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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 2015آذار/مارس  3-6
 *)ج( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

    إحصاءات اجلرمية   بنود للمناقشة واختاذ القرار:
حصـاءات واجلرراييـا ومستـأل األمـم     تقرير املعهد الـوين  املسسـيسي ل     

 املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية عن إحصاءات اجلرمية
  

 العام األمني من مذكرة  
 

، يتشـر  األمـني العـام بـ ن     2014/219ويقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   
 باملخـدرات  حييل تقرير املعهد املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا ومستأل األمـم املتحـدة املعـ    

ويسـتعر  ذـذا التقريـر تن يـذ األ شـدة املدرجـة ة  ارينــة        واجلرميـة عـن إحصـاءات اجلرميـة     
الدريــا الراميــة إني نســني  وعيــة إحصــاءات اجلرميــة وايــادة توايرذــا علــ  الصــعيدين الــوين   

يت قـدمت إني اللجنـة اإلحصـائية ة دوراـا الرابعـة واألربعـني       (، والE/CN.3/2013/11والدويل )
وإني جلنــة منــر اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ة دوراــا ال ا يـــة        2013املعقــودة ة آذار/مــارس   

  ورحبـت كلتـا اللجنـتني طارينـة الدريـا وبعربتـا       2013املعقودة ة  يسـان/ببريل   والعشرين
   عن ت ييدمها لأل شدة املبينة ييها 

وبعد عامني من اعتماد  ارينـة الدريـا، يقـدم ذـذا التقريـر مميـدا مـن الت ا ـيل عـن           
األذدا  الدويلة األجل لتحسني إحصاءات اجلرميـة، مـر مراعـاة االحتياجـات مـن املعلومـات       

  وبعد اسـتعرا  ل اـااات   2015املنب قة عن املناقشة اجلارية بش ن  دة التنمية ملا بعد عام 
 
 

 * E/CN.3/2015/1  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/11
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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لعامني املاضيني، يورد التقريـر بالت صـيل  دـة عمـل مـداا وـس سـنوات لتعميـم         الرئيسية ة ا
تن يذ  ارينة الدريا  واللجنة اإلحصـائية مـدعوة إني اإلحاينـة علمـا باإلاـااات الـيت نققـت        
مؤ را ة جمال إحصاءات اجلرميـة واأل شـدة املقبلـة الراميـة إني دعـم  ارينـة الدريـا ونسـني         

 الصعيدين الوين  والدويل   إحصاءات اجلرمية عل  
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 األمـم  ومستـأل  واجلرراييـا  ل حصـاءات  املسسـيسي  الـوين   املعهد تقرير  
 اجلرمية إحصاءات عن واجلرمية باملخدرات املع  املتحدة

 
   2015بعد عام  ملا التنميةإلحصاءات اجلرمية و دة  رؤية - بوال 

جمـال املعلومـات والـيت ت رضـها     عل  سـبيل التصـدي للتحـديات العديـدة املصـادية ة       - 1
الديناميات املتدورة ة عامل اجلرميـة واااجـة إني تمويـد الـدول األعمبـاء اعلومـات ذات  ـلة        
بالسياسات، توير  ارينـة الدريـا إينـارا م اذيميـا وتن يـذيا لتحسـني إحصـاءات اجلرميـة علـ           

لدويـل األجـل املتم ـل    الصعيدين الوين  والدويل  وهلذا اإلينار دور حيـوي ة نقيـا اهلـد  ا   
ة ااصول عل  معلومات إحصائية عالية اجلودة ومتويرة عـن اجلرميـة ة عيـر البلـدان لـدعم      
السياسات القائمة عل  األدلة ة جمال سيادة القا ون واللجـوء إني العدالـة ومنـر اجلرميـة بوجـ       

دولية قـادرة علـ    ميسن بن يتحقا ذذا اهلد  إال إذا وجدت  ظم معلومات ويننية و عام  وال
 توليد بيا ات ذات  وعية عالية بش ن املسائل املتعلقة باجلرمية   

ومن بجل نقيا ذذا اهلد  الدويل األجل، تقترح  ارينة الدريـا عـددا مـن األ شـدة      - 2
الــيت تركــم علــ  االاــة جمــاالت للعمــل )ا ظــر الشــسل بد ــاا(  وة حــني بن اســتحدا  بدوات    

ودة العالية للمعلومات املتعلقة باجلرمية وقابليتها للمقار ة، يظل تقدمي منهجية ضروري لتعميم اجل
ــاي  ودعــم  ظــم         ــذ ذــذا املع ــرا بساســيا مــن بجــل تن ي ــدول األعمبــاء بم ــة إني ال املســاعدة التقني
املعلومات الويننية، بينما يتعني ايادة تدوير عملية عر البيا ات ونليلها عل  الصـعيدين الـوين    

ج التحليل السليم الالام لصنر السياسات استنادا إني بدلة  ونـدد  ارينـة الدريـا    والدويل إل تا
 بيمبا العنا ر األساسية اليت جيأل توايرذا ة إينار يهد  إني دعم تن يذذا عل  الصعيد الدويل 

 
 األركان ال الاة خلارينة الدريا   

 

 
 
 
 
 
 

 ونليلهاعر البيا ات 
 بناء 
 القدرات

 تدوير 
 املنهجيات



 E/CN.3/2015/8 

 

4/21 14-67456 

 

بعـد عـامني مـن اعتمـاد      - ةوبينما جيري اسـتعرا  العمـل ة جمـال إحصـاءات اجلرميـ      - 3
يتعني االعترا  جبوا أل التقدم اهلامة الـيت بحـرات    ،ووضر  دة للمستقبل -  ارينة الدريا

وبعـد إجـراء مناقشـة يعالـة       2015ة سياق املناقشة الدولية بش ن  دة التنميـة ملـا بعـد عـام     
يـا العامـل امل تـوح    ، اقتـرح ال ر (1)وإن كا ت معقدة بش ن م هوم التنميـة املسـتدامة ومسو اتـ    

إينـارا اـامال لألذـدا      باب العمبوية التابر للجمعية العامة واملعـ  ب ذـدا  التنميـة املسـتدامة    
ــر   (  وتردــي األذــدا  الســبعة عشــر A/68/970والرايــات )ا ظــر  ــواردة ة ذــذا االينــار عي ال

تعــد بساســية للقمبــاء علــ  ال قــر وةايــة البيالــة وضــمان الســالم   جمــاالت السياســة العامــة الــيت
وإعمال حقوق اإل سان  ومما يتسم باألمهية بن ذذا اإلينار يتمبمن إاارة  ـرحية إني مواضـير   

ــديني      ــار اهلـ ــة ة إينـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ ــلة باجلرميـ ــد  15 و 5ذات  ـ ــام  16، واهلـ ة املقـ
بو ـ ها   العدالـة  (A/69/700) املقدم من األمني العـام ومؤ را حدد التقرير التجميعي   (2)األول

واحدا من العنا ـر السـتة األساسـية الالامـة للويـاء ب ذـدا  التنميـة املسـتدامة وعـد د  ـراحة            
ة مسائل القمباء عل  العنـ،، وتعميـم سـبل الو ـول إني العدالـة واألمـن الشخصـي، ومسايحـ        

 وااد من التديقات املالية غ  املشروعة باعتبارذا غايات التنمية املستدامة  ،ال ساد
ومن مث يعترب استمرار التقدم احملرا ة جمـال إحصـاءات اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ذامـا        - 4

من بجل نسني قياس عدد من اجملـاالت الـيت ميسـن بن تسـون جـمءا مـن  دـة التنميـة ملـا بعـد           
م ل العن، واألمن )اـا ة ذلـا العنـ، ضـد املـربة والد ـل( وإمسا يـة الو ـول          ،2015عام 

إني العدالة وسيادة القا ون، والتديقات املالية غـ  املشـروعة، واالرـار باألاـخاا، وال سـاد،      
 واجلرمية املنظمة، واجلرمية ضد األحياء الربية   

__________ 

  A/69/700 ، ا ظر2015لالينالع عل  موجم موحد لعملية ما بعد عام  (1) 
) نقيا املساواة بني اجلنسني ومتسني كل النسـاء وال تيـات( يشـار إني اااجـة إني القمبـاء علـ         5ة اهلد   (2) 

وترميمهـا وتعميــم   )ةايـة الـنظم اإليسولوجيـة الرب يـة     15وة إينـار اهلــد    ؛عيـر باـسال العنـ، ضـد املـربة     
ــ، تــدذور           ــ  ســو مســتدام، ومسايحــة التصــحر، ووق ــات عل ــ  ســو مســتدام، وإدارة الراب اســتخدامها عل

القمبــاء علــ  اجلرميــة ضــد  األراضــي وعســس مســارا، ووقــ، يقــدان التنــوع البيولــوجي( يشــار إني ضــرورة 
جير علـ  إقامـة جمتمعـات مسـاملة     )التشـ  16األحياء الربية جبمير باساهلا؛ وتش  الرايـات الـواردة ة اهلـد     

