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 استبيـان
 جتاهات اجلرميةال ثامنة ال االستقصائيةاألمم املتحدةدراسة 

 وعمليات نظم العدالة اجلنائية
 ٢٠٠٢-٢٠٠١عن الفترة 

 :اسم البلد
لإلستبيان بأكمله أن يعيد كل     يرجى من املوظف املسؤول عن التنسيق يف مجع البيانات الالزمة              

 إىل شعبة حتليل         ٢٠٠٤يناير   / كانون الثاين     ٣١يف موعد ال يتجاوز            أقسام االستبيان املستوىف     
 Centre: املخدرات واجلرمية يف فيينا، النمسا     ب  األمم املتحدة املعين    ، مكتب السياسات والشؤون العامة  

for International Crime Prevention, United Nations Office on Drugs and Crime, P.O. Box 
500, A-1400, Vienna, Austria،                ات ـورك، الوالي  ـ أو إىل شعبة االحصاءات، األمم املتحدة، نيوي

 Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United States: األمريكية دةـاملتح
of America. 

 .البعثات الدائمة لدى األمم املتحدةن عن طريق ستبياإل ا هذاجيري توزيعو 
يرجى تقدمي املعلومات اخلاصة باملوظف املسؤول        مة،  وتيسريا ألي استيضاح عن البيانات املقدّ        

 . فيما يلي أدناه وعلى الصفحة األوىل من كل قسم من أقسام اإلستبيانالتنسيقعن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  إسم املوظف املسؤول عن التنسيق
 :  اللقب الوظيفي

 :  إسم اهليئة
 :  إسم الشارع

 
 

 :البلد/الوالية/  املدينة
 :)يف ذلك رمز البلد ورمز املدينةمبا (  رقم اهلاتف 

 :)مبا يف ذلك رمز البلد ورمز املدينة(  رقم الفاكس 
 :  عنوان الربيد االلكتروين
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 مقدمة
 دراسة األمم املتحدة االستقصائية الثامنة الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيةأهداف  -ألف

األمني  إىل،  ١٩٨٤مايو  /أيار ٢٥املؤرخ   ١٩٨٤/٤٨عي، يف قراره     طلب اجمللس االقتصادي واالجتما      -١
 دراسات  اجراءر قاعدة بيانات األمم املتحدة املتعلقة باجلرمية عن طريق مواصلة                   العام أن حيفظ ويطوّ     

 .استقصائية عن اجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية
الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة         الثامنة    ستقصائية اال   األمم املتحدة    من دراسة  والغاية الرئيسية      -٢

 املبلّغ عنها    ائم اجلر معّدالت وقوع  عن، هي مجع البيانات        ٢٠٠٢-٢٠٠١الفترة  اليت تشمل    اجلنائية،  
 وسوف  .يف مجيع أحناء العامل   ونشرها  املعلومات  تلك   هبدف حتسني حتليل     ،وعمليات نظم العدالة اجلنائية   

مجالية عن اجتاهات اجلرمية والعالقات بني خمتلف أجزاء          إ الثامنة صورة  ئية االستقصا اسة الدر  نتائج تعطي
 .يف االدارة، على الصعيدين الوطين والدويلساعد على اختاذ قرارات واعية نظام العدالة اجلنائية وت

بقة من الدراسات    الثامنة، شأهنا شأن اجلوالت السا       ئية االستقصا جتمع بواسطة الدراسة   البيانات اليت    و -٣
وستكون هذه  . االستقصائية، هي حامسة األمهية يف استبصار االجتاهات العاملية للجرمية والعدالة اجلنائية            

البيانات إضافة معززة ملا سبق مجعه من بيانات، موفّرة فرصة فريدة الستبصار اجتاهات االجرام العاملية                  
بيانات اجملموعة على إنارة الطريق الستنتاجات         ويف هذا الصدد، ستعمل ال      . منذ منتصف السبعينيات   

وسيكون هذا التقرير   . ٢٠٠٤التقرير العاملي القادم بشأن اجلرمية والعدالة اجلنائية املقرر نشره يف عام                 
على حتديد أنسب املسائل      والبيانات الواردة فيه حامسي األمهية يف مساعدة مقرري السياسات الدولية            

 .عدة التقنيةواجملاالت لتقدمي املسا
 هتدف إىل احلصول على         جمموعة أسئلة   من     ئية الثامنة  االستقصاالدراسة   ويتألف االستبيان اخلاص ب       -٤

يف نظم العدالة اجلنائية      ل الرئيسية    املكّوناتحصائية يف املقام األول، عن          إجابات يف شكل بيانات،        إ
 ثامنة يشابه كثريا استبياين دراسيت      ال ئيةاالستقصاالدراسة  واالستبيان اخلاص ب   . ٢٠٠٢-٢٠٠١ لفترةا
اللذين جتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية         ال السادسة والسابعة  ئيتنيستقصا اال ألمم املتحدة ا

استيفاء  قبل    بعنايةوينبغي دراسة االرشادات الواردة يف الفقرات أدناه             . ٢٠٠٠-١٩٩٥  الفترة مشال
أن  املكتب املركزي اجمليب لضمان          للمراجعة من قبل     زئيةاجل جاباتوينبغي أن ختضع اال     . االستبيان

،  الوطين أو االحتادي    جماالت االختصاص ( القضائي اليت تشري اليها البيانات         تكون جماالت االختصاص  
ومن األمهية مراجعة    . حصائياإ سليمة     نفسها ، وأن تكون البيانات     حمددة بوضوح ) على سبيل املثال   

 .ء االستبيان للتأكد من اتساقهااالجابات يف مجيع أجزا
  االستبيانالستيفاءرشادات إ -باء

 تبويب هذا االستبيان بطريقة تسمح بتجزئته لتجيب عليه هيئات خمتلفة مث يعاد جتميعه يف املكتب                     جرى -١
 .عادتهإاملركزي اجمليب قبل 

 :  من االستبيان يف املوقع التايل على شبكة االنترنيتالكترونيةتوجد نسخ  -٢
        http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_survey_eighth.html.  

 :اجلداول ما يلي استيفاء يف أن يراعوا االستبياناجمليبني على من يرجى  -٣
يرجى إذا كانت األرقام املقدمة يف أحد اجلداول ختتلف اختالفا كبريا بني سنة والسنة التالية،                           )أ(

 جلدول؛ا  تتبعواش االختالف يف حتعليل
 حماولة تكييف البيانات      يرجىدول،  اجل يف    ديدهاإذا تعذّر تقدمي البيانات حسب تصنيفها أو حت             )ب(

 جلدول؛ا  تتبع مع ايراد توضيح خلطوات التكييف يف حواش،بقدر االمكان
 أهنا حتمل    ايراد بيانات أو تقديرات مؤقتة مع االشارة إىل          ميكن   بعد،    احة مل تكن البيانات مت      إذا )ج(

 هذه الصفة؛
املناسب إىل أن بقية البيانات القسم  جزء من اجلدول، يرجى االشارة يف  سوى  استيفاء مل يتسنّ إذا   )د(

 ؛"متاحةغري "
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مل " بكتابة عبارة    املناسب بيان ذلك يف احلّيز   ، يرجى   على االطالق   متاحة  بيانات إذا مل تكن هناك    )•(
 ، تبعا للحالة؛" جتمع بعدمل"أو " بةغري مبّو"، أو "تتح بعد

 ويف حال استخدام     .أساسا زمنيا للبيانات املبلّغ هبا       السنة التقوميية     اختاذيف معظم احلاالت     ينبغي   )و(
  ذلك؛تبيانفترة زمنية سنوية أخرى ال تتطابق مع السنة التقوميية، مثل السنة املالية، ينبغي 

 ونزالء   ، والدعاوى القضائية     ،ي العدالة اجلنائية     ينبغي لالحصاءات املتعلقة مبسائل مثل موظف             )ز(
، أي من السلطات الوطنية وسلطات           كمبيانات من مجيع مستويات احل        تشمل   السجون، أن     

 .ةسلطات احملليالالواليات و 
ان إىل مدير   ـات بشأن هذا االستبي   ـد من املعلوم  ـول على مزي  ـ أو للحص  للتوضيح أي طلبات    وينبغي توجيه  -٤

 ,Director :درات واجلرمية ـاملخب األمم املتحدة املعين   ، مكتب     السياسات والشؤون العامة     شعبة حتليل 
Centre for International Crime Prevention, United Nations Office on Drugs and Crime, 

P.O.Box 500, A-1400 Vienna, Austria .  26060-1-43 (:الفاكسب الطلبات أيضا    إرسال هذه وميكن-
 .(wolfgang.rhomberg@unodc.org) أو بالربيد االلكتروين )5898
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 استبيـان
 جتاهات اجلرميةال ثامنة ال االستقصائيةاألمم املتحدةدراسة 

 وعمليات نظم العدالة اجلنائية
 ٢٠٠٢-٢٠٠١عن الفترة 

 
  الشرطة-أوال

 
 :اسم البلد

 
  كانون  ١٥ يتجاوز     العادته يف موعد       إاالستبيان و   القسم من       يرجى استيفاء هذا     
مث يرسل  .  املوظف املسؤول عن التنسيق، الوارد امسه يف املربع أدناه          إىل ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

، شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة     هذا املوظف بدوره مجيع أقسام االستبيان املستوىف إىل           
 Centre for International:  يف فيينا، النمسا     األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       مكتب

Crime Prevention, United Nations Office on Drugs and Crime, P.O. Box 500, A-
1400, Vienna, Austria،         أو إىل شعبة االحصاءات، األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة  

 Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United:  األمريكية
States of America. 

