيني جهة    االقتصادي واالجتماعي إىل الدول األعضاء    

نوعيــة  لكفالــة جــودة وذلــكدراســة االستقــصائية الت إىل م بيانــاسات الــيت تقــدِّخمتلــف املؤسَّــ
تـزال هنـاك     ، ال اتـصال  من البلدان حـىت اآلن جهـات         ١١٠ن   عيَّ ويف حني . البيانات واكتماهلا 
  . ومتسقةمكتملة تقدمي بيانات ثغرات فيما خيصُّ

 مبــادرات علــى الــصعيدين العــاملي واإلقليمــي مــن أجــل زيــادة دعــم وقــد ُنفِّــذت عــدَّة  -٢٧
. املنـاطق معـاً   داخـل    الـدول و   داخـل لبلدان يف جمال تنـسيق املعلومـات اإلحـصائية عـن اجلرميـة              ا

واجلرميـة شـراكة مـع منظمـة        املخـدِّرات   فعلى سبيل املثـال، أقـام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب              
 للبيانــات وُوضــع القــارة األمريكيــة؛ لتــسهيل تقــدمي بلــدان ٢٠١٠الــدول األمريكيــة منــذ عــام 

، ٢٠١٤ويف عــام ، )اليوروســتات(اثــل مــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــة األوروبيــة  ترتيــب مم
املخـدِّرات   باالشـتراك مـع مكتـب    اليوروسـتات املكتـب اإلحـصائي   ى سوف يتـولَّ  ة،  ل مرَّ وألوَّ

م العدالــة ظُــدراســة األمــم املتحــدة االستقــصائية الجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نُ  إدارة واجلرميــة 
ــة يف البلــد  املكتــب اإلحــصائي يــضطلع هبــاان الــيت تــشملها أنــشطة مجــع البيانــات الــيت   اجلنائي
ــا، جيــري العمــل بنــشاط  .اليوروســتات  التعــاون مــع املرجــع  التماســاً ألشــكال مــن  ويف أوروب

القارة األمريكية  أفريقيا   العامل أوقيانوسيا أوروبا آسيا
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 مـن االزدواجيـة يف اجلهـود        دِّهبـدف احلـ   وذلـك   األورويب إلحصاءات اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         
  )٨(. على الصعيد الدويلاملتاحةوحتسني جودة البيانات 

 باإلضافة إىل تقـدمي أحـدث       وتعميمها،وتواصل تعزيز مجع املعلومات عن القتل العمد          -٢٨
، وتــشمل جمموعــة البيانــات وإقليمــاً بلــداً ٢١٩الت جــرائم القتــل يف األرقــام عــن عــدد ومعــدَّ

عـن   مـثالً   ،فيةواجلرمية بيانـات إضـا    املخدِّرات  اإلحصائية عن جرائم القتل الصادرة عن مكتب        
األســلحة الناريــة ونــسبة بلقتــل جلــرائم احــسب اجلــنس والنــسبة املئويــة مــصنَّفني ضــحايا القتــل 

املخـدِّرات  ز مكتـب   على ذلـك، يعـزِّ   وعالوةً)٩(. يف أكثر املدن اكتظاظاً بالسكانالقتلجرائم  
ــة  وواجلرميــة  ــصحة العاملي ــاً  منظمــة ال ــة ل املــصلتحــسني تكامـُـ تعاوهنمــا يف العمــل مع ادر الدولي

  .للبيانات عن القتل العمد
واجلرميـة  املخـدِّرات    مكتـب     يواصـل  اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأنْ   ووفقاً لطلب     -٢٩

وتعميمهــا  اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة عــنف هبــا جلمــع اإلحــصاءات لَّــباألنــشطة املكاضــطالعه 
مــة مــن  إىل املعلومــات املقدَّ وتــوفري حتلــيالت ودراســات لالجتاهــات واألمنــاط تــستند بانتظــام،