ال ُيهم ــف ييهــا بحــد مــن بجــل نقيــا التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمسا يــة و ــول اجلميــر إني العدالــة، وبنــاء  
مؤسســات يعالــة و اضــعة للمســاءلة واــاملة للجميــر علــ  عيــر املســتويات( إني ضــرورة ااــد مــن العنــ،  

د األين ـال، وتعميـم سـيادة القـا ون وك الـة يـرا الو ـول        يتصل ب  من حاالت الوياة، وإهناء العن، ض وما
 إني العدالة، وااد من التديقات غ  املشروعة، ومسايحة اجلرمية املنظمة ومسايحة ال ساد 

http://undocs.org/ar/A/68/970
http://undocs.org/ar/A/69/700
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، الـدويل للجرميـة لألغـرا     وعل  وج  اخلصوا، يرسي العمـل علـ  تن يـذ التصـني     - 5
واالرتقــاء بالنوعيــة والدراســات االستقصــائية املوحــدة املتعلقــة باإليــذاء األســاس  (3)اإلحصــائية

لعــدة مقــاييس ة جمــال اجلرميــة والعنــ، واألمــن  وعــالوة علــ  ذلــا، ســيوير اســتحدا            
ا والو ـول  منهجيات موحدة إل تاج بيا ات عن ال ساد واجلرميـة املنظمـة واالرـار باألاـخا    
 إني العدالة توجيهات من بجل إ تاج بيا ات عالية النوعية ة ذذا اجملاالت   

  
 اإلاااات الرئيسية    ارينة الدريا بعد عامني من اعتمادذا: - اا يا 

، مت تن يــذ عــدد مــن األ شــدة املقــررة ة 2013منــذ اعتمــاد  ارينــة الدريــا ة عــام  - 6
وكان ذذا ممسنا ب مبل العمل الذي اضـدلعت بـ  علـ       اتجإينارذا وإااا ما يتصل هبا من  و

الصعيدين الوين  والدويل عدة جهات ياعلة سامهت ة اإلاااات اليت نققـت مـؤ را بتـوي     
ــذ         ــة لتن ي ــة والبشــرية الرئيســية الالام ــوارد املالي ــوي  امل ــم التنســيا وت اخلــربة املوضــوعية وتعمي

الرئيســية الــيت اُضــدل ر  هبــا ة العــامني املاضــيني   بعــا األ شــدة 1ويعــر  اجلــدول  الرب ــامج 
 يرد ة مريا ذذا التقرير استعرا  بك ر ت صيال    بينما
 

 1اجلدول 
 يت   ذت منذ اعتماد  ارينة الدريااأل شدة الرئيسية ال  

 
 بناء القدرات تطوير املنهجيات

مجع البياناات حتلييياها ىيال الدا يد     
 الدحتيل

ة للتصني، وضر الصيرة النهائي   
 الدويل للجرمية لألغرا  اإلحصائية
استحدا  منهجية موحدة 
للدراسات االستقصائية املتعلقة 
باإليذاء ة بمريسا الالتينية ومندقة 

 البحر السارييب 

دراسة األمم ب شدة تدريبية حول 
املتحدة االستقصائية الراذات 
 اجلرمية وعمليات  ظم العدالة اجلنائية

تقصائية املتعلقة والدراسات االس
 باإليذاء 

إقامة اراكات إقليمية من بجل 
 تقدمي املساعدة التقنية

دراسة األمم املتحدة تعميم 
االستقصائية الراذات اجلرمية 

من  وعمليات  ظم العدالة اجلنائية
 الل ابسة من جهات التنسيا 

 والتآار اإلقليمي
إ دار الدراسة العاملية جلرائم القتل 

 2013لعام 
  

__________ 

يوير التصني، الدويل للجرمية لألغرا  اإلحصائية، وذو بول تصني، موحـد للجرميـة لألغـرا  اإلحصـائية،      (3) 
ــة الالا  ــاري، املرجعي ــة  وميســن       التع ــة للجرمي ــيالت منهجي ــة وإينــارا إلجــراء نل ــاج إحصــاءات اجلرمي ــة إل ت م

ااصـــول علـــ  املميـــد مـــن املعلومـــات عـــن عمليـــة وضـــر التصـــني، الـــدويل و توياتـــ  و دـــة التن يـــذ ة    
  E/CN.3/2015/7 الوايقة
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 (2020-2015تن يذ  ارينة الدريا ) اخلدوات املقبلة ة - اال ا 
حـول اـال  غايـات متوسـدة إني      2020-2015حور تصميم  دة العمل لل تـرة  مت - ٧

ينويلة األجل ة جماالت العمل ال الاة خلارينة الدريـا )وضـر املعـاي ، وبنـاء القـدرات، وعـر       
 البيا ات ونليلها عل  الصعيد الدويل(:  

وضر معاي  إحصائية دولية من بجـل اإل تـاج املنـتظم ل حصـاءات املسـتمدة       ()ب 
من مصادر البيا ات الرئيسية املتعلقة باجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة )البيا ـات اإلداريـة والدراسـات       
االستقصائية املتعلقة باإليذاء( بالنسبة لعدد من اجلرائم اليت تتصـدر جـدول األعمـال السياسـي     

واجلرمية املنظمة واالرار باألاخاا، وما إني ذلا( ولسي ية قيـاس إمسا يـة الو ـول    )ال ساد 
 ؛إني العدالة
إ شــاء  ظــم إحصــائية ويننيــة عــن اجلرميــة تتــوني األجهــمة املعنيــة مــن  الهلــا،   )ب( 

ة ذلــا املساتــأل اإلحصــائية الويننيــة، التنســيا مــن بجــل إ تــاج بيا ــات إحصــائية تتســم      اــا
تســاق والدقــة والقابليــة للمقار ــة والشــ ايية بشــ ن اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    باملوضــوعية واال

ويتوير لدى البلدان ااد األدىن من القدرة التقنية عل  إ تاج و شر بيا ـات اـاملة عـن اجلرميـة     
والعدالة اجلنائية من املصادر اإلداريـة والدراسـات االستقصـائية املتعلقـة باإليـذاء ويقـا للمعـاي         

 دولية؛  ال
ــر الــدويل         )ج(  ــوير للمجتم ــها ي ــر البيا ــات ونليل ــل جلم ــام دويل عام وجــود  ظ

معرية بكيدة )بيا ات وتقارير( باراذات اجلرمية وبمناينها ويؤدي دورا بساسيا ة تقييم التقـدم  
  ويقـوم ذـذا النظـام علـ  بسـاس اجلـودة العاليـة        2015 احملرا مقار ة طدة التنمية ملا بعد عـام 

لومات الشاملة اليت تقـدمها الـدول األعمبـاء، ومسـتوى عـال مـن التسامـل بـني العمليـات          واملع
 واجلهات ال اعلة عل  الصعيد الدويل   

تلا الـيت ميسـن    بما بالنسبة لأل شدة املتعددة املدرجة ة  دة العمل، ييتم التمييم بني - ٨
بمــوال إضــايية  و ظــرا ألن االضــدالع هبــا ة حــدود املــوارد املتاحــة وتلــا الــيت ســتحتاج إني 

العديد من ذذا األ شدة يندرج ة ال الة ال ا ية، يإن التوي  ال علـي ملـوارد إضـايية سـيؤار علـ       
ــا     ــ ة إاااذ ــررة ووت ــي لأل شــدة األساســية املق ــذ  ارينــة    الندــاق ال عل ــة ملوا ــلة تن ي الالام

مـم املتحـدة املعـ     الدريا  ومن مث يستسي الـدور الـذي يؤديـ  العديـد مـن اـركاء مستـأل األ       
، بدءا من مركـم  2020-2015 دة العمل لل ترة ة تن يذ  باملخدرات واجلرمية بمهية حامسة

االمتياا للمعلومات اإلحصائية املتعلقة بااوكمة وضحايا اجلرمية واؤون األمن العام والعدالـة  
ــأل األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرميــة واملعهــد الــ      ــني مست وين  املسســيسي املشــترب ب
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ــا  ــاي       ،ل حصــاءات واجلررايي ــاء القــدرات ودعــم وضــر املع ــذ ب شــدة بن ــذي سيوا ــل تن ي ال
 ة ما يلي: 2020-2015لل ترة  بولويات املركموتتم ل  املنهجية 
نسني منهجيات إجراء الدراسات االستقصائية املتعلقـة باإليـذاء: األولويـات     )ب( 

إينالق مبادرة توحيـد بسـاليأل إجـراء الدراسـات االستقصـائية       ‘1’الرئيسية ة ذذا اجملال ذي 
املتعلقة باإليذاء ة بمريسا الالتينية ومندقة البحر السـارييب، باالاـتراب مـر عـدد مـن الشـركاء       

ــة    ‘2’؛ (4)الـــويننيني والـــدوليني ــة بتصـــني، اتلـــ، اجلوا ـــأل املنهجيـ تســـي  األعمـــال املتعلقـ
ــة باإل   ــذاء(     للدراســات االستقصــائية املتعلق ــة باإلي ــرب الدراســات االستقصــائية املتعلق ــذاء )ات ي

