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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦- ٢٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٧البند 

  اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل 
  ي املستجدة يف جمال منع اجلرمية دِّوتدابري التص

     والعدالة اجلنائية
ي املستجدة دِّاجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التص    

     جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف
    رة من األمانةمذكِّ    

  صخَّمل  
ــة   أُعــدَّت     ــاًهــذه الوثيق ــراره      وفق ــيت أرســاها اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف ق للممارســة ال

١٩٩٠/١٨.  
، يركز على األساليب املستخدمة يف حـل مشـاكل اجلرميـة    قاًضيِّ ر منع اجلرمية تفسرياًما يفسَّ كثرياًو  

الدوليـة علـى    مه من االجتاهات األوسع للجرمية، اليت تضع املسائل الوطنيـة أو لُّاحمللية. ولكن ما الذي ميكن تع
احملك؟ يتضمن هذا التقرير حملة موجزة عن بعض أكثر التحوالت جذرية يف اجتاهات اجلرميـة، ويتسـاءل عمـا    
قد تعنيه هذه األمثلة فيما يتصل بدور نظام العدالـة اجلنائيـة، وبالسياسـات املتعلقـة باجلرميـة بوجـه عـام. وهـل         

  على النطاق الوطين أو الدويل؟رقاًدة اهلدف فا أن ُتحدث التدخالت احملدَّميكن حقًّ
يتضمن التقرير حملة عامة عن بعض حاالت االخنفاض اهلائل الواسع النطاق يف جـرائم خمتلفـة وكيـف      

ا ميكــن تعلمــه مــن قصــص النجــاح يف جمــال منــع اجلرميــة هــذه.  حتققــت هــذه احلــاالت. ويتســاءل التقريــر عمَّــ 
وباالستفادة من احتواء دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيـة علـى   

حملـة عامـة عـن     أيضـاً بيانات بشأن اجلرميـة وبشـأن العدالـة اجلنائيـة يف عـدد كـبري مـن البلـدان، يتضـمن التقريـر           
للنظـر يف جـرائم القتـل، وعـن مسـألة مـا إذا كـان الجتاهـات تـدابري العدالـة            الالفتـة االخنفاض اإلقليمية  حاالت

  تأثري. اجلنائية الوطنية يف تلك املناطق أيُّ
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  احملتويات
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 ٣....................................................... نظام العدالة اجلنائية بوصفه أداة ملنع اجلرمية-ألف
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 ٨.......................................................................................  السجن -جيم

 ١٥............................................................ دراسات حاالت يف جمال منع اجلرمية -دال

 ٢٧........................ منع اجلرمية على الصعيد الدويل؟بشأنما الذي تكشف عنه اجتاهات اجلرمية -هاء
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    مةدِّمق  -الًأو  
ع البيانات عن اجلرمية هبدف فهـم كيفيـة وقـوع اجلـرائم     جَمس اجلرمية بغية منعها. وُتدَرُت  -١

وقوعها. وهذا الفهم ضروري لالسترشـاد بـه يف تـدابري التصـدي السياسـاتية، مـن أجـل        وأسباب 
منع اجلرمية هو من صميم مساعي علـم   احلد من اجلرمية وآثارها السلبية يف املستقبل. ومن مث فإنَّ

  .صاًمتخصِّ ل باعتباره موضوعاًعاَمما ُي اإلجرام، على الرغم من أنه كثرياً
تفسـري املوضـوع ظـل    أنَّ بري من املؤلفات لتناول موضوع منع اجلرمية، غري س قدر ككُرِّوقد   - ٢

بعيد. وركز معظم هذه األعمال على ما ميكن للدولة أن تفعله لـردع   دٍّإىل ح قاًعلى وجه العموم ضيِّ
اجملرمني أو احلد من فرص ارتكاب اجلرائم. ومن بني املواضيع البارزة يف هذا الصدد األساليب املتبعـة  
للحـد مــن العنــف بـني األشــخاص، وحتســني التصـميم البيئــي، وتعزيــز االسـتباقية يف العمــل الشــرطي.     

  تلك النهج توجه تركيزها إىل الصعيد احمللي، على مستوى األحياء أو البلديات.وعادة ما كانت 
. ويتضـمن  كـثرياً ما كتب عن منع مشاكل اجلرميـة الوطنيـة أو الدوليـة كـان أقـل      أنَّ غري   -٣

هــذا التقريــر حملــة عامــة عــن بعــض حــاالت االخنفــاض اهلائــل الواســع النطــاق يف اجلرميــة، وكيــف  
حـاالت النجـاح هـذه الـيت حـدثت يف جمـال منـع اجلرميـة،          ميكن تعلُّمه منحتققت. ويتساءل عما 

مـدى كانـت   أيِّ مدى كانت التغريات اليت حدثت ناجتة من تنفيـذ بـرامج حمـددة، وإىل    أيِّ وإىل 
  .نطاقاًناجتة من ديناميات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أوسع 

موضــوع منــع اجلرميــة يف الطريقــة الــيت  ل بــهعاَمــمالحظــة التــهميش الــذي ُي أيضــاًوميكــن   -٤
تتناوله هبا احلكومات الوطنية. فقد أنشأت بعض البلدان وكالة وطنية مسؤولة عـن منـع اجلرميـة،    

نظـام العدالـة   أنَّ ويف حـني   )١(.ولكن الوسيلة السائدة للتصدي للجرمية هي نظـام العدالـة اجلنائيـة   
  . دوره يف منع اجلرمية أقل وضوحاً اجلنائية يعاجل اجلرائم بعد وقوعها فإنَّ

وباالستفادة من احتواء دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية الجتاهـات اجلرميـة وعمليـات          -٥
نظــم العدالــة اجلنائيــة علــى بيانــات عــن اجلرميــة وعــن العدالــة اجلنائيــة يف عــدد كــبري مــن البلــدان، 

للنظـر يف جـرائم القتـل، وعـن      الفتـة اليتضمن التقرير حملة عامـة عـن حـاالت االخنفـاض اإلقليميـة      
مسألة ما إذا كانت اجتاهات تدابري التصدي الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية يف املنـاطق املعنيـة قـد    

أثر. وخيتتم التقرير بإفـادة عـن خريطـة الطريـق الراميـة إىل حتسـني إحصـاءات اجلرميـة          حققت أيَّ
  .٢٠١٥/٢٤قتصادي واالجتماعي بقرار اجمللس اال عمالًوالعدالة اجلنائية، 

    
التعلم من النجاح: ما الذي ميكن أن تكشفه اجتاهات اجلرمية عن منع   - اًثاني  

  اجلرمية؟
  

    نظام العدالة اجلنائية بوصفه أداة ملنع اجلرمية  -ألف  
يف الوقت الراهن، يتمثل الدور الرئيسي لنظام العدالة اجلنائية يف التعامل مـع اجلرميـة بعـد      -٦

__________ 

استراتيجية وطنية ملنع تسعة بلدان فقط لديها أنَّ  ١٩٩٩على سبيل املثال، تبني للمركز الدويل ملنع اجلرمية يف عام   )١(  
أنشأت بلداً  ٢١، منها بلداً ٢٤، بلغ عدد البلدان اليت لديها استراتيجية من هذا القبيل ٢٠١٠اجلرمية. ويف عام 

 ,International Centre for the Prevention of Crime) وكالة وطنية مسؤولة عن تنفيذ تلك االستراتيجية

International Report: Crime Prevention and Community Safety — Trends and Perspectives  
(Montreal, Canada, 2010), p. IX). 
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أنَّ وقوعها، من خالل حتديد اجلناة ومعاقبتهم، جبزاءات تصل إىل السـجن يف هنايـة املطـاف. بيـد     
ميكـن هبـا منـع اجلرميـة يف املسـتقبل،       طرائقالتصدي للجرائم اليت وقعت بالفعل ينطوي على عدة 

لنظريات العقاب احلديثة. فمن خالل السجن، يعطِّـل نظـام العدالـة اجلنائيـة فـرادى اجملـرمني        وفقاً
بإبعادهم عن اجملتمع إىل أن يكملوا مدة عقوبتهم. وقد تردع هذه العقوبة مـن يرغبـون يف جتنبـها    
عــن االخنــراط يف الســلوك اإلجرامــي. وهتــدف جتربــة الســجن يف العديــد مــن البلــدان إىل إحــداث 

  يريات يف شخصية اجملرم الفرد، حتد من فرص عودته إىل ارتكاب اجلرائم يف املستقبل.تغ
مـن تلـك اآلثـار املنشـودة حيقـق بالفعـل الغـرض منـه هـو مهمـة بالغـة             وحتديد ما إذا كان أيٌّ  - ٧

أنَّ التعقيــد. فهــل إبعــاد اجملــرمني عــن الشــوارع يــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل خفــض عــدد اجلــرائم، أم   
، ديناميات اجتماعية أعمق تضمن أن يرتكب آخرون تلك اجلرائم؟ وإذا كـان تعطيـل اجملـرمني ناجعـاً    

فكم من اجملرمني جيب إبعادهم قبل أن يتحقق أثر ملموس علـى معـدل اجلرميـة؟ وهـل يفكـر اجملرمـون       
أثـر  يف احتماالت دخول السجن قبل أن يرتكبـوا جـرائمهم؟ وإذا كـان احلـال كـذلك، فمـا هـو         حقًّا

تلك االعتبارات على قرارهم النهائي؟ وهل من يؤدي السـجن لفتـرة مـن الوقـت وإعـادة التأهيـل إىل       
تغيري السجناء بطرائق تقلل من احتمال عودهتم إىل ارتكاب اجلـرائم بعـد اإلفـراج عنـهم؟ وهـل حتقـق       

  يتعارض بعضها مع البعض اآلخر؟ هذه اآلثار املنشودة يف بعض األحيان أغراضاً
 تزال هذه األسئلة تثري احلرية يف أوساط األخصائيني، وليس من املـرجح أن يصـلوا إىل   ال  -٨

تعـدد النـهج املختلفـة الـيت تتبعهـا احلكومـات الوطنيـة جيعـل         أنَّ حل واضح يف وقت قريـب. غـري   
العامل مبثابة خمترب عـاملي لسياسـات العدالـة اجلنائيـة. وبطبيعـة احلـال، يصـعب عقـد املقارنـات بـني           

داخــل البلــدان عــرب الــزمن. فمــا الــذي يــؤدي  أيضــاًبلــدان، ولكــن مــن املمكــن عقــد املقارنــات ال
  وظيفته وما الذي ال يؤدي وظيفته عندما يتعلق األمر باستخدام نظام العدالة اجلنائية ملنع اجلرمية؟

    
    واالجتاهات العاملية يف جرائم القتل العمد املستويات  -باء  

تتأثر بسياسات العدالة اجلنائيـة، فينبغـي أن يكـون مـن املمكـن استكشـاف       إذا كانت اجلرمية   - ٩
هذه العالقة جتريبيـا، وتتضـمن دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية الجتاهـات اجلرميـة وعمليـات نظـم           
 العدالة اجلنائية بيانات عن اجلرمية وعن نظـم العدالـة اجلنائيـة علـى السـواء. وفيمـا يتعلـق باجلرميـة فـإنَّ         

