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 اإلحصائية  اللجنة

 والخمسون   الثالثة   الدورة 

 2022 مارس/آذار 1-4

 المؤقت*  األعمال جدول من  )ي( 3 البند

  إحصةةةةا ا  :  القرار   واتخاذ   للمناقشةةةةة   بنود 
 الجنائية   والعدالة   الجريمة 

  
 الوطني  والمعهةةةد   والجريمةةةة   بةةةالمخةةةدرا    المعني   المتحةةةدة   األمم   مكتةةة    تقرير   

 الجنائية   والعدالة  الجريمة   إحصا ا    عن   والجغرافيا  لإلحصا    المكسيكي 
 

 العام  األمين  من مذكرة  

 
 األمين يتشــــــر ، الســــــا ق  والممارســــــا  2021/224 واالجتماعي االقتصــــــا ي  المجلس لمقرر وفقا 

  لإلحصــا  المكســـ كي الوطني  والمعهد والجريم    المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب  تقرير يحيل   أن العام
 ويتضــمن. المناقشــ  لغرض  اإلحصــائ   اللجن  إلى المقدم الجنائ   والعدال   الجريم   إحصــا ا  عن والجغراف ا

 تحســــــين  صــــــعيد على 2019 عام  منذ المحرز التقدم تو ــــــ  التي  واإلنجازا   لألنشــــــ    اســــــتعرا ــــــا  التقرير
 الجديد المفاه مي  اإلطار، مثل جديدة منهج    أ وا   التقرير ويعرض. الجنائ   والعدال  يم الجر   إحصـــــــــــا ا 

 بدافع والفت ا  النســـــا  قتل  شـــــأن اإلحصـــــائي واإلطار، المشـــــروع  غير المال   للتدفقا  اإلحصـــــائي  للق اس
ــاني ــار  )الذي جنســـ ــا إل ه يشـــ ــتر   والمبا رة،  اإلناث“( ” قتل أيضـــ ــ    بين  المشـــ ــام    المتحدة األمم مفو ـــ  الســـ

  شــــــــــــأن والجريم    المخدرا  المعني المتحدة األمم  ومكتب اإلنمائي المتحدة األمم  وبرنامج اإلنســــــــــــان  لحقوق 
  الضــــــو   التقرير ويســــــل . المســــــتدام  التنم   أهدا  من 16  الهد  المتعلق   الموحدة االســــــتقصــــــائ   النماذج

 رصــــــد ســــــ اق في الجنائ    والعدال  الجريم   إحصــــــا ا   تعزيز في البلدان لدعم المتخذة المبا را  على كذلك
 الق ام ينبغي التي المقبل  واألنشــ   الراهن  التحديا   ويصــ ، المســتدام  التنم   أهدا   من أيضــا 16  الهد 

 . الدولي الصعيد على  بها

 .اتخاذها اللجن  على يتعين التي اإلجرا ا   التقرير من 41 الفقرة وتحد  
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 الوطني  والمعهةةةد   والجريمةةةة   بةةةالمخةةةدرا    المعني   المتحةةةدة   األمم   مكتةةة    تقرير   
 الجنائية   والعدالة  الجريمة   إحصا ا    عن   والجغرافيا  لإلحصا    المكسيكي 

 مقدمة  -   أوال  

  اإلحصـــــــــــــــائ ـ   للجنـ   الخمســــــــــــــين  الـدورة  في  والجريمـ   ـالمخـدرا   المعني  المتحـدة  األمم  مكتـب  أفـا  - 1
 قدمها التي  الخمســـ    العمل  خ    في المحرز التقدم  عن  ( E/CN.3/2019/19 )انظر  2019 عام في المعقو ة

  في  والجغراف ـا  لإلحصـــــــــــــــا   المكســــــــــــــ كي  الوطني  والمعهـد  والجريمـ    ـالمخـدرا   المعني  المتحـدة  األمم  مكتـب
ــينل  ال ريق  خارط   لتنفيذ  ( E/CN.3/2015/8)   2015 عام ــا ا  نوع   تحســــــ  الجنائ   والعدال   الجريم   إحصــــــ

  وجرى   2013  عـــام  في  اإلحصــــــــــــــــائ ـــ   اللجنـــ   أقرتهـــا  التي  الخ ـــ   وهي  ( E/CN.3/2013/11)   توافرهـــا  وزيـــا ة
  خارط   لتنفيذ الثالث   المرحل   ســتشــكل  التي الرئ ســ    المســتقبل    ألنشــ  ا  تتمحورو  .2019 عام  في  اســتامالها

   : هي رئ س   ر ائز ثالث حول والدولي واإلقل مي الوطني الصعد على ال ريق

 ؛جديدة منهج   أ وا  و ع )أ( 

 ؛القدرا  بنا  أنش    عزيزت  )ب( 

 .الدولي الصعيد على  وتحليلها  الب انا  جمع تدع م )ج( 

ــائ   اللجن  أعربت قدو  - 2 ــين  أجل من ال ريق  خارط   تنفيذ  في المحرز  للتقدم تقديرها  عن  اإلحصـ  تحسـ
ــا ا  نوع   ــعيدين على توافرها  وزيا ة الجنائ    والعدال  الجريم   إحصـــــــ   رط اخ وأيد ،  والدولي الوطني الصـــــــ

 التنمـ    خ ـ  لرصــــــــــــــد الالزم   صـــــــــــــــل ال  ذا   هابـ انات   إنـتاج  في البـلدان   عم إلى  الرامـ    المســــــــــــــتامـل  ال ريق
 .2030 لعام المستدام 

  حصائ  اإل  ألغراضل  ائمللجر  الدولي لتصن فا يؤ يه الذي  الرئ سي  الدور  اإلحصائ    اللجن   وأقر  - 3
 وتيرة زيا ه على الوطن   اإلحصـــــــائ   المكاتب  وشـــــــجعت  ،الجنائ    والعدال  الجريم   إحصـــــــا ا  تحســـــــين في

ــير  تنفيذه ــعيد على لب انا ا  إنتاج  جها   بين ف ما  التعاون   وت ســــــ ــع ذلك   اللجن  رحبتو . الوطني الصــــــ  بو ــــــ
  توجيه    مبا ئ: لفسـا ا  عن  االسـتقصـائ    الدراسـا   ليل  المعنون  المنهج   األ اة   ومنها  جديدة منهج   أ وا 

 .( 1)  العيّن  االستقصا ا   استخدام األخرى  الفسا  وأشكال الرشوة لق اس منهج  
  

   ة ستكمل الم  الطريق  رطة ا خ   تنفيذ  في  الرئيسية   اإلنجازا   -  ثانيا  

 والعدال   الجريم   حصــــــــا ا إل  اللجن  أجرتها  مناقشــــــــ  آخر منذ المنقضــــــــ   الفترة  مدى على تحققت - 4
 التصن ف  تنفيذ في البلدان أحرزته الذي التقدم  رئ س    أهم     اكتسىو .  المجال هذا في  بيرة  إنجازا  الجنائ  
 . إليذا  ا متعلق  وطن   استقصائ    راسا  وو ع، اإلحصائ   لألغراض للجرائم الدولي

ــن ف تنفيذ في   العالم حول  بلدان   عدة شــــــرعت و  - 5 ــائ     لألغراض  للجرائم  الدولي   التصــــ   على  اإلحصــــ
ــعـيد   البـلدان   من  المـاـئ   في   60  تمّكن   مؤخرا   ُأجري  لتقي م ووفقـا  .2015  عـام في  اعتمـا ه ذمنـ  الوطني   الصــــــــــــ
 __________ 

  مكتب  بين  المشـــــــــــــتر   التميز  ومر ز  والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة  األمم  مكتب  بين  مشـــــــــــــار    المنهج   األ اة  هذه  ُو ـــــــــــــعت (1) 
 .اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج، والجغراف ا لإلحصا  المكس كي الوطني والمعهد والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم
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ــتبـ ان  على   ر     التي   إنـتاج من ، بـلدا  45 وعـد هـا،  والجريمـ   ـ المخـدرا   المعني  المتحـدة األمم  مكـتب  اســــــــــــ
ــن ف  مع   الجرائم هـذه  معظم    يتعلق ف مـا  توافقـت  الجرائم عن   بـ اـنا   ـــب   لان . التصــــــــــــ  التـبا   المئوـي    النســــــــــــ

 ســبيل  )على  منخفضــ    انت  الجنائ     العدال   نظام من   أخرى   مســتويا   في   المنتج    لب انا  ا في   التصــن ف
  على   وعالوة.  (التصن ف  مع   ت توافق  اإل انا    عن   ب انا     قليل  المائ    في   50 تجاوز  عد  منها قدم،  المثال

ــتعرض أو)   بلدا   45  البالغ    البلدان   هذه   عض أنتج ،  ذلك  ــن فا   ( اســــــــــــ  مع   تتماشــــــــــــــى   ائمللجر  وطن    تصــــــــــــ
 في   التصــــن ف تنفيذل  اعم   أخرى  منهج    وثائق  نتج أ أو،  اإلحصــــائ     لألغراض  ائمللجر   الدولي   التصــــن ف

 مّثلت ،  التصـــــــــن ف  لتنفيذ وطني  تنســـــــــيق مر ز تحديد فيها جرى   التي   الحاال   في و . مختلف    و اال    إطار
ــائ ــ    الو ــالــ     منظمــا  ال  من   عــديــد  أقرو .  الحــاال    من   العظمى   الغــالب ــ    في   الجهــ    هــذه  الوطن ــ    اإلحصـــــــــــــ

  ذلك  في   ما،  اإلحصــــائ    أنشــــ ته  في  هاعتمد  أو اإلحصــــائ     لألغراض  للجرائم  الدولي   التصــــن ف قل م   اإل
  والجماع  ، المشــــــتر    الجنوب     والســــــوق ،  األمريك     الدول ومنظم  ، األوروبي   لالتحا   اإلحصــــــائي  المكتب 

ــن ف  ـ اعتمـا   متزاـيدا  اهتمـامـا  البـلدان  أـبد  ، الالتينـ    أمريكـا وفي .  األمريكتين  في  الاـاريبـ      مخ    التصــــــــــــ
  شـأن  اإلحصـائ     المعلوما   في   التميز  مر ز قدمو. للجريم   الوطن    تصـن فاتها موا م    أو  لو ـع  أسـاسـي 

ــتر    والعــدالــ    واإليــذا   والجريمــ    الحكومــا     والجريمــ     ــالمخــدرا    المعني   المتحــدة  األمم  مكتــب   بين   المشــــــــــــ
ــ كي   الوطني   والمعهــد ــا   المكســــــــــــ   لتنفيـذ  عمل ــاتهــا   ــالفعــل  بــدأ    بلــدان   10  إلى   دعمالــ  والجغراف ــا  لإلحصـــــــــــــ

    الوطن   اهات تصــــــن ف  بلدان   أربع    نشــــــر   أيضــــــا   الالتين     أمريكا وفي .  ذلك  عمل في  شــــــرعت   أو  التصــــــن ف
 وباشر  . اإلحصائ     لألغراض  للجرائم  الدولي   التصن ف  مع  يتماشى    ما  لالستعراض  أخضعتها  أو  مائ للجر 

 اإلحصــــــــــــائ     لألغراض  للجرائم  الدولي   التصــــــــــــن ف   اعتما   تعلقت  أنشــــــــــــ    بدورها  الااريبي  البحر من ق  
  الخ وط و ع   استهلت  أو،   الجرائم  المتعلق    المناظرة  الوطن     جداولها  إعدا  في   تدريب   على  إما وحصلت 

ــ ا وفي .  الجداول  لهذه العام   ــبع    بدأ،  الها ئ  والمح   آســـــــــ ــن ف اعتما   بلدان  ســـــــــ   للجرائم  الدولي   التصـــــــــ
   االســتفا ة التصــن ف   شــأن   توجيه    عمل  حلقا    عقد  آســ ا  ول  عض  طلبت   ما،  اإلحصــائ     لألغراض

 مكتب  بين  المشـــــــــتر    الها ئ والمح   آســـــــــ ا  في  الجنائ     والعدال   الجريم   إلحصـــــــــا ا    زالتميّ   مر ز من 
 .الاوري  اإلحصا ا   ومكتب  والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة األمم

  ، األمريكتين  في ســ ما وال  اإليذا    متعلق  وطن   اســتقصــائ     راســا    أجر   التي البلدان  عد  واز ا  - 6
 الوطني المعهدو  والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب  بين المشـــتر   التميز  مر ز  اســـتمرار  فضـــل

ــ كي ــا  المكســ ــاعدة    تزويدها  في والجغراف ا  لإلحصــ ــتمر و .  التقن   المســ ــا  اســ ــائ    الدراســ ــتقصــ  المتعلق   االســ
ــ   األســـــر  إطار في  اإليذا  ــ ا وعنصـــــرا جيدة  ممارســـــ  تشـــــكل التجاري  واألعمال المع شـــ  عناصـــــر  من  رئ ســـ

 . الجنائ   والعدال  الجريم  إحصا ا 

 على الجنائ   والعدال  الجريم   إحصــا ا   في المتحقق   اإلنجازا   جمل  يلي  ف ما الوار  الفر   ويبرز - 7
.  واســـــتاملتها ال ريق  خارط  اللجن   ف ه اســـــتعر ـــــت الذي 2019 عام  منذ  الما ـــــ   الثالث الســـــنوا  مدار

 ذلك  في   ما) ا منهج  ال و ـــــــــــع: وهي ال ريق  لخارط  الثالث   لمجاال ا في  المتحقق   اإلنجازا  الفر   ور وي 
 وتحليلها الب انا  وجمع،  القدرا   بنا   وأنش  ،  اآلن(  حتى اللجن  إلى  قدمت التي ثالثال  الق اس   المنهج ا 

 .الدولي الصعيد على
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 اإلحصائية  اللجنة  إلى  المقدمة  القياسية  ا منهجيال:  جديدةال  منهجيةال  دوا األ  وضع -  ألف 

ــّن  - 8 ــ  أ مجمل  التقرير  ُيصـــــ ــع  نشـــــ  إلى المقدم   ال ريق  خارط  تهاتوخ يت ال المنهج   األ وا   و ـــــ
 قـيد  زالت  ال  أو،  عليهـا  العمـل  اكتمـل   ـأنشــــــــــــــ ـ  ( E/CN.3/2019/19 انظر)  2019 عـام في  اإلحصــــــــــــــائـ   اللجـن 

 المنهج ا   الحالي الفر  ويصـــــــــــ . البدايا   مرحل   عد تتخ  لم أو، االكتمال  مرحل   من ااقترابه مع اإلعدا 
 .اإلعدا  قيد تزال ال التي المنهج ا  الثالث الفر  ويص  ؛اللجن  على عر ها وجرى  اكتملت التي

 1 الجدول

 (المنهجية األدوا  )ركيزة 2019 عام منذ الطريق رطةاخ تنفيذ في المحققة اإلنجازا 

 
 رطـ اخـ  في لهـا  المخ    المنهجـ   األ وا 
 في  اللجن   إلى  المقدم   المســــــتامل   ال ريق