وضــر معــاي  موضــوعية مــن بجــل مســاعدة البلــدان علــ  تقيــيم   ‘3’ و ؛وا تبارذــا وتعميمذــا
 ؛تمبدلر هباونسني  وعية الدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء اليت 

ة التقنيـة مـن بجـل    املساعدة التقنية والتدريأل: سيوا ل املركم تقدمي املسـاعد  )ب( 
تن يذ الدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء بناًء عل  ينلبات البلـدان، وسـيتم تنظـيم دورات    
ــت وة       ــ  اــبسة اإل تر  ــذاء )متاحــة عل ــة باإلي ــة بشــ ن الدراســات االستقصــائية املتعلق تدريبي

ــرا  اإلحصــائي       ــة لألغ ــدويل للجرمي ــذ التصــني، ال ــدعم لتن ي ــدم ال ــر( وســو  يق ــ  املوق ة عل
 اإلقليمي؛   الصعيد
البحــو  املنهجيــة: ســيتم إجــراء املميــد مــن األعمــال مــن بجــل تيســ  تبــادل   )ج( 

املمارسات ووضر املبادئ التوجيهية املنهجية ة اجملـاالت الـيت يـمداد ييهـا الدلـأل علـ   وعيـة        
 بيمبل من البيا ات، كما ذو ااال ة قياس ال ساد؛

لية بش ن إحصاءات اجلرميـة: تعميـم  ظـم إحصـاءات     العمليات اإلقليمية والدو )د( 
اجلرمية عل  الصعيد اإلقليمي، بسبل منها م ال دعم ال ريا العامل املعـ  باإلحصـاءات املتعلقـة    

املـؤمتر اإلحصـائي لألمـريستني التـابر للجنـة االقتصـادية ألمريسـا        باألمن العام والعدالة ة إينار 
ــارييب  ــر السـ ــة البحـ ــة ومندقـ ــادل   و الالتينيـ ــ  تبـ ــة إني تيسـ ــرى الراميـ ــة األ ـ ــادرات الدوليـ املبـ

ــة          ــوعي بشــ ن بمهي ــة و شــر ال ــاي  الدولي ــم املع ــة وتعمي املمارســات ة جمــال إحصــاءات اجلرمي
 إحصاءات اجلرمية   

 

__________ 

 ا ظر مريا ذذا التقرير لالينالع عل  مميد من الت ا يل  (4) 
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 وضر األدوات املنهجية -بل،  
بعد اعتمـاد التصـني، الـدويل للجرميـة لألغـرا  اإلحصـائية، سـيتدلأل تن يـذا وضـر           - 9
(  ومـن املقـرر إ ـدار    2ت منهجية لدعم اسـتخدام  علـ  الصـعيد الـوين  )ا ظـر اجلـدول      بدوا

دليل اامل للتن يذ، مر إعداء األولوية لوضر مبادئ توجيهية ملساعدة البلدان علـ  اسـتخراج   
البيا ات القائمة من املصادر اإلدارية )الشرينة، واالدعـاء، واحملـاكم، والسـجون( وإدراجهـا ة     

ويل للجرمية لألغرا  اإلحصائية  ويرمي ذذا النشاط إني نسني اتسـاق البيا ـات   التصني، الد
اإلدارية املتعلقة باجلرمية وجعلها قابلة للمقار ة عل  الصـعيد الـدويل، علمـا بـ ن تلـا البيا ـات       

 تشسل مصدرا بساسيا للمعلومات املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية   
ل، ييتصـل بـإجراء الدراسـات االستقصـائية املتعلقـة باإليـذاء الـيت        بما املسار ال اين للعم - 10

مت ل األداة األساسية األ رى املستخدمة ة تقييم  داق اجلرميـة وينبيعتـها، وة  ـي سـياقات     
ارتساهبــا واستسشــا  اســتجابات الــدول لقمبــايا ضــحايا اجلرميــة  وُتجــرى ذــذا الدراســات     

ة عيـر بسـاء العـامل، لسـن غالبـا مـا يـتم ذلـا علـ           االستقصائية ة عدد  ـدود مـن البلـدان    
بســاس غــ  منــتظم وباســتخدام بســاليأل منهجيــة اتل ــة  ويستســي نديــد بيمبــل املمارســات   
ــدة إلجـــراء الدراســـات         ــر معـــاي  موحـ ــاللة النموذجيـــة( ووضـ ــرات الرئيســـية واألسـ )املؤاـ

لقابلية للمقار ة ة مـا بـني البلـدان    االستقصائية املتعلقة باإليذاء بمهية بالرة ة تعميم االتساق وا
 وعل  مر الوقت   

وينبري وضر معاي  منهجية لتحسني يهم بمناط عدد من اجلرائم واراذااـا بو توحيـد    - 11
تلا املعاي  إذا ما برد ا توي  معلومات بيمبل يسـتن  هبـا واضـعو السياسـات علـ  الصـعيدين       

العمل عل  قياس ال سـاد )وضـر إينـار م ـاذيمي     الوين  والدويل  وبص ة  ا ة، من املتو   
لقياس ال ساد وإعداد مبادئ توجيهية منهجية إلجراء الدراسات االستقصائية املتعلقـة بال سـاد   
باســتخدام العينــات(، واجلرميــة املنظمــة ) ــقل وا تبــار إينــار نليلــي لقيــاس اجلرميــة املنظمــة،   

 الرار باألاخاا   يشمل بيمبا قياسات االقتصاد غ  املشروع(، وا اا
وميسن بن توير البيا ات اإلحصائية املتعلقة بس  عمل  ظام العدالـة اجلنائيـة معلومـات     - 12

بالرة األمهية عن األداء العام لذلا النظام من حيـي عـدد مـن املعـاي ، م ـل الس ـاءة وال عاليـة        
يــد مؤاــرات واإل صــا  والســرعة  وســ كم العمــل املتوقــر علــ  وضــر إينــار م ــاذيمي وند

رئيســية هبــد  وضــر معــاي  موحــدة لقيــاس إمسا يــة الو ــول إني العدالــة وك اءاــا ة عيــر   
 العامل    بساء
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 2اجلدول 
 اخلدوة املقبلة ة تن يذ  ارينة الدريا: وضر األدوات املنهجية  

 اجلدحتل الزمين اجلهات الفاىية النشاط  
 ملتاحةاأل شدة املقرر تن يذذا ة حدود املوارد ا   

وضــر دليــل تن يــذ التصــني، الــدويل للجرميــة   
لألغــــــــرا  اإلحصــــــــائية، اجمللــــــــد األول: 

ــات  ــتخراجتوجيهــ ــة   الســ ــات اإلداريــ البيا ــ
ــا ة     ــة وإدراجهـــ ــة باجلرميـــ ــة املتعلقـــ الويننيـــ
ــرا     ــة لألغــــ ــدويل للجرميــــ ــني، الــــ التصــــ

 اإلحصائية

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
ــني،   وال ريـــا االستشـــاري الـــتق  املعـــ  بالتصـ

 الدويل للجرمية لألغرا  اإلحصائية 
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  
املعــــ  باملخــــدرات واجلرميــــة واملعهــــد الــــوين  
املسســـيسي ل حصـــاءات واجلرراييـــا، واملستـــأل 
ــدول   ــة، والــ ــات األوروبيــ ــائي للجماعــ اإلحصــ

 األعمباء

2016 

  تاج إني موارد إضاييةاأل شدة املقررة اليت ن
وضــر دليــل تن يــذ التصــني، الــدويل للجرميــة   
لألغرا  اإلحصائية، اجمللد ال ـاين: اسـتخراج   
ــة     ــائية املتعلقــ ــات االستقصــ ــات الدراســ بيا ــ
باإليــــذاء وإدراجهــــا ة التصــــني، الــــدويل    

 للجرمية لألغرا  اإلحصائية  
 اجمللد ال الي: استعرا  قواعد العد   

ر ســجل كامــل اجموعــة  اجمللــد الرابــر: وضــ 
 من الرموا  

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
ــني،   وال ريـــا االستشـــاري الـــتق  املعـــ  بالتصـ
الدويل للجرميـة لألغـرا  اإلحصـائية، واملستـأل     

  اإلحصائي للجماعات األوروبية 
 

201٧-2020 

ــة باإليـــذاء:     ــائية املتعلقـ ــات االستقصـ الدراسـ
ية للدراسـات االستقصـائية   وضر معاي  منهج

 وما يتصل هبا من مؤارات

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  
املعــــ  باملخــــدررات واجلرميــــة واملعهــــد الــــوين  
ــدول    ــا، والـ ــاءات واجلرراييـ ــيسي ل حصـ املسسـ

األمـم   األعمباء، واملنظمـات اإلقليميـة، وبر ـامج   
 املتحدة اإلمنائي

2016-2020 

ال ساد: وضر إينـار م ـاذيمي لقيـاس ال سـاد     
ــة إلجــراء دراســات    ومبــادئ توجيهيــة منهجي

