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 )ع( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات الجريمة
   
تقرير مكتببا امما المتةببدة المبني بببالمخببدرات والجريمببة ع  إحصببببببببببباءات   

 والبدالة الجنائيةالجريمة 
  

 مذكرة م  اممي  البام  
 

يتشـــرأل األم  ، واملمارســـال القـــا ق  2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   
العــاب  ــيل تقــر مقرير ممتــمل األمم املتحــدة املع   ــامل ــدرال واتراــ  عن لعصــــــــــــــــا ال اتراــ  والعــدالــ  

يقــــــــــــتعرت التقرير التقدب اارن ط منلقا األ شــــــــــــ   اليناروة ط مقرير املع د الين   املمقــــــــــــقم  و اتنائق . 
 ينعق  لتحقـــــ   ريق خار     شـــــيلوممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا   لإلعصـــــا  واتارافقا

الاا ، (E/CN.3/2013/11على الصـــــــعقدين الين   والدو  )ونياوة مينافرها اترا  املتعلق   عصـــــــا ال اإل
شـــــباي/ف اير  26من ط اللرتة ط  قينيينرك  ةاملعقينو، قدب لىل اللجن  اإلعصـــــائق  ط ووررا الرا ع  واألر ع 

 املعقينوة، عشـــــــــــــــرينتن  منع اترا  والعدال  اتنائق  ط ووررا الثا ق  واللىل و ، 2013آذار/مارس  1لىل 
 خبار  اللجنت   التقرير املتعلق  تاورعبت كل. 2013  ققـــــــــــــــال/  رير 26لىل  22فققنا ط اللرتة من  ط

 ا لأل ش   املقرتع  فق ا.معن وعم  اال ريق و عر ت
املع ـد الين   املمقـــــــــــــــقم  لإلعصـــــــــــــــا  و قـدب ممتـمل األمم املتحـدة املع   ـامل ـدرال واتراـ  و  
( لىل اللجن  اإلعصــــائق  E/CN.3/2015/8ر   ال ريق )ااســــتعراتــــا لتنلقا األ شــــ   املدرج  ط خ واتارافقا

مبا ط ذلك ، 2015آذار/مارس  6لىل  3ط  قينيينرك ط اللرتة من  ةاملعقينو، ووررا القــــاوســــ  واألر ع  ط
ققـــــــــق  الذ تققت منا مقد  التقرير األو  وخ   عمر مقرتع   مس ســـــــــنينال اســـــــــتعرات اإلئانال الرئ

خار    دب اارن ط األ ش   اادوة طر   ال ريق. ورعبت اللجن   التقا( لتعزيز منلقا خ2015-2020)
 .اللقرة )ه((، 46/103املقرر ، جقم - اللصر األول، E/2015/24ال ريق و عاول ميكقدها )

 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2013/11
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2015/8
https://undocs.org/AR/E/2015/24
https://undocs.org/AR/A/RES/46/103
https://undocs.org/AR/A/RES/46/103
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1
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اإلئانال الذ تققت ، الاا  ُعد للدورة ا مقــــــ  للجن  اإلعصــــــائق ، يقــــــتعرت هاا التقريرو  
  وســـــــع   عمر جديدة وجممينع  خب مشـــــــلينع منا مقد  التقرير القـــــــا ق ويقرت  خار    ريق مقـــــــتممل  

كما هين مينتح ،  ونياوة مينافرهااترا  املتعلق   عصـا ال  ينعق  اإلاأل شـ   الرامق  لىل مينالـل  تقـ   من
 ط تــين ل  شــيلألولينيال اتديدة الذ قــتممل  مقــتجقمل خار   ال ريق املو ط خار   ال ريق األلــلق . 

مينالـــــر اعلا  على التينانل    كما ؛  واملؤشـــــرال املتلق علق ا ط ل ار  هداأل التنمق  املقـــــتدام  اايالال
واملباورال الرامق  لىل  ائمتر من الق   املباورال الذ ردأل لىل م ينير وتقـــــــ  من جق  ققاس األشـــــــمال ا

  القــــا ق  من خار   صــــقاكما هين اعال ط الو تقــــ  النإلم اإلعصــــائق  الين نق  القائم  املتعلق   اترا . 
، العامل  الصعقدؤي  شامل  لتحق  لعصا ال اترا  والعدال  اتنائق  على ر  هاه الصقا  عمسم، ال ريق

 تديد املينارو هلا. ، و مل يتم، مبا ط ذلك األ ش   الذ مت  اللعر
لىل الرتعقمل  اإلئانال الذ تققت ط مقدال لعصــــــــــــا ال اترا  مدعينة اللجن  اإلعصــــــــــــائق  و  

ما يتعلق  القـــــإلم  اإلعصـــــائق  وجدومل األ شـــــ   املقبل  الذ ردأل فق مينجق ال قد وم، والعدال  اتنائق 
الين    لصعدعلى ا   من  جر تق  لعصا ال اترا  والعدال  اتنائق قتممللىل منلقا خار   ال ريق امل

 واإلقلقم  والعامل .
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تقرير مكتببا امما المتةببدة المبني بببالمخببدرات والجريمببة ع  إحصببببببببببباءات   
 والبدالة الجنائيةالجريمة 

  
 في رصد أهداف التنمية المستدامة إسهامخارطة الطريق ك -أوال  

رؤي  لتحقـــــــــــ  ، 2013ط عاب   الصــــــــــــقا  الذ وتــــــــــــعت  اخار   ال ريق األلــــــــــــلق ، رمست  - 1
واقرتعت ل ارا ،  العنف وســـــــقاوة القا ينل واللجين  لىل العدال فقما يتعلق القـــــــقاســـــــال القائم  على األول  

الين   واإلقلقم .  ينهقمقا ومشــــــــــــاقلقا لتحقــــــــــــ  لعصــــــــــــا ال اترا  والعدال  اتنائق  على الصــــــــــــعقدملا
األووال املن جق  و نا   وتــــــــع: ه  اقرتعت خار   ال ريق   شــــــــ   ومباورال ط تإلت  جماالل رئققــــــــق و 

الرام  العمر  ل ار عمر لدعم ومعزيز لكما عدو؛  القدرال ومجع البقا ال وتلقل ا على الصـــــعقد الدو 
 الدو . لصعقدعلى ا امنلقاهلىل 
 2015ما  عد عاب ط فرتة التنمق   ال  شــــــيلناقشــــــاملاأللــــــلق   تنا   ال ريقم ينير خار    واســــــتمر - 2

عندما كال مينتـــــينع ل ار األهداأل والاايال واملؤشـــــرال اإلعصـــــائق  ال يزال ققد املناقشـــــ . و قنما كال لورا  
فإل ، ب والعدال  واملؤسقال ط مقدم  جدول األعمال منا املراعر األوىل من النقاشاألهداأل املتعلق   القإل

 .العق  ط مرعل لال وتينعًا  مل مزوواالعتقاجال اإلعصائق  اادوة ذال الصل   يهداأل التنمق  املقتدام  
التنمق  املقـــــــتدام  و هداأل  (1)2030و كد اعتماو اتمعق  العام      التنمق  املقـــــــتدام  لعاب  - 3
للمقــــــائر املتصــــــل   العنف ومنع اترا   املما   اهلام  املع اة 2015 يلينل/ســــــبتم   25  هلا ط صــــــاعبامل

االجتار  اعقاة ال ي  واالجتار  األســــــــــــــلح  و ، وممافح  اترا  املنإلم  )مبا ط ذلك االجتار  األشـــــــــــــــ ا 
ســــــــــينا  ، واللجين  لىل العدال  ،ومعزيز ســــــــــقاوة القا ينل، اووالتدفقال املالق  غري املشــــــــــروع  واللقــــــــــ، (الناري 
 (.1ذارا  و كعينامر متمقنق  لتحققق  هداأل التنمق  املقتدام  األخرمل )ا إلر اتدول  عد ط
 

 1اتدول 
 لها صبببلةبها م  غايات ومؤشبببرات رتبط وما ي 2030مجاالت السبببياسبببة البامة في خطة التنمية المسبببتدامة لبام   

 بإحصاءات الجريمة والبدالة الجنائية
 املؤشر الااي  جمال الققاس  العام 

اعد من العنف ومنع    
 اترا 

اعــد  قــدر كبري من مجقع  شـــــــــــــــمــال  16-1
العنف وما يتصـــــر  م من معدالل الينفقال ط 

 كر ممال

 قــم ، بقــمل  100 000عدو تــحايا القتر العمد لمر  16-1-1
 العمر و ينع اتنس

  قـــــــــــــــبـــــ  القـــــــــــــــمـــــال الـــــاين معرتـــــــــــــــينا ) ( للعنف البــــد   16-1-3
و )ب( العنف النلقــ  و ) ( العنف اتنقــ  خإلل االت  عشــر شــ را 

 القا ق 
 قــــــــــب  القــــــــــمال الاين يشــــــــــعرول  األمال عند جتيناهلم على  16-1-4

 األقداب مبلروهم ط  حنا  املن ق  الذ يعقشينل فق ا

 

األ لال من ســــــــين  لهنا  ما يتعرت لم  16-2
املعامل  واالســــــــــــتاإلل واالجتار  البشــــــــــــر ومجقع 

  شمال العنف والتعايمل

 قـــــــــــم ،  100 000عدو تـــــــــــحايا االجتار  البشـــــــــــر لمر  16-2-2
 اتنس والُعمر وشمر االستاإلل ينع بقمل 

__________ 

 .70/1العام  قرار اتمعق   (1) 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
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 املؤشر الااي  جمال الققاس  العام 
   

 

مينفري ســـــــــــــــبـــر اســـــــــــــــتلـــاوة اتمقع من  11-7
مقاعال خضرا  و ماكن عام ، آمن  وشامل  

الينلـــــــــــــــينل للق ا، وال ســـــــــــــــقما للجمقع وامن 
 النقـــــــــــــــب  للنقــــــــــــــــا  واأل لال وكبار القـــــــــــــــن 

 2030واألش ا  ذوا اإلعاق ، بلينل عاب 

 قـــــــب  تـــــــحايا التحرش البد   و اتنقـــــــ  بقـــــــمل العمر،  11-7-2
واتنس، ووتـــــع األشـــــ ا  ذوا اإلعاق ، وممال عدوتم خإلل االت  

 عشر ش را القا ق 

 

العنف تـــــد القضـــــا  على مجقع  شـــــمال  5-2
مجقع النقـا  واللتقال ط اجملال  العاب وا ا ، 
مبا ط ذلك االجتار  البشــر واالســتاإلل اتنقــ  

 وغري ذلك من   يناع االستاإلل

 قــب  النقــا  املعاشــرال واللتقال ط ا امقــ  عشــرة وما فين   5-2-1
الإليت معرتــــــــــــن لعنف  د   و جنقــــــــــــ   و  لقــــــــــــ  من عشــــــــــــري عا  

الت  عشـــــر شـــــ راً القـــــا ق ، مصـــــنل  بقـــــمل شـــــمر ســـــا ق، خإلل ا  و
 العنف والعمر

 قــــــــب  النقــــــــا  واللتقال ط ا امقــــــــ  عشــــــــرة وما فين  الإليت  5-2-2
معرتـــــن لعنف جنقـــــ  من  شـــــ ا  غري العشـــــري، خإلل االت  عشـــــر 

 ش راً القا ق ، بقمل العمر وممال عدوث العنف
مــــــــ   اتـــــراــــــــ  املـــــنـــــإلـــــ 
 واالجتار غري املشروع

اعـــــــد  ــقـــــــدر كــبــري مــن الــتـــــــدفــقــــــــال  16-4
املشروع  لألمينال واألسلح ، ومعزيز اسرتواو  غري

األلــــــــــــــينل املقــــــــــــــروق  ولعاورا وممافح  مجقع 
 2030 شمال اترا  املنإلم ، بلينل عاب 

الققمــ  اإلمجــالقــ  للتــدفقــال املــالقــ  غري املشـــــــــــــــروعــ  الــداخلــ   16-4-1
 املتحدة(وا ارج  ) الققم  اعالق  لدوالرال اليناليال 

 قـــــب  األســـــلح  املضـــــبين    و املعثينر علق ا  و املقـــــل م  الذ  16-4-2
ظروف ا  و مثب تت  و  تر ل ســـــــل    تصـــــــ  عن مصـــــــدرها غري املشـــــــروع  ذلك، متشقاً مع الصمينك الدولق  من

 

اختاذ لجرا ال عاجل  لينقف الصـــــــــــــقد  15-7
غري املشـــــــــــــــروع لأل يناع اامقـــــ  من النبـــــامــــال 

واالجتار  ا، والتصـــــــــــــــدا ملنتجال  واعقينا ال
اعقاة ال ي  غري املشـــــــــــــــروع ، على مقـــــــــــــــتيني  

 العرت وال لمل على القينا 

االجتار  و  قــــــــب  اعقاة ال ي  املتجر  ا، الذ جرمل لــــــــقدها  15-7-1
  ا على حنين غري مشروع

 ،اللجين  لىل العــــدالــــ 
وســـــــــــقاوة ، واللقـــــــــــاو
 القا ينل

معزيز ســــــقاوة القا ينل على الصــــــعقدين  16-3
لجمقع لالين   والدو ، وكلال  ممافؤ اللر  

 لىل العدال ط اللجين  

 قب  تحايا العنف خإلل االت  عشر ش را القا ق  الاين  16-3-1
لىل القـــــــــــــــل ال امل تصـــــــــــــــ   و غريها   لاينا عما معرتـــــــــــــــينا لم من لياا  

 رمسقا عال املعرتأل  ان انآلقال مقيني  امل من
 ااتجزول غري اامينب علق م كنقب  من جممينع القجنا  16-3-2

 

اعد  قدر كبري من اللقــــــــاو والرشــــــــينة  16-5
 جبمقع  شماهلما

 قـــــــــــــب  األشـــــــــــــ ا  الاين امصـــــــــــــلينا مرة واعدة على األقر  16-5-1
مبقـــؤول عمينم  ووفعينا رشـــينة ملقـــؤول عمينم ،  و  لمل من م  ول ك 

 رشينة، خإلل االت  عشر ش را القا ق  املقؤولينل اعمينمقينل وفع

 

 قـــــــب  األعمال التجاري  الذ امصـــــــلت مرة واعدة على األقر  16-5-2 
مبقــــــــــؤول عمينم  ووفعت رشــــــــــينة لىل مقــــــــــؤول عمينم   و  لمل من ا 
  ول ك املقؤولينل اعمينمقينل وفع رشينة، خإلل االت  عشر ش را القا ق 

  
فإل ل ار املؤشــــــــــرال العاملق  ، مجقع امليناتــــــــــقع املاكينرة  عإله قنما  شــــــــــارل خار   ال ريق لىل و  - 4

، (E/CN.3/2016/2/Rev.1)ا إلر  2030املقرت  ألهــــداأل وغــــايــــال خ ــــ  التنمقــــ  املقـــــــــــــــتــــدامــــ  لعــــاب 
 2016آذار/مـــارس  11 ط اللجنـــ  اإلعصـــــــــــــــــائقـــ  ط ووررـــا القـــــــــــــــــا عـــ  واألر ع  علقـــم وافقـــت الـــاا
وفع  كبرية لعدة مقارال   ع ى، اللقرة )و((، 47/101املقرر ،  ا  -اللصر األول ، E/2016/24 )ا إلر

 التنمق مبؤشــــــرال  هداأل الذ هلا لــــــل  وال ســــــقما ملك ، اتنائق العدال  اترا  و لعصــــــا ال عمر  شــــــيل 
املقـــــــتدام  املتعلق   اترا  والعنف )مبا ط ذلك العنف تـــــــد املر ة وتـــــــد األ لال( واالجتار  األشـــــــ ا  