، سينــشر )٢٠١٣/٣٧ و٢٠١٢/١٨انظــر القــرارين  (الــدول األعــضاء واملنــشورات الرمسيــة    
 هـذه   ولـن تقتـصر    ،٢٠١٣ لعـام الدراسة العاملية جلـرائم القتـل       واجلرمية  املخدِّرات   مكتب   قريباً

، بـل سـوف   ٢٠١١ يف عـام   شرتالدراسـة العامليـة جلـرائم القتـل الـيت نُـ           علـى حتـديث     الدراسة  
أيــضاً بــالتمحيص وتتنــاول الدراســة .  أيــضاً يف فهــم خمتلــف أنــواع جــرائم القتــل تتعمَّــق أكثــر

ألسـلحة الناريـة وغريهـا مـن        ا دور وتـربز    ،زاعـات    نـشوب الـن    يف أعقـاب  جرائم القتل والعنـف     
ري تـداب  الدراسـة كـذلك بيانـات وحتلـيالت عـن            تتـضمَّن ة،  ل مـرَّ  وألوَّ. اآلليات يف جرائم القتل   

  .داًي العدالة اجلنائية جلرائم القتل لفهم هذه اجلرمية فهما جيِّدِّتص
ــشر و  -٣٠ ــب نـ ــدِّرات مكتـ ــة املخـ ــام واجلرميـ ــار    ٢٠١٢يف عـ ــن االجتـ ــاملي عـ ــر العـ التقريـ

، باعتبــاره الطبعـة األوىل مــن التقريـر العــاملي لفتـرة الــسنتني الـذي كلفــت اجلمعيــة     باألشـخاص 
وعلـى أسـاس    . قات االجتـار باألشـخاص    نـات وعـرض أمنـاط وتـدفُّ       العامة بالقيـام بـه جلمـع البيا       

م التقريــر حتلــيالً ألمنــاط وتــدفقات االجتــار دِّ بلــداً، يقــ١٣٢البيانــات الرمسيــة الــيت ُجمعــت مــن 
عـن االجتـار   املقبـل   التقريـر العـاملي   اوأمَّـ . باألشخاص علـى الـصُّعد الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة       

                                                           
ة  هو جمموعة من اخلرباء والباحثني الوطنيني قاموا بعدَّملرجع األورويب إلحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائيةا  )8(  

للمزيد من املعلومات انظر . البيانات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية يف البلدان األوروبيةدراسات بشأن مجع 
 ./www3.unil.ch/wpmu/europeansourcebook: الوصلة اإللكترونية

  :للمزيد من املعلومات انظر الوصلة اإللكترونية  )9(  
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html. 
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الـيت  المـح   امل عـن     عامـةً  يـشمل نظـرةً   فـسوف    ،٢٠١٤ هنايـة عـام      يف، املزمع نشره    باألشخاص
قات تــدفُّالعديــد مــن ط الــضوء علــى ُيــسلَّسـوف  و.  أحنــاء العــاملواجلُنــاة يفالــضحايا سم هبــا يتَّـ 
ــار باألشــخاص  ا ــيت الجت ــاملي    ال ــي والع ــصعيدين احملل ــى ال ــواع  وكــذلك ،لُوحظــت عل ــى أن  عل

معلومـات  واجلرمية بتجميـع    املخدِّرات  ويقوم مكتب   . اتقز به هذه التدفُّ   االستغالل الذي تتميَّ  
  .الستعماهلا يف التقارير العامليةسنويا االجتار باألشخاص إحصائية عن 

صل بــذلك مــن  ملباحثــات بــايل بــشأن هتريــب األشــخاص واالجتــار هبــم ومــا يتَّــودعمــاً  -٣١
اســتحدث مكتــب ، هلــاوتباُد املعلومــاتيف  كالتـشارُ  مبــدأ اســتناداً إىل و)١٠(جـرائم عــرب وطنيــة، 
ــها  مــن أجــل  نظــام اإلبــالغ الطــوعي  املخــدِّرات واجلرميــة   قفيمــا يتعلَّــ  مجــع املعلومــات وحتليل