 استقصائية عن ال ساد باستخدام العينات

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  

جلرميــــة واملعهــــد الــــوين  املعــــ  باملخــــدرات وا
 املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا

2016-2020 

ــار    ــار اإلينــ ــقل وا تبــ ــة:  ــ ــة املنظمــ اجلرميــ
 التحليلي لقياس اجلرمية املنظمة

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  

لــــوين  املعــــ  باملخــــدرات واجلرميــــة واملعهــــد ا
املسســــيسي ل حصــــاءات واجلرراييــــا، االنــــاد 

 األورويب

2015-201٧ 

االرـــار باألاـــخاا: تدـــوير ينرائـــا تقـــدير  
 بإدماج البيا ات السمية والنوعية

 201٧-2016 مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية

الو ـــول إني العدالـــة وك ـــاءة  ظـــام العدالـــة  
سـتنادا إني  اجلنائية: وضـر مؤاـرات موحـدة ا   
 البيا ات اإلدارية املتعلقة باجلرمية

 2016-2015  مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية
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 بناء القدرات -باء  
تستسي ب شـدة بنـاء القـدرات بمهيـة بالرـة ة تعميـم االيـات الويننيـة إل تـاج البيا ـات            - 13

 العديـد مـن البلـدان بسـبأل جمموعـة      و شر إحصاءات اجلرمية اليت ما االـت تتسـم بالمبـع، ة   
الوعي والتنسيا واملهارات التقنية  وذذا األ شدة تتدلـأل مـوارد    من العوامل منها االيتقار إني

ك  ة جدا؛ بما النمـوذج املتـو   اتباعـ ، ييقـوم علـ  اضـدالع مستـأل األمـم املتحـدة املعـ            
ن ــذ ب شــدة التــدريأل وب شــدة باملخــدرات واجلرميــة بساســا بــدور اإلاــرا  والتنســيا بينمــا ت 

الدعم األ رى مراكم إقليمية بو اراكات إقليميـة بو ويننيـة األ ـرى  وهلـذا الرـر ، سـُيعما       
بنشــاط إ شــاء مراكــم إقليميــة، ال ســيما ة آســيا وبيريقيــا، عمــال بــاخلربة املستســبة مــن مركــم 

واملعهـــد الـــوين  االمتيـــاا املشـــترب بـــني مستـــأل األمـــم املتحـــدة املعـــ  باملخـــدرات واجلرميـــة 
ــتم الســعي        ــل، ي ــة مسســيسو  وبامل  ــذي بد شــم ة مدين ــا ال املسســيسي ل حصــاءات واجلررايي
بنشاط إني نقيـا التعـاون والتنسـيا مـر الوكـاالت اإلقليميـة والدوليـة األ ـرى لس الـة تن يـذ           

 (   3ب شدة بناء القدرات بس اءة واتساق )ا ظر اجلدول 
األ شــدة الراميــة إني إعــداد منــهاج تــدرييب بشــ ن دراســة  وُيشــار ة  دــة العمــل إني  - 14

األمم املتحدة االستقصـائية املنقحـة الراذـات اجلرميـة وعمليـات  ظـم العدالـة اجلنائيـة وإعـداد          
حــمم للتــدريأل اإللستــروين ة مــا يتعلــا بالتصــني، الــدويل للجرميــة لألغــرا  اإلحصــائية          

ميسن بن تتـاح مبااـرة ب شـدة املسـاعدة التقنيـة ة      والدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء  و
وذلـا بنـاء علـ  الدلـأل وضـمن  دـاق        اسل دورات تدريبية بو غ ذـا مـن باـسال الـدعم،    

 املوارد املتاحة   
 

 3اجلدول 
 اخلدوة املقبلة ة تن يذ  ارينة الدريا: بناء القدرات  

 اجلدحتل الزمين اجلهات الفاىية النشاط  
  تن يذذا ة حدود املوارد املتاحة األ شدة املقرر   

ــرا     ــة لألغــــ ــدويل للجرميــــ ــني، الــــ التصــــ
اإلحصائية: إعداد حممة للتدريأل اإللستروين 

 لدعم تن يذا

 201٧-2016 مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية

إحصـــاءات اجلرميـــة: تشـــجير إ شـــاء مراكـــم  
إقليميــة )م ــل مركــم االمتيــاا( لبنــاء القــدرات 

 سيا وبيريقياة آ

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
ــدة     ــم املتحـ ــان األمـ ــة، وجلـ ــات اإلقليميـ واملنظمـ

 اإلقليمية

 جار  

ــة باإليـــذاء:     ــائية املتعلقـ ــات االستقصـ الدراسـ
تعميــــــم تن يــــــذ الدراســــــات االستقصــــــائية  

 واستخدام بر امج التعلم اإللستروين

مم املتحـدة  مركم االمتياا املشترب بني مستأل األ
املعــــ  باملخــــدرات واجلرميــــة واملعهــــد الــــوين  

 املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا

 جار  
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 اجلدحتل الزمين اجلهات الفاىية النشاط  
  األ شدة املقررة اليت نتاج إني موارد إضايية   

دراسة األمـم املتحـدة االستقصـائية الراذـات     
اجلرمية وعمليات  ظم العدالـة اجلنائيـة: وضـر    

 منهاج تدرييب جديد

 201٧-2016 ملع  باملخدرات واجلرميةمستأل األمم املتحدة ا

ــ       ــاء علـ ــدان )بنـ ــر للبلـ ــدعم املبااـ ــوي  الـ تـ
الدلــــــأل( إلعــــــداد وتن يــــــذ الدراســــــات    

 االستقصائية ونسني البيا ات اإلدارية

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  

ة واملعهــــد الــــوين  املعــــ  باملخــــدرات واجلرميــــ
 املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا

2015-2020 

ب شــدة التــدريأل علــ  اســتخدام بدوات عــر 
ــات    ــة والدراســ ــات اإلداريــ ــات )البيا ــ البيا ــ

 االستقصائية املتعلقة باإليذاء(

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  

عــــ  باملخــــدرات واجلرميــــة واملعهــــد الــــوين  امل
 املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا

2015-2020 

اجلرميــــة املنظمــــة: دعــــم البلــــدان ة تدــــوير 
القــــدرات ة جمــــال قيــــاس اجلرميــــة املنظمــــة 

 واإلبالغ عنها

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
حـدة  مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املت

املعــــ  باملخــــدررات واجلرميــــة واملعهــــد الــــوين  
ــاد    ــا، واالنـ ــاءات واجلرراييـ ــيسي ل حصـ املسسـ

 األورويب

2016-201٨ 

  
 عر البيا ات ونليلها عل  الصعيد الدويل -جيم  

( 4سيجري املمبي قدما ة تعميم عـر البيا ـات علـ  الصـعيد الـدويل )ا ظـر اجلـدول         - 15
اجملتمــر الــدويل اعلومــات م يــدة عــن اراذــات اجلرميــة وبمناينهــا    باعتبــار ذلــا بســاس تمويــد 

وتشجير اتباع ممارسات إحصائية جيدة عل  املستوى القدري  وتشـ   دـة العمـل إني عـدد     
من األ شدة الرامية إني تعميم دراسة األمـم املتحـدة االستقصـائية الراذـات اجلرميـة وعمليـات       

مراجعتـها جلعلـها متت ـل للتصـني، الـدويل للجرميـة لألغـرا          ظم العدالة اجلنائية، اـا ة ذلـا   
اإلحصائية، وغ ا من باسال عر البيا ات املتعلقة باجلرمية  وعل  وج  اخلصـوا، سـُيتو     

قاعدة بيا ات اإلحصاءات املتعلقة جبـرائم القتـل والبيا ـات الـيت تنتجهـا       نقيا تسامل بكرب بني
 مصادر الصحة العامة( برية معاجلة بوجـ  التبـاين القـائم بـني     منظمة الصحة العاملية )استنادا إني

البيا ــات الدوليــة املتعلقــة جبــرائم القتــل الــيت ينتجهــا مستــأل األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات    
 واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية   

اراذـات  ومي ل إعداد تقارير نليلية عن اجلرميـة  ارـا ذامـا ة ايـادة مسـتوى املعريـة ب       - 16
اجلرمية وبمناينها  وقد ب بحت الدراسة العاملية جلـرائم القتـل منشـورا مرجعيـا ة جمـال العنـ،       

ــتظم، راــا بالتعــاون مــر اــركاء آ ــرين       امل مبــي إني ــل ومــن املقــرر إ ــدارذا بشــسل من القت
 )حسأل تواير املوارد اإلضايية( 
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 4اجلدول 
 ونليلها عل  الصعيد الدويل لبيا اتاخلدوة املقبلة ة تن يذ  ارينة الدريا: عر ا  

 اجلدحتل الزمين اجلهات الفاىية النشاط  
  األ شدة املقرر تن يذذا ة حدود املوارد املتاحة   

دراسة األمـم املتحـدة االستقصـائية الراذـات     
اجلرمية وعمليات  ظم العدالة اجلنائيـة: العمـل   