 .البعثات الدائمة لدى األمم املتحدةهذا االستبيان عن طريق وجيري توزيع  
 

 :وتوجد نسخ الكترونية من هذا االستبيان يف املوقع التايل على شبكة االنترنيت 
        http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_survey_eighth.html.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اسم املوظف املسؤول عن التنسيق
 :  اللقب الوظيفي

 :  اسم اهليئة
 :  اسم الشارع

 
 

 :البلد/الوالية/  املدينة
 :)ملدينةمبا يف ذلك رمز البلد ورمز ا(  رقم اهلاتف 

 :)مبا يف ذلك رمز البلد ورمز املدينة(  رقم الفاكس 
 :  عنوان الربيد االلكتروين
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 يف املصطلحاتتعر
 . على كثري من املدونات القانونيةالتعاريف التاليةتنطبق  -١
 . قتل األطفالويشمل آخر، شخص فعل متعمد ارتكبه من جراء وفاة شخصقصد به ُي" القتل العمد" -٢
جرمية وهو يشمل    .  آخر  شخص  فعل غري متعمد ارتكبه      من جراء  وفاة شخص يقصد به    " ري العمد غالقتل  " -٣

 .وفاةال حوادث املرور املفضية إىل ولكنه يستثيناخلطأ القتل 
هتك  شخص آخر، مبا يف ذلك الضرب، ولكنه ال يشمل                      جسم  علىالتهّجم البدين     يقصد به     " االعتداء" -٤

ما درجة  ل تبعا ، البسيط عتداءاملشدد واال االعتداء  ز بعض املدونات القانونية اجلنائية أو العقابية بني          ومتّي. العرض
 املشدد  عتداء باال ذات الصلة يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات       قائما  فإذا كان هذا التمييز      .  عنه من ضرر    ينجم
املتعلقة بكلتا   بيانات   ال،   "االعتداءاتجمموع   " فئة     وينبغي أن تدرج يف       ".  اجلسيمة  االعتداءات" فئة     ضمن

لتمييز بني  ل ويرجى بيان املعيار الرئيسي        .واالعتداءات البسيطة  )ةاجلسيم االعتداءات   أي( املشددة   االعتداءات
 .يف بلدكمقائما  البسيط إذا كان هذا التمييز االعتداء املشدد واالعتداء

اغتصاب القصَّر مشموال     إذا كان  يرجى بيان ما  و. يقصد به املواقعة اجلنسية دون قبول صحيح        " االغتصاب" -٥
يالج الفعلي، فريجى تقدمي       إلاجلنسي وا  االعتداء    بني     تمييز بلدكم ال    يفجيري    كان     وإذا. بالبيانات املقدمة  

 .املعلومات ذات الصلة
 .شخص، بالتغلب على مقاومته بالقوة أو بالتهديد بالقوةممتلكات من يقصد به سرقة " السلب والنهب" -٦
 املساكنم   األماكن واقتحا  ، ولكنها ال تشمل السطو على     صاحبها دون موافقة    ممتلكاتيقصد هبا أخذ    " السرقة" -٧

قيمة ل تبعاومتيز بعض املدونات اجلنائية والعقابية بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة،                    . ركبات سرقة امل   وال
يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات عن      قائما  فإذا كان هذا التمييز     . البضائع واألموال املأخوذة من صاحبها الشرعي     

 املتعلقة بكلتا البيانات  " جمموع السرقات "وينبغي أن تشمل فئة     ".  اجلسيمة اتالسرق" فئة   ضمن الكربى   اتالسرق
لتمييز بني السرقة    لويرجى بيان املعيار الرئيسي       .  الطفيفة ات والسرق ) اجلسيمة اتأي السرق ( الكربى    اتالسرق

 .يف بلدكمقائما الكربى والسرقة الطفيفة إذا كان هذا التمييز 
 .املركبةدون موافقة مالك من مكاهنا رة سياأخذ يقصد هبا " سرقة السيارات" -٨
 . ارتكاب جرميةبنّية الغرييقصد به الدخول غري املشروع إىل أماكن " السطو " -٩

يرجى بيان ما إذا كان احلصول على           و.  باخلداع  شخص آخر   ممتلكاتيقصد به احلصول على        " االحتيال" -١٠
 .ةالبيانات املقدمب  مشموالاملمتلكات املالية باالحتيال

كانت أصال يف     ممتلكات شخص آخر   ، على    بصورة غري قانونية   يقصد به استيالء شخص ما،         " تالسخاال" -١١
 .حوزته

 ةدولياللمراقبة  العقاقري اخلاضعة ل  يقصد هبا األفعال املتعمدة اليت تنطوي على زراعة           *"اجلرائم املرتبطة بالعقاقري  " -١٢
أو عرضها للبيع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها               ها   أو حتضري  ها أو استخالص  ها أو صنع  هاأو انتاج 

.  أو حيازهتا   أو الوساطة فيها أو ارساهلا أو ارساهلا عبورا أو نقلها أو استريادها أو تصديرها                   بأي شرط كان     
اللوائح و )١(١٩٦١ إىل أحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة          وميكن الرجوع، حيثما يكون ذلك مالئما،      

                                                 
 .ُيقصد هبا هنا املخدرات واملؤثرات العقلية": العقاقري" *
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠لد ، اجملسلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        / و )٢(١٩٧١ األخرى املعتمدة عمال بأحكام اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة             
  )٣(.١٩٨٨االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

 يرتبط بأداء   أو قبول منفعة مادية أو شخصية، أو الوعد بذلك، فيما          /يقصد هبما طلب و   " الفسادأو  /الرشوة و " -١٣
 مبنفعة مادية أو     عموميأو وعد موظف     / خمالفا للقانون، و     أو ال يكون    لقاء عمل قد يكون    و عموميةوظيفة  
 .مقابل خدمة مطلوبة إياها أو اعطاؤه شخصية

أو املقابل الوطين لذلك،    ( يقصد به احتجاز شخص أو أشخاص بصورة غري مشروعة وضد إرادهتم             "االختطاف" -١٤
بغية املطالبة لقاء حتريرهم مبكسب غري        ) قوة أو التهديد أو االحتيال أو االغراء، على سبيل املثال              كاستعمال ال 

مشروع أو بأي مكسب اقتصادي آخر أو منفعة مادية أخرى، أو من أجل إرغام شخص ما على القيام بشيء                        
 .أو االمتناع عن القيام به

أي خمتلف  ( تلك اجلرائم     يعادل ما يعاقب عليها القانون اجلنائي و      يقصد هبا عدد اجلرائم اليت     " اجلرائم املسجلة " -١٥
ة  خمالفات املرور البسيطة وغريها من األفعال الطفيفة املخلّ           باستثناء،  ) القانون اخلاص  اجلرائم اليت يعاقب عليها    

 .تسجيلهاب أحد تلك األجهزة يقومنفاذ القوانني وإالشرطة أو غريها من أجهزة  إىلتبلّغ بالقانون، اليت 
ل تتمثّالذين    العموميةيقصد هبم موظفو األجهزة         " موظفو الشرطة أو املوظفون املكلفون بانفاذ القوانني             " -١٦

وإذا كانت الشرطة   . اوالقبض على املتهمني بارتكاهب    والتحقيق فيها   مهامهم الرئيسية يف منع اجلرائم وكشفها         
يف نطاق الشرطة املدنية      بقدر االمكان     حصر األجوبة لة  حماوريجى  فجزءا من قوة األمن الوطنية يف بلدكم،            

لية، يرجى تقدمي بيانات     احملقوات  ال  عدد كبري من    هناك وإذا كان . احلرس الوطين أو امليليشيا احمللية     بعيدا عن   
نيابة الوإذا كان موظفو الشرطة أو املوظفون املكلفون بانفاذ القوانني يؤدون وظائف                   . عنها إذا أمكن ذلك     

من ردودكم أي بيانات     واويرجى أن تستبعد  . ١حتت اجلدول   املتاح  ز  امة، يرجى االشارة إىل ذلك يف احليّ       عال
 .)وما شاهبهمالسكرتارية والكتبة، املوظفون القائمون باألعمال (وظفي الدعم متعلقة مب

لقانونية لبلدكم، يرجى    أعاله ال تتوافق متاما مع املدونة ا            ١٤-٢وإذا كانت الفئات املذكورة يف الفقرات             -١٧
 الصفحة املقابلة  على حتت اجلدول املعين أو         وإالّ فيمكنكم أن تبّينوا     . حماولة تكييف البيانات بقدر االمكان       

أنواع اجلرائم  للفئات املقترحة، أو كيفية تعريف          أنواع اجلرائم اليت تشملها إحصاءاتكم ورمبا تكون مماثلة                
 . يف بلدكم هذهاملماثلة

                                                 
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )٢(
 تشرين  ٢٥الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا،                      )٣(