ة يف جنـوب شـرقي      بتهريب املهاجرين واهلجـرة غـري النظاميـة وغريهـا مـن التـصرفات املوجـود               
  .، كما يقوم بدعم هذا النظامآسيا وأوقيانوسيا

    
لة وسيادة القانون يف سياق خطة األمم املتحدة رصد األمن والعدا  -اًخامس  

    ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام 
ــانون    مواضــيع متعلِّةاقُترحــت عــدَّ   -٣٢ ــة وســيادة الق ــاألمن والعدال يف خطــة إلدراجهــا قــة ب
 باحلوكمة األهداف املتعلقة ،  املواضيع هذه   ضمن ومن   .٢٠١٥ملتحدة للتنمية ملا بعد عام      ا األمم

املقترحــة  ، اإلطــار اإلمنــائي اجلديــد  الــواردة يف ،ة وســلميةتمعــات مــستقرَّ  وإرســاء جمةالرشــيد
 املعـين خبطـة التنميـة ملـا بعـد           للشخـصيات البـارزة    الفريـق الرفيـع املـستوى        التقرير الصادر عـن    يف
  )١١(.طلب األمني العامبناًء على  ٢٠١٥ عام
إمكانيـة  لنقـاش الـدويل بـشأن       واجلرميـة يف ا   املخـدِّرات   وساهم مكتب األمم املتحدة املعـين ب        -٣٣

 وبالتشاور مع منظمات دولية أخرى وخـرباء آخـرين، أصـدر         ،رات لرصد األمن والعدالة   وضع مؤشِّ 
 )١٢(."Accounting for Security and Justice in the Post-2015 Development Agenda "التقرير املعنون

 األمـن والعدالـة والتنميـة ضـمن          للـربط بـني    ة املنطقيـ  واألسـس  التعـاريف    يبحث ذلـك التقريـر    و
ستكــشف اجلــدوى اإلحــصائية جملموعــة واســعة مــن   يو، ٢٠١٥إلطــار اإلمنــائي ملــا بعــد عــام  ا

  . املقاييس املمكنة لألمن والعدالة
                                                           

 .www.baliprocess.net :للمزيد من املعلومات انظر الوصلة اإللكترونية  )10( 

 )11(  A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable 

Development (New York, 2013).  
 .www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/post-2015-development-agenda.html :املوقع الشبكيمتاح على   )12( 
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ــين ب      -٣٤ ــم املتحــدة املع ــب األم ــا ســاهم مكت ــهجي   املخــدِّرات كم ــة يف العمــل املن واجلرمي
 اســتبانةحــصاءات يف األمــم املتحــدة مــن أجــل  عبة اإلاملــشترك بــني الوكــاالت الــذي قادتــه شـُـ 

ــ . رات عـــن العدالـــة واألمـــنإعـــداد اإلحـــصاءات واملؤشِّـــدة يف اجليِّـــاملمارســـات ويات دِّالتحـ
ــام ــب  وقـ ــدِّرات مكتـ ــني      املخـ ــشتركة بـ ــة املـ ــادة العمليـ ــصوص بقيـ ــه اخلـ ــى وجـ ــة علـ واجلرميـ

ي   لـدعم التقـن   اريـق   اإلحاطـة مـن ف    بـشأن مـسائل     رة إحـصائية    هبدف إعداد مـذكِّ    )١٣(الوكاالت
زاع وتعزيـز الـسلم الـدائم وسـيادة           زاعات وبناء السالم بعد انتهاء حاالت الـن         النعن الوقاية من    

ف التنميـة   دعم عمل الفريق العامل املفتـوح العـضوية بـشأن أهـدا           ، من أجل    القانون واحلوكمة 
واجلديـدة   احلاليـة رات  ؤشِّوعلى امل   على األدوات املنهجية الرئيسية    رةاملذكِّ تزكَّور. املستدامة
ل مــع بــات البيانــات الالزمــة لقيــاس الــسلم وســيادة القــانون واحلوكمــة مــن أجــل التعامـُـ ومتطلَّ