 با تظام عل  عر البيا ات وك الة  شرذا 

ألمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  مستأل ا
واملستـــأل اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة،    

 ومنظمة الدول األمريسية

 جار

قاعدة بيا ات إحصاءات جرائم القتل: العمـل  
 با تظام عل  عر البيا ات وك الة  شرذا

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
 ومنظمة الصحة العاملية

 جار

دراسة األمـم املتحـدة االستقصـائية الراذـات     
اجلرميــــة وعمليــــات  ظــــم العدالــــة اجلنائيــــة: 
اســـتعرا  بداة عـــر البيا ـــات؛ املواءمـــة مـــر 
ــرا     ــة لألغــــ ــدويل للجرميــــ ــني، الــــ التصــــ

 اإلحصائية

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
ــني،   وال ريـــا االستشـــاري الـــتق  املعـــ  بالتصـ

رميـة لألغـرا  اإلحصـائية، واملستـأل     الدويل للج
اإلحصــــائي للجماعــــات األوروبيــــة، ومنظمــــة  

 الدول األمريسية

2016 

بذدا  التنمية املستدامة: جعل  ظـام اإلبـالغ   
ملستـــأل األمـــم املتحـــدة املعـــ  باملخـــدرات     

 واجلرمية مالئما لر د األذدا   

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
ــة امل ــدول  وااليــ ــتركة بــــني الوكــــاالت، والــ شــ
 األعمباء

 جار

 شــــر البيا ــــات املتعلقــــة باجلرميــــة: وضــــر     
اسـتراتيجية للنشـر مـن بجـل تلبيـة احتياجــات      

 اتل، اجلهات املعنية

 2016-2015 مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية

االرار باألاخاا: العمل با تظام علـ  عـر   
 البيا ات و شرذا

 جار مم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميةمستأل األ

اجلرميــة ضــد األحيــاء الربيــة: إ شــاء مســتودع  
 للبيا ات وتعهدا  

 2020-2015 مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية

  األ شدة املقررة اليت نتاج إني موارد إضايية
ــة جلــرائم القتــل: إعــداد نليــل    الدراســة العاملي

ئم القتــــل واراذااــــا علــــ  ملســــتويات جــــرا
 الصعيد الدويل

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
 ومنظمة الصحة العاملية، والدول األعمباء

2016/201٧-
2019/2020 

اجلــرائم ذات الدــابر اجلنســاين: إعــداد نليــل  
ــ      ــاين علـ ــور جنسـ ــن منظـ ــارة مـ ــرائم اتـ جلـ

 الصعيد العاملي

  باملخدررات واجلرميـة،  مستأل األمم املتحدة املع
واملعهـــــد األورويب ملنـــــر اجلرميـــــة ومسايحتـــــها 

 املنتسأل إني األمم املتحدة

2015 

التقرير العاملي عن االرار باألاخاا: إعـداد  
ــ      ــل لندــاق االرــار باألاــخاا واراذات نلي

 عل  الصعيد العاملي

 2016 مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية
201٨ 
2020 

الدراسة العاملية املتعلقـة باجلرميـة ضـد األحيـاء     
ــد      ــة ضـ ــاق اجلرميـ ــل لندـ ــداد نليـ ــة: إعـ الربيـ
 األحياء الربية واراذااا عل  الصعيد العاملي

 2016-2015 مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية
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 اجلدحتل الزمين اجلهات الفاىية النشاط  
الرب ــــامج الــــدويل للدراســــات االستقصــــائية    

ــذاء: تــرويج موجــة جد  ــدة مــن  املتعلقــة باإلي ي
الدراســــات االستقصــــائية املوحــــدة املتعلقــــة  

 باإليذاء

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  
املعــــ  باملخــــدررات واجلرميــــة واملعهــــد الــــوين  

 املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا

201٧-201٨ 

  
  دة العمل عل  الصعيد الدويلتعميم تن يذ إينار  -دال  

لتشــجير ااــوار والشــراكات علــ  املســتوى    ُيقتــرح االضــدالع بعــدد مــن األ شــدة   - 1٧
(  ومن بـني تلـا األ شـدة  شـاط     5من بجل دعم تن يذ  ارينة الدريا )ا ظر اجلدول  الدويل

األمـم  راسـة  املعنـيني بد  ملسـؤويل التنسـيا الـويننيني    رئيسي يتم ـل ة عقـد اجتماعـات منتظمـة    
املتحدة االستقصائية الراذات اجلرمية وعمليات  ظم العدالة اجلنائية ومم لـي املؤسسـات الـذين    
تعينهم الدول األعمباء لتنسيا عر البيا ات وتقدمي استبيان الدراسة االستقصـائية علـ  بسـاس    

توجيـ   سنوي  ومن ا ن ذذا الشبسة من اخلرباء الويننيني بن تسدي املشـورة التقنيـة وتقـدم ال   
التق  لتن يذ  ارينة الدريـا وبن تشـر  بيمبـا علـ  ب شـدة ال ريـا االستشـاري الـتق  املعـ           

 بالتصني، الدويل للجرمية لألغرا  اإلحصائية 
 2012وبعد ااح املؤمترين الدوليني املعنـيني بإحصـاءات اجلرميـة املعقـودين ة عـامي       - 1٨
ية لتيس  تبـادل املمارسـات اجليـدة وتعميـم     ذذا ااد  يشسل بداة قو ، تبني بن م ل2014و 

ااــوار بــني معــدي البيا ــات ومســتخدميها  وُيقتــرح لــذلا بن ُتعقــد ذــذا املــؤمترات بشــسل     
 منتظم )كل سنتني( وبن ُتشجر الدول األعمباء عل  التدوع الستمبايتها 

ن وسـعيا لس الــة إقامـة  ــلة وايقـة وإ شــاء حـوار بــني الـدول األعمبــاء، قـد يســون مــ       - 19
امل يد اإلبقاء عل  املمارسة املتم لـة ة تقـدمي تقـارير با تظـام إني اللجنـة اإلحصـائية وجلنـة منـر         
اجلرمية والعدالة اجلنائية بشـ ن  ارينـة الدريـا  وتتـيه ذـذا املنتـديات للـدول األعمبـاء ير ـة          

 التوجي  وإسداء املشورة بش ن تن يذ  ارينة الدريا   
 

 5اجلدول 
 تن يذ  ارينة الدريا: تعميم إينار التن يذ عل  الصعيد الدويل اخلدوة املقبلة ة  

 اجلدحتل الزمين اجلهات الفاىية النشاط
  األ شدة املقرر تن يذذا ة حدود املوارد املتاحة   

االجتمـــاع مـــر مســـؤويل التنســـيا املعنـــيني     
بدراسة األمم املتحدة االستقصـائية الراذـات   

نائيـة: تنظـيم   اجلرمية وعمليات  ظم العدالة اجل
 اجتماعات كل سنتني

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
واملستـــأل اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة،    

 ومنظمة الدول األمريسية، والدول األعمباء

2016 
201٨ 
2020 



 E/CN.3/2015/8 

 

14/21 14-67456 

 

 اجلدحتل الزمين اجلهات الفاىية النشاط
ــ  بالتصــني،        ــتق  املع ــا االستشــاري ال ال ري

الـدويل للجرميـة لألغـرا  اإلحصـائية: إ شـاء      
 وتنظيم اجتماعات كل سنتني ال ريا

 2016 مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية
201٨ 
2020 

ــة     ــات ااسومي ــارير با تظــام إني اهليال ــدمي تق تق
الدولية: اللجنة اإلحصائية وجلنـة منـر اجلرميـة    

 والعدالة اجلنائية

مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
ــوين  املس  ــيسي ل حصـــــاءات  واملعهـــــد الـــ ســـ

 واجلرراييا

 حيدد الحقا

  األ شدة املقررة اليت نتاج إني موارد إضايية
عقــد مــؤمتر دويل: تنظــيم مــؤمتر عــاملي عــن      

 إحصاءات اجلرمية كل سنتني  
مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرميـة،  
مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمم املتحـدة  

واجلرميــــة واملعهــــد الــــوين   املعــــ  باملخــــدررات
 املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا

2016 
201٨ 
2020 

   
 االستنتاجات وسبل املمبي قدما -رابعا  

يســـلس اســـتعرا  العمـــل اجلـــاري المبـــوء علـــ  عـــدد مـــن التحـــديات ة جمـــال    - 20
 إحصاءات اجلرمية ويقترح سبال للممبي قدما ة جماالت عديدة 

 إحصاءات اجلرمية عل  الصـعيد العـاملي، سُينشـم مستـأل     وكتدب  رئيسي لتحسني - 21
ــيني     ــيا الـــويننيني املعنـ ــة يريـــا مســـؤويل التنسـ ــم املتحـــدة املعـــ  باملخـــدرات واجلرميـ األمـ

  بإحصاءات اجلرمية
وســُتبلا اللجنــة اإلحصــائية وجلنــة منــر اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بالتقــدم احملــرا ة   - 22