اعقاة وجرائم  ،واالجتار  األســــــلح  الناري  ،والتدفقال املالق  غري املشــــــروع  ،واللقــــــاو ،واللجين  لىل العدال 
 وكال  مشارك .الذ يعات ا  ينللم ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا   و شمينل   ينالي  امل ال ي 
  

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2016/2/Rev.1
https://undocs.org/AR/E/2016/24
https://undocs.org/AR/A/RES/47/101
https://undocs.org/AR/A/RES/47/101


E/CN.3/2019/19 
 

 

18-21714 5/26 

 

 2015التقدم واإلنجازات في تنفيذ خارطة الطريق منذ عام  -ثانيا  
 اختاذمت ، (E/CN.3/2015/8) 2015منا لـــــدور التقرير القـــــا ق عن منلقا خار   ال ريق لعاب  - 5

الاا قدمتم عدة دعم الهاا العمر من خإلل التعاول النشــو و مقــ  . وقد اعدة مباورال لتحققق  هداف 
ع املض ل عض األ ش   الرئققق   2يعرت اتدول و الين   واإلقلقم  والعامل .  الصعدج ال فاعل  على 

األووال املن جق  و نا   وتـــــعوه  ، ط ل ار الركائز الرئققـــــق      العمر، 2018-2015ط اللرتة   ا
 كثر ملصقإل ط مرفق هاا التقرير.القدرال ومجع البقا ال وتلقل ا على الصعقد الدو . ويرو استعرات  

 
 2 اتدول

 2015في تنفيذ خارطة الطريق منذ عام المةققة اإلنجازات   
 

 مجع البقا ال وتلقل ا على الصعقد الدو  ال نا  القدر   املن جق وتع األووال
 ولقر عن استقصا ال اللقاو لعداو •    
ؤشــــــــــرال  هداأل مل وتــــــــــع من جق  • 

 التنمق  املقتدام 
التقــــدير املتعــــدو النإلم لعــــداو  ° 

عقـــــاب عدو تـــــحايا االجتار 
  األش ا 

لمؤشـــر املتعلق لمن جق  وتـــع  ° 
  تعقمل األسلح  الناري 

ا  ينال األولق  لتحديد اختاذ  ° 
معـــــايري لعصــــــــــــــــــــائقـــــ  لققـــــاس 
 التدفقال املالق  غري املشروع  

مــنــ ــجــقــــــــ  لقــلــقــمــقــــــــ  وتــــــــــــــــع  ° 
للدراســـــال االســـــتقصـــــائق  عن 
ــــــاا  ط  مريمــــــا الإلمقنقــــــ   اإلي
)مباورة الدراســـ  االســـتقصـــائق  

 مريما الإلمقنق  ط عن اإلياا  
 رييب(البحر المامن ق  و 

معزيز مراكز التمقز اإلقلقمق  املعنق   إعصــــــــــــا ال  • 
 اترا  والعدال  اتنائق  

لتدريمل على منلقا التصـــــــــــــنقف ل  شـــــــــــــ   منإلقم  • 
لألغرات اإلعصــــــــائق ، وتقــــــــ   رائمالدو  للج

البقا ال اإلواري  املتعلق   اترا  والعدال  اتنائق  
 على الصعقدين اإلقلقم  والق را

الدعم إلجرا  الدراسال االستقصائق  عن  مقد  • 
 اإلياا  واللقاو

 شراكال لقلقمق  من  جر مقد  املقاعدة التقنق  لقام  • 
مقد  الدعم للبلدال ط مجع و شـــــر واســـــتحداث  • 

املؤشرال لرلد غايال  هداأل التنمق  املقتدام  
املتعلق   اترا  والعنف والتدفقال غري املشــــروع  

املنإلمــ ، واللجين  لىل العــدالــ  وســـــــــــــــقــاوة واتراــ  
 القا ينل واللقاو

 جــــر منلقــــا التقــــدير مقــــد  الــــدعم للبلــــدال من  • 
 املتعدو النإلم

عصــــــــــــــــــــائقــــــ  لإلجتــــــار التــــــدريــــــمل على النإلم اإل • 
  األسلح  الناري 

البقا ال العاملق  عن اترا   جملمينع منققح لعداو  • 
نقــــــقق الت ج الوالعدال  اتنائق  ومعزيز شــــــبم  

  اإلقلقمق مع املنإلمال التآنر وجم الين نق  و 
مينســــقع قاعدة البقا ال املتعلق   إعصــــا ال  • 

الدراســـــــــــــــ  العاملق  جرائم القتر، وللـــــــــــــــدار 
 2019ترائم القتر لعاب 

وقــــاعــــدة  قــــا ــــال  قــــا ــــال جممينعــــ  لعــــداو  • 
 جتار  األش ا  واأل يناع اامق اال عن
جديدة جممينعال  قا ال عاملق  لعداو  ° 

وقاعدة  قا ال  شــــيل األســــلح  الناري  
 غري املشروع  واالجتار  اعقاة ال ي 

عن االجتـــــــار   عـــــــاملق ينمقرير  لعـــــــداو ° 
 ( و ول2018و  2016 األش ا  )

وراســـــــــــــــــ  عــاملقــ  عن رريــمل امل ــاجرين 
(2018) 

مقرير عن جرائم اعقــاة ال يــ  ط  لعــداو ° 
 2016 ،العامل: االجتار  األ يناع اامق 

     
 المستكملةطريق الرطة اخ -ثالثا  

؛ مت لعران مقدب كبري ط منلقا خار   ال ريق، على النحين املب   عإله )ومبزيد من التلصقر ط املرفق( - 6
تــــعت األســــس إلعداو   شــــ   لعصــــائق  ط املقــــتقبر ولدعم البلدال ط ل تا  البقا ال وُ ، وعإلوة على ذلك

منلقا خ    متمل عامسا طاملال يزال وور العديد من شـــركا  و . 2030عالق  اتينوة الإلنم  لرلـــد خ   عاب ال
ويشمر هؤال  الشركا  مركز التمقز ط املعلينمال اإلعصائق   شيل اعمينمال واترا  واإلياا  والعدال  ، العمر

 املع د الين   املمقـــــــقم  لإلعصـــــــا  واتارافقاو  األمم املتحدة املع   امل درال واترا املشـــــــرتك    ممتمل 
لىل شـــركا  آخرين على  اإلتـــاف  ، املن جق  وتـــع األووالمنلقا   شـــ    نا  القدرال ووعم  ســـقينالـــرالاا 

 من  ر ع، 2022-2019 الذ متتد لللرتة، الين   واإلقلقم  والعامل . ومتيلف خ   العمر التالق الصــــــــــــــعد 
، ومجع البقا ال وتلقل ا على الصـــــــعقد الدو ، ومنمق  القدرال، ال املن جق األوو وتـــــــع : ه  رئققـــــــق  ركائز

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2015/8
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  ما قالعمر   شــــــــــــ ً  امن ل ار خ    ومعزيز اإل ار الدو  لتنلقا خار   ال ريق. ومشــــــــــــمر األ شــــــــــــ   ط
 .لتافق  تتا  لىل ميم   مينال و خرمل قائم املينارو اليناس     ممالقل ا

 
 امدوات المنهجية وضع - ألف 

العدال  اتنائق  يشـــــــــــمر عجر الزاوي  ط العمر   إلمســـــــــــقإلر تقـــــــــــ  من جقال ققاس اترا  و  - 7
تديد تإلت  جماالل للقـــــــقاســـــــال وط  عقاب (. 3متمل )ا إلر اتدول املالبحث  المم  الاا يشـــــــجعم 

واملباوئ التينجق ق  الذ امن جممينع  املعايري  لئانالعمر هاا لىل  مقـــــــــــــــاري دأل ، 2030خ   عاب  ط
 لجين وال ،عن اترا  و تلف  شـــــمال العنف عديث ال قا ل  للمقار   و  مدعم البلدال ط ل تا  لعصـــــا  ل

 شــــــمال االجتار )مبا ط ذلك االجتار العديد من و  ،واترا  املنإلم  ،وســــــقاوة القا ينل واللقــــــاو ،لىل العدال 
واالجتار  األسلح  الناري  ورريمل امل اجرين( وما يتصر  ا من مدفقال   اعقاة ال ي  األش ا  واالجتار 
 مالق  غري مشروع .

، وط هاا الصــــــــدو؛ لألغرات اإلعصــــــــائق  من األولينيال جرائميإلر منلقا التصــــــــنقف الدو  للو  - 8
التصــــــــنقف للقــــــــل ال الين نق  مينجق ال شــــــــامل  وعملق  عينل كقلق  هاا ولقر منلقا  اســــــــتممالســــــــقينفر 

األول  شروعاستناواً لىل عرت ومناقش  املو التصنقف. الذ ين ينا علق ا مما ال اإلاالستلاوة المامل  من 
وراســـــ  األمم املتحدة االســـــتقصـــــائق  الجتاهال اترا   منقـــــقق  الللدلقر ط االجتماع الثا  املشـــــرتك ت

لألغرات رائم التصنقف الدو  للج إلم العدال  اتنائق  و عضا  اللريق االستشارا التق  املع  وعملقال  
 رائمدلقر منلقا التصـنقف الدو  للجل وتـع الصـقا  الن ائق ، سـقتم (2)2018 عزيرال/يين قمط  اإلعصـائق 

التصـــــنقف الدو  لتنلقا  عابمقققم  ســـــُقجرمل، 2020ط عاب و . 2019 عاب لألغرات اإلعصـــــائق  خإلل
وتديد ، لألغرات اإلعصـــــائق  على املقـــــتينمل الق را  دأل تديد ومشـــــجقع املمارســـــال اتقدة للجرائم

تينوة  النقــــب  منلقا التصــــنقف الدو  الذ متحقق من للينائد امللمينســــ  ل الرتويجو ، التحديال واالختناقال
ينجق ال املن جق  والتشــــــــــاقلق  للقــــــــــل ال الين نق  ومقد  مزيد من الت، البقا ال و مهقت ا وقا لقت ا للمقار  

ال ثار املشـــــــــــــــارك  ط العمر املتعلق  إعصـــــــــــــــا ال العدال  اتنائق . كما ســـــــــــــــق دأل التقققم لىل تديد ال
ينبا  ، . وعلى املقــــتينمل الق راتمراجعملعملق   مقــــتقبإل للشــــروع طالتصــــنقف الدو  وتديد اعاج   ط
و نق  وفقاً للمباوئ التينجق ق   ج ال منقــــققالتقققم املماممل اإلعصــــائق  الين نق  و ل يتم تديد  مقينو  ل

 لألغرات اإلعصائق .رائم التصنقف الدو  للج اللريق االستشارا التق  املع   الذ وتع ا
ال سقتم وتع ل ار لعصائ   شيل لعصا ، ل تا   قا ال  فضر عن العنف تد املر ة ولقتق  - 9
 اســـت داب و . الذ هلا لـــل   نينع اتنسمع الرتكقز على جرائم القتر ، لجرا  مراعق  لإلعتبارال اتنقـــا ق ل

 االشرتاك مع هق   األمم املتحدة للمقاواة الاا سُقض لع  م ، هاا العمرفإل ، كقاعدة  التصنقف الدو 
على جرائم القتر  ســـــــريكز،   وولق  آخرين   اتنقـــــــ  ومتم  املر ة )هق   األمم املتحدة للمر ة( وشـــــــركا

  شــــــــيلمينفري مباوئ مينجق ق  مشـــــــــاقلق   وســـــــــقمينل هدفم هين (“جرائم قتر اإل اث”) اتنساملرمب    نينع 
 الدول.فعر ل تا  البقا ال عن الضحايا واتناة ورووو 

__________ 

العدال  اتنائق   وراس  األمم املتحدة االستقصائق  الجتاهال اترا  وعملقال  إلم منققق  الا إلر مقرير االجتماع الثا  املشرتك ت (2) 
يين قم /عزيرال 8و  7يينم  لقما  ط املعقينوعصائق ، لألغرات اإل رائمالتصنقف الدو  للج و عضا  اللريق االستشارا التق  املع  

-http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/joint-second-unctsمتا  على الرا و التا :  ين. وه2018

iccs-meeting.html. 
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عن اإلياا . لدراســــال االســــتقصــــائق   امعزيز جممينع  األووال املن جق  املتعلق   وســــقجرا  يضــــا - 10
الضــــحايا  عنوكالك ، العديد من  شــــمال اترا  عن واة  ســــاســــق  تمع البقا ال ه  لدراســــال وهاه ا

لدراســــال هاه ا عض التجارب لمما ق  اســــت داب  يضــــا  ظ رل و  عينامر ا  ر.واتناة وعينامر اعماي  و 
، على الرغم من اعاج  لىل املزيد من البحث العمدإل تا  مقديرال غري مباشــرة للجرائم الناورة مثر القتر 

للدراســــــــــال املباوئ التينجق ق  التشـــــــــــاقلق   وتـــــــــــع وســـــــــــقجراهاه التقنقال.  لـــــــــــقرواالختبار من  جر 
 االستقصائق  عن اإلياا  ط اجملاالل التالق :

 ققاس اترا  القق ا ق  على النحين الاا ييناج م  فراو األسرة املعقشق  • 
التنمق  املقتدام : من  هداأل  2-7-11دأل اهللبد  واتنق  )ط ل ار مؤشر ققاس التحرش ا • 

عقــمل  ينع اتنس والقــن وعال  ،  قــب  األشــ ا  الاين يتعرتــينل للتحرش البد   و اتنقــ 
 القا ق ( اإلت  عشر ش راط ، التحرش اإلعاق  وممال عدوث

 قتر واالخت األ واالختلا  الققرامقدير غري مباشر للإلعداو  الدراس  االستقصائق  مناذ  • 
 هداأل التنمق  املقــــــــــــتدام  من خإلل الدراســــــــــــال مؤشــــــــــــرال عقــــــــــــاب مؤشــــــــــــرال  تارة من  • 

 االستقصائق  عن اإلياا 
 مريما ط االســـــتقصـــــائق  عن اإلياا    لدراســـــاوســـــقتم منلقا  عض هاه األ شـــــ   ط ل ار مباورة  

االســـــتقصـــــائق  عن اإلياا  الذ وتـــــع ا للدراســـــال  ينعدة  املالإلمقنق  ومن ق  البحر المارييب، وه  املن جق
املع ــد الين   املمقـــــــــــــــقم  و  ممتــمل األمم املتحــدة املع   ــامل ــدرال واتراــ  املشـــــــــــــــرتك   مركز التمقز 

، وعإلوة على ذلـك .(3) ـالتعـاول مع  لـدال  مريمـا الإلمقنقـ  ومن قـ  البحر المـارييب لإلعصــــــــــــــــا  واتارافقـا
ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا  و ر امج األمم املتحدة اإلمنائ  وملينتـــــــــــــــق   من يدعم كر

من  16 شــــيل اهلدأل   اســــتقصــــائقلدراســــ  األمم املتحدة عقين  اإل قــــال مباورة ردأل لىل وتــــع منينذ  
تقصــــائق  ل تا  مؤشــــرال مقــــتند لىل الدراســــال االســــ يتقــــ   اســــت دام ا جر مزويد البلدال  يواة لتــــافق  

 مينعدةواملؤســــــقــــــال اللعال  وفقاً ملن جق   ،وســــــقاوة القا ينل، واللجين  لىل العدال ، جاالل القــــــإلبومع  مب
 .معتمدة
، . وط هاا الصـــدوخالـــاققاســـم تديا  ي ر من  شـــمال العنف  االجتار  األشـــ ا  شـــمإل ويعد - 11

