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 املركز املعين مبنع االجرام الدويل
 مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

 وشعبة االحصاءات
 ،ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  األمم املتحدة
 استبيــان

  عن اجتاهاتة السادس االستقصائية األمم املتحدةدراسة
 ،وعمليات نظم العدالة اجلنائيةاجلرمية 

   ١٩٩٧ - ١٩٩٥شامال الفترة 
  :اسم البلد 

مــن املوظــف املســؤول عــن التنســيق يف مجــع البــيانات الالزمــة لالســتبيان بأمجعــه    يــرجى   
 ١٩٩٩ اكتوبر/تشرين األول ١واعادتـه يف موعد أقصاه    جبمـيع أقسـامه     اسـتيفاء هـذا االسـتبيان       

:  يف فييــنا، النمســاإىل املركــز املعــين مبــنع االجــرام الــدويل، مكتــب مراقــبة املخــدرات ومــنع اجلــرمية
Centre for International Crime Prevention, Office for Drug Control and Crime 

Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria، أو إىل شــعبة االحصــاءات، األمــم 
 .Statistics Division, United Nations, New York, N.Y: املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة

10017, United States of America. 
 .وهذا االستبيان جيري توزيعه عن طريق شبكة شعبة االحصاءات  
تقـدمي املعلومـات اخلاصـة باملوظف    وتيسـريا ألي استيضـاح عـن البـيانات املقدمـة، يـرجى          

  .ياناملسؤول عن التنسيق فيما يلي أدناه وعلى الصفحة األوىل من كل قسم من أقسام االستب
 : املوظف املسؤول عن التنسيقاسم 
 :اللقب الوظيفي 
 :اسم اهليئة 
 :اسم الشارع 
   
   
 :البلد/احملافظة/املدينة 
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم اهلاتف 

 ):ورمز املدينة
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم الفاكس 

 ):ورمز املدينة
  :رمز الربيد االلكتروين 
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   مقدمة    
  ة  السادس    ئيةاالستقصا     الدراسة     أهداف   -ألف  

مايو / أيار٢٥ املؤرخ ١٩٨٤/٤٨طلـب اجمللـس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره      -١
، إىل األمـني العـام أن حيفـظ ويطـور قاعدة بيانات األمم املتحدة املتعلقة باجلرمية عن              ١٩٨٤

ــة طــريق مواصــلة اجــراء دراســات استقصــائية عــن اجتاهــات اجلــرمية وعملــيات ن     ظــم العدال
 .اجلنائية

 الجتاهــات اجلــرمية ة السادســ االستقصــائية األمــم املــتحدةلدراســةوالغايــة الرئيســية  -٢
، هــي مجــع البــيانات ١٩٩٧-١٩٩٥ الفــترة الــيت تشــملوعملــيات نظــم العدالــة اجلنائــية، و

ليل  حتسني حت ، بغية  وعمليات نظم العدالة اجلنائية    ، املبلّغ عنها  معـدالت وقوع اجلرائم   بشـأن   
االستقصاء السادس نظرة هذا وسـوف تقـدم نـتائج    . ونشـر املعلومـات يف مجـيع أحنـاء العـامل        

امجالـية عـن اجتاهات اجلرمية والعالقات بني خمتلف أجزاء نظام العدالة اجلنائية وتعزيز عملية               
 . يف االدارة،  على الصعيدين الوطين والدويلاملطّلعة اتصنع القرار

 سـوف يفيد منها     ة السادسـ  الدراسـة االستقصـائية   يت مجعـت يف     ن البـيانات الـ    اكمـا    -٣
وســوف تســتخدم .  االســتبيانتســتجيب إىل كــل حكومــة وكذلــكاجملــتمع الــدويل بأســره  

املعلومـات يف حتديـد اجتاهـات اجلـرمية وجمـاالت اإلشـكال من أجل التدخل يف شكل تعاون             
ويف اجراء مقارنة بني     )١("ة والعدالة التقرير العاملي بشأن اجلرمي   "تقـين، يف إعداد التقارير مثل       

 .حالة اجلرمية يف بلد من البلدان مع بلد آخر يف وضع مماثل
يـــتألف االســـتبيان اخلـــاص باالستقصـــاء الســـادس مـــن جمموعـــة أســـئلة هتـــدف إىل   -٤

احلصـول عـلى اجابـات يف شـكل بـيانات، احصـائية يف املقـام األول، عـن العناصـر الرئيسية                      
ويعترب هذا االستبيان اخلاص    . ١٩٩٧-١٩٩٥نظم العدالة اجلنائية للفترة     مـنها   كّون  تالـيت تـ   

ــم    ٦٥باالستقصــاء الســادس أقصــر بنســبة    ــة مــن االســتبيان اخلــاص باستقصــاء األم  يف املائ
املـتحدة اخلـامس عـن اجتاهـات اجلـرمية وعملـيات نظـم العدالـة اجلنائية، والذي تناول الفترة                    

 قبل استيفاء   بعـناية ات الـواردة يف الفقـرات أدنـاه         وينـبغي دراسـة االرشـاد     . ١٩٩٤-١٩٩٠
 أن يراجعها املكتب املركزي اجمليب لضمان       نبغيواذا ذكـرت اجابات جزئية، في     . االسـتبيان 

على سبيل املثال،   (أن حتـدد بوضـوح جمـاالت االختصـاص القضائي اليت تشري اليها البيانات               
فمن األمهية  . يانات سليمة احصائيا  ، وأن تكـون البـ     )جمـال االختصـاص الوطـين أو االحتـادي        

 .مراجعة الردود يف مجيع أجزاء االستبيان لضمان االنسجام فيما بينها
_______________ 

، يصدر نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد (جلرمية والعدالة عن اغرامي نيومان، احملرر، التقرير العاملي  (1)
 .)قريبا
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  رشادات الستيفاء االستبيان             إ -باء  
لقـد مت تبويـب هـذا االسـتبيان بطريقة تسمح بتجزئته لتجيب عليه هيئات خمتلفة مث                   -٥

ــه     ــبل اعادت ــيعه يف املكتــب املركــزي اجمليــب ق ــاد جتم ــردود . يع ــتلقاة عــن الدراســة   ويف ال امل
ذُكرت  )ب(املعلومات نفسها يف جزأين من االستبيان؛       قُدمـت    )أ(: االستقصـائية اخلامسـة   

رقـام بشـأن العملـيات يف مـراحل تالـية مـن عملـية العدالـة اجلنائية وكانت أكرب من األرقام                      أ
ر التغريات االحصائية    مل تذكر توضيحات تفس    )ج(ة؛  املماثلـة يف مـراحل سـابقـة مـن العملي         

وكان هذا  . ويف تلـك احلـاالت، أرسـلت األمانـة طلـبات للـتأكد من صحة البيانات               . اهلامـة 
االجـراء مـبددا لكـثري مـن وقـت مجـيع أولـئك املعنـيني بـتوفري وحتليل البيانات، مما أسفر عن                       

بيان والـرجاء أال يغيــب ذلــك عـن أذهــان الذيــن يقومـون باســتيفاء االســت   . كـثري مــن الــتأخري 
 .اخلاص باالستقصاء السادس

ضــافة إىل ذلــك، يــرجى مــن الذيــن يقومــون بالــرد واســتيفاء البــنود الــواردة يف          إ -٦
 :اجلداول أن يراعوا ما يلي

ذا كانـت األرقـام املقدمـة يف أحـد اجلـداول ختتلف اختالفا كبريا بني سنة                 إ )أ( 
 ؛جلدولعلى اوالسنة التالية، يرجى تفسري االختالف يف حواشي 

ذا تعــذّر تقــدمي البــيانات حســب تصــنيفها أو تعــريفها يف جــدول، فريجــى إ )ب( 
على حماولـة تكيـيف البـيانات بقدر االمكان مع ايراد توضيح خلطوات التكييف يف حواشي                

  الصفحة املقابلة؛يفجلدول أو ا
ذا مل تكـن البـيانات مـتوفرة بعـد، ينـبغي ايـراد بيانات أو تقديرات مؤقتة،                  إ )ج( 

 مكن، مع االشارة إىل أهنا حتمل هذه الصفة؛ان أ
التوضيح يف حاشية يف  ذا أمكـن استيفاء جزء من اجلدول فحسب، يرجى          إ )د( 

 ؛"غري متوافرة"أن بقية البيانات القسم املعين ب
ز املخصص  يف حـال عدم توافر أية بيانات اطالقا، يرجى بيان ذلك يف احليّ             )ه( 

 ، تبعا للحالة؛"مل جتّمع بعد"أو " بةغري مبّو"، أو " حىت اآلنغري متوافرة"للرد بكتابة عبارة 
ــ )و(  خذ الســنة التقوميــية أساســا زمنــيا لــتدوين البــيانات  ّتيف معظــم احلــاالت، ُت
ويف حـال اسـتخدام فـترة زمنـية سـنوية أخـرى ال تـتطابق مـع السنة التقوميية، مثل                    . املطلوبـة 

 السنة املالية، ينبغي االشارة إىل ذلك؛
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ــبغي  )ز(  ــية   عــن الحصــاءات أن تشــمل اين ــة اجلنائ مســائل مــثل موظفــي العدال
ــة، أي مــن          ــتويات احلكوم ــن مجــيع مس ــيانات م ــزالء الســجون، ب ــاوى القضــائية ون والدع

 .السلطات الوطنية وسلطات الواليات أو احملافظات وكذلك سلطات احلكم احمللي
د من املعلومات بشأن  وينـبغي توجـيه أي طلبات لالستيضاح أو للحصول على مزي           -٧

