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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 3د البن

   واختاذ القرار: إحصاءات اجلرمية بنود للمناقشة
 ملخــدرات واجلرميــة عــن التصــني تقريــر مبتــم األمــم املتحــدة املعــ  با   

 لدويل للجرمية لألغراض اإلحصائيةا
 

 مذكرة من األمني العام  
 

 ، يتشـر  األمـني العـام بـ ن    5100/502وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   
حييــت تقريــر مبتــم األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرميــة عــن التصــني  الــدويل للجرميــة   

 وضـ   التقريـر العمليـة املتبعـة      ئية )التصـني  الـدويل للجرميـة(ي ويـبني  ـذا     لألغراض اإلحصا
التصني  الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية ومساتـ  املوضـوعية الرئيسـيةي ويشـبت التصـني       
الدويل أداة رئيسية لتحسني اتساق إحصـاءات اجلرميـة وقابليـة مقاراتـلا علـع الصـعيد الـدويل،        

ليليا متماسبا من أجت حتسني فلـم أطـال اجلرميـة واتا اوـاي وباإلضـافة      حت اوسيوفر أيضا إطار
إىل ذلك، يبني التقرير خطة تنفيـذ التصـني  الـدويل للجرميـة ويصـ  األدوات واألاشـطة الـ         

إصـدار إحصـاءات    أجـت  رجيي هلذا التصني  الدويل مـن ستدعم البلدان   سياق اعتماد ا التد
ملتعلقة هبا علع الصعيد الدويلي ويطلم مـن اللجنـة اإلحصـائية أن تقـر     اجلرمية وإعداد التقارير ا

التصني  الـدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية بوصـف  التصـني  الـدويل املوحـد إلحصـاءات          
اجلرمية، وأن تقر خطة التنفيـذ املتصـلة بـ ، وأن تعـني مبتـم األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرات          

الــدويل للجرميــة لألغــراض اإلحصــائية، وأن تنــاق  األدوات     واجلرميــة قيامــا علــع التصــني     
 ستدعم تنفيذ  ذا التصني  الدويلياألخرى ال  
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 تقريــر مبتــم األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرميــة عــن التصــني     
 الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية

  
 اجة إىل وض  تصني  دويل للجرميةاحل - أوال 

ــدى    - 0 ــرع علــع م العقــد املاضــي تقــدم ملحــومج   حــال  ــ  إحصــاءات اجلرميــة       ُأح
وإصـدارات حتليليـة    (0)لع الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي   وحتليللاي فبفضت آليات    البيااات ع

 ، حتسنت تدرجييا املعرفة املتعلقة بالبيااات الدولية املتصلة باجلرميةي(5)متعددة
حلـال مـثب بالنسـبة للبيااـات املتعلقـة  ـرائم       و  ما عدا بعض االستثناءات، كما  ـو ا  - 5

القتت العمد، تت ثر بصورة كبرية اإلحصـاءات املتعلقـة باجلرميـة كشـاكت اوعيـة البيااـاتي فعلـع        
وج  اخلصوص، يشبت عدم قابلية املقاراة، داخت البلدان وفيما بينلا علـع حـد سـواء، وعـدم     

يات املعروفــة جيــدا الــ  تــؤثر مــن التحــد االتســاق   طريقــة تســجيت اجلــرائم وعــدا ا حتــديني 
، تعـا  البيااـات الـ  تسـتند     (ي وباإلضـافة إىل ذلـك  E/CN.3/2012/3بيااات اجلرمية )ااظر  علع
مسـتوى اقـا اإلبـب      السجبت اإلدارية من مشـاكت االفتقـار إىل الدقـة بسـبم ارتفـا       إىل
 للجرمية(ي “األرقام اخلفية”ا يسمع بـ )م
و   ــذا الســياق، ســيؤثر بشــبت إجيــال اعتمــاد التصــني  الــدويل للجرميــة لألغــراض   - 3

اإلحصائية علع قابلية مقاراة إحصاءات اجلرميـة واتسـاقلاي وسـيوفر التصـني  الـدويل للجرميـة       

__________ 

الصعيد العاملي، يضطل  مبتم األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية بعملية سـنوية جلمـ  البيااـات املتعلقـة      علع (0) 
باجلرمية والعدالـة اجلنائيـة مـن خـبل دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية التا ـات اجلرميـة وعمليـات اظـم العدالـة              

علــــــع العنــــــوان الشــــــببي التــــــايل:     اجلنائيــــــةي واتــــــائة  ــــــذل الدراســــــة، حســــــم البلــــــدان، متاحــــــة      
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html ي وترى علع الصعيد اإلقليمي خمتل  عمليات

ـــالبلدان        ــة   مــا يتعلــ  ب ــات اجلرميــة، كــا   ذلــك مــن جااــم املبتــم اإلحصــائي للجماعــات األوروبي  ــ  بياا
 يمية للبلدان األمريبية ومعلد سيسالفا   ما يتعل  بـبلدان األمريبتنياألوروبية، ومن جاام مصر  التن

ــؤخرا:     (5)  ــت م ــ  أجري  Global Study on Homicide 2013: Trends, Contexts, Dataتشــمت الدراســات ال
ئي ؛ ومنظمـة الصـحة العامليـة وبراـامة األمـم املتحـدة اإلطـا       (E.14.IV.1)منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيـ    

 Global Status Report on Violence Prevention, 2014ومبتـم األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة،       
 ,.Stefan Harrendorf, Markku Heiskanen, Steven Malby, eds؛ و (5100ي ، منظمـة الصـحة العامليـة،    )جن

International Statistics on Crime and Justiceــد األورول ــ  ، املعل ــة ومبافحتــلا، باالرتبــال    ملن اجلرمي
) لسـنبي، معلـد  لسـنبي     60األمم املتحدة، منشور )معلد  لسنبي ملنـ  اجلرميـة ومبافحتـلا( رقـم      م 

 Marcelo F. Aebi and(؛ و 5101ملن  اجلرمية ومبافحتلا ومبتم األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية، 

others, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 2014, HEUNI Publication 

Series, No. 80 (Helsinki, HEUNI, 2014)ي 
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الدراسـات االستقصـائية املتصـلة    إطارا تصنيفيا موحدا للبيااات املستقاة من املصـادر اإلداريـة و  
باإليــذاء، ومــن س سيســلت قيــاس الفجــوة بــني اجلــرائم املبلــ  عنــلا إىل الشــرطة واجلــرائم الــ    
تعــرض هلــا الضــحاياي ومــ  أن التصــني  الــدويل للجرميــة   حــد ذاتــ  لــن حيــت  يــ  املشــاكت 