 2019  عام

  عــــــام   نهــــــايــــــ    حلول  اإلنجــــــازا 
2021 

 التعل قا 

  الـدولي  التصــــــــــــــن ف  تنفيـذ   ليـل  و ــــــــــــــع   
  اإلحصائ   لألغراض للجرائم

 اإلعدا  قيد 

ــذ  تقي م ــدولي  التصــــــــــــــن ف  تنفيــ   للجرائم  الــ
  اإلحصائ   لألغراض

  

 إليذا  ا  متعلق   جديدة  اســـــــتقصـــــــا  نماذج
 إ اف    موا  ع متصل 

 الالتين   مريكاأل النهائ   الص غ  و عت 

 من  16  الهد   المتعلق  االســــــــــــتقصــــــــــــا 
  المستدام  التنم   أهدا 

  للجن  والخمسين الثالث  الدورة على  ُعرض 

  إحصـــا ا    شـــأن شـــامل إحصـــائي  إطار
 الجنسان   الجريم 

 بدافع  القتل عن  إحصـــــــــــائي  إطار  اللجن   إلى  ُقدم 
 جنساني

  المــال ــ   التــدفقــا   لق ــاس  توجيه ــ   مبــا ئ
 المشروع  غير

 للجن  والخمسين الثالث  دورةال على ُعر ت 

  المــال ــ   التــدفقــا   لق ــاس  توجيه ــ   مبــا ئ
  إجرام     أنشـ    المتصـل   المشـروع  غير

  أخرى 

 اإلعدا  قيد 

ــاليب اختبار ــا   أســـــــ ــتقصـــــــ   المتعلق   االســـــــ
ــ ع   األشـــــــــــــخا   االتجار ق اس   وتوســـــــــــ

 ن اقها

 اإلعدا  قيد 

 ذلك  في  ما،  األخرى   الفسا   أشكال  ق اس
  الابير الفسا 

  العمل لفرق  األول االجتما  ُعقد 

ــأن  توجيه ــ   مبــا ئ   الجريمــ   ق ــاس   شـــــــــــــ
 المنظم 

 البلقان بلدانل النهائ   الص غ  تو ع 

 الب انا   اســـــــــــــتخدام  عن تقي م    راســـــــــــــ 
  اإلحصــائي   التحليل  أغراض في  الضــخم 
  للجريم 

  

  العــدالــ   نظــام  و فــا ة العــدالــ   إلى  اللجو 
 اســـتنا ا موحدة  مؤشـــرا  و ـــع: الجنائ  

  واستقصائ   إ اري  ب انا  إلى

  المعني  الو اال  بين  المشــــتر   الخبرا  فريق  أقر 
؛ اجديد  امؤشـر   المسـتدام  التنم    أهدا    مؤشـرا 

  توجيه   مبا ئ إعدا  على جار   والعمل
 

 عالمــ   :مالحظــ  عالم ؛ جاري  أو جزئ ا  أنجز  أنشــــــــــ   على تدل .النشاط إتمام على تدل

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/19
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 المشروعة   غير   المالية   للتدفقا    اإلحصائي   للقياس   مفاهيمي   إطار  -   1 

ــام  في - 9 ــل،  2017  عـ ــدة  األمم  مؤتمر  اســــــــــــــتهـ ــارة  المتحـ ــ   للتجـ ــا )   والتنم ـ ــدة  األمم  ومكتـــب  (األوناتـ  المتحـ
 المســــــــتدام  التنم   أهدا   من  16 الهد  لمؤشــــــــر  مشــــــــار ين  راعيين   اعتبارهما والجريم    المخدرا  المعني

ــروع  غير المال   للتدفقا   اإلجمال   الق م )  ــاور عمل    ( والخارج   الداخل  المشــــ ــتهدفتا  تشــــ ــع  ســــ   إطار و ــــ
ــائي  للق اس جديد مفاه مي ــروع   غير المال    للتدفقا  اإلحصــــ ــاس على المشــــ   طائف  من مقدمه  دخال مُ  أســــ

  الوطن    اإلحصــــائ   المكاتب  من  خبرا  فيهما شــــار    بيرتين  خبرا  مشــــاورتي عقد  بعدو .  الخبرا   من  واســــع 
  وخبرا   ،لفارا  مراكزو  الدول   والمنظما  األكا يم    واألوســاط الضــريب    والســل ا  المال   التحريا   ووحدا 
ــرائب الجريم   مجال في آخرون  ــروع   غير المال    التدفقا و   والضـ ،  2018  و  2017  عامي  بين  الفترة في المشـ
  (2) المشـروع  غير المال    للتدفقا  اإلحصـائي  الق اس معن   عمل  فرق   2019  يناير/الثاني   انون  في أنشـئت
  المضــ لع  األنشــ    اســتعراضو   حصــائ  اإل  ســاليباأل وت وير  الب انا  توافر  وتقي م  إحصــائ   مفاه م لو ــع

  والمكســ ك  وإكوا ور   ولومب ا في  ق ري   تجريب    مشــاريع ُ شــنت ذلك  مع  بالتوازي و . الق ري  الصــعيد على  بها
ــار    وبيرو ــتر   التميز مر ز  مع  المشــــــــ  والمعهد والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب  بين  المشــــــــ

 المتحدة تنزان ا جمهوري و  ن جيريا في ق ري   تجريب   مشـاريع ُ شـنتو ، والجغراف ا  لإلحصـا  المكسـ كي الوطني
  اإلطار العمل  فرق  و ــــــعت، 2020 عام فيو . األفريقي واالتحا  ألفريق ا االقتصــــــا ي   اللجن   مع  االشــــــترا 
 متاح وهو، النهائ   صـــــــــ غته في المشـــــــــروع  غير المال   للتدفقا   اإلحصـــــــــائي لق اسل  الشـــــــــامل المفاه مي
 .( 5) ، ( 4) ، ( 3) اإلنترنت على اإلحصائ   اللجن  بوا   في مدرج  أساس   معلوما  وث ق  في للم الع 

ــل - 10 ــامل المفاه مي ونهجها العمل  فرق  أنجزته الذي عملال وبفضـــــــــ  غير المال   التدفقا   لق اس الشـــــــــ
 التنم   أهدا    مؤشــــــــرا   المعني  الو اال   بين المشــــــــتر  الخبرا  لفريق العاشــــــــر االجتما   أقر، المشــــــــروع 
 من  المســــتدام   التنم   أهدا  من 16 الهد   مؤشــــرا  من 1- 4- 16  المؤشــــر تصــــن ف إعا ة، المســــتدام 

 .( 6) الثاني المستوى  فئ  من مؤشر إلى الثالث المستوى  فئ  من مؤشر

ــروع  غير المال   التدفقا   ق اس في  الزاوي   حجر المفاه مي  اإلطار  هذا  ويعتبر - 11  يوفر  فهو،  المشـــــــــــ
 مع  ومتوافقا  موحدا    وتصـــــــن فا، اإلحصـــــــائ    لألغراض المشـــــــروع   غير الدول   المال    للتدفقا   ق اســـــــ ا    تعريفا

ــا  ــ اسـ ــتند  إطاراو ،  المشـــروع  غير المال    التدفقا  المتعلق  الراهن   العام  السـ ــن فا   ريفاالتع إلى  يسـ  والتصـ
ــائ   والمنهج ا  ــا ا  نظام  االعتبار   عين  آخذا – القائم  اإلحصـــــــــ   واألطر  المدفوعا   وميزان القوم    الحســـــــــ

  التدفقا   لق اس علىاأل إلى  ســــــــفلاأل  من متجها  مباشــــــــرا  نهجا  يت    ما –  بها المعمول  األخرى   اإلحصــــــــائ  

 __________ 

ــائ    المكاتب عن ممثلين من  العمل فرق  تتأل  (2)  ــار   الوطن    اإلحصـــ ــل ا   المر زي  والمصـــ ــريب    والســـ ــم. الجمر   و  الضـــ  فرق  وتضـــ
ــا  العمل ــائي  لمكتبا   ذلك  العمل فرق  في ُيمَثلو .  المجال هذا في  بها  معتر ال  خبرةال  ذوي  من  ول    منظما  من خبرا  أيضـ  اإلحصـ

ــندوق  ،األوروبي لالتحا  ــا ي الميدان في والتنم   التعاون   ومنظم   ،الدولي  النقد  وصــــ ــا ي  اللجن و  ،االقتصــــ ــعب و  ،ألفريق ا االقتصــــ  شــــ
  المعني  المتحـدة األمم  ومكتـب  )األوناتـا (  والتنم ـ   للتجـارة  المتحـدة  األمم مؤتمر إلى   ـاإل ـــــــــــــــافـ ،  المتحـدة األمم  في  اإلحصـــــــــــــــا ا 

 .والجريم   المخدرا 

 ./https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session: التالي اإللاتروني العنوان انظر  (3) 

 /https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics:  الـــــــتـــــــالـــــــي  اإللـــــــاـــــــتـــــــرونـــــــي  الـــــــعـــــــنـــــــوان  انـــــــظـــــــر (4) 

IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_FINAL_16Oct_print.pdf . 

 .نفسه المرجع (5) 

-https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-10/10th%20IAEG:التــــــالي  اإللاتروني  العنوان  انظر (6) 

SDG%20Meeting %20Report_14.02.2020.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/%20IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_FINAL_16Oct_print.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/%20IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_FINAL_16Oct_print.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-10/10th%20IAEG-SDG%20Meeting
https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-10/10th%20IAEG-SDG%20Meeting
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 و ــــع على الحا ــــر  الوقت  في العمل يجري ،  المفاه مي  اإلطار هذا أســــاس علىو .  المشــــروع  غير المال  
 الـتا عـ   العمـل  فرقـ   إطـار  في المشــــــــــــــروعـ   غير  المـالـ   الـتدفقـا   أنوا  مختل  لقـ اس منهجـ    توجيهـ    مـبا ئ
 .والجريم   المخدرا   المعني المتحدة األمم ومكتب  (ألوناتا ا) والتنم   للتجارة المتحدة األمم  لمؤتمر

 اإلناث“(   ”بقتل   أيضا   إليه   يشار   )الذي   جنساني   بدافع   والفتيا    النسا    قتل   لقياس   إحصائي   إطار  -   2 

 المتحدة األمم مكتب من ( 2019  مارس/آذار  8-5)  الخمســــــين ا ورته في  اإلحصــــــائ   اللجن   طلبت - 12
،  الجنسـان    لالعتبارا   المراع   الجريم   إحصـا ا   شـأن  إحصـائي  إطار”  و ـع والجريم    المخدرا   المعني

  أبرم   ال لب لهذا واســـتجا  . ( E/CN.3/2019/19)   “اإلناث( )قتل والفت ا  النســـا  قتل  جرائم على  التر يز مع
  وتمكين  الجنسـين  بين للمسـاواة  المتحدة األمم هيئ   مع  شـراك  والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب
 اإلحصــائي  اإلطار و ــع  عن  ســفر أ تشــاور عمل    2019 عام في  أطلقاو ،  (للمرأة   المتحدة  األمم )هيئ  المرأة 

 وث ق  في  لالطال  متاح وهو اإلناث(   قتل أيضــا إل ه يشــار الذي) جنســاني بدافع والفت ا  النســا  قتل  لق اس
  مع  امل   شــــــــكل  اإلطار ويتوافق.  اإلنترنت على  ( 7) اإلحصــــــــائ    اللجن  بوا   في  مدرج   أســــــــاســــــــ   معلوما 

 العالمي المر ز  من   ل  التعاوني  العمل هذا  تنفيذ وتولى.  حصــــــــــــائ  اإل ألغراضل  ائمللجر  الدولي التصــــــــــــن ف
   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب  بين  المشـتر   التميز ومر ز، الجنسـان    اإلحصـا ا  مجال  في  للتميز

ــ كي  الوطني  والمعهد والجريم  ــا   المكســــــــ  لمكتب  التا ع االتجاها   وتحليل البحوث  وفر ، والجغراف ا لإلحصــــــــ
 .والجريم   المخدرا   المعني المتحدة األمم

  اإلحصــائ  و  التحليل   واألعمال   ول ا عليها المتفق  المع اري   الصــكو  إلى التشــاور عمل   واســتند  - 13
 : يلي ما شملتو  السا ق 

ــا  )أ(  ــاال    بين   المشـــــــــــــــتر    الخبرا   لفريق  اجتمــــ ــد  الو ــــ ــا  في   عقــــ   20  يومي   في   فيينــــ
  المتحدة   األمم  وصــندوق   اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج   من   ممثلين    مشــار   ،  2019  يون ه /حزيران  21 و

  الصــــــح   ومنظم    ،للمرأة   المتحدة  األمم  وهيئ    والجريم     المخدرا    المعني   المتحدة  األمم  ومكتب   للســـــكان 
ــا ي    واللجن    ،العالم    ــاواة   األوروبي   المعهدو ،  الااريبي   البحر  ومن ق    الالتين     ألمريكا  االقتصـــــ   بين   للمســـــ
   ؛ ارا   و  بيل م  اتفاق     تنفيذ  متا ع    وآل   ،  الجنسين 

  حول فيها التداول جري   ( 2021  يول ه/تموز  -  أبريل/)ن سـان  اإلنترنت على عالم    مشـاورة )ب( 
 المشـار    اب ُفت و . والفت ا  النسـا  قتل ورا  الاامن  الجنسـان   لدوافعل المحر    المتغيرا   من   ـاف   قائم 

 إنفاذ  وجها   الوطن   اإلحصــائ   )المكاتب  األعضــا  الدول جم ع  من  الوطن    لمؤســســا ا أمام  المشــاورة في
ــائ    الهيئا و  العموم يع  مدّ ل الوطن   تبامكالو   القانون  ــا  القضـــــ ــســـــ ــح   ومؤســـــ  النهوض  هيئا و  العام   الصـــــ
  واألوســــــاط  المرأة   تمكينل  المناصــــــرة  المنظما  أمام أيضــــــا  المشــــــار    اب ُفت و  (الجنســــــان   والمســــــاواة   المرأة 

 بلدا 54 إلى تنتمي وطن    مؤســـســـ   67  شـــاورةالم في توشـــار .  صـــل   ذا   أخرى   ول   ومنظما  األكا يم  
 . جنساني بدافع القتل لق اس اإلحصائي اإلطار بنا  في استخدمت التي المدخال  خاللها قدمت

 وقائم   جنســــــــــاني بدافع  والفت ا   النســــــــــا  قتلل إحصــــــــــائ ا  تعريفا الجديد  اإلحصــــــــــائي  اإلطار  ويقدم - 14
 تحد  التي  الب انا   مجموعا   وإعدا  الجنســاني  القتل  وافع تســجيل عند  بها  االســتعان   يمكن  التي  المتغيرا 

ــاني   افع  يحر ها التي القتل لعمل ا  اإلجمالي العد  ــائي  اإلطار يوفرو .  جنسـ ــا اإلحصـ ــا ا  أيضـ   تنفيذي    إرشـ
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 – الجنائ    العدال  نظام  هيئا  هافي   ما،  المؤســـــــســـــــا   من العديد  بوســـــــعو . الوطن    اإلحصـــــــائ   لنظمل مفيدة
 تؤ يه وا ـــــــ   ور ثم و . وتوحيدها جنســـــــاني  بدافع المرتاب القتل  ب انا   تســـــــجيل في  طار اإل ســـــــترشـــــــا اال