هـذا االسـتبيان إىل مديـر املركـز املعـين مبـنع االجـرام الـدويل، مكتب مراقبة املخدرات ومنع              
 Director, Centre for International Crime Prevention, Office for Drug Control :اجلـرمية 

and Crime Prevention, P.O.Box 500, A-1400 Vienna, Austria . وجـيه الطلـبات   وميكـن ت
ــاكسبواســطةأيضــا  ــرقم (:  الف ــرب   ) ٤٣-١-٢٦٠٦٠-٥٨٩٨ال ــتروين ع ــربيد االلك أو بال

 .(adam.bouloukos@cicp.un.or.at): االنترنت
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 استبيــان
  عن اجتاهات اجلرميةةالسادساالستقصائية  األمم املتحدة دراسة

 ،وعمليات نظم العدالة اجلنائية
 ١٩٩٧ – ١٩٩٥شامال الفترة 

   
  الشرطـة-الوأ

  
 :اسم البلد

  
 ســبتمرب/أيلــول ١االســتبيان واعادتــه يف موعــد أقصــاه  القســم مــن يــرجى اســتيفاء هــذا    

مث يـتوىل املوظف املذكور إرسال      . إىل املوظـف املسـؤول عـن التنسـيق، الـوارد امسـه أدنـاه               ١٩٩٩
ــه إىل   ــبة   املركــز املعــين مبــنع االجــرام  مجــيع أقســام االســتبيان املســتوىف بكامل ــدويل، مكتــب مراق  ال

 Centre for International Crime Prevention, Office: املخدرات ومنع اجلرمية يف فيينا، النمسا
for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria، أو 

 ,Statistics Division: دةـــورك، الواليــات املــتحــدة، نــيويــت، األمــم املــتحءاىل شــعبة االحصــاإ
United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America. 

 
 .وهذا االستبيان جيري توزيعه عن طريق شبكة شعبة االحصاءات  

  
 : املوظف املسؤول عن التنسيقاسم 
 :اللقب الوظيفي 
 :اسم اهليئة 
 :اسم الشارع 
   
   
 :لبلدا/احملافظة/املدينة 
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم اهلاتف 

 ):ورمز املدينة
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم الفاكس 

 ):ورمز املدينة
 :رمز الربيد االلكتروين 
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 تعريف املصطلحات
 
 .تعترب التعاريف التالية صاحلة للتطبيق على كثري من املدونات القانونية -١
 فعــل مــتعمد ارتكــبه  شــخص مــن جــراء  وفــاة يقصــد بــهجيــوز أن " القــتل العمــد " -٢

 .شخص آخر، مبا يف ذلك قتل األطفال
 فعــل غــري مــتعمد شــخص مــن جــراءيقصــد بــه وفــاة جيــوز أن " القــتل غــري العمــد " -٣

ويشـمل القـتل اخلطـأ، ولكـن مـع استثناء حوادث املرور املفضية إىل               . ارتكـبه شـخص آخـر     
 .وفاة أشخاص

التهجم البدين على جسم شخص آخر، مبا يف ذلك         يقصد به   جيـوز أن     "االعـتداء  " -٤
ومتيز بعض املدونات القانونية اجلنائية أو العقابية       . الضـرب، ولكـنه ال يشـمل هـتك العـرض          
فاذا كان هذا   . من ضرر عنه  درجة ما ينجم    ، تبعا ل  بـني االعـتداء املشـدد واالعـتداء البسـيط         

 فــئة ضــمنلة باالعــتداء املشــدد التميــيز حيــدث يف بلدكــم، يــرجى تقــدمي البــيانات ذات الصــ
، ينبغي ادراج بيانات عن كل      "جمموع االعتداءات "ويف اطـار فـئة      ". االعـتداءات اجلسـيمة   "

ويــرجى بــيان املعــيار  .  واالعــتداء البســيط)أي االعــتداء اجلســيم(مــن االعــتداءات املشــددة 
ا التمييز حيدث يف    الرئيسـي هلـذا التميـيز بـني االعـتداء املشـدد واالعتداء البسيط اذا كان هذ                

 .بلدكم
يرجى بيان  . يقصـد بـه املواقعـة اجلنسـية دون قبول صحيح          جيـوز أن    " االغتصـاب  " -٥

فاذا كان هناك   .  يف البـيانات املقدمة    امـا اذا كـان االغتصـاب املنصـوص علـيه قانونـا مدرجـ              
 .لةمتييز حيدث بني االعتداء اجلنسي وااليالج الفعلي، فريجى تقدمي املعلومات ذات الص

يقصـد بـه سـرقة مـال شخص، بالتغلب على مقاومته            جيـوز أن    " السـلب والنهـب    " -٦
 .بالقوة أو بالتهديد بالقوة

يقصــد هبــا أخــذ املــال دون موافقــة مالكــه، ولكــنها ال تشــمل   جيــوز أن " الســرقة " -٧
ــتحامها   ــية   . ال ســرقة الســيارات و ،الســطو عــلى املســاكن واق ــات اجلنائ ــيز بعــض املدون ومت

قيمة البضائع واألموال املأخوذة من     تـبعا ل  ية بـني السـرقة الكـربى والسـرقة الطفـيفة،            والعقابـ 
فـاذا كـان هـذا التميـيز يـتم يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات عن السرقة           . صـاحبها الشـرعي   

البيانات " جمموع السرقات "وينـبغي أن تشـمل فـئة        ". السـرقة اجلسـيمة   " فـئة    ضـمن الكـربى   
ويرجى بيان املعيار .  والسـرقة الطفيفة )أي السـرقة اجلسـيمة  (ى عـن كـل مـن السـرقة الكـرب       

الرئيسـي هلـذا التميـيز بـني السـرقة الكـربى والسـرقة الطفـيفة اذا كـان هـذا التمييز مطبقا يف                        
 .بلدكم
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 .يقصد هبا انتزاع سيارة دون موافقة مالك املركبةجيوز أن " سرقة السيارات" -٨
قصد به الدخول غري املشروع إىل أماكن ختص        يجيوز أن   " السـطو عـلى املسـاكن      " -٩

 .شخصا آخر بغية ارتكاب جرمية
. باخلداع يقصـد بـه احلصـول على شيء مملوك لشخص آخر             جيـوز أن  " االحتـيال  " -١٠

 .يرجى بيان ما اذا كانت البيانات املقدمة تشمل احلصول على املمتلكات املالية باالحتيال
سـتيالء شـخص مـا، دون وجه حق، على أشياء            يقصـد بـه ا     جيـوز أن  " االخـتالس  " -١١

 .مملوكة للغري كانت موجودة حتت يده بالفعل
 يقصــد هبــا األفعــال املــتعمدة الــيت قــد  جيــوز أن" ذات الصــلة بــاملخدراتاجلــرائم  " -١٢

تـنطوي عـلى زراعـة أو انـتاج أو صـنع أو اسـتخالص أو حتضـري املخـدرات املراقبة دوليا أو                       
ــرائها أو بــيعها أو تســليمها ألي ســبب مــن األســباب أو      عرضــها للبــيع أو توزيعهــا    أو ش

ــيها أو ارســاهلا، أو ارســاهلا عــبورا أو نقــلها أو اســتريادها أو تصــديرها      وجتــدر. الوســاطة ف
 وإىل )١(،١٩٦١ أحكــام االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة إىل، عــند االقتضــاء، االشــارة
 )٢(١٩٧١كـام اتفاقـية املؤثـرات العقلية لسنة    األخـرى املعـتمدة عمـال بأح      التنظيمـية   اللوائـح   

أو اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقلية                     /و
 )٣(.١٩٨٨لعام 
ــة أو  / يقصــد هبمــا طلــب و جيــوز أن" لفســادأو ا/الرشــوة و " -١٣ ــنفعة مادي ــبول م أو ق

فة عامــة ولقــاء عمــل قــد يكــون خمالفــا شخصــية، أو الوعــد بذلــك، فــيما يرتــبط بــأداء وظــي 
أو الوعـد مبنفعة مادية أو شخصية، أو اعطاؤها، إىل  /للقـانون، أو قـد ال يكـون خمالفـا له، و     

 .موظف عام مقابل خدمة مطلوبة
 يقصــد هبــا عــدد اجلــرائم الــيت يعاقــب علــيها القــانون   جيــوز أن" اجلــرائم املســجلة " -١٤

، ولكن باستثناء   )ي خمتلف املخالفات القانونية اخلاصة    أ (اجلـنائي أو مـا يعـادل تلـك اجلرائم         
عــرض عــلى خمالفــات املــرور البســيطة وغريهــا مــن األفعــال الطفــيفة املخلــة بالقــانون، الــيت تُ  
 .الشرطة أو غريها من أجهزة انفاذ القوانني ويتوىل أحد تلك األجهزة تسجيلها

_______________ 
 .٥١٥٧، الرقم ٠٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1)
 .٦٥٩٤١، الرقم ٩١٠١املرجع نفسه، اجمللد  (2)
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات  (3)

منشورات (، اجمللد األول ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول ٢٠ -نوفمرب   / تشرين الثاين٢٥العقلية، فيينا، 
 ).A.94.XI.5األمم املتحدة، رقم املبيع 
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 يقصد هبم موظفو    جيوز أن " نيموظفـو الشـرطة أو املوظفون املكلفون بانفاذ القوان        " -١٥
األجهـزة العامة اليت تتمثل مهامهم الرئيسية يف منع اجلرائم وكشفها وتقصيها والقبض على              