 رائم وتصنيفلايلطريقة تعري  اجل املتصلة بنوعية البيااات، فإا  سيتيح مرجعا موحدا
ومــن امللــم اإل ــارة إىل أن التصــني  الــدويل للجرميــة ســيؤثر   املقــام األول بشــبت    - 0

ــار           ــ  اإلط ــذي ســيوفر في ــت ال ــس الوق ــادل،   اف ــوط    حــال اعتم ــع الصــعيد ال إجيــال عل
اإلحصائي لإلبب  عـن اجلرميـة علـع الصـعيد الـدويلي ويتـيح التصـني  الـدويل للجرميـة إطـارا           

ليا قيما علع الصـعيد القطـري، وميبـن أيضـا أن يبـون أداة أساسـية لتنسـي   ـ  البيااـات          حتلي
ــام وا ــاكم         ــاء الع ــة )الشــرطة واالدع ــة اجلنائي ــ  مؤسســات العدال ــع اطــاق خمتل واشــر ا عل
ــاد         ــة أو مب ــد تعتمــد أطــرا قااواي ــ  ق ــة، ال ــات دون الوطني ــع اطــاق البياا والســجون(، وعل

اطــاق خمتلــ  مصــادر البيااــات )الســجبت اإلداريــة واالستقصــاءات  تنظيميــة خمتلفــة، وعلــع 
اإلحصائية(ي وبإتاحة خطة موحدة لتصني  بيااات اجلرمية والعدالة اجلنائية، سيسـفر التصـني    

 ن حتسني اتساق البيااات الوطنيةيالدويل ع
  

 الوالية والعملية - ثاايا 
ض اإلحصـائية مـن جااـم اللجنـة     ُأصدرت والية وض  تصـني  دويل للجرميـة لألغـرا    - 2

للجنـة اإلحصـائية التصـني  الـدويل     ااإلحصائية وجلنة منـ  اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـةي وااقشـت      
( وااقشـت   E/2013/24للجرمية لألغراض اإلحصـائية للمـرة األوىل   دوروـا الثالثـة واألربعـني )     

(ي 2و  Corr. 1و  E/2012/30اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة   دوروـا احلاديـة والعشـرين )       جلنة منـ  
و  دورتيلمـا الرابعــة واألربعـني والثاايــة والعشـرين، علــع التـوايل، وافقــت اللجنـة اإلحصــائية      

(E/2013/24   ( وجلنة من  اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة )E/2013/30  وCorr. 1    علـع اخلطـة الراميـة )
ــام      ــول ع ــة  ل ــذا التصــني    5102إىل وضــ  التصــني    صــينت  النلائي ، وأ ــارتا إىل أن  

ـــ حبمة للم يـــة املقاراـــة دوليـــا وإقليميـــاي واءمـــة ولتحســـني قابلســـيبون كثابـــة أداة منلجيـــة مـ
قدمت  ذل اخلطة إىل اللجنتني كجزء من التقرير املتعلـ  بــخارطة طريـ  لتحسـني اوعيـة       وقد

ــدويل     ــوط  والـــ ــعيدين الـــ ــع الصـــ ــا علـــ ــادة توافر ـــ ــة وعيـــ ــة باجلرميـــ ــاءات املتعلقـــ اإلحصـــ
(ي وتندرج األاشطة ا ـددة   خارطـة الطريـ ،    E/CN.15/2013/12و  E/CN.3/2013/11 )ااظر

ال  تقدم إطارا  ـامب لتحسـني إحصـاءات اجلرميـة، ضـمن ثـب  فسـات واسـعة النطـاق  ـي:           
 القـدرة علـع إاتـاج واشـر بيااـات      وض  معايري ومنلجية جديدة إلحصاءات اجلرميـة؛ وحتسـني  

 الدويلي اجلرمية؛ وتعزيز    البيااات وحتليللا علع الصعيد

http://undocs.org/ar/E/2013/24
http://undocs.org/ar/E/2012/30
http://undocs.org/ar/E/2013/24
http://undocs.org/ar/E/2013/30
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/11
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2013/12
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وبدأت عملية وضـ  التصـني  الـدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية باعتمـاد مبـاد           - 6
وإطــار تصــني  دويل للجرميــة لألغــراض اإلحصــائية أعــدوما فرقــة عمــت بقيــادة مبتــم األمــم 

باملخــدرات واجلرميــة وجلنــة األمــم املتحــدة االقتصــادية ألوروبــا ووافــ  عليلمــا   املتحــدة املعــ  
 ي5105املعقودة   حزيران/يواي   مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني   جلست  العامة الستني،

وقد وض  التصني  الدويل للجرمية اتيجة للتعاون النشـ  واإلسـلامات القيمـة خلـ اء      - ٧
ة وطنيــة ومؤسســات للعدالــة اجلنائيــة متثــت  يــ  أرجــاء العــا ،   وطنــيني مــن مباتــم إحصــائي 

وخ اء من املنظمات اإلقليمية والدولية، وأوسال أكادمييةي واعتمـدت عمليـة وضـ  التصـني      
الدويل للجرميـة علـع الـدعم املسـتمر والقـيم املقـدم مـن مركـز التفـوق للمعلومـات اإلحصـائية            

والعدالــة الــذي ا ــترش   إاشــائ  مبتــم األمــم املتحــدة   املتعلقــة باحلوكمــة واجلرميــة واإليــذاء
املع  باملخدرات واجلرمية واملعلد الـوط  املبسـيبي لإلحصـاءات واجلنرافيـاي وعقـدت ثبثـة       

، وخـبل الفتـرة افسـلا ُأجريـت عمليتـا      5100إىل  5105اجتماعات تشاورية   الفترة مـن  
ي و  أعقــاا اجتمــا  (3)تصــني  الــدويل متتــاليتني مــن الاختبــار علــع اطــاق واســ  لصــينتني 

التشاور الثالث، أرست إىل الدول األعضاء مشرو  صـينة اائيـة للتصـني  الـدويل مـن جااـم       
مبتم األمم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة )الـذي اسـتلد  مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة          

ــوط ( والشــعبة اإلحصــائية   إدارة الشــؤون االقتصــا    ــع الصــعيد ال ــ   عل ــة )ال دية واالجتماعي
، وذلــك لبــي تستعرضــ ي  5100اســتلدفت املباتــم اإلحصــائية الوطنيــة(   آا/أغســطس  