لىل ققاس عدو تــــــــــــــحايا االجتار  األشــــــــــــــ ا  الاين ال يتم  للتقدير املتعدو النإلمردأل املن جق  اتديدة 
كشـــــــل م واخر  لد مع . وقد مت عر ا ل جتريمل هاه املن جق   نجا  ط عدو قلقر من البلدال و ظ رل 

 2-2-16 اهلدأل رلـــــــــد مؤشـــــــــرارت كامر لمما ارا ط مقدير اعجم اعققق  لإلاهرة االجتار  البشـــــــــر ل
اتنس والعمر وشـــــــــــــمر  ينع من القـــــــــــــمال عقـــــــــــــمل  100.000مر )عدو تـــــــــــــحايا االجتار  البشـــــــــــــر ل

__________ 

لىل جا مل ، وغينامقماال، واملمققك، وكينلينمبقا، وكينستاريما، وشقل ، و ريو ،و نما ،هاه اجملمينع  من البلدال األرجنت  مضم (3) 
ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا   املشرتك   ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا  ومركز التمُقز 

ومن ق  البحر مقنق  الإلمريما ألاملركز اإلقلقم  وكا ت متلقى الدعم  يضا من ، املع د الين   املمققم  لإلعصا  واتارافقاو 
منإلينم  التمامر و ، ومنإلم  الدول األمريمق ، ومصرأل التنمق  للبلدال األمريمق ، ل  امج األمم املتحدة اإلمنائ التا ع المارييب 

  .التعايش القلم  و من املينا ن عنوالنإلاب اإلقلقم  للمؤشرال املينعدة ،    وول  مريما الينس ى
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 ســــقتم لجرا  املزيد من االختبارال ووتــــع ولقل ، قــــاعدة البلدال ط منلقا هاه املن جق ومل. (4)االســــتاإلل(
وم بقق التقنق  اإلعصــــــــائق .  ،قيناعد  قا ال لعصــــــــائق  عن تــــــــحايا االجتار  األشــــــــ ا  مع د: م ينير و مها
لعمر ألغرات التقققم مدمل االجتار  األشـ ا   اسـتقصـا هناك  ريق  ، ير املتعدو النإلمالتقد اإلتـاف  لىل و 

 ومنإلم  العمر الدولق .املمتمل  سقشرتك ط وتعمالققرا 
ســـــقتم تقـــــ  رلـــــد اترا  ع  الين نق  من خإلل نياوة م ينير األووال املن جق  لققاس اترا  و  - 12

املشـــــــــــــــرتك  قنم و   املع د الين   منينذ  وتـــــــــــــــعم مركز التمقز  لىلمتمل ط ج ينوه امل يقـــــــــــــــتنداملنإلم . و 
على مقـــــــــــاعدة عالقا و الك يعمر املمتمل ، اختباره ط  لدال  تارة من  مريما الإلمقنق مت و  املمقـــــــــــقم 

نإلم  ط ل ار املشـــــــــــــــروع املمينل البلدال ط من ق  البلقال على وتـــــــــــــــع ل ار لعصـــــــــــــــائ  لققاس اترا  امل
االتاو األورويب  شـــــــــــــــيل ققاس ومقققم اترا  املنإلم  ط غرب البلقال. وعلى  ســـــــــــــــاس هاه التجر    من

 ستبد  عملق  مشاور  شيل معايري لعصائق  عاملق  لققاس اترا  املنإلم .، واالختبار ط  مريما الإلمقنق 
تدام  ط ققاس التدفقال متمثر لعدمل األولينيال الذ مت ل رانها ط ســــــقا   هداأل التنمق  املقــــــو  - 13

 هداأل التنمق  املقــتدام : الققم  من  1-4-16 اهلدأل املالق  غري املشــروع  )على النحين املب  ط مؤشــر
ممتــمل األمم املتحــدة املع   الــاا يتينىلاإلمجــالقــ  للتــدفقــال املــالقــ  غري املشـــــــــــــــروعــ  الــداخلــ  وا ــارجــ ( 

متر األمم املتحدة للتجارة والتنمق  )األو متاو(. وقد عمر  االشــــــــرتاك مع مؤ  مقــــــــؤولقتم امل درال واترا  
متمل واألو متاو معا على وتــــع ل ار  و  لققاس التدفقال املالق  غري املشــــروع  لألغرات اإلعصــــائق . امل
ختتلف ،  لـــــبح من اليناتـــــح  ل عقـــــاب ملك التدفقال يت لمل من جقال املشـــــرتكمن هاا اإل ار تـــــ  و 

دها. وقد مت تديد تإلث ف ال متمقزة من األ شــــــ   الذ مينل د مدفقال مالق  املصــــــدر الاا يينل  اختإلأل
واملمارســــــال املرمب   ، غري املشــــــروع الضــــــريبق  واملالق  املمارســــــال  املرمب    األ شــــــ  : ه  غري مشــــــروع 

وملك املرمب    ،امل درال واالجتار  األشـــــــ ا  والقـــــــلع املقلدة( ســـــــينا   األســـــــينا  غري املشـــــــروع  )مثر 
. وســـــــــــــتتبع من جق  مقدير التدفقال املالق  غري املشـــــــــــــروع  (5)والقـــــــــــــرق  اترائم ذال الصـــــــــــــل   اللقـــــــــــــاو 

ســقجرا اختبار  عض اإلجرا ال املن جق  لتقدير التدفقال ذال الصــل   األســينا  و النماذ  الثإلت .  هاه
الصـــــــــقا  الن ائق   وســـــــــقتم وتـــــــــع. (6)2019غري املشـــــــــروع  ط  لدال مت ينع  ط  مريما الإلمقنق  ط عاب 

القرق ( و اللقاو  واترا  املتعلق  ،  اترا  )األسينا  غري املشروع صل  املت املينعدة للمجال لمن جقال ل
الثإلث القاوم  من خإلل املشــاورال اإلقلقمق  والعاملق  مع املماممل القاومت   و القــنينال خإلل القــنت  

الق  واألكاواق  وغريهم من  لـــــحاب املصـــــلح  الاين امن م اإلعصـــــائق  الين نق  ووعدال املعلينمال امل
 مقد  معلينمال واخلق  عن ققاس التدفقال املالق  غري املشروع .

ومث  جمال آخر من جماالل البحث الذ يينجد فق ا  لمل كبري على املن جقال املينعدة يشـــــــــــــــمر  - 14
  ق  املقـــتدام  اعالقلتنما هدأل ا  مؤشـــر مممل  ويتع  اللجين  لىل العدال  وســـقاوة القا ينل وققاس اللقـــاو. 

__________ 

؛ القجإلل اإلواري  املتعلق   ضحايا االجتار الذ تتلظ  ا القل ال الين نق  واملنإلمال غري اعمينمق مقت دب املن جق   (4) 
لعدو اإلمجا  لضحايا االجتار ل ل منتج مقديرال و نق    اامنالذ ، “املعاين  واملقار  ”ه  مقنق   ئق خإلل مقنق  لعصا من
 (.املمشينأل عن م وغري املمشينأل عن م)

 املتعلق ن جق  املل ار لعصائ  مشرتك، يتينىل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمق  )األو متاو( مقؤولق  وتع  تمن (5) 
التدفقال املالق  غري املشروع  ذال الصل   املمارسال الضريبق  غري املشروع ،  قنما سققينو ممتمل األمم املتحدة املع   

 خرين. امل درال واترا  العمر ط اجملال  ا 

 ط ل ار مشروع عقاب التنمق  لينتع مؤشرال عن التدفقال املالق  غري املشروع  ورلدها ط  مريما الإلمقنق . (6) 
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(  إ ار لعصائ  متمامر لققاس   عاو لمما ق  اللجين  2-3-16و  1-3-16اللجين  لىل العدال  ) شيل 
لىل العــدالــ  وكلــا رــا وفعــالقت ــا وشـــــــــــــــلــافقت ــا من خإلل اســـــــــــــــت ــداب كــر من البقــا ــال اإلواريــ  و قــا ــال 

اللجين  لىل العدال  ط منققح  ولمما ق املؤشــــرال املتعلق   لعالق    ورجت جممينع  و قا منو . االســــتقصــــا ال
األمم املتحدة االستقصائق  الجتاهال  الالبقا ال املتعلق   اترا  والعدال  اتنائق  )من خإلل وراسجممينع  

عمـر من ج  لتــــــــــــــــاط مـدعين اعـاجـ  لىل ولمن ، 2017اتراـ  وعملقـال  إلم العـدالـ  اتنـائقـ ( ط عـاب 
، مقـــــــاعدة البلدال ط مجع البقا ال   ريق   كثر من جق   شـــــــيل قضـــــــايا مثر املقـــــــاعدة القا ين ق   جر نم

يعد اســـــت داب وعدال اللجين  و واســـــت داب األعماب غري االعتجاني  ومدة االعتجان القـــــا ق للمحاكم . 
 .الت ينير من لىل العدال  ط الدراسال االستقصائق  لألسر املعقشق  هنجا واعدا تتا  لىل مزيد

مباوئ مينجق ق  من جق  لققاس الرشينة : ولقر الدراسال االستقصائق  عن اللقاو االستناو لىل و  - 15
من املتينخى ، الاا لدر مؤخرا (7)من خإلل لجرا  وراسال استقصائق  منينذجق  و شمال اللقاو األخرمل
لقد معلينمال لعصـــــــائق  عن  شـــــــمال لتينفري مباوئ مينجق ق   شـــــــيل كقلق  مين  الت ينيرالققاب مبزيد من عمر 

لىل جا مل التا ق  الذ يينفرها ولقر الرشــــــينة اعا  و . لمالدول  عن مصــــــدااللقــــــاو الذ متجاون الرشــــــينة و 
( وق اع األعمال )ا إلر مؤشـــــر 1-5-16القـــــمال )ا إلر مؤشـــــر هدأل التنمق  املقـــــتدام   يشـــــمرالاا 
ااقــين ق ؛ ، اللقــاو األخرمل )على ســبقر املثالســقمينل هناك اختبار لققاس  شــمال ، (2-5-16اهلدأل 
العقن .   اســـــــــتقصـــــــــا المن خإلل اســـــــــت داب  (ا دم  املد ق  واملشـــــــــرتيال العام ط تينظقف الط  وااا اة

، هام فإل ققاس  شــمال اللقــاو األخرمل )مثر ملك الذ من ينا على مبال   و  لــينل ، وعإلوة على ذلك
و وجم التعرت لللقــــــــاو واملدمل العاب ، (“اللقــــــــاو المبري”عقال  اســــــــم والذ يشــــــــار للق ا ط كثري من األ

 ستت لمل املزيد العمر املن ج .وفعالق  مصدي ا الدول  لللقاو لتصدا 
  لتقققم مقـــــــتينمل اترا . واســـــــت دمت تـــــــ موقد  جريت  عض اااوالل الســـــــت داب  قا ال  - 16

بقنق  اتارافق  والقـــــــــــــجإلل املصـــــــــــــرفق  املتعلق   قا ال مثر القـــــــــــــجإلل اهلاملق  املتعلق   االمصـــــــــــــاالل ال
املزيد من االختبارال لتقــــــــ قر  وســــــــُقجرمللتقدير مقــــــــتينمل اترا  ط  عض املنا ق اتارافق .  دفينعال امل

ف م لمما ال البقا ال الضـــــــــــــــ م  إل تا  معلينمال لعصـــــــــــــــائق  عن اترا . واهلدأل من ذلك هين مقققم 
اســـت داب مصـــاور البقا ال التقلقدي   لتممل امن  ل يينفر  واة فعال  كال تلقر البقا ال الضـــ م   لذا ما

وما لذا كا ت البقا ال الضــــــــــ م  امن  ل مينلد معلينمال ســــــــــقاقق  ال امن مينلقدها  يناســــــــــ   املصــــــــــاور 
لتحلقر ألغرات ادمج  تائج االختبار ط وراســـ  مقققمق  عينل اســـت داب البقا ال الضـــ م  وســـتُ التقلقدي . 
 لجرا .اإلعصائ  ل

 
  

__________ 

املع د الين   و متمل امل املشرتك   مركز التمقز و  ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا يشرتك ط ل تاج ا كر من  (7) 
 وال  امج اإلمنائ .فقا املمققم  لإلعصا  واتارا
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 3اتدول 
 خارطة الطريق المستكملة: موجز امدوات المنهجية  

 األ ش   املقررة الذ تتا  لىل مينارو لتافق   األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

منلقا التصنقف وتع ولقر       
الدو  للجرائم لألغرات 

 اإلعصائق 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

اللريق االســــــــتشــــــــارا التق  
املع   ـــالتصـــــــــــــــنقف الـــدو  
ــــــــألغــــــــرات  ــــــــم ل ــــــــلــــــــجــــــــرائ ل

 اإلعصائق 

2019    

مقققم منلقــــــــا التصـــــــــــــــنقف 
الــــــــدو  للجرائم لألغرات 

 اإلعصائق 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

اللريق االســــــــتشــــــــارا التق  
املع   ـــالتصـــــــــــــــنقف الـــدو  
ــــــــألغــــــــرات  ــــــــم ل ــــــــلــــــــجــــــــرائ ل

 اإلعصائق 
 مماممل اإلعصا  الين نق 

مركز التمقز املشرتك    
ممتمل األمم املتحدة املع  
 امل درال واترا  واملع د 
الين   املمققم  لإلعصا  

 واتارافقا 

2020    

التنلقــايــ   املبــاوئ التينجق قــ    
 شـــــــــيل لعصـــــــــا ال اترائم 
اتنقـــــــــــــــا ق : معريف اإل ار 
اإلعصـــــائ  الشـــــامر  شـــــيل 
 لعصا ال اترائم اتنقا ق 

املع  األمم املتحدة ممتمل 
  امل درال واترا  

 هق   األمم املتحدة للمر ة
مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 
الين   املمققم  لإلعصا  

 واتارافقا 

2019-
2020 

املبــاوئ التينجق قــ  التنلقــايــ  
للدراســـــــال االســـــــتقصـــــــائق  
ــــــاا : ما    ــــــاإلي املتعلقــــــ   
امليناتــــــقع اتديدة ووعدال 

)اتراــــــ   االســـــــــــــــتقصـــــــــــــــــــــا 
والتحرش البد   القـــــــــــق ا ق 
مؤشــــــــــر اهلدأل ) واتنقــــــــــ 

مــــــــن  هــــــــداأل  11-7-2
التنمق  املقـــــــــــــــتدام ( والقتر 
ـــــــ ــــــــاأل  ـــــــعـــــــمــــــــد واالخـــــــت ال

 واالختلا  الققرا(

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتمل األمم املتحدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 
  الين   املمققم  لإلعصا

 واتارافقا 
 الدول األعضا 

 املنإلمال اإلقلقمق 
 ـــر ــــــــامـــج األمـــم املـــتـــحــــــــدة 

 اإلمنائ 

2019-
2022 

   

وتــــــــع منينذ  اســــــــتقصــــــــائ  
من  16متعلق  ــــــــاهلــــــــدأل 

  هداأل التنمق  املقتدام 

ممتمل األمم املتحدة املع  
 امل درال واترا  ال  امج 
اإلمنـــــائ  ملينتـــــــــــــــقـــــ  األمم 

 املتحدة عقين  اإل قال

2019    
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 األ ش   املقررة الذ تتا  لىل مينارو لتافق   األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