عمل اخلمسية؛ وعل  وج  اخلصوا، سـيقدم املعهـد الـوين     تن يذ  ارينة الدريا و دة ال
املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا ومستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية تقـارير  

 إني اللجنة اإلحصائية ويقا لرب اجمها املتعدد السنوات 
تحـدة  املعهد الوين  املسسيسي ل حصـاءات واجلرراييـا ومستـأل األمـم امل     يشجرو - 23

املع  باملخدرات واجلرمية الدول األعمباء وغ ذا من اجلهات املاسة عل  إتاحة بموال مـن  
  ارج امليما ية لتحسني قدرة املستأل عل  تن يذ األ شدة املتو اة ة إينار  ارينة الدريا 

 وقد ترغأل اللجنة ة بن نيس علما هبذا االستنتاجات  - 24
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 املريا
 عامني من اعتمادذا: اإلاااات الرئيسية    ارينة الدريا بعد  

 
 وضر بدوات منهجية  

اسَّل إعداد التصني، الدويل للجرمية لألغرا  اإلحصائية ووضع  ة  ـيرت  النهائيـة    - 1
  وقـد ُوضـر   ( ب)التحسـينات   شاينا ذا بولويـة قصـوى إذ ب ـ  يرسـي األسـاس إلجـراء املميـد مـن        

صائية لدعم البلدان ة إعداد إحصاءات ذات مواوقيـة  التصني، الدويل للجرمية لألغرا  اإلح
لقياس مستويات اجلرمية، ور د تصدي الدول للجرمية، وتقييم السياسات، ويهـم الـديناميات   
املــتر ة للجرميــة  وذــو يتــيه بساســا قويــا إلحصــاءات اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وحيــدد معــاي    

  ( ب)موحدة إلعدادذا و شرذا
نديدا، يرمي التصني، الدويل للجرمية لألغـرا  اإلحصـائية إني إ تـاج     وبصورة بك ر - 2

البيا ات اإلحصائية ومقار تها بشسل منـهجي بـني اـؤ مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة )الشـرينة،        
واحملــاكم، والســجون(، وبــني السيا ــات دون الويننيــة حينمــا تعتمــد بينــرا   ،واملــدعون العــامون

ني مصـادر البيا ـات املختل ـة )السـجالت اإلداريـة والدراسـات       قا و ية بو إحصائية اتل ـة، وبـ  
االستقصــائية(  و مــن  ــالل تــوي   دــة موحــدة لتصــني، بيا ــات اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،  
سيحســن التصــني، الــدويل للجرميــة لألغــرا  اإلحصــائية اتســاق البيا ــات الويننيــة والدوليــة   

مـــا للجرميـــة وســـياقها علـــ  الصـــعيدين     وعـــالوة علـــ  ذلـــا، سيشـــسل إينـــارا نليليـــا قير     
 والدويل  الوين 

نسني إحصاءات اجلرمية عل  تعميـم   وركم مسار آ ر من مسارات العمل الرامية إني - 3
ــات       ــوي  البيا  ــدذا إذ بهنــا مصــدر رئيســي لت ــذاء وتوحي الدراســات االستقصــائية املتعلقــة باإلي

االستقصـائية إجـراء تقيـيم للجـرائم      لدراسـات التسميلية املتعلقة باجلرمية  وميسن بواسدة ذـذا ا 
، بينمـا يقـدم منظـور    “(الـرقم املعـتم للجرميـة   ”غ  املبلا عنها إني السـلدات )بو مـا يسـم  بــ     

المبحايا معلومات إضايية عـن سـياقات ضـحايا اجلرميـة وعـن تصـدي الـدول للجرميـة  وحـؤ          
وبـا واألمـريستني، بر اجمـا منتظمـا     اان، ب ش  عدد قليل  سبيا من البلدان، يقر معظمهـا ة بور 

__________ 

من املعلومات عن إعداد التصني، الدويل للجرمية لألغرا  اإلحصـائية و توياتـ  و دـة     لالينالع عل  مميد ( ب) 
  E/CN.3/2015/7تن يذا، ميسن الرجوع إني الوايقة 

مـر الشـركاء الـويننيني     التصني، الدويل للجرمية لألغرا  اإلحصائية من  الل عملية تشاور واسـعة الندـاق   ( ب) 
والدوليني  وقد است ادت عملية إعداد ذـذا التصـني، بيمبـا مـن الـدعم املتوا ـل الـذي قدمـ  مركـم االمتيـاا           
املشـــــترب بـــــني مستـــــأل األمـــــم املتحـــــدة املعـــــ  باملخـــــدرات واجلرميـــــة واملعهـــــد الـــــوين  املسســـــيسي    

 واجلرراييا  ل حصاءات

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/7
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للدراسات االستقصائية املتعلقة باإليذاء  وعالوة عل  ذلا، يإن األسـاليأل املنهجيـة ميسـن بن    
ختتل، بشسل ملحوظ وبالتايل ند من إمسا ية مقار ـة النتـائج  ويرمـي العمـل املمبـدلر بـ  ة       

ا يـة املقار ـة الدوليـة للدراسـات     إينار  ارينة الدريا إني وضر بداة بوني لتحسني النوعية وإمس
 االستقصائية املتعلقة باإليذاء   

ــاا للمعلومــات     - 4 وإن مستــأل األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرميــة ومركــم االمتي
اإلحصائية املتعلقة بااوكمة وضحايا اجلرمية واؤون األمن العام والعدالة املشترب بني مستـأل  

ات واجلرميـة و املعهـد الـوين  املسسـيسي ل حصـاءات واجلرراييـا       األمم املتحدة املعـ  باملخـدر  
ة بمريسـا   يقودان مبـادرة توحيـد املنهجيـة املتبعـة ة الدراسـات االستقصـائية املتعلقـة باإليـذاء        

بـدعم مـن املركـم     2013الالتينية ومندقة البحر السارييب  وذذا املبـادرة، الـيت بـدبت ة عـام     
ــائي       اإلقليمــي ألمريســا الالتين  ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــابر لرب  ــة البحــر الســارييب الت ــة ومندق ي

ومصــر  التنميــة للبلــدان األمريسيــة ومنظمــة الــدول األمريسيــة ومنظومــة التسامــل بــني دول    
بمريسا الوسد  والنظام اإلقليمي للمؤاـرات املوحـدة عـن التعـايف السـلمي وبمـن املـوايننني،        

ــد    ــن البل ــةُتشــرب بصــورة مبااــرة عــددا م وترمــي إني وضــر اســتبيان موحــد     ( ج)ان ة املندق
ــذاء   ــة باإليـ ــائية املتعلقـ ــات االستقصـ ــة     ،للدراسـ ــراء الدراسـ ــة إلجـ ــة منهجيـ ــادئ توجيهيـ ومبـ

االستقصــائية، وتوجيهــات بشــ ن مؤاــرات ااوســبة املســتمدة مــن الدراســات االستقصــائية      
 املتعلقة باإليذاء   

ـــ   - 5 ــدويل للجرميـ ــني، الــ ــاية إني التصــ ــات  وباإلضــ ــائية و الدراســ ــرا  اإلحصــ ة لألغــ
باارت  ارينة الدريا إني عدد مـن اجلـرائم املعقـدة الـيت تسـون       ،االستقصائية املتعلقة باإليذاء

ــة املاضــية، نقــا عــدد مــن        ــة  وة الســنوات القليل ــة النوعي ــادرة ورديال ــات املتعلقــة هبــا   البيا 
 االرار بالبشر   التجارب القيمة ة جمال قياس ال ساد واجلرمية املنظمة و

استقصـائية تركـم علـ      وبدحرا تقدم ة جمال قياس ال ساد مـن  ـالل تن يـذ دراسـات     - 6
رربة الراوة، وسس عموم النـاس ودا ـل القدـاع التجـاري علـ  حـد سـواء  ومتـت موا ـلة          

ــة إجــراء دراســات  ــا إني      ــقل منهجي استقصــائية عــن ال ســاد، ويعــود ال مبــل ة ذلــا جمئي
  ( د)ارة للمساتأل اإلحصائية الويننية ة عدد من البلداناملشاركة املبا

__________ 

 غواتيماال، وكوستاريسا، وكولومبيا، واملسسيا األرجنتني، وبنما، وب و، وايلي، و ( ج) 
ا ظر عل  سبيل امل ال الدراسـات االستقصـائية عـن ال سـاد الـيت بجراـا املساتـأل اإلحصـائية ة بلـدان غـرب            ( د) 

البلقان، بدعم من مستأل األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية واالنـاد األورويب، والدراسـة االستقصـائية    
 دمات العامة اليت بجراذا املعهد الوين  املسسيسي ل حصاء ات واجلرراييا ة املسسيا عن جودة اخل



E/CN.3/2015/8 
 

 

14-67456 17/21 

 

والقيــاس اإلحصــائي للجرميــة املنظمــة ذــو جمــال آ ــر نققــت ييــ   دــوة بوني بوضــر  - ٧
إينــار إحصــائي مــن بجــل عــر سلســلة مــن القياســات ذات الصــلة جبماعــات اجلرميــة املنظمــة    