 ).A.94.XI.5ات األمم املتحدة، رقم املبيع منشور(، اجمللد األول ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠ -نوفمرب/الثاين
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 ١اجلدول 
 ٢٠٠٢-٢٠٠١حسب نوع اجلنس واملوارد املالية، )أ(موظفو الشرطة،

  )ب(ديسمرب/ كانون األول٣١يف 
 ةـالفئ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

  موظفي الشرطةجمموع -١-١  
 االناث     -٢-١  
 الذكور     -٣-١  
 املوارد املالية/امجايل ميزانية الشرطة -٤-١  

 )ج()العملة احملليةمن وحدات ال مباليني(
 

 ١ اجلدول علىالتعليقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧الصفحة   يف١٦الوارد يف الفقرة " موظفو الشرطة"يرجى االطالع على تعريف مصطلح  )أ(
 :التاريخ هناذلك إذا تعني عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، يرجى بيان  )ب(
املوارد املالية ينبغي أن يشمل مجيع األموال املخصصة ملهمة الشرطة املدنية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك                     /انية الشرطة امجايل ميز  )ج(

وعند . وعند حساب املرتبات، يرجى ادراج مجيع األموال املنفقة على كل فرد موظف يف اجملال املعني                    . املرتبات واألصول الثابتة   
ى ادراج مجيع األموال املستثمرة يف األصول غري املتعلقة باملوظفني، مثل املباين والسيارات واملعدات                     الثابتة، يرج  حساب األصول 

 .املكتبية
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 ٢اجلدول 
الشروع يف ارتكاب   ، حسب نوع اجلرمية مبا يف ذلك        )حصاءات الشرطة إ(اجلرائم املسجلة يف االحصاءات اجلنائية      

 ٢٠٠٢-٢٠٠١اجلرائم، 
 )أ(نوع اجلرمية ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 )ب( اجلرائم املسجلة، بغض النظر عن النوعجمموع -١-٢  

 ارتكبت :القتل العمد -٢-٢  
 شرع فيها  -٣-٢  
 ارتكبت بسالح ناري  -٤-٢  
 القتل غري العمد -٥-٢  
  اجلسيمةاالعتداءات :االعتداء -٦-٢  
 االعتــداءاتجمموع   -٧-٢  
 االغتصاب -٨-٢  
 السلب والنهب -٩-٢  
 السرقات اجلسيمة :السرقة -١٠-٢  
 اتــجمموع السرق -١١-٢  
 سرقة السيارات  -١٢-٢  
 السطو  -١٣-٢  
 االحتيال -١٤-٢  
 االختالس -١٥-٢  
 املرتبطة بالعقاقرياجلرائم  -١٦-٢  
 الفسادأو /الرشوة و -١٧-٢  
   االختطاف-١٨-٢  

 
 :ا اجلدول  يف هذاملقدمة البيانات )مصادر(مصدر 

 
 ٢التعليقات على اجلدول 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠ و٩يف الصفحتني١٤-٢يرجى االطالع على تعاريف املصطلحات الواردة يف الفقرات  )أ(
 املدرجة يف   اجلرائماملعطاة لكل نوع من أنواع       رائم املسجلة قد يكون أكرب من حاصل مجع األرقام             اجل جمموعالحظة أن   امليرجى   )ب(

 .خمالفات املرور البسيطةاجملموع  يشمل الّّينبغي أو. اجلدول
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 ٣اجلدول 
أو مع نظام العدالة اجلنائية، حسب نوع اجلرمية،             /األشخاص الذين كان هلم احتكاك رمسي أّويل مع الشرطـة و               

باه يف األشخاص أو القبض عليهم، أو حتذيرهم وما إىل ذلك،            حيث ميكن أن يشمل االحتكاك الرمسي األويل االشت       
٢٠٠٢ -٢٠٠١ 

 )أ(نوع اجلرمية ٢٠٠١ ٢٠٠٢
أو /جمموع األشخاص الذين كان هلم احتكاك رمسي أويل مع الشرطة و -١-٣  

 )ب (نظام العدالة اجلنائية، بغض النظر عن نوع اجلرمية

 ارتكبت :القتل العمد -٢-٣  
 شرع فيها  -٣-٣  
 ارتكبت بسالح ناري  -٤-٣  
 القتل غري العمد -٥-٣  
 ةــ اجلسيماالعتداءات :االعتداء -٦-٣  
 االعتداءاتجمموع   -٧-٣  
 االغتصاب -٨-٣  
 السلب والنهب -٩-٣  
 السرقات اجلسيمة :السرقة -١٠-٣  
 اتــجمموع السرق -١١-٣  
 اراتـسرقة السي  -١٢-٣  
 السطو  -١٣-٣  
 االحتيال -١٤-٣  
 االختالس -١٥-٣  
 بالعقاقري رتبطةاجلرائم امل -١٦-٣  
 الفسادأو /الرشوة و -١٧-٣  
  االختطاف-١٨-٣  

 :يف هذا اجلدولاملقدمة  البيانات )مصادر(مصدر 
 

 ٣التعليقات على اجلدول 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧ و٦ يف الصفحتني ١٤-٢ى االطالع على تعاريف املصطلحات الواردة يف الفقرات يرج )أ(
األشخاص الذين كان هلم احتكاك رمسي مع نظام العدالة اجلنائية قد يكون أكرب من حاصل مجع األرقام الحظة أن جمموع    امليرجى   )ب(

 . اجلدوليفاملعطاة لكل نوع من أنواع اجلرائم املدرجة 
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 ٤اجلدول 
شخاص الذين كان هلم احتكاك رمسي مع نظام العدالة اجلنائية، حسب نوع اجلنس والفئة العمرية، حيث ميكن                     األ

 ٢٠٠٢ -٢٠٠١ األشخاص أو القبض عليهم أو حتذيرهم وما إىل ذلك، يفأن يشمل االحتكاك الرمسي االشتباه 
 الفئـة ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 اإلناث -١-٤  

 الذكور -٢-٤  
 البالغون -٣-٤  
 اإلناث البالغات  -٤-٤  
 البالغونالذكور   -٥-٤  
 األحداث -٦-٤  
 اإلناث األحداث  -٧-٤  
 الذكور األحداث  -٨-٤  

 
 : يف هذا اجلدولاملقدمة البيانات )مصادر(مصدر 

 
 : نظام العدالة اجلنائية الوطينيفاملستخدمني " احلدث"و " البالغ"يرجى بيان تعريفي 

  ________________________________________________________ :البالغ
 ________________________________________________________:احلدث
 

 ٤التعليقات على اجلدول 
 
 
 
 
 
 

ضافية قد تفيد يف حتسني فهم البيانات اليت أوردمتوها يف هذا اجلزء من                       إأن هناك توضيحات      اذا كان من رأيكم        
 . هذه التوضيحات يف احلّيز الوارد أدناه أو يف صفحة مرفقة هبذاعرضان، يرجى االستبي
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 استبيـان
 جتاهات اجلرميةال ثامنة ال االستقصائية األمم املتحدةدراسة 

 وعمليات نظم العدالة اجلنائية
 ٢٠٠٢-٢٠٠١عن الفترة 

 
  النيابة العامة-ثانيا

 :اسم البلد

 
/ األول  كانون ١٥ال يتجاوز    عادته يف موعد     إستبيان و اال القسم من     يرجى استيفاء هذا    

مث يرسل هذا     .  املوظف املسؤول عن التنسيق، الوارد امسه يف املربع أدناه                  إىل ٢٠٠٣ديسمرب   
 مكتب،  شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة     املوظف بدوره مجيع أقسام االستبيان املستوىف إىل           

 Centre for International Crime:  يف فيينا، النمسا      رميةاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجل        
Prevention, United Nations Office on Drugs and Crime, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, 

Austria،                        األمريكية   أو إىل شعبة االحصاءات، األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة  :
Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America. 