ـــــ  لققـــــاس        ـــــاوئ التينجق ق املب
الـتــــــــدفـقــــــــال املــــــــالـقــــــــ  غـري 
املشـــــــــروع : وتـــــــــع من جق  
 لققــــــــاس مؤشــــــــــــــــر اهلــــــــدأل

مــــــــن  هــــــــداأل  16-4-1
التنمقــ  املقـــــــــــــــتــدامــ  املتعلق 
 ــــــالتــــــدفقــــــال املــــــالقــــــ  غري 
املشـــــــــــــــروعــ  فقمــا يتصـــــــــــــــــر 
  يسينا  غري مشروع   تارة

ممتمل األمم املتحدة املع  
 ـــــــــاملـــــــــ ـــــــــدرال واتـــــــــراـــــــــ  

 األو متاو
قز املشـــــــــــــــرتك    مركز التم

ممتمل األمم املتحدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 
الين   املمققم  لإلعصا  

 واتارافقا 

2019-
2020 

املبــــــاوئ التينجق قــــــ  املتعلقــــــ  
 ققــاس التــدفقــال املــالقــ  غري 
املشـــــــــــــــروعــــ  فقمــــا يتصــــــــــــــــــر 
 ـــــــاأل شـــــــــــــــــ ـــــــ  اإلجـــرامـــقـــــــ  
اإلتـــــــــــافق : وتـــــــــــع من جق  
 قــــقـــــــاس مــــؤشــــــــــــــــــر اهلـــــــدأل

 هـــــــــداأل مـــــــــن  16-4-1
التنمقـــ  املقـــــــــــــــتـــدامـــ  املتعلق 
ـــــــ  غري  ـــــــدفقـــــــال املـــــــالق ـــــــالت  
املشروع  فقما يتصر  ي ش   

 لجرامق   خرمل

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ـــــــــاملـــــــــ ـــــــــدرال واتـــــــــراـــــــــ  

 األو متاو
مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 
الين   املمققم  لإلعصا  

 فقا واتارا

2021-
2022 

لعداو  ول   شـــيل اســـت داب 
من جقــــال التقــــدير املتعــــدو 

فقما يتصــــــــــر  االجتار  النإلم
 األشـــــــــ ا : اتز  األول: 
ل شـــا  ومع د قيناعد  قا ال 
لعصــــــــــــــــائق  عن تـــــــــــــــحايا 
االجتار  األشـــــــــ ا : اتز  
الثــا : م بقق مقنقــ  التقــدير 

 اإلعصائ  املتعدو النإلم

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

2019-
2020 

مؤشـــــــــــــــرال  هــداأل التنمقــ  
املقــــــتدام : مينالــــــل  اختبار 

االستقصا  و شر من جقال 
لــــقــــقــــــــاس ظــــــــاهــــرة االجتــــــــار 

  األش ا 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

 منإلم  العمر الدولق 

2020-
2022 

وراســــــال اســــــتقصــــــائق  عن 
اللقـــــــــــــــاو: مينســـــــــــــــقع   ا  

املن جقـــــــ  لققـــــــاس األووال 
  شــمال  خرمل من اللقــاو،

 اللقاو المبريمبا ط ذلك 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

اللريق االســــــــتشــــــــارا التق  
املع   ـــالتصـــــــــــــــنقف الـــدو  
ــــــــألغــــــــرات  ــــــــم ل ــــــــلــــــــجــــــــرائ ل

 اإلعصائق 
مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتمل األمم املتحدة املع  
  ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد

   املمققم  لإلعصا  الين 
 واتارافقا

الدول األعضـــــا  ط املمتمل 
 اإلعصائ  لإلتاو األورويب

2020-
2022 

   

املبـــــاوئ التينجق قـــــ  املتعلقــــ     
 ققاس اترا  املنإلم : جيرا 
وتــــــــع ا  عد اختبار اإل ار 
اإلعصــــــــــــــــائ  اعـا  لققاس 

 اترا  املنإلم 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 واترا  امل درال 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 

املمققم  لإلعصا   الين  
 واتارافقا

2019-
2021 

ـــــدراســــــــــــــــــــ  املتعلقـــــ      مقققم ال
ـــــــا ـــــــال  ـــــــاســـــــــــــــت ـــــــداب البق  
الضــــــــ م  ألغرات التحلقر 

 لجرا لاإلعصائ  

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 واترا  امل درال 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 

2019-
2021 
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 األ ش   املقررة الذ تتا  لىل مينارو لتافق   األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

الين   املمققم  لإلعصا        
 واتارافقا

اللجين  لىل العـــدالـــ  وكلـــا ة    
 إلاب العدال  اتنائق : وتــــع 
مؤشرال مينعدة استناوا لىل 
البقـــا ـــال اإلواريـــ  و قـــا ـــال 

 االستقصائق الدراسال 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 
الين   املمققم  لإلعصا  

 واتارافقا

2021-
2022 

        
 بناء القدرات - باء 

ا لقال الين نق  إل تا  و شـــر اإلعصـــا ال املتعلق   اترا    شـــ    نا  القدرال تـــروري  لتعزيز لل  - 17
الذ ال مزال تـــــعقل  ط العديد من البلدال  قـــــبمل جممينع  من العينامر مشـــــمر االفتقار لىل ، والعدال  اتنائق 

 انواو ال لمل على   شــــــ   املقــــــاعدة التقنق  والتدريملو (. 4املينارو والتنقــــــقق وامل ارال التقنق  )ا إلر اتدول 
فقما يتعلق  اعتماو ، على لعصـــــــا ال اترا  والعدال  اتنائق   شـــــــمر ملحين  ط القـــــــنينال القلقل  املاتـــــــق 
االســــــتقصــــــائق    لدراســــــاوم بقق معايري جديدة مثر التصــــــنقف الدو  للجرائم لألغرات اإلعصــــــائق  ومباورة 

لناشـــــــــــــ   عن الرلـــــــــــــد الين   ألهداأل  مريما الإلمقنق  ومن ق  البحر المارييب واالعتقاجال اط اإلياا   عن
 :مها ركقزم   ساسقت  لىلاسرتامقجق  ملبق  ال لمل املتزايد على الدعم الل   مقتندسينأل و التنمق  املقتدام . 

بنا  القدرال يض لع  م ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا  من خإلل لمعزيز  ر امج  • 
 العامل  الصعقدارة  ر امج كامر لبنا  القدرال على ولو استحداث لقتق ختصقص مينارو 

اإلقلقمق  ط  عقاب  لتمقزمراكز ا ميســـــقسمعزيز الشـــــراكال مع املؤســـــقـــــال الين نق  واإلقلقمق  و  • 
ئـا  منينذ  مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    ممتــمل األمم املتحــدة املع   ـامل ــدرال واتراـ  واملع ـد 

 .ط ممققمين واتارافقالإلعصا   املمققم  الين  
 ،هناك عاج  لىل  ر امج عامل  شــــــــامر لبنا  القدرال لدعم البلدال ط ل تا   قا ال عن اترا و  - 18

 اعقاة واترا  املنإلم  )مبا ط ذلك االجتار  األشـــــــــــــــ ا  واالجتار  األســـــــــــــــلح  الناري ( واالجتار  ،والعنف
منلقا املعايري اإلعصائق  املاكينرة   اق  واللقاو ،لجين  لىل العدال وال ،والتدفقال املالق  غري املشروع  ال ي ،
إلياا  ول تا   قا ال لرلد عن ا الدراسال االستقصائق لتعزيز امل ارال الإلنم  إلجرا  و القا ق،  لرعط ال

ين   ش    نا  القدرال على الصعقدعلى مشجقع ولوارة هاا ال  امج  وسقعمر هداأل التنمق  املقتدام . 
الشـــــــــــــــراكــال    ممتــمل األمم املتحــدة املع   ــامل ــدرال واتراــ  والمقــا ـال  مين قــدو ، اإلقلقم  والين  

 اســــتقصــــا الومعزيز ومجع التمينير ل امج ، ال ســــقما ط جمال رلــــد األهداأل، اإلقلقمق  والدولق  األخرمل
، لق   اترا  والعدال  اتنائق ولجرا  مقققمال تينوة النإلم اإلعصـــــــــــــــائق  الين نق  املتع، اإلياا  واللقـــــــــــــــاو

، ومعزيز التنقـــــــــــقق جينورالتدريمل على لعصـــــــــــا ال اترا  والعدال  اتنائق  وكلال  لمناهج  اســـــــــــتحداثو 
وســـــــققـــــــعى لىل ، متمل جرا  هاا ال  امجامل قضـــــــع   مراكز التمقز اإلقلقمق  ومقد  الدعم هلا. وســـــــ فقما

  الشراك  مع الينكاالل اإلقلقمق  والدولق  ذال الصل .، نياوة املينارو الإلنم  إل إلقم ومنلقاه
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 نــا  على التجر ـ  و اإلقلقم .  الصـــــــــــــــعقــدســـــــــــــــقتم امبــاع النمينذ  القــائم على مراكز التمقز على و  - 19
املع د الين   املمققم  و  ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا  املشرتك   الناجح  ملركز التمقز 

، مركزًا مرجعًقا عقققًقا لأل شـــ    جرا مؤخراكما ورو ط مقققم مقـــتقر ،  واتارافقا الاا  لـــبحلإلعصـــا  
 ســــــــقجرا ل شــــــــا  ،اإلعصــــــــائق  املتعلق   اترا  والعدال  اتنائق  ط  مريما الإلمقنق  ومن ق  البحر المارييب

اإلعصا  المينرا. وسقمينل  الشراك  مع ممتمل  2019مركز جديد للتمقز  سقا وااقو اهلاوا ط عاب 
ممتمل اإلعصا  المينرا املشرتك    سقا وااقو اهلاوئ  املع   اترا  والعدال  اتنائق   مقر مركز التمقز

مج ينري  كينريا(. ، )واجيينل، ممتمل اإلعصـــــــا  المينراط  ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا و 
وعم البلدال الرامق  لىل إلقم   شـــــــــــــــ   املقـــــــــــــــاعدة التقنق  والتدريمل ركز ط مينفري ومنهاا املومتمثر م م  

 قا ال املن ق  ط تقـ  املن جقال اإلعصـائق  والقدرال التقنق  فقما يتعلق  إ تا  ومجع وتلقر و شـر  ط
تققق  هداأل من  جر كيســــاس لإلســــرتامقجقال والقــــقاســــال القائم  على األول    اتنائق  العدال و اترا  
 يال التنمق  املقتدام  ذال الصل .وغا

لقلقم  ط جمال  متقزوينبا   يضـــــا وعم م ينير ومنلقا  نا  القدرال اإلقلقمق  ط  فريققا  إ شـــــا  مركز  - 20
 الشـــــــــراك  ،  ال ات ينوو ، لعصـــــــــا ال اترا  والعدال  اتنائق . وســـــــــقتم وتـــــــــع اقرتا   صـــــــــص هلاا الارت

 .الإلنم  لضمال مينافر املينارو، مثر االتاو األفريق  ومصرأل التنمق  األفريق المقا ال الين نق  واإلقلقمق   مع
ستقتمر   ش   ، املتينسو لىل ال ينيرذال األجر ط الينقت الاا جيرا فقم وتع هاه ا  و و  - 21

لدراســــــ  الين نق   ت ال التنقــــــققســــــرتكز على معزيز الشــــــبم  العاملق  و ، عقــــــمل مينافر املينارو نا  القدرال 
ومنلقا التصــــــــــنقف الدو  ، مم املتحدة االســــــــــتقصــــــــــائق  الجتاهال اترا  وعملقال  إلم العدال  اتنائق األ

اترا    شـــيلمراعق  لإلعتبارال اتنقـــا ق   لألغرات اإلعصـــائق  مع الرتكقز على ل تا  لعصـــا ال للجرائم
األهداأل ؤشــرال مب عقد الين  ،واألخا، على الصــ هداأل التنمق  املقــتدام   رلــد ووعم، والعدال  اتنائق 

ومنلقا ، واللقــاو ط جما  اإلياا  االســتقصــا ال  العقن ومصــمقم ولجرا  ، العدال  اتنائق و اترا  املتصــل   
ووعم م ينير النإلم اإلعصـــائق  املصـــمم  لققاس اترا  ، الجتار  األشـــ ا النإلم ط جمال اتعدو املتقدير ال

ومدعقم النإلم اإلعصـــــــــــــائق  الين نق  املتعلق   االجتار  األســـــــــــــلح   م ينيرجر التدريمل من  مينفري و ، املنإلم 
مدفقال واختبار ومنلقا من جق  لتقدير ، وتقـــــــــــــ  النإلم اإلعصـــــــــــــائق  املتعلق   ت ريمل امل اجرين، الناري 

ومقققم جينوة  ،واترائم املتعلق   اللقـــــاو والقـــــرق  غري املشـــــروع األســـــينا    املتصـــــل األمينال غري املشـــــروع  
التمقز ط ممقـــقمين  ملركزاالنإلم اإلعصـــائق  الين نق . و قنما ســـقشـــمر  نا  القدرال األ شـــ   األســـاســـق  

  يضا ط وتع معايري عاملق . الاملركز قق م س، جيينلاوو
  شـــــ    نا  القدرال من خإلل األســـــالقمل التقلقدي  )التدريمل املباشـــــر والتدريمل  تنا  وســـــُتنلا  - 22

م بقق لتقـــــــ قر ف م  ســـــــقجرا اســـــــتحداث، على ســـــــبقر املثالفســـــــت داب التمنينلينجقا اتديدة. العمر( وا
وســـــتقـــــتمر  ووال التعلم اإللمرتو  ط وعم ، التصـــــنقف الدو  للجرائم لألغرات اإلعصـــــائق واســـــت داب 

دراسـال العلى  ط املماممل اإلعصـائق  الين نق  واإلوارال اعمينمق  ذال الصـل  املتلرغ مدريمل املينظل  
 إلياا .ل االستقصائق 
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 4اتدول 
 منشطة بناء القدرات وجزخارطة الطريق المةدثة: م  

 األ ش   املقررة الذ تتا  لىل مينارو لتافق   األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

وتـــــــع  ر امج لبنا  القدرال       
 على الصعقد العامل 

ممتــمل األمم املتحــدة املع  
  امل درال واترا 

منلقـا  ر امج لبنـا  القـدرال  2019
 على الصعقد العامل 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

2020-
2022 

لئــان   شـــــــــــــــ ــ   تــارة لبنــا  
ــــنــــلــــقــــــــا  ــــقــــــــدرال عــــلــــى م ال

الـــدو  للجرائم التصـــــــــــــــنقف 
 لـــألعـــرات اإلعصــــــــــــــــــــــائـــقــــــــ 
واالســـــــــــــتقصـــــــــــــا ال املتعلق  

ولعداو  ،اللقـــــــــــــــاواإلياا  و  
التقارير  شــــــــــــــيل مؤشــــــــــــــرال 

  هداأل التنمق  املقتدام 

ممتــمل األمم املتحــدة املع  
  امل درال واترا 

    مقتمر

املشـــــــــــــــرتك يقــدب مركز التمقز 
مــــمــــتــــــــمل املــــ ــــــــدرال  ــــ  

ملـــعـــ ــــــــد الـــين ـــ  واواتـــراــــــــ  
لإلعصـــــــــــــــــــــا  املمقـــــــــــــــقم  

جممينعــ   تــارة من  واتارافقــا
  شــــ   املقــــاعدة التقنق  لىل 
 ــلــــــــدال  مــريــمــــــــا الــإلمــقـنـقــــــــ  

 ومن ق  البحر المارييب

ممتــمل األمم املتحــدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتــمل األمم املتحــدة املع  
 ــامل ـــدرال واتراــ  واملع ــد 