منظمــات دوليــة،  6دولــة عضــوا و  00وقــدمت تعليقــات علــع املشــرو  النــلائي مــن جااــم 
وجرت معاجلتلا   الصينة النلائيةي وخبل افس الفترة، تشـاور مبتـم األمـم املتحـدة املعـ       

رات واجلرمية م   ي  أعضاء جلنة تنسي  األاشطة اإلحصائيةي و  وقت الحـ  الـتمس   باملخد
موافقــة فريــ  اخلــ اء املعــ  بالتصــنيفات اإلحصــائية الدوليــة   مــا يتعلــ  بالتصــني  الــدويلي     
وبالتايل فالصـينة النلائيـة للتصـني  الـدويل للجرميـة تشـبت اـرة مشـاورات مبثفـة وعمليـات           

ة النلة الـذي يشـري إىل إمباايـة تطبيـ  التصـني  تـدرجييا علـع إحصـاءات         اختبار أكدت صح
 ياجلرمية والعدالة اجلنائية ال  تصدر علع الصعيد الوط 

  

__________ 

ــ  جــرت   عــام     (3)  ــة، ال ــار الثااي ــة االختب ــدا متطوعــا،   00مــو  ،  ــارش   اجمل5100  عملي ــلا  02بل من
َلـدان مـن أوقيااوسـياي والوثـائ  الباملـة      من أفريقيـا وب  6من األمريبتني، و  ٧من آسيا، و  ٧أوروبا، و  من

للعملية املتبعة   وض  التصني  الدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية متاحـة علـع العنـوان الشـببي التـايل:         
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.htmlي 
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 لدويل للجرمية لألغراض اإلحصائيةالسمات الرئيسية للتصني  ا - ثالثا 

بما يعرفلـا النظـام   تشري اإلحصاءات الوطنية املتعلقة باجلرمية إىل األفعال اإلجرامية حس - ٨
القااو  لبت بلد علع حدةي واظرا ألن القوااني اجلنائيـة معقـدة للنايـة وتتفـاوت تفاوتـا كـبريا       

لألفعــال اإلجراميــة أمــر حتمــي     مــن بلــد إىل آخــر، فــإن االختبفــات   التعريــ  القــااو       
ــي ــايل     و ـ ــدويلي وبالتـ ــعيد الـ ــع الصـ ــات علـ ــراء املقاراـ ــوق إجـ ــة، تعـ ــعبا للنايـ ــيبون صـ  ، سـ

 استنادا إىل األحبام القااوايةي مستحيب، املواءمة بني إحصاءات اجلرمية يبن   إن

وبنيـــة التنلـــم علـــع تلـــك التحـــديات، يقـــوم التصـــني  الـــدويل للجرميـــة لألغـــراض  - 2
اإلحصائية علع أوصا  سلوكية وليس علـع حتديـدات قااوايـة مقسـتقاة مـن القـوااني اجلنائيـةي        

ــرتب    ــائي ب فعــال أو فاجلرميــة عــادة مــا ت ســلوكيات وخصــائا ســياقية تعتــ      القــااون اجلن
بات بـــالنري أو أخـــذ متلبـــاوم العـــادة خماَلفـــة )علـــع ســـبيت املثـــال إحلـــاق جـــرو  أو إصـــا  

ــة بصــورة م     دون ــدويل للجرمي ــلم(ي ويقســم التصــني  ال ــة    موافقت ــرائم املعرف ــ  اجل ــة  ي نلجي
طلحات  ــائعة ة و رميــة وذلــك بنعتــلا كصــإىل فســات مســتقل “خمالفــات إجراميــة”أاــا  علــع

ــت   ــاعل ”االســتخدام )مــن قبي ــع املن ــلم”أو  “الســطو عل ( وبتعريفلــا “االختطــا ”أو  “الن
بوضو  وفقا ألاوا  السـلوش الـذي يشـبت الفعـت اإلجرامـي ذي الصـلة باملوضـو ي وتشـبت         

ية ال  قـد يـرد ذكر ـا    القاعدة ال  يرد بيااا   التصني  اجملموعة الشاملة من األفعال اإلجرام
بـني البلـدان   مـا تعتـ ل فعـب         بعض القوااني الوطنية أو كللاي والتباينات الشديدة القائمـة 

تعت من املسـتحيت وضـ  تعريـ   ـامت للجرميـة   املطلـ ، أي تعريفـا ال يبـون          “إجراميا”
شـترش بـني األفعـال الـ      مرتبطا بالقوااني اجلنائية ال  حتدد ذلك الفعـت اإلجرامـيي والقاسـم امل   

 ت  جرمية ويعاقم عليلا القااونيتشبت جرمية  و أاا تت ل  من طائفة من الوقائ  ال  تع

وملا كان التصـني  الـدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية يتبـ  اجـا سـلوكيا ال اجـا           - 01
ــات ا        ــد البياا ــراض تولي ــي مشــترش ألغ ــوفري إطــار تعريف ــع ت ــادر عل ــو ق ــا، فل إلحصــائية قااواي

ومقاراتلا منلجيا علع صـعيد  ـم مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة والواليـات القضـائية، وكـذلك         
ــيح اا    ــاتي و ــذا يت ــد البياا ــدويل للجرميــة  علــع اطــاق خمتلــ  أســاليم تولي ــاق التصــني  ال طب

 ي  أ بال البيااات املتعلقـة باجلرميـة الـ  تقجمـ    خمتلـ  مراحـت سـري عمليـة العدالـة           علع
نائية )الشـرطة، واملبحقـات القضـائية، وا ـاكم، والسـجون( وعلـع اطـاق خمتلـ  مصـادر          اجل

(ي E/CN.3/2013/11البيااات )السجبت اإلدارية والدراسات االستقصـائية اإلحصـائية( )ااظـر    
إطــار لتوحيــد البيااــات الــواردة عبــارة عــن  وباملثــت ميبــن للتصــني  الــدويل للجرميــة أن يبــون

ــن ــة      مــ ــة خمتلفــ ــر قااوايــ ــائية أو أطــ ــم إحصــ ــديلا اظــ ــون لــ ــد يبــ ــة قــ ــات دون وطنيــ  كيااــ
 احلال   الدول االحتادية مثب(ي)و و ما قد يقتضي  واق  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/11
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ومعــايري التصــني  الــدويل للجرميــة القابلــة للتطبيــ  علــع الصــعيد العــاملي تعــزع اتســاق   - 00
نفيــذ ا سيســا م   حتســني اوعيــة اإلحصــاءات املتعلقــة باجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة البيااــات، وت