ؤشر األكثر موثوقية للجرمية من بني املؤشرات اليت تشملها الدراسة االستقصائية هـو معـدل جـرائم    امل
  معظم جرائم القتل يف العديد من البلدان تبلغ إىل الشرطة.أنَّ القتل، بالنظر إىل 

وبيانات السالسل الزمنية شـحيحة يف بعـض املنـاطق، أي يف أفريقيـا وأوقيانوسـيا، األمـر         -١٠
قصر إمكانية التحليل على القارة األمريكيـة وآسـيا وأوروبـا. ويف القـارة األمريكيـة، كـان       الذي ي

االجتاه األبرز هو التصـاعد املفـاجئ لعـدد جـرائم القتـل يف أمريكـا الوسـطى والكـارييب بعـد عـام           
(انظـر الشـكل    ٢٠١١، واخنفاضه جمددا يف املنطقتني دون اإلقليميـتني كلتيهمـا بعـد عـام     ٢٠٠٧
(انظـر الشـكل    ٢٠١٠). ولوحظ اخنفاض حاد يف هذا املعـدل يف آسـيا الوسـطى بعـد عـام      األول

  (انظر الشكل الثالث). ٢٠٠٤د عام الثاين). ويف أوروبا، لوحظ اخنفاض مطرد بع
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  الشكل األول
  ٢٠١٥-٢٠٠٣معدالت القتل العمد يف القارة األمريكية يف الفترة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  : مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قاعدة بيانات جرائم القتل.املصدر  

  
  الشكل الثاين

 ٢٠١٥-٢٠٠٣معدالت القتل العمد يف آسيا يف الفترة 

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  : مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قاعدة بيانات جرائم القتل.املصدر  
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  الشكل الثالث

  ٢٠١٥-٢٠٠٣معدالت القتل العمد يف أوروبا يف الفترة 
 

 

 

 

 

  
  
  

 
  

  : مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قاعدة بيانات جرائم القتل.املصدر  
  

االجتاهــات ليســت باخلافيــة عــن العيــان. ففــي أمريكــا الوســطى، تضــاعف معــدل  وهــذه   -١١
ــاً  ــع). ويف آســيا الوســطى،    ٢٠١١و ٢٠٠٧بــني عــامي   جــرائم القتــل تقريب (انظــر الشــكل الراب

. ويف أوروبــا الشــرقية، كانــت ٢٠١٤و ٢٠١٠اخنفــض املعــدل إىل مــا دون النصــف بــني عــامي  
ى عـزَ مـا يُ  كـثرياً . و٢٠٠٣ث ما كانت عليه يف عام حنو ثل ٢٠١٥معدالت جرائم القتل يف عام 

هذه األسباب ال تـتغري بـني عشـية وضـحاها.     أنَّ العنف إىل أسباب اجتماعية عميقة اجلذور، غري 
  فما الذي ميكن أن يفسر هذه التحوالت املفاجئة؟

منـذ أمـد    نسـبيا ألسباب متنوعـة، كانـت مسـتويات العنـف يف أمريكـا الوسـطى مرتفعـة          -١٢
عيد. فبني ستينات القرن املاضي وتسعيناته، شهدت تلـك املنطقـة دون اإلقليميـة ثـالث حـروب      ب

أهلية ضروس. ومنذ ذلك احلني، ظلت املنطقة عرضة لوقـوع زيـادات حـادة يف معـدالت جـرائم      
أسـباهبا   مـا ينظـر إىل تلـك الزيـادات احلـادة باعتبارهـا وحـدة واحـدة فـإنَّ          كـثرياً القتل. ورغم أنه 

ة. ففي بعض البلدان، هناك ارتباط واضح بني العنف والتنافس بني مجاعات االجتار بسـبب  متنوع
التغريات يف كميات الكوكايني املهربة إىل الشمال والدروب اليت تسلكها. وتشهد بلدان أخـرى  

 أهنا تعاين من عصابات الشوارع املتصارعة فيمـا إالَّ من االجتار بالكوكايني،  كثرياًمستويات أقل 
 –بينها ومع الدولة. وتنخفض معدالت جرائم القتل الوطنية حبـدة عنـدما حتـل املسـألة اجلوهريـة      

  )٢(بطريقة أو أخرى. -أي تدفقات املخدرات أو صراع العصابات 
__________ 

 Laura Jaitman, ed., The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin انظر:  )٢(  

America and the Caribbean (Washington, D.C., Inter-American Development Bank, 2017). 
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  الشكل الرابع
  (مثانية بلدان خمتارة) ٢٠١٤-٢٠٠٠عدد جرائم القتل يف أمريكا الوسطى يف الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  : مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قاعدة بيانات جرائم القتل.املصدر  

    
شـهد معظـم أوروبـا الشـرقية معـدالت جلـرائم        فتارخيياوالوضع خمتلف يف أوروبا الشرقية.   -١٣

، ١٩٨٩عن نظرياهتا يف أوروبا الغربية، ولكـن سـقوط جـدار بـرلني، يف عـام       كثرياًالقتل ال ختتلف 
استهل فترة من التغيري الشديد. فكانت هناك تغريات سياسية حادة وكذلك حتول اقتصادي، اتسم 
باملنافســة الشرســة املرتبطــة باملراحــل املبكــرة مــن الرأمساليــة. وخــالل تلــك الفتــرة املليئــة بالتقلبــات، 

  )٣(الت جرائم القتل بسرعة وظلت عند مستويات مرتفعة طيلة عقد من الزمن.ارتفعت معد
األوضاع استقرت مبرور الزمن، وتالشت حالة عدم إمكانية التنبـؤ الـيت اتسـمت    أنَّ بيد   -١٤

هبا سنوات الفترة االنتقاليـة. وحبلـول أوائـل القـرن احلـادي والعشـرين، أصـبحت معـدالت النمـو          
االقتصادي شـديدة اإلجيابيـة، متزامنـة مـع اخنفـاض سـريع يف معـدالت جـرائم القتـل. ويف معظـم           

نظريه  مسُخما بني نصف و ٢٠١٤، كان عدد جرائم القتل العمد يف عام بلدان أوروبا الشرقية
مـن أكثـر    يف أوائل القـرن احلـادي والعشـرين (انظـر الشـكل اخلـامس)، األمـر الـذي ميثـل واحـداً          

املوقـف يف  أنَّ يف اجتاهات اجلرمية املسجلة علـى الصـعيد دون اإلقليمـي. ويبـدو      ضخامةالتغريات 
  ، بعودة األمور إىل حالتها الطبيعية.قليالً راًأثر مماثل، وإن كان متأخِّآسيا الوسطى ينطوي على 

   

__________ 

 UNODC, Crime and Its Impact on the لالطالع على بيان للعالقة بني التحول االقتصادي واجلرمية، انظر:  )٣(  

Balkans and Affected Countries ) ،٢٠٠٨فيينا.( 
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  الشكل اخلامس
  بلدان خمتارة) تسعة( ٢٠١٤-١٩٩٣عدد جرائم القتل يف أوروبا الشرقية يف الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قاعدة بيانات جرائم القتل.: مكتب األمم املصدر  
    
ومن مث فهنـاك بعـض االجتاهـات االجتماعيـة الواسـعة النطـاق الـيت ميكـن أن تفسـر هـذه             -١٥

التحــوالت يف معــدالت جــرائم القتــل يف تلــك املنــاطق، ولكــن ال ميكــن التقليــل مــن شــأن الــدور 
بعـض جـرائم القتـل قـد ُمنـع بسـبب       أنَّ الوقائي الذي يؤديـه نظـام العدالـة اجلنائيـة. فمـن احملتمـل       

مثل يف العدالة السريعة واحلازمة، أو بسبب إبعـاد عـدد كـبري مـن القتلـة احملـتملني عـن        التهديد املت
القتلـة الـذين قضـوا مـدهتم املقـررة يف السـجن قـد        نَّ الشوارع من خـالل إيـداعهم السـجن، أو أل   

  خمتلفني.  خرجوا منه أناساً
    

    السجن  -جيم  
ميكن مالحظة اجتاهات إقليمية ودون إقليمية متميـزة يف معـدالت اإليـداع يف السـجون.       -١٦

هــذه أنَّ فــال تــزال أمريكــا الشــمالية املنطقــة دون اإلقليميــة ذات أعلــى معــدالت الســجن، رغــم   
يف بقية القارة األمريكية، فقـد ارتفعـت معـدالت السـجن     أمَّا . ٢٠٠٧املعدالت تتراجع منذ عام 

ئال يف مجيع أحناء أمريكا الالتينية والكارييب (انظـر الشـكل السـادس). ورغـم حمدوديـة      ارتفاعا ها
عدد السجناء قـد اخنفـض يف آسـيا الوسـطى وارتفـع يف غـرب آسـيا (انظـر         أنَّ البيانات فإنه يبدو 

الذين أودعـوا يف  عدد يف  ملحوظاً الشكل السابع). ويف أوروبا، شهدت أوروبا الشرقية اخنفاضاً
  ن (انظر الشكل الثامن).السجو

العام
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  الشكل السادس
  ن يف أمريكا الالتينية والكارييبمن السكا ١٠٠ ٠٠٠عدد السجناء لكل 

  ٢٠١٥-٢٠٠٣يف الفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.املصدر  
املعدالت العالية للسجن فيها جتعل متييز نَّ : مل تدرج أمريكا الشمالية يف هذا الشكل ألملحوظة  

  االجتاهات يف املناطق دون اإلقليمية األخرى صعبا.
  

االجتاهات دون اإلقليمية ملعدالت السجن تسـري بـالتوازي مـع    أنَّ ومن اجلدير باملالحظة   -١٧
 أيضـاً اجتاهات جرائم القتـل: فاملنـاطق الـيت شـهدت أكـرب زيـادات يف معـدالت السـجن شـهدت          

أكرب زيادات يف معدالت جرائم القتل، وينطبق األمر نفسه على حاالت االخنفاض. ومن ناحية، 
سـجن عـدد    بخنفـاض معـدالت اجلرميـة مـن شـأنه أن يسـتوج      اأنَّ ليس ذلك مستغربا بالنظر إىل 

عدالـة اجلنائيـة   أقل من الناس. ومن ناحية أخرى، تثري هـذه الظـاهرة التسـاؤل بشـأن تـأثري نظـام ال      
ارتفاع عدد السجناء ال يؤدي بالضرورة إىل اخنفاض معدالت جـرائم القتـل،    نَّإعلى اجلرمية. إذ 

ئيـا إىل حـدوث موجـة مـن اجلـرائم. وميكـن حبـث هـذه         واخنفاض معدالت السـجن ال يـؤدي تلقا  
ــالنظر يف املنطقــتني دون اإلقليميــتني املــذكورتني أعــاله: أي أمريكــا     املســائل مبزيــد مــن التعمــق ب

  الوسطى وأوروبا الشرقية.
 