 .البعثات الدائمة لدى األمم املتحدةهذا االستبيان عن طريق وجيري توزيع  
 

 :وتوجد نسخ الكترونية من هذا االستبيان يف املوقع التايل على شبكة االنترنيت 
        http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_survey_eighth.html.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اسم املوظف املسؤول عن التنسيق
 :  اللقب الوظيفي

 :  اسم اهليئة
 :  اسم الشارع

 
 

 :البلد/الوالية/  املدينة
 :)مبا يف ذلك رمز البلد ورمز املدينة(  رقم اهلاتف 

 :)مبا يف ذلك رمز البلد ورمز املدينة(  رقم الفاكس 
 :  عنوان الربيد االلكتروين
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 تعريف املصطلحات
 .التعاريف التالية على كثري من املدونات القانونيةتنطبق  -١
 ويرجى  . قتل األطفال  ويشمل آخر،   شخص فعل متعمد ارتكبه     من جراء  وفاة شخص قصد به   ُي" القتل العمد " -٢

 ".االعتداء املشّدد"هتام واحملاكمة معاملة بيان ما إذا كانت لديكم فئات معّينة من الشروع يف القتل تعامل يف اال
جرمية وهو يشمل    .  آخر  شخص  فعل غري متعمد ارتكبه      من جراء  وفاة شخص يقصد به    " ري العمد غالقتل  " -٣

 .وفاةال حوادث املرور املفضية إىل ولكنه يستثينالقتل اخلطأ 
هتك الضرب، ولكنه ال يشمل          شخص آخر، مبا يف ذلك              جسم  علىالتهّجم البدين     يقصد به     " االعتداء" -٤

ما درجة  ل تبعا ، البسيط عتداءاملشدد واال االعتداء  ز بعض املدونات القانونية اجلنائية أو العقابية بني          ومتّي. العرض
 املشدد  عتداء باال ذات الصلة يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات       قائما  فإذا كان هذا التمييز      . ينجم عنه من ضرر    

املتعلقة بكلتا   بيانات   ال،   "االعتداءاتجمموع   " فئة     وينبغي أن تدرج يف       ". اجلسيمة االعتداءات" فئة     ضمن
لتمييز بني  لويرجى بيان املعيار الرئيسي      . واالعتداءات البسيطة  )ةاجلسيم االعتداءات   أي( املشددة   االعتداءات
 .يف بلدكمقائما  البسيط إذا كان هذا التمييز االعتداء املشدد واالعتداء

اغتصاب القصَّر مشموال     إذا كان  يرجى بيان ما  و. يقصد به املواقعة اجلنسية دون قبول صحيح        " تصاباالغ" -٥
يالج الفعلي، فريجى تقدمي       إلاجلنسي وا  االعتداء   تمييز بني      بلدكم ال    يفجيري    كان     وإذا. بالبيانات املقدمة  

 .املعلومات ذات الصلة
 . بالتغلب على مقاومته بالقوة أو بالتهديد بالقوةشخص،ممتلكات من يقصد به سرقة " السلب والنهب" -٦
 األماكن واقتحام     ، ولكنها ال تشمل السطو على           صاحبها دون موافقة       ممتلكاتيقصد هبا أخذ       " السرقة" -٧

 تبعاومتيز بعض املدونات اجلنائية والعقابية بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة،              . ركبات سرقة امل  املساكن وال 
يف بلدكم، يرجى تقدمي      قائما  فإذا كان هذا التمييز       . ائع واألموال املأخوذة من صاحبها الشرعي        قيمة البض ل

" جمموع السرقات  "وينبغي أن تشمل فئة          ".  اجلسيمة  اتالسرق" فئة     ضمن الكربى     اتالبيانات عن السرق    
يرجى بيان املعيار     و.  الطفيفة  ات والسرق  ) اجلسيمة  اتأي السرق  ( الكربى     ات السرق  املتعلقة بكلتا  البيانات   
 .يف بلدكمقائما لتمييز بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة إذا كان هذا التمييز لالرئيسي 

 .املركبةدون موافقة مالك من مكاهنا سيارة أخذ يقصد هبا " سرقة السيارات" -٨
 .ارتكاب جرميةالغري بنّية يقصد به الدخول غري املشروع إىل أماكن " السطو" -٩

يرجى بيان ما إذا كان احلصول على           و.  باخلداع  شخص آخر   ممتلكاتيقصد به احلصول على        " االحتيال" -١٠
 .البيانات املقدمة مشموال باملمتلكات املالية باالحتيال

كانت أصال يف     ممتلكات شخص آخر   ، على    بصورة غري قانونية   يقصد به استيالء شخص ما،         " تالسخاال" -١١
 .حوزته

 ةدولياللمراقبة  العقاقري اخلاضعة ل  يقصد هبا األفعال املتعمدة اليت تنطوي على زراعة           *"تبطة بالعقاقري اجلرائم املر " -١٢
أو عرضها للبيع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها               ها   أو حتضري  ها أو استخالص  ها أو صنع  هاأو انتاج 

 . أو حيازهتـاا أو تصديرهاــ أو نقلها أو استريادهوراــة فيها أو ارساهلا أو ارساهلا عبــأو الوساطبأي شرط كان 
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اللوائح و )١(١٩٦١ إىل أحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة          وميكن الرجوع، حيثما يكون ذلك مالئما،       
أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        / و )٢(١٩٧١ األخرى املعتمدة عمال بأحكام اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة             

  )٣(.١٩٨٨غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام االجتار 
أو قبول منفعة مادية أو شخصية، أو الوعد بذلك، فيما يرتبط بأداء             /يقصد هبما طلب و   " الفسادأو  /الرشوة و " -١٣

 مبنفعة مادية أو     عموميأو وعد موظف     / خمالفا للقانون، و     أو ال يكون    لقاء عمل قد يكون    و عموميةوظيفة  
 .مقابل خدمة مطلوبة إياها أو اعطاؤه صيةشخ

أو املقابل الوطين    ( يقصد به احتجاز شخص أو أشخاص بصورة غري مشروعة وضد إرادهتم                        "االختطاف" -١٤
بغية املطالبة لقاء حتريرهم       ) لذلك، كاستعمال القوة أو التهديد أو االحتيال أو االغراء، على سبيل املثال                       

ب اقتصادي آخر أو منفعة مادية أخرى، أو من أجل إرغام شخص ما على               مبكسب غري مشروع أو بأي مكس     
 .القيام بشيء أو االمتناع عن القيام به

 الذي يتوىل مهمة بدء الدعاوى اجلنائية ومتابعتها، نيابة عن               ه املسؤول احلكومي   يقصد ب " موظف النيابة العامة   " -١٥
يف هيئة   يف بعض البلدان عضوا         كون وكيل النيابة       وي. الدولة، ضد األشخاص املتهمني بارتكاب فعل جنائي            

الرجاء بيان اسم اهليئة اليت يعمل         ف.  يف السلطة القضائية     ويف الشرطة أ   ويكون يف بلدان أخرى عضوا         منفصلة،  
النظم ك(يف بلدكم   ساريا  وإذا كان هناك أكثر من نظام واحد للعدالة اجلنائية            . وكيل النيابة يف اطارها يف بلدكم      

ريجى تقدمي معلومات منفصلة بشأن الوظائف        ف،  )، مثال النظم العسكرية /نظم احملافظات أو النظم املدنية      /ديةاالحتا
وظفي الدعم  من ردودكم أي بيانات متعلقة مب       واويرجى أن تستبعد  . اليت يضطلع هبا وكيل النيابة يف كل نظام         

 .)وما شاهبهمالسكرتارية والكتبة، املوظفون القائمون باألعمال (
العام أو من جهاز املدعي ن مباهتام رمسي صادر األشخاص املّدعى عليهم يقصد هبم   " األشخاص املالحقون قضائيا  " -١٦

 . بوظائف النيابة العامةاملضطلعانفاذ القوانني 
أعاله ال تتوافق متاما مع املدونة القانونية لبلدكم، يرجى                ١٤-٢وإذا كانت الفئات املذكورة يف الفقرات             -١٧

 الصفحة املقابلة  على حتت اجلدول املعين أو         وإالّ فيمكنكم أن تبّينوا     . اولة تكييف البيانات بقدر االمكان       حم
أنواع اجلرائم  للفئات املقترحة، أو كيفية تعريف          أنواع اجلرائم اليت تشملها إحصاءاتكم ورمبا تكون مماثلة                

 . يف بلدكم هذهاملماثلة
 

                                                 
 .ُيقصد هبا هنا املخدرات واملؤثرات العقلية": العقاقري" *
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )٢(
 تشرين ٢٥ ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية )٣(

 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، اجمللد األول ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠-نوفمرب/الثاين
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 ٥اجلدول 
 ٢٠٠٢-٢٠٠١حسب نوع اجلنس واملوارد املالية، )أ(،النيابة العامةموظفو 

  )ب(ديسمرب/ كانون األول٣١يف 
 ةـالفئ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 النيابة العامةموظفي جمموع  -١-٥  
 االناث     -٢-٥  
 الذكور     -٣-٥  
 املوارد املالية/النيابة العامةامجايل ميزانية  -٤-٥  

 )ج()العملة احملليةمن وحدات ال مباليني(
 

 ٥ اجلدول علىالتعليقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________ 
 .١٤الصفحة   يف١٥الوارد يف الفقرة " موظف النيابة العامة"يرجى االطالع على تعريف مصطلح  )أ(
 :ناهالتاريخ ذلك إذا تعني عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، يرجى بيان  )ب(
 على املستوى الوطين، مبا يف        النيابة العامة ارد املالية ينبغي أن يشمل مجيع األموال املخصصة ملهمة              املو/النيابة العامة امجايل ميزانية     )ج(

. وعند حساب املرتبات، يرجى ادراج مجيع األموال املنفقة على كل فرد موظف يف اجملال املعني                   . ذلك املرتبات واألصول الثابتة    
موال املستثمرة يف األصول غري املتعلقة باملوظفني، مثل املباين والسيارات                 وعند حساب األصول الثابتة، يرجى ادراج مجيع األ             

 .واملعدات املكتبية
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 ٦اجلدول 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١ حسب نوع اجلرمية األشخاص املالحقون قضائيا

 )أ(نوع اجلرمية ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 )ب(األشخاص املالحقني قضائيا ألي نوع من اجلرائم جمموع -١-٦  