وجعللا أكثر قابليـة للمقاراـة وأكثـر دقـةي وقـد صقـنفت اجلـرائم   حموعـات بطريقـة وجيلـة           
ومنلجيــة، واتيجــة لــذلك، تطبيــ  التصــني  الــدويل يتــيح القــدرة علــع توليــد بيااــات اجلرميــة    

ت والـــ امة العامـــة   حـــاالت حنـــو دقيـــ  لتستر ـــد هبـــا السياســـا واشـــر ا وحتليلـــلا علـــع 
 قااون، وإصب  العدالة اجلنائيةياجلرمية وسيادة ال من 

ويقــوم التصــني  الــدويل للجرميــة علــع أســاس مارســات ومبــاد  إحصــائية ويســتو    - 05
جــام  مــاا ، ي و ــذا التصــني  (0)املعــايري الراســخة   مــا يتعلــ  بالتصــنيفات الدوليــة املوحــدة 

فعـــاال إجراميـــة   دولـــة واحـــدة  باإلمبـــان إدراج  يـــ  الوقـــائ  املعـــرو  أاـــا تشـــبت أ  إذ
األقـت ضـمن فسـة مـن الفسـات الـ  يتضـمنلا التصـني  الـدويل للجرميـةي وتسـتبعد الفسـات              علع

مطلقـــا  بعضـــلا بعضـــا، كعـــر أن مـــا يـــرد   إحـــدا ا مـــن أفعـــال إجراميـــة ال ميبـــن أن يـــرد 
ي وحيــدد بوضـو  وصـ  كــت فسـة مــن الفسـات الواقعـة املعنيــة أو السـلوش املعــ        أخـرى  فسـة   

ويتفادى تداخللما م  الفسات األخرىي ويـرد بيـان جلميـ  فسـات التصـني  بشـبت موضـوعي        
 ــو مــا يشــبت اجملموعــة األساســية ومفصــتي ولبــت جــرم وصــ  قــائم علــع فعــت أو واقعــة، و

دد اجلــرمي والتصــني  حــد أيضــا  اقية الــ  حتــاألفعــال أو الســلوكيات أو اخلصــائا الســي  مــن
الناحية اإلحصائية، علع حنو ما تبني من اختبار استند إىل حموعـات البيااـات القائمـة الـ       من

 ل  تطوعت للمشاركة   االختباريوردت العدد الببري من البلدان ا

ــة إىل فســـات   - 03 ــال اإلجراميـ ــدويل األفعـ ــني  الـ ــم التصـ ــن  ويقسـ ــدد مـ ــاع لعـ ــايري،  تبعـ املعـ
ذلــك اهلــد  مــن ارتبــاا اجلرميــة، وأثر ــا علــع الضــحايا، وطريقــة ارتباهبــا )أســلوا    كــا

ارتباهبــا(، ودوافــ  اجلــا  )اجلنــاة(، ومــدى خطــورة اجلرميــةي وأثنــاء إعــداد التصــني  الــدويل    
  للجرمية، منحت األولوية للمعـايري الـ  تبتسـي أ يـة خاصـة بالنسـبة للسياسـات املتعلقـة كنـ         

اجلرمية والعدالة اجلنائيـةي فعلـع سـبيت املثـال، ميبـن للبيااـات الـ  تقـنظم وفقـا ملعـايري التصـني             
الــدويل للجرميــة أن تــوفر ردودا علــع األســسلة املتعلقــة باالتا ــات واملقاراــات فيمــا يتصــت          

 سيةيية أو اجلرائم البيكختل  أاوا  جرائم االستيبء علع متلبات النري أو اجلرائم اجلنس

__________ 

، ”Andrew Hancock, “Best practice guidelines for developing international statistical classificationsااظـر:   (0) 
ــورش         ــود   ايوي ــة، املعق ــ  بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي ــ  اخلــ اء املع ــن أجــت اجتمــا  فري ــة أعــدت م  ورق

ــن   ــرة مــــــ ــايو  02إىل  03  الفتــــــ ــايل:    5103أيار/مــــــ ــببي التــــــ ــوان الشــــــ ــع العنــــــ ــة علــــــ ي متاحــــــ
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2013/AC267-5.PDFي 
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وتت ل  البنية اهلرمية للتصني  الدويل للجرمية من أربعة مسـتوياتي ويشـمت املسـتوى     - 00
 :موعات ودرجات، علع النحو التايلفسة )أقسام(، تنقسم بدور ا إىل فرو  وح 00األول 

 
 ل  يققصد منلا التسبم   املوتألفعال املفضية إىل املوت أو اا - 0 
صـــد منـــلا التســـبم  إحلـــاق ضـــرر بشـــخا أو الـــ  يققألفعـــال املفضـــية إىلا - 5 

 إحلاق ضرر ب   

 فعال الضارة ذات الطاب  اجلنسياأل - 3 

استخدام العن  ضد  ـخا  األفعال ال  تستلد  املمتلبات وتنطوي علع  - 0 
 أو وديدل

 فعال ال  تستلد  املمتلبات فق األ - 2 

للمراقبـــة ت العقليـــة اخلاضـــعة األفعـــال الـــ  تنطـــوي علـــع اســـتخدام املـــؤثرا - 6 
 غري ا من املخدرات أو

 ي علع الن  أو اخلدا  أو الفساداألفعال ال  تنطو - ٧ 

ــا      - ٨  ــام والســلطة واألحب ــام الع ــة ضــد النظ ــال املرتبب ــا   األفع ــنا عليل ــ  ت م ال
 الدولة قوااني

 ضد السبمة العامة وأمن الدولة األفعال املرتببة - 2 

 ببة ضد البيسة الطبيعيةل املرتاألفعا - 01 

 رألخرى غري املصنفة   موض  آخاألفعال اإلجرامية ا - 00 
 

ويســمو التصــني  عــن غــرض عــدا اجلــرائم ويــوفر إطــارا لبيــان طبيعــة اجلــرائم ألغــراض   - 02
توليد مزيد من املعلومات امللمة للسياسات العامةي وميبن أن يتمحور ذلك اإلطار حـول قائمـة   

ات التمييـز  وقائ  اإلجرامية أو ضحايا ا أو مرتببيلا علع حنو مـا تبينـ  مـتنري   تتضمن خصائا ال
ــة أيضــا باســم   ــز م  “العبمــات”)املعروف ــن ترمي ــن م ــ  متب  ــة  ــرائم   ( ال ــات إضــافية متعلق علوم