   

 العام
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  الشكل السابع
  ٢٠١٥-٢٠٠٣من السكان يف آسيا يف الفترة  ١٠٠ ٠٠٠عدد السجناء لكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .: دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيةاملصدر  
    

  الشكل الثامن
  ٢٠١٥-٢٠٠٣من السكان يف أوروبا يف الفترة  ١٠٠ ٠٠٠عدد السجناء لكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.: دراسة األمم املتحدة املصدر  
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يف املائـة يف   ٢٨، ارتفع عدد السجناء بـوترية سـريعة، بنسـبة    ففي أمريكا الوسطى إمجاالً  -١٨
للبيانـات الـواردة مـن سـبعة بلـدان (انظـر        وفقـاً ، ٢٠١٤-٢٠١٢والفترة  ٢٠٠٥-٢٠٠٣الفترة 

، مل تشـهد مجيـع   ٢٠١١الشكل السادس). ويف حني اخنفضت معدالت القتل اإلقليمية منذ عـام  
ل عدد متزايد مـن اجملـرمني ميكـن    يالبلدان هذا التحول. وال يزال من غري الواضح ما إذا كان تعط

  أن يقضي على العنف الذي تعاين منه املنطقة.
يف أمريكـا الالتينيـة والكـارييب    بلـداً   ١٩ا يتعلق بالردع، تظهر البيانات الـواردة مـن   وفيم  -١٩
حالـة جرميـة قتـل وقعـت يف الفتـرة بـني عـامي         ١٠٠شخصا أدينوا جبرمية القتل لكـل   ٢٨حنو أنَّ 

. وُتظهــر البيانــات املســتمدة مــن دراســة األمــم املتحــدة االستقصــائية الجتاهــات  ٢٠١٤و ٢٠٠٣
بعض البلدان تسجل معـدالت لإلدانـة جبرميـة القتـل أقـل      أنَّ ليات نظم العدالة اجلنائية اجلرمية وعم

خطـر اإليـداع يف السـجن، حـىت يف     أنَّ من معدالت ارتكاب هـذه اجلرميـة. ويـوحي هـذا بـ      كثرياً
يف بعــض البلــدان، األمــر الــذي حيــد مــن آثــار  نســبيا منخفضــاًأشــد اجلــرائم خطــورة، قــد يكــون 

  يث الردع ومن حيث التعطيل على حد سواء. العقوبة من ح
ومن الصعب تقدير معدالت إعادة التأهيل، بالنظر إىل أنه مل يتمكن سـوى عـدد حمـدود      -٢٠

من البلـدان مـن اإلبـالغ عـن نسـبة السـجناء احلـاليني الـذين سـبق هلـم دخـول السـجن يف جـرائم              
يف املائـة فقـط مـن     ١٧حنـو  أنَّ ىل البيانات يف هذا الصدد شحيحة فإهنـا تشـري إ  أنَّ أخرى. ورغم 

. ويف بعـض البلـدان،   عقوبـة بسـجن سـابقاً    اكانوا قـد قضـو   ٢٠١٢و ٢٠١٠السجناء بني عامي 
كانـت النسـبة أقـل إىل درجــة أهنـا تـوحي بوجـود شــذوذ مـا يف البيانـات، أو إىل احتمـال وجــود          

  صعوبة ما يف حتديد اجملرمني املعاودين.
 دين نسـبة اجملـرمني املعـاودين فتـرات العقوبـة البالغـة الطـول الـيت        ومن األسباب احملتملة لت  -٢١

ما يقرب من نصـف السـجناء يف بلـدان أمريكـا الوسـطى الـيت        نَّإيقضيها الكثري من السجناء. إذ 
أعوام، وهي نسبة مرتفعـة علـى حنـو     ١٠بالسجن تزيد عن  تتوافر بشأهنا بيانات يقضون أحكاماً

بلـداً   ١٢ملفت للنظر (انظر الشكل التاسـع). ففـي أوروبـا الشـرقية، تشـري البيانـات الـواردة مـن         
يف املائـة يف   ١٥يف املائـة (انظـر الشـكل الثـاين عشـر)، يف حـني أهنـا         ١٤النسبة ال تتجاوز أنَّ  إىل

غالبيـة السـجناء    فـإنَّ  بلـدا). ويف الوقـت نفسـه    ١٤ت الـواردة مـن   أوروبا (بناء على البيانا غرب
ــة (انظــــر     يف ٦٥( ــرائم غــــري عنيفــ ــا الوســــطى يقضــــون عقوبــــات علــــى جــ املائــــة) يف أمريكــ

  العاشر). الشكل
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  الشكل التاسع 
  (بلدان اثنان) ٢٠١٠عدد السجناء يف أمريكا الوسطى حسب مدة العقوبة، يف عام 

 
  : دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.املصدر

  
  الشكل العاشر

   ٢٠١٢يف عام نسبة السجناء حسب نوع اجلرمية اليت أدينوا هبا يف أمريكا الوسطى، 
   (مخسة بلدان)

 

  : دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.املصدر  
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يف أوروبا الشرقية يف أوائل القرن احلادي والعشـرين،   نسبياوكانت معدالت السجن مرتفعة   - ٢٢
- ٢٠٠٣يف املائـة بـني الفتـرتني     ٢٧للبيانـات الـواردة مـن تسـعة بلـدان، اخنفضـت بنسـبة         وفقاًولكن 
(انظر الشكل الثامن). وسار هذا االجتـاه بـالتوازي مـع اخنفـاض منـتظم يف       ٢٠١٤- ٢٠١٢و ٢٠٠٥
الت جرائم القتل. وتشهد أوروبا الشرقية معدالت إدانة مرتفعة بقـدر ملحـوظ يف جـرائم القتـل،     معد

إىل البيانـات الـواردة مـن     استناداًوهي مسة تشترك فيها هذه املنطقة دون اإلقليمية مع آسيا الوسطى. و
انـة لكـل   إد ٨٢، كانت هناك ٢٠١٤و ٢٠٠٣يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بني عامي بلداً  ٢٠
جرمية قتل. وهناك أسباب حمتملة كثرية الرتفـاع معـدالت اإلدانـة، مـن بينـها النقطـة اإلجرائيـة         ١٠٠

عـن هـذه االحتمـاالت، تشـري      ا علـى أهنـا كـذلك. وبعيـداً    اليت يتم عنـدها تسـجيل جرميـة القتـل رمسيـ     
روبـا الشـرقية منـها يف غالبيـة     يف أو كـثرياً فـرص اإلدانـة بالقتـل أكـرب     أنَّ إحصاءات العدالة اجلنائيـة إىل  
  .الردع بعض التأثريُيحدث أحناء العامل، ومن مث، ميكن أن 

 وفقــاًإعــادة التأهيــل. فقــدر كــبري مــن حتقيــق أنــه جيــري ويف املقابــل، ال تشــري البيانــات إىل   -٢٣
يف املائة من السجناء خالل الفترة  ٤٢ حنوللبيانات الواردة من ستة بلدان يف أوروبا الشرقية، كان 

عـدل  امل هلـذا ممن سبق هلم قضاء عقوبة بالسجن. وقد تكون هناك أسـباب عديـدة    ٢٠١٢-٢٠١٠
عاودة اإلجرام. ففي حال توفر خيارات غـري احتجازيـة، مـن املمكـن أن تقتصـر      ملالواضح االرتفاع 

أنَّ يـدل علـى صـحة هـذا االحتمـال       عقوبة السجن على اجملرمني اخلطرين ومعاودي اإلجـرام. وممـا  
كانوا مدانني جبرميـة القتـل (انظـر     ٢٠١٢يف املائة) يف املنطقة يف عام  ٢٢أكثر من مخس السجناء (

نصـف السـجناء يف أوروبـا     زهاء الشكل احلادي عشر). غري أنه كما يبني الشكل الثاين عشر، فإنَّ
  ل.الشرقية يقضون عقوبات بالسجن ملدة مخس سنوات أو أق

    
  الشكل احلادي عشر

   ٢٠١٢نسبة السجناء حسب نوع اجلرمية اليت أدينوا هبا يف أوروبا الشرقية، يف عام 
  بلدان)(مخسة 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  : دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.املصدر    

القتل العمد
٢٢٪

جرائم العنف
١٣٪ 

جرائم املمتلكات
٣٧٪

اجلرائم املالية 
وجرائم الفساد 

١٪

جرائم املخدرات 
١٦٪ 

أنواع أخرى من 
 اجلرائم 
١١٪ 
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  الشكل الثاين عشر
  بلدا) ١٢( ٢٠١٠عدد السجناء يف أوروبا الشرقية حسب مدة العقوبة، يف عام 

 
  : دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.املصدر    

يف املائة فقـط مـن السـجناء     ١٤قرابة  فإنَّ نسبيااملدة  وباإلضافة إىل هذه األحكام القصرية  -٢٤
نسـبة اإلشـغال يف السـجون ال تتعـدى     أنَّ يف أوروبا الشرقية من احملتجزين رهن احملاكمـة، يف حـني   

  يف املائة من الطاقة املتاحة. ٨٤
يف جوانب كثرية من حيث اجتاهات  شديداً وختتلف أمريكا الوسطى وأوروبا الشرقية اختالفاً  - ٢٥

أنَّ ا بكثري من نظريهتـا يف أوروبـا الشـرقية، أي    اجلرمية. فالتركيبة السكانية يف أمريكا الوسطى أصغر سن
نسبة أكرب من السـكان أكثـر عرضـة للجرميـة. ومرتبـة بلـدان املنطقـة يف مؤشـر التنميـة البشـرية أدىن يف           

واملعدل العام جلرائم القتل يف املنطقة أعلى بكـثري. وال ميكـن    )٤(الشرقية،املتوسط من نظريهتا يف أوروبا 
استنتاجات قاطعة. فهناك أسباب عديـدة لتبـاين اجتاهـات اجلرميـة     أيِّ هلذا التحليل احملدود أن يسفر عن 

 ال متت بصلة لسياسـة العدالـة اجلنائيـة. ولكـن هـذا التحليـل يـثري تسـاؤالت بشـأن األثـر الوقـائي لـنظم            
  النُّهج األكثر عقابية تنجح يف احلد من اجلرمية.أنَّ العدالة اجلنائية، ال سيما مفهوم 

، مـا الـذي ميكـن    الوطنيـة  عن املعدالت الوطنية جلرائم القتل ونظـام العدالـة اجلنائيـة    وبعيدا  -٢٦
  فيما يتعلق مبنع اجلرمية؟أن تنبئنا به الدولية  للخربة

__________ 

 United Nations Development Programme, Human Development Report 2015: Work for Human انظر  )٤(  

Development (New York, 2015), pp. 208-211. 