ــة بــصورة أفــضل  ــدِّ. األهــداف اإلمنائي ــة اإلحــصائية  مت هــذه املــذكِّوقُ رة اإلحــصائية إىل اللجن
  . يف هذا الصدد من املداوالت مزيدوإلجراءاملتحدة للنظر فيها  لألمم

    
     والتوصياتاالستنتاجات  -اًسادس  

    االستنتاجات  - ألف  
ــزال خريطــ  ال  -٣٥ ــة       ةُت ــع اجلرمي ــة من ــة اإلحــصائية وجلن ــا اللجن ــيت وافقــت عليه ــق ال  الطري

.  املرجعية لتحسني جودة اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالـة اجلنائيـة          ةَوالعدالة اجلنائية الوثيق  
الـدفَع    يف هـذه الوثيقـة  الـوارد وصـفها   صل عدد من املبادرات     وبعد اعتماد خريطة الطريق، يوا    

  .من األهداف الواجب حتقيقهاالكثري  ه ال يزالأنَّ خريطة الطريق، غري قُُدماً مبسار تنفيذ
املخـدِّرات   مكتب األمـم املتحـدة املعـين ب   يتولَّى، وحبسب ما ورد وصفه فيما سبق هنا       -٣٦

لطريـق مـن خـالل عـدد مـن األنـشطة وعـن طريـق تعزيـز                   خريطـة ا   قيـادة مـسار تنفيـذ     واجلرمية  
  .التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية النشطة يف جمال إعداد اإلحصاءات عن اجلرمية

م كـبري يف جمــال املعـايري اإلحـصائية مــن خـالل العمــل املنـهجي بــشأن      دُّأُحـرز تقــ قـد  و  -٣٧
ــدويل   ــصنيف ال ــراض إحــصائية للجــرائمالت ــاي ، ألغ ــوير مع ــراء الدراســات    وتط ري إضــافية إلج

 يف مواجهـة   إىل تصميم أساليب منهجية جديـدة        واألنشطة الرامية االستقصائية املتعلقة باإليذاء    

                                                           
مكتب دعم بناء  ومفوضية األمم املتحدة حلقوق االنسان و األمم املتحدة لعمليات حفظ السالممبشاركة إدارة  )13( 

 منظمة األمم املتحدةو برنامج األمم املتحدة للبيئةو برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو ووحدة سيادة القانون السالم
 .هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةو للطفولة
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عــن  وتعميمهــا جهــود، قــدر اإلمكــان، جلمــع املعلومــات  وُتبــذل. دةقَّــة واملعاجلــرائم املــستجدَّ
  .واخلربات الوطنيةدة اجليِّاملمارسات 

األدوات لتعزيـز قـدرات البلـدان       استحداث عدد من    األنشطة و وجرى تنفيذ عدد من       -٣٨
الـيت يـضطلع    نشطة  األ ، وكان ذلك يف بعض احلاالت بفضل       اإلحصاءات عن اجلرمية   ميدانيف  

. ملعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا       واواجلرميـة   املخدِّرات  مكتب  هبا مركز التميُّز املشترك بني      
 تنفيـذ أنـشطة     ومـن شـأن    :مل لتعزيز املـساعدة التقنيـة      الع ومع ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من      

 الـيت  وخباصـة للبلـدان   امليزانيـة،   املتاحـة مـن خـارج      املوارد   تطلَّب املزيد من  ي أنْ املساعدة التقنية 
  .هي يف حاجة إىل اإلحصاءات األساسية عن اجلرمية من أجل رصد األمن والعنف

ب ازدواجيــة نُّــليميــة والدوليــة يف جت ســاهم تعزيــز التنــسيق بــني املنظمــات اإلق    قــد و  -٣٩
ومـع ذلـك هنـاك حاجـة إىل زيـادة تعزيـز التعـاون        . سقة تقدمي مساعدة تقنية متَّ  لَفَ وكَ ،اجلهود