  اإلطار هذا  دعمب  يتعلق ف ما الوطن    اإلحصـائ    للنظم التنسـيق  جها    اعتبارها الوطن    اإلحصـائ   لمكاتبا
 التي  ســــتجا   اال أيضــــا بل القتل  جرائم حجم    فق  تتعلق ال  إحصــــا ا   إنتاج  يت     ما  مباشــــر  شــــكل  وتنفيذه
 .الجرائم لهذه الدول   تبديها

 ثم  من  ويمكن،  وتعاريفه حصــائ  اإل  ألغراضل  ائمللجر  الدولي  التصــن ف  ه كل  مع  اإلطار  ويتماشــى - 15
 والفت ا  النسـا  قتل  جرائم  متصـل   وطن    ا تشـريع من  ه  معموال  يكون  عما النظر  صـر  البلدان ت بقه أن

 .جنساني بدافع

 المستدامة   التنمية   أهداف   من   16  بالهدف   المتعلق   االستقصا    مبادرة  -   3 

 ،العدال  إلى  والوصــول ،الســالم  مجاال  في المحرز التقدم  لق اس الالزم   الب انا  محدو ي  تتســبب - 16
  . 2030 لعام المســــتدام   التنم    خ   تحقيق أمام   بير عائق و ــــع في  المؤســــســــا  فعال  و   ،القانون  وســــ ا ة

ــرا  13 تغ    معدل يتجاوز لم،  2021 عام وفي ــرا  إجمالي من  مؤشـــــــــــ  التنم   أهدا  من 16  الهد   مؤشـــــــــــ
ــتدام  ــب  المسـ ــافر ،  الب انا   فجوا   معالج  في البلدان  عم بغ  و . المائ  في  25 نسـ  األمم مكتب جهو   تضـ

ــ    اإلنمائي المتحدة األمم  وبرنامج والجريم    المخدرا   المعني المتحدة ــام   المتحدة األمم ومفو ـ   لحقوق  السـ
 مســاعدةل دوليال الصــعيد على برختَ ومُ   موحد اســتقصــائي صــك إعدا   أجل  من  2019  عام  أواخر في اإلنســان
 . 16  الهد   إطار في اسـتقصـائ ا  مؤشـرا  عشـر  بثالث  يتعلق  ف ما للمقارن   وقابل  آن    ب انا  جمع على  البلدان
  الوصول:  هي  وحدا   ست إلى المستدام  التنم   أهدا   من  16  الهد  المتعلق ستقصا اال  استب ان  وينقسم

 المتعلق  االستقصائي  صكال مموُص . والعن ،   األشخا   واالتجار،  والتمييز، والحو م ،  والفسا ،  العدال  إلى
، بذاته قائم ســـــكاني  مســـــ  إما  وت ب قها الوطن   هااحت اجات   مع  موا متها للبلدان  يتاح مرن   أ اة  16  الهد 

 . أخرى  جاري  استقصائ   عمل ا  من  جز  االستقصا  من مختارة وحدا   تنفيذب  مو لز ال  عند  الق ام أو

  االســـــتقصـــــا   اســـــتب ان و ـــــع عمل   اجتاز ، الدول    لمقارن ل  تهاوقابلي  المنهج    ســـــالم  ولضـــــمان - 17
   إ راك ـ   الختبـارا  وإخضــــــــــــــاعـه  الخبرا   ـيد  على  مراجعتـه  شــــــــــــــملـت  خ وا ال  من  اعـد   16  ـ الهـد   المتعلق

  بلــدان   ثمــان ــ   في  بنجــاح  المنهج ــ   وُجربــت،  بلــدان  ثالثــ   في  إ راك ــ   اختبــارا   وأجريــت.  تجريب ــ   واختبــارا 
، (المتحدة  تنزان ا وجمهوري ، وتونس  ،وتوغو ،والصـــــــــومال  ،و ين ا ،و ازاخســـــــــتان ،والســـــــــلفا ور  ،فير ي )كابو

ــهمت ــقل  في  الخ وا  هذه  وأســ ــك  صــ ــكل الصــ ــا ا  مكتب تولىو .  بير  شــ  التجريبي التنفيذ الوطني اإلحصــ
 .معه  االشترا  التنفيذ جرى  أو  البلدان جم ع في لمشرو ل

  سـت من المؤل   المسـتدام   التنم   أهدا  من 16  الهد  المتعلق  االسـتقصـا   اسـتب ان جانب إلىو  - 18
  اعم   حزم  توفير  أيضـا يجري ، الديموغراف    االجتماع   الخصـائ    تتعلق واحدة  وحدةو  موا ـ ع    وحدا 
  مسـاعدة  الشـخصـ   المقابال   اسـتب ان إعدا   لت سـير  ومخ وط   ،تنفيذلل  ليل  منها عناصـر عدة تشـمل  للتنفيذ

 عند  جري وســ .  المؤشــرا   لحســاب  موحدة  صــ اة    وقواعد، الهات   مســاعدة  الشــخصــ   والمقابال   الحاســوب
 أهدا  من 16  الهد  المتعلق االســــــتقصــــــا  أ اة   وتتاح.  لغا   عدة إلى  تدريج ا الوثائق  ترجم   الموار  توافر

 .( 8) اإلنترنت على اإلحصائ   اللجن  بوا   في مدرج  أساس   وث ق  في للم الع  المستدام   التنم  
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 القدرا   بنا   أنشطة -  با  

 المســــــــــــــتاملـــ   ال ريق  خـــارطـــ   في  المـــدرجـــ   القـــدرا   بنـــا ب   المتعلقـــ   هـــدا األ  جم ع  إنجـــاز  أمكن - 19
 ورغم. أفريق ا في الجنائ    والعدال  الجريم   إحصــــــــــــا ا     معني  تمّيز مر ز  إنشــــــــــــا    اســــــــــــتثنا  ، 2019 لعام

  يحالفه لم،  المحتملين  المانحين  مع والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب أجراها التي  االتصـــــــاال 
 .لذلك الالزم   الموار  تأمين في النجاح

 
 2  الجدول

 القدرا ( بنا  )ركيزة 2019 عام منذ الطريق رطةاخ تنفيذ في المحققة اإلنجازا 

 
ــ   ــتامل   ال ريق  رط اخ في  لها  المخ    القدرا   بنا   أنشــــــ   إلى  المقدم   المســــــ

 2019 عام في اإلحصائ   اللجن 

 2021 عام نهاي   حلول اإلنجازا 

   العالمي الصعيد على القدرا  لبنا   برنامج و ع  

 راضغلأل  للجرائم  الدولي التصــــــن ف  تنفيذب  تتعلق  القدرا   لبنا   أنشــــــ    إنجاز
  الوطن    التقارير  تقديمو  ؛والفسـا   اإليذا   المتعلق  واالسـتقصـا ا  ،اإلحصـائ  

  المستدام  التنم   أهدا  مؤشرا   عن

 

 من  طلبها( على )بنا   لبلدانا  إلى  المباشــــــــــــــر الدعم  تقديمب معن   تمييز  مراكز
ــع  أجل ــا وتنفيذ  و ـ ــتقصـ ــا   اإليذا   المتعلق   ا االسـ ــين والفسـ  الب انا  وتحسـ

  اإل اري 

 

 × أفريق ا في للتميز إقل مي مر ز إنشا  تشج ع

 
 عالمــ  :مالحظ   .اإلنجاز عدم على تدل × عالم ؛ النشاط إتمام على تدل

  
 للبلدان   التقني   الدعم   لتقديم   فعالة   إقليمية   جامع كم   التميز   مراكز  -   1 

 في امحوري  ا ور   تينوطني   تينإحصــــــــائي   ينو الت   مع   الشــــــــراك   إنشــــــــا هما  جرى   ناإقل م   مر زان أ ى - 20
 :هما الجنائ   والعدال  الجريم  إحصا ا  تعزيز أجل من  لبلدانل دعمال  تقديم

ــائـ   لمعلومـا ا في  التميز  مر ز )أ(  ــأ  اإلحصــــــــــــ  والعـداـل   واإلـيذا   والجريمـ  ا الحكومـ   ن شــــــــــــ
  لإلحصــــــــــــــا   المكســــــــــــــ كي الوطني والمعهد والجريم   المخدرا  المعني المتحدة  األمم مكتب  بين  المشــــــــــــــتر 

 ؛2011  عام منذ  ،سيتي مكس كو   ،والجغراف ا

 بين المشتر  الها ئ والمح   آس ا  في الجنائ    والعدال   الجريم   حصا ا إل  التميز مر ز )ب( 
 .2019 عام منذ ،دايجون ب  ،الاوري  اإلحصا  ومكتب والجريم   المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب

  النـاج    نموذجال  على  شــــــــــــــهـا ة  المن قتين  بلـدان   عم  في  المر زين  عمـل  أحـدثـه  الـذي  تـأثيرال  ويـأتي - 21
  عم  ت ســـير مهمتي  بين المر زان يجمعو ، المتحدة األمم وو اال  الوطن    اإلحصـــائ   المكاتب  بين  للشـــراكا 

 .الدول   المعايير نشرو  األقران

 البحر ومن ق   الالتين    أمريكا  في القدرا   لبنا  برامج  تنفيذ  2019  عام  منذ المر زان واصــــــــــــــل قدو  - 22
ــ ا  الااريبي ــملت.  التوالي على، الها ئ والمح   وآســـــــ ــ   وشـــــــ  وعلى الموقع في  تدريب     ورا  تنظ م تهماأنشـــــــ
ــا ا    شـــأن  اإلنترنت ــتقصـ ــا   اإليذا  المتعلق  االسـ   للجرائم الدولي  التصـــن ف  وتنفيذ، القتل جرائم  وق اس،  الفسـ

ــائ    لألغراض ــائ   الجو ة  معايير وتحســــين، اإلحصــ ــا ا   اإلحصــ  وتبســــ  ، الجنائ   والعدال  الجريم   إلحصــ
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 (19-)كوفيد  ورونا فيروس لجائح    انو . الجنائ   والعدال  الجريم   إحصـــــــا ا  في الجنســـــــاني الُبعد مراعاة
  والخبرا   الســل ا  مع  التفاعل مســتوى   ظل ذلك  ومع ،الق ري  الصــعيد على  األنشــ    تنظ م علي   بير  ري أث ت 

ــتواه  على  الوطنيين ــورة  بتقديم المتعلق  جوانبه في  المرتفع  مســـــ ــا  لتنفيذ  الدعم توفير  أو/و المشـــــ ــتقصـــــ    ا االســـــ
 منهج    أ وا   و ع إلى  حاج   نشأ   حيثماو . الجنائ    والعدال   الجريم   المتعلق  اإل اري  الب انا   تحسين أو

ــا  محوريا   ورا المر زان لعب، جديدة ــتر   التميز  مر ز  فعل مثلما،  أيضــ  المعني المتحدة األمم مكتب  بين  المشــ
ــا  المكســـ كي  الوطني  والمعهد والجريم    المخدرا  ــائي  اإلطار  يتصـــل ف ما والجغراف ا  لإلحصـ   لق اس  اإلحصـ

 العملو ، المشــــــــــروع   غير المال    التدفقا   لق اس المفاه مي واإلطار ،جنســــــــــاني  بدافع والفت ا   النســــــــــا   قتل
  في  مناألو  ســــالم ال   المتعلق  الفصــــل   تا    في  أيضــــا المر ز هذا  وســــاهم. الفســــا  ق اس تحســــين إلى الرامي
  وحدا  و ــــــــع عمل   وقا ،  الحو م    إحصــــــــا ا   المعني برايا فريق أعده الذي  الحو م   إحصــــــــا ا  كتيب

 مبا رة  إطار  في  الناري   األسـلح   وح ازة السـيبران   والجريم  الجنسـيو   البدني  التحرش لق اس  جديدة  اسـتقصـائ  
 من يقرب  ما  هااعتمد التي   اإليذا  المتعلق  االســـــتقصـــــائ    للدراســـــا   الااريبي  البحر ومن ق   الالتين    أمريكا

  في العام   األمن  المعني العامل للفريق تقن     أمان   العمل  المر ز  واصـــــل، وأخيرا.  المن ق  هذه  بلدان  نصـــــ 
.  الاـاريبي البحر  من ـق و   الالتينـ   ألمريكـا  االقتصــــــــــــــا ي  للجـن  الـتا ع  تينألمريكل اإلحصــــــــــــــائي المؤتمر إطار

 إعــدا   مجــال  في  الوطن ــ   للقــدرة  خري ــ   رســــــــــــــم  على 2023-2022  لفترةا  في  الفريق  اهــذ  تر يز  وينصـــــــــــــــب
 . السجون  إحصا ا 

  وتوســــــــ ع   ،والدولي  اإلقل مي  الصــــــــعيدين على  وتنظ مها  أنشــــــــ   لعدة  الترويج االمت از مر زا  تولىو  - 23
  حصــــــــــا ا لإل  الخامس الدولي المؤتمر  انعقا  ذلك في  ما،  وت ويرها  خرى األ ا انا ال  مع  الشــــــــــراكا   ن اق

ــار   الـذي،  2021  يولـ ه/تموز  في  الجـنائـ    والعـدالـ   والجريمـ   ـ الحو مـ   المتعلقـ   المكـتب  مع  تنظ مـه  في  شــــــــــــ
ــ    مســـــــاهما   والجريم    المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب  بين  المشـــــــتر   التميز مر ز  من   ل  افترا ـــــ

  في الجنائ   والعدال  الجريم   إلحصــــــــا ا   التميز  ومر ز،  والجغراف ا  لإلحصــــــــا   المكســــــــ كي  الوطني  والمعهد
  اإلحصــــــــــا   مكتبو  والجريم    المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب  بين  المشـــــــــــتر  الها ئ  والمح   آســـــــــــ ا
 آســ ا  من ق  وفي. بلدا 60 من  مشــار  2  500  من أكثر  وحضــره  المر زين  من الدعم  المؤتمر وتلقى،  الاوري 

 ومكتب  والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة األمم مكتب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز  نظم،  الها ئ والمح  
  االقتصـــا ي   لجن الو  الصـــين في  العدل  لوزارة  التا ع الجريم   منع   حوث  معهد مع   التعاون ، الاوري   اإلحصـــا 

 ،والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة األمم  ومكتب  للعدال   تايلند  ومعهد الها ئ والمح   آلســـــــــ ا   واالجتماع  
  /األول   تشــــــــــــــرين  في  عقـد  الـذي  الجنـائ ـ   والعـدالـ   الجريمـ  إحصـــــــــــــــا ا    شـــــــــــــــأن  الثـالـث  اإلقل مي  االجتمـا 

 عنو . “الجريم   حصــا ا إل  وفعال  حديث  ظمنُ  إرســا   نحو”  عنوان  تحت  الصــين   تشــنغدو في  2019 أكتوبر
 الجريم   مجاال   مختل  في  لخبرا ل  ا شـــــبك  وتعزيز إنشـــــا  من المر زان  تمّكن  األنشـــــ    هذه مجمو   طريق