حىت سنة واحدة
٧٪

مؤبد
٪صفر

سنة ٢٠أكثر من 
١٪ 

 سنة ٢٠-١٠
١٣٪ 

سنوات ١٠-٥
٣٣٪ 

سنوات ٥-١
٤٦٪ 
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  ع اجلرميةدراسات حاالت يف جمال من  -دال  
  

    القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال  -١  
كـبرية  مل سلسلة من عمليات اختطاف سفن حبرية ، شهد العاتقريباً ٢٠٠٥عام  نابتداء م  -٢٧

يف قاعــدة  الــواردةإىل املعلومــات  اســتناداًطلبــا للفديــة يف خلــيج عــدن وقبالــة ســواحل الصــومال. و
 )٥(جلرمية (املكتب) والبنك الـدويل، البيانات املشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا

. وهددت تلـك اهلجمـات   ٢٠١١الصومال يف عام  إىلمليون دوالر  ١٥٠جلبت القرصنة أنَّ ر قدِّ
سـفن   مـن بينـها  طفـت سـفن ذات أمهيـة اسـتراتيجية،     أحد ممـرات الشـحن البحـري الرئيسـية، واختُ    

لفتـرات   واحتجـزوهم ذلك، اختطف القراصنة مئات الرهائن  وعالوة علىحتمل األسلحة والنفط. 
   )٦(.العام الواحديف كثري من األحيان جتاوزت 

سـفينة.   ٥٠، عنـدما اختطـف القراصـنة    ٢٠١٠وبلغت هذه الظاهرة ذروهتا حوايل عـام    -٢٨
ذلـك  أنَّ سـفينة، وتـبني    ١٥كان عدد السفن املختطفة قد اخنفـض إىل   ٢٠١٢ولكن حبلول عام 

، ٢٠١٦كان آخر عام جنح فيه اهلجوم على سفينة جتارية (انظر الشكل الثالث عشر). ويف عـام  
فما هو التفسري املمكـن لالختفـاء شـبه الكامـل      )٧(.لتني، وكانتا فاشلتنيمل يكن هناك سوى حماو

  إيقافها مستحيل؟أنَّ هلذه الظاهرة اليت بدت يف وقت ذروهتا ك
  وكان هذا االخنفاض نتيجة لعدة عوامل:  -٢٩

لتوصيات املنظمات الدولية، بدأت السـفن العاليـة القيمـة اإلحبـار يف مسـار       وفقاً  (أ)  
، كانت هجمات القرصـنة الناجحـة تقـع علـى     ٢٠٠٥ويف عام  )٨(أبعد عن السواحل الصومالية.

فقد أصبح هـذا املتوسـط    ٢٠١٢يف عام أمَّا كيلومتر من الساحل الصومايل؛  ١٠٩بعد متوسطه 
زيــادة القــدرات الدفاعيــة للســفن، وتصــاعد توظيــف أفــراد أمــن   بن وبــاالقترا )٩(كيلــومترا. ٧٤٦

مـن   متزايـداً  عـدداً أنَّ مسلحني من القطـاع اخلـاص علـى متنـها، كـان مـؤدى هـذا املـدى األبعـد          
__________ 

قاعدة البيانات املشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل هي جمموعة بيانات   )٥(  
الدويل يف غرفة التجارة الدولية، واملنظمة  مشتركة بشأن مبالغ الفدية، تستند إىل مصادر من املكتب البحري

البحرية الدولية، والقوة البحرية التابعة لالحتاد األورويب اليت تنفذ "عملية أطلنطا"، وعدد من أجهزة إنفاذ القانون 
التابعة للدول األعضاء، وعدد من مكاتب احملاماة والشركات األمنية اخلاصة، ومصادر مفتوحة. وتضم جمموعة 

عن تفاصيل أخرى تشمل تاريخ االختطاف وتاريخ  نات معظم ما يتاح من معلومات عن مبالغ الفدية، فضالًالبيا
 اإلفراج، ونوع السفينة، ومالك السفينة ومدرائها وطاقمها.

 World Bank Pirate Trails: Tracking the لالطالع على حتليل شامل حلاالت اختطاف الرهائن ومبالغ الفدية، انظر:  )٦( 

Illicit Financial Flows from Pirate Activities off the Horn of Africa (Washington, D.C., World Bank, 2013). 

 )٧(  International Maritime Organization, Piracy and Armed Robbery, Global Integrated Shipping 

Information System.  :متاح على الرابطhttp://gisis.imo.org  ٢٠١٧آذار/مارس  ١(مت االطالع عليه يف(. 

  )٨(  Maritime Security Centre — Horn of Africa, Best Management Practices for Protection against 

Somalia-based Piracy, 4th ed. (Edinburgh, United Kingdom, Witherby Publishing, 2011).. 

البيانات املستمدة من قاعدة البيانات املشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات حسابات باستخدام   )٩(  
 واجلرمية والبنك الدويل.
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القراصنة ضلوا طريقهم يف البحر. وقد أشارت املقابالت الشخصية اجملراة مع قراصنة سابقني إىل 
  ا؛قوي هذا اخلطر مثل هلم رادعاًأنَّ 

وأصــبحت ، األمــر أطــول أمــداًصــارت مفاوضــات احلصــول علــى مبــالغ الفديــة     (ب)  
لعـدة أشـهر قبـل أن حيققـوا      همرهائنـ لـدعم للقراصـنة و  تطلب وجود مستثمرين أو داعمني مـاليني  ت

  عائد على اإلطالق؛ ، إذا حققوا أيَّعائداً
املتزايـدة،   يقابـل هـذه التكلفـة   مبـالغ الفديـة   التزايد املتواصل يف ويف املاضي، كان   (ج)  

أنَّ يف املائــة. وبــالنظر إىل  ٢٠كــان متوســط الفديــة قــد اخنفــض بنســبة   ٢٠١٢ولكــن حبلــول عــام 
عائدات القرصنة كانـت قـد سـببت زيـادات كـبرية يف تكلفـة كـل شـيء يف اجملتمعـات احملليـة الـيت            

أنَّ ومبـا   )١٠(.د على االسـتثمار من العائ كثرياًأصبح طول فترة املفاوضات ينتقص  ون فيها فقديقيم
، كانــت نفقــات القراصــنة خــالل فتــرة املفاوضــات  الًأوَّ مبــالغهماملســتثمرين كــانوا حيصــلون علــى 

   )١١(ربح يذكر؛ كان بعضهم ال يكاد حيقق أيَّ نصيبهم، ونتيجة لذلك ختصم من
حلراسـة  والية القوات البحرية الدولية الـيت ُنشـرت    ٢٠١٢دت يف آذار/مارس ُمدِّ  (د)  

املمر البحري، لتشمل املنطقة الساحلية الصومالية، األمر الذي مسـح هلـا باختـاذ تـدابري مباشـرة ضـد       
  القراصنة يف األراضي الصومالية؛

اختـــذت احلكومـــة الصـــومالية خطـــوات لتعزيـــز األطـــر القانونيـــة والسياســـاتية          (ه)  
اذ خطـوات إلنشـاء إدارة للشـؤون    السالمة البحرية، مبا يف ذلك تنقيح القـانون البحـري واختـ     بشأن

البحريـــة. كمـــا واصـــلت احلكومـــة بنـــاء قـــدرات الـــبالد يف جمـــال األمـــن البحـــري، بالتعـــاون مـــع 
  )١٢(الدوليني.  الشركاء

ولذلك فقد مت يف حالة القرصنة الصومالية إحداث انعكاس حـاد ملسـار أحـد االجتاهـات       -٣٠
ل عن طريق تدخالت سياساتية دولية ولـيس نتيجـة   اهلامة يف اجلرمية املنظمة، وذلك يف املقام األو

لتغريات يف املناخ السياسي أو االقتصادي. ويف هذه احلالة، ونتيجة ملا ميكن وصفه بــأنه "حتصـني   
األهــداف" (أي جعلــها أكثــر مقاومــة أو زيــادة صــعوبة اهلجــوم عليهــا)، أصــبح ارتكــاب الفعــل    

  أكثر صعوبة وأكثر خطورة على مرتكبيه. وبذلك مت منع اجلرمية بفعالية. اإلجرامي بنجاح أمراً
    

   

__________ 

  )١٠(  Pirate Trails. 

  )١١(  UNODC, Transnational Organized Crime in Eastern Africa: A Threat Assessment (Vienna, 2013), 
pp. 36 and 37.  

ني العام عن احلالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو املسلح يف عرض البحر قبالة سواحل الصومال تقرير األم  )١٢(  
)S/2016/843 ٢٢-١١)، الفقرات. 
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  الشكل الثالث عشر
  ٢٠١٣- ٢٠٠٥عدد حاالت االختطاف الناجحة املنسوبة إىل القراصنة الصوماليني، يف الفترة 

 
  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل.: قاعدة البيانات املشتركة بني مكتب املصدر    

        
    االجتار بالكوكايني عرب غرب أفريقيا  -٢  

القلـق الـذي   أكثـر مـن    اًقلقـ  للممنوعـات  تدفقات عرب الوطنيةالمن مل يسبب سوى القليل   -٣١
 حـوايل  . ففـي احلـادي والعشـرين   القرنالعقد األول من يف  تدفق الكوكايني عرب غرب أفريقيا سبَّبه
 ،تاالـدوالر تقـدر قيمتـها مبليـارات     ،كميـات هائلـة مـن املخـدرات    أنَّ  أصبح واضحاً ٢٠٠٥عام 

   العامل. وكانت العالمات واضحة:يف تنقل عرب واحدة من أقل املناطق استقراراً
ضبطية كبرية  ٢٠أكثر من سلسلة مؤلفة من  جرت، ٢٠٠٧و ٢٠٠٥بني عامي   (أ)  

الضـبطيات يف  هـذه  معظـم   ومت )١٣(.مشلـت آالف الكيلوغرامـات مـن الكوكـايني     ،غرب أفريقيايف 
سرية علـى   كمياتعرض البحر، ولكن انطوى بعضها على استخدام طائرات خاصة أو اكتشاف 

جــرت مبســاعدة  معظــم الضــبطيات نَّإأعظــم، إذ  هــوإىل مــا تشــري تلــك الضــبطيات أنَّ وبــدا الـرب.  
  أو إخباريات أجنبية، وعثر على بعضها بالصدفة؛  ةقوات حبرية أوروبي

حـاملني للكوكـايني علـى     السـعاة اجلـويني  ، اكتشف املئـات مـن   نفسه ويف الوقت  (ب)  
  متجهة من غرب أفريقيا إىل أوروبا. منت رحالت جوية 

  وكانت املخاطر واضحة بنفس القدر:   -٣٢

__________ 

 قاعدة بيانات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املتعلقة بضبطيات املخدرات املنفردة.  )١٣(  
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لو وصلت املخدرات املضبوطة إىل أوروبا، لكانت قيمـة بيعهـا بالتجزئـة تتجـاوز       (أ)  
الناتج احمللي اإلمجايل لبعض الدول اليت مرت عربها، األمر الذي يشري إىل ضلوع منظمات إجرامية 
يتوفر هلا من املوارد أكثر مما يتوفر للدول املتضررة، األمـر الـذي يشـكل هتديـدا لسـيادة القـانون يف       

  ك الدول؛ تل
إيـرادات  نشـاط جتـاري مشـروع ميكـن أن يـدر       ال يوجد فيهابعض البلدان أنَّ  مبا  (ب)  

سـائر   يـزيح  أناالجتـار  مـن املمكـن هلـذا     فقد كـان  اإليرادات املتأتية من االجتار باملخدراتضاهي ت
الفسـاد   نَّأل - يف اجملال السياسيسائدا  عن الساحة. وكان خطر مماثل أشكال النشاط االقتصادي

  واالستقرار؛  احلوكمةكسب غري مشروع من املخدرات يهدد حتقيق  السياسي من أجل
كانــت هنــاك خشــية مــن أن يكــون املتمــردون واملتطرفــون يف مجيــع أحنــاء املنطقــة يف   (ج)  

  وضع يسمح هلم بتيسري االجتار، ومن مث حتويل املوارد إىل دعم قضيتهم وزيادة إمكانية اندالع العنف. 
، وقعـت  ٢٠٠٠بالفعل. ففي هناية عـام   تبعض هذه املخاطر قد حتققأنَّ ولألسف، يبدو   -٣٣