املمقـقم  لإلعصا   الين  
 واتارافقا 

مقــد  الــدعم املبــاشـــــــــــــــر لىل  مقتمر
البلــدال ) نــا  على ال لــمل( 
من  جـــــر وتـــــــــــــــع ومنلقـــــا 
الدراسال االستقصائق  عن 
اإلياا  واللقــــــــــاو وتقــــــــــ  
البقــا ــال اإلواريــ  ط  مريمــا 
الإلمقنقــــــــ  ومن قــــــــ  البحر 

 المارييب

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 

لإلعصا   املمققم  الين  
 واتارافقا 

2019-
2022 

املشـــــــرتك ل شـــــــا  مركز التمقز 
ممتـــــمل األمم املتحـــــدة    

 املع   ــــــامل ــــــدرال واتراــــــ 
وممتمل اإلعصــــــــــا  المينرا 
وشـــــــــــــــروعــم ط منلقــا  ر ــامج 

 عملم

مم املتحــدة املع  ممتــمل األ
  امل درال واترا 

 ممتمل اإلعصا  المينرا 

مقــد  الــدعم املبــاشـــــــــــــــر لىل  2019
البلــدال ) نــا  على ال لــمل( 
من  جـــــر وتـــــــــــــــع ومنلقـــــا 
الدراسال االستقصائق  عن 
اإلياا  واللقــــــــــاو وتقــــــــــ  
البقــا ــال اإلواريــ  ط من قــ  

 آسقا وااقو اهلاوئ

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 رال واترا  امل د

 شـــــــــــــــرتك  نمركز التمقز امل
ممتـمل األمم املتحـدة املع  

وممتمل   امل درال واترا 
 اإلعصا  المينرا

2019-
2022 

الدراســـــــــال االســـــــــتقصـــــــــائق  
املتعلق   اإلياا : معزيز منلقا 

ســـــــــتقصـــــــــائق  االدراســـــــــال ال
التعلم  منصـــــــــــــ واســـــــــــــت داب 
 اإللمرتو 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
املتحــدة املع  ممتــمل األمم 

 ــامل ـــدرال واتراــ  واملع ــد 
لإلعصا   الين   املمقـقم 

  واتارافقا

التـــدريـــمل على اســـــــــــــــت ـــداب  مقتمر
ــــــقــــــــا ــــــــال  ــــــب  ووال مجــــــع ال
)الــــــــــبــــــــــقــــــــــا ــــــــــال اإلواريــــــــــ  
والدراســــــال االســــــتقصــــــائق  

 عن اإلياا (

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
املتحـدة املع  ممتـمل األمم 

 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 
لإلعصا   الين   املمققم 

  واتارافقا

2019-
2020 

لجرا  مقققمال مقنق  للنإلاب    
اإلعصـــــــــــــــــــائ  الين   فقمــــا 
يتعلق  إ تا  و شـــــــــر  قا ال 
عالق  اتينوة  شـــــــــــــيل اترا  

  والعدال  اتنائق 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 

لإلعصا   الين   املمققم 
  واتارافقا

2019-
2021 

الـــتــــــــدريــــــــمل عـــلـــى مـــنـــلـــقــــــــا    
ائم التصـــــــــــــــنقف الــدو  للجر 
)مبا ط لألغرات اإلعصائق  

 ممتـمل األمم املتحـدة املع 
  امل درال واترا 

2019-
2022 
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 األ ش   املقررة الذ تتا  لىل مينارو لتافق   األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

 بقق مينجق   مذلك وتـــــــع       
 للتصنقف الدو (

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 

لإلعصا   الين   املمققم 
  واتارافقا

  شــــــــــــ   املقــــــــــــاعدة التقنق     
العــديــد من  شـــــــــــــــــيل ققــاس 

مؤشـــــــــــــــرال  هــداأل التنمقــ  
املقـــــــتدام  )التدفقال املالق  

ســـــــــلح  واأل ،غري املشـــــــــروع 
الــــــــــــــنــــــــــــــاريــــــــــــــ ، واالجتــــــــــــــار 
 ــــــــاألشـــــــــــــــ ــــــــا ( ول تــــــــا  
مؤشــــــــرال لعصــــــــائق   خرمل 
) شــــــــــــــــيل رريــمل امل ــاجرين 

 واترا  املنإلم ( 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـمل األمم املتحـدة املع  
 ــامل ــدرال واتراــ  واملع ــد 

لإلعصا   الين   املمققم 
  واتارافقا

2019-
2022 

مـــركـــز الـــتـــمـــقـــز اإلقـــلـــقـــمـــ :    
التشـــــجقع على ل شـــــا  مركز 

 لقلقم  ط  فريققا متقز
مقــد  الــدعم املبــاشـــــــــــــــر لىل 
البلــدال ) نــا  على ال لــمل( 
من  جـــــر وتـــــــــــــــع ومنلقـــــا 
الدراسال االستقصائق  عن 
اإلياا  واللقــــــــــاو وتقــــــــــ  
 البقا ال اإلواري  ط  فريققا

املع  ممتـمل األمم املتحـدة 
  امل درال واترا 
 املنإلمال اإلقلقمق 

2019-
2022 

اللقــــــــــــــــاو: وعم البلــدال ط    
مــ ــينيــر الــقــــــــدرال الــإلنمــــــــ  
لققاس ظاهرة الرشــينة وغريها 
من  شـــــــــــــــمــــــال اللقــــــــــــــــــــاو 

 واإل إلغ عن ا

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
   امل درال واترا 

املشـــــــــــــــرتك    مركز التمقز 
ممتـمل األمم املتحـدة املع  

ملع ــد  ــامل ــدرال واتراــ  وا
الــــــين ــــــ  املــــــمقـــــــــــــــــــــقــــــمــــــ  

 لإلعصا ال واتارافقا 

2019-
2022 

        
 جمع البيانات وتةليلها على الصبيد الدولي -جيا  

مجع البقا ال العاملق  املتعلق   اترا  والعدال  اتنائق  على ط جمال متمل املمينســـــع   ا    شـــــ    - 23
التنمق   ألهداألمدمل القـــــــــنينال القلقل  املاتـــــــــق  اســـــــــتجا   لليناليال اتديدة املنبثق  عن الرلـــــــــد العامل  

(. واســـــــــــــــتجا   هلاه 5اتمعق  العام  واهلق ال اعمينمق  الدولق  األخرمل )اتدول  قررمماملقـــــــــــــــتدام  الاا 
متمل العمر مع املنإلمال اإلقلقمق  والدولق  األخرمل للحد من عمل  اإل إلغ املوالــر ، يال اتديدةالينال

اال ت ا  من اســــــتعرات وراســــــ  األمم املتحدة  2017ط عاب مت و اليناقع على كاهر البلدال قدر اإلممال. 
متمل تمع املقــــت دم ا ي وه  ا لق  الذ، االســــتقصــــائق  الجتاهال اترا  وعملقال  إلم العدال  اتنائق 
البقــا ــال الإلنمــ  لإل إلغ   ُورجــت عقــث، البقــا ــال عن اتراــ  والعــدالــ  اتنــائقــ  من الــدول األعضــــــــــــــــا 

 شــمر معتدل ، من عقث  قاي البقا ال، األهداأل ذال الصــل . وقد مينســع العمل  اإلمجا  غايال عن
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و اإلتاف  لىل استعرات وراس  األمم املتحدة . (8)منينذج ويرجع اللضر ط ذلك جزئقاً لىل است داب هنج 
وه   قا ال مدخر ، عن االجتار  األشـــ ا   اســـتمرارمتمل  يضـــا جبمع البقا ال امليقينب ، االســـتقصـــائق 

على النحين امل لينب ، ل تا  التقرير الاا يقدب كر ســـنت  عن  مناي ومدفقال االجتار  األشـــ ا  تـــمن
استجا   للدعينة الذ و . (9)حدة العاملق  ملمافح  االجتار  األش ا من خ   عمر األمم املت 60ط اللقرة 

، (10)8/3وج  ــا مؤمتر األ راأل ط املــاققــ  األمم املتحــدة ملمــافحــ  اتراــ  املنإلمــ  ع  الين نقــ  ط قراره 
متمل امل  لق ، 2-4-16لحاج  لىل مجع  قا ال و نق  عن مؤشـــــــــــر هدأل التنمق  املقـــــــــــتدام  لوكالك 

 التعاول مع  إلاما جديدا تمع البقا ال  شـــــــيل االجتار غري املشـــــــروع  األســـــــلح ، وذلك  2018عاب  ط
قاب ، اعقاة ال ي ممتمل شـــــــــــــــؤول  زع القـــــــــــــــإل  التا ع لألما   العام  لألمم املتحدة. وفقما يتعلق جبرائم 

 ما   لىل األعضـا  الدول  التقارير املقدم  منمتمل  تينعقد قاعدة  قا ال  شـيل املضـبين ال اسـتناواً لىل امل
قاعدة البقا ال هاه  ومتم ني يناع اعقينا ال والنبامال ال ي  املعرتـــــــــــــــ  لإل قرات.  املاقق  االجتار الدو  

يصدر  العامل طاعقاة ال ي   جرائم عنمقرير اعقاة ال ي  ول تا   تلقر  مناي ومدفقال االجتار من ملمتمل ا
 يلينل/ســـــــــــــــبتم   11املؤرخ  71/326وقد  عا ت اتمعق  العام  علما  الك ط قرارها ، كر ســـــــــــــــنت 

معزيز ” املعنينلو  2018كا ينل األول/ويقــــــــــــم    17املؤرخ  73/186من قرارها  38ط اللقرة و . 2017
 لبت اتمعق  ، “وال ســـــــــــــقما قدرمم على التعاول التق ،  ر امج األمم املتحدة ملنع اترا  والعدال  اتنائق 

بقــا ــال عن رريــمل امل ــاجرين لىل ممتــمل األمم املتحــدة املع   ــامل ــدرال ال مقــد لىل الــدول األعضــــــــــــــــا  
إلاب جديد تمع البقا ال ط هاا اجملال اســـــــــتجا   يعتزب املمتمل لعداو  ، مينارو كافق مينفرل  لذاواترا . و 

 لتلك الينالي .
  مجع البقا ال من خإلل النإلر   شــــــــــــــ  رشــــــــــــــقدمتمل مامليتينخى ، وط القــــــــــــــنينال القلقل  املقبل  - 24
وقنينال مجع البقا ال والشـــــــــــــــركا  اإلقلقمق  )مثر املمتمل ،  وجم التآنر    ج ال التنقـــــــــــــــقق الين نق  ط

االعتبار  ســـــــــــــــقينىلكما .  اإلعصـــــــــــــــائ  لإلتاو األورويب ط  ورو ا ومنإلم  الدول األمريمق  ط األمريمت (
اليناجمل لضـــــــــــمال اإل إلغ الين   القـــــــــــلس عن مؤشـــــــــــرال  هداأل التنمق  املقـــــــــــتدام . واهلدأل الن ائ  

ل الين نق  وتــــــمال امللمق  الين نق  للبقا ال املبل  عن ا على املقــــــتينمل مبقــــــقو التينالــــــر مع القــــــل ا هين
 العامل  مع تق  كر من التا ق  وجينوة البقا ال الذ يتم مجع ا.

 ــامج هــاب فقمــا يتعلق  زيــاوة املعرفــ   ــاجتــاهــال و منــاي هين التقــارير التحلقلقــ  عن اتراــ   ولعــداو - 25
 متمل  ا تإلاب ما يل :املالذ ينتج ا اترا . ومشمر التقارير العاملق  

 (2020 ط عابالقاوب  اإللدار؛ 2018) التقرير العامل  عن االجتار  األش ا  • 
 (2019) وائر عاب  رائم القترتعاملق  الدراس  ال • 
 (2019)النصف الثا  من عاب  عاملق   شيل االجتار  األسلح  الناري الدراس  ال • 
 (.2019) عن جرائم اعقاة ال ي التقرير العامل   • 
 (2018) عاملق  عن رريمل امل اجرينالدراس  ال • 

__________ 

 جتمع البقا ال األساسق  كر سن ، فقما جُتمع البقا ال األخرمل على  ساس التناوب. (8) 

 ، املرفق.2010متينن/يينلقم  30 املؤرخ 64/293العام  قرار اتمعق   (9) 

 .CTOC/COP/2016/15ا إلر  (10) 

https://undocs.org/AR/A/RES/71/326
https://undocs.org/AR/A/RES/71/326
https://undocs.org/AR/A/RES/73/186
https://undocs.org/AR/A/RES/73/186
https://undocs.org/AR/A/RES/64/293
https://undocs.org/AR/A/RES/64/293
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متمل ل تا  مقرير امل يعتزب، ولتلبق  اعاج  املتزايدة للحصـــينل على معلينمال عن ظروأل القـــجينل 
عامل  جديد عن القــــجينل والقــــجنا  يقــــتند لىل البقا ال الشــــامل  الذ مينفرها الدول األعضــــا  من خإلل 
 وراس  األمم املتحدة االستقصائق  الجتاهال اترا  وعملقال  إلم العدال  اتنائق  وغريها من املصاور.

 
 5اتدول 

 منشطة المتبلقة بجمع البيانات وتةليلهاا وجزة: مستكملخارطة الطريق الم  
  مينارو لتافق األ ش   املقررة الذ تتا  لىل  األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

العمـــــر  ـــــا تإلـــــاب على مجع       
البقا ال عن اترا  والعدال  
اتنــــــــائقــــــــ ، مبــــــــا ط ذلــــــــك 
مت لبــــــال مقــــــد  التقــــــارير 
املتعلقـــــ   ـــــيهـــــداأل التنمقـــــ  

 املقتدام 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

2019-
2022 

   

البقا ال املتعلق   مقد  إلم 
 ـــاتراـــ  والعـــدالـــ  اتنـــائقـــ : 

 التنقـــــــــــــــققمعزيز ج ــــــــال 
الين نق  املعنق   دراسـ  األمم 

 املتحدة االستقصائق 

ممتمل األمم املتحدة املع  
 ـامل ـدرال واتراـ  املمتمل 
 اإلعصائ  لإلتاو األورويب 

 األمريمق  منإلم  الدول

    مقتمر

االجتــــــــار غــــــــري املشــــــــــــــــــــــروع    
نلقــا  ــاألســـــــــــــــلحــ  النــاريــ : م

عـــمـــلـــقــــــــ  مجـــع الـــبـــقــــــــا ــــــــال 
 ريق االستبقال املتعلق  )عن

 ــتــــــــدفــقــــــــال األســـــــــــــــــلــحــــــــ  
 املشروع ( غري

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا  

 مـــمـــتــــــــمل األمـــم املـــتـــحــــــــدة
 لشؤول  زع القإل 

2019-
2022 

اترا  تــــــــــــــــد اعقاة ال ي : 
ـــــــال  مع ـــــــد قـــــــاعـــــــدة  قـــــــا 
املضـــــــــــــــبين ـــال العـــاملقـــ  من 
 اعقاة ال ي  ومينسقع   اق ا

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

 ما   املاقق  التجارة الدولق  
 ــي يناع اعقينا ــال والنبــامــال 

 ال ي  امل دوة  اال قرات

2019-
2020 

 اعقــــاة ال يــــ : مع ــــد جرائم
قاعدة  قا ال املضــــــــــبين ال 
العــــــاملقــــــ  من اعقــــــاة ال يــــــ  