  ومنظما   األكا يم    واألوسـاط  والدوليين  الوطنيين  الخبرا   بين  ف ما الممارسـا  تبا ل اوعزز ، الجنائ   والعدال 
 . الخا  والق ا  المدني  المجتمع

 الجريم   إحصـا ا  في  الجنسـاني المنظور مراعاة  تعم م تحسـين في البلدان  عم هد  من ان القاو  - 24
ــتر   التميز مر ز  أطلق، الجنائ   والعدال   مكتبو  والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة األمم  مكتب  بين المشــــــ

   ورة  ، 2020  عام  في  ،الها ئ  والمح   آلســ ا  اإلحصــائي المتحدة األمم  معهد مع   التعاون ، الاوري   اإلحصــا 
  أربع تقر غاســت  التي الدورة وتضــمنت  .“جنســانيال  منظورال  من الجريم   إحصــا ا ”   عنوان  اإللاتروني  لتعلمل

. الجريم   إحصـــــا ا   في الجنســـــاني المنظور مراعاة  تعم م   ـــــرورة  حول تدور نموذج    وحدا   أربع أســـــاب ع
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 المكس كي  الوطني والمعهد والجريم    المخدرا  المعني  المتحدة األمم  مكتب  بين المشتر  التميز مر ز تولىو 
 ومرصـــــــــد الااريبي البحر ومن ق  الالتين   ألمريكا االقتصـــــــــا ي  اللجن  مع  الشـــــــــراك  ،والجغراف ا  لإلحصـــــــــا 

 مع  ليتوا م  التدريب تاي ف، للجن   التا ع  الااريبي البحر ومن ق   الالتين    أمريكا  في  الجنســـــــــين  بين المســـــــــاواة 
  . 2022  يناير/الثاني   انون  في  تنفيذه ُيستهل أن المقرر  منو ،  الالتين   أمريكا من ق  احت اجا 

 القدرا    بنا    أنشطة   بإنجاز   متعلقة   واقليمية   دولية   شراكا   -   2 

  المســـــتدام   التنم    خ   تت حه الذي دوح  المُ   اإلطار   فضـــــل  جرى ،  التميز  مر زي  عمل إلى  إ ـــــاف  - 25
 بين ف ما أبرمت أعم شـــراكا  في  القدرا   بنا   أنشـــ    من عد   تنفيذ بها المرتب   الرصـــد وأ وا   2030 عامل

   ــالمخــدرا   المعني  المتحــدة  األمم  مكتــب  ذنفّــ ،  2021  و  2020  عــامي  وخالل.  واإلقل م ــ   الــدول ــ   الو ــاال 
  ومنظمـ   اإلنســــــــــــــان  لحقوق  الســــــــــــــام ـ   المتحـدة  األمم  مفو ــــــــــــــ ـ و   اإلنمـائي  المتحـدة  األمم  وبرنـامج  والجريمـ 

، اإلقل مي الصـعيد على الشـبك    الدراسـ    للحلقا   سـالسـل أربع  )اليونسـكو( والثقاف  والعلم  للترب   المتحدة األمم
 التوالي على ُعقد ،  المســـــتدام   التنم    أهدا  من 16  الهد  تحقيق رصــــد في  الوطن    القدرا   تعزيز  أجل من
  ي وغرب  أفريق ا  شمال  في     العرب   الناطق  والبلدان ،وآس ا  ،الااريبي  البحر  ومن ق  الالتين    وأمريكا ،أفريق ا  في

 الوعي مســتوى   ورفعت الوطن   الهيئا   لممثلي التقن   المهارا   الشــبك    الدراســ   الحلقا  هذه وعزز . آســ ا
  شأن هاومستخدمي  الب انا  منتجي بين الحوار أيضا  الحلقا  هذه   عمتو .  التقارير  تقديم  وأ وا   المنهج ا 

.  ( 9) واستخدامها  المستدام  التنم    أهدا   من  16  الهد   مؤشرا     المتعلق  الب انا  توليد  في  القائم   التحديا 
   ـالمخـدرا   المعني  المتحـدة  األمم  مكتـب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز  من  بـدعم  الـدراســــــــــــــ ـ   الحلقـا   فـذ ونُ 

ــ كي  الوطني  المعهدو  والجريم  ــا   المكســ ــتر  التميز  ومر ز، والجغراف ا  لإلحصــ  المتحدة األمم مكتب  بين  المشــ
 ،األفريقي االتحا  مثل إقل م    منظما   مع  وبالشـــراك ، الاوري   اإلحصـــا  مكتبو  والجريم    المخدرا   المعني
ــائ   ثو والبح  للتدريب العربي  والمعهد ــا ي  )اللجن   اإلقل م   واللجان،  اإلحصـــــــــ ــ ا واالجتماع    االقتصـــــــــ   آلســـــــــ
 .آس ا( يلغرب  واالجتماع   االقتصا ي  لجن الو ، الها ئ والمح  

 القدرا    بنا    مجال   في   أخرى   أنشطة  -   3 

  أنشـــــ    األخيرة الثالث  الســـــنوا  مدار  على والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب كرس - 26
 هذه  وشملت. الجنائ   والعدال   الجريم   عن آن  و   الصل  ووث ق   ق ق   إحصا ا  نتاجإ  في  البلدان دعمل  أخرى 

 على تدريب  توفيرو ،  وغانا  ن جيريا  في الفســــا   عن اســــتقصــــائ     راســــا   إلجرا   التقني الدعم توفير  األنشــــ  
 الجريم   إحصـــا ا   شـــأن عمل  حلقا   عقدو ،  وبنغال يش   ازاخســـتان في  اإليذا  متعلق   اســـتقصـــا ا   إجرا 

ــن ف  وتنفيذ ،اإل اري  ــائ    لألغراض  للجرائم الدولي التصــــــــــ ــتان في  اإلحصــــــــــ ــعيد علىو .  والهند  أوزبكســــــــــ  صــــــــــ
 نظام  مؤســســا   قدرا  لتحديث إقل مي  تدريب  ظمنُ ، المنظم  الجريم  رصــدب  المتعلق   والمؤشــرا   اإلحصــا ا 

 الذي المحوري  دورال  جســــدو . ونشــــرها  الصــــل  ذا  الب انا  جمع  على البلقان غرب  بلدان  في  الجنائ    العدال 
ــن ف يؤ يه ــائ    لألغراض  للجرائم الدولي  التصـــ ــين في اإلحصـــ   والعدال    الجريم  المتعلق  الب انا  نوع   تحســـ

 .التدريب اهذ في المهم  العناصر أحد ،المنظم  الجريم  رصد مجال في   مقارن لل  قابليتهاو  الجنائ  

 __________ 

  –   نوفمبر/الثاني  تشـــــــــــرين،  شـــــــــــبك     راســـــــــــ    حلقا  5)   أفريق ا  في  بلدان  ،التوالي  على  األربع  اإلقل م    ســـــــــــلالســـــــــــال  تســـــــــــتهدفا (9) 
ــمبر/األول كانون  ــمت،  2020   يســــ ــار  100  على  يربو  ما   ــــ   البحر   ومن ق   الالتين    أمريكا  فيو ،  بلدا( 38  من،  حلق   الل  مشــــ

ــ    حلقا  7)   الااريبي ــبك     راســـــ   من ،  حلق   الل  مشـــــــار  500  من  يقرب  ما   ـــــــّمت، 2021  يون ه/ حزيران   -  أبريل/ن ســـــــان،  شـــــ
  مشــار   600  على  يربو  ما   ـّمت، 2021  نوفمبر/ الثاني  تشـرين  -  ســبتمبر/أيلول،  شـبك     راسـ    حلقا   8)   آسـ ا  فيو ،  (بلدا 27
  / األول   تشـــــرين،  شـــــبك     راســـــ    حلقا   4)   آســـــ ا  يوغرب   أفريق ا  شـــــمال  في   العرب    الناطق   البلدان  وفي  ،(بلدا 83  من،  حلق   لال

 .بلدا( 16  من  مشار ا 130   ّمت،  2021 أكتوبر
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ــخا  االتجار  مجال وفي  - 27 ــ ا أفريق ا في  ُنفذ     األشــــــ ــبع )   الها ئ  والمح   وآســــــ  خالل  بلدان(  ســــــ
ــ ــ    2021  و  2019 عــامي   ُنفــذ  و   ،الوطني   واإلبالغ  وتحليلهــا  الب ــانــا     جمع   تتعلق  القــدرا    لبنــا   أنشــــــــــــ
. األفريقي   واالتحا   لإلحصـا   األفريقي  المعهد مع    الشـراك   أفريق ا في   اإلقل مي   الصـعيد  على  مماثل   أنشـ   

  عن  اإلبالغ لتقارير  المنتج   و اال  الو   ،الجنائ     العدال   مؤســـــســـــا    األنشـــــ     هذه  من   المســـــتفيدون   ـــــمو 
 .االتجار مكافح     المعن    المتخصص   و اال  الو ، الجريم  

 العمـل   مجـاال  أحـد  المشــــــــــــــروعـ   غير  المـال ـ   التـدفقـا   ق ـاس  في  البلـدان  تلقتـه  الـذي  دعمالـ   مثـّلو  - 28
 مشـاريع في  الصـل  ذا   األخرى   الهيئا و   الوطن    اإلحصـائ    المكاتب  وشـار ت. األخيرة السـنوا   في المهم 
 األمم مكتب  بين المشـــــــــتر   التميز مر ز  مع  ) االشـــــــــترا   الالتين    أمريكا في نفذ   التنم    حســـــــــا ا    تتعلق

ــ كي الوطني  المعهدو  والجريم    المخدرا   المعني المتحدة ــا  المكســـ  المتحدة األمم مكتبو ، والجغراف ا  لإلحصـــ
 المتحدة األمم مؤتمرو  ألفريق ا االقتصـــــــــا ي   اللجن  مع  االشـــــــــترا ) أفريق ا فيو  والجريم (   المخدرا   المعني
، الها ئ(  والمح   آلس ا  واالجتماع    االقتصا ي   اللجن  مع  ) االشترا  آس ا  فيو   ((األوناتا ) والتنم    للتجارة
ــاريع  هذه  في وانخرط  المشـــــــــــــروع   غير  المال   التدفقا   تقدير  منهج ا  وتعلقت،  بلدان  10  من أكثر  المشـــــــــــ
 . األشخا  واالتجار المهاجرين تهريبو   المخدرا  االتجار أسواق مثل مشروع  غير أسواق من  المتأت  

 الدولي  الصعيد  على  وتحليلها  البيانا  جمع -  جيم 
 3 الجدول

 على   وتحليلهةةا  البيةةانةةا    جمع  )ركيزة  2019  عةةام  منةةذ  الطريق  رطةةةاخةة  تنفيةةذ  في   المحققةةة  اإلنجةةازا  
 ي( الدول  الصعيد

 
  الدولي الصـــــــــــعيد على  وتحليلها الب انا   جمع أنشـــــــــــ  
  إلى  المقدم   المســـتامل   ال ريق  رط اخ  في  لها  المخ  

 2019 عام في اإلحصائ   اللجن 

 التعل قا  2021 عام نهاي   حلول اإلنجازا 

  الجريمـــــ   عن  الب ـــــانـــــا   جمع  على   ـــــانتظـــــام  العمـــــل   
  ما، البري   والح اة  البشــــــــــــر واالتجار الجنائ    والعدال 

ــك  في ــا   ذلـ ــديم  مت لبـ ــارير  تقـ ــ   التقـ ــدا   المتعلقـ ــأهـ   ـ
  المستدام  التنم  

  

  ألمما دراســـــا ب  المعن   الوطن    التنســـــيق  مراكز تعزيز
 وعمل ا   الجريم   اتجاها  عن االســـتقصـــائ    المتحدة

 الجنائ   العدال  ُنظم

ــا   أنشـــــــــ   ُقلصـــــــــت  ــتقصـــــــ  اســـــــ
ــبب  الجريم   اتجاها   تجميد  ســـــ

 البشري  الموار 

  القتل وعمل ا   األشـخا   االتجار  عن عالم   تقارير
  البري  والح اة الناري   األسلح  واالتجار

  

ــ    وجمع  ،المهـاجرين  تهرـيب  عن  جـدـيدة  عـالمـ    راســــــــــــ
 العالمي الصعيد على جديدة  ب انا 

 تهريبب  معني مرصــــــــــــد ُأنشــــــــــــ  
 شمالو   غرب   يخت   المهاجرين

   وأفريق ا

ــتدام  التنم    أهدا   عن عالم   تقارير ــل   المســ   المتصــ
 الجنائ   والعدال   الجريم 

  

ــترات ج   ــامل   اســـــــــ ــر  شـــــــــ   الجريم   بب انا   تتعلق  للنشـــــــــ
 التنم ـ  أهـدا   عن  اإلبالغ فيهـا   مـا،  الجنـائ ـ   والعـداـل 

 المستدام 

؛ للب ـاـنا   جـدـيدة  بواـ   ُأنشــــــــــــــئـت 
 تحليل   موجزا  سلسل  و شنت

 
   عالم  :مالحظ   عالمـ  ؛  تـدل على أنشــــــــــــــ ـ  أنجز  جزئ ـا أو جـاريـ  النشاط. تدل على إتمام
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 الدولي   الصعيد   على   البيانا    جمع  -   1 

 - الجنائ   العدال  نظم وعمل ا  الجريم  التجاها   االســــــتقصــــــائ   المتحدة األمم   راســــــ  اســــــتمر  - 29
 للتحليال  الفقري  العمو  تشـــــــكل - الجنائ   والعدال  الجريم  عن العالم    لب انا ا جمعل  شـــــــملاأل  األ اة  وهي

  إطارها  في يجري  حيث، الجنائ    العدال  نظم  في األعمال  سيرو  الجريم  اتجاها    المعن   واإلقل م   العالم  
  في المســــــــتدام  التنم    أهدا   تتعلق  مؤشــــــــرا  لعدة  العالمي  الرصــــــــد ألغراض  مســــــــّخرة  ق ري   ب انا  جمع

ــ ا ة ،العن    مجاال ــا   ،العدال  إلى الوصــــولو ،  القانون   وســ ــائ    الدراســــ  هذه  تزال الو .  والفســ ــتقصــ  تمثل  االســ
  شــــأن  التوج ه وتوفير  الب انا   منتجي  بين ف ما الوطني الصــــعيد على  اإلحصــــائي التنســــيق  لتعزيز أ اة  أيضــــا

 مكتب يتولى وطن  ال التنسـيق مراكز من  شـبك  ىإل االسـتقصـائ    الدراسـ  تسـتندو .  الرئ سـ    والمؤشـرا   الب انا 
  تتمثل   إقل م   منظما  مع   المشـــــــــار   ،ســـــــــت ا ا حيثما،  تنظ مها  والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم
ــائي  المكتــب  في  حــال ــا  على،  واألمريكتين  أوروبــا  في  ،األمريك ــ   الــدول  ومنظمــ   األوروبي  لالتحــا   اإلحصـــــــــــــ