واذا كانت الشرطة جزءا من قوة األمن الوطنية يف بلدكم، يرجى           . املـتهمني بارتكاهبم اياها   
تميزة عن احلرس حصـر األجوبـة، مـا أمكـن، يف نطـاق الشـرطة املدنية فحسب، باعتبارها م             

واذا كان هناك عدد كبري من القوات احمللية، يرجى تقدمي بيانات           . الوطـين أو امليليشيا احمللية    
واذا كــان موظفــو الشــرطة أو املوظفــون املكلفــون بانفــاذ القوانــني    . عــنها اذا أمكــن ذلــك 

. ١يــؤدون وظــائف نــيابة عامــة، فريجــى االشــارة إىل ذلــك يف احلــيز الــذي حتــت اجلــدول     
موظفـــو الســـكرتارية (ويـــرجى أن تســـتبعد يف اجابـــاتكم البـــيانات بشـــأن موظفـــي الدعـــم 

 .)والكتبة، اخل
 أعاله ال تتوافق متاما مع املدونة       ١٣ - ٢ذا كانـت الفـئات املذكـورة يف الفقرات          إ -١٦

بدال من ذلك    أو يرجى    ؛القانونـية لـبلدكم، يـرجى حماولـة تكيـيف البـيانات بقـدر االمكـان               
ــواع ــيان أن ــة للفــئات املقــترحة، أو كيفــية تعــريف    ب  اجلــرائم املشــمولة باحصــاءاتكم واملقابل

حتت اجلدول املعين أو يف الصفحة      يف احليز املتاح    اجلـرمية املماثلـة يف بلدكـم، ووصـف ذلك           
 .املقابلة
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 ١اجلدول 
 ١٩٩٧-١٩٩٥ حسب نوع اجلنس واملوارد املالية، )أ(،موظفو الشرطة

 
  )ب(ربديسم/ كانون األول٣١يف 

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧
 مجيع موظفي الشرطة -١-١  
 االناث -٢-١  
 الذكور -٣-١  
 مباليني(املوارد املالية /امجايل ميزانية الشرطة -٤-١  

   )ج()وحدات العملة احمللية
 .١٠يف الصفحة  ١٥الوارد يف الفقرة " موظفو الشرطة"يرجى االطالع على تعريف مصطلح  )أ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:عني عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، يرجى بيان هذا التاريخ هنااذا ت )ب( 

املـوارد املالية ينبغي أن يشمل مجيع األموال املخصصة ملهمة الشرطة املدنية            /امجـايل ميزانـية الشـرطة      )ج(
وعند حساب املرتبات، يرجى ادراج . عـلى املسـتوى الوطين، مبا يف ذلك املرتبات واألصول الثابتة       
وعند حساب األصول الثابتة، يرجى  . مجـيع األمـوال املـنفقة عـلى كـل فـرد موظف يف اجملال املعني               

ادراج مجـيع األموال املستثمرة يف األصول غري املتعلقة باملوظفني، مثل املباين، والسيارات واملعدات           
 .املكتبية
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 ٢اجلدول 
، حسب نوع )احصاءات الشرطة( االحصاءات اجلنائية عدد اجلرائم املسجلة يف

 ١٩٩٧-١٩٩٥، رع فيها يف ارتكاب اجلرائماجلرمية مبا يف ذلك احملاوالت اليت ُش
 

 )أ(نوع اجلرمية ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧
 )ب(مجيع اجلرائم املسجلة، بغض النظر عن النوع -١-٢   
ارتكبت     القتل العمد -٢-٢
شرع فيها    ٣-٢- 
كبت بسالح ناريارت    ٤-٢- 
 القتل غري العمد -٥-٢   
االعتداءات اجلسيمة     االعتداء -٦-٢
جمموع االعتداءات    ٧-٢ 
 االغتصاب -٨-٢   
 السطو على املساكن -٩-٢   
السرقات اجلسيمة     :السرقة -١٠-٢
جمموع السرقات    ١١-٢- 
 سرقة السيارات -١٢-٢   
 رقة باكراهالنهب أو الس -١٣-٢   
 االحتيال -١٤-٢   
 االختالس -١٥-٢   
  باملخدراتذات الصلةاجلرائم  -١٦-٢   
 الفسادأو /الرشوة و -١٧-٢   

 
 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر(مصدر   
  
 
 
 .٩ و٨يف الصفحتني  ١٣-٢رجى االطالع على تعاريف املصطلحات الواردة يف الفقرات ي )أ(
جى مالحظـة أن جممـوع عـدد اجلـرائم املسـجلة قـد يكـون أكـرب من حاصل مجع األرقام املعطاة                       يـر  )ب(

وال ينبغي للمجموع أن يشمل خمالفات املرور       . لكـل نـوع مـن أنـواع اجلـرمية املدرجـة يف اجلـدول              
 .البسيطة
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 ٣اجلدول 
 أو/ الشرطة ومن ِقبل ألول مرة  هبمرمسيأُحضروا إلجراء اتصال األشخاص الذين 

 الرمسي ألول مرة االتصالنظام العدالة اجلنائية، حسب نوع اجلرمية، حيث قد يشمل 
   ١٩٩٧-١٩٩٥كون األشخاص مشتبها فيهم أو مقبوضا عليهم، أو حتذيرهم اخل، 

 )أ(نوع اجلرمية ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧
 أُحضروا ألجل االتصالمجيع األشخاص الذين  -١-٣   

أو نظام /رطة و الشمن ِقبلألول مرة هبم الرمسي 
 )ب(العدالة اجلنائية، بغض النظر عن نوع اجلرمية

حاالت مرتكبة     :القتل العمد -٢-٣
حاالت شرع فيها    ٣-٣- 
حاالت ارتكبت بسالح ناري    ٤-٣- 
القتل غري العمد    ٥-٣- 
االعتداءات اجلسيمة     :االعتداء -٦-٣
جمموع االعتداءات    ٧-٣- 
 اباالغتص -٨-٣   
 السطو على املساكن -٩-٣   
السرقات اجلسيمة     :السرقة -١٠-٣
جمموع السرقات    ١١-٣- 
 سرقة السيارات -١٢-٣   
 النهب أو السرقة باكراه -١٣-٣   
 االحتيال -١٤-٣   
 االختالس -١٥-٣   
 اجلرائم املرتبطة باملخدرات -١٦-٣   
 الفسادأو /الرشوة و -١٧-٣   

 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر( مصدر  
 
 
 
 .٩ و٨يف الصفحتني  ١٣-٢رجى االطالع على تعاريف املصطلحات الواردة يف الفقرات ي )أ(
 نظام   هبم من ِقبل    الرمسي أُحضروا ألجل االتصال  يرجى مالحظة أن جمموع عدد األشخاص الذين         )ب(

ألرقام املعطاة لكل نوع من أنواع اجلرمية املدرجة        العدالـة اجلنائـية قـد يكون أكرب من حاصل مجع ا           
 .يف اجلدول
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 ٤اجلدول 
 نظام العدالة اجلنائية حيث قد  هبم من ِقبل الرمسيأُحضروا ألجل االتصالاألشخاص الذين 

 الرمسي تسجيلهم كمشتبه فيهم أو كمقبوض عليهم أو حتذيرهم اخل، االتصاليشمل 
١٩٩٧-١٩٩٥  

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧
 االناث -١-٤   
 الذكور -٢-٤   
 البالغون -٣-٤   
 البالغاتاالناث   -٤-٤   
 البالغونالذكور   -٥-٤   
 األحداث -٦-٤   
 االناث األحداث  -٧-٤   
 الذكور األحداث  -٨-٤   

 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر(مصدر   
  
 
 

 ).ب (:املستعملني يف نظام العدالة اجلنائية الوطين" احلدث"و " البالغ"يرجى ذكر تعريفي  
  :البالغ 

 
 :احلدث 

 
 

 

 

 

ة قــد تفــيد يف حتســني فهــم  اذا كــان مــن رأيكــم أن هــناك توضــيحات اضــافي 
ــيانات الــيت أوردمتوهــا يف هــذا اجلــزء مــن االســتبيان، يــرجى عــرض هــذه      الب

 التوضيحات يف احلّيز الوارد أدناه أو يف صفحة مرفقة هبذا
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 استبيــان
  عن اجتاهاتةالسادساالستقصائية  األمم املتحدة دراسة

 ،وعمليات نظم العدالة اجلنائيةاجلرمية 
    ١٩٩٧ – ١٩٩٥شامال الفترة 
  النيابة العامة-اثاني

 
 :اسم البلد

ســبتمرب /أيلــول ١االســتبيان واعادتــه يف موعــد أقصــاه  القســم مــن اء هــذا يــرجى اســتيف  
مث يـتوىل املوظف املذكور ارسال      . إىل املوظـف املسـؤول عـن التنسـيق، الـوارد امسـه أدنـاه               ١٩٩٩

ــه إىل   ــبة    مجــيع أقســام االســتبيان املســتوىف بكامل ــدويل، مكتــب مراق  املركــز املعــين مبــنع االجــرام ال
 Centre for International Crime Prevention, Office: ة يف فيينا، النمسااملخدرات ومنع اجلرمي

for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria، أو 
ــتحدة   ــإىل شــعب ــات امل ــيويورك، الوالي ــتحدة، ن  ,Statistics Division: ة االحصــاءات، األمــم امل

United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America. 
 .وهذا االستبيان جيري توزيعه عن طريق شبكة شعبة االحصاءات  

 
 : املوظف املسؤول عن التنسيقاسم 
 :اللقب الوظيفي 
 :اسم اهليئة 
 :اسم الشارع 
   
   
 :البلد/احملافظة/املدينة 
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم اهلاتف 

