
 UNODC/CCPCJ/EG.2/2010/2

 
 

  
25 March 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
090410    V.10-52168 (A) 

*1052168*
 

  

باجلرمية املتعلقة  تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين بتحسني مجع البيانات    
      واإلبالغ عنها وحتليلها

    مقدمة  -أوال  
١-  قد اجتماع فريق اخلرباء املعين بتحسني مجع البيانـات املتعلقـة باجلرميـة واإلبـالغ عنـها      ع

حتسني مجع البيانـات  "، املعنون ٢٠٠٩/٢٥وحتليلها عمالً بقرار الس االقتصادي واالجتماعي 
وقـد  ". وإبالغها وحتليلها لنشر املعرفة باالجتاهات السائدة يف جماالت حمددة مـن جمـاالت اجلرميـة   

، يف ذلـك القـرار،   )املكتـب (طلب الس إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       
رباء ليـدعى إىل االجتمـاع مـرة واحـدة     إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية مـن اخلـ  

على األقل بني دورات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة إلعـداد توصـيات بشـأن حتسـني أدوات      
مجع بيانات اجلرمية ذات الصلة، مبـا يف ذلـك علـى األخـص، دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية         

يـــات اجلمـــع والتصـــنيف والتحليـــل  الجتاهـــات اجلرميـــة وعمليـــات نظـــم العدالـــة اجلنائيـــة وعمل 
واقتـرح الـس، يف القـرار نفسـه، عـدداً      . واإلبالغ، دعماً لعمل املكتب املستمر يف ذلـك اـال  

من االعتبارات العامة لكي ينظر فيها فريـق اخلـرباء ـدف حتسـني االسـتبيان والعمليـات اخلاصـة        
ىل تبســيط وحتســني الدراســة   وقــد مشلــت هــذه االعتبــارات احلاجــة إ    . بالدراســة االستقصــائية 

ن جمموعة أساسية من األسـئلة  مازاً يتضجياالستقصائية؛ وإمكانية استخدام استبيان سنوي أكثر إ
م مـن آليـات مجـع البيانـات األخـرى اخلاصـة باملكتـب، مبـا يف         والنمائط املواضيعية؛ وأمهيـة الـتعلّ  

        و. ى ذلـك ذلـك مـا يتعلـق باسـتخدام التكنولوجيـات احلديثـة، حيثمـا يتسـنعـرض أنشـطة فريـق    ت
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وعمـالً بقــرار  . وقـد عرضـت حكومـة األرجنــتني استضـافة أول اجتمـاع لفريــق اخلـرباء        -٢
 /شباط ١٠إىل  ٨يرس يف الفترة من آ، عقد فريق اخلرباء اجتماعاً يف بوينس ٢٠٠٩/٢٥الس 
  .٢٠١٠فرباير 

    
      تنظيم االجتماع  -ثانيا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

 اجتمــاعللسياســات اجلنائيـة يف األرجنـتني،    وان مـارتن مينــا، وكيـل الـوزارة   خـ  افتـتح   -٣
  .فريق اخلرباء املعين بتحسني مجع البيانات املتعلقة باجلرمية واإلبالغ عنها وحتليلها

    
    احلضور  - باء  

وتــرد قائمــة . ومنظمــة إقليميــة واحــدة  بلــداً ١٧مشــاركاً مــن  ٣٦االجتمــاع  حضــر  -٤
  .املشاركني يف مرفق هذا التقرير

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  

  :انتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بتوافق اآلراء  -٥
  )األرجنتني(ينيو كوريا خأو  :الرئيس  
  )كينيا(إليزابيث غيكوين   :الرئيس ةنائب  
  هولندا(فريتس هولس   :راملقر(  

    
    إقرار جدول األعمال  - الد  

  :أقر فريق اخلرباء جدول األعمال التايل الجتماعه  -٦
  .املكتب انتخاب أعضاء  -١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢  
  .ؤوكفبسيط إبالغ النظر يف مضمون وهيكل نظام   -٣  
  .تنقيح آليات مجع املعلومات واإلبالغ عنها  -٤  
  .واإلبالغ عنها ل األعضاء على مجع املعلوماتتدابري بناء قدرة الدو  -٥  
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  .االستنتاجات والتوصيات  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  