 ارتكبت :دالقتل العم -٢-٦  
 شرع فيها  -٣-٦  
 ارتكبت بسالح ناري  -٤-٦  
 القتل غري العمد -٥-٦  
  اجلسيمةاالعتداءات :االعتداء -٦-٦  
 االعتداءاتجمموع   -٧-٦  
 االغتصاب -٨-٦  
 السلب والنهب -٩-٦  
 السرقات اجلسيمة :السرقة -١٠-٦  
 جمموع السرقات  -١١-٦  
 اراتسرقة السي  -١٢-٦  
 السطو  -١٣-٦  
 االحتيال -١٤-٦  
 االختالس -١٥-٦  
 املرتبطة بالعقاقرياجلرائم  -١٦-٦  
 الفسادأو /الرشوة و -١٧-٦  
   االختطاف-١٨-٦  

 
 : يف هذا اجلدول قدمة البيانات امل)مصادر(مصدر 

 
 ٦التعليقات على اجلدول 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤ و١٣يف الصفحتني ١٤-٢يرجى االطالع على تعاريف املصطلحات الواردة يف الفقرات  )أ(
 اجلرائم قد يكون أكرب من حاصل مجع األرقام املعطاة لكل نوع من أنواع               األشخاص املالحقني قضائيا   جمموعالحظة أن   امليرجى   )ب(

 .املدرجة يف اجلدول
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 ٧اجلدول 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١ص املالحقون قضائيا، حسب نوع اجلنس والفئة العمرية، األشخا

 الفئـة ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 اإلناث -١-٧  

 الذكور -٢-٧  
 البالغون -٣-٧  
 اإلناث البالغات  -٤-٧  
 لبالغونالذكور ا  -٥-٧  
 األحداث -٦-٧  
 اإلناث األحداث  -٧-٧  
 الذكور األحداث  -٨-٧  

 
 : يف هذا اجلدولقدمةلبيانات امل ا)مصادر(مصدر 

 
 

 : نظام العدالة اجلنائية الوطينيفاملستخدمني " احلدث"و " البالغ"يرجى بيان تعريفي 
:البالغ

 ____________________________________________________________
_ 

:احلدث
 ____________________________________________________________

_ 
 ٧تعليقات على اجلدول ال
 
 
 
 

ة قد تفيد يف حتسني فهم البيانات اليت أوردمتوها يف هذا اجلزء من االستبيان، يرجى عرض                     إضافيأن هناك توضيحات     اذا كان من رأيكم      
 .هذه التوضيحات يف احلّيز الوارد أدناه أو يف صفحة مرفقة هبذا
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 استبيـان
 جتاهات اجلرميةال ثامنة ال االستقصائيةاألمم املتحدةدراسة 

 وعمليات نظم العدالة اجلنائية
 ٢٠٠٢-٢٠٠١عن الفترة 

 
  احملاكم-ثالثا

 :اسم البلد

 
  كانون  ١٥ال يتجاوز      عادته يف موعد         إاالستبيان و   القسم من         يرجى استيفاء هذا      
ا مث يرسل هذ  .  املوظف املسؤول عن التنسيق، الوارد امسه يف املربع أدناه         إىل ٢٠٠٣ ديسمرب/األول

 األمم  مكتب،  شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة    املوظف بدوره مجيع أقسام االستبيان املستوىف       
 ,Centre for International Crime Prevention:  يف فيينا، النمسااملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

United Nations Office on Drugs and Crime, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria،  أو 
 Statistics:   األمريكية   إىل شعبة االحصاءات، األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة                     

Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America. 
 .البعثات الدائمة لدى األمم املتحدةهذا االستبيان عن طريق وجيري توزيع  

 
 :لكترونية من هذا االستبيان يف املوقع التايل على شبكة االنترنيتوتوجد نسخ ا 
        http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_survey_eighth.html.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اسم املوظف املسؤول عن التنسيق
 :  اللقب الوظيفي

 :  اسم اهليئة
 :  اسم الشارع

 
 

 :البلد/الوالية/  املدينة
 :)مبا يف ذلك رمز البلد ورمز املدينة(  رقم اهلاتف 

 :)مبا يف ذلك رمز البلد ورمز املدينة(  رقم الفاكس 
 : ربيد االلكتروين عنوان ال
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 تعريف املصطلحات
 .التعاريف التالية على كثري من املدونات القانونيةتنطبق  -١
 ويرجى  . قتل األطفال  ويشمل آخر،   شخص فعل متعمد ارتكبه     جراءمن   وفاة شخص قصد به   ُي" القتل العمد " -٢

 ".االعتداء املشّدد"بيان ما إذا كانت لديكم فئات معّينة من الشروع يف القتل تعامل يف االهتام واحملاكمة معاملة 
جرمية وهو يشمل    .  آخر  شخص  فعل غري متعمد ارتكبه      من جراء  وفاة شخص يقصد به    " ري العمد غالقتل  " -٣

 .وفاةال حوادث املرور املفضية إىل ولكنه يستثينلقتل اخلطأ ا
هتك  شخص آخر، مبا يف ذلك الضرب، ولكنه ال يشمل                      جسم  علىالتهّجم البدين     يقصد به     " االعتداء" -٤

 مادرجة  ل تبعا ، البسيط عتداءاملشدد واال االعتداء  ز بعض املدونات القانونية اجلنائية أو العقابية بني          ومتّي. العرض
 املشدد  عتداء باال ذات الصلة يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات       قائما  فإذا كان هذا التمييز      . ينجم عنه من ضرر    

املتعلقة بكلتا   بيانات   ال،   "االعتداءاتجمموع   " فئة     وينبغي أن تدرج يف       ".  اجلسيمة  االعتداءات" فئة     ضمن
لتمييز بني  لويرجى بيان املعيار الرئيسي      . سيطةواالعتداءات الب  )ةاجلسيم االعتداءات   أي( املشددة   االعتداءات
 .يف بلدكمقائما  البسيط إذا كان هذا التمييز االعتداء املشدد واالعتداء

اغتصاب القصَّر مشموال     إذا كان  يرجى بيان ما  و. يقصد به املواقعة اجلنسية دون قبول صحيح        " االغتصاب" -٥
يالج الفعلي، فريجى تقدمي       إلاجلنسي وا  االعتداء   تمييز بني      بلدكم ال    يفجيري    كان     وإذا. بالبيانات املقدمة  

 .املعلومات ذات الصلة
 .شخص، بالتغلب على مقاومته بالقوة أو بالتهديد بالقوةممتلكات من يقصد به سرقة " السلب والنهب" -٦
اقتحام  األماكن و    ، ولكنها ال تشمل السطو على           صاحبها دون موافقة       ممتلكاتيقصد هبا أخذ       " السرقة" -٧

 تبعاومتيز بعض املدونات اجلنائية والعقابية بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة،              . ركبات سرقة امل   وال املساكن
يف بلدكم، يرجى تقدمي      قائما  فإذا كان هذا التمييز       . قيمة البضائع واألموال املأخوذة من صاحبها الشرعي          ل

" جمموع السرقات  "وينبغي أن تشمل فئة          ". سيمة اجل  اتالسرق" فئة     ضمن الكربى     اتالبيانات عن السرق    
ويرجى بيان املعيار     .  الطفيفة  ات والسرق  ) اجلسيمة  اتأي السرق  ( الكربى     ات السرق  املتعلقة بكلتا  البيانات   
 .يف بلدكمقائما لتمييز بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة إذا كان هذا التمييز لالرئيسي 

 .املركبةدون موافقة مالك من مكاهنا سيارة ذ أخيقصد هبا " سرقة السيارات" -٨
 . ارتكاب جرميةبنّية الغرييقصد به الدخول غري املشروع إىل أماكن " السطو " -٩

يرجى بيان ما إذا كان احلصول على           و.  باخلداع  شخص آخر   ممتلكاتيقصد به احلصول على        " االحتيال" -١٠
 .ملقدمةالبيانات ا مشموال باملمتلكات املالية باالحتيال

كانت أصال يف     ممتلكات شخص آخر   ، على    بصورة غري قانونية   يقصد به استيالء شخص ما،         " تالسخاال" -١١
 .حوزته

 ةدولياللمراقبة  العقاقري اخلاضعة ل  يقصد هبا األفعال املتعمدة اليت تنطوي على زراعة           *"اجلرائم املرتبطة بالعقاقري  " -١٢
أو عرضها للبيع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها               ها  حتضري أو   ها أو استخالص  ها أو صنع  هاأو انتاج 

 . أو حيازهتـااــا أو تصديرهــورا أو نقلها أو استريادهــأو الوساطة فيها أو ارساهلا أو ارساهلا عببأي شرط كان 
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اللوائح و )١(١٩٦١ إىل أحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة          وميكن الرجوع، حيثما يكون ذلك مالئما،       
أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        / و )٢(١٩٧١ األخرى املعتمدة عمال بأحكام اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة             

  )٣(.١٩٨٨االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
وعد بذلك، فيما يرتبط بأداء     أو قبول منفعة مادية أو شخصية، أو ال        /يقصد هبما طلب و   " الفسادأو  /الرشوة و " -١٣

 مبنفعة مادية أو     عموميأو وعد موظف     / خمالفا للقانون، و     أو ال يكون    لقاء عمل قد يكون    و عموميةوظيفة  
 .مقابل خدمة مطلوبة إياها أو اعطاؤه شخصية