 ):دينةورمز امل
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم الفاكس 

 ):ورمز املدينة
 :رمز الربيد االلكتروين 
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 تعريف املصطلحات
 .تعترب التعاريف التالية صاحلة للتطبيق على كثري من املدونات القانونية -١
 فعــل مــتعمد ارتكــبه  وفــاة شــخص مــن جــراء يقصــد بــه جيــوز أن " القــتل العمــد " -٢

 . ذلك قتل األطفالشخص آخر، مبا يف
 فعــل غــري مــتعمد وفــاة شــخص مــن جــراءيقصــد بــه جيــوز أن " القــتل غــري العمــد " -٣

ويشـمل القـتل اخلطـأ، ولكـن مـع استثناء حوادث املرور املفضية إىل               . ارتكـبه شـخص آخـر     
 .وفاة أشخاص

يقصـد بـه التهجم البدين على جسم شخص آخر، مبا يف ذلك             جيـوز أن    "االعـتداء  " -٤
ومتيز بعض املدونات القانونية اجلنائية أو العقابية       . لكـنه ال يشـمل هـتك العـرض        الضـرب، و  

فاذا كان هذا   . من ضرر عنه  درجة ما ينجم    ، تبعا ل  بـني االعـتداء املشـدد واالعـتداء البسـيط         
 فــئة ضــمنالتميــيز حيــدث يف بلدكــم، يــرجى تقــدمي البــيانات ذات الصــلة باالعــتداء املشــدد  

، ينبغي ادراج بيانات عن كل "جممـوع االعتداءات  "ويف اطـار فـئة      ". االعـتداءات اجلسـيمة   "
ويــرجى بــيان املعــيار  . واالعــتداء البســيط) أي االعــتداء اجلســيم(مــن االعــتداءات املشــددة  

الرئيسـي هلـذا التمـيزي بني االعتداء املشدد واالعتداء البسيط اذا كان هذا التمييز حيدث يف                 
 .بلدكم

يرجى بيان . صـد بـه املواقعـة اجلنسـية دون قـبول صحيح     يقجيـوز أن   " االغتصـاب  " -٥
فاذا كان هناك   .  يف البـيانات املقدمة    امـا اذا كـان االغتصـاب املنصـوص علـيه قانونـا مدرجـ              

 .متييز حيدث بني االعتداء اجلنسي وااليالج الفعلي، فريجى تقدمي املعلومات ذات الصلة
ص، بالتغلب على مقاومته     يقصـد بـه سـرقة مـال شخ          جيـوز أن   "السـلب والنهـب    " -٦

 .بالقوة أو بالتهديد بالقوة
 يقصــد هبــا أخــذ املــال دون موافقــة مالكــه، ولكــنها ال تشــمل      جيــوز أنالســرقة " -٧

ــتحامها   ــية   . ال ســرقة الســيارات و ،الســطو عــلى املســاكن واق ــات اجلنائ ــيز بعــض املدون ومت
بضائع واألموال املأخوذة من    قيمة ال تـبعا ل  والعقابـية بـني السـرقة الكـربى والسـرقة الطفـيفة،             

فـاذا كـان هـذا التميـيز يـتم يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات عن السرقة                . صـاحبها الشـرعي   
البيانات " جمموع السرقات "وينـبغي أن تشـمل فـئة        ". السـرقة اجلسـيمة   " فـئة    ضـمن الكـربى   

ملعيار ويرجى بيان ا. والسـرقة الطفيفة ) أي السـرقة اجلسـيمة    (عـن كـل مـن السـرقة الكـربى           
الرئيسـي هلـذا التميـيز بـني السـرقة الكـربى والسـرقة الطفـيفة اذا كـان هـذا التمييز مطبقا يف                        

 .بلدكم
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 . يقصد هبا انتزاع سيارة دون موافقة مالك املركبةجيوز أن" سرقة السيارات" -٨
 يقصد به الدخول غري املشروع إىل أماكن ختص         جيوز أن " السـطو عـلى املسـاكن      " -٩

 .ية ارتكاب جرميةشخصا آخر بغ
. باخلداع يقصـد بـه احلصـول على شيء مملوك لشخص آخر             جيـوز أن  " االحتـيال  " -١٠

 .يرجى بيان ما اذا كانت البيانات املقدمة تشمل احلصول على املمتلكات املالية باالحتيال
 يقصـد بـه اسـتيالء شـخص مـا، دون وجه حق، على أشياء                جيـوز أن  " االخـتالس  " -١١

 .انت موجودة حتت يده بالفعلمملوكة للغري ك
 يقصــد هبــا األفعــال املــتعمدة الــيت قــد  جيــوز أن" ذات الصــلة بــاملخدراتاجلــرائم  " -١٢

تـنطوي عـلى زراعـة أو انـتاج أو صـنع أو اسـتخالص أو حتضـري املخـدرات املراقبة دوليا أو                       
و عرضــها للبــيع أو توزيعهــا أو شــرائها أو بــيعها أو تســليمها ألي ســبب مــن األســباب أ       

ــيها أو ارســاهلا، أو ارســاهلا عــبورا أو نقــلها أو اســتريادها أو تصــديرها      وجتــدر. الوســاطة ف
وإىل  )١(،١٩٦١ أحكــام االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة إىل، عــند االقتضــاء، االشــارة
 )٢(١٩٧١األخـرى املعـتمدة عمـال بأحكـام اتفاقـية املؤثـرات العقلية لسنة               التنظيمـية   اللوائـح   

قـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقلية                    أو اتفا /و
 )٣(.١٩٨٨لعام 
ــة أو  / يقصــد هبمــا طلــب و جيــوز أن" أو الفســاد/الرشــوة و " -١٣ ــنفعة مادي ــبول م أو ق

شخصــية، أو الوعــد بذلــك، فــيما يرتــبط بــأداء وظــيفة عامــة ولقــاء عمــل قــد يكــون خمالفــا   
أو الوعد مبنفعة مادية أو شخصية، أو اعطاؤها، إىل     /ه، و ـيكـون خمالفـا ل    للقـانون، أو قـد ال       

 .موظف عام مقابل خدمة مطلوبة
 يقصد به املسؤول احلكومي الذي يتوىل مهمة بدء        جيوز أن " موظـف النـيابة العامة    " -١٤

ــة، ضــد األشــخاص املــتهمني بارتكــاب فعــل      ــيابة عــن الدول الدعــاوى اجلنائــية ومتابعــتها، ن
 وختـتلف البلدان يف كون وكيل النيابة فردا يف هيئة منفصلة، أم فردا يف الشرطة، أم           .جـنائي 

. والـرجاء بيان اسم اهليئة اليت يعمل وكيل النيابة يف اطارها يف بلدكم            . يف السـلطة القضـائية    
مـــثال الـــنظم (واذا كـــان هـــناك أكـــثر مـــن نظـــام واحـــد للعدالـــة اجلنائـــية يســـري يف بلدكـــم 

_______________ 
 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1)
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  (2)
 غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، ة ملكافحة االجتارالوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقي (3)

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، اجمللد األول ١٩٨٨ ديسمرب/ كانون األول٢٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٥
A.94.XI.5.( 
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، يرجى تقدمي معلومات منفصلة     )النظم العسكرية /حملافظـات أو النظم املدنية    نظـم ا  /االحتاديـة 
وينبغي استبعاد البيانات بشأن    . بشـأن الوظـائف الـيت يضـطلع هبـا وكـيل النيابة يف كل نظام               

 .)موظفو السكرتارية والكتبة، اخل(موظفي الدعم 
دعى عليهم باهتام    يقصد هبم املتهمون امل    جيـوز أن  " األشـخاص املالحقـون قضـائيا      " -١٥

رمسـي صـادر عـن النائب العام أو من جهاز انفاذ القوانني املسؤول عن االضطالع بوظائف                
 .النيابة العامة

ــرات    إ -١٦ ــتعاريف املذكــورة يف الفق ــت ال ــع    ١٣ - ٢ذا كان ــا م ــتوافق متام ــاله ال ت  أع
بدال من  يرجى    أو ؛املدونـة القانونـية لـبلدكم، يـرجى حماولـة تكييف البيانات بقدر االمكان             

بـيان أنـواع اجلرائم املشمولة باحصاءاتكم واملقابلة للفئات املقترحة، أو كيفية تعريف             ذلـك   
حتت اجلدول املعين أو يف الصفحة      يف احليز املتاح    اجلـرمية املماثلـة يف بلدكـم، ووصـف ذلك           

 .املقابلة
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 ٥اجلدول 
 ١٩٩٧ و ١٩٩٥ية، حسب نوع اجلنس واملوارد املال )أ(موظفو النيابة العامة،

 
  )ب(ديسمرب / كانون األول١٣يف 

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧
 مجيع املوظفني يف النيابة العامة -١-٥  
 االناث -٢-٥  
 الذكور -٣-٥  
املوارد املالية /امجايل ميزانية النيابة العامة -٤-٥  

 )ج() وحدات العملة احملليةمباليني(
  

صفحة يف ال  ١٤الوارد يف الفقرة    " موظفو النيابة العامة  "ف مصـطلح    ـى تعـري  ـالع علـ  ـــ ى االط ــيـرج  )أ(
١٧. 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اذا استخدم تاريخ مرجعي بديل، يرجى بيان هذا التاريخ هنا )ب(
ة النيابة  املـوارد املالـية ينـبغي أن يشـمل مجـيع األموال املخصصة لوظيف             /امجـايل ميزانـية النـيابة العامـة        )ج(