  ممارســــ   العمل    هذه  تنســــيق في مهم  بدور عديدة بلدان في الوطن    اإلحصــــائ   المكاتب  وتضــــ لع.  التوالي
 أيضــا عام  ل ويجري .  نوعيتها  وتحســين الجنائ   والعدال  الجريم   مجال  في  الب انا  تنســيق مجال  في مهم 
 المشــرو  غير واالتجار، الناري   األســلح  واالتجار  ، األشــخا  االتجار عن  مخصــصــ  عالم    ب انا  جمع

. ـ االنقراض  المهـد ة  البرـي   والنـباـتا   الحيواـنا   ألنوا   اـلدولـ    التجـارة اتفـاقـ    أمـاـن  خالل  من المحمـ    ـ األنوا 
  في  تســتخدم  ما الدولي الصــعيد على  عالم   تحليل    تقارير إعدا  في الب انا   من  المجموعا   هذه وُتســتخدم
 .الصل  ذي للهد  العالمي لرصدا أغراض

 والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة األمم  مكتب  هاصـــــدر أ  التي  الرئ ســـــ   التحليل    التقارير وتشـــــمل - 30
ــنوا  في ــتنا ا األخيرة  الســـــــــــ ــ   ،أعاله  المذ ورة  الب انا  مجموعا  إلى اســـــــــــ  القتل  جرائم  عن العالم    الدراســـــــــــ

ــ   ، ( 2019 لعــام)  االتجــار  عن  العــالمي  والتقرير  ، ( 2020  لعــام)   ــاألســــــــــــــلحــ   االتجــار  عن  العــالم ــ   والــدراســـــــــــــ
ــمول   األنوا  االتجار: العالم في  البري   الح اة جرائم عن  وتقرير ، ( 2020  لعام)   األشــــــــــــخا    الحماي   المشــــــــــ

  لتعزيز   2021 عام  في  المكتب  أطلقها جديدة  ســــلســــل  هيو،  مهم   أ اة   ا الب ان  المعنون   والســـــلســـــل  ( 2020 لعام)
ــايا تمس  ب انا  من تســـــــتخرج  موجزة معرف   منتجا   إصـــــــدار  طريق  عن  الب انا   اســـــــتخدام   في محد ة  قضـــــ

 المشـرو  هذا من  جز   موجزا  ثالث  صـدر ،  2021 عام من  الثاني  النصـ  وفي. العام  السـ اسـا   مجال
 النسـا   قتلو ، المسـتدام   التنم   أهدا  من  16 الهد   إطار في  مختارة غايا و ، السـجون  نزال   : شـأن الجديد

 .( 10) جنساني بدافع  والفت ا 

 ضخمة ال   بيانا  ال  -   2 

 مكتــب  ختبري ،  التوقيــت  ســــــــــــــنوحُ   التغ  ــ   نــاحيتي  من  الب ــانــا   في  الابيرة  الثغرا   معــالجــ    غ ــ  - 31
  مختارة   ائف  المتعلق   الضــخم   الب انا   اســتخدام 2020 عام  منذ  والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم

 المشـرو  غير  االتجار المتعلق  البحوث  ن اق  توسـ ع التحديد  وجه على  جرى و .  المشـروع  غير  األنشـ   من
  االتجار  أحداث  لتتبع اآللي التعلمو  االصــــــ ناعي الذ ا   اســــــتخدام  طريق  عن والمنهج   المضــــــمون  حيث من

 فيروس   جائح  المتصل    المغشوش ال ب   والمنتجا   المخدرا  ضب   ،العالمي  الصعيد على  المشرو  غير

 __________ 

التــــــالي:   (10)  اإللاتروني  العنوان  للم ــــــالعــــــ  في  متــــــاحــــــ   والجريمــــــ   المعني  ــــــالمخــــــدرا   المتحــــــدة  األمم  لمكتــــــب  التحليل ــــــ   التقــــــارير 
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html  ــل  الب انا  أ اة مهم  متاح ــلســـــ ــا رة من ســـــ ؛ واألعدا  الصـــــ

 . https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/data-matters.htmlللم الع  في العنوان اإللاتروني التالي:

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/data-matters.html
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  أجـل  من  م لوبـ   الحق قي  الوقـت  في  ب ـانـا   الُنهج  من  النو   هـذا  يولـد  أن  كنالمم  منو   .(19-)كوفيـد  كورونـا
 من معين   أشكال تبلغه الذي  مدىال رصد من األعضا   الدول  وتمكين  للجريم  الوطن   عبر األ عا  فهم زيا ة

  تت لب  األساليب هذه أن من وبالرغم.  والمت ورة الناشئ   لتهديدا ل سريع   ا صور ت   تاوين طريق عن  االتجار
ــييدو   الخبرة توافر  بين يجمع  مزيجا  من  يجري  أن  يمكن  ،( 11) المعلوما   لتانولوج ا وآمن   بيرة تحت    بن    تشــــــــــ

 عمل  مجال ثم و   .( 12) المعلوما  تفصـيل  و ق  التوقيت  سـنوحُ  التغ     ناحيتي من مهم   نتائج قي تحق خاللها
  أحد  تمثل التي اإلنترنت شــبك  على  الخف    ســواقاأل من  الب انا  جمع    يتعلق  صــل  ذا   ان وإن مختل   آخر

   انا   مع  شــــراكا   إقام   اســــت ال   الخصــــو  هذا في  جرى و . المشــــروع   غير  المخدرا   أســــواق عناصــــر
 .النوع   هذه من ا الب ان  مصا ر إلى لوصولا من التمكن أجل من الخا  الق ا  من متخصص 

 واألدوا    لمعايير ا   لتطوير  ة الجاري   ة الرئيسي   العمليا   -  ثالثا  

 الفساد   لقياس   اإلحصائي   اإلطار  -   1 

  مؤشــرين   إ راج  عن أيضــا نجمت، الفســا  ق اس علي  رئ ســ   تحســينا   األخيرة الســنوا  في  ُأ خلت - 32
  وفي. ( 2-5-16 المؤشــــرو   1-5-16 )المؤشــــر  المســــتدام   التنم   أهدا   رصــــد إطار  في  صــــل   ي و ذ آخرين

 لان. اإلحصــــائ    اللجن   جانب  من بترحيب  وحظي، للفســــا  االســــتقصــــائ    الدراســــا   ليل شــــرنُ ،  2018 عام
ــمول   المعايير ــكال تق س ال  الدليل  المشـــــ ــا   أشـــــ   أقر  2019 لعام  ال ريق  خارط  أن على  عالوة،  لها الفســـــ
  الدول  مؤتمر  طلب ،وبدوره .الفسـا   لق اس شـامل  إطار  و ـع  أجل من  أخرى  منهج    ت ورا   إ خال  ضـرورة
ــا   لمكــــافحــــ   المتحــــدة  األمم  اتفــــاق ــــ   في  األطرا    /األول    ــــانون   في  المعقو ة  الثــــامنــــ    ورتــــه  في  ،الفســـــــــــــــ
 الناح   من وســل م  شــامل  إطار” و ــع والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة األمم  مكتب من، 2018  يســمبر
  .( 13) الفسا  ق اس أجل من “ومو وعي العلم  

 االستقصائ    الدراسا   ليل و عب   لفت التي العمل  فرق  إنشا  عقبو ،  ال لبا   هذهب   الوفا  بغ  و  - 33
  إحصــائي إطار بو ــع و لفت الفســا   ق اس    معن    ثان    عمل  فرق   2021 عام منتصــ  في أنشــئت، للفســا 
  ةالجديد  العمل  فرق   وعقد.  للب انا  موثوق   ومصـــــا ر مو ـــــوع   منهج ا  على ر ائزه  تقوم الفســـــا   لق اس

  فرق   أعضــا   ويضــم  . 2022 عام في أعمالها لمواصــل  أيضــا  خ  وت ،  2021  يول ه/تموز في  األول  ااجتماعه
 التعاون  منظم   مثل الدول    والمنظما   الفسا   مكافح   وو اال   الوطن    اإلحصائ   المكاتب من  خبرا   العمل

 ومن.  األكا يم    واألوســــاط  ،اإلنمائي المتحدة األمم  وبرنامج ،الدولي  والبنك ،االقتصــــا ي  الميدان  في  والتنم  
  للمعلومــا   الوطن ــ   هــاظمنُ   تعزيز  أجــل  من  للبلــدان  إرشـــــــــــــــا ا   النهــائي  العمــل  فرقــ   منتج  يوفر  أن  المتوقع

  روا  ه  ب انو   الفســـــــــــا  لفهم تحليل    هجنُ   وتحديد، توافرها وزيا ة  الفســـــــــــا  المتعلق   الب انا  نوع   وتحســـــــــــين
 بي ر لتج  مرحل   اســـــــــتهالل 2023  و 2022 عامي في ينتظرو . رى األخ  واالقتصـــــــــا ي   االجتماع   التحديا   
  . مت وع  بلدان في الفسا  ق اسم

 __________ 

  تتأتى   جيدة  نوع    ذا   ب انا   نتاجإل   اآللي  التعلم   نمذج   حول  تتر ز   االصـــــــ ناعي  الذ ا   إجرا ا   من  ســـــــلســـــــل    لو ـــــــع  حاج   ثم  (11) 
  حاسم    أهم    الهد   محد ة  اآللي  التشغيل  عمل ا   وتاتسي.  التارار   من  وتخل صها   وتوحيدها   اإلنترنت  من  مجلوب   معلوما   استخراج  

 .المتولدة  الب انا   من  المنظم   غير   الهائل  لام ل  اليوم    معالج ال  و فال   ،النصو    إلى  المستندة  لب انا ل  الافؤ  تحليلال  أجل  من  أيضا 

  أســــواق على (19-)كوفيد  ورونا  فيروس جائح   تأثير لتقي م  الحق قي  الوقت في  مســــتقاة ب انا   إلى  تســــتند  منشــــورا   ســــلســــل  فراتتو  (12) 
 . www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/coronavirus.html :التالي  اإللاتروني  العنوان  انظر،     مختلف  مشروع  غير

  ورته في الفســـــــــا   لمكافح   المتحدة  األمم اتفاق   في  األطرا  الدول  مؤتمر اعتمده الذي  الفســـــــــا " ق اس"  المعنون  8/10  القرار  انظر (13) 
 .2019  يسمبر/األول  انون  20 إلى 16 من الفترة في، أبوظبي في المنعقدة، الثامن 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/coronavirus.html
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 وتعهدها   الجنائية   العدالة   بيانا    تسجيل ل   معايير  -   2 

ــير   المتعلق   الب انا  إنتاج  يعد - 34 ــول  وإمكان   الجنائ    العدال  نظام في  األعمال  ســــ   العدال  إلي الوصــــ
ــتدام   التنم   أهدا  من 3- 16  لهد ل  محوريا  عنصـــرا ــ ا ة  تعزيز”)  المسـ  الوطني الصـــعيدين على  القانون   سـ
  العـدال  نظم تجـانس عدم  إلى بالنظرو . (“العـدال  إلى  الوصــــــــــــــول في  الجم ع  فر  تاـافؤ و ــــــــــــــمـان  والدولي
 قبيل من مســـــــــــــائل   يتعلق  ما)ف    العدل  وإقام   القانون  لســـــــــــــ ا ة األ عا   المتعد ة  وال ب ع   العالم  حول الجنائ  
ــد  أن يمكن موحدة  وأطر مفاه م و ـــعل  ماســـ   حاج  توجد والفعال  ( والافا ة والقدرة  الوصـــول  إمكان     تســـترشـ

  اإلجرا ا    فـا ة  مثـل  عـديـدة  مســــــــــــــائـل    المتعلقـ   الب ـانـا   وتوحيـد  جمع  في  الوطن ـ  اإلحصــــــــــــــائ ـ   النظم  بهـا
بل، الجنائ   ــُ ــول وســــــ ــاعدة على  الحصــــــ ــتخدام، فرهااوتو   القانون   المســــــ   ونتائج ، االحتجازي   غير  األحكام واســــــ

 تصــــــور و ــــــع في  التقدم من أشــــــواط  زاحر إ الما ــــــ   القليل  الســــــنوا   خالل  أمكن  قدو .  الجنائ    اإلجرا ا 
ــل   ذا   للمقاي س مفاه مي ــائ    األ وا   تنفيذ  وتعزيز  الصــــــ  يرةب    فجوا   هنا   تزال ال ذلك  ومع،  ( 14) اإلحصــــــ

  اإلحصــائ    لألغراض  للجرائم الدولي التصــن ف  تنفيذ زيا ة في البلدان  عم إلى ســع او  .المجال هذا  في قائم 
  شـر ،  للمقارن  وقابليتها الجنائ   العدال  ب انا  صـل  وثاق  وزيا ة، الجنائ   العدال  نظام مسـتويا   مختل  في

ــع  في والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب ــور و ــ ــتهد  دليلل مفاه مي  تصــ ــا  يســ   مختل  إرشــ
ــائ    والهيئا  العام اال عا   وهيئا   القانون  إنفاذ )و اال  الجنائ   العدال   نظام  هيئا   الســــجون(  وإ ارة القضــ

 من المنهج    التوجيها   هذه تتأل   ســــــو و .   فعال   ونشــــــرها  وإ ارتها  وتخزينها الب انا  بتســــــجيل  يتعلق ف ما
ــائي  إطار  والافا ة  والقدرة الوصـــول إمكان   ذلك في  ) ما  العدال  نظام لتشـــغيل المختلف   الجوانب يتعلق إحصـ

 الهيئا  شــــــتى  تؤ يها التي للعمل   المختلف   المراحل في  الب انا   تســــــاوق  تافل  موحدة مفاه م  يقدمو  والفعال  (
 . الجنائ   العدال  نظام في

   باألشخاص   االتجار   قياس   تحسين ل   معايير  -   3 

ــ   الذين  ألشـــخا  ا االتجار   ـــحايا عن  الب انا  جمع في  الحاصـــل  التدريجي  التحســـن رغم - 35   يكشـ
 المعلوما   تزال وال،  تحديا  يشـــــــــكل  عنهم  المكشـــــــــو   غير  الضـــــــــحايا   فئ  يتعلق  اس  مق  إنتاج  يزال ال،  عنهم

  اإلجمالي العد   تقديرب   يتعلق واعد إحصــــائي نهج ثم و . مجهول    األشــــخا  لالتجار الفعلي  الحجم المتعلق 
 بغ  و .  ( 15) النظم  المتعد   اإلحصــائي  تقديرال منهج    في  تتمثل  (عنهم  المكشــو   وغير  المكشــو  ) للضــحايا

  ليل بو ــــــع والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم مكتب يقوم،  المنهج   هذه اســــــتخدام  في  البلدان  عم
 تشــــــــــــــمـلو .  وأكـا يميين  و وليين  وطنيين  خبرا   مع  ـ التعـاون   2022  عـام  في  ينشــــــــــــــر  أن المقرر  من  اتنفـيذهـ   عن