. بني الوكاالت اإلقليمية والدولية يف جمال اإلحصاءات عـن اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة              يف العمل   
 مسامهة كـبرية يف تعزيـز       ٢٠١٥ا بعد عام    وهلذا الغرض، ساهم النقاش بشأن اإلطار اإلمنائي مل       

رات  وكذلك يف حتديد بعض اجملـاالت اإلحـصائية واملؤشِّـ          ،بني املنظمات الدولية  فيما  االتصال  
مــثالً البيانــات عــن القتــل العمــد  ، ومنــها  تقــدمي املــساعدة التقنيــة هلــاميكــنذات األولويــة الــيت 

  .والدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء
الة لـدعم البلـدان يف حتـسني جـودة البيانـات       صيغة فعَّهاأنَّأثبتت الشراكات اإلقليمية   و  -٤٠

ة منظمــات إقليميــة ودوليــة ، تتعــاون عــدَّالقــارة األمريكيــةويف . وقابليتــها للمقارنــة فيمــا بينــها
مــيم جتميــع البيانــات اإلقليميــة،  إذا تواصــل تعتــأثري أكــربيكــون جلهودهــا ميكــن أن  و،بنــشاط

تنسيق الدعم للبلدان هبدف إجـراء الدراسـات        جرى  مت املساعدة التقنية بشكل مشترك و     قُدِّو
.  منتجــات حتليليــة مــشتركة عــن اجلرميــة واألمــنوإصــدار نــواتجاالستقــصائية املتعلقــة باإليــذاء 

واجلرميـة واملكتـب    املخـدِّرات    بدايـة الربنـامج املـشترك بـني مكتـب            سـوف تكـون   أوروبا،   ويف
املواءمـة  زيـادة  ل ممتـازاً  مجع البيانات أساسـاً  بشأن) اليوروستات(عة األوروبية   اإلحصائي للجما 

ة والعدالـة   ويف أفريقيا، ال تزال اإلحصاءات عـن اجلرميـ        .  اإلحصاءات عن اجلرمية يف املنطقة     بني
  سـتراتيجية  االبـادرة  املالوطنية مـن خـالل   اإلحصاء وتعترب مشاركة مكاتب ،  ااجلنائية نادرة جد

  . واعدةًأساليب اإلحصاء يف أفريقيا بدايةًبني ءمة موالل
ملعهـد الـوطين لإلحـصاء      واواجلرميـة   املخدِّرات   مكتب   مركز التميُّز املشترك بني   عترب  يو  -٤١

. ميكــن تكــراره لتــستفيد منــه منــاطق أخــرى يف حتــسني إحــصاءات اجلرميــة   واجلغرافيــا منوذجــاً
الدوليـــة والوطنيـــة اخلاصـــة  بـــني العمليـــات علـــى حنـــو فعَّـــال تـــربط وميكـــن هلـــذه املراكـــز أنْ
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 أَمـسّ تقـدمي املعـايري الدوليـة واخلـربة للبلـدان الـيت هـي يف                  عن اجلرميـة عـن طريـق       اتباإلحصاء
  .احلاجة إليها

تنفيــذ قيــادة مــسار واجلرميــة املخــدِّرات  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بيتــولَّىويف حــني   -٤٢
لعديـد  مـن جانـب ا    قة  سَّب املسامهة املنـ   طة الطموحة تتطلَّ  اخل مثل هذه    نَّضح أ تَّخريطة الطريق، ي  

وهنـاك حاجـة لـبعض أشـكال        . من اجلهات الفاعلة على املستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة          
ــاُد ــسيق تب ــات والتن ــرب   ؛ل املعلوم ــرض، يعت ــذا الغ ــد وهل ــشأن    عق ــنة ب ــرتني كــل س ــؤمتر دويل م  م

 مـن أجـل     بانتظـام  مـشاورات بـني اخلـرباء        عقـد ويعترب  . اية للغ ةً مهمَّ اإلحصاءات عن اجلرمية أداةً   
 اإلحـصاء والعدالـة اجلنائيـة       تقدمي الدعم لتنفيذ خريطة الطريـق مبـشاركة خـرباء عـاملني يف جمـايل              