وعـند حسـاب املرتبات،     . العامـة عـلى املسـتوى الوطـين، مشـتمال ذلـك املرتـبات واألصـول الثابـتة                 
وعند حساب األصول . يـرجى ذكـر مجـيع األمـوال املـنفقة عـلى كـل فـرد موظـف يف اجملـال املعـين                 

ــثل املــ         ــني، م ــري املوظف ــتعلقة بغ ــوال املســتثمرة يف األصــول امل ــرجى ذكــر مجــيع األم ــتة، ي باين، الثاب
 .والسيارات واملعدات املكتبية
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 ٦اجلدول 
 ١٩٩٧-١٩٩٥األشخاص املالحقون قضائيا، حسب نوع اجلرمية، 

 
 )أ(نوع اجلرمية ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧
مجيع األشخاص املالحقني قضائيا ألي  -١-٦   

 )ب(نوع من اجلرمية
ارتكبت     :القتل العمد -٢-٦
شرع فيها    ٣-٦- 
اريارتكبت بسالح ن    ٤-٦- 
القتل غري العمد    ٥-٦- 
االعتداءات اجلسيمة     :االعتداء -٦-٦
جمموع االعتداءات    ٧-٦- 
 االغتصاب -٨-٦   
 النهب أو السرقة باكراه -٩-٦   
السرقات اجلسيمة     :السرقة -١٠-٦
جمموع السرقات    ١١-٦- 
 سرقة السيارات -١٢-٦   
 نالسطو على املساك -١٣-٦   
 االحتيال -١٤-٦   
 االختالس -١٥-٦   
 اجلرائم املرتبطة باملخدرات -١٦-٦   
 أو الفساد/الرشوة و -١٧-٦   

 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر(مصدر   
  
 
 
 .١٧ و١٦ صفحتنييف ال ١٣-٢ات الواردة يف الفقرات ـف املصطلحـى تعاريـع علالى االطـرجي )أ(
حظــة أن جممــوع عــدد األشــخاص املالحقــني قضــائيا قــد يكــون أكــرب مــن حاصــل مجــع  يــرجى مال )ب(

 .األرقام املعطاة لكل نوع من أنواع اجلرمية املدرجة يف هذااجلدول
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 ٧اجلدول 
 ١٩٩٧-١٩٩٥، العمراألشخاص املالحقون قضائيا، حسب نوع اجلنس وفئة 

 
 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧

 يااألشخاص املالحقون قضائ -١-٧   
 االناث  -٢-٧   
 الذكور  -٣-٧   
  املالحقون قضائياالبالغون -٤-٧   
 البالغاتاالناث   -٥-٧   
 البالغونالذكور   -٦-٧   
 األحداث املالحقون قضائيا -٧-٧   
 االناث األحداث  -٨-٧   
 الذكور األحداث  -٩-٧   

 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر(مصدر   
  

 :املستعملني يف نظام العدالة اجلنائية الوطين" احلدث"و " البالغ"يرجى ذكر تعريفي  
  :البالغ 

 
 :احلدث 

 
 

 

 

 

اذا كــان مــن رأيكــم أن هــناك توضــيحات اضــافية قــد تفــيد يف حتســني فهــم   
ــيانات الــيت أوردمتوهــا يف هــذا اجلــزء مــن االســتبيان،     يــرجى عــرض هــذه  الب
 التوضيحات يف احلّيز الوارد أدناه أو يف صفحة مرفقة هبذا
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 استبيــان
 ، عن اجتاهات اجلرميةةالسادساالستقصائية  األمم املتحدة دراسة

 وعمليات نظم العدالة اجلنائية
    ١٩٩٧ – ١٩٩٥شامال الفترة 
 اكـم  احمل-ثالثا 

 
 :اسم البلد

  
ســبتمرب /أيلــول ١االســتبيان واعادتــه يف موعــد أقصــاه  القســم مــن يــرجى اســتيفاء هــذا    

مث يـتوىل املوظف املذكور ارسال      . إىل املوظـف املسـؤول عـن التنسـيق، الـوارد امسـه أدنـاه               ١٩٩٩
ــه إىل   ــدويل،   مجــيع أقســام االســتبيان املســتوىف بكامل ــبة   املركــز املعــين مبــنع االجــرام ال مكتــب مراق

 Centre for International Crime Prevention, Office: املخدرات ومنع اجلرمية يف فيينا، النمسا
for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria، أو 

ــيويورك، الوالي   ــتحدة، ن ــإىل شــعبة االحصــاءات، األمــم امل ــتحدةــ  ,Statistics Division: ات امل
United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America 

 .وهذا االستبيان جيري توزيعه عن طريق شبكة شعبة االحصاءات  
 

 : املوظف املسؤول عن التنسيقاسم 
 :اللقب الوظيفي 
 :اسم اهليئة 
 :اسم الشارع 
   
   
 :البلد/احملافظة/املدينة 
مبا يف ذلك رمز البلد  (فرقم اهلات 

 ):ورمز املدينة
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم الفاكس 

 ):ورمز املدينة
 :رمز الربيد االلكتروين 
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 تعريف املصطلحات
 .تعترب التعاريف التالية صاحلة للتطبيق على كثري من املدونات القانونية -١
عــل مــتعمد ارتكــبه   فوفــاة شــخص مــن جــراء يقصــد بــه جيــوز أن " القــتل العمــد " -٢

 .شخص آخر، مبا يف ذلك قتل األطفال
 فعــل غــري مــتعمد وفــاة شــخص مــن جــراءيقصــد بــه جيــوز أن " القــتل غــري العمــد " -٣

ويشـمل القـتل اخلطـأ، ولكـن مـع استثناء حوادث املرور املفضية إىل               . ارتكـبه شـخص آخـر     
 .وفاة أشخاص

م شخص آخر، مبا يف ذلك      يقصـد بـه التهجم البدين على جس       جيـوز أن    "االعـتداء  " -٤
ومتيز بعض املدونات القانونية اجلنائية أو العقابية       . الضـرب، ولكـنه ال يشـمل هـتك العـرض          
فاذا كان هذا   . من ضرر عنه  درجة ما ينجم    ، تبعا ل  بـني االعـتداء املشـدد واالعـتداء البسـيط         

 فــئة ضــمنالتميــيز حيــدث يف بلدكــم، يــرجى تقــدمي البــيانات ذات الصــلة باالعــتداء املشــدد  
، ينبغي ادراج بيانات عن كل "جممـوع االعتداءات  "ويف اطـار فـئة      ". االعـتداءات اجلسـيمة   "

ويــرجى بــيان املعــيار  . واالعــتداء البســيط) أي االعــتداء اجلســيم(مــن االعــتداءات املشــددة  
الرئيسـي هلـذا التمـيزي بني االعتداء املشدد واالعتداء البسيط اذا كان هذا التمييز حيدث يف                 

 .دكمبل
يرجى بيان . يقصـد بـه املواقعـة اجلنسـية دون قـبول صحيح     جيـوز أن   " االغتصـاب  " -٥

فاذا كان هناك   .  يف البـيانات املقدمة    امـا اذا كـان االغتصـاب املنصـوص علـيه قانونـا مدرجـ              
 .متييز حيدث بني االعتداء اجلنسي وااليالج الفعلي، فريجى تقدمي املعلومات ذات الصلة

 يقصـد بـه سـرقة مـال شخص، بالتغلب على مقاومته              جيـوز أن   "بالسـلب والنهـ    " -٦
 .بالقوة أو بالتهديد بالقوة

 يقصــد هبــا أخــذ املــال دون موافقــة مالكــه، ولكــنها ال تشــمل      جيــوز أنالســرقة " -٧
ــتحامها   ــية   . ال ســرقة الســيارات و ،الســطو عــلى املســاكن واق ــات اجلنائ ــيز بعــض املدون ومت

قيمة البضائع واألموال املأخوذة من     تـبعا ل  والسـرقة الطفـيفة،     والعقابـية بـني السـرقة الكـربى         
فـاذا كـان هـذا التميـيز يـتم يف بلدكم، يرجى تقدمي البيانات عن السرقة                . صـاحبها الشـرعي   

البيانات " جمموع السرقات "وينـبغي أن تشـمل فـئة        ". السـرقة اجلسـيمة   " فـئة    ضـمن الكـربى   
ويرجى بيان املعيار . والسـرقة الطفيفة  )أي السـرقة اجلسـيمة    (عـن كـل مـن السـرقة الكـربى           

الرئيسـي هلـذا التميـيز بـني السـرقة الكـربى والسـرقة الطفـيفة اذا كـان هـذا التمييز مطبقا يف                        
 .بلدكم
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 . يقصد هبا انتزاع سيارة دون موافقة مالك املركبةجيوز أن" سرقة السيارات" -٨
شروع إىل أماكن ختص     يقصد به الدخول غري امل     جيوز أن " السـطو عـلى املسـاكن      " -٩

 .شخصا آخر بغية ارتكاب جرمية
. باخلداع يقصـد بـه احلصـول على شيء مملوك لشخص آخر             جيـوز أن  " االحتـيال  " -١٠

 .يرجى بيان ما اذا كانت البيانات املقدمة تشمل احلصول على املمتلكات املالية باالحتيال
ه حق، على أشياء     يقصـد بـه اسـتيالء شـخص مـا، دون وج            جيـوز أن  " االخـتالس  " -١١

 .مملوكة للغري كانت موجودة حتت يده بالفعل
 يقصــد هبــا األفعــال املــتعمدة الــيت قــد  جيــوز أن" ذات الصــلة بــاملخدراتاجلــرائم  " -١٢