بعـض الصـراعات قـد    أنَّ اضطرابات سياسية خطرية يف بعض بلدان غرب أفريقيا. ويف حـني يبـدو   
التنـافس علـى أربـاح الكوكـايني      نشبت بسبب االنقسامات السياسية الراسخة يف تلك البلدان فإنَّ

  وعزز التوتر بني اجلماعات املتنافسة.  اب الصراعأسبزاد من 
  تدفق املخدرات بدأ يف التراجع: أنَّ ظهر عدد من املؤشرات على  ٢٠٠٨بيد أنه حبلول عام   - ٣٤

مـا ال يقـل    مت، ٢٠٠٧ا. ففـي عـام   حـاد  عدد الضبطيات الكـبرية اخنفاضـاً   اخنفض  (أ)  
 ١١ هـا جتـاوز إمجالي ، كيلـوغرام مـن الكوكـايني    ١٠٠عـن  ية كـل منـها   مكضبطية ال تقل  ١١عن 
سـوى ضـبطية واحـدة     ٢٠٠٩عـام   حيـدث يف ؛ يف حـني مل  اء خمتلفـة مـن غـرب أفريقيـا    يف أحنـ  ،طنا

   )١٤(من الكوكايني؛ اًكيلوغرام ١٦٠ قدرها
إلحــدى  وفقــاًمــن املنطقــة اخنفاضــا حــادا. ف القــادمني الســعاةعــدد  أيضــاًاخنفــض   (ب)  

الكوكـايني   سـعاة يف املائـة مـن    ٥٩ كـان ، اجلـويني  السـعاة اكتشـاف  االت نية حبقواعد البيانات املع
ف يف الربـع الثالـث   كتشَـ مل ُيومن غرب أفريقيـا؛   قادمني ٢٠٠٧املكتشفني يف الربع الثاين من عام 

  من املنطقة (انظر الشكل الرابع عشر). سعاة قادمني أيُّ ٢٠٠٩من عام 
، ال تشهد منطقة غرب أفريقيا أكثر مـن ضـبطية   ٢٠٠٩ومنذ ذلك التراجع الكبري يف عام   -٣٥

هنـاك عـدد مـن الضـبطيات      كـان ، ٢٠١٦و ٢٠١٥سـنويا. ويف عـامي    كبرييت احلجمأو ضبطيتني 
هذا الـدرب  أنَّ يشري إىل الكبرية يف أمريكا اجلنوبية ملخدرات متجهة إىل غرب أفريقيا، األمر الذي 

هتديـدا رئيسـيا لالسـتقرار     التدفق الذي كان ميثـل أنَّ وال شك يف  )١٥(إلنعاشه.حماوالت  يشهدرمبا 
    .هيف غضون عام واحد أو حنو إىل تدفق أقل قد تراجع ٢٠٠٨و ٢٠٠٤بني عامي 

__________ 

 املعين باملخدرات واجلرمية املتعلقة بضبطيات املخدرات املنفردة.قاعدة بيانات مكتب األمم املتحدة   )١٤(  

(منشورات األمم املتحدة،  ٢٠١٦تقرير املخدرات العاملي مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ١٥  )١٥(  
  .٣٩)، الصفحة A.16.XI.7رقم املبيع 
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  الشكل الرابع عشر 
 املكتشفني يف املطارات األوروبية قادمني من غربنسبة ناقلي الكوكايني عن طريق اجلو 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦أفريقيا 

 
  : قاعدة بيانات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املتعلقة بضبطيات املخدرات املنفردة.املصدر    

  
يـة والدوليـة   . فقد اختذت السلطات اإلقليمهلذا االخنفاضوهناك عدد من األسباب احملتملة   -٣٦

، ٢٠٠٩تلك التدابري احتاجت إىل بعض الوقـت لتنظيمهـا. ويف عـام    أنَّ إالَّ ، رمسية للتصديتدابري 
مـن  وضعت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا (اإليكـواس) خطـة العمـل اإلقليميـة للجماعـة       

املنظمـة وتعـاطي املخـدرات     واجلرميـة االجتار غري املشروع باملخدرات  أجل التصدي لتفاقم مشكلة
، أنشأ اجملتمـع الـدويل مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا.       هذه غرب أفريقيا. وبغية دعم خطة العمليف 

وكان الناتج الرئيسي هلذه املبادرة هو مساعدة بلدان غـرب أفريقيـا علـى إنشـاء وحـدات مشـتركة       
مـن  تمكني الـ و دف حتسـني التنسـيق الـوطين والـدويل    بني اإلدارات ملكافحة اجلرمية عرب الوطنيـة، هبـ  

، أنشئت ٢٠١٧آذار/مارس  ١ستخبارية. وحىت العلومات ااملاالضطالع بالتحقيقات القائمة على 
يف البلـدان الـيت ضـبطت فيهـا معظـم      مقره كن أيا منها مل يأنَّ هذا القبيل، رغم ثالث وحدات من 

 ذلك، مل يبدأ تنفيذ املبادرة وإنشاء وحـدات مكافحـة اجلرميـة عـرب     وفضال عنكميات الكوكايني. 
  .٢٠٠٨بعد أن كان حجم املضبوطات قد اخنفض بالفعل يف هناية عام إالَّ الوطنية 

السبب وراء االخنفاض. وميكن أن تكـون العناصـر التاليـة قـد      علىوال توجد أدلة واضحة   -٣٧
  أسهمت فيه:

 لمتجرين باملخدرات يف أمريكا اجلنوبية، كانت إحدى فوائد اسـتخدام وبالنسبة ل  )أ(  
إذ مل تكن سلطات إنفاذ القانون تتوقـع أن يـأيت    -درب غرب أفريقيا تتمثل يف جدة ذلك الدرب 

وية
 املئ
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، وبسـبب االهتمــام الــدويل الــذي  ٢٠٠٨وحبلــول منتصــف عــام  )١٦(.الكوكـايني مــن تلــك املنطقـة  
  حظيت به تلك التدفقات، مل يعد األمر كذلك؛ 

قد عطلت  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨اما وحيتمل أن تكون القالقل السياسية اليت شهدها ع  )(ب  
  قنوات الفساد اليت يسرت االجتار باملخدرات عرب املنطقة؛ 

كانـت معظـم كميـات الكوكـايني املضـبوطة مملوكـة        ٢٠٠٩ويبدو أنه قبـل عـام     (ج)  
نظــري تقــدمي  النــاقلني مــن غــرب أفريقيــا كــانوا يتقاضــون أجــراً أنَّ ملتجــرين مــن أمريكــا اجلنوبيــة، و
 حراســةوعنــدما اختفــت ضــبطيات كــبرية مــن الكوكــايني مــن  )١٧(.اخلــدمات اللوجســتية فحســب

مـن كـان   املتجرون من أمريكا اجلنوبيـة أهنـم تعرضـوا للخيانـة مـن جانـب        استنتجرمبا  )١٨(الشرطة،
ة إىل قطـع العالقـات. وباإلضـاف   ب وقـاموا من املسؤولني الفاسـدين،  هؤالء املتجرون يتولون رعايتهم 

املتعـددة األطنـان مـن الكوكـايني يف غـرب أفريقيـا قـد دفعـت          اخلسائرذلك، من املمكن أن تكون 
العــودة إىل اســتخدام الــدروب األكثــر تقليديــة أو تغــيري   إىل بــبعض املتجــرين مــن أمريكــا اجلنوبيــة  

   أساليبهم للوصول إىل غرب أفريقيا.
-ومن مث، قد يعزى االخنفاض إىل مزيج من تـدابري التصـدي املتعمـدة والـتغريات اجلغرافيـة       -٣٨

أدت زيــادة اليقظــة والــوعي يف بلــدان املقصــد األوروبيــة إىل زيــادة  فقــد . نطاقــاًالسياســية األوســع 
عمليـات االعتـراض كـان هلـا دور، رمبـا كـان       أنَّ عرب اجلو. ويبدو  نقل السعاة للمخدرات خطورة
جوانبه زرع الشـك بـني ميسـري التـهريب يف غـرب أفريقيـا وشـركائهم يف أمريكـا اجلنوبيـة.           أشد

تعجيــل  علــىاملخــدرات قــد ســاعدت االجتــار بورمبــا تكــون التــوترات بشــأن الثــروات املكونــة مــن 
األنظمة احلاكمة، وهو ما زاد من صـعوبة االجتـار. بيـد أنـه سـيكون مـن اخلطـأ اعتبـار          ات يفتغريال

  منع اجلرمية فحسب. لتدخالتنتيجة  االخنفاض
    

    االجتار بالكافيار  -٣  
 )Acipenseridae( يصــنع الكافيــار مــن البــيض غــري املخصــب األمســاك مــن فصــيلة احلفــش    -٣٩

(مسك احلفش ومسك اجملداف). واملصدر التقليدي ألفضل أنواع الكافيار يف العامل هو حبـر قـزوين،   
ــات االشــتراكية        وهــي منطقــة كــان يســيطر عليهــا خــالل معظــم القــرن العشــرين احتــاد اجلمهوري

بات االضـطرا أنَّ السوفياتية. وأثناء تلك احلقبة، كان استخراج الكافيار خاضعا ملراقبة حمكمة، بيـد  
حقبـة مـن اإلفـراط يف     استهلتاليت صاحبت اهنيار االحتاد السوفيايت يف هناية مثانينات القرن املاضي 

__________ 

طن متري من الكوكايني بني  ١,٥ حنوتفيد بيانات مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخدرات بأنه مت ضبط   )١٦(  
 ا.متري طنا ٢٤، ضبط أكثر ٢٠١٤و ٢٠٠٤يف غرب أفريقيا. وبني عامي بلداً  ١٥يف  ٢٠٠٤و ١٩٩٤عامي 

الناقلني يف غرب أفريقيا كانوا  كبار املتجرين، فإنَّ إىل شهادات الشهود يف احملاكمات اجلنائية لعدد من استناداً  )١٧(  
بوجه عام يتقاضون نظري املساعدة اليت يقدموهنا نسبة حمددة عن كل طن، نقديا أو عينيا. على سبيل املثال، انظر 

، خوسيه أمريكو بوبو نا تشوتو وآخرينيف قضية الواليات املتحدة ضد  ٢٠١٣الئحة االهتام الصادرة عام 
 ملدعي العام للواليات املتحدة بالدائرة اجلنوبية يف والية نيويورك.مكتب ا

  UNODC, “Cocaine Trafficking in West Africa : the threat to stability and development انظر:  )١٨(  
(with special reference to Guinea-Bissau)” (Vienna, 2007). 
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االســتخراج والتــهريب. ويف إطــار الســعي إىل محايــة مســك احلفــش الــربي، وضــعت مجيــع أنــواع     
ات الربيـة  األمساك من فصيلة احلفش حتـت محايـة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع احليوانـات والنباتـ        

  )١٩(املهددة باالنقراض.
املصدر مع زيادة يف استهالك السلع الكمالية خالل تسعينات  عند الفوضى تلكوتزامنت   -٤٠

كميات ضخمة من الكافيار من منطقة حبر قزوين إىل الغرب، بـالتزامن مـع    وهرِّبتالقرن املاضي، 
توردون بضــاعة مســتخرجة ضــبطيات كــبرية. واهتــم كبــار مســتوردي الكافيــار بــأهنم يســ  حــدوث

تـدفق  أنَّ ، بـدا  تقريبـاً  ٢٠٠٤عـام   مث يف )٢٠(.الصـناعة ذه بطريقة غري قانونية، وعصفت الفضائح هب
لبيانات مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بشـأن        وفقاًالكافيار املهرب قد توقف. و

املضـبوطات مــن األحيــاء الربيــة، اخنفضــت الضــبطيات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى ســبيل  
، وظلت الضـبطيات يف  ٢٠٠٤يف عام  كيلوغراماً ١٣٤إىل  ٢٠٠١أطنان يف عام  ٩املثال من حنو 

  انظر الشكل اخلامس عشر).ذلك احلني (مستويات منخفضة منذ 
    

  الشكل اخلامس عشر 
  ٢٠١٤-١٩٩٩ ،عدد كيلوغرامات الكافيار املضبوطة يف الواليات املتحدة

 
: قاعدة البيانات العاملية للمضبوطات من األحياء الربية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين املصدر    

  واجلرمية. باملخدرات
__________ 

  )١٩(  World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)E.16.XI.9 (
 . ٩٤-٨٣الصفحات 

  . ”United States, Department of Justice, “Caviar convictions (since 1/1/2000) انظر، على سبيل املثال:  )٢٠(  
 www.justice.gov/sites/default/files/enrd/legacy/2013/08/30/CaviarConvictionsSinceمتاح على الرابط: 

2001_new.pdf. 

