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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢- ١٨فيينا، 
 من جدول األعمال ٧البند 

  واملسائل  ،اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي
  املستجدَّة يف جمال منع اجلرمية  وتدابري التصدِّي
       والعدالة اجلنائية

 منقَّح : مشروع قراراملكسيكووكولومبيا وستاريكا كوالفلبني وغواتيماال ووشيلي بنما 
  

توصــي جلنــةُ منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــَس االقتصــادي واالجتمــاعي باعتمــاد      
  :مشروع القرار التايل

    
  وزيادة توافرها  حتسني نوعية اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية

  من أجل وضع السياسات
  

  ي واالجتماعي،إنَّ اجمللس االقتصاد 
ــتذكر   ــة    إذ يسـ ــة العامـ ــراَر اجلمعيـ ــؤرَّخ  ٦٧/١٨٩قـ ــمرب   ٢٠املـ ــانون األول/ديسـ كـ
الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن   ، ٢٠١٢
واليتــه احلاليــة، تــدعيم مجــع بيانــات ومعلومــات دقيقــة وموثــوق هبــا وقابلــة    إطــار، يف ليواصــ

ة علـى تبـادل   الـدولَ األعضـاَء بقـوَّ    فيـه  ، وشـجَّعت بصـورة منتظمـة   وحتليلـها ونشـرها  للمقارنة 
  تلك البيانات واملعلومات مع املكتب،
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حتســني بشــأن  ٢٠١٣متوز/يوليــه  ٢٥خ املــؤرَّ ٢٠١٣/٣٧قــراره  وإذ يســتذكر أيضــاً  
ضع السياسـات،  من أجل ووزيادة توافرها اجلرمية والعدالة اجلنائية ت املتعلقة بحصاءااإلنوعية 

 املتعلقـة  حصـاءات اإلالطريـق لتحسـني نوعيـة     خارطةيف  الواردة لألنشطة تأييدهد فيه الذي أكَّ
النتــهاء وأقــرَّ اخلطــةَ الراميــة إىل ا )١(،وزيــادة توافرهــا علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل اجلرميــةب

 ذلـك أداةً  حصـائية باعتبـار  اإلألغـراض  لمـن وضـع تصـنيف دويل للجـرائم      ٢٠١٥حبلول عام 
  للمواءمة ولتحسني القابلية للمقارنة الدولية واإلقليمية، منهجيةً

تـدعيم اسـتحداث واسـتخدام األدوات والطرائـق     السـعي إىل  االلتزام ب وإذ يعيد تأكيد  
الرامية إىل زيادة توافر املعلومـات اإلحصـائية والدراسـات التحليليـة املتعلقـة بـاإلجرام والعدالـة        

صعيد الدويل وحتسني نوعيـة تلـك املعلومـات والدراسـات، مـن أجـل قيـاس أثـر         اجلنائية على ال
ي لإلجـرام وتقييمـه علـى حنـو أفضـل وتعزيـز فعاليـة بـرامج منـع اجلرميـة والعدالـة            تدابري التصـدِّ 

إعـالن الدوحـة بشـأن    على النحو املـذكور يف   ،اجلنائية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل
ي العدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّ    إدماج منع اجلرمية و

يات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل   للتحــدِّ
مــد مبناســبة مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة  الــذي اعُت )٢(ومشــاركة اجلمهــور،

  والعدالة اجلنائية،  
يف وضـع  وطابعهـا الشـامل لعـدة ختصُّصـات     بأمهية املعلومات واإلحصاءات  وإذ يسلِّم  

وكـذلك يف قيـاس مـدى     السياسات العامة ودعمها علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي،     
  تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

نـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة واللجنـــة  جل تســـتمر أنضـــرورة علـــى  وإذ يشـــدِّد  
ــتركة    اإلحصــائية  ــة واملش ــا املتكامل ــذل جهودمه ــة    يف ب ــة باجلرمي ــدان اإلحصــاءات املتعلق يف مي

  والعدالة اجلنائية،
أمهيـــة تـــوفري املســـاعدة التقنيـــة وبنـــاء قـــدرة الـــدول األعضـــاء علـــى مجـــع  وإذ يؤكِّـــد  

ــة بشــأن اجلر    ــة للمقارن ــة وقابل ــها   إحصــاءات دقيق ــة وحتليل ــة اجلنائي ــة والعدال ــها  مي ــالغ عن واإلب
  ،ونشرها
ا مفاهيميــ الطريــق لتحســني إحصــاءات اجلرميــة باعتبارهــا إطــاراً  خبارطــة هينــوِّ  -١  
ع مكتب األمـم املتحـدة املعـين    قيِّماً لتحسني إحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية، ويشجِّ وعمليا

                                                         
 .E/CN.3/2013/11انظر الوثيقة   )١(  
 .١، الفصل األول، القرار A/CONF.222/17الوثيقة   )٢(  
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 املعنـيني علـى مواصـلة األنشـطة مـن أجـل تنفيـذها، رهنـاً         رات واجلرمية ومجيـع الشـركاء  باملخدِّ
  بتوافر املوارد؛