تـنطوي عـلى زراعـة أو انـتاج أو صـنع أو اسـتخالص أو حتضـري املخـدرات املراقبة دوليا أو                       
و تســليمها ألي ســبب مــن األســباب أو    عرضــها للبــيع أو توزيعهــا أو شــرائها أو بــيعها أ    

ــيها أو ارســاهلا، أو ارســاهلا عــبورا أو نقــلها أو اســتريادها أو تصــديرها      وجتــدر. الوســاطة ف
وإىل  )١(،١٩٦١ أحكــام االتفاقــية الوحــيدة لــلمخدرات لســنة إىل، عــند االقتضــاء، االشــارة
 )٢(١٩٧١العقلية لسنة   األخـرى املعـتمدة عمـال بأحكـام اتفاقـية املؤثـرات             التنظيمـية   اللوائـح   

أو اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقلية                     /و
 )٣(.١٩٨٨لعام 
ــة أو  / يقصــد هبمــا طلــب و جيــوز أن" أو الفســاد/الرشــوة و " -١٣ ــنفعة مادي ــبول م أو ق

يكــون خمالفــا شخصــية، أو الوعــد بذلــك، فــيما يرتــبط بــأداء وظــيفة عامــة ولقــاء عمــل قــد  
أو الوعد مبنفعة مادية أو شخصية، أو اعطاؤها، إىل     /ه، و ـللقـانون، أو قـد ال يكـون خمالفـا ل          
 .موظف عام مقابل خدمة مطلوبة

 يقصـد هبـم األشـخاص الذيـن تتضـح ادانتهم من قبل أي هيئة                جيـوز أن  " املدانـون  " -١٤
صرف النظر عن تأييد أو     قانونـية مفوضـة حسـب األصـول الـيت يقضي هبا القانون الوطين، ب              

واذا كانــت ادانــة األشــخاص صــادرة مــن أي هيــئة أخــرى غــري  . عــدم تأيــيد االدانــة الحقــا
احملـاكم، يـرجى بـيان مـا هـي هـذه اهليـئة وتقـدمي تفاصيل احصائية يف احليز التايل للجدولني                      

ويشــمل جممــوع عــدد املدانــني، الــوارد يف ذلكمــا اجلدولــني، مــرتكيب اجلــرائم    . ١١ و ٠١
_______________ 

 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  (1)
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩ اجمللد املرجع نفسه، (2)
 غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، فيينا، الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار (3)

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، اجمللد األول ١٩٨٨ ديسمرب/ كانون األول٢٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٥
A.94.XI.5.( 
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اخلطــرية مبقتضــى القوانــني اخلاصــة، لكــنه ال يشــمل عــدد املدانــني بســبب خمالفــات املــرور      
 .البسيطة وغريها من األفعال الطفيفة املخلة بالقانون

 يقصد هبم املسؤولون املتفرغون وغري     جيوز أن " احملترفونالقضـاة أو قضـاة الصلح        " -١٥
جلنائـــية وغريهـــا، مبـــا يف ذلـــك حمـــاكم  املـــتفرغني املفوضـــون بالـــنظر يف القضـــايا املدنـــية وا 

ويرجى أن يدرج أيضا ضمن     . االسـتئناف، وبالفصـل يف تلـك القضـايا يف احملـاكم القانونـية             
 .هذه الفئة القضاة وقضاة الصلح املعاونون الذين ميكن تفويضهم على النحو الوارد أعاله

اص الذين يؤدون    يقصد هبم األشخ   جيوز أن " القضـاة وقضـاة الصلح غري احملترفني       " -١٦
احملترفون ولكنهم ال يعتربون أنفسهم، وال أو قضاة الصلح     اليت يؤديها القضاة      نفسـها  املهـام 

ــيانات  . يعتــربهم اآلخــرون عــادة، أعضــاء حمــترفني يف الســلطة القضــائية   وينــبغي اســتبعاد الب
 .) السكرتارية والكتبة، اخليموظفأي (املتعلقة مبوظفي الدعم 

 أعاله ال تتوافق متاما مع املدونة       ١٣ - ٢ات املذكـورة يف الفقرات      ذا كانـت الفـئ    إ -١٧
بدال من ذلك   القانونـية لـبلدكم، يـرجى حماولـة تكيـيف البـيانات بقـدر االمكـان، أو يرجى                   

ــة للفــئات املقــترحة، أو كيفــية تعــريف      ــواع اجلــرائم املشــمولة باحصــاءاتكم واملقابل ــيان أن ب
حتت اجلدول املعين أو يف الصفحة      يف احليز املتاح    لك  اجلـرمية املماثلـة يف بلدكـم، ووصـف ذ         

 .املقابلة
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 ٨اجلدول 
اجلنس واملوارد املالية، مبا يف ذلك حماكم نوع القضاة، حسب الوضع املهين و

 ١٩٩٧ و ١٩٩٥االستئناف، 
 

  )أ(ديسمرب/ كانون األول١٣يف 
 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧

 )ب(مجيع القضاة أو قضاة الصلح احملترفني -١-٨  
 االناث  -٢-٨  
 الذكور  -٣-٨  
 )ج(مجيع القضاة أو قضاة الصلح غري احملترفني -٤-٨  
 االناث  -٥-٨  
 الذكور  -٦-٨  
مباليــني(املــوارد املالــية /امجــايل ميزانــية احملــاكم -٧-٨  

  )د()الوحدات من العمالت احمللية
 .ــــــــــــــ ــــــــ:يان هذا التاريخ هنااذا تعني عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، يرجى ب )أ(
ــريف    )ب( ــلى تعـ ــالع عـ ــرجى االطـ ــترفون  "يـ ــلح احملـ ــاة الصـ ــاة وقضـ ــرة  " القضـ ــوارد يف الفقـ  يف ١٥الـ

 .٢٦ صفحةال
ــريف    )ج( ــرجى االطــالع عــلى تع ــرة  " القضــاة وقضــاة الصــلح غــري احملــترفني   "ي ــوارد يف الفق  يف ١٦ال

 .٢٦ صفحةال
املوارد املالية ينبغي أن يشمل مجيع األموال املخصصة للسلطة القضائية على          /اكمامجـايل ميزانـية احملـ      )د(

وعند حساب املرتبات، يرجى ادراج مجيع . املسـتوى الوطين، مبا يف ذلك املرتبات واألصول الثابتة      
وعــند حســاب . األمــوال املــنفقة عــلى كــل فــرد موظــف يف مهــنة القاضــي يف نظــام العدالــة اجلنائــية

ثابتة، يرجى ادراج مجيع األموال املستثمرة يف األصول غري املتعلقة باملوظفني، مثل املباين             األصول ال 
 .والسيارات واملعدات املكتبية
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 ٩اجلدول 
 ١٩٩٧ و ١٩٩٥، يف  اجلنائية أمام احملاكملمثوأُحضروا للاألشخاص الذين 

 
 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧

 : احملاكم أمامأُحضروا للمثولمجيع األشخاص الذين  -١-٩  
 املدانون -٢-٩  
 احملكوم برباءهتم -٣-٩  
 :)يرجى التحديد(غري ذلك  -٤-٩  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ١٠اجلدول 
 ١٩٩٧-١٩٩٥األشخاص املدانون يف احملاكم اجلنائية، حسب نوع اجلرمية، 

 
 )أ(نوع اجلرمية ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧
جمموع األشخاص املدانني حسب نوع  -١-١٠   

 )ب(اجلرمية
ارتكبت    :القتل العمد -٢-١٠
شرع فيها    ٣-١٠- 
ارتكبت بسالح ناري    ٤-١٠- 
القتل غري العمد    ٥-١٠- 
االعتداءات اجلسيمة     :االعتداء -٦-١٠
جمموع االعتداءات    ٧-١٠- 
 االغتصاب -٨-١٠   
 النهب أو السرقة باكراه -٩-١٠   
السرقات اجلسيمة     :السرقة -١٠-١٠
جمموع السرقات    ١١-١٠- 
 سرقة السيارات -١٢-١٠   
 السطو على املساكن -١٣-١٠   
 االحتيال -١٤-١٠   
 االختالس -١٥-١٠   
 اجلرائم املرتبطة باملخدرات -١٦-١٠   
 أو الفساد/الرشوة و -١٧-١٠   

 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر(مصدر   
  
 
 
 
 .٢٥ و٢٤يف الصفحتني  ١٣-٢الع على تعاريف املصطلحات الواردة يف الفقرات طيرجى اال )أ(
يـرجى مالحظـة أن جممـوع عدد األشخاص املدانني قد يكون أكرب من حاصل مجع األرقام املعطاة                   )ب(

 .لكل نوع من أنواع اجلرمية املدرجة يف هذااجلدول
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 ١١اجلدول 
 ١٩٩٧-١٩٩٥العقوبة، احلكم بحسب نوع  املدانون بسبب أي نوع من اجلرمية، البالغون

 
 )أ(نوع العقوبة ١٩٩٥ ١٩٩٧

 املدانني، بغض النظر عن البالغنيمجيع  -١-١١  
 نوع العقوبة

 )ب(عقوبة االعدام -٢-١١  
 )ج(العقوبة البدنية -٣-١١  
 )د(السجن املؤبد -٤-١١  
 )ه(سلب احلرية -٥-١١  
 )و(تقييد احلرية -٦-١١  
 )ز(التحذيرنذار أو اال -٧-١١  
 )ح(الغرامة -٨-١١  
  )ط(أوامر اخلدمة اجملتمعية -٩-١١  