صلة باملوضو  وبالتايل تساعد علع إثراء التحليت املتعل  باخلصائا املتصلة  ـرائم معينـةي    ذات
حتديــد  يــ  اجلــرائم   “بالســياق الظــر ”ل، يتــيح اســتخدام العبمــة اخلاصــة  افعلــع ســبيت املثــ 

صـن  فقـ    إطـار اوعلـا األصـلي      املرتببة   سياق اجلرمية املنظمـةي و ـذل جـرائم عـادة مـا ت     
مـا إىل ذلـك(، واتيجـة لـذلك سـو       األفعـال اإلجراميـة )كالقتـت واالبتـزاع واالختطـا ، و      من
 ي ارتباا اجلرائم  مي  أ باهلاي قد تؤدي  اجلرمية املنظمة  يرد أي تقييم للدور الذ ال
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و نــاش عــدد ال اــائي تقريبــا مــن اخلصــائا املقتراــة بالوقــائ  والضــحايا واجلنــاة الــ    - 06
ميبن أن تبون ذات أ ية مـن الناحيـة النظريـة   أحنـاء خمتلفـة مـن العـا ي وألغـراض التحليـت          

ــة، ال ختفــ  ــدة واملقارا ــية املتناســقة ذات الصــلة      تطبيــع فائ ــن اخلصــائا األساس ــد أدم م   ح
بالسياسات العامة علع بيااات اجلرميةي ويشمت  ذا احلد األدم متنريات تتعل  بوصـ  وقـائ    

 ي(2)النحو املبني   الشبت أداال اجلرائم وضحايا ا ومرتببيلا، علع
 

(6)ئيةراض اإلحصامن التصني  الدويل للجرمية لألغ 0فسات املستوى   
 

 
 مميزات اجلناة مميزات الضحايا مميزات الوقائع

 :  ـــــرو    اجلرميـــــة/ش ج   
 جرمية مبتملة

 : جنس اجلا ج ج : جنس الضحية  ج ض

ــب   ن س ــو  الســــــ : اــــــ
 املستخدم

 : سن اجلا س ج : سن الضحيةس ض

: احلالة العمريـة للضـحية       ض : السياق الظر س مج
 )قاصر/بال (

 العمرية للجا  )قاصر/بال (: احلالة     ج

 : العبقة بني الضحية واجلا     ض ج  : املوق  اجلنرا م ج
 : اجلنسيةج : اجلنسيةج : او  املوق ن م
للضـحية   القااو : الوض  و ق ض : الداف د

 ) خصية طبيعية/اعتبارية(
: الوضــ  القــااو  للجــا  ) خصــية    و ق ج

 طبيعية/اعتبارية(
ــة: ج   إ ــرائم  متعلقــــ  ــــ
 اإللبترو  الفضاء

: حالة الضحية من حيـث    ض م
 تناول املؤثرات العقلية

ــاول     ج م ــث تنــ ــن حيــ ــا  مــ ــة اجلــ : حالــ
 املؤثرات العقلية

عــــن  اإلبــــب : جلــــة ج إ
 اجلرمية

: القطــــــا  االقتصــــــادي  ق إ ض
 للمؤسسة املتضررة

 : القطا  االقتصادي للمؤسسة اجلاايةق إ ج

 حيث معاودة اجلرمية: حالة اجلا  من      
 : حالة النشال االقتصادي للجا   ن إ ج  

 

__________ 

علع سبيت املثال، يتيح استخدام اظام املتنريات التمييزية حتديد أاوا  من اجلرمية ذات أ يـة خاصـة   حـال     (2) 
السياسات العامةي فمثب ميبن متييز عمليات االختطا  ال  ترتببلا اجلماعات اإلجراميـة املنظمـة   منطقـة    

 “السـياق الظـر   ”ا  تنطـوي علـع املميـزات التاليـة:     ألسلحة النارية ب اـا عمليـات اختطـ   معينة باستخدام ا
املوقــ  اجلنــرا  ” (؛ و“ســب  اــاري”) “اــو  الســب  املســتخدم” (؛ و“مــةذات صــلة باجلرميــة املنظ”)

وي رائم قتــت عمــد تنطــ(ي وباملثــت، ميبــن متييــز حــاالت قتــت اإلاــا  ب اــا جــ “الفــر  اجلنــرا ”) “للجرميــة
 ي(“جنسا ”) “الداف ” ( و“أاثع”) “جنس الضحية”ميَزي  علع

ميبن استخدام املتنريات الوارد بيااا   اجلدول بوصفلا مـتنريات متييزيـة عنـد النظـر   حموعـات البيااـات        (6) 
 يعند تسجيت فرادى الوقائ  “عبمات”وبوصفلا 
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 إطار
كي  ميبن لعبمات التصني  الـدويل أن حتسـن أ يـة بيااـات اجلرميـة بالنسـبة       

 سياسات العامة: حالة القتت العمدلل
لا بوصفلا جرائم قتت عمـد  يوفر حساا عدد حاالت القتت ال  يتعني تصنيف 

بعض املعلومات عـن مسـتوى العنـ  الـذي قـد يعـا  منـ  بلـد مـا، لبـن ال ميبنـ             
ــ  وقوعــ ي وباســتخدام       ــ  املمــارس والســبيت إىل من ــو  العن لوحــدل أن يوضــح ا
عبم  التصني  الدويل املتعلقتني بالسياق الظـر  والعبقـة بـني الضـحية واجلـا ،      

 :لع النحو التايلميبن وص  القتت العمد ع
 

 

 
 

ــا      ــد ط ــذا الوصــ ، ميبــن حتدي ــ  املفضــي    بفضــت   ــ  أ ــبال العن ب  خمتل
القتت العمد ال  تقتضـي أ ـبال تـدخت خمتلفـةي وتـتنري عوامـت اخلطـر بالنسـبة          إىل

لبت ط  من أطال القتـت العمـدي وباسـتخدام  ـذا التصـني  علـع الصـعيد العـاملي         
العظمــع مــن ضــحايا القتــت العمــد  ن النالبيــةميبــن، علــع ســبيت املثــال، مبحظــة أ

العا   م من الـذكور، بينمـا النالبيـة العظمـع مـن ضـحايا جـرائم القتـت العمـد            
ال  يرتببلا أفـراد األسـرة أو الشـركاء احلميمـون  ـم مـن اإلاـا  )مبتـم األمـم          

 ي(Global Survey on Homicide، 5100املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية، 
 

 
 
 
 