 تصــم م:  األشــخا  االتجار  إحصــا ا   تحســين  في  لبلدانل  اعم   معايير لو ــع  األخرى  الجاري   المبا را 
 3 –  أل  –  ثان ا الفر  )انظر القسـري   العمل المرتب ين  األشـخا  االتجار  لق اس  موحدة اسـتقصـائ    وحدة
 لتقدير إحصــائ   أ وا  وو ــع  ؛ (المســتدام التنم   أهدا   من  16  الهد  المتعلق االســتقصــا  مبا رة   شــأن

 __________ 

  يتعلق  المســــــتدام   التنم    ألهدا   إ ــــــافي  مؤشــــــر   المســــــتدام   التنم    ألهدا   االســــــتقصــــــائي  الرصــــــد  إطار   في   رجأُ ،  2020  عام   في (14) 
  في   والتنم    التعاون   منظم   تقرير   قدم ، 2019  عام   وفي.  المدن  (  العدال   إلى  الوصـول   شـأن  3-3-16  )المؤشـر   العدال   إلى  الوصـول  

  االســـتقصـــائ     الدراســـا   تنفيذ  شـــأن  إرشـــا ا   “العدال   إلى  والوصـــول  القانون    االحت اجا   اســـتقصـــا ا ”  المعنون   االقتصـــا ي   الميدان
  أصـدره   الذي   “الحو م   إحصـا ا    ليل”  في  مخصـ    فصـل  قدم ،  2020  عام   وفي.  القانون    المنازعا   في  المواطنين  خبرا     المتعلق 

 .العدال   إلى  الوصول  ُسبل  جوانب  مختل   ق اس  في  المحتمل   ومساهمتها   المختلف  الب انا   مصا ر   عن  قّ م   عام   نظرة،  برايا   فريق 

 من   تتوصــــل و   ، الحكوم     غير   والمنظما    الوطن     الســــل ا    بها   تحتفظ   التي   االتجار    ضــــحايا   المتعلق    اإل اري    الســــجال    المنهج     هذه   تســــتخدم  ( 15)  
،  ( عنهم  المكشو   غير و  المكشو )   ضحايا ال   هؤال      أعدا    مجمو   عن   وطن     تقديرا    و ع  إلى   اإل راج   وإعا ة   لإل راج   إحصائ    تقن     خالل 
 . https://www.unodc.org/documents/research/UNODC-DNR_research_brief.pdf : التالي   اإللاتروني   العنوان   انظر 

https://www.unodc.org/documents/research/UNODC-DNR_research_brief.pdf
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 بها  اال ــــــ ال   في  تتشــــــار ، األســــــما   صــــــيد صــــــناع   في القســــــري   العمل ألغراض  االتجار  ــــــحايا عد 
  ليل إعدا و ؛ والجريم    المخدرا  المعني المتحدة األمم ومكتب  الدول    العمل ومنظم   للهجرة الدول    المنظم 

  المنظم   بين مشــــار    اســــتاماله على العمل يجري   ، األشــــخا   االتجار  المتعلق   اإل اري   اإلحصــــا ا   عن
 .والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم ومكتب للهجرة الدول  

 المشروعة   غير   المالية   التدفقا    قياس   لتعزيز   تشغيلية   أدلة  -   4 

  هذه ل  موحدة  تقديرا   لو ـع  األسـاس  المشـروع   غير  المال    التدفقا   لق اس  المفاه مي  اإلطار  أرسـى -  36
.  اإلطار  تنفيذ  من  البلدان  تتمكن  حتى  التشـــــــــــغيلي  التوج ه  من  مزيد  لتوفير  قائم   تزال   ال  حاج ال  لان،  التدفقا 

،  2019  لعام  ال ريق   خارط   بموجبو ،  (16)الالتين    أمريكا   بلدان  في  أجريت  تجريب     راســــــــا  إلى  ســــــــتنا باالو 
ــأن  منهج    توجيه    مبا ئ    إعدا   والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة  األمم  مكتب  يقوم ــع   شــــــــ   تقديرا    و ــــــــ

  االتجار   مثل )   ةمختار ال   المشـــــــــروع  غير  ســـــــــواق األ  من  محدو    عد   تتصـــــــــل   المشـــــــــروع   غير المال    للتدفقا 
  والتنم ـ    للتجـارة  المتحـدة  األمم  مؤتمر  بق ـا ةو .  (17)المهـاجرين(   وتهريـب  ،  ـاألشــــــــــــــخـا   واالتجـار  ،  ـالمخـدرا 

ــ    تنفيذ  يجري   والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  ( األوناتا )  ــاف    أنشـــــــــ ــعيد   على  إ ـــــــــ   الصـــــــــ
  في،  الها ئ   والمح     آلســ ا   واالجتماع    االقتصــا ي   واللجن   ألفريق ا   االقتصــا ي   اللجن   مع   االشــترا   الق ري 
ــ ا   أفريق ا    فيها    ما   المشـــــــروع   غير  المال    التدفقا   تقديرا   و ـــــــع  منهج ا   اختبار  لزيا ة، التوالي  على  وآســـــ

 .  دةالمقلّ   المنتجا   وتهريب  ، البري    الح اة  االتجار  مثل   إ اف     مشروع  غير   أسواق   أيضا   تتعلق   منهج ا 

 اإلحصائية   لألغراض   للجرائم   الدولي   التصنيف   تنفيذ   لدعم   توجيهية   مبادئ  -   5 

  اإلحصــــــــــــــائ   لألغراض  للجرائم الدولي التصــــــــــــــن ف  عتما ال  بيرة جهو ا األعضــــــــــــــا   الدول بذلت - 37
 المســـــتوى  على مختلف  تحديا   تواجه  تزال ال  لانها.  ( 18) التصـــــن ف مع للجرائم  الوطن    تصـــــن فاتها  موا م  أو

  الرامـ    جهو هـا  إعـاـق  في  لموار ا توافر  تعترض  التي  القيو   تســــــــــــــهم   ـذـلك.  والتنظ مي  والتشــــــــــــــغيلي  المنهجي
 مكـتب  يخ  ،  والتشــــــــــــــغيلـ    التقنـ   لتحـدـيا ا هـذه مواجهـ   وبغـ  . البـ اـنا   جمع    المتعلقـ  نظمهـا موا مـ  إلى

 الدولي التصــــــــــن ف  تنفيذ  تعزيز  أجل من إ ــــــــــاف    أ وا   لو ــــــــــع  والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم
  بين  ف ما  للتصـــــــن ف  المضـــــــاف   الق م  الوعي ونشـــــــر، الق ري  الصـــــــعيد  على  اإلحصـــــــائ   لألغراض  للجرائم

 : األ وا  هذه وتشمل، البلدان في المعنيين المصلح  أصحاب

ــأن  ليل )أ(  ــن ف  تنفيذ  شــــ ــائ    لألغراض للجرائم الدولي التصــــ  الدليل يوفر  و ســــــ و   . اإلحصــــ
 إنتـاج  على  قـدرتهـا  ويعزز  ،الجنـائ ـ   والعـدالـ   الجريمـ  إحصـــــــــــــــا ا   موا مـ   عمل ـ   في  للبلـدان  التقني  التوج ـه
ــ قدمو .  هاأ عا  وفهم الجريم  لرصــــد  ب انا   التصــــن ف  لتنفيذ  مختلف   مســــارا   إتبا    شــــأن مقترحا   الدليل  ســ
 إلنتاج مختلف  نظمب  تعمل التي البلدان احت اجا  اســـــــــــت عاب  أجل من  اإلحصـــــــــــائ   لألغراض  للجرائم الدولي

 __________ 

 :التالي اإللاتروني العنوان في النتائج استعراض انظر (16) 
  www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/meeting-25-march-latin-america.html. 

 .نفسه المرجع (17) 

 الدعم  والجغراف ا لإلحصـا   المكسـ كي  الدولي  والمعهد  والجريم    المخدرا   المعني  المتحدة  األمم  مكتب بين  المشـتر   التميز  مر ز  قدم (18) 
ــ  ــن ف  بتنفيذ  المتعلق  عمل اتها في  بلدا  20 من  ألكثر  الااريبي  البحر  ومن ق  الالتين    أمريكا في  النشـ  لألغراض  للجرائم  الدولي التصـ

ــائ   ــتر   التميز  مر ز  قدم،   ذلك. اإلحصـ ــا   ومكتب  والجريم    المخدرا   المعني  لمتحدةا  األمم  مكتب  بين  المشـ  الدعم  الاوري   اإلحصـ
 .آس ا بلدان في التصن ف تنفيذ صعيد على المبذول  للجهو  إنشائه منذ

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/meeting-25-march-latin-america.html
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  تضـــــمين  وســـــ جري . المتغيرا  وتصـــــن ف  الجنائ    الجرائم  تعاريف لتفعيل  مفصـــــل  إرشـــــا ا  ويوفر،  الب انا 
 .التصن ف تنفيذ في البلدان خبرا  تعرض اإلفرا ي  دراسا ال من سلسل  أيضا الدليل

  للجرائم  الـدولي  التصــــــــــــــن ف  لتنفيــذ  الالزمـ   المعلومـا   تانولوج ــا  مت لبــا    شـــــــــــــــأن   ليــل )ب( 
  والعدال    الجريم  المتعلق  اإل اري   اإلحصـا ا  تحسـين إمكان    أن  الدليل  هذا  من لقو  . اإلحصـائ    لألغراض

ــ   اله اكل قابل   على  بير حد إلى  تعتمد هاتوحيد أو الجنائ   ــاســــــــ   مجال في بها المعمول  واإلجرا ا  األســــــــ
ــغيلوا  للتا ف المعلوما  تانولوج ا ــا  ينبغي وأنه،  البيني لتشـــــــــ   تنتجها  التي  الب انا   تجانس  عدم مراعاة  أيضـــــــــ

  حلول من يقدمه  ف ما إلزام ا  الدليل  يكون  لنو . الجنائ   العدال  نظام في المشـــــــــــــار   المؤســـــــــــــســـــــــــــا   مختل 
 ســــــــــــــيوفر لاـنه،  وتـبا لهـا  ومعـالجتهـا المعلومـا   تســــــــــــــجـيلب  المتعلـق  المعلومـا   تانولوجـ ا  مجـال في تانولوجـ  
ــســـــــــا   مختل   تحتاجها التي المعلوما  تانولوج ا مت لبا ل األ نى الحد  شـــــــــأن عام   توجيها   نظام  مؤســـــــ

 .اإلحصائ   لألغراض للجرائم الدولي التصن ف مع متوافق   ب انا  إلنتاج الجنائ   العدال 

 التصــــــن ف  فتنفيذ. اإلحصــــــائ    لألغراض  للجرائم الدولي  للتصــــــن ف وشــــــبكي نقال ت بيق )ج( 
ــائ    اإلجرا ا  ألن   ينام   عمل    يكون  أن إلى يحتاج ــ اقا   مع  تاي فها تت لب  اإلحصــــ  وعمل ا  وأنظم   ســــ
  لألغراض للجرائم الدولي التصــن ف  تنفيذ لممارســا  مســتو عا   اعتباره، الت بيق  يكون   ســو و .  التغير ســريع 

 الب انا   وتوزيع التصــــــن ف  تعاريف على  ب ســــــر  االطال  للممارســــــين  يت   ســــــهال حر  ا  منتدى،  اإلحصــــــائ  
ــلوب  يحتويها التي الفئا  على الوطن   ــلس  أسـ ــ  . سـ ــ   بديال الت بيق مثلوسـ ــتعمال  في أ سـ ــخ   من االسـ   النسـ

 .للتنزيل قابل  إلاترون   نسخ  في التصن ف على االطال   يت   أو ،الم بوع 

 المستقبل  وآفاق   ستنتاجا  اال  -  رابعا  

 التي المجـاال  في  الجـنائـ   والعـداـل  الجريمـ   إحصــــــــــــــا ا   تحســــــــــــــين في ملموس  تـقدم  إحراز  أمكن - 38
ل  من  ابتـدا   المقّرة  ال ريق  خـارطـ   حـد تهـا   في  الحقـا  والمســــــــــــــتاملـ   2013  عـام  في اإلحصـــــــــــــــائ ـ   اللجنـ   ق بـَ

   راســـــــــا   جري تُ  التي  البلدان عد  زيا ة في ،المثال ســـــــــبيل على المهم  المكاســـــــــب هذه تتجلىو  . 2019 عام
 من العديد فيو .  اإلحصـائ   لألغراض  للجرائم الدولي التصـن ف  وتنفذ الجريم    ـحايا عن وطن    اسـتقصـائ  

، الجريم   إحصـــــــا ا  نظم تنســـــــيق  صـــــــعيد  علي  الوطني  اإلحصـــــــائي المكتب  يؤ يه الذي دورال برز  ،البلدان
  الحا ــر  الوقت  في  والعالمي واإلقل مي الوطني الصـــعيد على  المتاح  الجنائ   والعدال  الجريم   ب انا  وباتت

  في ي قو  ســــــــ اســــــــ    إرا ة  وجو   المنجزا  هذه تحقيق  في أســــــــهم،   ذلك  . 2013 عام في عل ه  انت مما وفرأ
،  األمريكتين   في  سـ ما وال، الجريم   إحصـا ا   أولويا  تحديد   خصـو  الوطن    اإلحصـائ   والمكاتب  لبلدانا

ــاف ،  التميز مر زا  ه  يضـــــــــــ لع الذي  المهم الدور مع جنب إلى جنبا ن  التر يز إلى  إ ـــــــــ ــّ   تقديم  على  المحســـــــــ
 المعني المتحدة األمم مكتب يباشــــــــره الذي الجنائ   والعدال  الجريم   إحصــــــــا ا   مجال  في  التقن   المســــــــاعدة
  لحقوق  الســــــام   المتحدة األمم ومفو ــــــ    اإلنمائي المتحدة األمم  برنامج  مع  االشــــــترا  والجريم    المخدرا 
ــان  بالرغمو . اإلقل م   واللجان الدول    العمل ومنظم   للهجرة الدول    والمنظم  للمرأة  المتحدة األمم  وهيئ  اإلنســــ

  تتخل   حيـــث،  مثال  أفريق ـــا  في)  الجغراف ـــ   المنـــاطق  نـــاح ـــ   من  ســــــــــــــوا   قـــائمـــ   فجوا ال  تزال  ال،  ذلـــك  من
ــا ا  ــ اســـــــا ( إلعالم  تافي وال  طويل  زمن منذ الجريم   إحصـــــ  تعجز  )حيث  الب انا    ق  ناح   من أو ؛الســـــ

ــا ا  ــيلال  تقديم عن األح ان  من  ثير في الوطن    اإلحصــ ــحايا   المتعلق  تفاصــ ــكال والجناة  الضــ  الجريم   وأشــ
ــا   تدع م  أجل من ــ اســ ــب  وأ ؛الوقاي (  ســ ــ ع    مجاال ل   النســ ــكال  عض  تزال ال موا ــ  عمل ا و  الجريم   أشــ

 . التشغيل   التوجيه    والمبا ئ  المعايير إلى تفتقر فيها المندرج  الجنائ   العدال 
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 و ـــــع ناح   من الجنائ   والعدال  الجريم   إحصـــــا ا   في أيضـــــا قائم   تزال ال  بيرة تحديا  ثم و  - 39
 هذه لتحســـــــين الااف   الموار  وتخصـــــــ   ،األولويا  تحديد و فال   ،وتحديثها الوطن   النظم توطيدو   المعايير