 ومينسقع   اق ا

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

 ما   املاقق  التجارة الدولق  
 ــي يناع اعقينا ــال والنبــامــال 

 ال ي  امل دوة  اال قرات

2021-
2022 

االجتار  األشــ ا : العمر 
 ــا تإلــاب على مجع البقــا ــال 

 و شرها 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

    مقتمر

التقرير العــــامل  عن االجتــــار 
 األشــــــــــ ا : لعداو تلقر 
عــــــــــن  ــــــــــ ــــــــــا  االجتــــــــــار 
 األشــــــ ا  واجتاهامم على 

 الصعقد العامل  

ممتمل األمم املتحدة املع  
 واترا  امل درال 

2020-
2022 

   

رائم تالــــدراســــــــــــــــــ  العــــاملقــــ  
ــــقــــتــــــــر : لعــــــــداو تــــلــــقــــــــر ال

ملقـــــتينيال واجتاهال جرائم 
 القتر على الصعقد العامل 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

رائم تالــــدراســـــــــــــــــــ  العــــاملقــــ   2019
: لعــــــــداو تــــلــــقــــــــر الــــقــــتــــــــر

ملقــــــتينيال واجتاهال جرائم 
 القتر على الصعقد العامل 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

2021 
 2022  و

الدراســـــــــــــــ  العاملق   شـــــــــــــــيل 
: االجتار  األســــــــــــــلح  الناري 

لعــــــــداو تــــــــلــــــــقــــــــر ألمنــــــــاي 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

الدراســــــــــــــــ  العاملق   شــــــــــــــــيل  2019
: الناري االجتار  األســـــــــــــــلح  

لعــــــــداو تــــــــلــــــــقــــــــر ألمنــــــــاي 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

2021 
 2022  و
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  مينارو لتافق األ ش   املقررة الذ تتا  لىل  األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

واجتاهال االجتار  األسلح        
 الناري 

واجتاهال االجتار  األســلح  
 الناري 

 جرائمالتقرير العــــــــامل  عن 
: للـــــــــــدار مقرير اعقاة ال ي 

عــــــــامل  عن جرائم اعقــــــــاة 
 ال ي  على الصعقد العامل 

ممتمل األمم املتحدة املع  
 واترا   امل درال

 جرائمالتقرير العــــــــامل  عن  2019
: للـــــــــــــدار مقرير اعقاة ال ي 

عــــــــامل  عن جرائم اعقــــــــاة 
 ال ي  على الصعقد العامل 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

2021 
 2022  و

الققــــــاب  رريــــــمل امل ــــــاجرين:   
 ــعــمــلــقــــــــ  جــــــــديــــــــدة تــمــع 
ــــا ــــال فقمــــا    الــــدول  البق

 األعضا  

األمم املتحـدة املع   ممتـمل
  امل درال واترا 

2020-
2021 

الدراســــــــــ  العاملق  عن رريمل    
: لعــداو وراســــــــــــــــ  امل ــاجرين

عـــاملقـــ  جـــديـــدة عن رريـــمل 
 امل اجرين 

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

2021 

التقرير العامل  عن القــــجينل    
والقــــــــــجنا : لعداو وراســــــــــ  

والتدفقال   عداوعاملق  عن 
اــتــجــزيــن ط مجــقــع  حنــــــــا  ا

 القا ين   مالعامل ووتع

ممتـمل األمم املتحـدة املع  
  امل درال واترا 

2021 

اإل إلغ عن  هداأل التنمق  
املقــــــــــــــتدام : اإلســــــــــــــ اب ط 
التقرير املرعل  لألم  العاب 

التنمقـــــ   شــــــــــــــــــــيل  هـــــداأل 
 املقتدام  

ممتمل األمم املتحدة املع  
 ا  امل درال واتر 

ـــقــــــــ  املشــــــــــــــــــرتكــــــــ   ـــ  و  ا ل
 الينكاالل

    مقتمر

 شـــــــــــــــر البقـــــا ـــــال املتعلقـــــ  
 ـــاتراـــ  والعـــدالـــ  اتنـــائقـــ : 
وتـــــــــــع ومنلقا اســـــــــــرتامقجق  
شـــــامل  للنشـــــر، مبا ط ذلك 
اإل إلغ عن  هداأل التنمق  

 املقتدام 

ممتمل األمم املتحدة املع  
  امل درال واترا 

2019-
2020 

   

        
 اإلطار الدولي لتنفيذ خارطة الطريقتبزيز  -دال  

عإلم األ شـــــــــ   املتعلق  خبار   ال ريق التعاول الينتقق والتنقـــــــــقق مب لن ينتمن العينامر الرئققـــــــــق  ط ا - 26
ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال  قاب، (. ولتعزيز هاا التعاول6املنتإلم مع الدول األعضــــــــــــــا  )اتدول 

جتاهال اترا  ال االســــــتقصــــــائق األمم املتحدة لدراســــــال من مراكز التنقــــــقق شــــــبم   إ شــــــا  ومعزيز واترا  
 عمر. وي الدراســــــ  االســــــتقصــــــائق اللريق االســــــتشــــــارا التق  املع  لتــــــاف  لىل وعملقال  إلم العدال  اتنائق  

ويملر شــبم  ثاتل  من ج ال التنقــقق تمع البقا ال املتعلق   األســلح  الناري .  على ميســقسمتمل عالقا امل
دعم للمجاالل ذال ال ويينل د، األ شـــــ   اتاري  علىاملباشـــــرة  التعلققالالتعاول مع ج ال التنقـــــقق الين نق  

االجتماعال العاملق  ويينفر  زو اً من ا  ال للمشــــــاورال  شــــــيل القضــــــايا التقنق . وقد كال لتنإلقم ، األوليني 
واالجتماع  ت ال منقــقق وراســ  األمم املتحدة االســتقصــائق  الجتاهال اترا  وعملقال  إلم العدال  اتنائق 
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 2018و  2016 ط عام   الدراســـــــــ  االســـــــــتقصـــــــــائق اللريق االســـــــــتشـــــــــارا الدو  املع   ألعضـــــــــا العامل  
 .ا  على االجتماعال مرة كر سنت و التا  سقتم اعل،  ساس  ط معزيز هاه الشبم  وور
تققق شــراكال  وســع ط معزيز منلقا خار    املقــاعدة علىوي دأل ل شــا  فريق اســتشــارا لىل  - 27

اللريق االستشارا الارت املتمثر ط تق  منققق ال امج اإلعصائق   حققسق، ال ريق. وط هاا الصدو
شـــــــــــــــينرة املها ومقد  ل ران معزيز خار   ال ريق ونياوة مينالـــــــــــــــل  و ، الدولق  ط جما  اترا  والعدال  اتنائق 

 شـــــيل األ شـــــ   املقررة. وســـــقضـــــم  عضـــــا  اللريق االســـــتشـــــارا ثثل  عن الينكاالل الين نق  املت صـــــصـــــ  
والمقا ال الدولق  ، الناشـــــــــــــــ   ط ل تا  و/ و اســـــــــــــــت داب اإلعصـــــــــــــــا ال املتعلق   اترا  والعدال  اتنائق 

 االستشارا التينانل اتاراط واتنقا . اللريقستعمس عضيني  و ل  وخ ا  وولق . واإلقلقمق  ذال الص
، الاا يعقد مرة كر ســـــــنت ، واترا  والعدال   إعصـــــــا ال اعينكم  لـــــــبح املؤمتر الدو  املع  و  - 28

اإلعصــــــــــــا ال عجر الزاوي  ط النقاش واخر اجملتمع الدو   شــــــــــــيل األووار العديدة الذ امن  ل مؤوي ا 
القا ينل.  ســقاوةوعم وتــع القــقاســال املقــتندة لىل األول  ط جماالل منع اترا  واللجين  لىل العدال  و  ط
الاا عقد ط لقما ، واترا  والعدال   إعصـــــــــــــــا ال اعينكم شـــــــــــــــارك ط منإلقم املؤمتر الدو  الرا ع املع  و 
 ،ط  ريوواملعلينمـــامقـــ  د الين   لإلعصـــــــــــــــــا  املع ـــ كـــر من،  2018 عزيرال/يين قـــم 8لىل  6اللرتة من  ط

املع ـــد الين   و متـــمل امل املشـــــــــــــــرتك   مركز التمقز و ، وممتـــمل األمم املتحـــدة املع   ـــامل ـــدرال واتراـــ 
املؤمتر مج ينر واســـــع من لـــــا ع  القـــــقاســـــال واملمارســـــ   اســـــتلاو منو . املمقـــــقم  لإلعصـــــا  واتارافقا

 2020د املؤمتر ا امس ط عاب ســــــــــــــقعقو املنإلمال غري اعمينمق . واإلعصــــــــــــــائق  الرمسق  واألكاواق  و 
 قتم تديده.س ممال ط

، اإلقلقمق   مرال  ســاســقال  يضــا ط معزيز مباول املمارســال املناســبالالشــبمال و ومع د لل ل شــا   - 29
ما يتصــــــر  الك و ول ران األ شــــــ   اإلعصــــــائق  ط جماالل اترا  والعنف واترا  املنإلم  ، ولقام  الشــــــراكال

ُعقد ، اللقاو. وط من ق  آسقا وااقو اهلاوئو واللجين  لىل العدال  ، والتدفقال املالق  غري املشروع ، اجتار من
، األمريمت  . وط2019اجتماع تالث ط عاب نإلم وســــــــــــــقُ ، 2016و  2014ط عام   اللقلقمق لاجتماعا

املع د الين   املمقـــــــــقم  و  املع   امل درال واترا  ممتمل األمم املتحدة املشـــــــــرتك   والـــــــــر مركز التمقز 
ألمريمت  واخر اإلعصـــائ  لمؤمتر للالتا ع اترا   الإعصـــا املع   للريق لمقد  الدعم  لإلعصـــا  واتارافقا

اللجن  االقتصــــــاوي  ألمريما الإلمقنق  ومن ق  البحر المارييب الاا يشــــــجع مباول  فضــــــر املمارســــــال واملعايري 
 فريققا  التعاول مع االتاو  باورال ثاتل  طالققاب مبمما ق  إل الرتويجلق  على املقـــــــتينمل اإلقلقم . وســـــــقتم الدو 

لإلتاو متمل  نشــــــــاي مع املمتمل اإلعصــــــــائ  امل يتلاعر، األفريق  والشــــــــركا  اإلقلقمق  ا خرين. وط  ورو ا
 .اإلقلقمق    األورو ق  ط اعلا  على شبمال ا  ا لينتقاألورويب وامل

 مقد  التقاريرمتمل ثارســـ  املســـقينالـــر ، ضـــمال وجينو لـــل  وتقق  وعينار مع الدول األعضـــا ول - 30
 التقح هاويعن منلقا خار   ال ريق لىل اللجن  اإلعصـــــــــــــــائق  وتن  منع اترا  والعدال  اتنائق .   املنتإلم
  شيل منلقا خار   ال ريق.املشينرة و لتينجقم لتقد  اللدول األعضا  اللرل   لاملنتديا
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 6اتدول 
 خارطة الطريق المستكملة: موجز امنشطة الرامية إلى تبزيز اإلطار الدولي لتنفيذها  

 األ ش   املقررة الذ تتا  لىل مينارو لتافق   األ ش   املقرر منلقاها  است داب املينارو املتاع 

 اللاعل   الات النشاي
اتدول 
 ات ال اللاعل  النشاي الزم  

اتدول 
 الزم  

ل شــــــا  اللريق االســــــتشــــــارا       
 ار   ال ريقخب املع 

ممتــمل األمم املتحــدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتــمل األمم املتحــدة املع  
  ــامل ـــدرال واتراــ  واملع ــد

املمقـقم  لإلعصا  الين   
  واتارافقا

 ملشـــــــــــــــرتك   مركز التمقز ا
المينرا اإلعصـــــــــــــــا  ممتمل 

ممتمل األمم املتحدة املع  و 
  امل درال واترا 

 الدولقينل الشركا 

اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــال الــــــــلــــــــريــــــــق  2019
االســــــــــتشــــــــــارا املع  خبار   

 ال ريق

ممتـــمل األمم املتحـــدة املع  
  امل درال واترا 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـــمل األمم املتحـــدة املع  

واتراـــ  واملع ـــد  ـــامل ـــدرال 
لإلعصــا   الين   املمقــقم 

  واتارافقا
 املشـــــــــــــــرتك   مركز التمقز 

المينرا اإلعصــــــــــــــــا  ممتمل 
ممتـــمل األمم املتحـــدة املع  

  امل درال واترا 
 الدولقينل الشركا 

2019 
2020 
2021 
2022 

اجتمـــاع ج ـــال التنقـــــــــــــــقق 
املعنق   دراســـ  األمم املتحدة 
االســـــــــــــــتقصــــــــــــــــــــائقـــــ : منإلقم 

 معقد كر سنت   اجتماعال

ممتــمل األمم املتحــدة املع  
  امل درال واترا 

املمتمل اإلعصــــــــــائ  لإلتاو 
 األورويب

 منإلم  الدول األمريمق 
 الدول األعضا 

2020 
2022 

املؤمتر الــــــدو : منإلقم املؤمتر 
العـــــــامل  الـــــــاا يعقـــــــد كـــــــر 
ســــــــنت   شــــــــيل لعصــــــــا ال 

 اترا 

ممتـــمل األمم املتحـــدة املع  
 واترا  امل درال 

مركز التمقز املشـــــــــــــــرتك    
ممتـــمل األمم املتحـــدة املع  
 ـــامل ـــدرال واتراـــ  واملع ـــد 

لإلعصــا   الين   املمقــقم 
  واتارافقا

2020 
2022 

اللريق االســــــــــتشــــــــــارا التق  
للتصـــــــــــــــنقف الــدو  للجرائم 
لألغرات اإلعصــائق : منإلقم 
االجتمــاعــال الذ معقــد كــر 

 سنت 

املع  ممتــمل األمم املتحــدة 
  امل درال واترا 

2020 
2022 

   

االجتمـاع اإلقلقم   شــــــــــــــــيل    
لعصــــــــــــــا ال اترا  والعدال  
اتنـــائقـــ  ط من قـــ  آســـــــــــــــقـــا 

 وااقو اهلاوئ

ممتـــمل األمم املتحـــدة املع  
  امل درال واترا  

 املشـــــــــــــــرتك   مركز التمقز 
المينرا اإلعصــــــــــــــــا  ممتمل 

ممتمل األمم املتحدة املع  و 
 واترا  امل درال 

 الدولقينل الشركا 

2019 
2021 

االجتمـاع اإلقلقم   شــــــــــــــــيل    
لعصــــــــــــــا ال اترا  والعدال  

 اتنائق  ط  فريققا

ممتـــمل األمم املتحـــدة املع  
  امل درال واترا 
 االتاو األفريق 

 الدولقينل الشركا 

2020 
2022 

مقــــــد  مقــــــارير منتإلمــــــ  لىل 
اهلق ـــال اعمينمقـــ  الـــدولقـــ : 

اإلعصــائق  وتن  منع اللجن  
 اترا  والعدال  اتنائق 

ممتــمل األمم املتحــدة املع  
  امل درال واترا 

2022    
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 نقاط للمناقشة: - راببا 

 قد ترغا اللجنة اإلحصائية في القيام بما يلي: - 31
التقببدير بببالتقببدم المةرز في تنفيببذ خببارطببة الطريق بهببدف إنتببا  بيببانببات  تنوه مع ) ( 
 ع  الجريمة والبدالة الجنائية على الصبيدي  الوطني والدولي؛ مةّسنةإحصائية 
الذي  “لفسببببادل االسببببتقصببببائيةدراسببببات ال”رحا بوضببببع الصببببيئة النهائية لدلي  ت )ب( 