 

العام



E/CN.15/2017/10

 

22/30 V.17-01408 
 

ميكن تفسري هذا االجتاه؟ بعد بضع حماكمات بارزة لعدد من كبار املستوردين يف  فكيف  -٤١
مـن مصـادر غـري     املتحصـل عليـه  الكافيـار   عـدد مـن يقومـون بتعبئـة    أنَّ يبـدو   )٢١(أوائل هذا القـرن، 

احملـددة مبوجـب اتفاقيـة التجـارة      التعبئـة . كما أثبتت معايري قليل مشروعة أو بيعه من كبار املنتجني
اختبــارات  وقــد أشــارتالدوليــة بــأنواع احليوانــات والنباتــات الربيــة املهــددة بــاالنقراض فعاليتــها.  

التحليل اجلنائي لعينات الكافيار يف الواليات املتحدة إىل اخنفاض نسبة كميات الكافيار الـيت حتمـل   
يف  ١٠(قبـل إدراجـه يف االتفاقيـة) إىل     ١٩٩٦-١٩٩٥يف املائة يف الفتـرة   ١٩عالمات مضللة من 

مجيـع   كانت(بعد وضع ضوابط دولية بشأنه). ويف الفترة األخرية،  ٢٠٠٨-٢٠٠٦املائة يف الفترة 
ومل يعثـر   -عرب شبكة اإلنترنـت  ل عليها صُّقد مت التحكميات الكافيار اليت حتمل عالمات احتيالية 

وحيقـق   )٢٢(العينات املأخوذة من منافـذ البيـع بالتجزئـة.   كميات حتمل عالمات مضللة بني أيِّ على 
مســتوى االمتثــال بشــأن الكافيــار نتــائج إلجيابيــة للغايــة مقارنــة باالمتثــال بشــأن منتجــات األغذيــة   

  البحرية األخرى.
ثالثـة أسـباب رئيسـية أدت إىل اخنفـاض     ه كانت هناك التدابري، يبدو أن تلكوإىل جانب   -٤٢

  على الصعيد الدويل:االجتار غري املشروع 
  مسك احلفش الربي أصبح نادرا للغاية يف حبر قزوين؛أنَّ   (أ)  
  ا؛ حملي يوزَّعالذي ميكن العثور عليه املذكور الكافيار املستخرج من مسك احلفش أنَّ   (ب)  
  منو إنتاج مسك احلفش املستزرعة قد حل حمل السوق الدولية غري املشروعة.أنَّ   (ج)  

التقــديرات الرمسيــة ألعــداد أمســاك احلفــش الــربي املتبقيــة تعــد أنَّ ويــرى بعــض العلمــاء   - ٤٣
هـذه  مفرطة يف التفاؤل، ومع ذلك فال تزال تلك التقديرات تشري إىل اخنفاض هائـل يف حجـم   

ــات ــار،       )٢٣(.الكمي وخــالل الســنوات الــيت فــرض فيهــا نظــام احلصــص علــى صــادرات الكافي
الوفـاء بتلـك احلصـص (انظـر الشـكل السـادس عشـر). ويف حـني         مـن  حىت يتمكن املوردون   مل
األرقـام تشـري    يف األسواق اإلقليمية، فإنَّ الذي ُيباع يف السوق السوداء متاحاًيزال الكافيار   ال

رمبــا تكــون قــد تقلصــت إىل درجــة صــار معهــا مــن الصــعب علــى    الكميــات املوجــودةأنَّ إىل 
  مسك احلفش.ممارسي الصيد غري املشروع العثور على 

   

__________ 

 املرجع نفسه.  )٢١(  

  )٢٢(  Phaedra Doukakis and others, “Testing the effectiveness of an international conservation agreement: 

marketplace forensics and CITES caviar trade regulation”, PLoS ONE, vol. 7, No. 7 (July 2012).  
  )٢٣(  R. P. Khodorevskaya, G. I. Ruban and D. S. Pavlov, Behaviour, Migrations, Distribution, and Stocks of 

Sturgeons in the Volga-Caspian Basin (Neu Wulmstorf, Germany, World Sturgeon Conservation 

Society, 2009). 
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  الشكل السادس عشر
حصص التصدير من كافيار حبر قزوين املفروضة مبوجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 

، الكافيار الربي (بالكيلوغرام)صادرات و ،احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض
٢٠١٣-٢٠٠٠  

 

      : قاعدة بيانات اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض.املصدر    
الكافيــار مــن الطلــب علــى الكافيــار معظــم يلــيب  ٢٠٠٥منــذ عــام فوباإلضــافة إىل ذلــك،   -٤٤

الزراعة املائية، ومنذ  مل خيف على ممارسي النقص املتزايد يف مسك احلفشف قانونية. املستزرع بصفة
أواخر تسعينات القرن املاضي بدأت عدة مشاريع رامية إىل زيادة كميات مسك احلفـش املسـتزرعة   

أمســاك احلاجــة إىل ا فعليــ أبطلـت دات املشــروعة اإلمــداهــذه أنَّ  الواقـع وتــؤيت مثارهــا.  االحتجـاز يف 
  غري قانونية (انظر الشكل السابع عشر). بصفة املورَّدةاحلفش 

    
    هتريب املهاجرين من غرب أفريقيا ومشاهلا إىل جزر الكناري، إسبانيا  -٤  

، أصــبح الطريــق البحــري الــذي يــربط الســنغال وموريتانيــا واملغــرب جبــزر  ٢٠٠٦يف عــام   - ٤٥
ن إىل أوروبا. وري، إسبانيا، البوابة الرئيسية اليت يدخل منها املهاجرون غري الشرعيني والالجئالكنا

شـخص   ٦ ٠٠٠ولقـي مـا يقـرب مـن     شـخص   ٣٢ ٠٠٠وصل ما يقرب من وخالل ذلك العام، 
يف الرحالت البحرية عـرب هـذا الطريـق. وجـاء قرابـة نصـف الوافـدين مـن         حتفهم أو فقدوا  آخرين

كـوت ديفـوار واملغـرب وموريتانيـا.     وبيسـاو  -غامبيا وغينيـا  األخرى بلدان املنشأ السنغال؛ ومشلت

رام
لوغ
لكي
با

 

العام
التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددةاحلصص املفروضة مبوجب اتفاقية 

صادرات الكافيار الربي
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لتعذر عبور البحر دون مساعدة املهربني، اقترنت هذه الزيادة يف عدد الوافدين بزيـادة هائلـة    نظراًو
  )٢٤(.يف عمليات هتريب املهاجرين

    
  الشكل السابع عشر

مسك احلفش املستزرع من الربي وصادرات الكافيار املستخرج من مسك احلفش 
  ٢٠١٣-١٩٩٨ ،(بالكيلوغرام)

 
  : التقرير العاملي عن جرائم احلياة الربية: االجتار باألنواع احملمية.املصدر    

  
يف  ٦٠ويف العام التايل، اخنفض عـدد الوافـدين غـري الشـرعيني إىل جـزر الكنـاري بنسـبة          -٤٦

املــؤثرة علــى تــدفقات اهلجــرة، مبــا يف ذلــك الفقــر  ةذبــاواجلالطــاردة عوامــل الأنَّ املائــة. ويف حــني 
، ٢٠٠٦وعدم االستقرار السياسي ومستوى املعيشة يف أوروبا، مل تتغري بدرجـة كـبرية منـذ عـام     

، وال تــزال عنــد ٢٠١٢أعــداد الوافــدين غــري الشــرعيني اســتمرت يف االخنفــاض حــىت عــام     فــإنَّ
  مستويات منخفضة منذ ذلك احلني (انظر الشكل الثامن عشر). 

   

__________ 

  )٢٤(  UNODC, “Organized crime and irregular migration from Africa to Europe” (Vienna, July 2006), p. 10; 

Walter Kemp, “Learning from the Canaries: Lessons from the ‘Cayucos Crisis’”, Desperate Migration 

Series, No. 1 (New York, International Peace Institute, May 2016). 

رام
لوغ
لكي
با

 

العام
إمدادات الكافيار الربي إمدادات الكافيار املستزرع
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  عشر الشكل الثامن
  ٢٠١٥-٢٠٠٦ ،أعداد الوافدين غري الشرعيني عن طريق البحر يف جزر الكناري

 
: الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العمليايت على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب، املصدر    

  .)٢٠١٦(وارسو،  ٢٠١٦حتليل املخاطر لعام 
  

تراجع اهلجرة غري القانونيـة وهتريـب املهـاجرين إىل جـزر الكنـاري نـتج عـن        أنَّ وال شك يف   - ٤٧
جمـال  مزيج من تدابري إنفاذ القانون ومنع اجلرمية اليت وضعتها إسبانيا. فقـد دعمـت إسـبانيا قـدراهتا يف     

إدارة احلدود عن طريق تعزيز خفر السواحل واحلرس املدين، وتطبيق نظـام متكامـل لليقظـة اخلارجيـة     
)SIVE(     .هبدف اكتشاف السفن غري املصرح هلا املتجهـة إىل جـزر الكنـاري واعتراضـها)وطلبـت   )٢٥

املســاعدة مــن ســائر بلــدان االحتــاد األورويب. وقــدمت بلــدان االحتــاد األورويب  أيضــاًحكومــة إســبانيا 
ــايت علــى احلــد      ــة إلدارة التعــاون العملي ــة األوروبي ــدعم مــن خــالل العمليــات الــيت نفــذهتا الوكال ود ال

"، ٣" و"هـريا  ٢" و"هـريا  ١اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب، واليت محلت األمسـاء "هـريا   
وتألفت من نشر اخلرباء وتوفري املعدات التقنية من أجل حراسـة املنطقـة البحريـة الفاصـلة بـني سـاحل       

ومشلــت تــدابري منــع اجلرميــة األخــرى الــيت اعتمــدهتا إســبانيا إبــرام  )٢٦(غــرب أفريقيــا وجــزر الكنــاري.
وتنظيم محـالت إعالميـة تسـتهدف اجملتمعـات احملليـة يف البلـدان       موريتانيا واتفاقني ثنائيني مع السنغال 

  )٢٧(.األصلية عن خماطر اهلجرة غري الشرعية وهتريب املهاجرين
__________ 

  )٢٥(  Kemp, “Learning from the Canaries”; Jørgen Carling, “The Merits and Limitations of Spain’s High-

Tech Border Control”, 7 June 2007. 