 .يف حال صدور أكثر من عقوبة على احملكوم عليه البالغ، يرجى االشارة إىل العقوبة األشد )أ(
فذ وقد ين . يقصد هبا أي عقوبة حيرم هبا الشخص املدان قانونا من احلياة          جيوز أن   " عقوبـة االعـدام   " )ب(

عقوبـة االعـدام أي شـخص بوسـائل خمـتلفة ومـن بيـنها الصـعق بالكهـرباء والشـنق، وفـرقة االعدام                    
 .رميا بالرصاص، وباحلقن املميت أو الرجم باحلجارة

يقصد هبا أي عقوبة يتعرض فيها بدن الشخص احملكوم عليه لألمل البدين جيوز أن   " العقوبـة البدنـية   " )ج(
 .تشويه أو بتر األطراف والصدمة الكهربائية أو الكي بالنارلد وال منها اجلَطرقمثل عدة 

يقصد به أي عقوبة حيرم هبا الشخص احملكوم عليه من احلرية يف مؤسسة جيوز أن " السـجن املؤبـد   " )د(
 .من أي نوع طوال فترة بقائه على قيد احلياة

 ذلــك الــتدابري األمنــية يقصــد بــه خمــتلف أشــكال االحــتجاز، مبــا يفجيــوز أن " احلــرمان مــن احلــرية" )ه(
عندما يكون جزء واحد على األقل من العقوبة منطويا على جتريد           (وتنفـيذ العقوبة جمتمعة أو جمزأة       

أي عـندما جيرب الشخص على  (، وكـل اجلـزاءات األخـرى املـنطوية عـلى جتـريد احلـرية         )مـن احلـرية   
دد فترة االحتجاز عند    ، وبسبب ذلك حت   )البـيات لـيلة واحـدة عـلى األقـل يف مؤسسـة من أي نوع               

 .)أي عقوبة معلومة(فاصل زمين أقصر من مدة احلياة الطبيعية للشخص احملكوم عليه بعقوبة 
ــة         )و( ــية، والعقوب ــبة، ورصــد حتــركات الشــخص بالوســائل االلكترون ــر الوضــع حتــت املراق يشــمل أم

أي احلاالت  (قيدة  املشـروطة مع اقتضاء اشراف اضايف، وغري ذلك من أشكال ما يسمى باحلرية امل             
 .)اليت يفرض فيها على الشخص اسيتفاء شروط خاصة فيما يتعلق باالشراف

 الــرمسي، الــتحذيريشــمالن العقوبــة املعلقــة، والعقوبــة املشــروطة، واثــبات االدانــة دون جــزاءات، و  )ز(
ــبة، ووقــف اجــراءات الدعــوى بشــروط، واطــالق       ــرمسي، وفــرض واجــبات دون مراق ــذار ال واالن

 .شروطالسراح ب
يقصـد هبـا مجـيع العقوبـات الـيت تـنطوي على دفع مبالغ مالية وقد تشمل تدابري                   جيـوز أن    " الغـرامة " )ح(

 .تأديبية وكذلك العوض والتعويض عن األضرار
يقصـد هبـا العقوبـات الـيت يـتوقع من الشخص احملكوم عليه أداء               جيـوز أن    " أوامـر اخلدمـة اجملتمعـية     " )ط(

 .ئدة على اجملتمعبعض النشاط الذي يعود بفا
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 ١٢اجلدول 
  ١٩٩٧-١٩٩٥، العمراجلنس وفئة نوع األشخاص املدانون أمام احملاكم اجلنائية، حسب 

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧
 االناث -١-١٢   
 الذكور -٢-١٢   
 البالغون -٣-١٢   
 اتالبالغ     االناث  -٤-١٢   
 البالغون     الذكور  -٥-١٢   
 اثاألحد -٦-١٢   
      االناث األحداث -٧-١٢   
       الذكور األحداث -٨-١٢   

 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر(مصدر   
  
 

 :املستعملني يف نظام العدالة اجلنائية الوطين" احلدث"و " البالغ"يرجى ذكر تعريفي  
  :البالغ 

 
 :احلدث 

 
 

 

 

 
 

ــد تفــيد يف حتســني فهــم       اذا كــان مــن رأيكــم أن هــناك توضــيحات اضــافية ق
ــذه         ــرجى عــرض ه ــتبيان، ي ــن االس ــذا اجلــزء م ــا يف ه ــيت أوردمتوه ــيانات ال الب

 .التوضيحات يف احلّيز الوارد أدناه أو يف صفحة مرفقة هبذا
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 استبيــان
  عن اجتاهات اجلرميةةالسادساالستقصائية دة  األمم املتحدراسة

 ،وعمليات نظم العدالة اجلنائية
    ١٩٩٧ – ١٩٩٥شامال الفترة 

 املؤسسات العقابية/  السجون-رابعا 
 

 :اسم البلد
  

ســبتمرب /أيلــول ١االســتبيان واعادتــه يف موعــد أقصــاه  القســم مــن يــرجى اســتيفاء هــذا    
مث يـتوىل املوظف املذكور ارسال      . يق، الـوارد امسـه أدنـاه      إىل املوظـف املسـؤول عـن التنسـ         ١٩٩٩

ــه إىل   ــبة    مجــيع أقســام االســتبيان املســتوىف بكامل ــدويل، مكتــب مراق  املركــز املعــين مبــنع االجــرام ال
 Centre for International Crime Prevention, Office: املخدرات ومنع اجلرمية يف فيينا، النمسا

for Drug Control and Crime Prevention, P.O. Box 500, A-1400, Vienna, Austria، أو 
ــيوي   ــتحدة، ن ــتحدة ــإىل شــعبة االحصــاءات، األمــم امل ــات امل  ,Statistics Division: ورك، الوالي

United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America. 

 .اءاتوهذا االستبيان جيري توزيعه عن طريق شبكة شعبة االحص 
 

 : املوظف املسؤول عن التنسيقاسم 
 :اللقب الوظيفي 
 :اسم اهليئة 
 :اسم الشارع 
   
   
 :البلد/احملافظة/املدينة 
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم اهلاتف 

 ):ورمز املدينة
مبا يف ذلك رمز البلد  (رقم الفاكس 

 ):ورمز املدينة
 :رمز الربيد االلكتروين 
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 طلحاتتعريف املص
 
 .تعترب التعاريف الواردة أدناه صاحلة للتطبيق على كثري من املدونات القانونية -١
ــجون " -٢ ــية   وأالسـ ــات العقابـ ــالحية وأاملؤسسـ ــوز أن " االصـ ــيع   جيـ ــا مجـ ــد هبـ يقصـ

 أن  جيوزو. جيرد فيها األشخاص من حريتهم    الـيت   املؤسسـات املمولـة متويـال عامـا أو خاصـا            
مرافق  وأاالصالحية  وأسبيل املثال ال احلصر، املرافق العقابية تشـمل هـذه املؤسسات، على      

 .الطب النفساين التابعة الدارة السجن
يقصــد هبــؤالء مجــيع األفــراد املوظفــني يف املؤسســات  جيــوز أن " موظفــو الســجون" -٣

ــا يف ذلــك موظفــو االدارة واملعاجلــة وموظفــو احلراســة وغريهــم      ــية أو االصــالحية، مب العقاب
 .)لون عن الصيانة وخدمات الطعام، اخلاملسؤو(
 أعــاله ال تــتوافق متامــا مــع املدونــة  ٣ و٢تني اذا كانــت الفــئات املذكــورة يف الفقــر -٤

ــبلدكم، يــرجى حماولــة تكيــيف البــيانات بقــدر االمكــان، أو يــرجى بــيان أنــواع      القانونــية ل
تعريف اجلرمية املماثلة يف    اجلـرائم املشمولة باحصاءاتكم واملقابلة للفئات املقترحة، أو كيفية          
 .بلدكم، ووصف ذلك حتت اجلدول املعين أو يف الصفحة املقابلة
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 ١٣اجلدول 
 ١٩٩٧ و ١٩٩٥السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية اخلاصة بالبالغني، 

 
  )أ(ديسمرب/ كانون األول١٣يف 

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧
) ب(ةالسجون واملؤسسات العقابية أو االصالحي -١-١٣  

 )باستثناء احلجز املؤقت(
   املتاحة)األسّرة(األماكن  -٢-١٣  

  ـــــــــ:اذا تعني عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، يرجى بيان التاريخ هنا )أ(
الوارد يف  " السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية    "يـرجى االطـالع عـلى تعـريف مصطلح           )ب(

 .٣٤صفحة ال يف ٢الفقرة 
 
 
 
 ١٤دول اجل

  ١٩٩٧ و ١٩٩٥السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية اخلاصة باألحداث، 
  )ب(ديسمرب/ كانون األول١٣يف 

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧
السجون واملؤسسات العقابية أو  -١-١٤  

 )باستثناء احلجز املؤقت( )ب(االصالحية
  املتاحة) األسّرة(األماكن  -٢-١٤  

 .ـــــــــــــــــ ـــــ:خدام تاريخ مرجعي بديل، يرجى بيان التاريخ هنااذا تعني عليكم است )أ(
الــوارد يف " الســجون واملؤسســات العقابــية أو االصــالحية"يــرجى االطــالع عــلى تعــريف مصــطلح  )ب(

 .٣٤صفحة ال يف ٢الفقرة 
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 ١٥اجلدول 
سب اجلنس  ح)أ(موظفو السجون واملؤسسات العقابية أو االصالحية اخلاصة بالبالغني،