 المشببببببترا بي  المكتاومركز التمُيز ، يمةأصببببببدره مكتا امما المتةدة المبني بالمخدرات والجر 
كأداة جيدة ،  وبرنامج امما المتةدة اإلنمائي، المبهد الوطني المكسبببببببيكي لاحصببببببباء والجئرافياو 

ع  الرشبببببببوة وغيرها عالية الجودة نتا  مبلومات إحصبببببببائية بإ النهوضالتصبببببببميا وشببببببباملة م  أج  
 اسببببتبراضبببافي ما إذا كانت إحصبببباءات الفسبببباد تتطلا  النظرأيضببببا  تودوقد  ،أشببببكال الفسبببباد م 

 م  قب  اللجنة اإلحصائية؛ امخصص
 2022-2019للفترة المقترحة خارطة الطريق بة تصلبتنفيذ امنشطة الم توصي ) ( 

 وتةديد مجاالت البم  ذات امولوية؛
ولي تقييا تنفيذ التصبببببببببنيف الدعملية المكاتا اإلحصبببببببببائية الوطنية لقيادة  تدعو )و( 
القطري وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضببببببببها الفريق  صببببببببيدلألغراض اإلحصبببببببائية على ال للجرائا

 االستشاري التقني المبني بالتصنيف؛
مكتبببا امما المتةبببدة المبني ببببالمخبببدرات والجريمبببة إنشببببببببببببباء فريق م   تطلبببا )هـ( 

اإلحصبببببائية المتبلقة بالجريمة تنفيذ خارطة الطريق لتبزيز تنسبببببيق وفبالية امنشبببببطة ب مبنياسبببببتشببببباري 
 الوطنية المسبببببتخدمة في اإلب   ع المتبلقة بتبزيز البيانات  امنشبببببطةبما في ذلك ، والبدالة الجنائية

 ؛والفساد البدالةأهداف التنمية المستدامة في مجاالت الجريمة والبنف واالتجار واللجوء إلى  غايات
مكتببا امما المتةببدة المبني بببالمخببدرات والجريمببة إلى وضبببببببببببع برنببامج  تببدعو )و( 

عالمي لبناء القدرات لتبزيز القدرات الوطنية إلنتا  بيانات ع  الجريمة والبنف واالتجار واللجوء 
 إلى البدالة والفساد؛

امخرى على توفير أموال خارجة تشبببببببببببجع الدول امعضببببببببببباء والجهات المانةة  )ن( 
منشبببببببببطة لتبزيز قدرة مكتا امما المتةدة المبني بالمخدرات والجريمة على تنفيذ االميزانية  ع 

 ؛المتوخاة في خارطة الطريق
 المشبببببترا بي مركز التميز و مكتا امما المتةدة المبني بالمخدرات والجريمة  تدعو ) ( 

ء والجئرافيا المبهد الوطني المكسبببببببيكي لاحصببببببباو  مكتا امما المتةدة المبني بالمخدرات والجريمة
 ؛2020 والجريمة والبدالة في عام الةوكمةتنظيا المؤتمر الدولي الخامس ع  إحصاءات إلى 

، بالتشاور أن يقدممكتا امما المتةدة المبني بالمخدرات والجريمة  تطلا م  )ي( 
إلى اللجنة اإلحصببببببببببببائية ولجنة منع  اتقرير ، مع جميع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصبببببببببببلة

 الجريمة والبدالة الجنائية ع  التقدم المةرز في تنفيذ خارطة الطريق.
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 لمرفقا
 2018-2015أنشطة خارطة الطريق التي تا تنفيذها خ ل الفترة   

قـــا خـــار ـــ  ال ريق منل عنمنـــا لـــــــــــــــــدور التقرير القـــــــــــــــــا ق املنقضـــــــــــــــقـــ  ط القـــــــــــــــنينال األر ع  - 1
(E/CN.3/2015/8 عرن مقدب كبري لـــــــــــينب لئان األهداأل ط ل ار مجقع  ،)الثإلث     العمر:  الركائز

 ومجع البقا ال وتلقل ا على الصعقد الدو . ،و نا  القدرال ،األووال املن جق وتع 
 

 منهجيةالامدوات   
ولقر الدراســــــال االســــــتقصــــــائق  عن اللقــــــاو: املباوئ التينجق ق  املن جق  شــــــر ،  ُ 2018ط عاب  - 2

مقد  الاا يرم  لىل   ال  العقن ،من  شـــــــــمال اللقـــــــــاو من خإلل االســـــــــتقصـــــــــا الققاس الرشـــــــــينة وغريه
لققاس الرشــــــــينة وغريها التجاري   شــــــــيل لجرا  وراســــــــال اســــــــتقصــــــــائق  عن القــــــــمال واألعمال  مينجق ال

 1-5-16التنمق  املقـــــــتدام   هدأل ا  ل تا  مؤشـــــــر  مينجق ال  شـــــــيل شـــــــمال اللقـــــــاو، مبا ط ذلك  من
متمل  التعاول الينتقق امل ا قاوهذالو عام   تســـتارقاالذ  ،عملق  وتـــع الدلقرواســـتلاول . 2-5-16 و

 ، امج اإلمنائ   واللإلعصـــــــــا  واتارافقا  املمقـــــــــقم  ملع د الين  التمقز املشـــــــــرتك    املمتمل وامع مركز 
فرق  عمر من ا  ا  متثر املماممل اإلعصـــــائق  الين نق ، وهق ال ممافح  اللقـــــاو، والينكاالل  لســـــ اب من

الدولق ، واألوســــــــــاي األكاواق ، واملنإلمال غري اعمينمق  والق اع ا ا . وقد اســــــــــتعرت  عضــــــــــا  فريق 
 املقتدام  هاا الدلقر.ا  ا  املشرتك    الينكاالل املع  مبؤشرال  هداأل التنمق  

لتصـــــنقف الدو  للجرائم لألغرات اإلعصـــــائق  وتـــــع الصـــــقا  الن ائق  ل عد اال ت ا  من عملق  و  - 3
 كا ت، اللقرة ) ((  46/103جقم، املقرر  -، اللصــــــــــــــر األول E/2015/24)ا إلر  2015ط عاب  ولقراره
جيرا العمر عالقا، على ل تا  ولقر شامر و األووال املن جق  لتنلقاه من األولينيال.  ووتع هو شر  تممرمج

عتماو ا الرامق  لىلســــقدعم البلدال ط ج ينوها الين نق   التصــــنقف الدو وســــ ر االســــت داب  شــــيل منلقا 
 .التصنقف الدو ل ار مع لبقا ال الين نق  املينجينوة ا م ا ق ، مبا ط ذلك من خإلل هالتصنقف ومنلقا

ط جماالل  األهداألوط جمال رلد  هداأل التنمق  املقتدام ، ساهم املمتمل ط وتع مؤشرال  - 4
 ل ، وسقاوة القا ينل واللقاو.اترا  والعنف واترا  املنإلم  واالجتار غري املشروع، واللجين  لىل العدا

ققاس األعداو اإلمجالق  لضـــــــــــــــحايا االجتار املتعلق  ومن األمثل  ط هاا الصـــــــــــــــدو العمر املن ج   - 5
، شينأل عن م و غري املم سينا  املمشينأل عن م(، 2-2-16التنمق  املقتدام   األش ا  )مؤشر هدأل 

جق  ط وراســـــــــــال جتريبق   جريت ط  يرلندا وهينلندا مت اختبار املن و . النإلم تقدير املتعدوالمن خإلل  ريق  
 .(1)مجا  عدو تحايا االجتار  األش ا  ط ملك البلدالإلمقديرال  وا بثقت من اولر قا وروما قا، 

مع  قـــا ـــال ت  جريـــت عملقـــ  جتريبقـــ ، وط جمـــال االجتـــار غري املشـــــــــــــــروع  ـــاألســـــــــــــــلحـــ  النـــاريـــ  - 6
ألما   العام  لألمم املتحدة. واقرتل ذلك التا ع ل الشراك  مع ممتمل شؤول  زع القإل  ، 2017 عاب ط

والن ج املقرت  الســت را  البقا ال ، مصــاور البقا ال لعرت ُعقدل  قــلقــل  من علقال العمر اإلقلقمق 
ؤشــر هاا . وُعرتــت مؤخراً املن جق  املقرتع  مل2-4-16الإلنم  عقــاب مؤشــر هدأل التنمق  املقــتدام  

__________ 

 .http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.htmlمل صال البحينث متاع  على الرا و التا :  (1) 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2015/8
https://undocs.org/AR/E/2015/24
https://undocs.org/AR/A/RES/46/103
https://undocs.org/AR/A/RES/46/103


E/CN.3/2019/19 
 

 

18-21714 23/26 

 

اا الـ، اهلـدأل على فريق ا  ا  املشـــــــــــــــرتك    الينكـاالل املع  مبؤشـــــــــــــــرال  هـداأل التنمقـ  املقـــــــــــــــتـدامـ 
 لإلعقت ا و عاو مصنقف املؤشر من املقتينمل الثالث لىل الثا .  قر

لتقـدير التـدفقـال املالق    اجعمن ج    ســـــــــــــــلينبكا ت امل مـ  الصـــــــــــــــعبـ  املتمثلـ  ط وتـــــــــــــــع و  - 7
حنين وتــــــــع ل ار ، ط املقاب األول، ( مينج  1-4-16شــــــــر هدأل التنمق  املقــــــــتدام  املشــــــــروع  )مؤ  غري

لعصــائ  شــامر لققاس  تلف   يناع التدفقال املالق  غري املشــروع  وســرتكز ط هناي  امل األ على املن جق  
لتجارة  االشــــــــــرتاك مع مؤمتر األمم املتحدة ل جار عالقا اإلعصــــــــــائق  الإلنم  هلاا الققاس. والعمر املن ج 

جتريمل الن ج ط  لدال مت ينع   ســـــــقتممؤشـــــــر اهلدأل( و  املقـــــــؤولق  عنوالتنمق  )األو متاو( )املشـــــــرتك ط 
 واملمققك. ،وكينلينمبقا ،و ريو ،و نما ، مريما الإلمقنق  ه  لكيناوور ط
ســـــتقصـــــا ال االوفقما يتعلق  رلـــــد العديد من مؤشـــــرال  هداأل التنمق  املقـــــتدام  اســـــتناوا لىل  - 8
وتـــــع مناذ  اســـــتقصـــــائق  قصـــــرية امن  هينفإل  عد القـــــبر اليناعدة لتينلقد البقا ال ط املقـــــتقبر ،  العقن 

الســـــتقصـــــائق  القـــــما ق  األخرمل. ألغرات الدراســـــال ا “اســـــتقصـــــا ال لتـــــافق ”اســـــت دام ا  ينلـــــل ا 
مع منإلم   تــع  االشــرتاكوُ  اااألمثل  على ذلك النمينذ  القصــري  شــيل اترا  والعنف والقــإلم  ال ومن

املؤشـــــرال   املتعدوة ط الدراســـــال االســـــتقصـــــائق  العنقينوي لُققـــــت دباألمم املتحدة لل لينل  )القين ققـــــف( 
االســــــــتقصــــــــائق  الين نق . وعإلوة ط الدراســــــــال نمينذ  ال ااســــــــت داب ها الذ ختتارقبر البلدال  اتاري  من

 منينذ ينتــع لائ  وملينتــق  عقين  اإل قــال   امج اإلمنال د  العمر املضــ لع  م  االشــرتاك مع ، ذلك على
 القائم  على الدراسال االستقصائق . 16هلدأل مؤشرال الققاس 

 
 بناء القدرات والمساعدة التقنية  

واترا  لىل عد كبري   شــــــــــ تم  وســــــــــع ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال، 2015منا عاب  - 9
ركزل ات ينو على معزيز القدرة التقنق  للبلدال على ل تا  جمال املقـــــــــــــــاعدة التقنق  و نا  القدرال. وقد  ط

و شر  قا ال شامل  عن اترا  والعدال  اتنائق  سينا  من املصاور اإلواري   و من الدراسال االستقصائق  
 وفقا للمعايري الدولق . لإلياا ،

ومرمجتم و شــــــره على  2015و عد لقرار التصــــــنقف الدو  للجرائم لألغرات اإلعصــــــائق  ط عاب  - 10
مضــاعلت ال لبال اليناروة من الدول  ،2016 و 2015  ا  واســع من خإلل   شــ   التينعق  ط عام  

كتقبال لعإلمق  ووتائق معلينمال  ساسق  وماكرال ومت ل تا  وميننيع  . األعضا  ملتمق  املشينرة واملقاعدة
ققاس العنف تـــد املر ة ، ى ســـبقر املثالعل، )مشـــمر ق ن جاملووال األو  التصـــنقف الدو لعا   عن منلقا 

وخار   ؛ ط عاالل النزاع املشروعالقتر غري و ؛ عدس  التصنقف الدو وقضايا جنقا ق   خرمل من خإلل 
  نق للنإلرا  الين  التصنقفمنص  افرتاتق  عينل  و ُ ش ت .(2)(الين نق  الققاقال  ريق لتنلقا التصنقف ط

 من للمعلينمال.ا تباول المناقش  على  ساس لل مت دعلى منلقاه واستُ  العامل 
المقال متمل  صـــلتم املالتصـــنقف لتقد  املشـــينرة املنتإلم  لىل   مع فريق اســـتشـــارا مق   و ُ شـــ  - 11

الاا ، . وعضــر االجتماع العامل  األول لللريق االســتشــارا التق مع دهلتصــنقف ولضــمال ا املقــؤول عن
 لـــدًا ومقـــــــــــــــعـــ  خ ا   45 كثر من ثثإًل من  65، 2016 يـــار/مـــايين  13و  12عقـــد ط فققنـــا يينم  

ولقر وتع مبا ط ذلك ، التصنقف الدو وعم منلقا  اق  منإلمال وولق   اقشينا خ   عمر لأل ش    من
__________ 

 .http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.htmlمجقع هاه الينتائق متاع  على الرا و التا :  (2) 
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، 2018 عزيرال/يين قم 8و  7، الاا عقد ط لقما يينم  لللريقتنلقا. وعضـــــــــــــر االجتماع العامل  الثا  لل
مشـــــروع الدلقر و اقشـــــينا التقدب اارن   اســـــتعراتقامينا ، وســـــبع منإلمال وولق   لدا 32من  ركامشـــــا 70

 العامل. عينلط البلدال  التصنقفط منلقا والتحديال الذ ميناجَ م 

 التعاول مع مركز التمقز ، متملاملشــــرع ، األووال واألول  واملباوئ التينجق ق  وتــــعو التينانا مع  - 12
املع د الين   املمقــقم  لإلعصــا  واتارافقا، ط منإلقم ســلقــل  من علقال العمر و ملمتمل ا املشــرتك   

 اإلقلقم  لصعقدعلى ا ،تصنقف وتق  البقا ال اإلواري  املتعلق   اترا  والعدال  اتنائق الالتدريبق   شيل 
اتبر ، ط  ينوفاو ؛ آســـــــقا لينســـــــو، ط  شـــــــقندو ؛ ملن ق  آســـــــقا وااقو اهلاوئ، مج ينري  كينريا، )ط واجيينل
ط األرجنت  ، الين   الصــــــــــــــعقدوعلى  (ملن ق  البحر المارييب، وط  ريد  ماول ؛ارب البلقالل، األســــــــــــــينو
متمل امليقدب ، ط ل ار مشـــروع عقـــاب التنمق و . ومقامنار وكينســـتاريما وغينامقماال وقريغقزســـتال وجامايما