 تغيير في الحر   وســــــــريع  نتهازي اال شــــــــديدة اإلجرام    والجماعا ،   ائم  ت ور في  فالجريم .  اإلحصــــــــا ا 
 الجنائ   والعدال   الجريم   إحصـا ا  إ قا   أجل  منو . الجريم  وأنماط  المشـروع   غير  واألسـواق العمل  أسـاليب

ــم م في ــنع عمل   صـ ــن   تاون   أن  يتعين  القرار  صـ ــى إلى التوقيت  حسـ ــنى لاي حد  أقصـ ــد خاللها من  يتسـ  رصـ
ــا ا  هذه   مقدور يكون   أن  وينبغي.  حدوثها أثنا  التغيرا  ــا  اإلحصـ ــم الذي  التعقد  وصـــ  أيضـ  مشـــهد   ه  يتسـ

 ،واالقتصــا ي واالجتماعي الجنائي الســ اق تبصــرل الالزم  الدق ق  التفاصــيل ري وتوف  الجنائ    والعدال  لجريم ا
 .المثال سبيل على ،اإلجرام   والدينام ا  الجغراف ا فهمو 

 (19-)كوفيــد   ورونــا  فيروس  جــائحــ   عن  النــاجم اإلجرام ــ   األنشــــــــــــــ ــ   في  المفــاج   التغير  ظهريُ و  - 40
  لتحديث الملح   الحاج  أيضـــــــا وُيظهر،  الحق قي  الوقت وفي صـــــــقال   أكثر الجريم  عن  ب انا  توافر   ـــــــرورة

 من  المســـــــتفا ة  الدروس  تســـــــاعد أن  ذلك  الممكن ومن.  الجنائ    والعدال  للجريم  الوطن    اإلحصـــــــائ   النظم
ــائي  اإلنتاج  خ   تعّ ل ــبب  اإلحصــ ــم م في  الجائح   ســ ــدما   مواجه  في مرون   أكثر  نظم  تصــ ــل  الصــ   وأفضــ
  اللجن  فيها ســـــــــــتنظر التي  الشـــــــــــامل    اإلجرا ا   قائم   يلي ف ما  تر و . الســـــــــــريع  التغيرا  رصـــــــــــد  في  توا ما

  في الدولي الصــــــــعيد  على الجنائ    والعدال  الجريم   إحصــــــــا ا    المتعلق العمل  توج ه  أجل  من  اإلحصــــــــائ  
 الوث ق  مرفق  في  تر و . ال ريق  لخارط   الثالث   المجاال   حول القائم  هذه  تتجمعو ، المقبل  الثالث لســـــــــنوا ا

 . األنش   هذه لتنفيذ عمل خ  

 المنهج     األ وا    و ع   

ــع  في الجاري  العمل من  االنتها  )أ(  ــا  ق اس   تتعلق  ول    معايير و ـ ــن ف  وتنفيذ  الفسـ  التصـ
 المال    التدفقا   شــأن  اإلحصــائي  اإلطار وتشــغيل   األشــخا   واالتجار  اإلحصــائ   لألغراض  للجرائم الدولي

 يضــــمن  ما الجنائ   والعدال  للجريم   المت ورة ال ب ع  مســــ   مواصــــل   تجري  أن المهم  ومن. المشــــروع  غير
ــا   احت اجا   تلب   ــ اسـ ــائ     معايير  الجديدة  السـ ــتجا  ل البلدان في  مت ورة  قدرة  ووجو ، حديث   إحصـ  لهذه  السـ

  والجرائم الســـــيبران   الجرائم مثل، معين  جرائم   المتعلق  معلوما ال على  متزايد  طلب أيضـــــا ثم و . االحت اجا 
 ؛حصائياإل الت ور  من ال سير إال صعيدها علي يحدث لم التي  ، البيئ   والجرائم المال  

 القدرا    بنا    

  الوطن    اإلحصائ    للنظم الفقري  العمو  تمثل التي المعايير  تنفيذ  في البلدان   عم  مواصل  )ب( 
 لإليذا   االسـتقصـائ    والدراسـا   اإلحصـائ    لألغراض للجرائم الدولي التصـن ف أي:  الجنائ    والعدال  للجريم 

  شــأن حديثا  المو ــوع   اإلحصــائ     األطر  البلدان إعالم في  االســتمرار مع ،الوطني الصــعيد على  المصــمم 
ــا ا  وقتل المشــــــــروع   غير المال    التدفقا  ــاني بدافع والفت ا  لنســــــ  جم ع في  التدريب   البرامج  تزال  الو . جنســــــ

 إلى والوصــــول  ،القانون  ســــ ا ة  مجال في  ســــ ما وال ،الجنائ   والعدال   الجريم  المتعلق  اإلحصــــائ    المجاال 
  وأشــــكال  ،المهاجرين  وتهريب ، األشــــخا  واالتجار ،والفســــا   ،المنظم  والجريم   ،التقليدي  والجريم  ،العدال 

  بين  الناج   التعاون   ويدل.  التقن   المســـــاعدة  في  مهما  مكونا تمثل  األخرى  المشـــــروع  غير  واألنشـــــ   االتجار
  المكاســـب على المســــتدام   التنم    أهدا   من  16 الهد  رصــــدب  المتعلق التدريب  أنشــــ   إنجاز  في الو اال 

ــل   من تتحقق التي ــراكا   إقام   مواصـــ ــ ما  وال، لبلدانا إلي دعمال  لتقديم الدول   المنظما   بين ف ما  قوي  شـــ  ســـ
  ورها  أ ا  في الوطن    اإلحصـائ    المكاتب  أيضـا  يدعم  التعاون  هذا أن   ما،  الهد  هذا   مؤشـرا   يتعلق ف ما
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  ا الجتماعا  لعقد  الراهن   األشـــــــــكال  تتجاوز التقن   المســـــــــاعدة  لتقديم مبتارة  طرق  التماس  وينبغي.  التنســـــــــ قي
 التشـغيل    النتائج وتحسـين التعلم  تلقي  في  المشـار ين  أعدا   ةزيا  يتسـنى حتى  المختل    فترا ـ  اال  الحضـوري 

 ؛التقليدي  للتدريب

 نظم ت وير  طريق  عن الجنائ    والعدال  الجريم   إحصــا ا  نظام تحديث  في  البلدان  عم )ج( 
  الوقــت  في  معلومــا ال  وتوفر  الب ــانــا   توقيــت  نتحســــــــــــــّ   أن  يمكن  التي  الحلول  وب ــان؛  المعلومــا   تانولوج ــا

 تعظ م  أجل من  الضـخم   الب انا   تت حها التي  حلولال  من االسـتفا ةو ؛  الب انا  تفصـيل   ق  من  وتزيد  الحق قي
  أجل من  واإلبالغ  الظهور  ناحيتي من  اإلحصــــــا ا   تحســــــينو   ،المتاح   الب انا  من تســــــتخل  التي المعرف 
.  الم ا   نهاي  في  الســــــــ اســــــــا  صــــــــانعي  بلق    من  اهاســــــــتخدام  وزيا ة عليها الم ســــــــور  االطال   من اإلكثار

 الهـ اكل في  االســــــــــــــتثمـارا   زيا ة الجـنائـ   والعـدال   الجريمـ  المتعلـق  الوطنـ    اإلحصــــــــــــــا ا  تحـديث ويت ـلب
 وتحليلها  وتبويبها  الب انا  جمعل قوي   وحو م   تنســـــــيق  ترتيبا   وجو  إلى يحتاج   ما،  المناســـــــب   األســـــــاســـــــ  

 ســل م  معلوما  علي  الحصــول  للمســتعملين ف ه  يتأتي مســتمر نحو على تدفقها  يضــمن   ما ونشــرها  وتقاســمها
 ؛ث ومحدّ  االستخدام وسهل 

 وآسـ ا  الالتين    أمريكا  في  التميز مر زا  ه  ضـ لعي  الذي الناج  الدور على  البنا   مواصـل  ) ( 
 الجريم   إحصا ا    معني  تمّيز مر ز  وإنشا ،  المن قتين  هاتين  بلدان إلى المباشرة التقن    المساعدة تقديم في

 الجريم   إحصـــــــــا ا  جمع  مجال في قدرتها  تعزيز  على  المن ق   بلدان  لمســـــــــاعدة  أفريق ا  في الجنائ   والعدال 
 الب انا  في  حدةال شديدة  فجوا   فيها  تظهر التي المن ق  أفريق ا  تزال وال. ونشرها ومعالجتها الجنائ   والعدال 

  في  واألمن التنم    على  قوة  تؤثر التي  الجنائ    والعدال  الجريم  قضــــــــــــايا   ســــــــــــبب  عليها  المرتفع  ال لب رغم
ــير. القارة ــا  أن إلى  القائمين  التميز  لمر زي  الناج  النموذج ويشـــ   بيرا فرقا  يحدث أن  يمكن مماثل  مر ز إنشـــ

 ؛أفريق ا في ونوعيتها الجريم  إحصا ا   مستوى    االرتقا  في

ــائ   المعلوما  ُنظم  إ ماج  زيا ة )ه(  ــ ما  وال، لجريم  ا المتعلق   المكان    والجغراف   اإلحصــــ  ســــ
ــتد  حيث  والحضـــري  الوطني  ون   الصـــعيدين على  الناحيتين من المعلوما  تفاصـــيل  ق   زيا ة إلى  الحاج   تشـ

 وفهم المشــــــــروع  غير واألســــــــواق  اإلجرام   للجماعا   الســــــــاخن   المناطق تحديد أجل من والجنائ    الجغراف  
.  األقل ا   مجموعا و   واألطفال النسـا    الفرع   السـكان   الفئا  على  تؤثر التي  المحل    اإلجرام    الدينام ا 

ــا ثم و  ــ اق هذا في أيضـــــــ ــتعان التي  الب انا  إ ماج  في  امن  ق م  الســـــــ   أظهر  وقد.  الناس جمعها في  ُيســـــــ
ــائ   الب انا  يشـــــــمل الذي الب انا  لتثليث النافذ التأثير المحل   الســـــــالم   مراجع  عمل ا   والب انا  ،اإلحصـــــ

 ؛ الناس جمعها في  المستعان والب انا ، المكان   الجغراف  

  والعدال  الجريم   إحصـــــــــــا ا  على  (19-)كوفيد   ورونا فيروس  جائح   لتأثير  تقي م  إجرا  )و( 
ــل وتعلم  البلدان تواجهها التي التحديا  على الوقو   أجل من العالم أنحا  في الجنائ   ــبل  أفضــــــ  لدعمها الســــــ

 ؛قومأ نحو على ئ  حصااإل النظم هذه بنا  إعا ة فر  في أيضا والنظر، التحديا  هذه على لتغلبا في

، الجنائ   والعدال  الجريم    إحصــــــــا ا   المعني العا ي  الســــــــنتاني المؤتمر  عقد  مواصــــــــل  )ز( 
  الســـــــــــا س  المؤتمر انعقا   تنظ م من والجريم    المخدرا   المعني المتحدة األمم ومكتب  التميز  مر زي   وتمكين

 ؛ ( 19-)كوفيد   ورونا  فيروس  جائح   ظل  في  ذلك لعمل  الظرو   أت حت  ما إذا، 2022 عام أواخر في
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 الدولي   الصعيد   على   وتحليلها   الب انا    جمع   

ــاليب  أ وا   ابتاار )ح(  ــعيدين على  الب انا  لتبا ل وأســــــ ــتعان والدولي اإلقل مي  الصــــــ  فيها  يســــــ
  اإلقالل  غ    الوطني  الصــعيد على  وتبا لها  الب انا  تنســيق تســهل أن  يمكنها الب انا  تبا لل ســلســ  منصــا   

 ؛ النوع    مان  وزيا ة  البلدان على الواقع اإلبالغ عب  من

ــل  )ط(    إفا ا  إصــــــدارو  ،القتل  جرائمل العالم    الدراســــــ  مثل التحليل    التقارير  صــــــدارإ مواصــــ
  العام   للسـ اسـا  محد ة  مجاال   في  الب انا  على الناشـئ   لم البا مع   سـرع  تتجاوب  الب انا  إلى مسـتندة

 ؛الجنائ   والعدال  الجريم  مجال في

  والعدال   الجريم    المتعلق  واإلقل م   العالم    حصـــــا ا اإل إلى  الوصـــــول إمكان   تحســـــين )ي( 
  ؛واإلبالغ الظهور  ناحيتي من  الب انا    االرتقا و  ،المفتوح   الب انا  معايير ت بيق طريق  عن الجنائ  

ــل  ) (  ــتامال  الضـــخم   الب انا  اســـتخدام مواصـ ــا ا  السـ ــتمدة   معلوما  التقليدي   اإلحصـ  مسـ
 ؛الناشئ  اإلجرام   التهديدا  إلى  سرع  الدولي المجتمع تنبه أن يمكن الحق قي الوقت في

ــبك   تعزيز )ل(  ــيق  مراكز شـــ ــا   المعن   التنســـ ــائ     الدراســـ ــتقصـــ   التجاها  المتحدة  ألممل  االســـ
  للجرائم الدولي  التصــــــــن ف  المعني  التقني  االســــــــتشــــــــاري  الفريق  عمو ،  الجنائ    العدال  نظم وعمل ا  الجريم 

ــائ    لألغراض ــمن   ما اإلحصــ ــارة يضــ ــتشــ ــتفا ة لهم  يت  و    انتظام  طنيينالو   الخبرا  اســ   األقران تبا ل من  االســ
 .الدوري  التشاور طريق عن و عمه  التصن ف  تنفيذ رصد يكفلو 

 اتخاذها  اللجنة   من   المطلوب  االجرا ا   خامسا   

  : يلي بما تقوم أن في اللجنة رغ ت قد - 41

  تنفيذ  مواصةةةةةلة أجل  من المقترحة  العمل وخطة األنشةةةةةطة مجموعة  واعتماد  اسةةةةةتعراض )أ( 
 ؛ 2019 عام في استكملتهاو  2013 عام في اللجنة أقرتها التي بالصيغة الطريق خارطة

  جنسةةةةاني  بدافع  والفتيا   النسةةةةا   بقتل  المتعلق  اإلحصةةةةائي  اإلطار  واعتماد  اسةةةةتعراض )ب( 
  وإنتاج  تنفيذه في  البد   إلى الوطنية  اإلحصةةةةةةةائية النظم  ودعوة  (“اإلناث  قتل”ب  أيضةةةةةةةا إليه  شةةةةةةةاري  ذي)ال

 ؛به المتصلة البيانا 

  المةةةاليةةةة  للتةةةدفقةةةا   اإلحصةةةةةةةةةةةائي  للقيةةةاس  المفةةةاهيمي  اإلطةةةار  واعتمةةةاد  اسةةةةةةةةةتعراض )ج( 
  المةاليةة  التةدفقةا  قيةاسل  أنشةةةةةةةةةطةة  في البةد   إلى الوطنيةة اإلحصةةةةةةةةةائيةة  النظم  ودعوة  ،المشةةةةةةةةةروعةة غير
 ؛مختارة مجاال  في تجريبية دراسا  إجرا  خالل من ذلك في بما المشروعة غير