  ١٩٩٧-١٩٩٥واملوارد املالية، 
  )ج(ديسمرب/ كانون األول١٣يف 

  السجون)ب(فئة موظفي ١٩٩٥ ١٩٩٧
 جمموع موظفي سجون البالغني -١-١٥  
 االناث  -٢-١٥  
 الذكور  -٣-١٥  
 جمموع موظفي سجون األحداث -٤-١٥  
 االناث  -٥-١٥  
 الذكور  -٦-١٥  
املوارد املالية، /ية السجونامجايل ميزان -٧-١٥  

املتعلقة مبؤسسات البالغني واألحداث 
باآلالف من وحدات العمالت (

  )د()احمللية
الــوارد يف " الســجون واملؤسســات العقابــية أو االصــالحية"يــرجى االطــالع عــلى تعــريف مصــطلح  )أ(

 .٣٢صفحة يف ال ٢الفقرة 
 .٣٤صفحة يف ال ٣ الوارد يف الفقرة "موظفو السجون"يرجى االطالع على تعريف مصطلح  )ب(
 .ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــ:اذا تعني عليكم استخدام تاريخ مرجعي آخر، فريجى بيان هذا التاريخ هنا )ج(
املوارد املالية ينبغي أن يشمل مجيع األموال املخصصة ملوظفي السجون يف      /امجـايل ميزانـية السـجون      )د(

وعند حساب املرتبات، يرجى    . ث، مبـا يف ذلـك املرتـبات واألصول الثابتة         مـرافق الـبالغني واألحـدا     
. ادراج مجـيع األمـوال املـنفقة عـلى كـل فـرد موظـف مـن موظفي السجون يف نظام العدالة اجلنائية                

ــتة، يــرجى ادراج مجــيع األمــوال املســتثمرة يف األصــول غــري املــتعلقة       وعــند حســاب األصــول الثاب
 .السيارات واملعدات املكتبيةباملوظفني مثل املباين و



 

37  
 

 ١٦اجلدول 
  ١٩٩٧ و ١٩٩٥األشخاص املودعون يف احلبس، حسب فئة احلبس، يف يوم معني، 

  ــــــــــــــــــــــ )أ(:يوم معني من أيام السنة
 فئة احملبوسني ١٩٩٥ ١٩٩٧

 )ب(مجيع األشخاص املودعني يف احلبس -١-١٦  
 )ج( املقاضاةيف انتظار احملاكمة أو -٢-١٦  
 الذين صدرت أحكام عليهم -٣-١٦  
 قيد االحتجاز االداري -٤-١٦  
 لعدم دفع الغرامة احملكوم هبا -٥-١٦  
  احملبوسون مبوجب القانون املدين -٦-١٦  

أو اجملــرمني املســجونني، /ينــبغي ايــراد عــدد األشــخاص احملبوســني يف انــتظار احملاكمــة أو املقاضــاة و )أ(
 .مبني يف يوم معني يفضل أن يكون باالمكان اعتباره يوما منوذجا للسنة كلهاكما هو 

ينــبغي جملمــوع عــدد األشــخاص احملبوســني أال يشــمل عــدد األشــخاص احملــتجزين بســبب الســكر      )ب(
ويـرجى مالحظـة أن جممـوع عـدد األشـخاص احملبوسـني قـد يكـون أكـرب مـن حاصل مجع                       . العلـين 

 .رى للحبس املدرجة يف اجلدولاألرقام املعطاة للفئات األخ
يشمل األشخاص الذين " يف انـتظار احملاكمـة أو املقاضـاة       "ى بـيان مـا اذا كـان الـرقم يف الفـئة              ـيـرج  )ج(

ـــ ــــــنعم  : صـدرت أحكـام عليهم بعقوبة يف احملكمة االبتدائية، بيد أهنم استأنفوا بالطعن يف احلكم              
 .ـــــــــــال 

 
 ١٧اجلدول 

 ١٩٩٥املـدة الـيت قضـاها الـبالغون يف السـجن يف انـتظار احملاكمة،          : لغونالسـجناء الـبا   
  ١٩٩٧ و

 )بالشهور(مدة االحتجاز  ١٩٩٥ ١٩٩٧
 أقل من شهر واحد

  شهور٣-١
  شهور٦-٤
  شهرا١٢-٧

  شهرا٢٤-١٣
  شهرا فأكثر٢٥

 أقل من شهر واحد
  شهور٣-١
  شهور٦-٤
  شهرا١٢-٧

  شهرا٢٤-١٣
  شهرا فأكثر٢٥

ط املدة املقضية يف السجن يف متوس -١-١٧
فيما يتعلق جبميع ) أ(انتظار احملاكمة،

 اجلرائم

 
توضع دائرة واحدة فقط عن مدة واحدة       (. يـرجى وضع دائرة حول متوسط طول املدة عن كل سنة           :مالحظة

 .)"١٩٩٧"وعن مدة واحدة واقعة حتت عنوان العمود " ١٩٩٥"واقعة حتت عنوان العمود 
على سبيل (يقصد هبا املدة املقضية يف احلجز جيـوز أن  "  يف السـجن يف انـتظار احملاكمـة      مـدة االيـداع   " )أ(

 مـا بني وقت القاء القبض على الشخص ووقت          )املـثال االحـتجاز لـدى الشـرطة، احلـبس االحتـياطي           
اعـالن احلكـم باالدانـة أو الـرباءة مـن حمكمـة جنائـية أو هيـئة قانونية أخرى مفوضة باصدار مثل هذه                     

 .تيجة مبقتضى القانون الوطين، بغض النظر عما اذا كان قرار احلكم أوقف فيما بعد أم مل يوقفالن
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 ١٨اجلدول 
  ١٩٩٧ و ١٩٩٥املدة املقضية فعال يف السجن بعد االدانة، : السجناء البالغون

 البند ١٩٩٥ ١٩٩٧
 أقل من شهر واحد

  شهور٣-١
  شهور٦-٤
  شهرا١٢-٧

  شهرا٢٤-١٣
  شهرا٣٦-٢٥
  شهرا٤٨-٣٧
  شهرا أو أكثر٤٩

 أقل من شهر واحد
  شهور٣-١
  شهور٦-٤
  شهرا١٢-٧

  شهرا٢٤-١٣
  شهرا٣٦-٢٥
  شهرا٤٨-٣٧
  شهرا أو أكثر٤٩

 متوسط املدة املقضية فعال يف السجن -١-١٨

 
توضع دائرة واحدة فقط لفترة      (. يـرجى وضـع دائـرة حـول املدة املقضية يف السجن لكل سنة              :مالحظة

 .)"١٩٩٧"وفترة واحدة حتت عنوان العمود " ١٩٩٥" العمود حتت عنوان
 
 
 

 ١٩اجلدول 
  ١٩٩٥، يف يوم معني، العمر حسب فئة )أ(األشخاص املوضوعون حتت املراقبة،

  ١٩٩٧و 
  ـــــــــــــــــــــ ــ:يوم معني من أيام السنة

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧
 مجيع األشخاص حتت املراقبة -١-١٩  
 اشدونالر -٢-١٩  
  األحداث -٣-١٩  

يقصد هبا اجراء حيث يثبت به أن الشخص مدان بارتكاب جرمية وتطلق            جيـوز أن    " حتـت املراقـبة   " )أ(
 .احملكمة سراحه دون حبسه ويوضع حتت اشراف أحد املسؤولني
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 ٢٠اجلدول 
، يف يوم معني، العمر حسب فئة )أ(األشخاص الذين أفرج عنهم افراجا مشروطا،

  ١٩٩٧  و١٩٩٥
   ــــــــ:يوم معني من أيام السنة

 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٧
مجيع األشخاص املفرج عنهم افراجا  -١-٢٠  

 مشروطا
 لراشدونا  -٢-٢٠  
  األحداث  -٣-٢٠  

خالء سبيل مشروط عن سجني، حيث يسمح لذلك الفرد      إيقصد به   جيوز أن   " االفـراج املشـروط   " )أ(
 خارج السجن، اذا استوفيت مجيع أحكام اخالء السبيل املشار         بـأن يقضي ما تبقى من مدة احلكم       

 .اليه



 

 40 
 

 ٢١اجلدول 
  ١٩٩٧-١٩٩٥، يف يوم معني، العمراجلنس وفئة  نوع األشخاص املدانون، حسب

  ــــــــــــــــــــ: يوم معني من أيام السنة
 الفئة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧

 كل السجناء املدانني -١-٢١   
 االناث  -٢-٢١   
 الذكور  -٣-٢١   
  املدانونالبالغونالسجناء  -٤-٢١   
 اتالبالغاالناث   -٥-٢١   
 البالغونلذكور ا  -٦-٢١   
 السجناء املدانون من األحداث -٧-٢١   
 االناث املدانات  -٨-٢١   
 الذكور املدانون  -٩-٢١   
ــدوا يف -١٠-٢١    ــن مل يول ــون الذي الســجناء املدان

 دهذا البل
 :البيانات املعروضة يف هذا اجلدول) مصادر(مصدر   
  
 
 

 :املستعملني يف نظام العدالة اجلنائية الوطين" احلدث"و " البالغ"يرجى ذكر تعريفي  
  :البالغ 

 
 :احلدث 

 
 

 

 

 

ــد تفــيد يف حتســني فهــم      اذا  كــان مــن رأيكــم أن هــناك توضــيحات اضــافية ق
ــذه         ــرجى عــرض ه ــتبيان، ي ــن االس ــذا اجلــزء م ــا يف ه ــيت أوردمتوه ــيانات ال الب

 .التوضيحات يف احلّيز الوارد أدناه أو يف صفحة مرفقة هبذا