    
    ملخص املداوالت  -ثالثا  

نــاقش املشــاركون املبــادئ العامــة الــيت ينبغــي أن يسترشــد ــا مضــمون وهيكــل نظــام   -٧
. باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة   مبسط وحمسن تابع لألمـم املتحـدة مـن أجـل مجـع البيانـات املتعلقـة        

والحظ املتكلمون أن دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية احلاليـة الجتاهـات اجلرميـة وعمليـات         
نظم العدالة اجلنائية متثل أداة جيدة التطوير وتشتمل على العديـد مـن املبـادئ احلديثـة لتصـميم      

مجيـع اجلـرائم املشـمولة اعتـربت      ورئي أن الدراسة االستقصائية سـهلة املـلء وأن  . االستبيانات
  .ذات صلة بصورة عامة

وبينما كان اهلـدف األويل للدراسـة االستقصـائية هـو مجـع بيانـات إداريـة قائمـة علـى            -٨
أنه سيكون من املفيـد، يف بعـض احلـاالت، إتاحـة الفرصـة       أساس العد، كان هناك إمجاع على

قــديرات تســتخدم فيهــا املصــادر األخــرى لكــي تــوفِّر بيانــات أو إحصــاءات أو تللــدول ايبــة 
وقــد يكــون مــن املهــم، علــى اخلصــوص، مجــع بيانــات مــن الدراســات االستقصــائية     . املتاحــة

ــة بإ ــذاء املتعلقـ ــة يـ ــحايا اجلرميـ ــة    . ضـ ــوفِّر الدراسـ ــان أن تـ ــة مبكـ ــن األمهيـ ــق أن مـ وأدرك الفريـ
مـن أن ال تشـمل إال    االستقصائية نظرة عامة بشأن البيانات املتاحـة عـن ظـواهر اإلجـرام بـدالً     

  .أنشطة نظم إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية
وأكَّد عدد من املشاركني على أنـه، بـالنظر إىل الصـعوبات املواجهـة يف مجـع البيانـات         -٩

وتنســيقها داخــل الــدول، فــإن الشــاغل الرئيســي هــو التعريــف الواضــح هلويــة املؤسســة أو           
. مسـؤولة عـن مـلء االسـتبيان واالتصـال باملكتـب      املؤسسات احلكوميـة الـيت ينبغـي أن تكـون     

واتفق املشاركون على أنه لن يوجد لدى الدول األعضاء حافز لإلجابـة علـى االسـتبيانات إذا    
  .نشر يف حينهاتعمم البيانات وتمل 
 يبحدث علـى أسـاس جتريــ   توناقش الفريق هيكل ومضمون املكون األساسي الذي اس  -١٠

واتفـق املشـاركون علـى أن اهليكـل الرئيسـي والنمطـي       . ية احلادية عشرةيف الدراسة االستقصائ
ــة     ــة فعال ــل الدراســة االستقصــائية طريق ــجع ــات  ةؤوكف والحــظ املشــاركون أن  . جلمــع البيان

وعـالوة علـى ذلـك، رأى    . مـن اجلـرائم مل تكـن مطلوبـة     االدراسة االستقصائية مل تشمل أنواع
م القيــام تــدرجيياً بتوســيع االســتبيان األساســي حبيــث عـدد مــن املــتكلمني أنــه ســيكون مــن املهــ 

من اجلرائم، مبا فيها غسـل األمـوال وجـرائم الفضـاء     ) جداجديدة  وغري(جديدة  ايشمل أنواع
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وحــذَّر متكلمــون آخــرون مــن املســتوى املــنخفض إلمكانيــة مقارنــة  .احلاســويب وســرقة اهلويــة
سيما بالنسبة للبلدان اليت مل تقم بإصدار قـوانني  البيانات املتعلقة ذه األنواع من اجلرائم، وال 

واتفق الفريق على أن من املهم مع ذلك مجع املعلومـات  . جنائية ذات صلة على وجه التحديد
عن تلك اجلرائم عن طريق القيام، عند الضرورة، باستخدام بيانـات أخـرى غـري البيانـات الـيت      

ومؤسسـات األحبـاث   ون يقدمها املقررون الوطنتسجلها أجهزة إنفاذ القانون، كالبيانات اليت ي
  .والدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء

والحظ الفريق كذلك أن عدداً من أنواع اجلرائم اليت تناوهلا االسـتبيان كانـت أنواعـاً      -١١
االسـتبيان،  يف هـذا   يوضـح ورئي أن مـن األمهيـة مبكـان أن    . أوسع من اجلرائم فرعية من فئات