مبداوالت اللجنة اإلحصـائية يف دورهتـا السادسـة واألربعـني، املعقـودة       بيرحِّ  -٢  
لألغـراض  التصنيف الدويل للجرمية  افيه أقرَّت يت، ال٢٠١٥آذار/مارس  ٦إىل  ٣يف الفترة من 

حصائي الدويل جلمع البيانـات مـن السـجالت اإلداريـة والدراسـات      اإلحصائية باعتباره املعيار اإل
دة عـن العوامـل الـيت    للحصول على معلومـات حمـدَّ   حتليليةً االستقصائية اإلحصائية، وباعتباره أداةً

رات واجلرميـة هـو القـيِّم    د أنَّ مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّ  تدفع إىل ارتكاب اجلرمية، ويؤكِّ
، مبـا يف ذلـك إنشـاء فريـق     التنفيذ خطةَ الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية، وُيقرُّ على التصنيف

  تعهد التصنيف الدويل؛استشاري تقين لتزويد املكتب باملشورة الفنية والدعم يف 
باألعمـال التحضـريية الشـاملة واجلامعـة الـيت اضـطلع هبـا مكتـب األمـم           ُيسلِّم  -٣  

رات واجلرمية وشعبة األمم املتحـدة اإلحصـائية والـدول األعضـاء واخلـرباء      املتحدة املعين باملخدِّ
  تصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية واختبار جدواه؛ال وضعمن أجل 
ــدعو  - ٤   ــة    ي ــدول األعضــاء إىل وضــع خطــط وطني ــام ال ــدرجيي مــن أجــل القي ا ت

لــنظم اإلحصــائية الوطنيــة باعتمــاد التصــنيف الــدويل للجرميــة لألغــراض اإلحصــائية وتعزيــز ا 
، من أجـل املسـامهة يف تعزيـز فعاليـة تشـريعاهتا وسياسـاهتا الوطنيـة، مـع         بشأن العدالة اجلنائية

بتشـجيع   وذلـك  مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،    
 رمية والعدالة اجلنائيـة اجل عن إحصاءات احلوار املثمر بني السلطات الوطنية املسؤولة عن مجع

ــة التشــجيع علــى تنفيــذ     وجتهيزهــا ونشــرها ــة، بغي ، مبــا يف ذلــك املكاتــب اإلحصــائية الوطني
  التصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية من جانب مجيع السلطات الوطنية املعنية؛

الدول األعضاء علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل حتسـني إحصـاءات        عيشجِّ  -٥  
تبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة     ة على الصعيد العاملي، من خـالل مجلـة أمـور ومنـها     اجلرمي

د يؤكِّـ ورات واجلرميـة،  إنشاء مراكز إحصائية بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّ و
من جديد يف هـذا السـياق املسـامهة اإلجيابيـة ملركـز االمتيـاز املعـين باملعلومـات اإلحصـائية عـن           

األمـم املتحـدة املعـين     مكتـبُ  َتَشـاَرَك يف إنشـائه  وكمة واإليذاء واألمن العام والعدالة، الذي احل
  الوطين لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك؛ رات واجلرمية واملعهُدباملخدِّ

والـدول األعضـاء إىل   رات واجلرميـة  مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّ    يدعو  -٦  
خلطـة التنفيـذ املبيَّنـة     وفقـاً  ،ف الـدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية    دعم تنفيذ التصـني مواصلة 
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ــاً ــدعم املنــهجي      ورهن ــة وال ــوافر املــوارد، مــع اإلشــارة بصــفة خاصــة إىل احلمــالت اإلعالمي بت
  مة إىل الدول األعضاء الطالبة؛واملساعدة التقنية املقدَّ

على أن يقوم، بالتنسـيق   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية حيث  -٧  
مع الفريق االستشاري التقين املتوخى إنشاؤه وبالتشاور مع الدول األعضـاء، ويف إطـار واليتـه    

، بوسـائل منـها اسـتعراض    التصـنيف الـدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية     احلالية، بدعم تعهد 
اجلرميـة أن يواصـل   وتقييم خطـة التنفيـذ ذات الصـلة، ويطلـب إىل املكتـب املعـين باملخـدِّرات و       

  تزويد جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واللجنة اإلحصائية باملعلومات ذات الصلة للنظر فيها؛  
، إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة أن يواصــل       يطلــب  -٨  

نتـاج  إاسـتحداث أدوات تقنيـة ومنهجيـة ملسـاعدة البلـدان علـى        بالتشاور مع الدول األعضاء،
ــة   ونشــر ــة   وإحصــاءات دقيق ــة اجلنائي ــة والعدال ــة عــن اجلرمي ــة للمقارن وأن يواصــل تقــدمي  ، قابل

ــاًء علــى طلبــها، مــن أجــل تعزيــز قــدرهتا علــى مجــع       ــة إىل الــدول األعضــاء، بن املســاعدة التقني
  البيانات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية وحتليلها واإلبالغ عنها؛

خارجــة عــن  اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــواردســائر اء والــدول األعضــ يــدعو  -٩  
  ؛هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا امليزانية

رات واجلرميـة أن  إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّ  يطلب  -١٠  
ة والعشــرين تقريــراً عــن تنفيــذ يف دورهتــا السادســ  جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــةيقــدِّم إىل

  القرار.  هذا
 

 