للجرميـة املنظمـة بـم م جديـد مـن       وحيظ  قياس اااـار االقتصـادية    (ذـ)تقوم ب  من ب شدة وما
الـذي يقتمبـي مـن البلـدان بن تـدرج       200٨ الل تن يذ  ظام ااسابات القوميـة املـنقه لعـام    

  ( و)القيمة االقتصادية لأل شدة غ  القا و ية ة حسابااا القومية
وة جمـال االرــار باألاــخاا، نس ـن تــواير املعلومــات و وعيتـها بدرجــة كــب ة منــذ     - ٨
، عندما ب در مستأل األمم املتحدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة التقريـر األول مـن      2006 عام

وُتستخرج البيا ات الويننية مـن املصـادر اإلداريـة،      ( ا)بني بربعة تقارير عاملية ُ شرت حؤ اان
ويرتبس التحسني ة املقام األول بميادة عدد البلدان اليت سنت تشـريعات جديـدة بو ب ـدرت    

  وة 2003ات  داة منذ بـدء   ـاذ الربوتوكـول املتعلـا باالرـار باألاـخاا ة عـام        تشريع
ــر مــن  2014عــام  ــدان قــد ســن تشــريعات  ــددة ملسايحــة      90، كــان بك  ــة مــن البل ة املائ
 باألاخاا    االرار

 
 بناء القدرات  

ات واجلرميـة   الل السنوات القليلة املاضية اختذ مستـأل األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدر      - 9
عـددا مــن املبــادرات لــدعم البلـدان ة إ تــاج إحصــاءات اجلرميــة، وذلـا مــن  ــالل اخلــدمات    
االستشــارية وبدوات التــدريأل وب شــدة التــدريأل وتنظــيم االقــات الدراســية )م ــل الــدورات  

قـدمي  ة بمريسـا الالتينيـة وآسـيا، وت    التدريبية املتعلقة بالدراسات االستقصـائية املتعلقـة باإليـذاء   
املساعدة التقنية املباارة إلعداد دراسة األمم املتحدة االستقصائية الراذات اجلرميـة وعمليـات   

  ظم العدالة اجلنائية(   

__________ 

 شر مركم االمتياا املشترب بني مستأل األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة واملعهـد الـوين  املسسـيسي          (ـذ) 
علـا باجلرميـة املنظمـة  وا ُتـرب اإلينـار      منهجية لتوليد املعرية القائمة عل  األدلة ييمـا يت  ل حصاءات واجلرراييا

بواســــــدة بيا ــــــات واردة مــــــن كولومبيــــــا واــــــيلي واملسســــــيا  وملميــــــد مــــــن املعلومــــــات، ا ظــــــر: 
www.cdeunodc.inegi.org.mx/articulos/doc/measuringfinalTRANSCRIME.pdf  

ات املد لــة علــ  ااســابات ا ظــر علــ  ســبيل امل ــال، مستــأل اإلحصــاءات الويننيــة باململســة املتحــدة، الترــي  ( و) 
 Changes to National Accounts: Inclusion of Illegal Drugs and Prostitution in the UK Nationalالقوميـة:  

Accounts (2014)     ل حصـاءات واملستـأل الـوين  اإليدـايل (Istat), Summary of the Esa2010 revision of 

National Accounts (2014)  
(، 2014) مكتب األما  املتدادا امل اين باملاادرات حتاجلرااةق التقريار ال ااملجت ىاب اشخاار باأل ااا           : ا ظر ( ا) 

  www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.htmlمتاح عل  الرابس التايل: 
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وساذم مركم االمتياا املشترب بني ومستأل األمم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة      - 10
اســـية ة تعميـــم جـــودة    واملعهـــد الـــوين  املسســـيسي ل حصـــاءات واجلرراييـــا مســـامهة بس     

ــم القــدرات       إحصــاءات ــة واتســاقها  و ظــم املركــم عــدة ب شــدة لتعمي ــة اجلنائي اجلرميــة والعدال
القدرية، اا ة ذلا تقدمي  دمات استشارية مباارة، وتـوي  التـدريأل ة املوقـر للمسـؤولني     

علــم إلستــروين الــويننيني ة جمــال الدراســات االستقصــائية املتعلقــة باإليــذاء، وإتاحــة بر ــامج ت  
ــات      ــبسي للدراسـ ــات اـ ــتودع بيا ـ ــذاء، ومسـ ــة باإليـ ــائية املتعلقـ ــات االستقصـ ــ ن الدراسـ بشـ
ــة          ــة والتحليلي ــائا املنهجي ــ  الوا ــن بجــل تيســ  ااصــول عل ــذاء م ــة باإلي االستقصــائية املتعلق

  ( ح)هبا املتصلة
ف السـلمي  وة املندقة   سها، يعمل النظام اإلقليمـي للمؤاـرات املوحـدة عـن التعـاي      - 11

بو ـ    ظـام    -وذو مشروع ممـول مـن مصـر  التنميـة للبلـدان األمريسيـة        -وبمن املوايننني 
تنسيا لتبادل املعلومات واملؤارات اإلحصـائية املتعلقـة باجلرميـة واألمـن  واسـت ادت البلـدان،       
ادة من  الل ذذا املشروع، من املساعدة التقنية لتحسني  ظم البيا ات واملعلومات وتعميـم ايـ  

 التنسيا الوين  ة إ تاج بيا ات اجلرمية   
 ظم  بشسل مشترب مستأل األمـم املتحـدة املعـ      ،( ط)وة آسيا، ُعقد اجتماع مؤ را - 12

ــة اســيا واحملــيس اهلــادئ ومعهــد تايلنــد      باملخــدرات واجلرميــة واللجنــة االقتصــادية واالجتماعي
بلـدا مـن مندقـة آسـيا      20ويننيني مـن سـو    واملعهد السوري لعلم اجلرمية، وعر مم لني للعدالة

واحمليس اهلادئ  وم ل ذذا االجتماع، الذي اـاركت ييـ  وكـاالت مـن  ظـام العدالـة اجلنائيـة        
منتـدى يريـدا لتبـادل املمارسـات ة جمـال إ تـاج إحصـاءات         ،( ي)واملساتأل اإلحصـائية الويننيـة  

 وييما بينها  اجلرمية والعدالة اجلنائية ونليلها و شرذا، دا ل البلدان
 

 عر البيا ات ونليلها عل  الصعيد الدويل  
يقوم مستأل األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة منـذ سـبعينيات القـرن املاضـي           - 13

بتن يذ بر امج عر بيا ات عل  الصعيد العـاملي عـن ينريـا دراسـة األمـم املتحـدة االستقصـائية        
لة اجلنائية  وُتجمر البيا ات سنويا مـن الـدول األعمبـاء،    الراذات اجلرمية وعمليات  ظم العدا

__________ 

  www.cdeunodc.inegi.org.mxملميد من املعلومات، ا ظر:  ( ح) 
ــ    ( ط)  كــا ون  3-1 ، بإحصــاءات اجلرميــة والدراســات االستقصــائية املتعلقــة باإليــذاء     االجتمــاع اإلقليمــي املع

 ، با سوب 2014األول/ديسمرب 
-www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/meeting-crime-statsملميـــد مـــن املعلومـــات، ا ظـــر:     ( ي) 

asia.html  



E/CN.3/2015/8 
 

 

14-67456 19/21 

 

  ( ب)وُتنشر لالستخدام العام عل  املوقر الشـبسي للمستـأل، وُتسـتخدم ة املنشـورات التحليليـة     
وعلـ    ( ل)وة السنوات األ  ة، تركمت اجلهود عل  إ شاء ابسة من جهات التنسيا الويننية

ية  وعقأل إقامة الشراكة مر منظمة الـدول األمريسيـة   تدوير بوج  التآار مر املنظمات اإلقليم
من بجل إدارة ذذا الدراسة االستقصائية ة األمـريستني، ااـترب مستـأل األمـم املتحـدة املعـ        
ــة      ــذا الدراسـ ــة ة إدارة ذـ ــات األوروبيـ ــائي للجماعـ ــأل اإلحصـ ــة واملستـ ــدرات واجلرميـ باملخـ

، وكـان لـذلا باـر إجيـايب     2014ا ة عـام  االستقصائية للمـرة األوني ل ائـدة البلـدان ة بوروبـ    
 عل  تبسيس عمليات عر البيا ات وااد من عألء االستجابة امللق  عل  عاتا البلدان 

وبناء عل  البيا ـات الـيت ُجمعـت مـن  ـالل ذـذا الدراسـة االستقصـائية واسـُتسملت           - 14
واجلرميــة قاعــدة  بعمليــة عــر بيا ــات موســعة، ب شــ  مستــأل األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات  