. الذي يتيح للـدول األعضـاء اإلجابـة علـى مسـتوى التفصـيل الـذي أتاحتـه اإلحصـاءات         األمر 
والحظ الفريق أيضـاً أن البيانـات الفهرسـية املتعلقـة بقواعـد العـد ينبغـي أن توسـع وأن تكـون          

. أكثر وضوحاً، ال سيما فيما يتعلق بشمول البيانات، وأنه ميكن جعل بعض التعاريف أوضـح 
واقتــرح أحــد املشــاركني أن يتــيح االســتبيان اــال ملزيــد مــن التوضــيح بشــأن مــا إذا كانــت     

  .التشريعات ذات الصلة موجودة فيما يتعلق باجلرائم اليت يشملها االستبيان
وفيما يتعلق باألسئلة املتعلقـة بـاجلرائم املتصـلة باملخـدرات، اتفـق الفريـق علـى أن مـن           -١٢

واقتـرح  . مجـع البيانـات عـن املخـدرات واجلرميـة علـى هـذه األسـئلة         املعقول أن يشـتمل نظامـا  
ــارير         ــتبيان اخلــاص بالتق ــواردة يف االس ــة لألســئلة ال ــتبيان مطابق ــق أن تكــون أســئلة االس الفري

". مجيع املخدرات غري املشـروعة "أسئلة ال تتعلق إال بفئة  هاالسنوية واملتعلق باملخدرات، ولكن
ــن املهــم مجــع بيا   ــوحظ أن م ــاول الضــحايا      ول ــر مشــوالً تتن ــات مصــنفة حســب اجلــنس وأكث ن

  . املعروفني واألشخاص املشتبه م واملالحقني قضائياً واملُدانني
ووافق الفريق على االقتراح الداعي إىل إدراج منـائط مواضـيعية، كتلـك الـيت أُدرجـت        -١٣

 اإلصـدارات املسـتقبلية   على أساس جتريبـي يف استبيان الدراسة االستقصائية احلاديـة عشـرة، يف  
ولوحظ أن من املهم فهم التحديات اليت تواجـه الـدول األعضـاء يف    . من الدراسة االستقصائية

واتفــق . تــوفري املعلومــات املتعلقــة بــأكثر أنــواع اجلــرائم املتــوخى إدراجهــا يف النمــائط تعقيــدا   
لمناقشـة املواضـيعية   النمـائط املوضـوع الرئيسـي ل    جتسد إحـدى الفريق على أن من املناسب أن 

األخـرى جلمـع البيانـات عـن األنـواع       للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأن تستخدم النميطة
املعقَّـدة األخــرى مــن اجلــرائم كجــرام الفضـاء احلاســويب أو اجلرميــة املنظمــة أو الفســاد، وذلــك   

ائم الفضـاء احلاسـويب   وأبلغ الـرئيس الفريـق بأنـه جيـري حاليـاً النظـر يف جـر       . على أساس تعاقيب
. وغسل األموال يف املشاورات غري الرمسية املتعلقة بـاملؤمتر املعـين مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      
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واتفق الفريق على أن مـن املمكـن اسـتحداث منـائط للدراسـة االستقصـائية مـن أجـل البيانـات          
  .املتعلقة بتلك املواضيع

يـة مجـع املعلومـات املتعلقـة باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        وناقش فريـق اخلـرباء مسـألة تنقـيح آل      - ١٤
توزيــع االســتبيان بواســطة مــذكرة شــفوية مــع  (والحــظ الفريــق أن اآلليــة احلاليــة . واإلبــالغ عنــها

أوجــدت عــدداً مــن التحــديات ذات الصــلة جبمــع  ) إرســال نســخة إىل مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة 
اســتبانة املؤسســة الرئيســية املســؤولة عــن مــلء       البيانــات، مبــا يف ذلــك الصــعوبات املواجهــة يف    

وذكر عدد من املتكلمني أنـه سـيكون مـن املفيـد إرسـال اسـتبيان الدراسـة االستقصـائية         . االستبيان
واقتـرح أحـد املـتكلمني إدمـاج أداة     . بوضـوح عـن ملئـه    مؤسسة تنسيق مصحوبا بـإجراء حمـدد   إىل