  .خارج امليزانيةمن وهلذه الغاية، من الضروري احلصول على موارد .  للغاية مفيدةًوسيلةً
    

    التوصيات  - باء  
  : أن تنظر فيما يليدُّتونع اجلرمية والعدالة اجلنائية  جلنة ملعلَّ  -٤٣

 الة يف عملية مجع البيانات الـسنوية      تشجيع الدول األعضاء على املشاركة الفعَّ       )أ(  
واجلرمية مـن خـالل دراسـة األمـم املتحـدة           املخدِّرات  اليت يقوم هبا مكتب األمم املتحدة املعين ب       
ر البيانـات   حتـسني تـوافُ  مـن أجـل  م العدالـة اجلنائيـة      ظُ نُ االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات   

حتـسني حتليـل التهديـدات      مـن أجـل     املوثوقة عن اجلرمية والعدالة اجلنائية على الـصعيد الـدويل و          
  ي العدالة اجلنائية هلا؛ وتدابري تصدِّاا وإقليميلها اجلرمية عاملياليت متثِّ

 وطنية لتنسيق الردود الوطنية     اتصالت  تشجيع الدول األعضاء على تعيني جها       )ب(  
ساقها ل الــردود وحتــسني جــودة البيانــات الوطنيــة واتِّــ دَّ معــولزيــادةدراســة االستقــصائية العلــى 
  نت جهات من هذا القبيل بعد؛ إذا مل تكن قد عيَّ،دراسة االستقصائيةالمة من خالل املقدَّ

 يغةوضـع الـصِّ   اجلرميـة علـى     واملخـدِّرات   تشجيع مكتب األمم املتحدة املعـين ب        )ج(  
م إىل اللجنــة قدَّ الــذي ســيُ ، ألغــراض إحــصائية للجــرائمشروع التــصنيف الــدويل  النهائيــة ملــ 

 ،وفقــاً خلطــة العمــل احلاليــة ، ٢٠١٥ة والعدالــة اجلنائيــة يف عــام  اإلحــصائية وجلنــة منــع اجلرميــ 
 اللجنـة   ولعـلَّ . ئيواسـتكماله النـها   وتشجيع الدول األعضاء على املشاركة بنشاط يف اختبـاره          

واجلرمية واملنظمات الدولية األخرى علـى تعزيـز تطـوير          املخدِّرات   مكتب    تشجِّع أنْأيضاً   تودُّ
  جلرمية؛من ادة قَّة واملعدَّية لقياس األشكال املستجأدوات منهج
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واجلرمية واملنظمات الدولية األخرى علـى تنـسيق        املخدِّرات  تشجيع مكتب     )د(  
ــا ب اجلهــود ــة      وتكثيفه ــة يف جمــال اإلحــصاءات عــن اجلرمي ــساعدة التقني ــشطة امل ــدمي أن ــة تق غي

  والعدالة اجلنائية؛
 أمـوال مـن خـارج     تشجيع الدول األعضاء واجلهات املاحنة األخرى على تقدمي           )ه(  

  واجلرمية على تنفيذ األنشطة املتوخاة يف خريطة الطريق؛املخدِّرات امليزانية لتعزيز قدرة مكتب 
م بيانـات   ، الـيت تقـدِّ    ٢٠١٣عـام   لالدراسة العاملية جلرائم القتـل       بنشر   الترحيب  )و(  

ة لرصـد هـذه    أداة مهمَّ بجملتمع الدويل   ا دوتزوِّوحتليالت دقيقة عن اجتاهات وأمناط القتل العمد        
  د الدولية واإلقليمية والوطنية؛عاجلرمية على الصُّ

يف إنـشاء   التجربـة الناجحـة     يف  بعـني االعتبـار      الدول األعضاء إىل النظـر       دعوة  )ز(  
ملعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا  واواجلرميــة املخــدِّرات  مكتــب مركــز التميُّــز املــشترك بــني 

  .هبدف تكرار هذه التجربة يف مناطق أخرى
  