جرائم الذكور واإلاا  من ضحايا 
لشركاء االقتت العمد ال  يرتببلا 

احلميمون/أحد أفراد األسرة )سنة 
أو آخر سنة( 5105  

 الذكور اإلاا 

مبحظة: استندت التقديرات إىل البيااات 
 بلداي 20الواردة من 

املصدر: أعدت باالستناد إىل إحصاءات القتت 
مبتم األمم املتحدة املع   العمد الصادرة عن

(ي5103باملخدرات واجلرمية )  

القتت العمد املتصت ب اشطة 
 إجرامية أخرى

ذو صلة ب اوا  
أخرى من القتت 

 إطار العمد  
 العبقات الشخصية

علع يد الشريك 
 احلميم/األسرة

القتت العمد   إطار 
 العبقات الشخصية

ذو صلة ب عمال 
 إجرامية أخرى

ذو صلة  ماعات 
 اجلرمية املنظمة

 السياسي - القتت العمد   اإلطار االجتماعي

ذو صلة ب  بال أخرى من 
السياسية - املخططات االجتماعية  

ذو صلة بالظلم 
 االجتماعي

ذو صلة باملخططات 
 السياسية
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ـــ   - 0٧ ــ  التمييزي ــت ومتنرياتـ ــ  البامـ ــني  هبيبلـ ــرد التصـ ــة  ويـ ــات املعنواـ ــة املعلومـ ة   وثيقـ
  صـدرت  الـ  “التطبيـ   -اهليبـت   -مية لألغراض اإلحصائية: املبـاد   التصني  الدويل للجر”

بوصفلا وثيقة اجتما  للـدورة السادسـة واألربعـني للجنـة اإلحصـائيةي وتتضـمن  ـذل الوثيقـة         
جزأين ومرفقا واحـداي ويتضـمن اجلـزء األول مقدمـة تتنـاول تـارين التصـني  الـدويل للجرميـة          

ــاي      ــاد  واملع ــ  واملب ــرض من ــ  والن ــراض اإلحصــائية وطابع ــرض   لألغ ــة   وضــع ي ويع ري املطبق
ــ  فلرســا أ ــديا لتيســري االســتخدام،        ال اجلــزء ــ ي ويتضــمن املرف ــت  يبل ــا  التصــني  ببام ث

باإلضافة إىل أقسـام تتنـاول اظامـا مقترحـا لترميـز اجلـرائم إىل جااـم  يبـت التصـني  الـدويل           
 وتعليمات أكثر تفصيب بش ن تصني  أ بال معينة من اجلرائمي

  
 خطة التنفيذ -رابعا  

غـــراض اإلحصـــائية، بعـــد اعتمـــادل    يتطلـــم تنفيـــذ التصـــني  الـــدويل للجرميـــة لأل     - 0٨
الصعيد الدويل، عددا من األاشطة املنسقة من أجت دعم البلدان   اسـتخداملا التـدرجيي    علع

للتصني  الدويل لبـت مـن األغـراض الوطنيـة واإلبـب  الـدويلي وتشـمت اخلطـة أربعـة عناصـر           
ميـــة إلخطـــار الســـلطات الوطنيـــة بوجـــود التصـــني  الـــدويل رئيســـية  ـــي: إجـــراء  لـــة إعب

وبفوائــــدل؛ ووضــــ  أدوات منلجيــــة مــــن أجــــت تقــــدا اإلر ــــادات إىل منتجــــي البيااــــات  
ــع الصــعيد         ــات عل ــة تســتلد  منتجــي البياا ــرامة للمســاعدة التقني ــداد ب ومســتخدميلا؛ وإع

تنفيـذ التصـني     الوط ؛ ووضـ  إطـار تنظيمـي ومؤسسـي مبئـم علـع الصـعيد الـدويل لتعزيـز         
 فية حيدد توافر ا وترية التنفيذيالدويلي ويتطلم تنفيذ  ذل اخلطة موارد إضا

 
 احلملة اإلعبمية  

ــدويل       - 02 ــة التصــني  ال ــم األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرمي ــةع، سينشــر مبت بداي
ســري للجرميــة علــع اطــاق واســ ،   اســن ورقيــة و   ــبت إلبتــرو  علــع حــد ســواءي ولتي   

بتـم التصـني  الـدويل للجرميـة     التنفيذ   السياق العـاملي، ور نـا بتـوافر األمـوال، سـيترجم امل     
 ةياللنات الرمسية الست لألمم املتحد إىل

وسيجري النشر من خبل قنوات رمسية وغري رمسيـة، مـ  اسـتلدا   يـ  السـلطات       - 51
ة باجلرميـة، كـا   ذلـك الشـرطة والنيابـة      الوطنية املعنية ال  تشارش   إاتاج اإلحصاءات املتعلق

 جون واملباتم اإلحصائية الوطنيةيالعامة وا اكم وإدارة الس
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ــاحثون      - 50 ــك البـ ــا   ذلـ ــة، كـ ــاءات اجلرميـ ــتخدمي إحصـ ــا مسـ ــر أيضـ ــتلد  النشـ ويسـ
ووســائ  اإلعــبم، الــذين ينبنــي  واألكــادمييون وصــااعو السياســات واملنظمــات غــري احلبوميــة

   الدويل للجرمية علع اطاق واس يعلع علم باملزايا املتحققة من اعتماد التصنييبواوا  أن
 

 الدعم املنلجي  

سيلزم البلـدان إر ـادات منلجيـة مـن أجـت التنفيـذ البامـت للتصـني  الـدويل، ور نـا            - 55
ن بتوافر األموال، سيصدر مبتم األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية دليب ملساعدة البلـدا 

ــدويل ب     ــة للتصــني  ال ــال إحصــاءات اجلرمي ــ  امتث ــع حتقي ــاون   عل ــك بالتع ــة، وذل ــة تدرجيي طريق
مركز االمتياع واملنظمات الدولية واإلقليمية والوطنيةي وسيت ل  دليـت التنفيـذ مـن حموعـة      م 

 ملية التنفيذ، علع النحو التايل:من اجمللدات، يتناول كت منلا صعوبات متحددة تواج  ع

د األول: حتويـت النـلة الـذي تتهبعـ  اظـم اإلحصـاءات اإلداريـة للجرميـة علـع          اجملل • 
  معظم  - الصعيد الوط  إىل اة التصني  الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية

البلــدان، تصــدر اإلحصــاءات اإلداريــة للجرميــة بالفعــت عــن مؤسســات إافــاذ القــااون   
الوط  وغـريل مـن التشـريعات، وسـيقدم     والعدالة اجلنائية علع أساس قااون العقوبات 