  )٢٦(  Frontex, Frontex Annual Report 2006 (Warsaw, 2006), p. 12. 

  )٢٧(  Kemp, “Learning from the Canaries”; Sergio Carrera, “The EU border management strategy: Frontex 

and the challenges of irregular migration in the Canary Islands”, CEPS Working Document No. 261 

(Brussels, Centre for European Policy Studies, March 2007), pp. 20-24. 
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النظـر إىل تلـك   عنـد  اري قد توقف. ومع ذلك، فهتريب املهاجرين إىل جزر الكنأنَّ ويبدو   - ٤٨
املسألة يف السياق األوسع للـهجرة غـري الشـرعية وهتريـب املهـاجرين مـن غـرب أفريقيـا ومشاهلـا إىل          

 قابليـة من منظـور طويـل األجـل، قـد تبـدو فعاليـة تـدابري منـع اجلرميـة املتخـذة أكثـر             أيضاًأوروبا، و
للجدل. فبعد أن فقد درب جزر الكناري أمهيته، ظهرت دروب جديدة من غرب أفريقيـا ومشاهلـا   

. فكما تظهر البيانات املتاحة بشـأن حـاالت الـدخول غـري الشـرعي إىل االحتـاد       رواجاًأو اكتسبت 
(انظر الشكل التاسع  ٢٠١٦و ٢٠٠٨األورويب عرب درب وسط البحر األبيض املتوسط بني عامي 

اقترن االخنفاض احلاد يف عدد الوافدين غري الشـرعيني إىل جـزر الكنـاري بارتفـاع يف عـدد      عشر)، 
عـدد متزايـد منـهم مـن نفـس بلـدان املنشـأ         وأتـى املهاجرين والالجئني القادمني إىل إيطاليا ومالطة، 

   )٢٨(.اليت كانت فيما سبق مصدرا للمهاجرين غري الشرعيني إىل جزر الكناري
  

  رالشكل التاسع عش
رب درب وسط البحر عدد الوافدين غري الشرعيني عن طريق البحر إىل االحتاد األورويب ع

  ٢٠١٦-٢٠٠٨، األبيض املتوسط

 

املصدر: الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العمليايت على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد     
  .٢٠١٧لعام حتليل املخاطر األورويب 

أنـه، يف األجـل الطويـل، قـد      تدل علىحالة هتريب املهاجرين إىل جزر الكناري أنَّ ويبدو   -٤٩
تؤدي اجلهود اليت تركز يف املقام األول على مراقبة احلدود إىل حتويـل دروب التـهريب، ولـيس إىل    

واتباع هنج متكامـل تنفـذ    ياًّا قودولي القضاء على اجلرمية. وتتطلب استراتيجيات املنع الفعالة تعاوناً

__________ 

  )٢٨(  Frontex, Risk Analysis for 2017 (Warsaw, 2017). 
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إىل جنـب مـع اإلصـالحات التشـريعية والسياسـاتية وتقـدمي املسـاعدة         فيه تدابري مراقبة احلدود جنباً
   املشاريع اإلمنائية اليت هتدف إىل التصدي لألسباب اجلذرية للهجرة.تنفيذ التقنية و

    
  منع اجلرمية على الصعيد الدويل؟ بشأنما الذي تكشف عنه اجتاهات اجلرمية   -هاء  

هناك العديد من األسـباب وراء حـل مشـاكل اجلرميـة      كما تبني األمثلة الواردة أعاله، فإنَّ  -٥٠
الوطنية والدولية. ويف بعض األحيان، هتيئ مشاكل اجلرمية نفسها الظروف الالزمة حللها، كما هو 

أدت آثـــار الفســـاد املـــدمرة إىل ســـقوط احلـــال يف االجتـــار بالكوكـــايني يف غـــرب أفريقيـــا، حيـــث 
املسؤولني الفاسدين أنفسهم. وحتل بعض مشاكل اجلرمية بظهـور بـديل قـانوين للممنوعـات، كمـا      

تسفر بعض احللول الوطنية سوى عن نقل املشـكلة إىل بلـدان    واليف حالة مسك احلفش املستزرع. 
  ريب املهاجرين.أخرى، كما يالحظ يف حالة إغالق درب جزر الكناري كطريق لته

ملنــع األهــداف ويف بعــض األحيــان، حتــل مشــاكل اجلرميــة مــن خــالل اختــاذ تــدابري حمــددة     -٥١
هــذه مثــل  ويتعلــقاجلرميــة. فقــد كــان لتحصــني األهــداف دور كــبري يف منــع القرصــنة الصــومالية.   

ملسـائل االجتماعيـة الـيت أنتجـت     حتـل ا ال  علـى الـرغم مـن أهنـا    زيادة صعوبة تنفيذ اجلرميـة،  بالتدابري 
أن  املتسـمة بالـذكاء  بإمكـان تـدابري التـدخل    أنَّ مشكلة اجلرمية يف املقام األول. وتـبني هـذه األمثلـة    

  تسفر عن نتائج دائمة ال تتوقف على القوى اجلغرافية السياسية وقوى السوق الواسعة النطاق.
    

ة والعدالة اجلنائية وزيادة توافرها حتسني نوعية اإلحصاءات املتعلقة باجلرمي  -اًثالث  
    أجل وضع السياسات من
ــرار اجمللــس االقتصــادي          -٥٢ ــذ ق ــايل أحــدث املعلومــات املتاحــة عــن تنفي يتضــمن القســم الت

ــة      ٢٠١٥/٢٤واالجتمــاعي  ــة اجلنائي ــة اإلحصــاءات املتعلقــة باجلرميــة والعدال بشــأن حتســني نوعي
  وزيادة توافرها من أجل وضع السياسات.

مـن خطـة    ومتثل األنشطة املضطلع هبـا يف هـذا اجملـال علـى مـدى العـامني املاضـيني جـزءاً          -٥٣
تقريـر املعهـد الـوطين     تـرد يف اجلنائيـة،  هتـدف إىل حتسـني إحصـاءات اجلرميـة والعدالـة       نطاقاًأوسع 

وتوافر حتسني نوعية  من أجلخريطة طريق  واملكتب بشأن إعدادلإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك 
)، وهو التقرير الذي E/CN.3/2013/11الوطين والدويل ( املستوينياجلرمية على املتعلقة بحصاءات اإل

  .٢٠١٣/٣٧أحاط اجمللس االقتصادي واالجتماعي به علما يف قراره 
عــن حصــاءات اإلحتســني نوعيــة  أمــامأوجــزت خريطــة الطريــق التحــديات الرئيســية  قــد و  -٥٤

لتصدي لتلـك التحـديات. وتنـدرج    لمن األنشطة  عدداًاجلرمية والعدالة اجلنائية وتوافرها، وحددت 
هـي: وضـع معـايري ومنهجيـة جديـدة مـن أجـل حتسـني          عريضـة هذه األنشطة ضمن ثالثـة جمـاالت   

إحصــاءات اجلرميــة، وحتســني القــدرة علــى إنتــاج بيانــات اجلرميــة ونشــرها، وحتســني عمليــات مجــع  
  .وحتليلها على الصعيد الدويلالبيانات 
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مـن   مشـتركة  جمموعـة  وجـود ومن التحديات الرئيسـية الـيت حـددهتا خريطـة الطريـق عـدم         -٥٥
ــار موحــد          ــة لوضــع معي ــت األولوي ــن مث، أعطي ــة. وم ــاهيم لوصــف اجلــرائم اجلنائي ــاريف واملف التع
إلحصاءات اجلرميـة، وأجنـز معلـم أساسـي يف هـذا الصـدد عنـدما أقـرت اللجنـة اإلحصـائية يف عـام            

وعقب ذلك اإلقرار، اضـطلع مكتـب    )٢٩(.التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية ٢٠١٥
تحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، بصــفته املشــرف علــى التصــنيف، بعــدد مــن األنشــطة األمــم امل

الرامية إىل دعم الدول األعضاء يف تنفيـذ املعيـار. وبغيـة تيسـري اعتمـاد الـدول األعضـاء للمعيـار،         
  ترجم التصنيف أوال إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست. 

بشــأن  الفنيــةفريــق استشــاري تقــين لتقــدمي املشــورة  ويف إطــار خطــة تطبيــق املعيــار، أنشــئ  - ٥٦
ا مـن امللمـني بإنتـاج    فنيـ  خـبرياً  ٦٠رشـحت الـدول األعضـاء حنـو      حـىت اآلن واملعيار ودعم تعهده. 

إىل جانب أعضاء مراقبني من  اإلحصاءات الوطنية عن اجلرمية والعدالة اجلنائية كأعضاء يف الفريق، 
أكثـر   ٢٠١٦ادمييـة. وحضـر االجتمـاع األول للفريـق يف أيار/مـايو      املنظمات الدولية واألوسـاط األك 

يف مجيع أحنـاء العـامل. ونـاقش االجتمـاع التحـديات الـيت تواجـه تطبيـق          بلداً ٤٠مشاركا من  ٦٠من 
  تنفيذه.   من األدوات احليوية الالزمة لدعم عدداًاملعيار على الصعيد الوطين، وحدد 

وبالتعاون مع عدد من الدول، بدأ العمل على  ،االستشاري التقينوبناء على طلب الفريق   -٥٧
ع أن يوضع هذا اجمللد يف صيغته النهائية حبلول هنايـة  اجمللد األول من دليل تنفيذ املعيار. ويتوقَّإعداد 
مســاعدة تقنيــة مت بنــاء علــى الطلــب تقــدمي  ة،املنهجيــاملتعلــق ب. وبــالتوازي مــع العمــل ٢٠١٧عــام 
وتقــدمي عــروض إيضــاحية يف املــؤمترات الدوليــة والوطنيــة، وتقــدمي عمــل تدريبيــة،  حلقــاتتنظـيم  و

خمصصة بشأن تصنيف اجلرميـة. وعـالوة علـى ذلـك، وهبـدف تبـادل املعلومـات واخلـربات،         مشورة 
أنشأ املكتب منتـدى إلكترونيـا علـى شـبكة اإلنترنـت ألعضـاء الفريـق االستشـاري الـتقين واخلـرباء           

دولـة   ١٩ا يف هذا املنتدى املوجه مشاركون نشطون من ألعضاء. ويوجد حالياآلخرين يف الدول ا
  عضوا، وعدد اإلسهامات وطلبات العضوية آخذ يف االزدياد.

وهـو رصـد أهـداف التنميــة     ةاملنهجيــاملتعلـق ب ومثـة جمـال آخـر حيتـاج إىل مزيــد مـن العمـل         -٥٨
تمـدت اجلمعيـة العامـة أهـداف التنميـة      بعـد أن اع فاملستدامة من خالل إطار املؤشرات ذي الصـلة.  