أو املقابل الوطين    ( يقصد به احتجاز شخص أو أشخاص بصورة غري مشروعة وضد إرادهتم                        "االختطاف" -١٤
بغية املطالبة لقاء حتريرهم       ) ك، كاستعمال القوة أو التهديد أو االحتيال أو االغراء، على سبيل املثال                       لذل

مبكسب غري مشروع أو بأي مكسب اقتصادي آخر أو منفعة مادية أخرى، أو من أجل إرغام شخص ما على                    
 .القيام بشيء أو االمتناع عن القيام به

القانون بإدانتهم مبوجب   حسب األصول   مفّوضة  أي هيئة قانونية    أدانتهم  لذين  يقصد هبم األشخاص ا    "املدانون" -١٥
دانة األشخاص صادرة من أي      إوإذا كانت   . دانة الحقا إلاأو عدم تأييد هذه      الوطين، بصرف النظر عن تأييد        

. ١١و ١٠دولني جلاملتاح بعد از اهليئة وتقدمي تفاصيل احصائية يف احليّ   هذه  هيئة أخرى غري احملاكم، يرجى بيان       
، مرتكيب اجلرائم اخلطرية مبقتضى القوانني اخلاصة،         املذكورين ويشمل جمموع عدد املدانني، الوارد يف اجلدولني       

 .ة بالقانونلكنه ال يشمل عدد املدانني بسبب خمالفات املرور البسيطة وغريها من األفعال الطفيفة املخلّ
 هبم املسؤولون املتفرغون وغري املتفرغني املفوضون بالنظر يف القضايا            يقصد" احملترفونالقضاة أو قضاة الصلح      " -١٦

. حماكم االستئناف، وبالفصل يف تلك القضايا يف احملاكم القانونية                يفاملدنية واجلنائية وغريها، مبا يف ذلك             
نحو الوارد ويرجى أن يدرج أيضا ضمن هذه الفئة القضاة وقضاة الصلح املعاونون الذين ميكن تفويضهم على ال       

 .أعاله
يقصد هبم األشخاص الذين يؤدون نفس املهام اليت يؤديها القضاة                     " غري احملترفني  القضاة وقضاة الصلح       " -١٧

ويرجى . وال يعتربهم اآلخرون عادة، أعضاء حمترفني يف السلطة القضائية         ولكنهم ال يعتربون أنفسهم،   احملترفون  
السكرتارية والكتبة،  املوظفون القائمون باألعمال    (وظفي الدعم    مب من ردودكم أي بيانات متعلقة     واأن تستبعد 
 .)وما شاهبهم

أعاله ال تتوافق متاما مع املدونة القانونية لبلدكم،              ١٤-٢وإذا كانت الفئات املذكورة يف الفقرات            - -١٨
الصفحة  على أو     حتت اجلدول املعين     وإالّ فيمكنكم أن تبّينوا     . يرجى حماولة تكييف البيانات بقدر االمكان         

أنواع للفئات املقترحة، أو كيفية تعريف            أنواع اجلرائم اليت تشملها إحصاءاتكم ورمبا تكون مماثلة                   املقابلة
 . يف بلدكم هذهاملماثلةاجلرائم 

 

                                                 
 .ُيقصد هبا هنا املخدرات واملؤثرات العقلية": العقاقري" *
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد  املعاهداتسلسلةاألمم املتحدة،  )١(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )٢(
 تشرين  ٢٥الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا،                      )٣(

 ).A.94.XI.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (لد األول ، اجمل١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠ -نوفمرب/الثاين
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 ٨اجلدول 
-٢٠٠١ حماكـم االستئـناف،     يفالقضـاة، حسب الوضع املهين ونوع اجلنس، واملوارد املاليـة، مبن فيهم القضـاة                 

٢٠٠٢ 
  )أ(ديسمرب/ كانون األول٣١يف 

 ةـالفئ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 )ب(القضاة أوقضاة الصلح احملترفني جمموع -١-٨  

 ناثإلا     -٢-٨  
 الذكور     -٣-٨  
 )ج(جمموع القضاة أو قضاة الصلح غري احملترفني -٤-٨  

     اإلناث -٥-٨  
 الذكور     -٦-٨  
 املوارد املالية/اكماحملامجايل ميزانية  -٧-٨  

 )د()العملة احملليةمن وحدات ال مباليني(
 

 ٨ اجلدول علىالتعليقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التاريخ هناذلك  عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، يرجى بيان ّينإذا تع )أ(
 .٢٠يف الصفحة ١٦الوارد يف الفقرة " قضاة وقضاة الصلح احملترفونال"يرجى االطالع على تعريف  )ب(
 .٢٠يف الصفحة ١٧الوارد يف الفقرة " القضاة وقضاة الصلح غري احملترفني"يرجى االطالع على تعريف  )ج(
ستوى الوطين، مبا يف ذلك        املوارد املالية ينبغي أن يشمل مجيع األموال املخصصة للسلطة القضائية على امل                   /امجايل ميزانية احملاكم    )د(

يف نظام العدالة    يعمل قاضيا    األموال املنفقة على كل فرد         مجيع  وعند حساب املرتبات، يرجى ادراج         . املرتبات واألصول الثابتة   
 وعند حساب األصول الثابتة، يرجى ادراج مجيع األموال املستثمرة يف األصول غري املتعلقة باملوظفني، مثل املباين                                    . اجلنائية

 .والسيارات واملعدات املكتبية
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 ٩اجلدول 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١األشخاص الذين مثلوا أمام احملاكم اجلنائية، 

 الفئـة ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 األشخاص الذين مثلوا أمام احملاكم اجلنائية جمموع -١-٩  

      املدانون -٢-٩  
     احملكوم برباءهتم -٣-٩  

 
 ٩التعليقات على اجلدول 
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 ١٠اجلدول 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١ احملاكم اجلنائية، حسب نوع اجلرمية، يفاألشخاص املدانون 

 )أ(نوع اجلرمية ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 )ب(جمموع األشخاص املدانني بأي نوع من أنواع اجلرائم -١-١٠  

 :القتل العمد -٢-١٠ ارتكبت  
 -٣-١٠ شرع فيها  
 ارتكبت بسالح ناري      -٤-١٠  
 تل غري العمدالق -٥-١٠  
 :االعتداء -٦-١٠  اجلسيمةاالعتداءات  
  -٧-١٠ االعتداءاتجمموع   
 االغتصاب -٨-١٠  
 السلب والنهب -٩-١٠  
 :السرقة -١٠-١٠ السرقات اجلسيمة  
  -١١-١٠ جمموع السرقات  
  -١٢-١٠ سرقة السيارات  
 السطو  -١٣-١٠  
 االحتيال -١٤-١٠  
 االختالس -١٥-١٠  
 بالعقاقرياجلرائم املرتبطة  -١٦-١٠  
 الفسادأو /الرشوة و -١٧-١٠  
 االختطاف-١٨-١٠  

 : يف هذا اجلدول املقدمة البيانات )مصادر(مصدر 
 

 ١٠التعليقات على اجلدول 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠ و١٩يف الصفحتني ١٤-٢ردة يف الفقرات يرجى االطالع على تعاريف املصطلحات الوا )أ(
املدرجة يف  اجلرائم  قد يكون أكرب من حاصل مجع األرقام املعطاة لكل نوع من أنواع              األشخاص املدانني    الحظة أن جمموع  امليرجى   )ب(

 .اجلدولهذا 
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 ١١اجلدول 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١، العمريةفئة ال اجلنس و نوع احملاكم اجلنائية، حسبيفاألشخاص املدانون 

 الفئـة ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 اإلناث -١-١١  

 الذكور -٢-١١  
 البالغون -٣-١١  
 اإلناث البالغات  -٤-١١  
 البالغونالذكور   -٥-١١  
 األحداث -٦-١١  
 اإلناث األحداث  -٧-١١  
 الذكور األحداث  -٨-١١  

 
 :يف هذا اجلدول قدمة  البيانات امل)مصادر(مصدر 

 
 

 : نظام العدالة اجلنائية الوطينيفاملستخدمني " احلدث"و " البالغ"عريفي يرجى بيان ت
 ________________________________________________________:البالغ

 _______________________________________________________:احلدث
 ١١التعليقات على اجلدول 

 
 
 
 

 اضافية قد تفيد يف حتسني فهم البيانات اليت أوردمتوها يف هذا اجلزء من                         أن هناك توضيحات   اذا كان من رأيكم        
 .االستبيان، يرجى عرض هذه التوضيحات يف احلّيز الوارد أدناه أو يف صفحة مرفقة هبذا
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 استبيـان
 جتاهات اجلرميةال ثامنة ال االستقصائيةاألمم املتحدةدراسة 

 وعمليات نظم العدالة اجلنائية
 ٢٠٠٢-٢٠٠١عن الفترة 

 
 املؤسسات العقابية/ السجون-رابعا

 :اسم البلد

 
  كانون  ١٥ال يتجاوز      عادته يف موعد         إاالستبيان و   القسم من         يرجى استيفاء هذا      
مث يرسل هذا   .  املوظف املسؤول عن التنسيق، الوارد امسه يف املربع أدناه         إىل ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