  االسةةةةةتقصةةةةةائية  الدراسةةةةةة  اسةةةةةتخدام  أجل من  البلدان إلى  دعوتها  وتوجيه  ترحيبها  إبدا  ) ( 
  ومكتة   ،اإلنمةائي  المتحةدة األمم برنةام  أعةدهةا  التي المسةةةةةةةةةتةدامةة  التنميةة  أهةداف من  16  بةالهةدف  المتعلقةة

  كأداة  ،اإلنسةةةةةةةان  حقوق ل  السةةةةةةةامية  المتحدة األمم ومفوضةةةةةةةية  ،والجريمة  بالمخدرا   المعني  المتحدة األمم
  بالوصول  المتصةلة  المسةتدامة  التنمية  أهداف من  16  بالهدف  المتعلقة  مؤشةرا ال في  المحرز  التقدم  لقياس

  والجها   األعضةةةا   الدول وتشةةةجيع؛  والعنف  ،بالبشةةةر  واالتجار ،والحوكمة  ،والتمييز  ،والفسةةةاد  ،العدالة إلى
  وكفالة  المسةتدامة  التنمية  أهداف من 16  بالهدف  المتعلقة  االسةتقصةائية  الدراسةة تمويل  دعم  على  المانحة
  الهدف مؤشةةةرا   توافر في  ملموس  تحسةةةين  إدخال  أجل من  الوطنية  اإلحصةةةائية  المكات   جان  من  تنفيذها

 ؛بنوعيتها واالرتقا  االستقصا ا  إلى المستندة 16
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  للفترة  الجنائية  والعدالة الجريمة  إحصةا ا   وتعزيز  لتحديث  الرئيسةية األنشةطة  اسةتعراض )ه( 
  خارطة  مع  متوائم  بشةةةةةةةكل  تنفيذها  وتشةةةةةةةجيع،  الحالية  الوثيقة في  الوارد  النحو  على ، 2025  إلى  2022 من

 ؛ 2019 عام في استكملتهاو  2013 عام في اللجنة أقرتها التي الطريق

  اإلحصةةةائية  المكات  بين  فعالة  شةةةراكا   باعتبارها  التميز  لمراكز  الناجح  بالنموذج  اإلقرار )و( 
  والعةدالةة الجريمةة  إحصةةةةةةةةةا ا  مجةال في  البلةدان إلى  لةدعما بتقةديم المعنيةة  المتحةدة األمم  ووكةاال  الوطنيةة
  إنشةةا   أجل من  جديدة شةةراكة  وضةةع إلى  والجريمة  بالمخدرا   المعني  المتحدة  األمم مكت   ودعوة،  الجنائية

 ؛ أفريقيا في البلدان دعمب يعنى للتميز مركز

  للجرائم  الدولي  التصةةةةةةنيف  تنفيذ  عملية  قيادة  لتولي  الوطنية  اإلحصةةةةةةائية  المكات   دعوة )ز( 
 ؛القطري  الصعيد على حصائيةاإل ألغراضل

  اسةةةةةةتعراض  إجرا  في  النظر إلى  والجريمة  بالمخدرا   المعني  المتحدة األمم مكت   دعوة )ح( 
،  التوقيت  حسةةةةةةةنة  بيانا   توفير على  قدرته  زيادة أجل  من الجريمة  تجاها ال   المتحدة األمم  سةةةةةةةتقصةةةةةةةا ال

  الصةةةعيد على  الناشةةة ة  الجرائم ورصةةةد  ،المسةةةتدامة  التنمية  أهداف  رصةةةد في  المسةةةتخدمة  البيانا   وتدعيم
 ؛اإلنترنت على إتاحتها يجري  بيانا لل منصة عبر البيانا  جمع كفا ة وزيادة ،الدولي

  الميزانية  عن  خارجة  أموال  توفير  على  األخرى   المانحة  والجها   األعضا   الدول  عيتشج )ط( 
 ؛القدرا  بنا  أنشطة تنفيذ على والجريمة بالمخدرا  المعني المتحدة األمم مكت  قدرة لزيادة

 تنظيم  إلى  التّميز  ومركزي   والجريمةةةة  بةةةالمخةةةدرا   المعني  المتحةةةدة  األمم  مكتةةة   دعوة )ي( 
 ؛ 2022 عام في والعدالة والجريمة بالحوكمة المتعلقة حصا ا لإل السادس الدولي المؤتمر

 مع  بةالتشةةةةةةةةةاور،  يقوم  أن والجريمةة  بةالمخةدرا  المعني المتحةدة األمم  مكتة   إلى  الطلة  ) ( 
  الجريمة منع  ولجنة  اإلحصةةةةةائية  اللجنة إلى  تقرير  بتقديم،  الصةةةةةلة  ذا   واإلقليمية  الدولية  المنظما  جميع

 .الطريق خارطة تنفيذ في المحرز التقدم بشأن 2025 عام في الجنائية والعدالة
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 المرفق

  2022  من  الفترة  في  وتعزيزها  الجنائية  والعدالة  الجريمة  إحصةا ا   لتحديث  رئيسةية  أنشةطة  
  الجريمة   إحصا ا   نوعية  تحسين أجل  نم  الطريق خارطة مع  متوائم نحو  على 2025  إلى

 والدولي  الوطني  الصعيدين  على  توافرها  وزيادة  الجنائية  والعدالة

ــذ المتاح  الموار   ينفذ الزمني الجدول فاعل ال جها ال النشاط ــ   في  ينفــــ ــالــــ   توافر  حــــ
 إ اف   موار 

     الدولية واألدوا  المعايير وضع     
   2023-2022  والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب الفسا  لق اس إحصائي إطار

ــجيل  معايير  الجنائ    العدال   ب انا  تســــــ
  تعهدهاو 

   2023-2022  والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب

ــايـيـر ــيـن  مـعـــــ ــاس  تـحســــــــــــ ــار  قـ ـــــ   االتـجـــــ
  األشخا 

،  والجريمــ     ــالمخــدرا   المعني  المتحــدة  األمم  مكتــب
 للهجرة الدول   المنظم ، الدول   العمل منظم 

2022   

  التــدفقـا   ق ــاس  لتعزيز   ـ تشــــــــــــــغيل  أ لـ 
 المشروع  غير المال  

ــا )  والتنم ـــ   للتجـــارة  المتحـــدة  األمم  مؤتمر ،  (األوناتـ
 والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب

2022-2024   

  التصــــــــــــــن ف  تنفـيذ  لدعم توجيهـ   مـبا ئ
 اإلحصائ   لألغراض للجرائم الدولي

،  والجريمــ     ــالمخــدرا   المعني  المتحــدة  األمم  مكتــب
  المتحـــدة  األمم  مكتـــب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز

  الوطني  والمعهـــــــد  والجريمـــــــ    ـــــــالمخـــــــدرا   المعني
  التميز  ومر ز،  والجغراف ا  لإلحصــــــــــــــا   المكســــــــــــــ كي
ــتـر  ــدة  األمـم  مـكـتـــــــب  بـيـن  الـمشــــــــــــ   الـمـعــني  الـمـتـحـــــ
 الاوري  اإلحصا  مكتبو  والجريم   المخدرا 

2022-2025   

 مثل  الناشـــــــئ   للجرائم  إحصـــــــائ    معايير
 البيئ  و  السيبران   الجرائم

   2025-2022 والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب

     القدرا  بنا 
 في الناج   الدور على البنا   مواصــــــــــــل 

 الذي  المباشــــــــرة التقن    المســــــــاعدة  تقديم
 الالتين ــ   أمريكــا  في  التّميز  مر زا  يؤ يــه
  وآس ا

  المتحـــدة  األمم  مكتـــب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز
  الوطني  والمعهـــــــد  والجريمـــــــ    ـــــــالمخـــــــدرا   المعني

  التّميز  ومر ز،  والجغراف ا  لإلحصــــــــــــــا   المكســــــــــــــ كي
ــتـر  ــدة  األمـم  مـكـتـــــــب  بـيـن  الـمشــــــــــــ   الـمـعــني  الـمـتـحـــــ
 الاوري  اإلحصا  ومكتب والجريم   المخدرا 

2022-2025   

 والجريمـــ    ـــالمخـــدرا   المعني  المتحـــدة  األمم  مكتـــب أفريق ا في للتميز مر ز
 أفريق ا في اإلقل م   اإلحصائ   والهيئا 

2022-2025   

ــ ع    والمبا را   ،القدرا   بنا   الموا ـــــــــــ
  النظم  تحـــديـــث  إلى  الهـــا فـــ   والمبـــا را 

  عن  ذلك في   ما، الوطن   اإلحصـــــــــــائ  
ــائ     المعلوما   نظم  مج  طريق   اإلحصــ

 المكان   والجغراف  

،  والجريمــ     ــالمخــدرا   المعني  المتحــدة  األمم  مكتــب
 األمم  مفو ــــــــــــــ ـــ ،  اإلنمـــائي  المتحـــدة  األمم  برنـــامج
 األمم  منظم ، اإلنســـــــــــــان  لحقوق   الســـــــــــــام    المتحدة
 (اليونسكو) والثقاف  والعلم للترب   المتحدة

2022-2025   

  ورونــــــا  فيروس  جــــــائحــــــ   تــــــأثير  تقي م
  الجريم   إحصــــــــا ا  على  (19-)كوفيد

  الجنائ   والعدال 

  المتحـــدة  األمم  مكتـــب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز
  الوطني  والمعهـــــــد  والجريمـــــــ    ـــــــالمخـــــــدرا   المعني

  التميز  ومر ز،  والجغراف ا  لإلحصــــــــــــــا   المكســــــــــــــ كي
ــتـر  ــدة  األمـم  مـكـتـــــــب  بـيـن  الـمشــــــــــــ   الـمـعــني  الـمـتـحـــــ
 الاوري  اإلحصا  ومكتب والجريم   المخدرا 

2022   
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ــذ المتاح  الموار   ينفذ الزمني الجدول فاعل ال جها ال النشاط ــ   في  ينفــــ ــالــــ   توافر  حــــ
 إ اف   موار 

   استقصا    المعن    التنسيق  مراكز  تعزيز     
ــا  ــاهـــــ ــ   اتـجـــــ   الـفـريـق   عـمو ،  الـجـريـمـــــ
ــاري  ــتشـــ ــن ف   المعني  التقني  االســـ    التصـــ

 اإلحصائ   لألغراض للجرائم الدولي

  المتحـــدة  األمم  مكتـــب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز
  الوطني  والمعهـــــــد  والجريمـــــــ    ـــــــالمخـــــــدرا   المعني

  التميز  ومر ز،  والجغراف ا  لإلحصــــــــــــــا   المكســــــــــــــ كي
ــتـر  ــدة  األمـم  مـكـتـــــــب  بـيـن  الـمشــــــــــــ   الـمـعــني  الـمـتـحـــــ
 الاوري  اإلحصا  ومكتب والجريم   المخدرا 

2022-2025   

  الصةةةةةةةةعيد  على  وتحليلها البيانا  جمع
 الدولي

    

ــانــــــا   جمع  عمل ــــــا   تعزيز  على  الب ــــ
 الدولي الصعيد

   2025-2022  والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب

 ب انا ال مصـــــا ر اســـــتاشـــــا  مواصـــــل 
  عـا األو  الحق قي  الوقـت  وب ـانـا  بـديـل ال

  للجريم  الوطن   عبر

   2025-2022 والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب

ــ :  تحليل ــ   منتجــا     العــالم ــ   الــدراســـــــــــــ
ــل  ـلجـراـئم ــاـلمـي  اـلـتـقرـير،  اـلـقتـــــ   عـن   اـلعـــــ

  العالمي  التقرير،  األشـــــــــــــخا   االتجار
ــاة  جرائم  عن ــ   الح ــ ــدراســــــــــــــــــ ،  البريــ   الــ

  وطبعا ، البيئ    الجريم    شـأن  العالم  
 مهم  أ اة  الب انا  منشور من مختلف 

   2023-2022 والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب

  المعني الســــنتاني  المؤتمر عقد مواصــــل 
 الجنائ   والعدال  الجريم   إحصا ا 

،  والجريمــ     ــالمخــدرا   المعني  المتحــدة  األمم  مكتــب
  المتحـــدة  األمم  مكتـــب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز

  الوطني  والمعهـــــــد  والجريمـــــــ    ـــــــالمخـــــــدرا   المعني
ــا   المكســــــــــــــ كي   التميز  مر ز،  والجغراف ــا  لإلحصـــــــــــــ
ــتـر  ــدة  األمـم  مـكـتـــــــب  بـيـن  الـمشــــــــــــ   الـمـعــني  الـمـتـحـــــ
 الاوري  اإلحصا  مكتبو  والجريم   المخدرا 

2022-2025   

ـــين ــ   ـتحســــــــــــ ــاـن ـــــ   إلى  اـلوصــــــــــــــول  إمـكـــــ
  والعدال   لجريم ل  العالم    حصـــــــــا ا اإل

 واإلبالغ الظهور  ناحيتي من وتحسينها

   2025-2022 والجريم   المخدرا  المعني المتحدة األمم مكتب

     الدولية الشراكا   تعزيز
،  والجريمــ     ــالمخــدرا   المعني  المتحــدة  األمم  مكتــب الب انا  تنسيق مراكز شبكا  تعزيز

  المتحـــدة  األمم  مكتـــب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز
  الوطني  والمعهـــــــد  والجريمـــــــ    ـــــــالمخـــــــدرا   المعني

  التميز  مر زو ،  والجغراف ا  لإلحصــــــــــــــا   المكســــــــــــــ كي
ــتـر  ــدة  األمـم  مـكـتـــــــب  بـيـن  الـمشــــــــــــ   الـمـعــني  الـمـتـحـــــ
 الاوري  اإلحصا  مكتبو  والجريم   المخدرا 

2022-2025   

  الـدولـ    العمـل وحلقـا   المؤتمرا   تنظ م
 واإلقل م  

  ،والجريمــ     ــالمخــدرا   المعني  المتحــدة  األمم  مكتــب
  المتحـــدة  األمم  مكتـــب  بين  المشــــــــــــــتر   التميز  مر ز

  الوطني  والمعهـــــــد  والجريمـــــــ    ـــــــالمخـــــــدرا   المعني
ــ كي ــا   المكسـ ــراك   والجغراف ا لإلحصـ   اللجن   مع   الشـ

ــا يـــــ    البحر  ومن قـــــ   الالتين ـــــ   ألمريكـــــا  االقتصــــــــــــــــ
 األمم  مكتب  بين  المشــــــــــتر   التميز  ومر ز،  الااريبي
ــالمخــــــدرا   المعني  المتحــــــدة   ومكتــــــب  والجريمــــــ    ــــ

 االقتصــــــا ي  اللجن   مع   الشــــــراك   الاوري   اإلحصــــــا 
 الها ئ والمح   آلس ا واالجتماع  

2022-2024   

 عالمـ  :مالحظ   .جاري  أو جزئ ا أنجز  أنش   على تدل

 