اجمللد األول إر ادات عملية بش ن طريقة حتويت النـلة الـذي تتهبعـ  األطـر اإلحصـائية      
 وتعاري  التصني  الدويل للجرميةيالوطنية إىل إطار مفا يم 

اجمللد الثا : حتويت النلة املتب    بيااات الدراسات االستقصائية املتعلقة باإليـذاء   • 
ــة لألغــراض اإلحصــائية   إ ــدويل للجرمي ــا    - ىل اــة التصــني  ال ــد الث ســيقدم اجملل

إر ادات عملية بش ن كيفية اقت البيااات اجملمعة مـن خـبل الدراسـات االستقصـائية     
 إليذاء إىل إطار التصني  الدويلياملتعلقة با

لتسجيت اجلرميـة  ميبن للبلدان أن تستخدم معايري خمتلفة  - اجمللد الثالث: قواعد العد • 
وحصر ا علع أساس طبيعة األفعال اإلجراميـة   حـد ذاوـا، والقيـود املفروضـة علـع       
ــا عــدة       ــن املعلومــاتي وتســتخدم حالي ــو  االحتياجــات م ــة وتن اظــم التســجيت احلالي

مــا يتعلــ  بــاجلرائم أو احلــاالت وحــدات لعــد اجلــرائم علــع الصــعيد الــوط ، مــثب    
سـتخدم أيضـا معـايري خمتلفـة لعـد اجلـرائم، علـع سـبيت املثـال          الضحايا أو اجلناةي وت أو

احـــدي وســـيتناول اجمللـــد الثالـــث  عنـــدما ترتبـــم جـــرائم متعـــددة علـــع يـــد جـــان و 
املسائت من خبل وض  إطار إحصائي  امت لعد اجلرائم بطريقة متسـقة ودقيقـة     ذل

   سياق التصني  الدويل للجرميةي
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 - ف  التصني  الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائيةدليت التدوين و :اجمللد الراب  • 
بنية تيسري تنفيذ التصني  الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية، سيصـ  اجمللـد الرابـ     
ــدوين فــرادى اجلــرائمي ومــن املــرجح أن يقســتخدم      ــدوين  ــامت سيســتخدم لت اظــام ت

للممارســة التصــني  الــدويل   بدايــة األمــر لتجميــ  اإلحصــاءات الــ  صقــن فت وفقــا   
الوطنيــة احلاليــةي وكجــرد توســي  اطــاق اســتعمال التصــني  الــدويل، ميبــن أن تشــر   
النظم الوطنية   اعتمادل لتدوين كت حد  فـردي يسـجت للمـرة األوىل )علـع غـرار      

 د    التصني  الدويل لألمراض(يما حي

 ينـا بتـوافر   وتوقيت االاتلاء مـن إصـدار حلـدات التصـني  الـدويل األربعـة سـيبون ر        - 53
ية للمجلـد األول  لـول   املواردي واستنادا إىل املوارد احلالية، من املتوق  أن توض  الصينة النلائ

 ي5106عام 

استشــاري تقــ  للتصــني  الــدويل    وســيجري إاشــاء آليــة للتشــاور كســاعدة فريــ        - 50
لبستفسـارات  جاام إعـداد دليـت للتنفيـذي وسـتبون آليـة إجـراء املشـاورات كثابـة مـورد           إىل

 ورة إىل البلدان امللتمة باألمرياملتعلقة كضمون وتنفيذ التصني  الدويل، وستقدم املش
 

 املساعدة التقنية  

ــذ التصــني  الــدويل للجرميــة،      - 52 ــة عــامب أساســيا   اــا  تنفي ســتبون املســاعدة التقني
بــادرات، منــلا إاتــاج وســريوج مبتــم األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرميــة لعــدد مــن امل

ــادل اخلــ ات          ــر، وتب ــت للتــدريم املبا  ــات عم ــتعلم اإللبتــرو ، وحلق ــرامة لل ــات ب حموع
 عدة حمددة األ دا  داخت البلدانيالعملية، وإجراء املشاورات م  اخل اء، وتقدا مسا

وستقعطع األولوية لألاشطة املنفذة علع الصعيد اإلقليمـي مـن أجـت حتقيـ  االسـتخدام       - 56
األمثــت للمــوارد، وتيســري تبــادل اخلــ ات، وسيســعع مبتــم األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات 
ــم اإلحصــائي لبحتــاد         ــت املبت ــن قبي ــة م ــ  املنظمــات اإلقليمي ــة  ــراكات م ــة إىل إقام واجلرمي
األورول، واملبتـم اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، واللجـان اإلقليميـة، ومصـار  التنميـة         

ضــ  مركــز االمتيــاع واملبتــم برااحــا ملســاعدة بلــدان أمريبــا البتينيــة ومنطقــة  اإلقليميــةي وسي
 ع تنفيذ التصني  الدويل للجرميةيالبحر البارييب عل

 
 اإلطار التنظيمي واملؤسسي  

ــراض     - 5٧ ــة لألغـ ــدويل للجرميـ ــني  الـ ــت التصـ ــي يظـ ــدة  كـ ــة ومفيـ ــائية أداة حيويـ اإلحصـ
ملعـ  بالتصـنيفات اإلحصـائية الدوليـة التـاب  للجنـة       النحو الـذي أوصـع بـ  فريـ  اخلـ اء ا      علع

اإلحصائية، من الضروري حتديد جلة قائمة علـع  ـؤوا ي ويقتـر  أن يضـطل  مبتـم األمـم       
املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرميــة هبــذا الــدور اظــرا ألاــ  جلــة التنســي  املعنيــة باإلحصــاءات  
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 تحــدة، وألاــ  قــاد بنجــا  عمليــة وضــ األمــم املاملتعلقــة باجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   منظومــة 
التصني ي ومن أجت الوفاء هبذا الدور علع أفضت وج ، سيحتاج املبتم إىل مشـورة اخلـ اءي   
ولذلك من املقتر  إاشاء فري  استشاري تق ي وسيضم  ذا الفري  خ اء فنـيني مـن املباتـم    

لة عــن إاتــاج واشــر اإلحصــاءات  اإلحصــائية الوطنيــة وغري ــا مــن املؤسســات الوطنيــة املســؤو 
املتعلقة باجلرمية، وكذلك مثلني لألوسال األكادميية واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـةي وسـيبون     
 ذا الفري  كثابة أداة قيمة لتوفري التوجيـ  للمبتـم   خمتلـ  مراحـت تنفيـذ التصـني  الـدويل        