 مكتب،  شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة     وىف إىل   املوظف بدوره مجيع أقسام االستبيان املست       
 Centre for International Crime:  يف فيينا، النمسا      األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        

Prevention, United Nations Office on Drugs and Crime, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, 
Austria،             األمريكية  مم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة           أو إىل شعبة االحصاءات، األ   :

Statistics Division, United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America. 
 .البعثات الدائمة لدى األمم املتحدةهذا االستبيان عن طريق وجيري توزيع  

 
 :لتايل على شبكة االنترنيتوتوجد نسخ الكترونية من هذا االستبيان يف املوقع ا 
        http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_survey_eighth.html.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اسم املوظف املسؤول عن التنسيق
 :  اللقب الوظيفي

 :  اسم اهليئة
 :  اسم الشارع

 
 

 :البلد/الوالية/  املدينة
 :)مبا يف ذلك رمز البلد ورمز املدينة(  رقم اهلاتف 

 :)رمز املدينةمبا يف ذلك رمز البلد و(  رقم الفاكس 
 :  عنوان الربيد االلكتروين
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 تعريف املصطلحات
 .التعاريف التالية على كثري من املدونات القانونيةتنطبق  -١
 .قتل األطفال ويشمل آخر، شخص فعل متعمد ارتكبه من جراء وفاة شخصقصد به ُي" القتل العمد" -٢
جرمية وهو يشمل    .  آخر  شخص  فعل غري متعمد ارتكبه      من جراء  وفاة شخص يقصد به    " ري العمد غالقتل  " -٣

 .وفاةال حوادث املرور املفضية إىل ولكنه يستثينالقتل اخلطأ 
هتك  شخص آخر، مبا يف ذلك الضرب، ولكنه ال يشمل                      جسم  علىالتهّجم البدين     يقصد به     " االعتداء" -٤

ما درجة  ل تبعا ، البسيط عتداءاملشدد واال االعتداء  ز بعض املدونات القانونية اجلنائية أو العقابية بني          ومتّي. ضالعر
 املشدد  عتداء باال ذات الصلة يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات       قائما  فإذا كان هذا التمييز      . ينجم عنه من ضرر    

املتعلقة بكلتا   بيانات   ال،   "االعتداءاتجمموع   "ئة    ف  وينبغي أن تدرج يف       ".  اجلسيمة  االعتداءات" فئة     ضمن
لتمييز بني  لويرجى بيان املعيار الرئيسي      . واالعتداءات البسيطة  )ةاجلسيم االعتداءات   أي( املشددة   االعتداءات
 .يف بلدكمقائما  البسيط إذا كان هذا التمييز االعتداء املشدد واالعتداء

اغتصاب القصَّر مشموال     إذا كان  يرجى بيان ما  و. ة دون قبول صحيح    يقصد به املواقعة اجلنسي    " االغتصاب" -٥
يالج الفعلي، فريجى تقدمي       إلاجلنسي وا  االعتداء   تمييز بني      بلدكم ال    يفجيري    كان     وإذا. بالبيانات املقدمة  

 .املعلومات ذات الصلة
 .و بالتهديد بالقوةشخص، بالتغلب على مقاومته بالقوة أممتلكات من يقصد به سرقة " السلب والنهب" -٦
 االماكن واقتحام     ، ولكنها ال تشمل السطو على           صاحبها دون موافقة       ممتلكاتيقصد هبا أخذ       " السرقة" -٧

 تبعاومتيز بعض املدونات اجلنائية والعقابية بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة،              . ركبات سرقة امل   وال املساكن
يف بلدكم، يرجى تقدمي      قائما  فإذا كان هذا التمييز       . ها الشرعي قيمة البضائع واألموال املأخوذة من صاحب        ل

" جمموع السرقات  "وينبغي أن تشمل فئة          ".  اجلسيمة  اتالسرق" فئة     ضمن الكربى     اتالبيانات عن السرق    
ويرجى بيان املعيار     .  الطفيفة  ات والسرق  ) اجلسيمة  اتأي السرق  ( الكربى     ات السرق  املتعلقة بكلتا  البيانات   
 .يف بلدكمقائما مييز بني السرقة الكربى والسرقة الطفيفة إذا كان هذا التمييز لتلالرئيسي 

 .املركبةدون موافقة مالك من مكاهنا سيارة أخذ يقصد هبا " سرقة السيارات" -٨
 . ارتكاب جرميةبنّية الغرييقصد به الدخول غري املشروع إىل أماكن " السطو" -٩

يرجى بيان ما إذا كان احلصول على           و.  باخلداع  شخص آخر   ممتلكاتيقصد به احلصول على        " االحتيال" -١٠
 .البيانات املقدمة مشموال باملمتلكات املالية باالحتيال

كانت أصال يف     ممتلكات شخص آخر   ، على    بصورة غري قانونية   يقصد به استيالء شخص ما،         " تالسخاال" -١١
 .حوزته

 ةدولياللمراقبة  العقاقري اخلاضعة ل  عال املتعمدة اليت تنطوي على زراعة         يقصد هبا األف  *"اجلرائم املرتبطة بالعقاقري  " -١٢
أو عرضها للبيع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها               ها   أو حتضري  ها أو استخالص  ها أو صنع  هاأو انتاج 

 . أو حيازتــهااــها أو تصديرــأو الوساطة فيها أو ارساهلا أو ارساهلا عبورا أو نقلها أو استريادهبأي شرط كان 
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اللوائح و )١(١٩٦١ إىل أحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة          وميكن الرجوع، حيثما يكون ذلك مالئما،       
أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        / و )٢(١٩٧١ األخرى املعتمدة عمال بأحكام اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة             

  )٣(.١٩٨٨رات العقلية لعام االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤث
أو قبول منفعة مادية أو شخصية، أو الوعد بذلك، فيما يرتبط بأداء             /يقصد هبما طلب و   " الفسادأو  /الرشوة و " -١٣

 مبنفعة مادية أو     عموميأو وعد موظف     / خمالفا للقانون، و     أو ال يكون    لقاء عمل قد يكون    و عموميةوظيفة  
 . مطلوبةمقابل خدمة إياها أو اعطاؤه شخصية

أو املقابل الوطين    ( يقصد به احتجاز شخص أو أشخاص بصورة غري مشروعة وضد إرادهتم                        "االختطاف" -١٤
بغية املطالبة لقاء حتريرهم       ) لذلك، كاستعمال القوة أو التهديد أو االحتيال أو االغراء، على سبيل املثال                       

خرى، أو من أجل إرغام شخص ما على        مبكسب غري مشروع أو بأي مكسب اقتصادي آخر أو منفعة مادية أ            
 .القيام بشيء أو االمتناع عن القيام به

 اليت جيّرد يقصد هبا مجيع املؤسسات املمولة متويال عاما أو خاصا           " االصالحية وأاملؤسسات العقابية    و السجون" -١٥
 ملرافق العقابية وميكن أن تشمل هذه املؤسسات، على سبيل املثال ال احلصر، ا                 . فيها األشخاص من حريتهم     

 .جوناالصالحية ومرافق الطب النفساين التابعة الدارة السو
يف املؤسسات العقابية أو االصالحية، مبا يف ذلك موظفو             العاملني   مجيع األفراد     ميقصد هب " موظفو السجون " -١٦

 .)ىل ذلكوما إ عن الصيانة وخدمات الطعام، نياملسؤولك(االدارة واملعاجلة وموظفو احلراسة وغريهم 
أعاله ال تتوافق متاما مع املدونة القانونية لبلدكم، يرجى              ١٦ و ١٥تني   املذكورة يف الفقر    اتوإذا كانت الفئ    -١٧

 الصفحة املقابلة  على حتت اجلدول املعين أو         وإالّ فيمكنكم أن تبّينوا     . حماولة تكييف البيانات بقدر االمكان       
أنواع اجلرائم  للفئات املقترحة، أو كيفية تعريف          ا تكون مماثلة      أنواع اجلرائم اليت تشملها إحصاءاتكم ورمب         

 . يف بلدكم هذهاملماثلة

                                                 
 .ُيقصد هبا هنا املخدرات واملؤثرات العقلية": العقاقري" *
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )٢(
 تشرين  ٢٥العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا،              الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة         )٣(

 ).A.94.XI.5 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(، اجمللد األول ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٠ -نوفمرب/الثاين
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 ١٢اجلدول 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١املؤسسات العقابية أو االصالحية اخلاصة بالبالغني، والسجون 

  )أ(ديسمرب/ كانون األول٣١يف 
 البـند ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 اخلاصة السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية -١-١٢  
 ) املؤقتاحلبسباستثناء  ()ب(بالبالغني

  املتاحة)األسّرة(األماكن  -٢-١٢  

 ١٢ اجلدول علىالتعليقات 
 
 
 
 
 
 

 ١٣اجلدول 
 ٢٠٠٢-٢٠٠١السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية اخلاصة باألحداث، 

  )ج(ديسمرب/ كانون األول٣١يف 
 البـند ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 اخلاصة سسات العقابية أو االصالحيةالسجون واملؤ -١-١٣  
 ) املؤقتاحلبسباستثناء  ()ب (باألحداث