بيا ــات إلحصــاءات جــرائم القتــل، وذــو مســتودع بيا ــات عــاملي واــامل عــن جــرائم القتــل     
العمد  وقاعدة البيا ات ذذا ذـي بسـاس الدراسـة العامليـة جلـرائم القتـل، وذـو منشـور رئيسـي          
ــة       ــت دراسـ ــ   وحللـ ــل وبواع ـ ــي إني القتـ ــ، امل مبـ ــة للعنـ ــة واإلقليميـ ــمات العامليـ ــم السـ ل هـ

بلدا وإقليما، ودرست جرائم القتل والعنـ،   219بمناط القتل العمد واراذات  ة  2013 عام
ة بعقــاب الــ اع، واألدوار الــيت تؤديهــا األســلحة الناريــة وغ ذــا مــن االيــات، وحللــت          
اســتجابة العدالــة اجلنائيــة جلــرائم القتــل  وباإلضــاية إني ذلــا،  شــرت منظمــة الصــحة العامليــة  

ا عــن منــر العنــ،، مــر نلــيالت ذامــة للعنــ،، اــا ة ذلــا القتــل، علــ    مــؤ را تقريــرا عامليــ
  ( م)الصعيدين اإلقليمي والعاملي

، ب شـ  مستـأل األمـم املتحـدة املعـ       64/293وة بعقاب اختـاذ قـرار اجلمعيـة العامـة      - 15
األسـاس   باملخدرات واجلرميـة عمليـة عـر منـتظم للبيا ـات املتعلقـة باالرـار باألاـخاا، مت ـل         

إلعداد التقرير العـاملي عـن االرـار باألاـخاا كـل سـنتني  وتركـم ذـذا التقـارير علـ  بمنـاط            
االرار باألاخاا واراذات  وتديقاتـ  علـ  الصـعد العـاملي واإلقليمـي والـوين   وقـد حققـت         

ــة   ــات تردي ــة عــر البيا  ــت ســو   عملي ــايل   130مشل ــل بالت ــا ك  ــدا، مم ــاط   بل ــدا لألمن ــيال جي مت 
 لعاملية   وا اإلقليمية

واضدلر املستأل مؤ را برب امج  و  بش ن اجلرمية ضد األحيـاء الربيـة، مـر التركيـم      - 16
عل  األ واع احملمية اوجأل ات اقية التجارة الدولية ب  واع اايوا ـات والنباتـات الربيـة املهـددة     

بـا، القواعـد   باال قرا   وحيدد ذذا االت اق الدويل، الذي ا مبـمت إليـ  عيـر دول العـامل تقري    
__________ 

  www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.htmlمتاح عل  الرابس التايل:  ( ب) 
 بلدا جهة اتصال ويننية معنية بالدراسة االستقصائية  120عني سو  ( ل) 
 (2014)منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي عن حالة منر العن، ( م) 
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واإلجراءات املتعلقة بالتجارة الدولية باألحياء الربية  وة إينـار ذـذا البحـو ، يقـوم املستـأل،      
بالتعاون مر االناد الدويل ملسايحة اجلرميـة ضـد األحيـاء الربيـة، بتجميـر قاعـدة بيا ـات عامليـة         

ة لر ــد اراذــات وســتم ل قاعــدة البيا ــات ذــذا بول آليــة دوليــ  ( ن)ملمبــبوينات األحيــاء الربيــة
وبمناط اجلرمية ضد األحياء الربية وإ  اذ القا ون ة ذذا اجملال  ومـن اـ هنا بيمبـا بن تـوير آراء     
قيمة بشـ ن ينبيعـة االرـار باألحيـاء الربيـة  وة حـني بن النتـائج الرئيسـية للبحـو  سـتقدم ة           

 يتم تعهدذا با تظام  ، ُ ممت قاعدة البيا ات2015 عام
 

  يذ  ارينة الدريادير عجلة تن  
إني جا أل تن يذ العديـد مـن األ شـدة ة اجملـاالت الرئيسـية ال الاـة احملـددة ة  ارينـة          - 1٧

 الدريا، عما عدد من األ شدة ااوار والتعاون الدوليني ة جمال اجلرمية والعدالة اجلنائية   
اجلرمية والعدالة اجلنائيـة  وتوير التقارير املقدمة با تظام إني اللجنة اإلحصائية وجلنة منر  - 1٨

عن  ارينة الدريا ير ة للدول األعمبـاء لتقـدمي التوجيـ  واملشـورة بشـ ن تن يـذذا، وكـذلا        
  ( س)للحصول عل  معلومات بش ن إاااااا

وعالوة علـ  ذلـا، وبريـة تيسـ  تبـادل املمارسـات وإبـراا إحصـاءات اجلرميـة، ُعقـد            - 19
ــان كــب ان بشــ ن إحصــاءات     ــؤمتران دولي ــة ة بغواســساليينتس، املسســيا )  م ( 2012اجلرمي

ــة مسســيسو )  ــوين       2014ومدين ــد ال ــؤمترين املعه ــوايل  واــارب ة تنظــيم كــال امل ــ  الت ( عل
املسسيسي ل حصاءات واجلرراييا ومستـأل األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة ومركـم        

واجلرميـــة واملعهـــد الـــوين   مستـــأل األمـــم املتحـــدة املعـــ  باملخـــدرات االمتيـــاا املشـــترب بـــني
ــا  ــا لعــر  ومناقشــة      ( ع)املسســيسي ل حصــاءات واجلررايي ــدويل مرجع ــؤمتر ال وب ــبه ذــذا امل

املنــهجيات اجلديــدة وبيمبــل املمارســات بشــ ن إحصــاءات اجلرميــة واإليــذاء والعدالــة اجلنائيــة    
 البيا ات ألغرا  نسني وضر السياسات  وقياسها وبش ن استخدام ذذا

ــ   - 20 ــة دور       وعل ــم يعالي ــة ة تعمي ــان  شــدتني للراي ــت األمريست ــي، كا  الصــعيد اإلقليم
الوكــاالت اإلحصــائية الويننيــة مــن  ــالل العمــل املســتمر لل ريــا العامــل املعــ  باإلحصــاءات  

__________ 

ة تقاريرذـا املقدمـة مـرة كـل      تقوم قاعدة البيا ات ذذا عل  بيا ات املمببوينات اليت تتيحها الـدول األعمبـاء   ( ن) 
سنتني إني بما ة ات اقية التجارة الدولية ب  واع اايوا ات والنباتات الربية املهـددة بـاال قرا ، غـ  بهنـا تشـمل      

 بيمبا مد الت من جمموعة متنوعة من آليات اإلبالغ الرمسية، اا ة ذلا منظمة اجلمارب العاملية 
  E/CN.15/2014/10ا ظر، عل  سبيل امل ال،  ( س) 
ــاين إحصــائيون وغ ذــم مــن املســؤولني واخلــرباء ااســوميني مــن        ( ع)  ــؤمتر ال  ــدا ) 42حمبــر ذــذا امل مــن  23بل

 من بوقيا وسيا(  1من بوروبا، و  10من آسيا، و  3من بيريقيا، و  5األمريستني، و 
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ة إينار املؤمتر اإلحصائي لألمريستني التـابر للجنـة االقتصـادية     (  )املتعلقة باألمن العام والعدالة
نية ومندقة البحر السارييب، والـذي يهـد  إني دعـم وتنسـيا اجلهـود الراميـة إني       ألمريسا الالتي

نسـني  ظــم إحصــاءات اجلرميــة ة املندقــة  وة بيريقيــا، مت ــل االســتراتيجية مــن بجــل مواءمــة  
اإلحصاءات ة بيريقيا إينارا واعدا لتعميـم إحصـاءات اجلرميـة، وذـو جهـد تعـاوين بـني اللجنـة         

وب شـالت ضـمن     ( ا)ا وم وضية االناد األيريقي ومصر  التنميـة األيريقـي  االقتصادية أليريقي
ذذا االستراتيجية، اليت تردي ينائ ة واسعة من املواضير واملسـائل هبـد  نسـني اإلحصـاءات     

تتصـل بإحصـاءات ااوكمـة والسـالم واألمـن برئاسـة        ة القارة األيريقية، مبادرة تقنية  ا ة
 ينيا اجمللس الوين  ل حصاءات بس

 
 

__________ 

ــة : املسســيا )البلــد املن    (  )  ســا(، وإكــوادور، وبنمــا، وبــ و،  يتــ ل، ال ريــا العامــل مــن الــدول األعمبــاء التالي
واجلمهورية الدومينيسية، وسـا ت لوسـيا، واـيلي، وغواتيمـاال، وكوبـا، وكوسـتاريسا، وكولومبيـا  ويعمـل         
ــاا املشــترب بــني مستــأل األمــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات واجلرميــة واملعهــد الــوين  املسســيسي       مركــم االمتي

يـة؛ وتشـارب منظمـة الـدول األمريسيـة ومصـر  التنميـة للبلـدان         ل حصـاءات واجلرراييـا بو ـ   األما ـة التقن    
 األمريسية بو  هما مراقبني 

  http://auc-statdivision.voila.net/pdfstat/SHaSA_strategy.pdfملميد من املعلومات، ا ظر  ( ا) 
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