، أشرفت اللجنـة اإلحصـائية علـى صـياغة إطـار للمؤشـرات مـن        ٢٠١٥املستدامة يف أيلول/سبتمرب 
وشارك املكتـب بنشـاط يف    )٣٠(.٢٠١٦آذار/مارس غاية، وقدمته يف  ١٦٩هدفا و ١٧أجل رصد 

 ،وســيادة القــانون ،والوصــول إىل العدالــة ،وضــع املقــاييس، وال ســيما يف جمــاالت اجلرميــة والعنــف 
املكتب هو املصدر الرئيسي لبيانات اجلرمية واملخدرات والعدالة أنَّ والفساد. وبالنظر إىل  ،واالجتار

اجلنائية على الصعيد الدويل، فقد أشري إىل املكتب بوصفه الوكالة الراعية املسؤولة عـن رصـد عـدد    
ــداف     ــة باأله ــن املؤشــرات املتعلق ــام ١٦و ١٥و ١١و ٨و ٥و ٣م ــب،   ٢٠١٦. ويف ع ــدم املكت ق

ــات     هإىل جمموعــات بياناتــ  اســتناداً ــات والبيان ــن البيان ــة، اجملموعــات األوىل م ــةالعاملي بشــأن  الفوقي

__________ 

  )٢٩(  E/2015/24-E/CN.3/2015/40 

  )٣٠(  E/CN.3/2016/2/Rev.1. 
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ــار باألشــخاص،          ــد، واالجت ــل العم ــاملي (القت ــى الصــعيد الع ــراض الرصــد عل ــارة ألغ مؤشــرات خمت
  واحملتجزين رهن احملاكمة).

باملؤشرات األخرى اليت ال تتوفر هلا بعد منهجية دولية معتمدة (مثـل الفسـاد،   وفيما يتعلق   -٥٩
واالجتار باألسلحة النارية، والتدفقات املالية غري املشروعة، وجرائم األحيـاء الربيـة)، مثـة حاجـة إىل     
مواصلة العمل من أجـل حتسـني مجـع البيانـات ووضـع املؤشـرات. وبغيـة متكـني البلـدان مـن إنتـاج            

، بـدأ  ٢٠١٦من األنشطة. ففي عـام   عدداًوموثوقة يف تلك اجملاالت، استهل املكتب  مفيدةت بيانا
إعــداد دراســة عــن اســتخدام الدراســات االستقصــائية الوطنيــة بشــأن ضــحايا اجلرميــة يف مؤشــرات   

الوصـول إىل العدالـة،   بشـأن  انتشار العنف البدين واجلنسي والنفسي، فضال عن مؤشرات ملعدالت 
واستهل العمل بعملية مسح عاملية للدراسات االستقصائية الوطنية بشأن ضحايا اجلرمية. وسـيختتم  

إىل  اسـتناداً هذا العمـل بإصـدار مبـادئ توجيهيـة بشـأن إنتـاج مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة           
   ضحايا اجلرمية. عنالدراسات االستقصائية 

ت الفساد، شرع املكتب بالتعاون مع مركز االمتياز املعـين باملعلومـات   وفيما يتعلق مبؤشرا  -٦٠
اإلحصائية عن احلوكمة وضحايا اجلرمية واألمن العـام والعدالـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف       
وضع دليل بشأن إجراء الدراسات االستقصائية عن الفساد، اليت متثل أداة ضرورية إلنتاج البيانـات  

لى التجارب الستخدامها يف مؤشرات أهداف التنمية املسـتدامة بشـأن الفسـاد. وتشـرف     القائمة ع
خـبريا وطنيـا مـن بلـدان ومؤسسـات       ٢٠على هذا العمل فرقة عمل استشارية تتألف من أكثر مـن  

  من مجيع أحناء العامل.
اضـطلع   وفيما يتعلق باملؤشرات املستمدة من الدراسـات االستقصـائية بشـأن ضـحايا اجلرميـة،       - ٦١

املكتب، بالتعاون مع مركز االمتياز املعين باملعلومات اإلحصائية عن احلوكمة وضـحايا اجلرميـة واألمـن    
العام والعدالة (مركز االمتياز)، بدور قيادي يف وضع معايري منهجيـة مشـتركة للدراسـات االستقصـائية     

مـن خــالل مشـاورات مكثفــة مــع   بشـأن ضــحايا اجلرميـة يف أمريكــا الالتينيـة ومنطقــة البحـر الكــارييب،     
املسؤولني احلكوميني واملكاتب اإلحصائية واخلرباء مـن مثانيـة بلـدان يف املنطقـة. وبالتعـاون مـع منظمـة        
الـدول األمريكيـة ومصــرف التنميـة للبلــدان األمريكيـة وبرنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي، عقـدت ثالثــة        

الصـيغة النهائيـة ألداة استقصـاء مواءمـة.      هبـدف وضـع   ٢٠١٦- ٢٠١٥اجتماعات تقنية خـالل الفتـرة   
ــام        ــة والفرنســية. ويف ع ــة والربتغالي ــات، هــي: اإلســبانية واإلنكليزي ــأربع لغ وهــذه األداة متاحــة اآلن ب

، أجرت بنما أول دراسـة استقصـائية وطنيـة هلـا بشـأن ضـحايا اجلرميـة، بـدعم تقـين مـن مركـز            ٢٠١٦
لى الدراسـات االستقصـائية بشـأن ضـحايا اجلرميـة ألكثـر       االمتياز، ونظمت دورات تدريبية يف املوقع ع

من املوظفني العموميني يف مخسة بلدان أخرى يف املنطقة. وباإلضـافة إىل ذلـك، عقـد مركـز      ١٠٠من 
االمتياز دورتني تدريبيتني على شـبكة اإلنترنـت حـول الدراسـات االستقصـائية بشـأن ضـحايا اجلرميـة،         

، نسـق املكتـب   ٢٠١٦يف املنطقة. ويف عام بلداً  ١٥عموميا يف  موظفا ١٤٠وصلت إىل ما يزيد على 
تنفيذ دراسة استقصائية واسعة النطـاق لألسـر املعيشـية بشـأن الفسـاد يف نيجرييـا، وسـوف ينشـر          أيضاً

  .٢٠١٧تقريرا يف هذا الصدد يف عام 
بعـدد   ٢٠١٦-٢٠١٥وكما جرى يف السنوات السابقة، اضطلع املكتـب خـالل الفتـرة      -٦٢

من األنشطة الرامية إىل حتسني قـدرات البلـدان علـى مجـع اإلحصـاءات اإلداريـة الدقيقـة والقابلـة         
للمقارنة بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية وحتليلها واإلبالغ عنـها ونشـرها، مبـا يف ذلـك عـن طريـق       



E/CN.15/2017/10

 

30/30 V.17-01408 
 

ت العمل والدورات التدريبية واملؤمترات وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة املخصصـة يف عـدة      تنظيم حلقا
، تشـارك املكتـب،   ٢٠١٥بلدان يف أمريكا الالتينية وغرب أفريقيا ومشاهلا وغرب آسيا. ويف عام 

) التابع لربنـامج األمـم املتحـدة    InfoSeguraبالتعاون مع مركز االمتياز، مع مشروع إنفوسيغورا (
ائي، من أجل حتسـني إحصـاءات اجلرميـة يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة والسـلفادور وغواتيمـاال        اإلمن

، نظــم املكتــب، بالتعــاون مــع اللجنــة     ٢٠١٦و ٢٠١٥وكوســتاريكا وهنــدوراس. ويف عــامي   
االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملعهـد الكـوري لعلـم اإلجـرام، ومعهـد تايلنـد            

حلقيت عمل إقليميتني بشأن إحصاءات اجلرمية ورصد مؤشـرات أهـداف التنميـة     لشؤون للعدالة،
  املستدامة لصاحل البلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

وواصل املكتب مجع البيانات عن جرائم خمتـارة وعـن كيفيـة تسـيري نظـم العدالـة مـن خـالل           - ٦٣
ل نظم العدالة اجلنائية، ونشر سالسل بيانات دراسة األمم املتحدة االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعم

حمدثة على موقعه الشبكي. وبغية دعم جهود مجع البيانات العاملية وتيسري التنسيق بني الردود الوطنيـة  
جهة وصل وطنيـة عينتـها الـدول     ١٣٠على الدراسة االستقصائية، أنشأ املكتب شبكة تضم أكثر من 

ملكتـب أول اجتمـاع عـاملي جلهـات الوصـل املعنيـة بالدراسـة        ، نظـم ا ٢٠١٦األعضاء. ويف أيار/مـايو  
منظمــة دوليــة. وأتــاح  ١١وبلــداً  ٤٣االستقصــائية. وعقــد االجتمــاع يف فيينــا وحضــره ممثلــون عــن  

االجتماع الفرصة للتشاور مع الدول األعضاء حـول التنقـيح املرتقـب لعمليـة مجـع البيانـات ألغـراض        
ودعـم   - افقة مـع التصـنيف الـدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية       جلعلها متو - الدراسة االستقصائية 

  تلبية االحتياجات اجلديدة من البيانات الالزمة لرصد أهداف التنمية املستدامة.
البيانـات ذات الصـلة بعـدد مـن مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة.          أيضاًوجيمع املكتب   -٦٤

وتشتمل عملية مجع البيانات العاملية بشأن أمناط االجتار باألشخاص وتدفقاتـه، والـيت جيريهـا سـنويا     
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بتكليف من اجلمعيـة العامـة، علـى بيانـات مـن حنـو       

التقريـر  الطبعـة الثالثـة مـن     ٢٠١٦وقت الراهن. ونشرت يف كانون األول/ديسـمرب  يف البلداً  ١٣٦
، ويشـمل فصـال   ٦٤/٢٩٣بقـرار اجلمعيـة العامـة     عمـالً ، الذي أعـد  العاملي عن االجتار باألشخاص

باألشخاص واهلجرة والرتاعات. وتشمل البيانات اجملمعـة بشـأن    االجتارمواضيعيا عن الصالت بني 
من مجيـع أحنـاء   بلداً  ١٢٠شروع باألنواع احملمية من النباتات واحليوانات بيانات من االجتار غري امل

الـذي أعـد    التقرير العاملي عـن جـرائم احليـاة الربيـة: االجتـار بـاألنواع احملميـة       العامل، وتشكل أساس 
، ويف إطــار ٢٠١٥. ويف عــام ٢٠١٦ونشــر يف أيار/مــايو  ٦٩/٣١٤بقــرار اجلمعيــة العامــة   عمــالً

ــة وأجزائهــا          أن ــلحة الناري ــذ بروتوكــول مكافحــة صــنع األس ــة إىل رصــد تنفي ــب الرامي شــطة املكت
ومكوناهتـا والـذخرية واالجتــار هبـا بصــورة غـري مشـروعة، املكمــل التفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة        

هـذه   تاجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، مجـع املكتـب بيانـات عـن ضـبطيات األسـلحة الناريـة. وشـكل         
أسـاس أول دراسـة يضـطلع هبـا املكتـب       ،بلـداً  ٤٥االجتار باألسـلحة الناريـة مـن    ب ، املتعلقةاتالبيان
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