  املتاحة)األسّرة(األماكن  -٢-١٣  
 ١٣ اجلدول علىالتعليقات 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــ:خ هناالتاريذلك عليكم استخدام تاريخ مرجعي بديل، يرجى بيان تعّين إذا  )أ(
 .٢٧ صفحةال يف ١٥الوارد يف الفقرة " السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية"يرجى االطالع على تعريف مصطلح  )ب(
  ــــــــــــــــــــــــ:التاريخ هنا ذلك إذا تعني عليكم استخدام تاريخ مرجعي بديل، يرجى بيان  )ج(
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 ١٤اجلدول 
اجلنس واملوارد  نوع  ، حسب    أو باألحداث   اخلاصة بالبالغني  )أ(السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية     موظفو  
 ٢٠٠٢-٢٠٠١املالية، 

  )ج(ديسمرب/ كانون األول٣١يف 
 )ب(فئة موظفي السجون ٢٠٠١ ٢٠٠٠

 جمموع موظفي سجون البالغني -١-١٤  
 اإلناث  -٢-١٤  

 الذكور  -٣-١٤  
 ع موظفي سجون األحداثجممو -٤-١٤  
 اإلناث  -٥-١٤  
 الذكور  -٦-١٤  
املوارد املالية، اخلاصة مبؤسسات البالغني /امجايل ميزانية السجون -٧-١٤  

 )د()مباليني الوحدات من العملة احمللية(واألحداث 

 ١٤ اجلدول علىالتعليقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧ صفحةيف ال١٥الوارد يف الفقرة " السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية"يرجى االطالع على تعريف مصطلح  )أ(
 .٢٧ صفحةال يف١٦الوارد يف الفقرة " موظفو السجون"يرجى االطالع على تعريف مصطلح  )ب(
  ــــــــــــــــــــــــ:يخ هناالتارذلك  عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، يرجى بيان ّينإذا تع )ج(
مرافق املوارد املالية ينبغي أن يشمل مجيع األموال املخصصة ملوظفي السجون يف مرافق البالغني و                                /مجايل ميزانية السجون    إ )د(

ظف من  وعند حساب املرتبات، يرجى ادراج مجيع األموال املنفقة على كل مو            . األحداث، مبا يف ذلك املرتبات واألصول الثابتة       
وعند حساب األصول الثابتة، يرجى ادراج مجيع األموال املستثمرة يف األصول غري                  . موظفي السجون يف نظام العدالة اجلنائية        

 . مثل املباين والسيارات واملعدات املكتبية،املتعلقة باملوظفني
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 ١٥اجلدول 
  ٢٠٠٢-٢٠٠١، األشخاص احملبوسون، حسب فئة احلبس، يف يوم مّعني

  )أ(ّين من أيام السنةيوم مع

 فئة احلبس ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 )ب(جمموع األشخاص احملبوسني -١-١٥  

 )ج(يف انتظار احملاكمة أو املقاضاة األوىل  -٢-١٥  

 احملكوم عليهم  -٣-١٥  
 قيد االحتجاز االداري  -٤-١٥  
 لعدم دفع الغرامة احملكوم هبا  -٥-١٥  
 ن املديناحملبوسون مبوجب القانو  -٦-١٥  

 ١٥ اجلدول علىالتعليقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اعتباره منوذجا للسنة كلهايوما ميكنيفضل أن يكون و  خمتار،يوم معنيعن  إعطاء املعلوماتينبغي  )أ(
 جمموع   الحظة أنّ  املويرجى   . تجزين بسبب السكر العلين      جمموع األشخاص احملبوسني عدد األشخاص احمل           أالّ يشمل     ينبغي    )ب(

 .املدرجة يف اجلدولاألخرى حلبس ااألشخاص احملبوسني قد يكون أكرب من حاصل مجع األرقام املعطاة لفئات 
 حكم بعقوبتهم   ريشمل األشخاص الذين صد   "  األوىل يف انتظار احملاكمة أو املقاضاة    "يف الفئة   الوارد   كان الرقم    ذايرجى بيان ما إ    )ج(

 .___  ال ___  نعم : استأنفوا احلكم  ولكنهم يف احملكمة االبتدائية
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 ١٦جلدول ا 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١، السجناء املدانون، حسب نوع اجلنس والفئة العمرية، يف يوم معّين

  )أ(:يوم معّين من أيام السنة
 الفئـة ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 جمموع اإلناث املدانات -١-١٦  

 ع الذكور املداننيجممو -٢-١٦  

 السجناء البالغون املدانون  -٣-١٦  
 اإلناث البالغات  -٤-١٦  
 الذكور البالغون  -٥-١٦  
 السجناء األحداث املدانون  -٦-١٦  
 اإلناث األحداث  -٧-١٦  
 الذكور األحداث  -٨-١٦  
  بلدان أخرى مواطينمنالسجناء املدانون  -٩-١٦  

 : نظام العدالة اجلنائية الوطينيفاملستخدمني " احلدث"و " البالغ"يرجى بيان تعريفي 
 ________________________________________________________:البالغ

 _______________________________________________________:احلدث
 ١٦ اجلدول علىالتعليقات 

 
 
 
 
 

 
 . يف يوم واحد معّين يفّضل أن يكون يوما ميكن اعتباره منوذجا للسنة كلهاينبغي إيراد عدد السجناء املدانني )أ(
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 ١٧اجلدول 
 -٢٠٠١متوسط املدة بالشهور املقضية فعليا يف السجن بعد االدانة، الرتكاب اجلرائم التالية،              : السجناء البالغون 

٢٠٠٢ 
 )بالشهور(مدة االحتجاز  ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 )أ( نوعهاكل اجلرائم بغض النظر عن -١-١٧  

 :القتل العمد -٢-١٧ ارتكبت  
  -٣-١٧ شرع فيها  
ارتكبت بسالح   

 ناري
٤-١٧-  

 القتل غري العمد -٥-١٧  
 :االعتداء -٦-١٧  اجلسيمةاالعتداءات  
  -٧-١٧ االعتداءاتجمموع   
 االغتصاب -٨-١٧  
 السلب والنهب -٩-١٧  
 :السرقة -١٠-١٧ السرقات اجلسيمة  
 -١١-١٧ وع السرقاتجمم  
 -١٢-١٧ سرقة السيارات  
 السطو  -١٣-١٧  
 االحتيال -١٤-١٧  
 االختالس -١٥-١٧  
 بالعقاقرياجلرائم املرتبطة  -١٦-١٧  
 الفسادأو /الرشوة و -١٧-١٧  
 االختطاف-١٨-١٧  

 ١٧التعليقات على اجلدول 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املدرجة يف  اجلرائم  األرقام املعطاة لكل نوع من أنواع          قد يكون أكرب من حاصل مجع      اجلرائم املسجلة   الحظة أن جمموع     امليرجى   )أ(

 . وينبغي أال يشمل اجملموع خمالفات املرور البسيطة.اجلدولهذا 
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 ١٨اجلدول 
 ٢٠٠٢ -٢٠٠١،  يوم معّينيف حسب الفئة العمرية، )أ(األشخاص املوضوعون حتت املراقبة،

  )ب(:يوم معّين من أيام السنة
 الفئـة ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 جمموع األشخاص املوضوعني حتت املراقبة -١-١٨  

 البالغون  -٢-١٨  

 األحداث  -٣-١٨  
 ١٨ اجلدول علىالتعليقات 

 
 
 
 

 
 ١٩جلدول ا

  ٢٠٠٢ -٢٠٠١، م معّين يويفحسب الفئة العمرية، ) ج(األشخاص املفرج عنهم إفراجا مشروطا،
  )د(:يوم معّين من أيام السنة

 الفئـة ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 جمموع األشخاص املفرج عنهم إفراجا مشروطا -١-١٩  

 البالغون  -٢-١٩  

 األحداث  -٣-١٩  
 ١٩ اجلدول علىالتعليقات 

 
 
 
 

يت أوردمتوها يف هذا اجلزء من          أن هناك توضيحات اضافية قد تفيد يف حتسني فهم البيانات ال                   اذا كان من رأيكم        
 .االستبيان، يرجى عرض هذه التوضيحات يف صفحة مرفقة هبذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقصد هبا اجراء تطلق مبوجبه احملكمة سراح شخص مدان بارتكاب جرمية، دون سجن ذلك الشخص، وتضعه حتت                             " املراقبة" )أ(

 .حد املسؤولنياشراف أ
 . يوم معّين يفّضل أن يكون يوما ميكن اعتباره منوذجا للسنة كلهايفينبغي إيراد عدد األشخاص املوضوعني حتت املراقبة  )ب(
يقصد به إخالء سبيل مشروط عن سجني، ُيسمح مبوجبه لذلك الفرد بأن يقضي ما تبقّى من مدة احلكم خارج                    " اإلفراج املشروط " )ج(

 .استوفيت كل شروط إخالء السبيل املشار اليهالسجن، إذا 
 . يوم معّين ُيفّضل أن يكون يوما ميكن اعتباره منوذجا للسنة كلهايفينبغي إيراد عدد األشخاص املفرج عنهم إفراجا مشروطا  )د(