قققم وتقـــــ   قا ال اترا  اإلواري  ول تا  الدعم لمقنقا و وغندا ملشـــــاركت ما ط مشـــــروع شـــــامر  شـــــيل م
 التنمق  املقتدام . هداأل  لارت رلد قا ال 

 هداأل التنمق   غايال جريت   شـــ   على املقـــتيني  الين   واإلقلقم  لدعم البلدال ط رلـــد و  - 13
الإلمقنق  عقدل اجتماعال لقلقمق  لبلدال  مريما و متمل. املينالي    املشـــــــــــــــمينل  اجملااللاملقـــــــــــــــتدام  ط 

آســـــــــــــــقا  وســـــــــــــــو( ولبلدال 2017، لبلدال من ق  ااقو اهلاوئ )ط فقج و ، (2017، ممقـــــــــــــــقمين )ط
ا قق  2018،  شــــــــــــقند )ط م  لتقد  البقا ال واملن جقال ا الــــــــــــ  (. و ماعت هاه االجتماعال فرلــــــــــــً

ر  الذ امن األهداأل ولعرت ال   األخالدعم البلدال ط عملق  و ، مبؤشـــــرال  هداأل التنمق  املقـــــتدام 
 .ورلدها سقاسال  فضر ينتع ا است داب البقا ال ل

املع د الين   املمقـــــقم  لإلعصـــــا  واتارافقا املقـــــاعدة و متمل امل املشـــــرتك   قدب مركز التمقز و  - 14
الدراســـــــــــ  لعداو مباورة  وط  عقاب. اإلياا التقنق  ط مصـــــــــــمقم ولجرا  الدراســـــــــــال االســـــــــــتقصـــــــــــائق  عن 

كيواة لتينعقد   2015-2013ط اللرتة  ط  مريما الإلمقنق  ومن ق  البحر المارييب إلياا االستقصائق  عن ا
ت عدة  لدال ط املن ق  الدعم املباشـــــر ط منلقا هاه ملق، (3)ال الدراســـــال االســـــتقصـــــائق  لإلياا من جق

اإلياا   عن  شــــيل الدراســــال االســــتقصــــائق من ج لدورة التدريبق  على اإل رت ت وتــــع الدراســــال. كما مت 
 لقزي (.مللمرة األوىل  اللا  اإل ، 2018وط عاب ، عدة مرال )ست مرال  اللا  اإلسبا ق  هومنلقا

الـــدعم ممتـــمل األمم املتحـــدة املع   ـــامل ـــدرال واتراـــ   قـــدب، 2017-2015وخإلل اللرتة  - 15
 ســــلرل ،   عن اللقــــاولممتمل الين   لإلعصــــا  ط  قجرييا ط لجرا  وراســــ  اســــتقصــــائق  واســــع  الن ال

. (4)لمالدول   مصـــدامن امليناتـــقع املتعلق   اللقـــاو و  ذلك لـــدور مقرير تلقل  عن جتر   الرشـــينة وغري عن
 شـيل متا ع  لدراسـ  اسـتقصـائق  لل ئمط لجرا قجرييا األ شـ   التحضـريي  جاري  فقما يتعلق  دعم ممتمل و 

 .2019اللقاو ط عاب 
  وممتمل املع د الين   املمقـــــــــقم  لإلعصـــــــــا  واتارافقا إلم ، املاتق  القلقل  القنينات وخإلل - 16
لعصا ال   قن ما كر سنت  مؤمترا وولقا عنومركز التمقز املشرتك   ـواترا  امل دراتاملع   املتحدة األمم

، والباعثينل، واإلعصــائقينل، مارســينل. وقد  لــبح هاا عدتًا مرجعًقا يقــت قع فقم املاعينكم  واترا  والعدال 
واإلياا  ، ديدة و فضـر املمارسـال  شـيل اإلعصـا  وققاس اترا اتن جقال املومقررو القـقاسـال مناقشـ  

__________ 

 .ط ل ار خار   ال ريق عن األ ش   (E/CN.3/2015/8)واتارافقا املع د الين   املمققم  لإلعصا  ا إلر التقرير األول للممتمل و  (3) 

 - Corruption in Nigeria: Briberyاملمتمل الين   لإلعصا  ) قجرييا(  ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا  (4) 

Public Experience and Response (Vienna, July 2017). 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2015/8
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ُعقد املؤمتر الدو  األول إلعصا ال و واست داب هاه البقا ال لتحق  لنع الققاسال. ، والعدال  اتنائق 
ممقـــــــــــــقمين  الثا  طو ؛ 2012ايين ط  يار/م، املمقـــــــــــــقك، اعينكم  واترا  والعدال  ط  غيناســـــــــــــمالققنتس

. 2016 عزيرال/يين قـــم 10لىل  7من ، املمقـــــــــــــــقـــك، والثـــالـــث ط مرييـــدا؛ 2014 عزيرال/يين قـــم 18 ط
  ملـــــــــــــــوممت ،املع د الين   املمققم  لإلعصا  واتارافقاكر من مم  قنإلم اشرتك ط الاا، املؤمتر الرا ع  ما
، التمقز املشرتك    املمتمل واملع د الين   املمققم ، ومركز  ــــــواترا دراتــــــ امل املع   دةــــــاملتح مــــــاألم

 .2018 عزيرال/يين قم 8لىل  6ط لقما من فقد ُعقد  واملعلينمامق ، الين   لإلعصا   ريو ومع د
 

 على الصبيد الدولي البيانات وتةليلها جمع  
مت استعرات وتديث  ر امج ممتمل األمم املتحدة املع   امل درال ، 2018-2016ط اللرتة  - 17

جتاهال اترا  وعملقال ال ئق ســـــــتقصـــــــااال األمم املتحدةوراســـــــ  واترا  تمع البقا ال العاملق  عن  ريق 
 ُلــال عملقــ  اســـــــــــــــتعرات شــــــــــــــــاملــ  من ينا على ، 2017-2016ط اللرتة و . (5) إلم العــدالــ  اتنــائقــ 
وراســـ  األمم املتحدة  ألواةمنققح جينهرا عن ذلك  و ســـلرمع ا  ا  والدول األعضـــا . مشـــاورال عاملق  
مشـــــــــرين ط  الذ  د  العمر  ا، تمع البقا ال  املنقحاألواة عمس مو . ســـــــــنينياً الذ م بق االســـــــــتقصـــــــــائق  

لألغرات  قــــــــــــــتمدة من التصــــــــــــــنقف الدو  للجرائماملديدة اتن جق  امل لت لباامل، 2017  كتين ر األول/
من  16وكالك مت لبال البقا ال اتديدة لرلــــــــد املؤشــــــــرال ذال الصــــــــل  ط ل ار اهلدأل  اإلعصــــــــائق 

 .املقؤولق  عن امتمل امل تينىلاألهداأل الذ ي غايال ذلك  هداأل التنمق  املقتدام  وغري
للرووو عاملق  تم مجع ا ولزياوة التا ق  الي الت ج ينو  خرمل لتحق  مينافر وجينوة البقا ال الذ و  - 18

 وجم واالستلاوة من  (6)من خإلل معزيز شبم  ج ال التنققق الين نق  على الدراس  االستقصائق ، وذلك
الشـــــــراكال مع منإلم  الدول األمريمق  إلوارة  فضـــــــت ، التآنر مع املنإلمال اإلقلقمق . وط هاا القـــــــقا 

 قاب  ا ذال االســــــتقصــــــا الع املشــــــرتك لبقا ال قالتجمعملق  و  ،الدراســــــال االســــــتقصــــــائق  ط األمريمت 
لبلدال   النقـــــــــــــــب  األورويب إلتاوممتمل األمم املتحدة املع   امل درال واترا  واملمتمل اإلعصـــــــــــــــائ  ل

هــام  علق ــا من الــدول ط  صـــــــــــــــينللىل نيــاوة ملحينظــ  ط ما قــ  وجينوة البقــا ــال الذ مت اع،  ورو ــا ط
 مرمقبال معاول ثاتل  ط منا ق  خرمل.عقد  لىل عثقثسع   وهناك. املن قت 

وراســـــــ  األمم املتحدة االســـــــتقصـــــــائق  الجتاهال اترا   منقـــــــققل ت ال ال عاملقااجتماع و إلم - 19
للريق االســـــــــــــتشـــــــــــــارا التق  املع  لاالجتماع  العاملق   مباشـــــــــــــرة عقمل، وعملقال  إلم العدال  اتنائق 

ُعقد االجتماع العامل  األول ، وكما  شــري لىل ذلك  عإله. اإلعصــائق لألغرات رائم التصــنقف الدو  للج 
الدراســـ  الســـتعرات الإلعق ألواة ا شـــيل  مينجق ال  ما و  ،2016ت ال التنقـــقق ط فققنا ط  يار/مايين 
فقد  ، كما ذُكر  عإله  يضـــــا،االجتماع الثا  ت ال التنقـــــقق  ما. االســـــتقصـــــائق  و ع ى ن ا لألخا  ا

جتر   البلدال ط اســـــــــــــــت داب وراســـــــــــــــ  األمم املتحدة واســـــــــــــــتعرت ، 2018 لقما ط عزيرال/يين قم قد طعُ 
 االستقصائق  املنقح .

عن القتر  واملصــنل ومبا  ل الدراســال االســتقصــائق  ه   يضــا املصــدر الرئققــ  للبقا ال امللصــل   - 20
ممتمل، لل التا ع ل جرائم القتر فإهنا مشـــمر  ســـاس قاعدة  قا ال لعصـــا ا، العمد على الصـــعقد العامل 

الدراســــــال االســــــتقصــــــائق   واســــــتناوا لىلمقــــــتينوع عامل  شــــــامر للبقا ال املتعلق   القتر العمد.  الذ ه و 
__________ 

 البقا ال جتمع. http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html ا إلر (5) 
 .التحلقلق  املنشينرال ألغرات وُمقت دب للممتمل الشبم  املينقع على العاب االست داب لارت ومنشر األعضا  الدول من سنينيا

دراس  األمم املتحدة االستقصائق  الجتاهال اترا  قد ع   ج   منققق معنق     لدا 140، كال 2018بلينل  واخر عاب  (6) 
 .وعملقال  إلم العدال  اتنائق 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html
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قاعدة البقا ال هاه على حنين يققــــــر التحلقر  مت مصــــــمقماملتعدوة األ راأل، الين نق  و  واملصــــــاور اإلتــــــافق 
ط عاب و (. 2013و  2011) دراســــ  العاملق  عن جرائم القترالمن  للــــدارينالعامل  الإلنب لصــــقاغ   ول 

ولورا    التارخيق  الزمنق ومتديد القــــــــإلســــــــرما قتم   اق  نياوةوســــــــع املمتمل   ا  مجع البقا ال ، 2018
 .(7)2019الذ ستنشر ط  وائر عاب ، للدراس  العاملق  املقبل   شيل جرائم القتر امؤشرال لتافق  تضري 

املمتــمل عملقــ    رســـــــــــــــى، 2010متينن/يينلقــم  30املؤرخ  64/293عمإًل  قرار اتمعقــ  العــامــ   - 21
التقرير العامل   عداومقتينوع البقا ال األساس إل ويشمرمنتإلم  تمع البقا ال عن االجتار  األش ا . 

رير ط هاه القــــلقــــل  على  مناي واجتاهال اركز التقومســــنت .  الاا يصــــدر كر عن االجتار  األشــــ ا 
مقرير عامل   آخريتضـــــــــــــــمن و العامل  واإلقلقم  والين  .  الصـــــــــــــــعدومدفقال االجتار  األشـــــــــــــــ ا  على 

 قا ال عن )عينا ( ، 2016-2014ويا   اللرتة  2018ُ شــــر ط عاب  وقد، االجتار  األشــــ ا  عن
يتضــــــمن التقرير فصــــــإلً خالــــــاً عن االجتار ،  اإلتــــــاف  لىل ذلكتــــــحق  يتم كشــــــل ا ســــــنينياً.  25 000

عقق مجع البقا ال مقتينمل جقًدا من التا ق  ، 2018 ل بع  عاب النقب  و  األش ا  ط عاالل النزاع. 
 تمال ولف شامر لألمناي اإلقلقمق  والعاملق . و الك مق ، ( لدا 140الق ري  ) كثر من 

، 2018الذ   لقت ط عزيرال/يين قم ، العاملق  عن رريمل امل اجرينالدراســـــــــــــــ    دمت طواســــــــــــــتُ  - 22
مثر  عداو امل اجرين غري النإلامق  الاين مت المشف ، غري املباشرةمبا ط ذلك املتاريال ، البقا ال الثا يني  من

، وكالك  لبال اللجين . واســــــت دمت هاه املؤشــــــرال، املقــــــجل  عند اعدوو عملقال التقــــــلر ســــــراعن م و 
 .لتقدير مدفقال رريمل امل اجرين على عدو من املقارال امل تارة، جا مل املعلينمال النينعق  ىلل

وســع املمتمل   ا  بثم  شــيل شــمر من  شــمال اترا   لــبح مينتــع مركقز على مدمل العقد و  - 23
اعقاة وط هاا الصـــــــــــدو   شـــــــــــي قاعدة  قا ال املضـــــــــــبين ال العاملق  من ، هين جرا  اعقاة ال ي ، املاتـــــــــــ 

الــاا ركز على االجتــار ، (2016) ط العــامل جرائم اعقــاة ال يــ قــدب التقرير العــامل  األول عن و  .(8)ال يــ 
 الصعقدعلى و  اق ا اً ل بقع  املشمل  عاممقققماً ، غري املشروع  ي يناع حممق  من اعقينا ال والنبامال ال ي 

 قا ال عاملق   يقت دب قاعدة، 2019رر  شره خإلل عاب ومن املقلعداوه  جار مقرير تال  وهناك العامل . 
 من اعقاة ال ي . وحمدت  للمضبين الحمق ن  
، مت ل إل   واة تمع البقـــا ـــال عن مـــدفقـــال األســـــــــــــــلحـــ  غري املشـــــــــــــــروعـــ ، 2018وط عـــاب  - 24
مبضـــــــــبين ال جيمع هاا االســـــــــتبقال املعلينمال املتعلق  و اســـــــــتبقال مدفقال األســـــــــلح  غري املشـــــــــروع .   ا

و ســـــعار  التعقملالعدال  اتنائق  لت ريمل األســـــلح  الناري  و تائج  مصـــــدااألســـــلح  الناري  و ر  االجتار و 
الدراســ  العاملق   شــيل االجتار  األســلح  مقــائر  خرمل. وســتقــتند  من   ، األســلح  الناري  غري املشــروع 

 البقا ال. لىل هاا الن ج ط مجع، 2019الذ ستنشر خإلل عاب ، الناري 
 

__________ 

جديدة من جقال  م بقق تقحي ثامن البقا ال، جدا لىل جممينع  كبرية  الدراس  العاملق  األخرية  شيل جرائم القترمقتند  (7) 
 والعاملق  للقتر العمد.الجتاهال اإلقلقمق  اوحمقن  لتقدير 

كر سنت  قدم ا  تقارير الذ مالقاعدة البقا ال هاه لىل  قا ال املضبين ال املقدم  من الدول األعضا  ط  مقتندط ع   (8) 
 ي يناع اعقينا ال والنبامال ال ي  املعرت  لإل قرات، فإهنا مضم  يضًا مدخإلل من جممينع  لىل  ما   املاقق  االجتار الدو  

 متنينع  من آلقال اإل إلغ الرمسق ، مبا ط ذلك آلقال منإلم  اتمارك العاملق .

https://undocs.org/AR/A/RES/64/293
https://undocs.org/AR/A/RES/64/293