ــا  ت الوطنيــة لكــي يتســنى حتميــل البيانــات علــى  مجــع بيانــات الدراســة االستقصــائية يف نظــم البيان
ــى أســاس مســتمر   ــرات حمــددة      األداة عل ــم املتحــدة يف فت ــإبالغ األم ــام ب ويكــون مــن املمكــن القي

املمكـن إنتـاج حتاليـل     واتفـق الفريـق علـى أن مجـع البيانـات سـنوياً سـيجعل مـن        . املواعيـد وجمدولة 
ية مـع اآلليــات املوضــوعة فيمــا يتعلــق  وســوف تكـون آليــة كتلــك متماشــ . فعالـة بشــأن االجتاهــات 

  .باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
تعزيز التعـاون مـع   ، بغية زيادة معدل اإلجابة، سيكون من املهم واتفق الفريق على أنه  -١٥

ــة    ــدول األمريكي ــل منظمــة ال ــة، مث ــة    منظمــات إقليمي واملكتــب اإلحصــائي للجماعــة األوروبي
  .، دف توفري منتدى ملناقشة التحديات العامة واملمارسات اجليدة)يوروسات(

السـتبيان الدراسـة االستقصـائية احلاديـة     ) Excel(ورحب الفريق بشـكل برنـامج إكسـل      - ١٦
ــة ل        ــورات التكنولوجي ــب أن يواصــل دراســة التط ــي للمكت ــه ينبغ ــى أن ــق عل لدراســة عشــرة واتف

. مويـل ، رهنـاً بتـوفر الت  حاسوبية على اإلنترنـت  االستقصائية، مبا يف ذلك إمكانية استخدام منصة
وفيما يتعلق بنشـر البيانـات وحتليلـها، الحـظ أحـد املـتكلمني الطـابع املـتغري للتوقعـات نتيجـة منـو            

تاجات املـوجزة  فاملستعملون حيتـاجون إىل كـل مـن البيانـات اخلـام والتحاليـل واالسـتن       . اإلنترنت
اخلرباء الـذين ميكنـهم   بـ اتصـاالت   أمهيـة إقامـة  على ويف هذا الصدد، اتفق الفريق . على حد سواء

البيانــات الفهرســية   املشــورة بشــأن جــداول البيانــات الــيت ينبغــي توزيعهــا، إضــافة إىل        إعطــاء
احلاجـة إىل   وسلَّط متكلمون آخرون الضوء علـى . واإلنذارات والتحاليل اليت ينبغي أن تصاحبها

  .إصدار البيانات يف الوقت املناسب حبيث تتسنى إتاحتها لعامة الناس
    

    اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -رابعا  
  .فرباير، يف التقرير املتعلق باجتماعه واعتمده/شباط ١٠نظر فريق اخلرباء يف   -١٧
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    املرفق
    قائمة املشاركني    
      الدول األعضاء    

 Gennadiy J. Pronin سياالحتاد الرو

Valentin V. Kostrub 

Maria A. Kuznetsova 
 Eugenio Curia  األرجنتني

Juan Martín Mena 

Ignacio Lombardi 

Norberto Frontini 

Esteban Marino 

Mariano Ciafardini 

Hernán Olaeta 

Daniel Fernández 

Luis D’Angelo 

Graciela Gándaras Costa 

María del Pilar Gándaras Costa 

Carlos Gervasio Landívar 

Fiorella Canoni

 Pedro Ruiz Salvador  إسبانيا
Luciane Patrício Braga de Moraes  الربازيل

 Liliam Ballón de Amézaga  بريو
 Sergei Lukashevich  بيالروس

 McDonald Jacob ترينيداد وتوباغو
 فايد حسين  اجلزائر

  عبد اللطيف اخلزمي الليبيةلعربيةاجلماهريية ا
 Carolina Zamorano Villa  شيلي
Arvin de Leon  الفلبني

 Álvaro Restrepo Hurtado  كولومبيا
 Elizabeth Gikuni  كينيا
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 Edgar Guerrero Centeno  املكسيك

Leticia Sánchez Miranda 
José Cumbane  موزامبيق

 Frits Huls  هولندا
Allen Beck حدة األمريكيةالواليات املت

   
    املنظمات اإلقليمية

  منظمة الدول األمريكية
    

  األمانة العامة لألمم املتحدة
  

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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