ألدوات املنلجيــة والــ امة للجرميــةي وبوجــ  خــاص، ســيقدم املشــورة التقنيــة   حــال وضــ  ا  
التدريبية، وبش ن تطبي  التصـني  الـدويل للجرميـة   عمليـة  ـ  إحصـاءات اجلرميـة والعدالـة         
اجلنائيــة بااتظــام مــن الــدول األعضــاءي وســيعمت الفريــ  أساســا مــن خــبل وســائت االتصــال     

 سنتنيي ة علع األقت مرة واحدة كتاإللبترو ، رغم أا  سيعقد اجتماعات بصورة منتظم

وتقــوم دراســة األمــم املتحــدة االستقصــائية التا ــات اجلرميــة وعمليــات اظــم العدالــة   - 5٨
اجلنائية  م  البيااات علع الصعيد العاملي عـن اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ويـدير  ـذل الدراسـة        

ــةي     ــدرات واجلرميـ ــ  باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــم األمـ ــات     مبتـ ــ  البيااـ ــة  ـ ــدأت عمليـ ــد بـ وقـ
لسبعينات من القرن املاضي، وتدعملا منذ ذلك احلني اجلمعية العامـة واجمللـس االقتصـادي    ا  

ي ومـ  وضـ  الصـينة النلائيـة للتصـني  الـدويل للجرميـة،        (٧)واالجتماعي   عدد من القرارات
سيتعني تعديت دراسة األمم املتحـدة االستقصـائية التا ـات اجلرميـة كـي تتـواءم مـ  التصـني          

ــد وإطــ  ــذ التصــني      اجلدي ــز تنفي ــذ أداة لتعزي ار تعاريفــ ي وستصــبح الدراســة االستقصــائية وقتس
ــدويلي ومــن خــبل الصــينة املنقحــة للدراســة االستقصــائية، ستحصــت ا     ــد  ال ــع املزي ــدان عل لبل

التوجي  بش ن تنفيذ التصني  الـدويل، وعـن طريـ  عمليـة  ـ  البيااـات السـنوية سـيبون          من
لوقـت  تثـال البلـدان للتصـني  الـدويل للجرميـة، مـ  القيـام   ا       باإلمبان رصد مدى إمباايـة ام 
 افس  بتحديد مشاكت التنفيذي

ــم املتحــدة االستقصــائي     - 52 ــة األم ــيح دراس ــات   وســيجري تنق ــة وعملي ــات اجلرمي ة التا 
العدالة اجلنائيـة   إطـار تشـاور وثيـ  مـ  الفريـ  االستشـاري للتصـني  الـدويل واخلـ اء            اظم

ينيي ومن املتوخع االاتلاء من الصينة املنقحة لدراسة ألمـم املتحـدة االستقصـائية    التقنيني الوطن
 ي5106دء جولة    البيااات لعام   وقت مناسم لب

وستلزم موارد إضافية للعديد من األاشـطة الـ  سقـل  عليلـا الضـوء   خطـة التنفيـذي         - 31
إن املبتــم سيســعع بنشــال  صــدد، فــومــ  أن مركــز االمتيــاع ســيظت  ــريبا  امــا    ــذا ال  

__________ 

 5112/52اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ؛ وقــــرارا 66/0٨0و  62/535اجلمعيــــة العامــــة  قــــرارا (٧) 
 ي5105/0٨ و
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احلصول علع أموال من خارج امليزااية، وال سيما من أجت دعـم أاشـطة املسـاعدة التقنيـة،      إىل
 بتنفيذ التصني  الدويل للجرميةي وسيسعع إىل إاشاء  راكات دولية أو إقليمية للتعجيت

  
 لدويل للجرمية لألغراض اإلحصائيةتعلد التصني  ا - خامسا 

الضروري تعلـد التصـني  الـدويل للجرميـة واستعراضـ  مثـت أي تصـني          سيبون من - 30
دويل آخــري وســيؤثر عــدد مــن العوامــت   جــدول التعلــد، مــن قبيــت  لــور جــرائم جديــدة،   
والطاب  املتنري لبحتياجات من معلومات السياسـات املتعلقـة باجلرميـة والنوعيـة العامـة للصـينة       

ــرار احلاليـــة للتصـــني  الـــدويل للجرميـــةي وســـ  تنقـــيح التصـــني  الـــدويل علـــع عـــدد  يتوق  قـ
املؤ ـرات املسـتقاة مـن الـدروس املسـتفادة خـبل مرحلـة التنفيـذ، مـن قبيـت اتـائة دراسـة              من

األمم املتحدة االستقصائية التا ات اجلرمية وعمليات اظم العدالة اجلنائية   مـا يتعلـ  بقـدرة    
للجرميـة، واملشـورة التقنيـة املقدمـة مـن فريـ         البلدان علع تقدا بيااات متتثت للتصـني  الـدويل  

ــوطنينيي         ــثلني ال ــن املم ــواردة م ــات ال ــة، والتعليق ــ  بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي اخلــ اء املع
وسيقرر الفري  االستشاري التق  ما إذا كان تنقيح التصني  الدويل للجرميـة ضـروريا ووقـت    

 تويات وطرائ  إجراء ذلك التنقيحيحمإجراء ذلك التنقيح، وسيقدم التوجي  أيضا بش ن 
  

 اقال للمناقشة - سادسا 

 إن اللجنة مدعوة إىل ما يلي: - 35

إقرار التصني  الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية بوصـف  التصـني  الـدويل     )أ( 
 لقة باجلرمية والعدالة اجلنائية؛املوحد إلاتاج اإلحصاءات املتع

ــ  ستيســر تن   )ا(  ــرار اخلطــة ال ــن امل   إق ــع كــت م ــذ التصــني  عل ــوط   في ســتوى ال
 واإلقليمي والدويل؛

دعـــوة املنظمـــات اإلقليميـــة إىل الشـــراكة مـــ  مبتـــم األمـــم املتحـــدة املعـــ   )ج( 
 ن تنفيذ التصني  الدويل للجرمية؛باملخدرات واجلرمية من أجت وض  برامة إقليمية بش 

رميـة قيامـا علـع التصـني      تعيني مبتـم األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجل      )د( 
جلوااـم  الدويل للجرمية ودعم إاشاء فري  استشاري تقـ  لتقـدا املشـورة الفنيـة بشـ ن  يـ  ا      

 املتعلقة بتنفيذ التصني ؛

ــ        ) ـ(  ــة لتحقي ــوارد البعم ــوفري امل ــدول األعضــاء واجللــات املاحنــة إىل ت ــوة ال دع
 النجا    تنفيذ التصني  الدويل للجرميةي
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